
CONȚINÂND MINUNATELE TRADIȚII

ALE MUNCII PATRIOTICE, ZECI DE

MII DE ELEVI AU HOTĂRÎT:

VACANȚA ÎN SALOPETĂ
DE BRIGADIER !

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Ca și anul trecut, ca și în ceilalți ani, anotimpul verii ne 
face martorii exploziei de energie pe care tinerii la vîrsta 
uniformelor albastre o aduc cu ei în viața, în pulsul, in 
existența șantierelor.

Cu două zile în urmă ziarul publica aspecte de la festi
vitățile de închidere ale anului școlar. Luni, la primele ore 
ale dimineții, o bună parte din elevii surprinși de colegele 
noastre de la „Tnvățămînt" in momentele emoționante ale 
primirii premiilor școlare și-au dat întîlnire în ambianța șan
tierelor de muncă patriotică. Duminică, participau la ultima 
acțiune a unei clase. Luni i-am întîlnit la prima acțiune în 
condiția de elevi ai unei noi clase, cea de deasupra rostită 
cu destulă sfială. Aproape cincizeci de mii de elevi au schim
bat uniforma școlară cu haina de lucru, angajindu-se conști
incios, cu entuziasm și dăruire la executarea unor diverse 
activități pe mai bine de o mie de obiective de mare interes 
economic, social și edilitar. Trimișii speciali ai ziarului nosiru, 
prezenți pe șantierele de muncă ale elevilor transmit însem
nările conturînd primele file din catalogul de muncă al va
canței. Prezentarea în detaliu a faptelor de muncă de pe mai 
multe șantiere în

IN R.P. MONGOLA
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CONDUSE DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Celei de-a X-a sesiuni 0 noutate pentru viitorul an școlar

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMANE

fete?-■

•

CONVORBIRI OFICIALE Printre muncitorii

a Comitetului Executiv
al Organizației de solidaritate

cu popoarele alro-asiatice
Am deosebita plăcere să adresez un cald salut participan- 

ților la lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comitetului Execu
tiv al Organizației de solidaritate cu popoarele afro-asia- 
tice.

Folosesc acest prilej pentru a exprima sentimentele de so
lidaritate și sprijin ale poporului și guvernului român cu 
lupta popoarelor din Africa și Asia, impotriva imperialis
mului și a politicii sale de forță, dictat și agresiune, împo
triva colonialismului, neocolonialismului și a oricăror forn»' 
de discriminare rasială, pentru dezvoltarea economico-so- 
cială de sine stătătoare a acestor popoare și respectarea drep
tului lor de a-și hotărî singure soarta, fără nici un amestec 
din afară, pentru apărarea și consolidarea libertății și inde
pendenței naționale.

Adresez, totodată, sesiunii dumneavoastră cele mai bune 
urări de succes în dezvoltarea și întărirea solidarității dintre 
popoarele afro-asiatice, în lupta pentru triumful cauzei liber
tății. păcii și progresului social.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

să discutăm despre

Licee cu specialitatea 
„prelucrarea automată

a datelor11
Convorbire cu ing. MIHAI VARIA

con.siZier la Comisia guvernamentală pentru dotarea 
cu echipamente de calcul și automatizarea prelucrării datelor

Discuția pe care am purtat-o la 
Comisia guvernamentală de calcul 
și automatizarea prelucrării date
lor este prilejuită de înființarea 
în viitorul an școlar a primelor 
licee cu specialitatea „prelucra
rea automată a datelor".

— Asigurarea unui număr mare 
de specialiști, pe măsura necesi
tăților Impuse de programul de 
dotare cu calculatoare, este o

Ca să poți spune
că ai trăit cu adevărat...

trecute în ziar, 
Un absolvent de

Marți, 22 iunie, au avut loc 
convorbirile oficiale 
delegația de partid și 
namentală a Republicii 
liste România, condusă 
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Mongole, condusă de to
varășul Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al

între 
guver- 
Socia- 
de to-

P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Manea Mănes- 
cu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar aT Comitetului muni
cipal București al P.C.R.. pri
marul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, mem'oru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
Sandu loan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Ulan Bator.

Din partea mongolă au

participat tovarășii Jamsafan- 
ghiin Sambu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole, Demchighiin 
Molomjanț, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., Sonomin Luvsan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M.. prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Tsevegjavin Punțagno. 
rov, membru al C.C. 
P.P.R.M., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, 
donghiin Rincin, membru al 
C.C. al P.P.R.M., ministru al 
afacerilor externe, și Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasa
dorul R. P. Mongole în Repu
blica Socialistă România.

(ie la Combinatul
industrial

din Ulan Bator

Citesc, zilele 
cite va cuvinte, 
liceu întrebat de ce nu se duce 
să muncească pe un șantier în 
loc să piardă vremea prin cafe
nele, răspunde sec : Ce să fac 
acolo? Să dau cu sapa?

Eu am 26 de ani. Am termi
nat și eu liceul. La zi, în Tîrgu 
Jiu. M-am gîndit apoi ce să fac. 
Nu m-am simțit în stare să 
concurez la un examen de ad
mitere, nu pentru că nu nii-ar 
fi plăcut să învăț, dar voiam să 
fac ceva, să muncesc, să-mi ciș- 
tig singur pîinea. Am fost o 
vreme funcționar, apoi bibliote
car. Nu vreau să jignesc pe ni
meni, dar simțeam că lîncezesc, 
că nu-mi este de-ajuns. pentru 
mine, o viață comodă, fără pro
bleme. Intr-o zi, un prieten mă

întreabă : 
ieți care 
muncească la Porțile de Fier? 
N-am ezitat de a mă oferi eu, 
cu toată mirarea amicului: păi. 
tu ai făcut liceul, îmi spunea 
el, chiar să te duci pe un șan
tier la muncă necalificată... Nu 
știu dacă am meditat, atunci, la 
nedumerirea lui. Nu văzusem 
încă un șantier, citisem despre 
cel de pe Dunăre. Nu aveam 
cea mai mică idee despre ceea 
ce aș putea face eu, absolvent 
de liceu, pe un șantier .. Dar era 
altceva, nu știam încă ce, dar 
acest altceva începuse să mă 
fascineze

Să vă povestesc cum a fost 
drumul ? Să vă spun că am că
lătorit cu un tren plin de ti
neri, viitorii .brigadieri, că pe

nu cunoști 
ar vrea să

niște bă- 
olece să noivagoane scria: „Veniți cu 

la Porțile de Fier !“, că băieții 
cîntau, unii foarte veseli, alții

GALINA ENIȘTEANU

problemă complexă care a stat în 
atenția organelor de resort. Pe 
baza studiilor elaborate cu o 
largă participare a specialiș
tilor din diferite sectoare 
de activitate s-a stabilit ne
cesarul de cadre pentru prelu
crarea automată a datelor. pe 
funcții de specialitate, în perioa
da 1971—1975. și estimată pentru 
perioada 1976—1980. Numărul ca
drelor de specialitate prevăzute 
pentru a fi încadrate în unitățile 
de calcul în actualul cincinal £ste 
de peste 23 000, din care aproxi
mativ un sfert cu studii superioa
re, menționînd însă că pentru 
cincinalul următor el va fi mult 
mai mare. Pregătirea acestui nu
măr mare de specialiști se va 
face în rețeaua normală de învă- 
tămînt și prin cursuri de scurtă 
durată, cu personâl recrutat din 
întreprinderi. Pentru a fi mai 
exacți. trebuie '-spus că în prima 
parte a cincinalului va predomina 
pregătirea cadrelor prin cursuri 
de scurtă durată, urmînd ca apoi 
numărul absolvențilox- din re
țeaua normală de învățămînt să 
crească.

începînd cu viitorul an școlar 
vor lua ființă trei licee cu spe
cialitatea ..prelucrarea automată 
a datelor". la Iași. Clu.1 si Timi
soara. punînd astfel bazele unei 
temeinice pregătiri a cadrelor 
medii de specialitate în acest do
meniu nou.

(Continuare în pag. a TV-a)

Interviu realizat de 
U. NEAGU

(Continuare în pag. a IV-a)

al 
al 

Lo-

Recepție oferită de tovarășul Nicolae Ceausescu
J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au 
oferit marți seara o recepție 
în onoarea Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, a Prezi
diului Marelui Hural Popular 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole.

La recepție au participat 
tovarășii Jumjaaghiin Țeden
bal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri, și soția sa, 
Anastasia Filatova Țedenbal, 
Jamsaranghiin Sambu, mem
bru al Biroului Politic al C.C, 
al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare 
Mongole, Tsagaanlamin Du- 
ghersuren. membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 

cu soția, Nja- 
membru al 
secretar al 

Sonomin 
al Biroului

P. P. R. M., 
min Jagvaral, 
Biroului Politic, 
C.C. al P.P.R.M., 
Luvsan, membru

Politic al C.C. al P.P.R.M., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Damdindja- 
vin Maidan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M., 

. vicepreședinte, al Consiliului 
de Miniștri, Demchighiin Mo
lomjanț, membru al Biroului 
Politic. secretar al C.C. al 
P.P.R.M.. Badamin Lhamsu- 
ren, membru .supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M,. Tsevegjavin Pun-, 
tagnorov, membru al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, 
donghiin Rincin, membru
C.C. al P.P.R.M., ministru al 
afacerilor externe, Țedendam- 
bin Gotov, secretarul Prezi
diului Marelui Hural Popu
lar. precum și ambasadorul 
Republicii Populare Mongole 
la București, Damdinneren- 
ghiin Bataa.

Din partea română au fost 
prezenți tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Miniștri, Manea Mă-

al
Lo-

al

nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, 
Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și ambasadorul României la 
Ulan Bator. Sandu loan.

Au participat, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.P.R.M., 
ai Marelui Hural Popular și ai 
Consiliului de Miniștri, con
ducători de organizații ob
ștești și instituții centrale, ge
nerali și ofițeri superiori. Au 
fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Ulan 
Bator, corespondenți ai presei 
străine.

Recepția sTa desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, și membri ai 
delegației române au fost oaspe
ții Combinatului industrial din 
Ulan Bator, una din primele u- 
nități ale tinerei industrii socia
liste mongole.

Creat în anul 1934, Combina
tul, care prelucrează una din 
principalele bogății ale Mongo
liei — produsele animaliere — a 
jucat un . rol însemnat atît în dez
voltarea industrială a tării, cît și 
în formarea clasei muncitoare 
mongole. Mica întreprindere de 
la începutul deceniului al lV-lea 
a devenit astăzi un important 
complex industrial, care reuneș
te nouă unități de producție, cu 
peste 5 000 de muncitori.

La intrarea în Combinat — 
deasupra căruia era arborată o 
mare pancartă cu inscripția ; 
„Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul mongol!" 
— se aflau numeroși muncitori 
și muncitoare, care au făcut o 
caldă primire oaspeților români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației e- 
rau însoțiți de tovarășii Sonomin 
Luvsan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.M., prim-vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, și Țeden- 
dambin Gotov, secretarul Prezi
diului Marelui Hural Popular; în 
întîmpinare au venit tovarășii 
Demchighiin Molomjanț, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., ministrul in
dustriei ușoare și alimentare, pre
cum și directorul general al Com
binatului, Dongo.

Oaspeții au fost invitați să ur-

(Continuare în pag. a Vl-a)

REPARTIZARE
A ABSOLVEN-

Recunoașterea

celor mulți

GABRIELA MELINESCU

•> Premiere
* ***

ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET 
• CENTRELE DE

TILOR DIN 
PROMOȚIA 1971

• SPORT
Nici la box arbitrii

nu se jenează...

BNVDTÂTflE
LA DRUM

turistice pe 
Valea Prahovei

• Chemarea 
nurilor

• inițiere in alpinism 
la Caraiman

Grupul școlar de con- 
strucții-București. In atelie- 
rul-școală de 
levii deprind 
meserie, una 
mai grele —

strungărie e- 
o frumoasă 
dintre cele 

strungăria.

Țara Vrancei Foto : PAVEL TÎNJALĂ

/

Înțeleg responsabilitatea ca pe o asumare de fapte și 
întîmplâri pentru care ești gaia să suferi consecințele, riscu- 
rile și tot ce decurge din această luare asupra ta. Respon- <“ 
sabilitatea scriitorului tînâr sau matur este o responsabilitate S 
morală. El își asumă riscul propriei sale creații, e gata ori- *
cînd să o susțină ca pe un adevăr decurgînd din viața oa-
menilor și.a sa proprie, să pledeze pentru ea, să demons- 
treze că este vie și că există în realitate, sau că a existat, S
său va exista și e în legătură cu. ființa omului de acum, de j ►
atunci, de mîine. rt

S-ar putea spune că scriitorul este singurul martor prețios <► 
al operei sale, singurul susținător al propriei sale imaginații, » 
al propriei sale mitologii care așteaptă adepți, sau simpa- <► 
tizanți care să ia asupra lor o parte a responsabilității scrii- 
torilor, în cazul în care ei au recunoscut în opera lui fapte S 
care într-adevăr s-au petrecut, unice în viață, sau se vor 
petrece în mod unic în viață. O operă este admisă de public * > 
dacă e resimțită ca adevărată. S

Tocmai de aceea scriitorul e responsabil mai întîi fața de 
ceea ce gîndeșle, apoi fată de ceea ce scrie. Asta în cazul < 
scriitorilor în viață. Pentru operele mari ai căror autori au S 
devenit aproape anonimi sau numele lor a devenit sinonim 
cu numele operei lor, responsabilitatea e a unui secol, a unei \ 
generații, a unui popor. în ambele cazuri este însă vorba 
de a descoperi sau de a înțelege, la timp sau în timp, res- 
ponsabilitatea ca o încercare a trăinicie! și adevărului ei în 
fața celor în mijlocul cărora a poposit sau va poposi gîndul 
scrisului tău.

Pentru că această inevitabilă și dorită verificare a respon. < 
sabilității scriitorului se produce abia în clipa în care creația 
sa a căpătat recunoașterea celor mulți, în clipa în care 
scriitorul își redescoperă astfel apartenența la neliniștea si 
încrederea timpului său. Se întîmplă, desigur, ca o generație 
să critice opera unui scriitor, așa cum alta poate să o re- 
maree asumîndu-și riscurile acestei recunoașteri. Cite opere <► 
și cîți scriitori n-au pierit, însă, o dată cu moartea lor pro- 
prie, trăgînd după sine si opera lor care n-a reușit în timpul 
în care martorul lor principal era în viață sâ-și asigure 
adepti numeroși, oameni care să recunoască dacă ceea ce 
a scris scriitorul este adevărat.

Responsabilitatea e o adevărată obsesie a secolului nostru. S 
Ea se accentuează pe măsură ce vedem cum în diverse 
puncte de pe glob actele ,iresponsabile se înmulțesc. în 
acest fel, cu atît mai mult atitudinea scriitorului copătâ în <► 
chip necesar valoarea unei atitudini politice.

Dintre toate categoriile sociale artiștii sînt cei în cazul 
cărora legătura operei cu propria lor viață, are un acord 
special, aș putea spune că opera lor li se substituie. Res- 
ponsabilitatea artistului este o responsabilitate față de se- <’ 
menii săi si una fată de sine însuși, față de întreaga lui S 
viată ; dacă artistul încearcă să înșele sau să denatureze 
viața se înșeală pe sine în primul rînd. Ceea ce e grav, 
pentru că el nu se reprezintă doar pe sine și nu scrie doar » 
pentru sine. <
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Tovarășul NICOLAE 
CE A UȘESCU, președintele 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România, 
a trimis președintelui Comite
tului Național al Frontului U- 
nității Poporului din Republica 
Populară Polonă, profesor dr. 
JANUSZ GROSZKOWSKI, o 
telegramă cu prilejul alegerii 
acestuia în funcția de pre
ședinte al Comitetului Națio
nal al Frontului Unității Po
porului din Republica Popu
lară Polonă.

La 22 iunie, cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de la dezlăn
țuirea agresiunii hitleriste împo
triva Uniunii Sovietice, au fost 
depuse coroane de flori la Mo
numentul Eroilor Sovietici din 
Capitală.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile Pa- 
tilineț, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, general colonel Ion Glieor- 
ghe, prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate și șeful Marelui 
Stat Major, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, foști co
mandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, delegații ale 
oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții bucureștene.

Au fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai am
basadei.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România, Comite
tului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul anti
hitlerist, Comitetului foștilor lup
tători antifasciști din Republica 
Socialistă România, Consiliului 
general A.R.L.U.S., Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist.

CRONICA
U. T. C.

Luni seara s-a înapoiat 
in Capitală tovarășul Mi
hail Diaconu, activist al Co
mitetului Executiv al 
U.A.S.R., care a participat 
la Seminarul european de 
la Lund (Suedia) pe tema 
„Studenții și societatea". La 
aeroport, tovarășul Mihail 
Diaconu a fost intimpinat 
de tovarășul Dan Birliba, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.R., și de activiști ai 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

pe șoseaua liniei de centură, 
pînă la DN IA (București-Plo
iești) prin Buftea".

Tot..............................
dă al 
către 
cipal, 
prinderii de drumuri și poduri 
București — a început reali
zarea porțiunii cuprinse între 
șoseaua Alexandria și șoseaua 
Giurgiului.

La anul este proiectată rea
lizarea segmentelor șoseaua 
Afumați - șoseaua Pantelimon 
și Mogoșoaia-Chitila (prin pă
durea Mogoșoaia). încheierea 
lucrării, care va măsura 69 
km și va înconjura Capitala, 
asigurind un complex de a- 
vantaje de circulație, este pre
văzută pentru anul 1974.

în cadrul inelului roea- 
Capitalei —r realizat de 

Consiliul popular muni- 
prin intermediul Intre-

ANDREI BARSAN

COLECȚIA ȘCOLII DE 
BELLE-ARTE

Recent, Ministerul învățămîntu- 
lui a legiferat constituirea Muzeu
lui didactic și științific al Insti
tutului „Nicolae Grigorescu" din 
București. Vechea „colecție" a 
școlii de Belle-Arte (înființată în 
anul 1864), din care s-a constituit 
în timp Pinacoteca națională se 
vede repusă, în sfîrșit, în dreptu
rile sale. Dincolo de valoarea ar
tistică, muzeul va avea implicit 
și o valoare documentară și știin
țifică. Posibilitatea „rememorării", 
a rediscutării lucrărilor de diplo
mă va facilita, între altele, cadre
lor didactice o perspectivă mal 
exactă asupra- evoluției procesu
lui de învățămînt. El va ușura, 
de asemenea, munca istoricilor de 
artă, a tuturor cercetătorilor care 
se ocupă cu studierea fenomenu
lui artistic din țara noastră. In 
depozitele pe care le-am vizitat, 
șl care cuprind alături de lucrări 
de pictură, sculptură și artă de
corativă, și material documentar 
fotografic, am descoperit lucră
rile de diplomă — cîte s-au mai 
păstrat — ale unor maeștri ai ar
tei românești, obiecte de artă 
provenite din fosta colecție Kalin- 
deru, ca și unele donate de foști 
student! ai Institutului. Sperăm 
că între idee și realizare timpul 
nu va fi însă socotit în ani.

C. R. C.

PENTRU A FI OM, TRE 
BUIE SĂ MUNCEȘTI I

DRUMUL SPRE 
LITORAL, PRIN CAPI
TALĂ, CU 13 KM. MAI 
SCURT!

într-adevăr, — după cum ne 
declara tovarășul colonel Ște
fan Bodnărescu, adjunct al 
Inspectorului șef al Miliției 
municipiului București — 
„darea în folosință a primilor 
13 km din inelul rocadă al Ca
pitalei (linia de centură a 
municipiului), cuprins între șo
seaua București-Ploiești (prin 
Buftea), DN 1 A, și șoseaua 
București-Urziceni, DN 2, are 
multiple implicații. Sint asigu
rate posibilități de tranzit su
perioare prin București, dins
pre Brașov, Pitești, Ploiești, 
spre litoral. Nemaifiind obli
cată să traverseze Capitala, 
ruta automobiliștilor integral 
asfaltată — se reduce de la 28 
an la 13 km, putînd fi par- 
:ursă în numai 8—10 minute, 
‘ntregul parcurs prezintă nu
mai trei intersecții ; nu există 
iraversări de cale ferată și 
aici localități ; de asemenea 
circulația pietonală este redu
să. In noua arteră se poate 
pătrunde atit prin șoseaua 
ăucurești-Ploiești, pe lîngă și 
pe sub pasajul rutier Otopeni, 
sau prin șoseaua Pipera-Tu- 
pari.

Cum anul acesta traficul 
spre litoral va fi deosebit de 
ntens, spre a se ușura desfă
șurarea sa pe șoseaua Bucu- 
•ești-Urziceni, ieșirea din Ca
pitală a autoturismelor, auto
carelor și autobuzelor se va 
'ace prin șoseaua Colentina- 
Afumați intr-un singur sens. 
Celelalte autovehicule vor cir
cula pe strada 7 Noiembrie- 
soseaua Ștefănești. în dublu 
sens. Toate autovehiculelele 
rare intră în București prin 
soseaua Afumați vor pătrunde 
prin șoseaua Ștefănești sau 
prin șoseaua Pipera-Tunari- 
jialea Floreasca, pe cînd cele 
:e sînt în tranzit spre Ploiești- 
Brașov, vor intra în șoseaua 
București-Ploiești prin artera 
aterală a pasajului Otopeni, 
:u excepția autocamioanelor, 
rar© vor continua să circule

loan Petru Barbu, un flăcău 
voinic, trecut de 30 de ani, ca
lificat.. o dată ca strungar, a 
lucrat ia Uzina „Tractorul" și 
după ce s-a plictisit a trecut la 
Uzina de autocamioane, apoi la 
Industria locală etc. A încercat 
„meseria" de achizitor, ca și pe 
cea de sorter și acum, de mai 
bine de un an, stă fără servi
ciu.

Eremia Szdcz, de numai 20 de 
ani, și el tot strungar, s-a plim
bat în numai 3 ani prin 8 în
treprinderi. Peste tot i s-a des
făcut contractul de muncă din 
cauza absențelor nerhotivate. 
Are soție și 2 copii pe care, din 
pricina faptului că nu-i place 
munca, i-a părăsit.

Cornel Bîzu a împlinit 19 ani. 
După absolvirea școlii generale 
a lucrat cam 2 luni la U.M.M.R. 
și încă vreo 10 zile la Industria 
locală. Acum se plimbă cit e 
ziua de mare, bate cafenelele 
și din cînd în cind mai dă de 
lucru lucrătorilor de miliție.

— Din ce trăiți ? au fost în
trebați pe rînd toți cei de mai 
sus, și încă alții, certați, pe cit 
se vede, cu munca.

întrebarea le-a fost adresată 
de o „instanță" a opiniei publi
ce, care a luat ființă la Brașov 
din inițiativa Comitetului muni
cipal UTC., în colaborare cu 
alți factori de răspundere pri
vind educația tineretului. Din 
„instanță" fac parte : Dumitru 
Mosora, secretarul Consiliului 
poDular municipal, Mihai Alba, 
președintele judecătoriei Brașov. 
Vasile Țentea. procuror șef al 
procuraturii locale, lt. colonel 
Nicolae Vîrjan, șeful miliției 
municipale, Mihai Șerban, șeful 
Oficiului forțelor de muncă și 
Dumitru Calancea, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
U.T.C.

Răspunsul primit este același. 
Barbu trăiește pe spinarea ma
mei — care îl îmbracă și hră
nește ; Szdcz, pleacă... acasă la 
părinți pentru a se mai „între
ma". Bizu își soarbe în pat, pe 
la ora 10, cafeaua oferită de 
mama-i iubitoare.

Rechizitoriul este aspru ; fie
care își lasă cu jenă capul în 
pămînt: Urmează un angaja
ment din partea tinărului, pe 
care comisia se obligă să-l ur
mărească pas cu pas.

— Ce vrei să faci ? Unde 
să te angajezi ?

Sint întrebări cărora li se 
răspuns pe loc. Instanța 
hotărită să întindă o mină de aJ 
jutor. la timp, celor porniți pe 
drumuri greșite, cind încă nu e 
prea tîrziu. Fișele, care se al
cătuiesc acum, vor fi comple
tate „la zi". Evoluția fiecărui 
caz va fi consemnată, urmind ca 
la locul de muncă unde se vor 
angaja în cel mai scurt timp, 
comitetele U.T.C., organele sin
dicale, maistrul să consemneze 
comportarea lor în producție.

* Litoralul, cu 13 km. mai aproape de inima țârii • In județul Prahova a început Olimpiada cultivatorilor viței de vie
• A fost aprobată constituirea Muzeului didactic și științific al Institutului „Nicolae Grigorescu" • O bogata săp- 
tâmînâ pentru constructorii tîrgovișteni • 5 200 de ilustrate vor pleca din Năvodari • Instanță a opiniei publice la 
Brașov • Moda de vară • „Zîmbiți 8 ore pe zi I" — concluzia unei dezbateri inițiată de Consiliul tinerelor fete din 
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VIENA 1972
O intilnire cu moda anului vii

tor ne-a fost prilejuită de des
chiderea expoziției „Textilele 
austriece — Moda 1972“ organi
zată in sala „Rapsodia" a hote
lului „Intercontinental" din Ca
pitală de către Camera Federală 
de Comerț a Austriei, în cola
borare cu Camera de Comerț a 
Republicii Socialiste România.

Expun 14 firme producătoare 
austriece din ramura textilă, 
mode și confecții (una din prin
cipalele ramuri ale industriei 
din Austria de astăzi). Sint pre
zentate — atit in forma expu
nerii unor colecții, cit și în ca
drul unei „parăzi a modei" — 
cele mai noi produse din secto
rul metraje țesute și tricotate, 
precum și dantele și broderii. 
In colecția de modele — aflate 
mai degrabă sub influența mo
dei nord-americane decît a ce
lei pariziene — predomină ma
terialele ușoare, vaporoase, in 
culori combinate, vii (aproape 
cu excluderea ,,uni“-urilor), cu 
motive florale discrete, sau de
sene fantezi. în general, se re
marcă abandonarea liniei sport 
și o „alunecare" spre o linie ele
gantă în moda feminină. O 
mențiune specială merită impri- 
meurile pentru cămăși și bluze,

Repartizarea în producție a 
absolvenților din seria 1970— 
1971, din universități, institu
te pedagogice de 3 ani și in
stitute de artă se face în mod 
centralizat, pe specialități, 
după cum urmează :

ÎN CENTRUL UNIVERSI
TAR BUCUREȘTI, se vor 
prezenta pentru repartizare 
absolvenții de la specialită
țile :

— limbă și literatură ro
mână și limbă și literatură 
maghiară, la sediul Universi
tății din București (Bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 
64). Unitățile de învățămînt 
superior din care provin ab
solvenții sint : Universitatea 
din București, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, U- 
niversitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași, Universitatea din Timi
șoara și Universitatea din 
Craiova ;

— limbă și literatură rusă, 
cehă, slovacă, sîrbo-croată. 
chineză, arabă, turcă și 
tătară, la sediul Univer
sității din București (Bd, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nr, 64). Unitățile de în
vățămînt superior din care 
provin absolvenții sînt : U- 
niversitatea din București, U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj, Universitatea „Al. 
I. Cuza" din Iași și Universi
tatea din Timișoara ;

— limba și literatura fran
ceză, italiană, spaniolă și cla
sice la sediul Universității 
din București (Bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 64). Uni
tățile de învățămînt superior 
din care provin absolvenții 
sînt : Universitatea din Bucu
rești, Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj și Universi
tatea „Al. I. Cuza" din Iași ;

— limba și literatura ger
mană și engleză, la sediul U- 
niversității din București 
(Bd. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej nr. 64). Unitățile de în
vățămînt superior din care 
provin absolvenții sînt : Uni
versitatea din București, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, Universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași și Universita
tea din Timișoara ;

— filozofie la sediul Uni
versității București (Bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 
64). Unitățile de la care pro
vin absolvenții sînt : Univer
sitatea din București, Uni
versitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași și Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj.

— pedagogie, psihologie, 
psiho-pedagogie specială și 
sociologie la sediul Universi
tății din București (Bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 
64). Unitățile de învățămînt 
superior din care provin ab
solvenții sint : 
din București. 
„Babeș-Bolyai" 
Universitatea 
din Iași ;

— limba și literatura româ
nă și limbă și literatură ro
mână secundar maghiară la 
sediul Institutului pedagogic 
de 3 ani din București (Șos. 
Panduri 90). Unitățile de în
vățămînt superior din care 
provin absolvenții sînt : In
stitutele pedagogice de 3 ani 
din București, Bacău, Baia

Universitatea 
Universitatea 
din Cluj și 

„Al. I, Caza"

vteî
cere 
este

ADINA VELEA

BUN VENIT LA 
NĂVODARI

5200 de școlari din 18 județe 
ale țării s-au instalat in Com
plexul de odihnă pentru copii 
din Năvodari, repartizați în trei 
tabere : Delfinul, Cutezătorii și 
Albatrosul.

Tabăra „Delfinul" a fost ina
ugurală de cei 1800 școlari ve- 
niți din județele Arad. Hune
doara, Sibiu, Vîlcea, Vrancea, 
Olt, și municipiul București.

Năvodarii și-au etalat întregul 
potențial al vacanței : soare, a- 
pă, excursii și drumeții, intilniri 
cu marinari de cursă lungă și 
scriitori, concursuri de con
strucții din nisip, întreceri spor
tive etc.

Prof. IOAN VLAD

CEL MAI BUN 
VITICULTOR

Mai multe sute de tineri viticul
tori din 24 de cooperative agricole 
de producție din județul Prahova 
au pornit să se întreacă pentru a 
obține titlul de cel mal bun viti
cultor. Această veritabilă olimpia
dă a cultivatorilor de viță de vie 
organizată de Comitetul județean 
U.T.C. va dura pînă în luna de
cembrie, deoarece pînă la faza 
județeană vor trebui parcurse șl 
fazele pe cooperativă și pe con
siliu intercooperatist. De notat că 
la fiecare din aceste faze preli
minare, primii trei clasați primesc 
premii în bani și obiecte. E de 
așteptat deci o toamnă bogată în 
struguri și... vin de bună calitate, 
cel puțin pe loturile aflate în 
grija concurenților.

O, MILEA

• AU CONTINUAT întrecerile 
turneului internațional de tenis 
de la Wimbledon.

întreruptă din cauza întuneri. 
cului, partida dintre ILIE NAS- 
TASE și australianul RAY KEL- 
DIE s-a încheiat cu victoria ju
cătorului român în cinci seturi : 
1—6, 6—1, 6—3, 4—6, 16—S. In tu
rul doi, Ilie Năstase l-a întîinit 
Pe francezul Georges Goven în 
fața căruia a pierdut cu 4—6, _ Ig 2—6,

Câștigătorul tumelui de la Ro
land Garros, _____ : *__
Kodes a fost eliminat în primul 
tur cu 6—3, I I, I I -- -1 
dezul Tom Okkdr. Alte rezultate: 
turul I : Mandarino (Brazilia) — 
Munoz (Spania) 6—4, 8—9, 6—t,
6—2; Moore (Republica Sud Afri
cană) — Stone (Australia) 6—1,
3— 6, 7—9, 6—4, 9—7; Ralston 
(S.U.A.) — T. Ulrich (Danemar
ca) 8—6, 6—3, 6—2; Lutz (S.U.A.)
— Froehling (S.U.A.) 8—6, 8—9,
4— 6, 6—2, 12—10; turul II : Stolle 
(Australia — Roch (Brazilia) 6—3, 
6—4, 6—4; Rosewall (Australia) — 
Caramichael (Australia) 6—7, 2—6, 
6—4, 3—6, 6—2; Graebner (S.U.A.)
— Franulovicl (Iugoslavia) 6—3, 
6—1, 6—1.

cehoslovacul Jan

6—3, 6—3 de olan-

Mare, Cluj, Constanța. Galați, 
Iași, Oradea, Pitești, Sucea
va, Timișoara și Tirgu Mu
reș ;

— arte plastice. Unitățile 
de învățămînt superior din 
care provin absolvenții sînt: 
Institutul de arte plastice 
„N. Grigorescu" din Bucu
rești și Institutul de arte 
plastice „Ion Andreescu" din 
Cluj. Repartizarea va avea 
loc la sediul Institutului de 
arte plastice „N. Grigorescu" 
din București, str. General 
Budișteanu nr. 19 ;

— desen — la sediul facul
tății de desen din cadrul In
stitutului pedagogic de 3 ani 
din București, șos. Panduri 
nr. 90, se vor prezenta pen
tru repartizare absolvenții 
institutelor pedagogice de 3 
ani din orașele București, 
Cluj, lași și Timișoara ;

—• fizică, chimie, geochi- 
mie și drept. Unitățile de în
vățămînt superior din care 
provin absolvenții sint: Uni
versitatea din București, U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj, Universitatea „Al. 
I. Cuza" din Iași și Universi
tatea din Timișoara ;

— fizică-chimie. La sediul 
facultății de fizică-chimie din 
cadrul Institutului pedagogic 
de 3 ani de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, 
Piața Ștefan cel Mare nr. 1, 
se vor prezenta pentru repar
tizare absolvenții institutelor 
pedagogice de 3 ani din ora
șele : Brașov, București, Cluj, 
Constanța. Galați, Iași, Timi
șoara și Tirgu Mureș.

str. V. Pîrvan nr. 4, se re
partizează absolvenții facul
tăților de matematică-meca- 
nică de la toate universitățile 
și absolvenții facultăților de 
matematică de la Institutele 
pedagogice de 3 ani din ora
șele : Bacău. Baia Mare, Bra
șov, București, Cluj, Constan
ța. Galați, Iași, Oradea, Pi
tești, Suceava, Timișoara și 
Tirgu Mureș.

ÎN CENTRUL UNIVERSI
TAR IAȘI, Ia sediul Univer
sității „Al. I. Cuza“ din Iași,

CENTRELE

A
REPARTIZARE

ABSOLVENȚILOR
PROMOȚIA 1971

— instrumente și canto (o 
comisie) și muzicologie și 
compoziție (a doua comisie) 
— la sediu! Conservatorului 
„C. Porumbescu" din Bucu
rești, str. Știrbei Vodă nr. 33, 
se vor prezenta pentru repar
tizare absolvenții Conserva
torului „Ciprian_Porumbescu“ 
din 
lui 
din 
de 
din .....

— educație fizică — la se
diul facultății de educație fi
zică din cadrul Institutului . 
pedagogic de 3 ani'din Bucu
rești, șos. Pandur-i nr. 90. Se 
vor prezenta pentru reparti
zare absolvenții Institutelor 
pedagogice de 3 ani din ora
șele : Bacău, București, Cluj, 
Iași,

București. Conservatoru- 
de muzică „Gh. Dima“ 

Cluj și Conservatorului 
muzică „George Enescu" 
Iași ;

Oradea și Timișoara.
ÎN i 

TAR I 
sității „Babeș-Bolyai“ din 
Gluj, str. Mihail Kogălnicea- 
nu nr. 1, se vor prezenta 
pentru repartizare absolven
ții de la specialitățile :

CENTRUL UNIVERSI- 
CLUJ, la sediul Univer- 

i „Babeș-Bolyai“

Calea 23 August nr. 11, se 
vor prezenta pentru reparti
zare absolvenții de la specia
litățile ; istorie, geografie- 
geologie și biologie. Unitățile 
de învățămînt superior din 
care provin absolvenții sînt: 
Universitatea din București, 
Universitatea ..Babeș-Bolya:" 
din Cluj și Universitatea „Al. 
I. Cuza" din Iași, Institutul 
de pedagogie de 3 ani din 
Tg. Mureș (specialitatea ro- 
mână-istorie).

Absolvenții facultăților de 
istorie-geografie și științe 

."■naturale și agricole, din ca
drul Institutelor pedagogice 
de 3 ani din orașele : Bacău, 
Baia Mare, Brașov. Bucu
rești, Cluj, Oradea, Constan
ța, Craiova, Galați, Iași, Pi
tești, Suceava, Tg. Mureș și 
Timișoara se vor repartiza 
la sediul Institutului pedago
gic de 3 ani din 
versității „Al. I.
Iași, str. Culturii

cadrul Uni-
Cuza" din 
nr. 3.
UNIVERSI-CENTRUL

TIMIȘOARA, la sediul
ÎN

TAR
Universității din Timișoara,

ÎN CENTRUL UNIVERSI
TAR TIRGU MUREȘ, la se
diul facultății de muzică din 
cadrul Institutului pedagogic 
de 3 ani din Tirgu Mureș, 
str. N. Iorga nr. 1, se vor 
prezenta pentru repartizare 
absolvenții Institutelor peda
gogice de 3 ani din Timișoara 
și Tirgu Mureș de la Facul
tățile de muzică.

Absolvenții de la : Institu
tele politehnice din Bucu
rești. Cluj. Iași. Timișoara. 
Brașov și Galați, Institutul de 
construcții din București, 
Institutul de petrol, gaze și 
geologie din București. Insti
tutul de arhitectură din 
București, Facultatea de e- 
lectrotehnică din cadrul Uni
versității din Craiova, Aca
demia de studii economice 
din București, Institutul de e- 
oueație fizică și sport din 
București,' Institutul de tea
tru din București, de la Fa
cultățile de studii economice 
din cadrul universităților din 
Iași, Cluj, Craiova și Timi
șoara, Facultatea de bibliote
conomie din cadrul 
tutului pedagogic 
ani din București, 
tutui de mine din 
șani. Institutul de teatru din 
Tirgu Mureș și de la Secția 
de limbă și literatură româ- 
nă-istorie din cadrul Institu
tului pedagogic de 3 ani din 
Tg. Mure?,’ se vor repartiza 
la sediile instituțiilor respec
tive.

Repartizarea absolvenților 
de Ia Academia de studii e- 
conomice și; de la facultățile 
de științe economice din ca
drul universităților va avea 
loc in zilele de 26—28 iunie 
a.c. pentru învățămîntul eco
nomic de 5 ani și in zilele 
de îl—13 iulie a.c. pentru în- 
vățămîntul economic de 4 
ani.

Repartizarea absolvenților 
de Ia Institutul de educație 
fizică și sport va avea loc în 
ziua de 30 iunie 1971.

Institutele tehnice, univer
sitățile, institutele de arte 
plastice, de teatru și conser
vatoarele, vor face repartiza
rea absolvenților în zilele de 
1—2 iulie a.c.

După repartizarea absol
venților din sectorul univer
sitar, va avea loc repartiza
rea absolvenților din Institu
tele pedagogice de 3 ani, 
zilele de 3—4 iulie a.c.

Lucrările comisiilor de 
partizare vor începe la 
tele stabilite, la orele 8 
mineața, cu excepția comisiei 
de limbă și literatură româ
nă (universități) care va în
cepe la ora 15, la sediile u- 
nităților de învățămînt supe
rior menționate mai sus.

institu- 
de 3 
Insti- 

Petro-

| 5 MfflUTg CU.J
CONSTANTA NITU,

SECRETARA A CONSILIULUI 
TINERELOR FETE

DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
— S-a desfășurat, luni dupâ- 

amiază, una din acțiunile, după 
părerea mea, interesante ale con
siliului, dezbaterea pe tema rela
ției civilizate vlnzător-cumpărător. 
Ce ați avut în vedere, organi- 
zînd-o ?

— în primul rînd, în comerț lu
crează multe tinere. Atitudinea 
lor civilizată, politicoasă, amabilă, 
determină și comportarea civili
zată a cumpărătorului. Privită 
prin prisma cerințelor comerțului 
modern, această relație devine 
deosebit de importantă, mai ales 
în Capitală. Am invitat în mijlo
cul nostru pe tov. Mircea Cernl- 
tu, șef de serviciu la Direcția co
mercială a Consiliului popular

București, care a vorbit despre 
dezvoltarea în perspectivă a uni
tăților comerciale ale orașului,1 
despre amplasarea viitoarelor o- 
biective, despre nevoia de a asi
gura cadre calificate șl competen
te. Discuția n-a fost unilaterală, 
căci participantele, multe dintre 
ele lucrătoare din comerț, au ce
rut numeroase lămuriri, au venit 
cu sugestii, cu propuneri privind 
îmbunătățirea relației vînzâtor- 
cumpărător, rentabilitatea unită
ților comerciale.

— Citațl-ne, vă rog. cîteva din 
aceste propuneri.

— Tinerele au sesizat, pe drept 
cuvînt, necesitatea unei informări 
multilaterale a cumpărătorilor. 
Multe produse noi care apar pe 
piață nu-și găsesc drum spre be
neficiar din cauză că nu li se 
face publicitate. Ele au cerut ca 
în magazine să existe pliante a- 
tractlve, afișe, reviste, volante în 
care cumpărătorul să găsească nu 
numai produsele care-1 interesea
ză, dar șl modul de folosință, efi
ciența lor. S-a propus, de aseme
nea, ca în vederea asigurării pie-

țel cu mărfuri necesare, să se 
efectueze sondaje periodice in rin- 
dul cumpărătorilor. Consiliul nos
tru șl-a luat această sarcină de a 
efectua, prin tinerele vinzătoare, 
asemenea sondaje șl a le prezenta 
Direcției comerciale. Pornind de 
la propunerile tinerelor, propu
neri care au depășit cadrul dezba
terii, noi am inclus în planul 
nostru de acțiuni șl schimburi de 
opinii între producătorii unor 
bunuri de larg consum și consu
matori, consultații privind folo
sirea unor produse special desti
nate femeilor, îmbrăcăminte sau 
cosmetică, produsele semiprepara- 
te ale centrelor „Gospodina". In 
acest sens, sîntem în curs de a 
iniția un cabinet de consultație 
destinat tinerelor fete. în care o 
cosmeticiană, o coafeză, o gos
podină să răspundă întrebărilor 
tinerelor, să le dea sfaturi prac
tice privind problemele pe care 
le ridică comportarea, ținuta, este
tica lor.

TIMPUL

VERZI :

VIT- 
(orele

SUN- 
Unirea 
(orele 
(orele 

Unirea

ru- 
13,30;

rulează la
19,30).

LUI ȘAPTECAI; 
domnitei ralu : 

Lumina (orele 9; 12,30;

la Luceafărul (orele 
13,30; 16; 18.30; 21). ~
(orele 0; 11,15; 13,30;

rulea-
17,45;
18,15;

LEAR : rulează la

19). Viitorul (orele 16: 
TRANDAFIRI ROȘII

ANGELICA : rulează 
(orele 16; 18; 20).

ULTIMA RELICVA : ___
Laromet (orele 15,30: 17,30;

ESCROC FĂRĂ VOIE : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
16,30; 18,45) ; SAMURAIUL (orele 
10,30; 12,30; 14,30) ; GOANA DUPĂ 
HOȚ (ora 21).

la GriVița (orele 9; 11,15; 
16; 18,15: 20,30), Tomis (ore- 
11,15- 13,30; 16; 18,30). Fla- 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30), Grădina Herăstrău 

Grădina Tomis (ora

. _ _____„___ , NU-I
rulează Ia Bucegi (orele 

(orele 9; 
Grădina

ru- 
9: 

Bucu- 
țoreie »; n,xo; 16,30;
21), Melodia (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45), Favorit to

ll.30; 13,45; IC; 18,15;
l 20,30),

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

LA REVEDERE, PRIETENE : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15).

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

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14).

r NOU DESPRE DRAGOS- 
rulează la Central (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE DOLARI PENTRU 
RIF : rulează la Scala (orele 9,30; 
12.30; 15,30; 18, SC; ------ “ " '
(orele 9,15; 12; ...
Feroviar (orele 9.15; 12; 
20,45), Excelsior (orele 9,30 
15,15; 18; ------- ------—
8.45; 11,30...............................
Modern (ora 20,30), Stadionul 
namo (ora 20,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF : 
lează ’ "
11,15; 
reștl 
18.45; 
13,30; 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
20.30) , Grădina Doina (ora 
Grădina Capitol (ora 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Victoria (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Arta (orele 9; 
12,30; 16), Gloria (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Aurora (orele 9: 12.30: 
16; 19,30), Grădina Aurora (ora
20.15) , Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Festival (ora 20,30).

HAIDUCII 
ZESTREA 
rulează la 
16; 19,30),

REGELE _ _______ _
Doina (orele 11,30: 16; 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU ! 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—17 în continuare) ; PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE : 
(orele 18,45; 20,15).

IUBIRE : rulează la Buzeștl (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Buzeștl 
(ora 20,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în continua
re), Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

DA-I ÎNAINTE, COWBOY : ru
lează - —•••• .......................—
13,30; 
le 9;
mura 
18,15; ... 
(ora 20,30),
20.15) .

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, 
AȘA 7 —' --------
15,15; 18; 20,30), Miorița 
11,45; 14.30; 17,15; 20),
Bucegi (ora 20,30).

PRINTRE COLINELE _______
rulează la Progresul (orele 15,30 
18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : 
lează la înfrățirea (orele 
17,45; 20).

BUTCH CASSIDY ȘI 
DANCE KID : rulează la 
(orele 16; 18,15), Popular
15,30; 18; 20,15), Rahova 
15,30; 18; 20,15), Grădina 
(ora 10,30).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora 20,15).

SUNETUL MUZICn : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19,15).

SERATA ; rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15), Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ELEFANTUL SLOWLY : 
ză la Giulești (orele 15,30; 
20), Floreasca (orele 16;
20.30) .

SECRETUL DIN SANTA 
TORI A : rulează la Pacea 
16; 19).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Crîngașl (orele 15; 19), Vitan (ora 
16), Grădina Vitan (ora 20,15),

CAZUL C. L : rulează la Vol
ga (orele 9,15; 11,15; 13,30: 15,45;
18; 20,15).

BATALIA DE PE NERETVA : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 

19,30).
PENTRU 

la Munca

20,30). _______ ,___
14,15; 17; 20), Grădina------ .. . Di_

ȘE-
"21715)7 Festivăi 
15,30; 18,15; 21),
“ — 15,15; 18;

.". 12,15: 
Modern (orele

G. E.

Nici la box arbitrii nu se jenează...
Simbătă seara, spre orele 

10, străzile orașului erau a- 
proape pustii. Nici teatrele, 
nici cinematografele și, de ce 
n-am recunoaște, nici chiar 
sălile de concerte nu erau 
pline. Mai toți ne așezasem în 
fața micilor ecrane, cuminți 
și plini de speranțe, așteptînd 
o cină bogată, servită tocmai 
de la Madrid. Patru boxeri 
români ne invitaseră cu două 
zile mai înainte. In pumni 
simțeam țepi de arici și-i 
strîngeam de mama focului 
pentru ai noștri. Ultima gală 
a campionatelor europene, 
deci, putea începe. Și a în
ceput, din păcate, cu stingul, 
cum de fapt s-a și-ncheiat. 
Micuța noastră mașină de 
upercuturi și laterale s-a de
fectat în ultimul rund, arbi
trii ne-au furat de două ori 
ca-n codru, iar flăcăul acela 
blond în care ne pusesem 
atîtea speranțe gifîia, era o- 
bosit. Cam amară cină ne-a 
fost servită simbătă seara I

Nu știu cum se face, dar 
entuziasmul debordant al 
crainicului T.V. nu m-a con
taminat de fel. Este adevărat,

pînă atunci realizaserăm o 
performanță rară. Nouă din 
unsprezece urmau să participe 
la festivitățile de premiere, 
urmau să urce pe podium. 
Dar în " ' 
s-a suit 
treaptă, 
putem 
pozițiile ingrate și de lipsa de 
cinste a unora dintre oamenii 
îmbrăcați în alb. Comparativ 
cu Roma și București, recolta 
anului acesta a fost mai pu
țin strălucitoare, chiar dacă-i 
mai bogată cantitativ. Îmi 
pare rău pentru Antonio, bă
iatul acesta extrem de mun
citor, de conștiincios, de cu
rajos, căruia i s-a refuzat pe 
nedrept un titlu atit de mult 
visat, și la care avea tot drep
tul. Și tot atit de rău, poate 
mai mult (o slăbiciune perso
nală) pentru Năstac. A avut 
neșansa să aibă-n ring, drept 
cavaler al dreptății, un om cu 
apucături urile, tare urite, un 
cleptoman. Medalia de aur, 
ce i-a fost de data aceasta 
furată, o poate dobîndi la 
Munchen, anul viitor. Cred 
în el, așa cum de altfel cred

final, nici unul nu 
pe cea mai înaltă 
Și faptul acesta nu-l 
ignora, indiferent de

și în îndărătnicia lui Antonio 
Vasile.

Revenind însă la ale noas
tre, la entuziasmul exagerat 
ce tinde să-i cuprindă pe 
cîțiva amatori de urale, lucrul 
mi se pare a fi într-un fel 
dăunător. Parcă tot lăudîn- 
du-ne peste măsură ne-am 
furat căciula. Automulțumirea 
fără rezerve, prea timpuriu 
instaurată în sufletele noastre, 
ne-a jucat o festă urîtă. In 
fond, clasamentul acesta .neo
ficial pe puncte, de care fa
cem atîta caz, este un simplu 
joc gazetăresc (cum de altfel 
e și celălalt clasament, pe 
medalii, în care figurăm pe 
locul 6). Și apoi, în esență, 
boxul este un sport individual. 
Iar performanțele așișderea. 
Știu, mi se va putea răspun
de : da, dar cu cele două ti
tluri meritate și furate... Da, 
dar pînă una alta, din neferi
cire, nu le avem. Anul acesta, 
pentru noi, în Spania n-au 
prea fost castele.

RADU DUMITRU

„SÂPTĂMÎNA TINERI
LOR CONSTRUCTORI"

O suită de activități politico- 
educative, culturale, de muncă pa
triotică și sportive, programate 
de-a lungul unei săptămîni pentru 
organizațiile U.T.C. de pc șantie
rul Platformei industriale din 
Tîrgoviște relevă preocuparea Co
mitetului județean Dîmbovița al 
U.T.C. pentru generalizarea ace
lor metode care se dovedesc atrac
tive și eficace. Cu acest prilej, au 
avut loc întîlniri și discuții cu 
activiști de partid și ai organiza
ției dc tineret pe tema ..Rolul și 
locul tineretului tîrgoviștean în 
realizarea obiectivelor economice 
ale actualului cincinal", „Necesita
tea pregătirii politice în lumina 
documentelor Congresului 
IX-lea al U.T.C.", un dialog 
reprezentanții organelor de 
cialitate privind respectarea 
melor de conviețuire socială. In- 
tr-una din zile, în toate organiza
țiile șantierului au fost inițiate 
acțiuni de muncă patriotică, fina
lizate în colectarea a 20 tone fier 
vechi, lucrări de amenajare a lo
cului de muncă și construirea unei 
scene în aer liber. Pe această 
estradă, în altă zi, au evoluat ca 
invitați de onoare membrii an
samblului folcloric „Chindia" șl 
soliștii Magda Constantinescu, 
Florin Veltereanu, lea Anghel și 
alții. In aceeași suită de acțiuni 
s-au integrat un meci de fotbal 
între selecționata Șantierului și a- 
ceea a întreprinderii de construc
ții blocuri, pe stadionul „Metalul", 
excursii Ia Poiana Brașov și în 
Bucegi, reuniuni distractive și 
spectacolul orchestrei de muzica 
ușoară din Mija.

întrunind aprecierile unanime 
ale constructorilor, este de aștep
tat ca asemenea activități să fie 
integrate preocupărilor curente 
ale comitetului U.T.C. al Șantieru
lui, recenta „săptămină" consti
tuind un valoros punct de ple
care.

MIERCURI, 23 IUNIE 1971

Opera Română (La Arenele Ro
mane) : LACUL LEBEDELOR —.
— ora 20; Teatrul de Operetă ; 
SE MĂRITĂ FETELE — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) ; LA GRĂDINA CĂRĂ
BUȘ — ora 20; Teatrul „Ion Va- 
silescu" (La Teatrul de vară „He
răstrău") : REVISTA LA VOLAN
— ora 20; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : LA IZVOARE DE 
FRUMUSEȚE — ora 18,30.

MIERCURI, 23 IUNIE 1971

emisiunii.
Enciclopedie 

cuprins : Ciți 
Cum se fabri- 
poate trăi sub

anchetă. Comentariu 
conf. dr. Florica Di- 

18,40 Confruntări, 
și cerințele e-ono- 

19,10. 
13,20

I. T.

Pagină organizată 
de LIDIA POPESCU

• 18,00 Deschiderea 
Universal-șotron. 
pentru copil. Din 
ani are... soarele 7 
că un tractor ? Se
apă 7 Care sînt plantele medici
nale ? Cum se antrenează piloții 7 
a 18,25 „Mult e dulce și frumoa
să...". Emisiune de prof. dr. So
rin Stati. Intre teorie și practică : 
teme actuale ale lingvisticii ro
mânești. Dialog cu prof. univ. 
Boris Cazacu ; Cine are dreptate ? 
— reportaj 
lingvistic de 
mitrescu a 
Marketingul
miei noastre, naționale • 
Tragerea Pronoexpres • 
1001 de seri o 19,30 Telejurnalul 
de seară. Spor* a 20,05 Reflector 
e 20,20 Telecinemateca : „Morco- 
veață". Un film de Julllen Duvi- 
vier, cu Harry Baur. Prezintă 
Silvian losifescu o 22,05 Tele- 
glob. R.D.G, Itinerar sudic. Re
portaj filmat de Nicolae Holban 
și George Brătianu s 22,25 Refre
ne fără vîrstă. Interpretează An
ca Agemolu, Ruxandra Ghiață, 
Jean Păunescu, George Enache, 
ansamblul de balet condus de 
Ion Alexe e 22,50 Telejurnalul 
de noapte a 23,00 închiderea emi
siunii.
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Beneficiar și constructor

elevii
în spatele școlii e șantierul. 

Temeliile, în parte turnate, și 
șanțurile, unele încă în lucru, 
trasează conturul viitorului ate
lier mecanic. în laturile unui 
dreptunghi se văd primele coor
donate ale atelierelor de instruc
taj și sudură, ale sălii de ma- 
șini-unelte, ale forjei, vestiare
lor. O investiție de peste un mi
lion de lei care va duce la îm
bunătățirea substanțială a pro
cesului instructiv al elevilor gru
pului școlar industrial pentru in
dustria lemnului din Rm. Vil- 
cea. O economie de circa 40 la 
sută din manoperă va fi realiza
tă de către elevii acestui grup 
prin organizarea, aici, a taberei 
de muncă deschisă o dată cu în
ceputul vacanței de vară. Și în 
cursul anului, paralel cu amena
jarea bazei sportive, a parcului 
de utilaje, a gospodăriei anexă, a 
celor peste 2 km de căi de ac
ces în incinta școlii, a altor lu
crări, elevii au fost prezenți pe 
acest șantier. în vacanță însă, 
toți băieții școlii vor contribui 
la realizarea obiectivului amin
tit. De fapt, ei sînt și benefi
ciari și principali constructori, 
în afara dulgherului Gheorghe 
Bercea si a zidarului Marius 
Sanfrancisco toate lucrările sînt 

. efectuate de către elevi sub in-

Viitoarele

„pompe
de sănătate"
ale Capitalei

a
a

clasa

— Acolo, în apropierea bara
jului va fi terenul de fotbal. 
Aici, chiar unde ne aflăm acum 
vor fi cele două terenuri de 
tenis. De-a lungul lacului, pista 
de carting. în dreapta baza de 
caiac canoe.

în timp ce ne vorbește, tova-r 
rășa Marcela Hobai, președintele 
Consiliului elevilor din sectorul 
VIII al Capitalei, ne ajută să 
ghicim conturul a ceea ce vom 
putea numi începînd de la anul 
„Complexul nautic Străulești". 
Cuvintele sînt purtate de vin;, 
proiectate parcă spre locurile 
circular desenate cu mina în
tinsă.

Ne aflăm undeva în marginea 
Capitalei, pe malul drept al Co- 
lentinei. Deocamdată un teren 
denivelat, delimitat de albia rîu- 
lui iar în spate de panourile din 
beton prefabricat ale unui gard. 
„Este prima lucrare la care au 
participat tinerii veniți aici la 
muncă voluntar-patriotică". Pri
ma, dar nu singura. Lingă șosea 
observasem țărușii risipiți pe o 
suprafață cît de cît nivelată. 
„Este terenul de fotbal" ni s-a 
spus, afirmație însoțită de pre
cizarea că în jurul său va apa
re și salba de zgură a pistei 
de atletism.

Privim la băieții desfășurați 
de-a lungul rîului. Sînt din a- 
proape toate clasele liceului :
IX- a B. C. D. E, din clasele
X- a B și C, din clasele a Xl-a 
A, B, C, D, E. Cu cîteva zile în 
urmă puteau fi văzuți împreună 
în curtea liceului, după termi
narea cursurilor. Duminică abia 
a avut loc serbarea de sfîrșit de 
an. Astăzi și-au dat deja întîlni- 
re pe terenul viitorului complex 
nautic.

— Găsesc că este un capitol 
foarte important al pregătirii 
noastre generale, un cîștig pen
tru experiența de viață a fiecă
ruia dintre noi, ne^punea Mir
cea Dogariu, un brunet elegant, 
proaspăt promovat in clasa 
a X-a.

Poate după amiază se va re
trage in tovărășia cărților, la stu
diul limbilor străine, a culegerii 
de probleme de fizică sau în fața 
claviaturii pianului. Acum ba
lansează cu stîngăcie coada cas- 
malei citîndu-ne cuvintele unui 
mare muzician care sublinia im
portanța muncii fizice pentru 
„împrospătarea muncii intelec
tuale".

— Aici ca și la orele de_ prac
tică avem posibilitate să ne 
obișnuim cu activitatea de pro
ducție propriu-zisă, este de pă
rere colegul său mai mare Vio
rel Banu.

— De mîine băieții vor fi im- 
părțiți în mai multe grupe. O 
parte vor lucra la amenajarea 
gardului de incintă iar restul 
la amenajarea ștrandului, ne 
spune tovarășul Jean Costea, 
administratorul șantierului.

în timp ce ziua de acomo
dare a elevilor de la liceul nr. 
6 continuă, în timp ce aplecați 
asupra uneltelor, Dorian 
cu, Constantin Dumitru, 
rențiu Pușcălău, Nicolae 
dea, Valeriu Gheorghe, 
Nenciu, Viorel Vărzan sau Ion 
Stancana au lăsat undeva în 
urmă punctul inaugural al pe
rioadei de muncă 
complexului nautic 
Iești....

...La Pantelimon 
ceelor nr. 15 și „23 August" s-au 
înscris în graficul operațiilor 
mai demult începute pentru 
complexarea zonei de odihnă în 
această parte a Capitalei-

...în parcul Titan Sud, elevii 
liceului nr. 39, în Parcul Tine
retului, elevii de la liceul ,,Mi
hai Eminescu", la stadionul de 
pe strada Liviu Rebreanu, elevii 

■ liceului „Matei Basarab" își de
dică primele ore ale vacanței 
pe șantierele de muncă volun
tar-patriotică unde nu peste 
mult timp vor apare noi com
plexe turistice, sportive, de 
agrement, noi „pompe de sănă
tate" în perimetrul Capitalei- 

Popes-
Bau-
C-ro-

Mihai

pe șantierul 
de la Strău-

li elevii' li-

drumarea maiștrilor lor Petre 
Popescu și Ion Nedelcu. Pină și 
problemele de transport sînt re
zolvate tot de către ei, prin cei 
care efectuează practica de trac
torist. în prima serie a celor 
două schimburi, i-am întilnitpe 
elevii anului I B Mecanici. Prin
cipala activitate se desfășoară la 
prepararea betonului pentru te
melie și stilpi. în jurul beto
nierei manevrată de elevul Ște
fan Teodorescu, sînt concentrate 
cele mai multe forțe care impun 
un ritm alert întregii activități, 
de pe șantier. Pentru că Ion 
Ghițescu. Constantin Catrinoiu, 
Ion Penduș, Petre Prina și Ion 
Marian încarcă rapid cupa; pen
tru că roabele purtate de Con
stantin Ene, Toma Sorin. Dumi
tru Banu și Anton Sucit trans
portă rapid beton în cofrag unde 
e bătut și nivelat de o echipă 
condusă de Dumitru Cîrstinoiu: 
pentru că Mihai Popescu și 
Vasile Cîmpeanu încarcă prompt 
apa necesară : pentru că Radu
lescu Constantin și Constantin 
Mița au întotdeauna grijă să 
țină pasul cu colegii lor. Alții 
asigură betonierei frontul de lu
cru corespunzător capacității de 
funcționare prin săparea șanțu
rilor (Gheorghe Crăciun, lero- 
nim Goancă) prin confecționarea

? . r \ *
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VACANȚA IN SALOPETA
în vie, în legumicultură 

și pe combine

proverbul 
ai avea și tot 

pe

Griul a dat în pirgă Iar re
coltatul orzului e în toi. Din li
vezi fructele de vară se impun 
adunate iar roșiile în grădinile 
de sub polietilenă s-au copt. Po
rumbul și celelalte culturi încă 
trebuie ajutate de către om prin 
prașile, fertilizări, faziale și iri
gații să-și împlinească rodul. Cu 
gîndul la anotimpul rece, sțrîn- 
sul și depozitatul furajelor 
apare ca imperativ al acestor 
zile. Un volum de muncă imens 
că, așa cum spune 
„zece mîini de 
greu ți-ar veni să le faci 
toate bine și la timp".

Valea Călugărească, adevă
rată citadelă a viei și a vinuri
lor românești, ne întîmpină cu 
larma specifică unei prezențe 
umane larg desfășurată. 2 185 de 
elevi din șapte licee și școli 
profesionale apropiate au des
chis aici, începînd de luni o ta
bără a muncii patriotice, opt 
ore din zi lucrînd cu dăruire la 
executarea celor mai stringen
te dintre lucrările de sezon ; 
stropitul și legatul lăstarilor de 
vie purtînd ciorchinii grei. „Ele
vii, cu entuziasmul și elanul lor 
tineresc, ne ajută să suplinim în 
această perioadă o mie și ceva 
de lucrători sezonieri, greu de 
găsit altfel acum în toiul mun
cilor agricole, ne mărturisea in
ginerul șef al întreprinderii, to
varășul Radu Liviu. Acțiunea 
are implicații multiple. Prima 
și cea mai importantă, cred eu, 
este aceea că 2 185 elevi intră 
în contact direct cu munca, cu 
răspunderile ei. Cea de a doua 
ține de crearea posibilităților 
distribuirii către executarea al
tor lucrări a o mie de oa
meni, care mai cu seamă 
în condițiile județului Prahova, 
deficitar în forță de muncă 
agricolă, înseamnă foarte mult. 
Apoi, participarea elevilor la 
aceste acțiuni le dă posibilitatea 
să-și verifice practic propriile 
aptitudini, le stimulează pasiu
nea pentru deprinderea unei 
meserii specifice agriculturii, 
înainte de toate, însă, consta
tăm acum abnegația lor în mun
că. Realizînd in medie fie
care 80 la sută din norma sta- 

• HUNEDOARA. 11000 de 
elevi din județul Hunedoara 
vor fi prezenți in această 
vară pe șantierele muncii 
voluntar patriotice. Brigă
zile și echipele repartizate 
în prima serie de 15 zile 
și-au făcut deja apariția pe 
fiecare șantier. La Lacul 
Cotra așezat lingă Simeria, 
elevii liceului din localitate 
' Or amenaja o plajă, tere
nuri de sport, o bază nau
tică. vor planta pomi și ar
buști ornamentali. Ambiția 
lor e de a crea aici cea mai 
frumoasă bază de agrement 
a orașului. Aceeași activita
te febrilă poate fi intîlnilă

îtl zona ștrandului din Deva, 
începînd de luni se află aici 
60 de elevi ai liceului Dece- 
bal și Industrial de 
strucții. Constituiți in 
gâzi ei montează stilpi 
dului împrejmuitor,
șanțuri pentru introducerea 
cablului electric, trasează 
contururile terenurilor de

con- 
bri- 
gar- 
sapă

și montarea cofrajelor pentru 
turnarea stîlpilor (Ion Zamfir, 
Gh. Bîzîc). Cînd e nevoie, un 
buldozer condus de un elev, ni
velează și degajează terenul. Prin 
rotație, după un plan și o evi
dență bine concepută de maistrul 
coordonator Petre Popescu, ele
vii trec, rînd pe rînd la toate 
operațiile. Prin manevrarea u- 
tilajelor li se creează posibilita
tea să se pregătească mai bine 
în meseria de mecanici pe care o 
vor practica. Mai tîrziu, după 
cum ne-au informat cei doi 
maiștri, elevii vor lucra la be
toane. In felul acesta ei fac nu 
numai o treabă utilă ci și prac
tica școlară deosebit de prețioa
să pentru însușirea cunoștințelor 
tehnice.

• PE VALEA PRAHOVEI 
elevii au început în această 
săptămină lucrul pe șantie
rele de muncă voluntar-pa- 
triotică deschise la citeva o- 
biective de mare interes din 
punct de vedere economic, 
ne informează tovarășul Ion 
Oprea, președintele Consi
liului județean tineret mun
citoresc. La Fabrica de . că
rămizi din Bucov lucrează 
tineri de Ia școala profesio
nală Ploiești, iar la viitoarea 
turnătorie din Breaza 50 de 
elevi de la Școala profesio
nală Sinaia. în municipiul 
reședință de județ, două 
erupe de brigadieri sint re
partizate pe șantierele de 
locuințe din zonele Central 
și Nord.

DE BRIGADIER
u

un 
de

Po-
aî

bilită pentru un lucrător cu 
periență, ei au executat legatul 
viei pe trei sute zece hectare și 
au stropit cu zeamă bordeleză 
o sută.

La peste o sută de kilometri, 
în județul Olt, în aceste zile 
fierbinți ale muncii patriotice, 
8 100 de elevi sînt întîlniți zi 
de zi în cîmp alcătuind împreu- 
ră cu tinerii satului echipe de 
muncă la întreținerea culturilor, 
la recoltatul mazării și a altor 
legume pentru fabricile de con
serve, la recoltatul păioaselor. 
Merită subliniată inițiativa ti
nerilor de aici de a asigura re
coltarea. în fiecare unitate agri
colă, a cel puțin 250 hectare de 
orz și griu și cultivarea altor 
suprafețe cu plante furajere. 
50 000 de hectare vor fi astfel 
secerate într-un timp record, 
eliberate și reînsămințate. în 
felul acesta, în dreptul numelor 
lor se va putea așeza reușita de 
a se fi obținut alte 150 000 tone 
furaje, echivalentul a peste 
milion și jumătate litri 
lapte.

La serele legumicole 
pe.ști-Leordeni, 75 de elevi 
Liceului „Mihai Viteazul" și-au 
început luni dimneața activita
tea de lucrători. Profesoara 
Ecaterina Cîrțină ne spunea că 
în minuta încheiată împreună 
cu conducera unității s-a men
ționat că elevii vor participa 
recoltatul legumelor de pe 
hectare, ceea ce presupune 
normă individuală de circa 
kilograme de roții într-o 
Luni, norma a fost îndeplinită 
de 51 de elevi, dar în zilele ur
mătoare, pe măsură ce se obiș
nuiesc cu efortul fizic, am con
vingerea că toți elevii își 
realiza sarcina ce le 
Concomitent, în cealaltă 
a Capitalei, pe ogoarele 
rativelor agricole de la 
diru, Dobroiești. Chitila 
goșoaia, elevii liceelor „23 Au
gust", nr. 36 și 22 au executat 
lucrări de întreținere a culturi
lor legumicola, au recoltat 
fructe. Valoarea muncii depusă 
de ei în primele zile de activi
tate patriotică înseamnă peste 
douăzeci de mii de lei.

la
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vor 
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parte 
cocpe- 
Braga- 
și Mo

Pe magistrala București
Pitești, la km. 12

Puteau să se afle 
în altă parte în lo- 
domiciliu : Vasile 
de pildă, în comu-

Aici i-am întilnit. Sînt 100 de 
tineri care pe bluza salopetei în 
partea stingă, deasupra inimii, 
au prins ecusonul de „brigadier".

- Sînt 100 de elevi, anul I la 
Școala profesională de mecanici 
agricoli și terasieri — Cioro
girla. Pe data de 12 iunie au pri
mit vacanță. ’ 
acum fiecare 
calitățile de 
Zomeșteanu.
na Mihăileni, județul Botoșani. 
Ion Cioncă în orașul Blaj, jude
țul Alba. Gheorghe Ghină, în 
satul Câldărești. județul Buzău. 
N-au făcut-o. Au dorit să dea o 
mină de ajutor constructorilor 
primei autostrăzi din țară. Și 
i-am găsit, miercuri 16 iunie 
orele 7,30 dimineața, la pimctele 
de lucru încredințate. Cele 7 
echipe constituite (ai căror șefi, 
după cum ne spune cu mindrie 
Vasile Rîcu, singuri ni i-am a- 
les) au primit cazmale, lopeți, 
maiuri de tasat, în mai puține 
cuvinte, uneltele necesare. Li 
s-a explicat în ce anume va 
consta munca lor : prășit iarba 
de pe taluz, refăcut treptele 
înfrățire, lopătat pămîntul 
relee.

— Toate aceste operații — 
informează maistrul Nicolae. 
Badea — vor contribui la supra- 
lărgirea rampelor pasajului ru-

' tier amplasat între km 12—13.
Și iată-i în plin efort. Din pri

ma zi, din primele ore, am pu
tea spune, între echipe s-a de
clanșat o întrecere, întrecere 
care acum are deja un lider : 
echipa nr. 2 condusă de Gheor
ghe Ghinea.

— Asta nu înseamnă — ne

de 
pe

ne
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Brațe viguroase deschid

cale apei în cîmpie
La Brănești, în inima cîmpiei, 

elevii celor trei licee din loca
litate au deschis șantier pe 146 
hectare din pămîntul coopera
tivei agricole. Execută lucrările 
de amenajare pentru irigații. 
Inginerul Adrian Popescu, pro
fesor la liceul de îmbunătățiri 
funciare, acum comandant al 
șantierului, ne invită la o dis
cuție „pe viu" asupra obiecti
vului.

— Mai întîi o precizare : cu 
excepția proiectării, noi ne-am 
asumat răspunderea executării 
în întregime a lucrării. O in
vestiție de aproape un sfert de 
milion de lei, un obiectiv de 
cea mai mare importanță pen
tru cooperativa agricolă ce și-a 
propus să realizeze din legumi
cultura venituri bănești de peste 
trei milioane lei. Ce înseamnă 
acest lucru ? Că noi, tinerii,

PE SCURT DIN ÎNTREAGA ȚARĂ —

handbal, baschet și volei.
Obiective similare se află 

in construcție la Petroșani, 
Orăștie și Gurabarza, unde 
sute de elevi participă zil
nic la înfăptuirea lor. Am fi 
nedrepți dacă n-ani aminti 
și pe elevii liceelor din Că
lan și Brad, ai școlii profe
sionale din Gurabarza și 11- 

asigură Ion Lungu. șeful echi
pei a Vil-a că pină la 30 iunie, 
adică pină în ultima zi in care 
vom rămine pe șantier, nu vom 
face tot posibilul să schimbăm 
actualul clasament...

Incontestabil însă 
grăbiți dintre toți cei 
gadieri sînt Doru 
Constantin Dumitrăchescu, 
prea Grigorescu. Și-i ințelegem. 
Pentru că ei sînt aceia care tra
sează, delimitează viitoarele 
fronturi de lucru.

— Ritmul de lucru, pe mă
sură ce băieții capătă expe
riență — se explică unul dintre 
ei — devine de la o zi la alta 
mai rapid. Orice întîrziere de-a 
noastră pohte să ducă la o în
cetinire a lui. „Ariergarda" nu 
poate să-și permită un astfel de 
lucru.

Ritm de lucru rapid. într-ade- 
văr expresia este bine aleasă. 
Pe seama acestui ritm rapid, la 
capătul primelor patru zile a 
putut îi prășită iarba de pe ta- 
luz pe o suprafață de 6 300 mp, 
în treptele de înfrățire au putut 
fi incluși 1 000 mc pămint, iar 
alte 950 tone au fost lopătate pe 
relee.

...Parcurgind curtea școlii pro
fesionale de mecanici agricoli și 
terasieri din Ciorogirla înainte 
de a ajunge la locul unde în 
fiecare dimineață se ridică dra
pelul brigadierilor ne întimpi- 
aiă o pancartă pe care scrie : 
„Munca 
noare". Cei 
magistrala 
km 12—13 
faptele lor 
și-au găsit i 

este o datorie de o- 
. 100 de tineri de pe 

București—Pitești, 
demonstrează prin 

că aceste cuvinte 
ecoul așteptat.

vom realiza săpături' și terasa- 
mente în volum de peste patru 
mii metri cubi, eliberînd în a- 
celași timp circa două sute de 
membri cooperatori ce pot par
ticipa la executarea lucrărilor 
agricole în cîmp. Sîntem orga
nizați în șase brigăzi cu pro
gram de muncă pentru fiecare 
zi. La amiază, cînd încheiem 
lucrul, comandamentul centra
lizează volumul lucrărilor reali
zate de către brigăzi, stabilește 
ordinea în cadrul întrecerii. Se 
avansează într-un ritm de 164 
metri cubi săpături la zi.

— Și lucrările sînt de o cali
tate ireproșabilă, intervine 
Gheorghe Chițan, președintele 
cooperativei agricole, martor al 
discuției noastre. Mărturisesc, 
dacă la început aveam unele 
îndoieli asupra reușitei în ca
zul încredințării în exclusivitate

ceului industrial de con
strucții din Deva, care dau 
viată altor proiecte îndrăz
nețe. Primii participă la 
construirea stadioanelor din 
Călan și Brad, iar ultimii își 
amenajează în curtea pro
priului liceu, o bază sporti
vă cum nu sint multe in 
județul Hunedoara.

cei mai 
100 de bri- 
Nemteanu, 

O-

Pagină realizată de

GH. FECIORU,

elevilcr a acestei Importante 
lucrări, acum spun cu convin
gere că succesul este asigurat. 
Le mulțumim !

...„Șantier de irigații", „șan
tier de îndiguiri", „șantier de 
desecări" — expresii rostite a- 
cum în o sută douăzeci și una 
de localități ale țării de un de
tașament al ecusonului de elev 
cuprinzînd patru mii de nume. 
La Cilieni, în sudul județului 
Olt, 70 de elevi au săpat în cele 
trei zile de la deschiderea tabe
rei de muncă patriotică 2 000 
metri de canale în sistemul lo
cal de irigații; pină la. sfîrșitul 
perioadei de activitate patrio
tică existînd posibilitatea reali
zării volumului de lucrări pro
pus, adică amenajarea 
irigații a 30 de. hectare.

în aval de Slatina, pe Olt, de 
luni a fost înălțat pe 
steagul detașamentelor, de mun
că patriotică de la Liceul „Radu 
Greceanu" și Grupul școlar chi
mie. Aproape două sute de elevi 
participă la ampla acțiune de 
amenajare și redresare a cursu
lui apei. Se sapă la casma, se 
așează fascine în malul mode
lat cu puțin timp în urmă de 
către ei, se transportă și se a-

pentru

catarg

• ÎN MUNICIPIUL CLUJ 
și în împrejurimile sale, 
s-au deschis 20 de șantiere 
de muncă voluntar-patrioti
că. Peste 1 000 de elevi au 
început să lucreze in parcuri 
Ia amenajarea de baze spor
tive și locuri de agrement, 
la amenajarea și întreține
rea de drumuri și șosele, in

I
șează în digurile de apărare 
pămîntul. Ne căutăm interlocu
torii între elevii pe care cu pu
țin în urmă îi notasem în bloc
notes în dreptul remarcii cei 
...„1 Gheorghe Calotă,

for- 
fas-

răs-
Ion

mai hărnici. „
Ion Toma, și Ion Dindere 
mează o echipă. Așează 
cine. ■

— Cit ați lucrat azi ?
— Dublu decît ieri — ne 

punde, plin de importanță 
Toma. Am deprins „secretul". 
La sfîrșitul celor două săptă- 
mîni de muncă patriotică sîn
tem hotărîți să ne angajăm pen
tru încă o lună pe acest șan
tier. După nouă luni de școală, 
munca fizică e reconfortantă...

Radu Angelescu și Antonel 
Boicea apreciază în aceiași ter
meni acțiunea la care din pro
prie inițiativă s-au înscris. „A-

Pe șantierele marilor

rruzine" din agricultură
și Baco- 
’ din ju- 

începînd 
elevii lu-

Periam, Racovița
va, trei localități 
dețul Timiș unde,
de luni dimineața, 
crează sub faldurile drape
lelor patriei ridicate pe ca
targul amplasat în inima șan
tierelor complexelor zootehnice 
intercooperatiste. Cite o sută 
pe fiecare șantier. Execută să
pături pentru fundații, pregă
tesc balastul necesar preparării 
betoanelor, aduc „la mină" că
rămida. dau formă fierului be
ton, adică realizează o parte din 
acele lucrări ce solicită mult 
efort și mai puțină calificare, 
„Elevii' fac o muncă utilă, re
marca șeful de șantier de la 
Periam, tovarășul inginer Lau- 
rențiu Ungureanu. în zilele 
de cînd lucrează alături 
noi ritmul construcției 
crescut. Cam cu 20—25 
sută, aș aprecia eu. ] 
îndoială mă bucură 1 
acest lucru, dar ceea ce 
bucură mai ales este modul se
rios în care elevii s-au integrat, 
participarea lor fără reținere la 
executarea oricăreia dintre lu
crările la care sînt îndrumați.

de 
a 

> la 
Fără 
mult 

mă

unități agricole din jurul o- 
rașului. Brigadierii de la li
ceul nr. 11, de pildă, sînt 
zilnic prezenți Ia I.A.S. Cluj, 
150 de elevi participînd Ia 
întreținerea culturilor de 
cartofi de pe o suprafață de 
50 hectare, repartizată lor 
pentru întreaga perioadă. 
Așa cum ne informează to-

N. UDROIU,

GH. GHIDRIGAN, 
V. RĂVESCU

și corespondenții 
județeni

Imaginile foto ;
P. TÎNJALĂ

menajarea șl corectarea cursu
lui ' Oltului este un obiectiv 
foarte important. în perspec
tivă se prevede evitarea perico
lului inundării a zece mii de 
hectare pentru agricultură. Și 
noi sîntem mîndri că avem po
sibilitatea să înfăptuim o parte 
din volumul mare de lucrări ce 
se vor executa aci".

...Brănești, Cilieni, Slatina — 
început de itinerar pe șantierele 
de irigații ale țării pe care 
elevii-brigadieri înscriu cu bra
țele prețioase fapte de muncă, 
în zilele următoare vom fi pre- 
zenți printre tinerii care lu
crează pe șantierele de irigații 
de la Ștefănești-Argeș, Boto
șani, Dridu-Ilfov, de pe valea 
Someșului, din Dobrogea și din 
județul Covasna. Atunci alte 
imagini, alte fapte de muncă.

Se simt părtași la această rea
lizare — un complex porcin cu 

. o capacitate de 30 000 de capete.
Și nu numai atît, am credința 
că mulți dintre ei se vor pre; 
găti să lucreze în aceasta uzină 
de carne ca tehnicieni sau în 
alte meserii". La Bacova, cîțiva 
elevi, au întrecut orice aștep
tări. Ei au transportat zece mii 
de cărămizi, au transportat 86 
metri cubi balast și l-au pregă
tit pentru betoane, o mie două 
sute au fasonat pentru țesătura 
în corpul construcțiilor ce vor 
adăposti 1 000 vaci cu lapte, o 
mie două sute kilograme fier 
beton. Numele realizatorilor? 
Iată doar cîțiva : Petru Odan- 
ciu, Petru Kovarv. Gheorghe 
Ciucaș, Gheorghe Fuliaș, Robert 
Miiler. Toți aceștia au absolvit 
anul școlar cu medii peste 9 iar 
acum se evidențiază pentru hăr
nicia și răspunderea cu care... 
zidesc un important obiectiv 
economic, de care, prin unul din 
sutele de fire, este lbgată în
făptuirea programului național 
de creștere a animalelor adop
tat de partid pentru actualul 
cincinal.

varășul Balko Attila, direc
tor adjunct al liceului, elevii 
se echită cu conștiinciozitate 
de sarcina lor, realizînd nor
ma zilnică care Ie-a fost re
partizată. Printre cei mai 
indeminatici notăm pe 
Egyed Petru, Sooss Martha, 
Laszlo 
Hdico.

• LA 
școlilor „ _ ___
cei ai liceului pedagogic sint 
prezenți pe șantierul casei 
de cultură a sindicatelor. 
Elevii școlii profesionale de 
construcții participă Ia con
strucția de locuințe în ora
șul Balș.

Kerestesz, Kerekes
SLATINA. elevii 

generale din oraș si
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Popoarele lumii aspiră astăzi 
către asigurarea unei păci trai
nice. Lichidarea conflictelor mi
litare, a focarelor de încordare 
internațională, de disensiuni re
prezintă în prezent obiective de 
seamă ale luptei tuturor țărilor 
socialiste, ale mișcării comunis
te și muncitorești contemporane, 
animă puternic lupta forțelor 
progresiste și democratice de 
pretutindeni. Această năzuință 
fundamentală, această cerință 
esențială a contemporaneității 
— asigurarea unui climat de 
pace trainică și colaborare — 
este cu atit mai puternică cu 
cit omenirea nu poate uita oro
rile celui de-al doilea război 
mondial, experiențele trist® ale 
trecutului.

Deși s-au încheiat trei decenii 
de cind Germania fascistă a de
clanșat atacul ei perfid împotri
va Uniunii Sovietice, în memo
ria popoarelor sînt vii împreju
rările care au favorizat ascen
siunea fascismului și extinderea 
flăcărilor războiului. Evenimen
tele acelor ani nu pot fi șterse 
din amintirea popoarelor. Dea
supra Europei trona ceața nea
gră a fascismului. Dominat de 
ambiții nebunești, de dorințe de 
expansiune, Hitler dezlănțuise 
cel mai cumplit război din cîte 
a cunoscut omenirea.

Partidele comuniste, spriji
nite în toate țările de im
portante forțe democratice, de 
masele populare iubitoare de 
pace, s-au ridicat de la în
ceput împotriva amenințării 
ce o reprezenta pentru omenire 
fascismul, împotriva planurilor 
agresive ale Reichului hitlerist, 
a urzelilor de înrobire a celor
lalte țări și popoare. în mari și 
impresionante mișcări de masă, 
cu prilejul unor manifestări in
ternaționale, în presă, în întru
niri publice, partidele comunis
te au arătat ce pericol imens 
reprezintă pentru umanitate dez
voltarea mașinii de război a Ger
maniei fasciste, împotrivindu-se 
și chemînd popoarele să se opu
nă politicii de forță și de ame
nințare cu forța. Guvernele pu
terilor occidentale n-au înțeles 
însă la timp adevărata natură a 
fascismului, sensul exact al pro
iectelor sale agresive, promo- 
vînd o politică conciliantă, une
ori chiar curtenitoare față de 
regimul hitlerist. Cercurile ultra- 
reacționare din țările respective, 
în aversiunea lor față de comu
nism, față de mișcarea revoluțio
nară mondială, au încurajat și 
sprijinit direct fascismul, sperînd 
că agresiunea hitleristă va fi în
dreptată doar împotriva Uniunii 
Sovietice. Ambițiile demențiale 
ale hitlerismului erau însă mult 
mai mari. Profitind de politica 
conciliantă a virfurilor condu
cătoare din Europa acelor ani, 
hitleriștii au invadat Austria și 
Cehoslovacia. La 1 septembrie 
1939 a fost atacată Polonia. în 
primăvara anului 1940 trupele 
hitleriste subjugau Danemarca 
și Norvegia. La 28 mai, după 
ce au cotropit Olanda, Belgia și 
Luxemburgul, au invadat Fran
ța. Foarte curînd a căzut Pa
risul, iar la 20 iunie Franța a 
capitulat. în aceste împreju
rări, fascismul și-a putut con
centra și și-a îndreptat toate 
forțele în Răsărit, declanșînd, la 
22 iunie 1941, tilhăreasca agre
siune împotriva Uniunii Sovie
tice — primul stat socialist în 
care vedeau principalul obsta
col în calea realizării ambiții
lor de dominare a întregii 
lumi. Prin poziția strategică- 
cheie pe care o ocupa în 
sud-estul Europei ți bineîn
țeles prin resursele sale mate
riale și umane. România s-a si
tuat ca un obiectiv important în 
planurile de expansiune și 
război ale Germaniei fasciste, 
înfăptuirea acestor planuri de 
acaparare și aservire a fost stă
vilită o vreme datorită împotri
virii energice a maselor popu
lare din țara noastră, luptei 
forțelor democratice și progre
siste, in frunte cu Partidul Co
munist Român.

încă de la acapararea puterii 
de către Hitler în Germania, co
muniștii români s-au ridicat cu 
hotărîre împotriva fascismului, 
împotriva amenințării pe care 
o reprezenta la adresa uma
nității, a dezvoltării libere 
și independente a popoarelor, 
în această perioadă, cind pen
tru țările europene securitatea 
devenise o problemă ma
joră, în România luptele 
ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933, depășind 
semnificația unor acțiuni re
vendicative pe plan economic, 
aveau drept țel și apărarea in
tereselor naționale ale. poporu
lui. Un ziar al vremii consem
na că „acțiunea ceferiștilor și 
petroliștilor din România este

Licee cu specialitatea „prelucrarea automată a datelor"
(Urmare din pag. 1)

— Ce ne puteți spune despre 
profilul de învățămînt al liceelor 
cu specialitatea prelucrarea auto
mată a datelor ? Respectiv, ce 
funcții urmează să exercite vii
torii absolvenți ai liceelor ?

— Ceea ce pot spune acum 
este faptul că ei pot fi încadrați 
pe funcțiile de programator cu 
studii medii, asistent-analist, ope
rator la calculatorul electronic și 
alte funcții de specialitate — cu 
mențiunea că toate acestea se 
referă la calculatoarele electroni
ce cu capacitatea cea mai mare 
existente în țară — FELIX c-256. 
Absolvenții au desigur și posibi
litatea de a continua studiile în 
învățămîntul superior, în special 
Ia facultățile (secțiile) care vor 
primi un număr mare de studențl 
în anul 1975, cînd vor apare ab
solvenții primei promoții din li
ceele recent înființate. Pentru a 
da o sumară imagine asupra ser
viciului pe care-1 vor presta ab
solvenții liceelor cu specialitatea 
prelucrarea automată a datelor, 
în cadrul centrelor de calcul, 
menționez următoarele : asisten- 
ții-analiști vor ajuta pe analiști 
(persoanele socotite ca cele mai 
calificate din cadrul centrelor de 
calcul)'In studierea, pregătirea și 
formularea problemelor astfel In

prima rază de lumină tn întune
ricul ce s-a lăsat în Europa 
după victoria fascismului în 
Germania".

Lupta P.C.R. împotriva ten
dințelor agresive ale Germaniei 
fasciste avea să se împletească 
cu eforturile de stăvilire a ex
pansiunii organizațiilor fasciste 
din țară, care amenințau inde
pendența națională a României. 
Lupta partidului comunist se 
îndrepta, totodată, împotriva 
cercurilor reacționare, desfășu- 
rînd ample acțiuni de masă con
tra primejdiei hitleriste și a or
ganizațiilor pronaziste, aritrenînd 
în această luptă alături de clasa 
muncitoare, cele mai diverse 
forțe ale societății, interesate în 
apărarea ființei naționale, a in
dependenței și libertății țării, 
inclusiv reprezentanți ai unor 
cercuri burgheze. într-o scrisoa
re adresată Comitetului Execu
tiv al Partidului Social-Demo
crat, Comitetul Central al P.C.R. 
a arătat în condițiile in care 
este amenințată pacea lumii : 
„Noi, comuniștii sintem gaia să 
apărăm cu arnia in mină inde
pendența României, dacă țara 
noastră ar fi silită să ducă un 
război național de apărare, con
tra imperialismului fascist". Po
ziția partidului comunist a sti
mulat și influențat favorabil 
activitatea forțelor democratice 
și politice din țară, care și-au 
sporit acțiunile în vederea apă
rării independenței și suverani
tății de stat a României. Dar 
întărirea pozițiilor Germaniei 
hitleriste și Italiei fasciste în 
Europa, îndeosebi după acordul 
de la Miinchen, a determinat ca 
in România și în alte țări eu

ASIGURAREA PĂCII — 
INTERESUL VITAL AL 

TUTUROR POPOARELOR
TREI DECENII DE LA AGRESIUNEA HITLERISTĂ

Împotriva uniunii sovietice

ropene, evenimentele politice să 
urmeze un curs negativ. Agen
tura hitleristă din România și-a’ 
intensificat în această etapă ac- 
țiunile — agresivitatea sa cres- 
cînd odată cu presiunile politice 
și militare ale Germaniei, cu a- 
dîncirea trădării virfurilor cla
selor exploatatoare. Rămasă izo
lată in fața expansiunii hitleris
te, a politicii sale de forță, pă
răsită de toate puterile Euro
pei, România a devenit — la 
30 august 1940 — victimă a Dic
tatului de la Viena. Ribbentrop 
și Ciano au decis trecerea in 
patrimoniul Ungariei hortysțe 
a unui teritoriu românesc de 
peste 40 000 km p, cu o popu
lație de peste 2 500 000 locuitori, 
împotriva odiosului dictat au 
avut loc mari manifestații popu
lare în toată țara. Partidul Co
munist Român a chemat poporul 
să lupte cu arma în mină pen
tru apărarea integrității terito
riale a țării. Lupta maselor largi 
populare a fost împiedicată însă 
de trădarea cercurilor guvernan
te, a conducerii partidelor bur
gheze reacționare.

Hitler, care arătase deschis că 
nutrea să obțină vasalitatea es
tului european, deci și a Româ
niei, pentru a o transforma în 
colonie germană, și-a văzut 
scopul atins: trupele fasciste au 
intrat în România. în septem
brie 1940, cu sprijinul nemijlocit 
al Germaniei naziste, a fost in
staurată dictatura militaro-legio- 
nară, care a adîncit și mai 
mult aservirea țării față de Ger
mania, a acceptat cotropirea te
ritoriului României de către tru
pele hitleriste și a tîrît-o în răz
boiul antisovietic. Poporul ro
mân a urît din toată ființa sa 
acest război nedrept, împotriva 
lui s-a ridicat cu putere încă de 
la înoeput. Comuniștii, în frun-

cit ele să poată fi rezolvate cu 
ajutorul calculatorului electronic ; 
piogramatorii cu studii medii 
colaborează cu programatorii cu 
studii superioare la scrierea pro
gramelor într-un limbaj acceptat 
de calculatorul electronic, pentru 
problemele primite de la analiști 
(sau cele formulate direct de că
tre programatorii cu studii su
perioare) și să urmărească tes
tarea lor (încercarea și punerea 
la punct) ; operatorii la calculato
rul electronic asigură lucrul cu
rent al calculatorului electronic.

Aș menționa, de asemenea, că 
salariile tarifare pentru funcțiile 
de specialitate țin seama de mun
ca de calitate deosebită care se 
cere a fi prestată în cadrul uni
tăților de calcul electronic.

— Ați putea face cîteva preci
zări cu privire la programa de 
invățămînt î

— Mai întîi o precizare obliga
torie : durata învățămîntului este 
de patru ani, iar proporția între 
pregătirea de cultură generală șl 
cea de specialitate este aproxi
mativ aceeași. Pregătirea mate
matică se va face la nivelul li
ceelor de cultură generală, cu 
mențiunea completării acesteia cu 
unele capitole speciale care vor 
ajuta la înțelegerea anumitor 
metode de calcul, în scopul re
zolvării problemelor concrete ce 

tea tuturor oamenilor demni, a 
forțelor progresiste și democra
tice, înfruntînd teroarea dez
lănțuită de curtea marțială și 
lagărele de concentrare au lup
tat cu consecvență împotriva a- 
gresiunii hitleriste, pentru ieși
rea României din război, pentru 
răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste.

Aventura împotriva Uniunii 
Sovietice, în care s-au lansat 
hitleriștii în urmă cu 30 de ani, 
le-a fost fatală. Războiul „ful
ger" s-a dovedit a fi o iluzie. 
Victoriile militare sovietice de 
lingă Moscova și Leningrad, is
torica bătălie a Stalingradului, 
ofensiva Armatei Roșii începută 
în iarna anului 1942, Eroismul 
legendar al ostașilor sovietici, al 
întregului popor sovietic, au im
presionat puternic întreaga o- 
menire progresistă, dovedind 
lumii că oricît de puternic ar fi 
un agresor, nu poate învinge un 
popor care își apără patria, li- ’ 
bertatea, suveranitatea și inde
pendența națională.

Vor rămîne veșnic în memo
ria popoarelor lumii eroismul 
legendar al armatelor Uniunii 
Sovietice, care, purtînd greul 
războiului antihitlerist, desfășu- 
rînd o victorioasă ofensivă pînă 
la Berlin, și-au adus o contribu
ție hotărîtoare la nimicirea fas

cismului. Alături de U.R.S.S. o 
importantă contribuție la înfrîn- 
gerea fascismului, la salvarea 
civilizației umane de barbaria 
nazistă și-au adus-o celelalte 
popoare din coaliția antihitleris- 
tă — Anglia, S.U.A., Franța, că
rora li s-au adăugat aproape 50 
de state. In fruntea eroicei re
zistențe antifasciste s-au aflat 
clasa muncitoare, partidele co
muniste. Imensele jertfe date în 
eroica luptă de rezistență anti
fascistă demonstrează voința 
popoarelor de a-și apăra inde
pendența, de a face să triumfe 
rațiunea umană, idealurile de 
libertate și dreptate.

In România, cu toate condiții
le grele ale ilegalității, partidul 
comunist, demascînd caracterul 
antinațional al războiului hitle
rist, a mobilizat masele, toate 
forțele democratice la acțiuni vi
guroase împotriva mașinii de 
război fasciste, pentru doborî- 
rea regimului de dictatură mili- 
tară-fascistă. „Armata — scria 
ziarul România liberă — este 
chemată să joace un rol de 
frunte. Antonescu trebuie do- 
borit. Pentru aceasta armata 
trebuie să se unească cu,toți pa- 
trioții... Alături de popor, dobo- 
rîți pe trădătorul de patrie An
tonescu! împiedicați, cu arme
le, pustiirea țării de către 
nemți". în august 1944, în în
treaga țară exista o puternică 
efervescență a maselor nemul- , 
țumite de continuarea războiu
lui. Guvernul antonescian era i- 
zolat. în acest climat și fructi- 
ficînd împrejurările favorabile 
create oa urmare a succeselor 
militare dobîndite de armatele 
sovietice împotriva mașinii hit
leriste de război. Partidul Co
munist a organizat și înfăptuit 
insurecția armată din august 
1944 care a dus la înlătu-

se pun în întreprinderi, cu ajuto
rul calculatorului electronic. Ab
solvenții liceelor cu specialitate* 
prelucrarea automată a datelor 
vor trebui să cunoască două 
limbi străine, pentru a fi ușurați 
în activitatea lor care le cere să 
se țină la curent cu progresul așa 
de rapid în acest domeniu. Tre
buie asigurată, credem noi, și în
sușirea de către elevi a unul mi
nim de cunoștințe economice, 
pentru ca ei să poată rezolva 
problemele concrete, la a căror 
soluționare vor fi chemați să 
participe, o dată cu intrarea în 
producție.

Se va acorda o deosebită atenție 
lucrului practic. Teoria va fi ur
mată de exerciții practice la 
calculator, în care scop fiecărui 
elev 1 se va aloca un număr de 
ore pentru lucrul cu calculato
rul electronic.

O caracteristică a învățămîntu- 
lul de specialitate este aceea că, 
in primii ani, toți elevii vor face 
aceleași cursuri, specializarea ca 
asistent-analist, programator șl 
operator la calculatorul electro
nic făcîndu-se în ultimul an.

— Ne aflăm cu numai clteva 
zile înaintea examenelor de admi
tere în primul an I. Noutăți des
pre examenele de admitere 7

—• Admiterea în anul I la „li

rarea regimului antonescian, 
la ieșirea țării din războ
iul antisovietic. Actul istoric de 
la 23 August 1944 exprimînd 
voința întregului popor a mar
cat o cotitură hotărîtoare în 
destinele națiunii noastre. Tot
odată, evenimentele din țara 
noastră au influențat în mod 
hotărîtor prăbușirea pozițiilor 
hitleriste în Balcani, au contri
buit la scurtarea duratei războ
iului în ansamblul său. în lu
crarea sovietică „Istoria Mare
lui Război pentru Apărarea Pa
triei", se subliniază : „S-au în
cins lupte înverșunate care au

■ durat de la 24 la 28 august. U- 
nitățile militare ale garnizoanei 
București și detașamentele pa
triotice populare au luptat vi
tejește împotriva trupelor ger
mane... In cursul luptelor hitle
riștii au fost zdrobiți. Forțele 
armate ale insurgenților au 
curățit complet de ocupanți 
Bucureștiul, au încercuit și li
chidat gruparea inamică din 
împrejurimile nordice ale Capi
talei și au luat prizonier pe co
mandantul ei, generalul Ger- 
stenberg".

După victoria insurecției, Ro
mânia s-a alăturat coaliției an
tihitleriste. Alături de armata 
sovietică, armata română cu un 
efectiv de aproape 540 000 oa
meni, înscriind pagini de vitejie 
și eroism, 1 a purtat lupte grele 
pentru eliberarea patriei, a 
contribuit la eliberarea Ungariei 
ți Cehoslovaciei. In această e- 
popee, care a cimentat frăția 
de arme româno-sovietică, și-au 

dat viața peste 170 000 de mili
tari români.

De la terminarea războiului a 
trecut mai mult de un sfert de 
veac. In acest răstimp omenirea 
a cunoscut transformări social- 
politice radicale, care au schim
bat în favoarea păcii, libertății 
și democrației raportul de forțe 
pe plan mondial. Socialismul, 
care a devenit sistem mondial, 
cuprinzînd 14 state din trei con
tinente, exercită o puternică în- 
rîurire asupra întregii evoluții 
internaționale. Epoca contem
porană se caracterizează prin 
afirmarea tot mai puternică, în 
viața popoarelor, a rolului cla
sei muncitoare, al partidelor 
comuniste și muncitorești, prin 
avîntul uriaș al mișcării de e- 
liberare națională, prin crește
rea fără precedent a tuturor for
țelor care militează pentru pace, 
libertate, independență și pro
gres social. în rîndul acestor 
forțe, un mare rezervor de e- 
,nergie și combativitate îl repre
zintă mișcările de tineret. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Tinăra generație se 
ridică cu vehemență împotriva 
războiului, în care ea este 
chemată sâ dea cel mai greu 
tribut de singe — pentru drep
tate și egalitate socială, pentru 
instaurarea unor relații de în
credere și conlucrare pașnică 
între state, pentru securitate ?i 
pace".

Existența imperialismului, a 
unor cercuri reacționare care 
promovează o politică de încor
dare a relațiilor dintre state, 
de dominație și dictat, de ames
tec în treburile interne ale al
tor popoare, recurgînd chiar la 
intervenția armată directă, per
petuează desigur pericolul agre
siunilor, constituie o amenințare 
la adresa păcii, securității și in-

ceele cu specialitatea prelucrarea 
automată a datelor se face pe 
bază de examene, care se vor 
desfășura între 26 iunie-3 iulie, 
înscrierea la concurs făcîndu-se 
pînă In Ziua premergătoare exa
menului, în condițiile prevăzute 
în „îndrumătorul pentru admitere 
în liceele de specialitate — 1971“ 
elaborat de către Ministerul învă
țămîntului. înscrierile si exame
nele de admitere în anul I se vor 
face la secretariatele Liceului de 
cultură generală nr. 10 din Cluj 
(str. Horea nr. 52), Liceului de 
cultură generală ,,M. Eminescu" 
din Iași (str. M. Kogâlniceanu nr. 
10) și la Liceul de cultură gene
rală nr. 7 din Timișoara (str. 
Ghirlandei nr. 5). Pentru acest 
an, candidații vor fi supuși ur
mătoarelor examene la nivelul 
cunoștințelor absolvenților a opt 
clase ale școlii de cultură gene
rală : probe scrise și orale la 
matematici, iar la alegere limba 
și literatura română și fizica. Și 
o altă mențiune : la examenele 
de admitere, pe lingă candidați! 
din localitățile respective pot să 
participe și candidați din alte 
localități, în special din orașele 
mai mari în care urmează să ia 
ființă centre de calcul electronic. 
Liceele respective vor asigura 
cămin elevilor admiși din alte 
localități. 

dependenței popoarelor. Ra
portul actual de forțe creează 
însă posibilități pentru preîn
tâmpinarea unui război mondial, 
pentru rezolvarea problemelor 
vieții internaționale in concor
danță cu interesele vitale ale 
popoarelor. împlinirea acestui 
deziderat, asigurarea unei păci 
trainice, impune ca o necesitate 
obiectivă intensificarea luptei 
tuturor forțelor înaintate împo
triva politicii imperialismului, a 
forțelor reacționare, împotriva 
oricăror forme de reînviere a 
fascismului și militarismului, a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului.

Pornind de la faptul că uni
tatea și colaborarea dintre ță
rile socialiste, dintre partidele 
comuniste au o importanță e- 
sențială pentru victoria luptei 
în vederea asigurării păcii, Ro
mânia socialistă așează in cen
trul politicii sale externe prie
tenia și alianța cu toate țările 
socialiste, dezvoltă larg solida
ritatea și colaborarea cu toate 
partidele comuniste, militează 
pentru unirea tuturor forțelor 
revoluționare și progresiste de 
pretutindeni.

Țara noastră este convinsă că 
în climatul vieții contemporane 
coexistența pașnică — singura 
alternativă la o conflagrație care 
în actualele condiții ar av»a un 
caracter nimicitor — constituie 
un imperativ major al zilelor 
noastre, reclamînd o politică ac
tivă de colaborare între po
poare, rezolvarea problemelor 
litigioase pe calea tratativelor. 
In zilele noastre politica forței 
și amenințării cu forța s-a dis
creditat profund. Unica bază ra
țională a relațiilor internaționale 
o constituie promovarea consec
ventă a principiilor independen
ței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în ’ treburile in
terne și avantajului reciproc, 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta potrivit voinței sale'. Res
pectarea acestor principii, pre
cum și a legalității internațio
nale asigură libera dezvoltare 
a fiecărei națiuni, evitarea con
flictelor, promovarea unui cli
mat de încredere, securitate și 
oolaborare între popoare.

Din experiența ultimului răz
boi mondial se desprinde nece
sitatea imperioasă a asigurării 
păcii și securității în Europa — 
continentul de unde au pornit 
cele două conflagrații mondiale, 
dar și leagăn al civilizației, care 
poate aduce o contribuție sub
stanțială la progresul omenirii. 
Militînd pentru organizarea con
ferinței general-europene în 
problemele securității și coope
rării, România socialistă consi
deră că trebuie să se treacă 
neîntîrziat la acțiuni practice, în 
vederea organizării de întilniri 
pregătitoare, fără condiții prea
labile, cu participarea tuturor 
statelor interesate.

Cinstind memoria celor care 
au luptat și și-au jertfit viața 
în marea bătălie pentru înfrîn- 
gerea fascismului, pentru salv
gardarea civilizației umane, 
tinăra generație din patria 
noastră, profund atașată politicii 
partidului și statului nostru, 
susține și militează cu consec
vență alături de întregul popor, 
alături de forțele înaintate ale 
tineretului de pretutindeni pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de 
progres ale omenirii, unirea tu
turor forțelor sociale revoluțio
nare, democratice, antiimperia- 
Iiste — condiție fundamentală a 
victoriei în lupta împotriva im
perialismului, pentru pace și 
progres social.

ADRIAN VASILESCU

PE ECRANELE CAPITALEI
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Producție a studioului Mosfilm
Regia : GHEORGHi NATANSON. Cu ; TA
TIANA DORONINA, ALEKSANDR LAZAREV, 
OLEG EFREMOV, ELENA KOROLEVA.

Coproducție bulgaro-cehoslovacâ.
Regia : RANGHEL VÎLCEANOV. Cu : GHEOR- 
GHI KALOIANCEV, DOROTEEA TONCEVA, 
VIOLETA ANTONOVA, RADOVAN LUKAVSKI.

Ca sâ pofi spune 
că ai trăit cu adevărat...

(Urmare din pag. I)

nostalgici, după cum le era fi
rea? Să vă descriu ce primire 
festivă nj s-a făcut la Turnu Se
verin. în sala teatrului? Pe un 
om, Ion Coste se numește, n-am 
să-l uit niciodată. Era maistru 
pe șantier și n-am bănuit cîți 
ani are decît atunci cînd ne-a 
povestit cum a construit calea 
ferată Bumbești—Livezeni și 
cum de atunci nu se mai satu
ră să construiască... Vorbea des
pre vremea aceea de demult 
parcă ar fi fost ieri și eu mă 
tot miram- cum de nu uită nimic 
după atîția ani. . Am spus și eu 
cîteva cuvinte, adică mi-am luat 
angajamentul, că așa se obișnu
iește, au vrut organizatorii să 
vorbesc eu sau am vrut chiar 
eu, nu mai știu. Dar m-a privit 
toată sala, toți băieții erau ca 
mine, de 18, 20 de ani, deja ne 
simțeam bine împreună, un bine 
neobișnuit, parcă porneam toți 
la un drum lung, m-a privit și 
nea Coste... Apoi el, maistrul, 
m-a întrebat scurt: ce vrei să 
faci a*ci, la noi? Ai vreo mese
rie? Am dat din umeri. Habar 
n-aveam de nimic. Să vil ia mi
ne, mi-a spus bătrtnul, miner 
și artificier te fac, că am ne
voie... Nu mi-a fost nici ușor și 
nici comod să învăț. Atunci, 
cînd spărgeam stînca la tunel, 
apoi la baraj, nu mai știam de 
mine, nici cum mă cheamă. Zile 
și nopți, nopți și zile, desfă
ceam pămîntul cu pickhamerul, 
montam dinamita, totul se zgu
duia, n-aveam timp nici să ne 
astupăm urechile, tot frontul de 
lucru al celorlalți depindea de 
noi, noi deschideam drum, ve
neau excavatoriștii, veneau be- 
toniștii după noi. în 1969 au în
ceput excavațiile la barajul de- 
versdr. Era mai ușor, lucram în 
lumină, eu eram un fel de dis
pecer... Mai spuneam, cu cîte 
un prilej, ba de biografie, ba de 
acte de salariu, că am făcut li
ceul... Și cite unul îmi spunea: 
tu la birou să te* duci... Și mă 
tot întrebam ce au oamenii cu 
mine, de ce se miră, îmi ziceam 
că multe am făcut eu în viață, 
chiar și liceul...

Am un frate, Petru, mai mie 
ca mine. Era licean ia Tg. Jiu, 
îi mai trimiteam bani de pe șan
tier, îi scriam despre lucrare, nu 
știu dacă intenționat sau nu 
m-am ferit să-i spun .cit ' de 
greu muncesc... După bacalau
reat a venit la mine, ca în va
canță; Ieșisem de la lucru, ve
neam spre cămin să mă spăl, să 
mă schimb și-1 văd pe ei, aștep- 
tîndu-mă. Eram obosit, murdar, 
ca de la minerit. Petru m-a pri
vit, a înghițit în sec, eu l-am 
văzut că atunci. într-un mo
ment, înțelege ceva, nu știam 
ce, mi-a spus el mai tîrziu, a 
înțeles cum cîștig eu banii pe 
care-i primea de la mine... I-am 
zis ce faci, ce ai de gînd și mi 
s-a strîns inima- Poate, în sinea 
lui, a ezitat. Zic poate, dar nu 
cred, eu nu-i spusesem nimic, 
nici fă asta sau asta. A rămas 
cu mine, pe șantier. Atunci am 
știut că mi-ar fi fost rușine da

că el, de Ia el putere, n-ar fi 
hotărit așa. Era mic, slăbuț, nu 
prea voiau să-l angajeze, el, cu 
orice preț, voia să se facă fie
rar betonist. Nu împlinise 18 
ani, am „garantat" eu pentru el 
că e mai mare, m-am rugat de 
ei și l-au angajat. învăța între 
timp. Seara, după schimb, mai 
găsea puteri, făceam împreună 
matematică, știam că nu renun
țase la ideea de a face faculta
tea și așa, fără vorbe, am accep
tat că el trebuie întîi să se salte. 
Și-a strîns bani. După un an, 
în toamnă, s-a dus la examen, 
la București. Cei de pe șan
tier nu știau, cred că nici nu 
prea credeau că Petru termi
nase liceul, el, care nu voia să 
fie decît fierar-betonist... Cu mi
ne se obișnuiseră. Am făcut o 
convenție: dacă reușește la exa
men, trimite o vedere cu Arcul 
de triumf. Eu așteptam în fie
care zi. Și cînd a venit vestea, 
a venit cu Arcul de triumf... Toți 
de pe șantier s-au bucurat ea și 
cum ar fi fost fratele lor... Și- 
apoi a venit în vacanță, în altă 
vacanță, de student. Oamenii 
i-au spus du-te domnule la bi
rou, știi matematică, ocupă-te 
de scripte... Habar n-am de ce 
n-a vrut, tot la echipa de fie- 
rari-betoniști trăgea, în cele trei 
luni de vacanță... 11 angajau se
zonier, el strîngea bani, avea a- 
poi de cheltuială în București... 
Mă mai gîndeam uneori la el, 
cînd aveam timp. Am plecat în 
lume înaintea lui, el m-a ajuns, 
m-a depășit, s-a dus mal depar
te, spre mai bine... Ii și spuse
sem odată, cred că în glumă : 
mă, i-am spus, dacă nu poți să 
faci ceva deosebit în viață, ter
minăm frăția... Și el mi-a spus 
că face el, dar că întîi am făcut 
eu ceva deosebit, ceva formida
bil... Demagogul, m-am gîndit 
eu, dar apoi, în unele zile, cînd 
barajul era pe terminate, cînd 
ecluza era plină cu Dunăre, eu 
mă mai întrebam, așa, intr-o 
doară, dacă n-am făcut ou ade
vărat ceva deosebit... Ceea ce 
vedeam cu ochii, ba chiar și 
ceea ce nu se mai vede, Ce e de
desubt, sub apă, făcusem eu și 
alții și nu puteam să scap de 
această împerechere, eu și alții, 
alții și eu... Existam printre ei, 
oricum existam, și-mi spuneam, 
romantic, cred câ citisem într-o 
carte, că noi și aici iar apăream 
eu, semnăm la Porțile de Fier 
istoria, așa grozavă cum e ea, 
așa formidabil de plină de vii
tor... Și știți la ce mă mai gîn- 
desc ? Că poate această lucrare 
la care am muncit, această hi
drocentrală a noastră a însem
nat destinul meu. E un semn 
de mulțumire? Nu, nu despre 
asta-i vorba. Știu oă pot și mai 
mult. Voi face, cred și facul
tatea, nu-j tîrziu. Nici pentru 
bani, nici pentru titlu n-o voi 
face. Toți vrem mai mult, mai 
bine, toți vrem să ne aflăm mă
sura în viață... Mi-am găsit-o 
venind aici, pe șantier. Dar tot 
aici am învățat că pot mai mult. 
Poate altfel, n-aș fi aflat. Și cu 
fratele meu s-a întîmplat la fel.

Cineva m-a întrebat, în timpul 

Congresului U.T.C. la care am 
fost delegat, ce a însemnat pen
tru viața mea, șantierul... Este 
un loc de muncă, aș spune da
că trebuie să răspund școlăreș
te. Dar mai este și altceva, in
exprimabil. viața de aici, rela
țiile, oamenii... M-a întrebat ce 
m-a învățat șantierul. N-am e- 
zitat, am spus spiritul de echipă, 
apoi mi-a părut rău, orea suna 
ca la carte și dacă citesc unde
va cuvintele astea nu-mi spun 
prea mult, sînt prea generale, 
dar dacă le raportez la mine, 
la viața mea, ele înseamnă to
tul. Pentru că eu am trăit spi
ritul de echipă, l-am văzut, așa 
cum, iată, îmi vine o compara
ție din anii de liceu, cum vedea 
Camil Petrescu ideile. Acum doi 
ani mi-a murit tata, trebuia să 
plec acasă, a venit un inginer, 
nici nu prea ne cunoșteam și 
m-a întrebat dacă am bani de 
drum... Lucram la buceardarea 
pilelor de baraj, stăteam atîr- 
nați, mai mulți, in centuri, ore 
întregi. Cei din jur aveau mai 
multă grija să fiu eu bine asi
gurat decît ei. La început '^ă 
tot gîndeam ce vor, ce-i inte
resează, cu timpul am înțeles că 
ei, oamenii, sînt cu adevărat 
sinceri și grijulii cu mine. Mi- 
amintesc cum a fost cu fratele 
meu. Le-am spus tuturor că a 
intrat la facultate și îi auzeam: 
vezi, ți-am spus eu că va reuși, 
e un tip teribil. Unii nici nu-1 
cunoșteau, nici nu știau ce in
tenții de viață are... Erau for
midabili. fiecare își voia par
tea lui de bucurie ciintr-o bucu
rie a unuia, fiecare se simțea 
răspunzător și el de o reușită... 
Par cuvinte mari oare? Nu știu, 
nu mă întreb, nu consider ne
cesar să mai fac distincție între 
cuvinte. Ele pot fi mari, pot fi 
mici, după cum trăiești. Altfel, 
nu înseamnă nimic.

Citesc într-un articol despre 
unul care întreabă, ca un cara
ghios, ce poate face el pe șan
tier, dacă a terminat liceul. 
Auzi, să dea cu sapa... Mă în
treb dacă i-a fost inundată vreo
dată fruntea de sudoare, care 
poate să însemne ce vreți, dar 
în primul rînd înseamnă efort 
și concentrare, adevărata, ne
maipomenit de adevărata su
doare a muncii. Și dacă n-a 
transpirat niciodată, cum își per
mite să întrebe ce să facă? Să 
trăiască, asta i-aș spune, să tră
iască adevărat, sau gîndindu-mă 
ce voi spune eu mai tîrziu des
pre anii mei de șantier, să nu 
îmbătrînească degeaba...

Atît. Eu; reporterul, am în 
carnetul meu stenograma aces
tei discuții. Cu Dumitru Mateu- 
ță. Acum cîteva zile, el a în
ceput un nou șantier, pe Cerna. 
Tot miner, tot cu demnitatea a- 
ceea fermecătoare a omului ca
re, orice ar face in viață, sim
te că nu trebuie să trăiască de
geaba... Mi-a spus că la toamnă 
va da examen la facultate. Ce 
concentrat' întru adevăruri e
sențiale este timpul lui Dumi
tru Mateuță între liceu și fa-', 
cultate 1
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„PREMIERE"
TURISTICE

PE VALEA PRAHOVEI
— Cu ce noutăți debutează 

sezonul turistic pe Valea Pra
hovei ? Interlocutorii noștri 
sînt: Ion Scăunaș, director co
mercial al întreprinderii de tu
rism și odihnă Sinaia, și Du- 
mitrache Stoian, director coor
donator al Oficiului județean 
de turism Brașov.

— Anul acesta au fost puse la 
dispoziția celor care și-au ales 
ca loc de popas sau odihnă Si
naia o serie de construcții noi. 
La intrarea în stațiune s-a des
chis recent hotelul „Izvorul 
Rece", care poate găzdui îm
preună cu campingul din apro
piere 80 de persoane ; restau
rantul cu același nume dispune 
de 150 de locuri. La 6 km. de 
Sinaia, pe o derivație a dru
mului care merge spre Tîrgo- 
viște s-a înălțat cabana „Cui
bul Dorului". Pentru cei ama
tori de cazare „la înălțime" 
s-a deschis la 1.300 de m. alti
tudine, cabana „Brădet". La 
Slănic Prahova, în incinta Băii 
Roșii își așteaptă oaspeții _ un 
camping compus din 20 de căsu
țe a cite două locuri, ceea ce 
mărește capacitatea de cazare 
pentru tratamente.

— La Predeal, continuă celă
lalt interlocutor, prin înființa
rea de dată recentă a Oficiului 
județean de turism Brașov s-a 
rezolvat coordonarea mai .ope
rativă și eficientă a întregii ac- x.._:_xî—_ Deocamdată

__ o serie de 
existente (Trei 
Secuilor, Ur- 

vile (Olga, 
, Vîrful cu

tivități turistice, 
au fost renovate 
cabane deja 
Brazi, Poiana 
lea) și cîteva 
Arieș, 23 August, ------  .
Dor), iar motelul Timiș și-a 
mărit capacitatea cu încă o vilă. 
Așteaptă vizitatori, în condiții 
de confort deosebite noile cam
pinguri : „Dîrste" pe malul Ti
mișului Vechi, cu o capacitate 
de 120 de locuri și cel din „Va
lea Cetății" (80 de locuri și po
sibilități de autocampare). Pen
tru amatorii de turism-auto 
se fac ultimele retușuri la un 
hotel și o cabană pe drumul tu
ristic Predeal —Trei Brazi. Ca
bana are o arhitectură și o de
corație interioară specifică zo
nei alpine, pereții căptușiți ou 
skiuri, trofee de vînătoare etc. 
în atenția oficiului nostru a stat 
și reconsiderarea stațiunii Ho- 
morod, ale cărei băi termale a- 
sigură reumaticilor un trata
ment eficient, precum și a sta
țiunii Rotbav, care posedă, de 
asemenea, izvoare cu proprie
tăți terapeutice.

— Ce măsuri s-au hiat pentru 
asigurarea unei deserviri cores
punzătoare ?

— Măsurile au vizat în pri
mul rînd asigurarea unui perso
nal corespunzător. Cei care lu
crează în alimentația publică 
au fost instruiți la cursuri de 
specializare cu durate variabile 
(3—6 luni) ; s-a operat o selec
ție a personalului specializat 
pe bază de aptitudini. Masa, 
compusă din meniuri variate, 
consistente și preparate de 
„maeștri" în domeniul, culinar 
va fi servită la prețuri accesi
bile, în restaurante și pensiuni. 
10 vile ”...
Bușteni vor putea asigura pen
tru cei <___ .... ----
merația localurilor publice, ser
virea mesei în cameră.

Pensiunile Oficiului, județean 
Brașov vor oferi zilnic la ale
gere 3—4 meniuri.

— Ca amfitrioni, ce posibili
tăți de distracție ați pregătit 
oaspeților ?

din Sinaia și' 4 din
care nu agreează agio-

— La Sinaia s-au amenajat 4 
terenuri de volei și tenis, la 
Bușteni, două, iar ia Slănic și 
Cheia s-au deschis două popi
carii. La Predeal a fost reno
vat vechiul stadion și se află 
în faza de finisare un teren pre
gătit pentru aeromodelism, bas
chet. handbal. Casele de cultu
ră s-au pregătit să-și primească 
în mod cit mai variat oaspeții, 
oferind programe artistice, seri 
distractive la care își vor da
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concursul cele mai bune forma
ții artistice din țară.

Amatorii de drumeție își vor 
putea alege traseele dorite din
tre cele oferite de agențiile 
noastre : excursii montane, vizi
tarea monumentelor de interes 
turistic, călătorii peste hotare, 
vizitarea litoralului. Pentru tu
riștii dornici să escaladeze cul
mile muntoase, ne informează 
directorul coordonator al O.J.T. 
Brașov, există un serviciu spe
cial care asigură informații cu 
privire la timpul probabil, a- 
mănunte asupra traseelor tu
ristice și, iarna, asupra pîrtiilor 
de schi și a stratului de zăpa
dă precum și avertizarea asu
pra zonelor predispuse avalan-

șelor pentru ocolirea acelor 
trasee.

— Cîți turiști și-au anunțat, 
pînă la ora actuală, intenția de 
a-și petrece concediul sau va
canța pe Valea Prahovei ?

— Cifrele se schimbă de la o 
zi la alta. Deocamdată, Sinaia, 
Bușteni, Slănic vor găzdui 
28.000 de persoane cu bilete la 
odihnă și 5.000 pentru trata
ment. 8.000 de turiști străini 
și-au manifestat dorința de a-și 
petrece vacanța în ambianța pi
torească a Bucegilor. Pîrîul 
Rece și Timișul așteaptă 4.000 
de turiști veniți în mod organi
zat și 1.500 sosiți fără contracte 
prealabile.

PLEDOARIE PENTRU CĂLĂTORII 
PE DRUMURILE FĂRĂ PULBERE

CHEMAREA
...îmi doresc cuvîntul o pledoa

rie pentru turismul nautic. Pen
tru turismul nautic sportiv, în 
care tînărul sau vîrstnicul parti
cipă la o întrecere, la o întrecere 
cu sine însuși, la o întrecere cu 
natura care-l primește și i se îm
potrivește ! Puțini sînt cei care 
încep lupta și o abandonează. 
Majoritatea cîștigă. Și satisfacția 
victoriei, la care se adaugă fru
musețea mereu proaspătă a pei
sajului, îi face să revină an de 
an.

In 1963, călătorind cu vasul 
de pasageri de la Tulcea la Su
lina, am ajuns din urmă o plută. 
O plută din bîrne, cu o velă 
cenușie și dreptunghiulară, cu o 
cîrmă enormă și un cort. Se de
plasa pe curent, cu viteza răb
dătoare a apei. Doi tineri băr
boși, cu fețele arse de soare, 
ne-au salutat fluturindu-și pălă
riile.

Am așteptat ciudata ambarca
țiune la Sulina. După cîteva ore 
am pus piciorul pe plută și am 
cunoscut temerarii navigatori, 
care veneau de la Viena, urmînd 
să-și abandoneze „vasul" la Con
stanța : doi studenți austrieci, 
l-ași fi dorit români.

Un an mai tîrziu, 30 studenți 
și studente de la Universitatea 
din București luau ștartul într-o 
excursie nautică inedită : Giur
giu — Delta Dunării — lacul Ra- 
zelm, în bărci remorcate de șa
lupă. Alături de studenți, în 
bărci, echipament de camping, 
alimente, instrumente de pescuit 
și înot subacvatic... veselie.

A fost debutul turismului na
utic pentru tineret. De atunci a- 
pele domoale ale Dunării, între 
Moldova Veche și Sf. Gheorghe, 
cele grăbite ale Bistriței, Mure
șului și Oltului, cele limpezi, și 
liniștite ale Deltei, au ascultat

S. AMALIA
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La pescuit pe ghiolul Matița

Propunerile 

cabanierului
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într-una din zilele lunii ia
nuarie, un tînăr a plecat din 
Bușteni spre cabana Carai- 
manul, pe drumul abrupt, 
Valea Jepilor. Un drum des
tul de anevoios în sezonul 
cald și închis total în timpul 
iernii. Eroul nostru, un ingi
ner din Bacău, n-a ținut sea
ma de nici un avertisment și 
a plecat prin omătul înalt. La 
prînz, după 4—5 ore de mers 
istovitor și-a dat seama că a

muzica tinereții fericite, au scăl
dat nerăbdarea cunoașterii, au 
potolit setea de frumos a mii și 
mii de muncitori, elevi și stu- 
denți.

Pe cei pentru care cortul și 
rucsacul reprezintă atributele in
dispensabile ale vacanței, pe cei 
care vor să cunoască impresio
nantele vestigii ale istoriei vechi 
a patriei noastre și realizările u- 
riașe ale epocii socialiste, pe cei 
care sînt atrași deopotrivă de li
niștea colțurilor ascunse de na
tură și de sbuciumul naturii dez
lănțuite, pe cei care vor să ad
mire zborul grațioasei egrete și 
să simtă în tnîini zbaterea cra
pului sălbatic, pe cei care vor 
să simtă plăcerea efortului și 
mîngîierea răcoroasă a apei, îi in
vităm la drumeție pe apă.

Nu cu un vas mare și confor
tabil, ci în modesta „barcă uni-

versată". Alături de apă, acolo 
unde poți urmări cu ochiul liber 
dansul fantastic al miilor de vie
țuitoare acvatice, acolo unde zgo
motul lopeții trezește fîlfîiri de 
aripi, acolo unde mina, nedecisă 
ca în fața unui miracol, mingile 
sau ridică cupa delicată a nufă
rului.

Și pentru că invitației îi sînt 
necesare explicații, vom reveni. 
Vom reveni cu trasee, cu itine- 
rarii inedite ale turismului nau
tic. Vom reveni cu sfaturi și so
luții pentru expedițiile voastre 
acvatice. Vom reveni, mai ales, 
pentru a vă împărtăși din bogă
țiile, și frumusețile cu care natu
ra, darnică, generoasă, a înzes
trat minunata noastră țară.

VIOREL TELEGUȚA

INIȚIERE IN ALPINISM 
LA CARAIMAN

rătăcit drumul. Trebuia să 
găsească cu orice preț caba
na. S-a apropiat de peretele 
masiv din față, Brîna Carai- 
manului, și a început să urce 
ajutîndu-se cu mîinile de pia
tra scobită din loc în loc. A 
urcat, a urcat și la un mo
ment dat n-a mai putut să 
meargă nici înainte, nici îna
poi. A început să strige cu 
disperare după ajutor.

Cabanierul Nicolae Sbîrcea 
l-a auzit și a ieșit să-l caute. 
L-a văzut și a înmărmurit: 
omul acela ședea pur și sim
plu pe o stîncă verticală la 
circa 80 de metri de cea mai 
apropiată platformă. I-a stri
gat să nu se miște și imediat 
a plecat spre el cu pi toane și 
corzi. Două ore a durat ba
terea pitoanelor și înaintarea 
metru cu metru. Eroul im
prudent a fost coborît ca un 
simplu balot.

...I-am cerut relații despre 
această întâmplare tînărului 
cabanier Nicolae Sbîrcea. Oa-

re toți cabanierii știu să facă 
alpinism și să salveze de pe 
un perete stîncos un om ? 
Desigur, nu toți dar el avea 
și avantajul că s-a ocupat 10 
ani cu acest sport. L-a avut 
ca maestru pe celebrul Emi- 
lian Cristea. Atunci, nu cum
va... ? Ba da : aveam în față 
pe cel care bîștigase în anul 
1967 și apoi în 1969 titlul de 
campion național la alpinism.

— Și de ce ați venit caba
nier ? Aveți și o altă profe
sie ?

— Am, desigur; pînă în 
octombrie cînd am venit aici 
am lucrat la București, ca 
tehnician la o uzină.

— Dar de ce ați părăsit o- 
rașul pentru singurătatea fi
nei cabane ?

— Iubesc munții. In plus 
doresc ca această cabană să 
fie nu numai un puternic 
punct turistic ci și unul pen
tru alpiniști. Am în vedere 
exploatarea zonelor de alpi
nism. Dar nu numai de că
tre sportivi ci chiar de către
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tinerii turiști cărora trebuie 
să le deschidem gustul pentru 
nobilul sport al cutezanței.

— Și cum ați început acest 
lucru ? .

— Cu începutul. Au înce
put să mă viziteze prieteni și 
colegi de sport; cînd vin 
grupuri de tineri în excursii 
îi conduc prin zonele cele 
mai pitorești și, la fața locu
iții, le vorbesc despre alpi
nism. Le arăt trasee, le de
monstrez diferite tehnici...

— Așadar, cabana dv. are 
un serios punct de atracție — 
introducerea în alpinism.

— Mai are unul — meniu
rile gătite de soția mea care 
m-a urmat aici pe munte.

l-am mulțumit acestui om 
inimos pentru găzduire și 
i-am urat să sporească în con
tinuare faima cabanei și a 
profesiei de cabanier.

VICTOR
CONSTANTINESCU

• VA AȘTEPTAM LA MONTEORU... In localitatea Sărata — 
Monteoru (județul Buzău) și-a redeschis recent porțile reputata 
stațiune balneoclimaterică Monteoru. Complet reamenajată, do
tată cu mobilier și instalații moderne de tratament, stațiunea 
oferă condiții de însănătoșire celor suferinzi de boli ale sistemu
lui nervos, de reumatisme, artrite, obezitate etc.

• PRIMELE EXCURSII ÎN DELTA... Se primesc înscrieri 
pentru primele excursii în Delta Dunării organizate de Agenția 
București a B.T.T. Grupurile sau solicitanții Individual pot pri
mi relații amănunțite la telefon 14 42 00.
• PE ȘOSEAUA NAȚIONALA SUCEAVA — BOTOȘANI, în 

decorul pitoresc al unei păduri de stejari tineri a fost dat în folo
sință un interesant obiectiv turistic : Stîna de la Baisa, care dis- 
pune de un camping, de o terasă rustică și de un magazin de des
facere a obiectelor de artizanat și artă populară locală. La stî- 
nă se servesc în permanență preparate din carne de oaie pre
cum și specialități realizate pe bază de lapte și brînzeturi.

• PENTRU VÎNATORI... Asociația județeană de vînătoa- 
re și pescuit sportiv Constanța a înființat un centru de re
producție a fazanilor, la Murfatlar. Primele loturi de ouă 
pentru incubație au fost livrate deja fazanăriilor din jude
țul Ialomița și Băneasa (Constanța). Se scontează ca în acest 
an să se obțină circa 15 000 de ouă pentru incubație. Vînăto- 
rii se pot, deci, bucura.

• 7 NOI AUTOGARI... Recent, a fost încheiată construcția 
noilor autogări din orașele Deva, Timișoara, Rm. Vîlcea, Foc
șani, Piatra Neamț, Tîrgu Jiu și Dorohoi. Concepute intr-un stil 
arhitectonic modern, care se încadrează în mod armonios in zo
nele urbanistice respective, clădirile noilor stații asigură, toto
dată, o deservire bună a călătorilor, fiind înzestrate cu toate 
serviciile necesare-

După cum ne informează Departamentul transporturilor au
to, navale și aeriene, pînă la sfirșitul anului vor mai fi date in 
exploatare încă opt noi autogări.

• CAPRE NEGRE PE SUHARD... în masivul Suhard a fost 
recent înființată o rezervație de capre negre. Alături de cele 70 
de căsuțe cu 140 de locuri construite pe Pîrîul Oii și în a- 
propierea cabanelor Suhard și Cheile Bicazului. caprele negre 
reprezintă surpriza cu care stațiunea Lacul Roșu își va întîmpi- 
na în acest sezon vizitatorii.

• PENTRU ȚĂRANII COOPERATORI... Membrii coopera
tori din județul Sibiu și din alte județe ale țării au primit 
de curînd în folosință o casă de odihnă și tratament care le 
e destinată în exclusivitate. Primii oaspeți au și fost găzduiți 
în frumoasa vilă amenajată la Ocna Sibiului.

• BĂILE FORTYOGO... In apropiere de Tîrgul-Secuiesc (ju
dețul Covasna) s-a deschis o nouă stațiune balneo-climaterică 
— Băile Fortyogo. Stațiunea — ia care se poate ajunge cu auto
buzul din Sfintul Gheorghe. Covasna și Odorhei — este înzes
trată cu instalații pentru băi calde și cu izvoare de apă minera
lă. indicată pentru cei suferinzi de afecțiuni cardio-vasculare.

• PREGĂTIRI PENTRU VACANȚA ELEVILOR BUCU- 
REȘTENI... în această vară, 11 725 elevi din Capitală vor 
pleca în tabere la mare și la munte iar 3 500 de preșcolari în 
colonii In împrejurimile Bucureștiului. în cele 5 tabere or
ganizate vor fi găzduiți încă 4 000 de elevi. în timp ce alți 
6 000 vor pleca în excursii pe diferite itinerarii în țară. Două 
baze sportive, „Herăstrău" și „Sirena", vor aparține ex
clusiv copiilor pe toată durata sezonului estival. •

• LA POPASUL PISCANI... Pe șoseaua națională Pitești-Sla- 
tina, la km 47, U.J.C.C. Olt și cooperativa din Scornicești au 
deschis un atractiv popas turistic, amplasat în apropierea pădu
rii Piscani, pe malul lacului cu același nume. Vizitatorii vor gă
si aici preparate culinare din vînat precum și din pește proas
păt.

Redactorul paginii OVIDIU PAUN

15 000 de tineri argeșeni ur
mează să străbată în următoa
rele luni traseele turistice ale 
județului și zonelor de agre
ment învecinate, în special pe 
itinerare consacrate de-acum ca 
tradiționale prin activitatea de 
profil a Comitetului județean 
Argeș al U.T.C. Sînt oferite pro
grame cu pronunțat conținut 
instructiv și recreativ. în ex
cursii de o zi sau o zi și jumă
tate, în mod frecvent pe 5 va
riante : Pitești — Curiea de Ar
geș — Hidrocentrala Argeș ; Pi
tești — Cimpulung Muscel — 
Rucăr — Dîmbovicioara — Brtl- 
sturet; Pitești — Negraș — Lun
ca cu Narcise ; Pitești — Rîm- 
nicu Vîlcea — Cozia — Pitești — 
Tîrgoviște — Mănăstirea Dea
lului — Brașov.

Pe de altă parte, ne declara 
Constantin Luca, secretar al 
Comitetului județean U.T.C... o 
seamă de măsuri organizatorice 
au în vedere dezvoltarea carac
terului de masă al activității tu
ristice. Astfel s-a instituit un 
concurs între organizațiile 
U.T.C., pentru cel mai interesant 
„Colț turistic", s-au stabilit con
tacte directe, permanente pentru 
schimburi turistice eu organiza
țiile județene ale U.T.C. Arad, 
Bihor, Brașov, Sibiu. Buzău, 
Tulcea, Constanta, Hunedoara, 
Mureș, Gorj și altele ; se urmă
rește, de asemenea, consolidarea 
activității proprii a celor 255 
cercuri turistice care ființează 
în județ — ce-i drept, marca 
majoritate mai mult pe hirtîe. 
O recentă întîlnire a biroului 
Comitetului județean Argeș al 
U.T.C. a destinat un „punct" 
tocmai acestei probleme.

Dintre preocupările organiza
torilor, am oonsemnat, totodată, 
ca demne de atenție măsurile in 
curs' de realizare, pentru mări
rea capacității de cazare a Vilei 
Vrănești la circa 100 locuri, un
de noi amenajări ale parterului 
și ale subsolului, incluzînd deco
rații cu motive populare speci
fic argesene. sînt destinate rea
lizării unei atmosfere tinerești, 
deosebit de agreabile pentru ac
tivitățile recreativ-distractive ale 
uteciștilor. Totodată, și în Pi
tești și la Cimpulung este asi
gurată funcționarea unor puncte 
turistice proprii, urmînd ca în 
curînd, în zona lacului Vidraru 
de pe Argeș, tinerii vizitatori să 
aibă acces fie la un camping ori 
poate chiar la o cabană proprie 
— dacă sprijinul promis în acest 
sens de întreprinderea pentru 
construcții hidrotehnice. după 
retragerea constructorilor în a- 
val. se va realiza.

„Pentru viitor avem proiecte 
mai interesante, mărturisea 
Constantin Voineag, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ar
geș al U.T.C. Vom contribui la 
amenajarea zonei turistice de la 
podul Dîmboviței, ce va fi deo
sebit de solicitată o dată cu da
rea în folosință a DN 17. iar du
pă finalizarea lucrărilor de la 
punctul Bascov al zonei Arge
șului. ne-am gindit să creăm a- 
colo. pe noul lac. importante 
baze nautice si puncte turistice, 
proprietatea organizațiilor U.T.C. 
din marile întreprinderi ale ju
dețului".

ION TRONAC

• SCURT POPAS LA PANCIU PENTRU DEGUSTĂTORII DE

VINURI • PASTRAMA DE URS LA SOVEJA • PĂSTRĂVI PE

CĂRBUNI LA LEPȘA • LA MOARA DE PE PUTNA • RE-

ZERVAȚII DE PINI • MESAJE IN STICLE • FLUIERAȘII DIN 

PALTIN

Țara Vrancei, plai de legendă 
închis aproape ermetic de cres
tele munților, accesibil doar pe 
poteci tainice, adevărate curse 
pentru călătorul străin de aces
te meleaguri, a reușit să-și con
serve comorile mai temeinic de- 
cît alte ținuturi. Locul de naș
tere al Mioriței, drumurile pe 
care și-a îndrumat vajnica ma
mă Vrîncioaie cei șapte feciori 
întru ajutorul domnului Ștefan, 
satele în care s-au așezat defi
nitiv muscelenii plecați în beje
nie peste munți, să se adăpos
tească de năvala dușmanilor, au 
opus timpului o rezistență a- 
proape incredibilă. Poate toc
mai de aceea, Vranoea de as
tăzi- se deschide turistului ca o 
cetate ale cărei comori așteap
tă să fie explorate. Ce] care po
posește primăvara acolo, în
cearcă cel mai adesea ciudata 
senzație a întîlnirii cu lucruri 
statornicite de secole. Ciobanii 
poartă straiele pe care le vor fi 
purtat străbunii lor, fetele își țes 
visurile pe borangicul străveziu 
ca o pulbere al iilor sau pe fon
dul întunecat a] catrințelor, băr
bații își încearcă măiestria pe 
buciumele și fluierele moștenite 
din generație în generație, în 
mîinile olarilor lutul capătă cu
loare și contur tot ca în urmă 
cu secole.

Soveja, locul de unde debu
tează călătoria în Țara Vrancei 
se află în apropiere de Panciu, o-
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rășeluî cuibărit între podgorii, 
intrat de curînd în cataloagele 
competițiilor internaționale prin 
noul sort de șampanie : șampa
nia roze de Panciu. Așa stînd 
lucrurile, nimeni nu se va su
păra dacă vom lua cursa spre 
Soveja cu o zi mai tîrziu decît 
ne programasem inițial. Stațiu
nea și-a luat numele de la stră
vechea mănăstire, loc de sur
ghiun în urmă cu mai bine de 
un secol pentru unul dintre ma
rii condeieri patrioți ai Moldo
vei, Alecu Russo. Veniți dinspre 
ținuturile muscelene, primii lo
cuitori ai acestui pămînt au a- 
dus cu ei un meșteșug a cărui 
faimă a dobîndit astăzi renume 
internațional t țesutul covoare- 
lor Iar cînd părăsesc războiul 
de țesut, sovejencele știu ca ni
meni altele să prepare cîrnați 
din carne de căprioară, pastra
ma de urs. dulceață de smeură. 
Adăugați, la toate- acestea, ves
tita horă unde își dau întîlnire 
cele mai felurite porturi și se 
întrec în măiestrie oele mai 
vrednice mânuitoare ale acului, 
dar și cele mai iscusite dansa
toare și veți justifica încă un 
popas de 3 zile înainte de a vă

ÎN ȚARA VRANCEI
continua drumul. Mai ales că 
munții din împrejurimi oferă 
prilejul unui prim antrenament 
în vederea escaladărilor care ne 
așteaptă. Călătorim apoi pe ser
pentine largi, către Zboi- 
na, însoțiți de plaiurile domoa
le care alternează cu spinările 
ciudate, de cașaloți gigantici, ale 
dealurilor. Chiar în vîrful ma
sivului pe care îl escaladăm se 
află cabana Lepșuleț, așezată în
tr-o poiană largă, printre flori 
de munte și bobițe de soc. Aici 
vom poposi două zile, pentru că 
e păcat să plecăm mai departe 
înainte de a vizita păstrăvăria 
din Lepșa și de a gusta cîțiva 
păstrăvi sfîrîiți pe cărbune, tă
văliți apoi prin usturoi și udați 
de un vin alb, puțin aspru, spe
cific acestei zone. Vom urca a- 
poi spre rezervația de pini de 
pe platoul Sighiț și vom înnop
ta în satul care și-a luat nume
le după unul dintre feciorii

Vrlncioaiei i Tulnici. Vom găsi 
loc de odihnă la oricare dintre 
gospodari și vom petrece cu si
guranță cîteva ore ascultînd pe 
unul dintre bătrînii satului de- 
pănînd amintiri de demult, în 
timp ce partea femeiască va a- 
vea grijă, cu ospitalitatea spe
cifică acestor meleaguri, de pa
harele și farfuriile noastre.

Dimineața, odihniți, vom co
borî pe firul Putnei în care se 
oglindește și acum o moară du
rată pe vremea lui Ștefan și lă
sată de timp ca un veritabil 
blazon al ținutului. Urcăm pe 
culmea Bîrseștiului unde ne în- 
tîmpină al doilea reper de is
torie ! monumentul închinat de 
localnici domnului Ștefan care 
i-a făcut stăpînii acestor pă- 
mînturi. Se mai găsecte acolo, 
conservată într-un. mic muzeu, 
o frîntură de epocă : obiecte de 
uz casnic, unelte folosite în ur
mă cu mai bine de cinci seco

le. Vom poposi apoi la Valea 
Sării, după ce am lăsat în ur
mă șase ’ kilometri din șoseaua 
asfaltată care trece pe la „Scau
nele" Putnei. Satul în care ne 
vom petrece noaptea este stră
juit de o oulme care a servit 
în 1917 drept post de observa
ție pentru armata română și de 
unde țăranii supravegheau miș
cările trupelor inamice, transmi- 
țînd apoi, în sticle ermetic în
chise, pe firul apei mesaje că
tre comandamentul român. Vom 
mînca la Valea Sării pîine coap
tă în țest și caș afumat, una 
dintre specialitățile localnicilor 
și vom pleca a doua zi, urmă
rind în continuare firul Putnei, 
spre Năruja, patria dansului 
vrîncean, loc stabil de întîlni
re în fiecare primăvară, a meș
terilor în cîntec și joc din toa
tă țara. Festivalul de la Năruja 
se deschide în sunetul plin al 
buciumașilor și fluierașilor din

Paltin, unul dintre satele apro
piate, a căror perfecțiune în 
confecționarea și mînuirea aces
tor instrumente nu a fost pînă 
acum egalată. După ce „glasul 
de zimbru" al buciumului ne-a 
îneîntat auzul, traseul nostru 
poate continua pe drumurile as
pre ale muntelui, pe la „Căldări" 
și prin satul lui Spulber, alt erou 
de legendă, unde putem vizita 
un interesant muzeu etnografic 
întocmit de dascălii școlii din 
localitate. Vom înnopta la Nere- 
ju, ale cărui împrejurimi oferă 
amatorilor posibilitatea de a-și 
satisface pe deplin pasiunile ci
negetice. Iar celorlalți, codrul 
vrîncean cu umbra lui deasă le 
poate dărui o zi de liniște de
săvârșită, ultimul popas înaintea 
plecării, peste culmea muntelui, 
către Andreiașu, unde vom ad
mira vestitul „foc nestins" măr
turie vie a trecutului vulcanic 
al acestor pămînturi.

Iar ziua finală a acestui con
cediu pe care îl putem petrece 
pe plaiurile vrîncene va fi de
dicată, fără îndoială, traversă
rii strîmtorii Scutari — supra
numită Termopilele Vrancei — 
unde pe vremea lui Ștefan ieni
cerii padișahului n-au putut tre
ce de împotrivirea oierilor lo
calnici. Apoi, pe firul Milcovu- 
lui, vom continua drumul pînă 
în faptul serii, cînd, dintre cul
mile împădurite ne va întîmpi- 
na satul Vulcăneasa, în al că
rui complex de mănăstiri se a- 
flă un alt punct de atracție — 
mormîntul fabulistului Antioh 
Cantemîr.

SOFIA SCORȚARU

• Vreme toridă pe litoral • La munte — ploi 
de scurtă durata

ln ultimele zile, 
din cauza unui cu
rent de aer polar 
pornit din regiunile 
nordice ale conti
nentului, vremea a 
fost și pe teritoriul 
țării noastre insta
bilă și mai răco
roasă decît în săp
tămânile anterioare. 
Ploile care au că
zut pe alocuri, de 
scurtă durată, nu 
au înmuiat decît în 
mică măsură solul 
regiunilor muntoa
se, ceea ce favori
zează excursiile la

munte. In unii ma
sivi, mai ales în 
Bucegi și Făgăraș, 
zăpezile care se to
pesc pe văile de pe 
versanții nordici în
greunează deplasa
rea, excursioniștii 
trebuind să plece la 
drum cu încălță
minte și echipament 
adecvat.

Pentru sfirșitul a- 
cestei săptămini se 
prevede o încălzire 
accentuată a vre
mii, care va marca 
temperaturi deose
bite în zona litora

lului, tinde mercu
rul termometrelor 
va urca ziua pînă la 
28—30 grade.

Temperatura apei 
mării va fi 20—23 
grade. In zonele 
montane și submon
tane se vor înregis
tra, pe alocuri, pre
cipitații de scurtă 
durată. De aceea, 
excursioniștii tre
buie să plece la 
munte pregătiți 
pentru orice even
tualitate.

MARGARETA
STRUȚU



Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române 

in R.P. Mongolă

INTERVIUL LUI
M. SCHUMANN

Printre muncitorii de la Combinatul
industrial din Ulan Bator

(Urmare din pag. 1)

mărească diferitele faze ale pro
cesului tehnologic din secțiile de 
prelucrare și finisare a pieilor, 
precum și intr-tina din secțiile 
unde aceste piei capătă forma 
produselor finite ce vor fi livra
te pieței.

La trecerea prin secții a oas
peților români, muncitorii aplau
dă cu bucurie și căldură. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu strînge 
mîinile ce i se întind, se între
ține prietenește cu muncitorii, in- 
teresîndu-sc de activitatea lor. 
Oaspeților români le este prezen
tată șefa unei brigăzi fruntașe pe 
Combinat, tovarășa Amraban, de
putată în Marele Hural Popular, 
care, dînd glas sentimentelor în
tregului colectiv, adresează un 
călduros bun-veniț delegației 
române. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o felicită pentru re
zultatele obținute, urîndu-i noi 
succese în activitatea sa politică 
și profesională.

Oaspeții trec apoi în sala Ex
poziției permanente a Combina
tului, care oferă o imagine de an
samblu asupra celor 350 de sor
timente ce se produc aici — blă 
nuri, haine de piele, încălțămin
te, diverse produse de marochi- 
nărie; aceste articole au o mare 
căutare pe piața internă, care 
absoarbe jumătate din întreaga 
producție a întreprinderii, iar ce
rerea lor la export este în con
tinuă creștere.

Prezenlînd diversele exponate, 
directorul Combinatului arată că 
acesta are frumoase perspective 
de dezvoltare. în lumina directi
velor celui de-al XVI-lea Con
gres al P.P.R.M.

In continuare, are loc o dis
cuție în cadrul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu exprimă do
rința ca între Combinatul din U- 
lan Rator și întreprinderile simi
lare din București să fie stabilite 
o largă colaborare și schimburi 
de experiență.

Gazdele mulțumesc cu căldu
ră conducătorului delegației ro
mâne, celorlalți oaspeți pentru 
cinstea pe care le-au făcut-o vizi- 
ttnd Combinatul.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, semnează în Cartea 
de onoare a întreprinderii :

„Felicităm în mod călduros co
lectivul Combinatului industrial 
din Ulan Bator pentru rezultate
le obținute în muncă și urăm tu
turor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noi succese în acti
vitatea lor".

★

A fost vizitată apoi Școala de 
muzică și coregrafie situată în u- 
nul din cartierele centrale ale ca
pitalei. Aici, oaspeții români erau 
așteptați de tovarășa Anastasia 
Filatova Țedenbal și de tovară
șul Ahmed, prim-adjunct al mi
nistrului culturii.

Sub îndrumarea atentă a unor 
cadre de înaltă calificare, prin
tre care maeștri etneriți ai artei, 
în această școală sînt pregătiți

virtuoșii de mîine ai muzicii și 
dansului mongol.

După ce vizitează sălile de stu
diu, oaspeților le este oferit un 
program special, în cadrul căruia 
micii artiști interpretează cu ta
lent piese muzicale, dansuri mon
gole și străine. Ei sînt răsplătiți 
cu aplauze de asistență.

în încheierea programului, două 
interprete, purtătoare ale cravatei 
roșii, oferă în dar, din par
tea școlii, străvechi instru
mente muzicale mongole tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
soției sale, care, mulțumind, fe
licită pe profesori și elevi pen
tru înfăptuirile obținute și le 
urează noi succese în însușirea 
măiestriei artistice.

Intr-un interviu acordat 
radioteleviziuhii sovietice, 
ministrul de externe francez, 
Maurice Schumann, a decla
rat că „Franța are o atitu
dine pozitivă față de convo
carea conferinței general-eu- 
ropene pentru problemele 
securității și dă o înaltă a- 
preciere acestei inițiative. 
Conferința trebuie să devină 
lina din căile spre lichidarea 
politicii de blocuri, spre li
chidarea scindări,! lumii-. El 
a adăugat că Franța caută să 
înlăture piedicile care stau 
în calea convocării conferin
ței și că se pronunță pentru 
pregătirea ei bi și multilate
rală. Ministrul francez s-a 
declarat în favoarea cunoscu
tei propuneri a guvernului 
finlandez privind consultări
le pregătitoare, mențio- 
nind, printre altele, că la 
Helsinki sînt reprezentate a- 
tît R.D. Germană cit și R.F. 
a Germaniei. în Irlanda de Nord continua starea de tensiune. în fotografie : 

militari britanici în timpul unei razii Io Belfast

Delegația parlamentară română 
primită de cancelarul Brandt

Marți, în ultima zl a vizitei 
sale în Republica Federală a 
Germaniei, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de 
președintele M.A.N., Ștefan Voi- 
tec, a fost primită de cancelarul 
federal Willy Brandt.

In timpul convorbirii, pre
ședintele M.A.N. a transmis can
celarului Republicii Federale a 
Germaniei un cordial salut, din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușgscu, și 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. 
Președintele M.A.N. a împărtășit 
cancelarului federal impresii din 
timpul vizitei oficiale făcute în 
R. F. a Germaniei de delegația 
română, cit și din contactele a-

VIZITE ALE

Ședința Comitetului
Executiv al C.A.E.R.

La Moscova și-a început marți 
lucrările cea de-a 53-a ședință 
a Comitetului Executiv. al Con
siliului de Ajutor Economie 
Reciproc, care discuta probleme 
privind colaborarea economică 
și , tehnico-științifică intre țările 
membre.

Lucrările se desfășoară sub 
conducerea tovarășului Gheor
ghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
președintele in funcțiune al Co- 
miteiului Executiv al C.A.E.R.

• TITUS SINU. ambasadorul 
Republicii Socialiste România Ia 
Cairo, a fost primit luni dc că
tre Hussein el Sliafei, vicepre
ședinte a> Republicii Arabe Fi
nite.

In cadrul întrevederii, au fost 
abordate probleme privind rela
țiile dintre România și R.A.U., 
precum și posibilitățile lor de 
dezvoltare.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION MARGINEANU 
ROMULUS CAPLESCU 

GHEORGHE CIOBANU

Foto: ANGHEL PASAT

TOVARĂȘEI
ELENA CEAUSESCU

crări contemporane de pictu
ră, grafică, sculptură, înfăți- 
șînd scene din lupta revolu
ționară și din activitatea pen
tru făurirea noii orînduiri.

In continuare, a fost vizitat 
muzeul Hanilor, un complex 
de pavilioane în stilul națio
nal mongol, construite din 
lemn cu picturi exterioare.

La încheierea vizitelor, to 
varășa 
licitat 
muzee 
nizare
păstrate aceste comori de artă.

Marți dimineața, tovarășa 
Elena Ceaușescu. însoțită de 
tovarășele R. Indra, soția to
varășului N. Jagvaral, mem
bru al Biroului Politic secre
tar al C.C. al P.P.R.M., și S. 
Tumendemberel. vicepreședin
tă a Comitetului femeilor 
mongole, a vizitat muzeul de 
artă din Ulan Bator. Cuprin- 
zînd secții de artă veche și 
contemporană, muzeul prezin
tă exponate deosebit de va
loroase, de Ia desene rupestre, 
unelte din epoca de piatră și 
de bronz, tapiserii din timpul 
domniei hanilor și pînă la lu-

Elena Ceaușescu a fe- 
oolectivele celor 

pentru modul de 
și grija cu care sînt

două 
orga-

După acordul privind
retrocedarea Okinawei
e Un comentariu din
• Declarația M.A. E

Ziarul „JENMINJIBAO" a pu
blicat un comentariu în legătură 
cu- acordul dintre S. U. A. 
și Japonia privind retroceda
rea Okinawei subliniind că, 
în baza acestui .acord, Sta
tele Unite doresc să-și men
țină cea mai mare parte a, 
bazelor lor militare și să redea 
Japoniei doar „drepturile admi
nistrative" asupra insulei. Ară- 
tînd că acordul legalizează ocu
parea permanentă a Okinawei de 
către Statele Unite, ziarul men- ...

S.S.T. REDIVIVUS?
„Dosarul S.S.T." — cum este denumită disputa în jurul progra

mului de construire a supersonicului american de pasageri 
„Boeing 2707“ — începe să semene cu faimoasele istorioare de ge
nul „uite popa — nu e popa".

Din 1969 și pină acum, s-au cheltuit pentru realizarea lui Boeing 
2707 (cu numele de cod Supersonic Transports — prescurtat, S.S.Ț.) 
nu mai puțin de un miliard de dolari. 85 la sută din această re
marcabilă sumă a fost acoperit din bugetul statului (mai precis 
dip. impozitele contribuabililor americani). Aceste cheltuieli exorbi
tante ca și pericolele poluării atmosferei și ale bang-ului sonic pe 
care l-ar crea curse numeroase cu asemenea uriașe supersonice de 
transport, au alimentat un puternic curent anti-S.S.T. în țară șl 
în Congres.

După mai multe runde de confruntări parlamentare, adversarii 
S.S.T.-ului păreau să fi ciștigat o victorie decisivă. Atît Camera 
Reprezentanților eît și Senatul au respins cererea Administrației 
de a se aloca 290 de milioane dolari pentru continuarea programu
lui „Supersonic Transports". S.S.T. era considerat ca și „decedat".

Adversarii proiectului s-au bucurat, însă, prea devreme. Casa 
Albă și susținătorii lui S.S.T., cu un puternic sprijin al principa
lelor centrale sindicale, au trecut la contra-atac. E-i au folosit în 
acțiunea lor îngrijorarea pe care a stîrnit-o primejdia unui șomaj 
masiv în industria aviatică. Șeful fracțiunii republicane în Camera

„Jenminjibao“
al R. P. D. Coreene
ționează că acordul japono-ame- 
rican prevede, de asemenea, in
cluderea teritoriului chinez al 
insulei Tiaoyu și al altor insule 
în zona care urmează să fie „re
trocedată" Japoniei. Guvernul și 
poporul chinez, subliniază zia
rul, nu vor tolera aceste acțiuni 
de încălcare a suveranității Chi
nei, iar planurile de anexiune a 
unor teritorii chineze nu vor pu
tea fi realizate niciodată.

★

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene a dat publi
cității o declarație care arată că 
guvernul R.P.D. Coreene și în
tregul popor coreean condamnă 
în mod energic acordul de așâ- 
zisă „retrocedare" a Okinawei, 
pe c-are îl consideră un complot 1 
militar și politic al cercurilor 
reacționare din S.U-A. și Japonia, 
o amenințare directă la adresa 
securității R.P.D. Coreene și a 
altor țări socialiste din Asia.

Declarația subliniază că S.U.A. 
trebuie să restituie Okinawa po
porului japonez total și necon
diționat și să se retragă imediat 
din Japonia, precum și din Co
reea de sud, Taivan, Vietnamul 
de sud, Laos, Cambodgia și din 
alte zone din Asia.

Macheta Iui „Boeing 2707" : yUn truc salvator ?

Reprezentanților, Gerald Ford a susținut că „minimum 50 000 de 
americani îsi vor pierde imediat slujba în cazul stopării proiectului 
S.S.T.“ și că „în perspectivă apropiată o puternică recesiune și un 
val mare de șomaj, ar putea afecta întreg sectorul aero-spațial 
american".

Fapt este că în urma acestui contra-atac de „persuasiune" nu
meroși congresmeni și-au schimbat opțiunile, kecurgînd și la un 
truc, susținătorii supersonicului au obținut o victorie. Cînd săptă-
meroși congresmeni și-au schimbat opțiunile. Recurgînd șL la tin 

mina trecută," Camera Reprezentanților' a fost chemată să se pro
nunțe asupra acordării a 85,3 milioane dolar) pentru „ltchtâarcr. 

la prototipul S.S.T." sprijinitorii marelui avion de 
transport au „recondiționat" textul rezoluției respective. Cuvîntul 
„licniuarc' a «uu mivtuu vu
197 rezoluția constituie, implicit, o aprobare dată desfășurării mat 
departe a construcției.
nanciare a avizat și ea favorabil un text similar care a fost înain-

,stopul" din fața lui „Supersonic Transports" ?
■ — ___ _ ___ 2 ‘

proiectului. Aceeași agenție a difuzat

___r__........... ____  _   _ ./lichidarea 
activității la prototipul S.S.T." sprijinitorii "marelui avion de 
transport aii „recondiționat" textul rezoluției respective. Cuvîntul 
„lichidare" a fost înlocuit cu „continuare". Votată cu 201 contra 
ic;___________ ...... ...îl..:., ~
departe a construcției. Comisia senatorială pentru problemele fi
nanciare a avizat și ea favorabil un text similar care a fost înain
tat plenului Senatului.

Va fi ridicat ,,stopul" uin fața lui ,,Supersonic Transports" ?
U.F.I. afirmă că există acum o majoritate între 4 și 7 voturi în 

Senat pentru continuarea v_ _’ '
însă declarația tranșantă a șefului principalei firme constructoare, 
Richard Allen : *' a~ ■=
?. realiza 
plice din

____ _ „Va fi nevoie de încă un miliard de dolari pentru 
S.S.T.". S-ar putea ca un asemenea „argument" să com- 
nou dosarul controversat al lui „Boeing 2707".

E. R.

Dezvoltarea cooperării 
dintre România 
și țările arabe

Un articol din ziarul egiptean „Al Masaa
la o mai bună cunoaștere reci
procă și la stabilirea obiective
lor care, realizate în comun, 
duc . la dezvoltarea continuă a 
cooperării economice bilaterale, 
față de care cele două părți ma
nifestă un interes crescînd". 
..In acest context, scrie, in con
tinuare. cotidianul egiptean, ta
bloul relațiilor comerciale și 
economice cu țările arabe dove
dește că dezvoltarea economiei 
in România, precum și in ță
rile arabe creează posibilități 
noi pentru extinderea și diver
sificarea relațiilor economice 
reciproce. Totodată. ele ilus
trează în mod pregnant dorința 
sinceră de colaborare a Româ- 

. niei cu toate țările arabe, in in
teresul și avantajul reciproc, 
în condiții de egalitate deplină, 
pentru cauza păcii și progresu
lui in lume".

In încheiere, în articol se sub
liniază că „România se pronun
ța in favoarea soluționării con
flictului din Orientul Apropiat 
potrivit rezoluției Consiliului de 
Securitate. pentru retragerea 
trupelor israeîiene din teritoriile 
arabe ocupate, pentru respecta
rea integrității teritoriale și 
independenței tuturor statelor 
din această regiune, ca și pen
tru soluționarea problemei 
populației palestiniene in con
formitate cu aspirațiile sale na
ționale".

Sub titlul „SCHIMBURILE 
COMERCIALE ȘI COOPERA
REA ECONOMICA DINTRE 
REPUBLICA SOCIALISTA RO
MANIA ȘI TARILE ARABE 
SE DEZVOLTA CONTINUU", 
cotidianul egiptean „AL 
MASAA" arată că, „bazată pe 
principiile respectului suvera
nității. egalității in drepturi și 
avantajului reciproc, ale liberu
lui consimțămint și interesului 
fiecărui stat de a participa la 
o formă sau,alta de comerț și 
cooperare, politica Republicii 
Socialiste România tinde să 
lărgească in permanență colabo
rarea și cooperarea cu statele 
arabe. Dinamica schimburilor 
comerciale și a formelor de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică cu țările arabe — 
care dețin o pondere impor
tantă în raporturile economice 
ale României cu țările în curs 
de dezvoltare — constituie do
vada evoluției în acest sens". 
După ce menționează noile a- 
corduri economice încheiate de 
România cu mai multe țări 
arabe, ziarul egiptean adaugă 
că „acestea contribuie la o dez
voltare substanțială și continuă 
a relațiilor economice arabo- 
române. De asemenea, contac
tele intre factorii economici și 
comerciali ai României și ai 
țărilor arabe au devenit mult 
mai frecvente, ele contribuind

ale Pentagonului

o tar e

Cererea guvernului S.U.A. «le a interzice continuarea publică
rii în ziarele „NEW YORK TIMES" și „WASHINGTON POST" 
a documentelor secrete ale Pentagonului cu privire la războiul 
din Vietnam a fost din nou respinsă luni de tribunalele federale 
competente.

Ambele instanțe sesizate tie 
Ministerul Justiției au apreciat că 
guvernul mi a prezentat în cursul 
audierilor argumente suficient de 
puternice pentru a demonstra că 
publicarea documentelor secrete 
ar prejudicia securitatea Statelor 
Unite. Avocații guvernului au in
trodus însă cereri de recurs, reu
șind să obțină prelungirea inter
dicției provizorii asupra publică
rii documentelor secrete de către 
ziarele menționate.

La scurt timp după anunțarea 
deciziei celor două instanțe, Ro
bert McCloskey, membru repu
blican al Camerei Reprezentanți
lor, s-a declarat împotriva încercă
rilor Administrației de a împiedica 
publicarea materialelor respective,

arătînd că poporul american tre
buie să fie informat despre impli
carea S.U.A. în Vietnam. McClos
key a spus că va pune la dispo
ziția subcomisiei Camerei Repre
zentanților pentru informații gu
vernamentale un set de docu
mente secrete privind războiul 
din Vietnam, care însumează cir
ca 700 de pagini, pentru a fi pu
blicate în Buletinul Congresului.

După ziarele „NEW' YORK 
TIMES" și „WASHINGTON' 
POST", un alt cotidian aoneri- 
can, „BOSTON GLOBE" din 
Boston (Massachusetts), a publi
cat ieri extrase din studiul se
cret al Pentagonului privind im
plicarea Statelor Unite în răz
boiul din Vietnam.

Gloanțe împotriva 
studenților

P
rimarul capitalei Mexicului. Alfonso Martinez Domin
guez și șeful poliției, Horacio Flores Curiei, au 
demisionat, ca urmare a violentelor atacuri asupra 
studenților care demonstrau in semn de protest împo
triva noilor măsuri ale autorităților in domeniul în- 
vățămintului (prin care se îngrădește autonomia uni

versităților). In cursul incidenielor de săptămina trecută, 11 
persoane au fost ucise și mai multe zeci rănite. Atacurile nu au 
fost lansate de politic, dar ea a fost o martoră pasivă la tulburările 
provocate de o organizație de extremă dreaptă care își zice 
„Șoimii" („Falcons"). Membrii acestei organizații paramilitare 
mexicane, care au legături cu poliția, au deschis focul împotriva 
celor 20 000 de studenți.

Președintele Echeverria declara corespondenților de presă din 
capitala mexicană, că autorii incidentelor ar fi ..mercenari aflați în 
legătură cu o anumită autoritate subordonată" și că poliția a avut 
un rol cheie, care trebuie elucidat cit de urgent, in cadrul anchetei 
conduse de procurorul general al Mexicului. In fața mulțimii adu
nate în piața Palatului Național, președintele Euis Echeverria îi 
condamna pe promotorii acestei organizații de dreapta, declarînd : 
„O politică clandestină, ca și metode provocatoare șî represive au 
conspirat împotriva poporului".

Avind un caracter net politic, provocarea creată de forțele de 
dreapta, consideră corespondenții de presă, esle un atac și la adresa 
orientării promovate de actualul președinte. Demonstrațiile pașnice 
studențești au fost folosite ca un pretext pentru încheierea unor 
răfuieli mai vechi dintre diferitele fracțiuni ale partidului de gu- 
vernămint, răfuieli cărora le-au căzut victime tineri mexicani. Cele 
două demisii și mai ales cea a primarului, Alfonso Martinez Do
minguez, considerat un personaj influent în Mexic, au fost inter
pretate ca o victorie a liniei politice urmate de președinte.

Recentele incidente nu sint, insa, fără precedent. Cu numai o zi 
înaintea izbucnirii lor, alte incidente grave tulburaseră scena poli
tică mexicană. Este vorba de atacuri asemănătoare — lansate 
împotriva unei demonstrații masive de 10 000 de studenti — de 
către grupuri înarmate, aparținind de data aceasta organizației de 
extremă dreaptă „Muro". Consecințele acestui atac : cinei morți și 
aproape 100 dc răniți. Ciudat lucru, poliția foarte promptă in a 
acționa cu alte prilejuri, nu a intervenit nici atunci, pe semne în 
lipsa „ordinului".

Atacurile provocatoare ale extremei dreapta mexicane, ca și pa
sivitatea premeditată a poliției, prejudiciază stabilitatea politică din 
Mexic. De Ia aiegerile prezidențiale din 1970, Echeverria a încercat 
să aplice o serie de programe de reformă economică preconizate de 
predecesorul său. menite a da un nou impuls dezvoltării tării în 
scopul micșorării decalajului existent între o agricultură subdez
voltată și o industrie in plin progres. In acest context, atacurile 
dreptei nu se vor decît un obstacol în calea aplicării reformelor.

DOINA TOPOR

Cu prilejul Lumi de luptă 
pentru retragerea trupelor a- 
mericane din Coreea de sud. 
Comitetul pentru unificarea 
pașnică a' patriei, Comitetul 
coreean de solidaritate cu ță
rile din Asia și Africa, Fede
rația Generală a Sindicatelor 
din Coreea, Uniunea Tineretu
lui Muncitoresc Socialist 
Coreea și alte „ 
au dat publicității o declara
ție comună. 
zată de ’ 
legrafică 
în mod 
militare
Coreea _  ___ ___ _____
liștii americani și intensifica
rea provocărilor americane 
împotriva R.P.D. Coreene.

Declarația precizează că 
baza reunificării pașnice a 
Coreei o constituie programul 
în opt puncte adoptat de cea 
de-a 5-a sesiune a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene.

In încheierea declarației se 
exprimă - --------- - —
vernele 
socialiste, __ ____  r_ ___
iubitoare de pace, precum și 
organizațiile democratice in
ternaționale vor acorda sprijin 
luptei poporului coreean pen
tru reunificarea pașnică a ță
rii, pentru retragerea trupelor 
americane din Coreea de sud.

Congresul
U.T. M.S

din
organizații

Declarația difu- 
Agenția Centrală Te- 
Coreeană, condamnă 
hotărît pregătirile 
febrile efectuate in 

de sud de imperia-

convingerea că gu
și popoarele țărilor 

ale tuturor țărilor

SCHIMBARE LA REYKJAVIK
Rezultatele scrutinului 

desfășurat recent în „țara 
de gheață" a consemnat 
schimbarea, după 12 ani, a 
compoziției Althingului
(parlamentul Islandei) prin 
aducerea pe primul loc a 
partidelor aflate, pînă la 
alegeri, în opoziție.

La urne s-au prezentat 
100 000 alegători din 121 000 
înscriși pentru desemnarea 
celor 60 de membri ai adu
nării legislative. 526 de 
candidați, din partea a 
șase partide sau grupări 
politice, au desfășurat una 
din cele mai intense cam
panii electorale încercînd 
să cîștige încrederea elec
toratului. Marja redusă a 
coaliției guvernamentale, 
de numai patru mandate, 
alături de complexitatea 
unor probleme interne — 
în special de ordin econo
mic — au influențat fina
lul disputei politice. Pînă 
•la scrutin guvernul era al
cătuit dintr-o coaliție for
mata din reprezentanții 
Partidului Independent și 
ai Partidului Social-demo
crat, care împreună dispu
neau de 32 de mandate.

La despuierea urnelor, s-au 
publicat rezultatele : coali
ția guvernamentală a obți
nut 28 de mandate, în timp 
ce Partidul Progresist, 
Alianța populară din care 
face parte și Partidul Co
munist Islandez și Alianța 
liberală de stînga, au 32 de 
deputați în Althing — con
siderat a fi cel mai vechi 
parlament din lume, înfi
ințat în anul 903. pe insulă 
de navigatorii sosiți din 
Norvegia.

Printre cauzele principa
le ce au dus la infringerea 
guvernului, condus de Jo
hann Hafstein, adesea se 
citează galopul inflaționist 
căruia - ■ - . . -
fată ________  __
Intr-o tentativă de 
cere a inflației, 
rînduri a fost devalorizată 
coroana islandeză. In plus, 
economia — bazată în cea 
mai mare parte pe pescuit 
— a avut mult de suferit 
de pe urma reducerii sub
stanțiale a bancurilor de 
heringi — principalul pro
dus destinat exportului în 
circa 50 de țări. Deși Is
landa ocupă locul 4 în Eu-

trebuie să-i facă 
economia islandeză. 

__ redu- 
tn două

ropa și locul 10 în lume în 
materie de pescuit, puter
nica concurență externă 
apărută în special. în ul
timii patru-cinci ani, ală
turi de o conjunctură a pre
țurilor nu prea Favorabilă, 
a creat un curent de 'opi
nie din ce în ce mai pu
ternic în favoarea abando
nării treptate a tendinței 
economice ce consideră 
drept principal' suport pes
cuitul și angajarea spre 
noi direcții de dezvoltare, 
pe planuri multiple. Planul 
de diversificare a econo
miei, elaborat de cîțiva 
ani, nu a adus încă rezul
tate, Islanda staționînd 
deocamdată la nivelul anu
lui 1968, nivel apreciat de 
islandezi ca fiind îngrijo
rător. Pe seama acestor 
factori economici sînt ten
tați să pună unii observa
tori schimbarea opțiunilor 
unei părți a alegătorilor 
care și-au retras sprijinul 
acordat Partidului Inde
pendent si Partidului So
cial-democrat. Neadezîunea 
tinerilor de 20—21 de ani, 
care au primit recent 
drept de vot, la o seamă

de proiecte guvernamenta
le a fost, de 
factor ce nu 
siderat lipsit 
ță. Tineretul 
apreciază la 
s-a îndreptat __ _____
parte spre acele, organizații 
politice care și-au înscris 
în programul lor acțiuni 
mai energice pentru refor
me structurale în viața so- 
cial-economică a țării. Un 
loc cu totul deosebit l-au 
jucat în cadrul campaniei 
electorale revendicările 
tot mai insistente ale 
populației îndreptate spre 
reevaluarea relațiilor cu 
N.A.T.O., pact militar a 
cărei membră este și Is
landa — tineretul avînd un 
rol activ în aceste mani
festări. Luările de poziție 
în favoarea evacuării ba
zei niilitare americane sta
ționate la Keflavik au al
cătuit un alt aspect al 
campaniei electorale, sol
dată cu înfrîngerea coali
ției guvernamentale.

După ce Johann Hafstein 
și-a prezentat demisia pre
ședintelui Kristjan Eld- 
jarn, la puțin timp, șeful

asemenea, un 
poate fi con- 
de importan- 
islandez — se 
Reykjavik — 

în mare

statului l-a însărcinat pe 
Olafur Johannesson, lide
rul Partidului Progresist — 
cel mai puternic din opo
ziție — cu formarea noului 
guvern de coaliție. Se a- 
preciază că discuțiile pe 
care acesta le va angaja 
cu conducătorii celorlalte 
organizații din opoziție, 
discuții ce-și vor lua star
tul vineri, * vor fi de lungă 
durată, căci, în ciuda de
clarațiilor acestor partide 
potrivit cărora sînt gata 
pentru asumarea responsa
bilităților guvernamentale, 
o serie de disparități în 
programul lor electoral 
impun ajustări profunde, 
ce vor cere un timp mai 
îndelungat. In capitala is
landeză nu se exclude, de 
asemenea, posibilitatea u- 
nei coaliții formată din- 
tr-un partid aflat pînă la 
alegeri în guvern, împreu
nă cu alte organizații ce 
au obținut un spor de 
mandate în urma ultimului 
scrutin.

I. TIMOFTE
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din Coreea
PHENIAN 22 (Agerpres). — 

în raportul prezentat la cel de-al 
VI-lea Congres al Uniunii Tine
retului Muncitoresc Socialist din 
Coreea, Kim Si Hak, președinte
le C.C. al U.T.MS.G, a trecut 
în revistă succesele tinerilor din 
R.P.D. Coreeană în decursul 
lor șapte ani care au trecut de 
la precedentul congres și a ex
pus sarcinile organizației de ti
neret în perioada următoare. EI 
a adresat un salut și a exprimat 
solidaritatea militantă cu tinerii 
luptători revoluționari și cu stu
denții patrioți din Coreea de 
sud, precum și cu Uniunea Ti
neretului Coreean și Uniunea 
Studenților Coreeni din Japonia, 
în lupta lor antiimperialistă. Tot
odată, raportorul a chemat la u- 
nitate c»u tineretul și studenții 
progresiști din întreaga lume, 
sub stindardul luptei revoluțio
nare contra imperialismului’

vute cu personalități marcante 
ale vieții publice vest-germane. 
Președintele M.A.N, a sublitjiat 
că inițiativa constituirii Grupu
lui parlamentar de prietenie 
R. F. a Germaniei — Român-ta, 
in cadrul Bundestagului, cit și 
a Grupului parlamentar pentru 
prietenie dintre România ți 
R. F. a Germaniei, în cadrul 
Marii Adunări Naționale a Ro
mâniei, constituie contribuții la 
apropierea dintre cele două par
lamente și deputății celor două 
țări.

Cancelarul Willy Brandt a 
mulțumit pentru salutul ce i-a 
fost transmis și a rugat, la rîn- 
dul său, pe președintele M.A.N. 
să transmită un salut cordial 
șefului statului român, președin
telui Nicolae Ceaușescu, și șe
fului guvernului român, pre
ședintelui Ion Gheorghe Maurer. 
Cancelarul Willy Brandt a sub
liniat că vizita delegației Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, ca și consti
tuirea grupurilor parlamentare 
se înscriu în evoluția favorabilă 
a relațiilor dintre R. F. a Ger
maniei și România și contribuie 
la dezvoltarea lor în continuare.

în cadrul întrevederii; care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, au fost abor
date probleme privind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
țări, ca și unele probleme ale 
situației internaționale prezen
tând interes pentru ambele părți.

în cursul după-amiezii, dele
gația Marii Adunări Naționale,, 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, a părăsit Bonn-ul, ple-‘ 
»ind spre patrie.

★
în cadrul unei convorbiri avute 

cu corespondenții Agerpres, to
varășul Ștefan Voitec a subli
niat că vizita in R.F. a Germa
niei a delegației M.A.N., la in
vitația Bundestagului, a consti
tuit prima vizită a unei delega
ții parlamentare române în 
R.F.G. întrevederile avute la 
Bonn, cu președintele Bundesta
gului, Kai-Uwe von Hassel, cu 
președintele Bundesrath-ului, 
Hans Koschnik, cu cancelarul 
federal, Willy Brandt, ministrul 
de externe, Walter Scheel, cu 
președintele Comisiei de politică 
externă a Bundestagului, Ger
hard Schroder, și cu alte perso
nalități marcante ale vieții pu
blice vest-germane, au constituit 
prilejuri pentru schimburi utile 
de păreri, desfășurate într-o 
atmosferă de înțelegere și res
pect reciproc, Prezența delega
ției noastre în R.F. a Germaniei 
— a subliniat președintele 
M.A.N. — a constituit încă o ex
presie a evoluției favorabile a 
relațiilor dintre cele două state, 
a dorinței comune de a dezvolta, 
aceste relații, în interesul ambe
lor părți și al unui climat de 
înțelegeri, apropiere și colabo
rare între toate statele conti
nentului nostru, indiferent de 
orînduirea lor socială.

în cadrul discuțiilor purtate, 
a reieșit cu pregnanță că, în 
condițiile actuale, parlamentele 
și parlamentarii pot contribui 
în mod evident la îmbunătățirea 
patrimoniului relațiilor dintre 
țări și, prin contacte directe și 
schimburi utile de opinii, pot 
ajuta la 'mai buna cunoaștere și 
înțelegere a punctelor de ve
dere, facilitind dezvoltarea unei 
colaborări fructuoase, reciproc 
avantajoase. în acest context, am 
salutat inițiativa membrilor 
Bundestagului de a constitui 
Grupul parlamentar de prietenie 
R.F. a Germaniei — România. 
Totodată;, am plăcerea de a a- 
nunța că în cadrul Marii Adu
nări Naționale a țării noastre 
este în curs de constituire 
Grupul parlamentar de prie
tenie România — R. F. a Ger
maniei.

In timpul prezenței,noastre în 
R.F. a Germaniei — a continuat 
președintele M.A.N. — am avut 
prilejul să vizităm unele landuri, 
vest-germane, să cunoaștem ves
tigii ale unei bogate și vechi ci
vilizații, precum și unele din 
importantele realizări contempo
rane. Toate au lăsat asupra 
noastră o deosebită impresie. 
Așteptăm cu interes — a decla
rat. președintele M.A.N., Ștefan 
Voitec, — vizita pe care o de
legație a Bundestagului, în 
frurite cu președintele său, ur
mează s-o facă în România, la 
invitația Marii Adunări Na
ționale.

ce- ARESTĂRI IN SPANIA
• CITIND SURSE OFICIALE, 

agenția FRANCE PRESSE anun
ță arestarea, în localitatea Arga- 
moilla de Calatrava (provincia 
Ciudad Real), a nouă militanți 
ai Partidului Comunist din Spa
nia. Pe de altă parte, relatează 
agenția TASS, la Madrid s-a a- 
nunțat oficial că 2 066 de persoa
ne cu vederi progresiste au fost 
arestate între 14 decembrie 
1970 și 14 iunie a.c„ în baza 
împuternicirilor speciale acorda
te poliției.

La închiderea ediției

Stare de urgentă
în Bolivia

Președintele Boliviei, Juan Jose Torres, a declarat starea de 
urgență pe întreg teritoriul țării și a, ordonat mobilizarea 
tuturor organismelor de securitate ale statului. Totodată, pre
ședintele Torres a adresat un apel națiunii pentru a sprijini 
forțele armate loiale care apără guvernul său. Surse din La Paz 
au declarat că „elemente din armată" care se . opun instalării 
Adunării Populare, au cerut președintelui să demisioneze „pen
tru a preveni o vărsare de singe". Se menționează că organi
zațiile sindicale și populația Ea Paz-ului sprijină guvernul pre
ședintelui .Juan Jose Torres.

Știri primite cu puțin înainte de închiderea ediției, arată că 
în ciuda manevrelor insidioase ale extremei drepte, marți după- 
amiază a fost instalată în mod oficial Adunarea Populară boli
viana, organism larg reprezentativ care își asumă unele funcții 
legislative. în prima ședință, adunarea și-a ales biroul de 

, conducere și a examinat problema cogestiunii . în 
întreprinderi de stat.

principalele
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