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Industrializarea satului. Ter
menul a căpătat o largă 
circulație relativ recent. îndeo
sebi după adoptarea de către 
Marea Adunare Națională a 
Legii privind organizarea și 
dezvoltarea activităților indus
triale de prelucrare a produse- 
lorț-igricole, construcții și pres
tări-de servicii în unitățile a- 
partinind consiliilor populare, 
cooperației agricole, meșteșugă
rești și de consum. Evident, nu 
acum începe atragerea satului 
românesc pe făgașul industria
lizării. a modernizării, sale. Pro
ces extrem de complex, moder
nizarea 
men tul 
tidului 
rit și 
cîteva coordonate esențiale din
tre care aici vom sublinia doar 
două. în primul rind prin crea
rea și dezvoltarea unor ramuri 
industriale care lucrează pentru 
satisfacerea nevoilor agricultu
rii, punîndu-i Ia dispoziție o 
seamă de produse — tractoare, 
mașini, instalații. îngrășăminte 
chimice etc. — fără de care, azi. 
producția noastră agricolă ar fi 
de neconceput. Apoi, este vorba 
de penetrarea fertilizantă a a- 
griculturii de către industrie, 
forma cea mai izbitoare fiind 
mecanizarea la care se adaugă 
tot mai accentuat electrificarea, 
chimizarea, amenajările pentru 
irigație. lucrările de 
și desecări. Ca să nu mai vor
bim de importanta 
mare pe care o capătă, mai ales 
în perspectivă, complexele zoo- 
tehnioe modeme, în care creș-

satului își are funda- 
general în politica par- 
de industrializare a tă- 
se caracterizează prin

îndiguiri

tot mai

Curajul 
artistic
ANDREI BLAIER

'Am auzit multe despre marii 
regizori de film ai lumii, fel de 
fel de argumente în sprijinul 
calității filmelor lor. Am aflat 
astfel că unii sînt receptivi la 
părerile colaboratorilor, alții (la 
fel de mari 1) sînt penibil de re
fractari pînă și la sugestiile prie
tenilor din copilărie, membri ai 
echipei de filmare; m-arn mirat 
sau nu cînd am înțeles că opere 
de valoare au fost obținute și 
vrintr-o respectare riguroasă a li
terei scrise în decupaj și prin 
improvizația cu aplomb pe pla
toul de lucru, în fine particulari
tățile marilor personalități regi
zorale se pare că merg, pînă la 
delimitări categorice privind, să 
zicem, lucrul cu actorul, unii îm
părtășind sfaturi geniale prin 
goarnă, alții șoptit, nespectaculos, 
dar la fel de eficace într-o pauză 
de lumină. Deși valoarea nici 
unui mare regizor nu s-a 
argumentat vreodată prin deo-

OPINII
sebitul său spirit organizatoric. 
E ca și cum ai remarca 
faptul că un scriitor scrie cu 
Stingă, cu aerul că intri în tai
nele artei sale. Asta nu înseamnă, 
firește, că un regizor nu trebuie 
să știe să-si aranjeze munca.

încerc de o bună bucată de 
vreme să aflu un mare artist 
curajos, și recunosc cu jenă că 
n-am descoperit această calitate 
nici la Faulkner sau Tolstoi, nici 
la Mozart sau Șostakovici, nici 
măcar la vreun cineast de aiurea. 
Se pare că atunci cînd vorbim 
de artiști curajoși, vorbim de 
marii artiști ai lumii. Caut acum 
să-mi amintesc niște filme cura
joase și nu pot în ruptul capului 
să-mi aduc aminte decît filmele 
bune.

Eu cred că în cinematografie 
curajul e foarte necesar cascado
rilor. Pentru că să cazi în cap și 
să nu-ți rupi gîtul, îți trebuie în- 
tr-adevăr o îndrăzneală și o pri
cepere profesională într-adevăr 
deosebite. Dar autorului unui 
film, scenarist sau regizor, la ce-i 
folosește curaitd și împotriva cui 
trebuie să-l folosească ? Curajul 
în artă nu se vede, nu transpare, 
e o condiție a artistului, a crea
ției.

Un film ce se anunță „cura
jos" pare asigurat de o reclamă 
de soiul: „persoanele sub 18 ani 
n-au acces în sală". E cu sigu
ranță acolo ceva diferit de ade
vărată îndrăzneală bărbătească ce 
presupune senzația de lipsă a 
conștiinței ei. își povestesc

IContinuare in pag. a lll-a)

• PUTERNIC IMPULS PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII E- 
CONOMICE DE PRODUCȚIE SI PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ME
DIUL RURAL, PENTRU RIDICAREA GENERALĂ A SATULUI.

• NUMAI ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE, PE ACEASTĂ 
BAZĂ, SE VA OBȚINE, ÎN 1971, O PRODUCȚIE GLOBALĂ DE 
PESTE 2,5 MILIARDE LEI.
• LARGI PERSPECTIVE DE AFIRMARE ÎN MUNCĂ, DE CALI

FICARE PROFESIONALĂ PENTRU TINERI.
• ÎN ACEST AN, 30 DE MESERII NEAGRICOLE CUNOSC 

O LARGA EXTINDERE ÎN LUMEA SATELOR.

animalelor 
indus tri- 
nutrețuri 
de sere 
elemente 
evoluția

terea și îngrășarea 
se desfășoară pe baze 
ale : fabricile de 
combinate, construirea 
și solarii etc. Aceste 
jalonează pregnant 
profilului satului românesc, re
prezintă căi de dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii pe care este fundată 
creșterea producției agricole si 
a veniturilor țărănimii.

Legea amintită, adoptată in 
urma altor măsuri de impor-

tanță deosebită pentru destinele 
satului — cele două programe 
naționale de îmbunătățiri fun
ciare și dezvoltară a zootehniei, 
măsurile de perfecționare a 
conducerii și planificării agri
culturii etc. — e menită să dea 
un nou impuls activității eco
nomice de producție și prestări 
de servicii, vine tocmai să a- 
dîncească acest proces început 
cu multi ani în urmă.

Elaborată in urma unei pro
funde cunoașteri a realității sa-

tului contemporan, această lege 
se caracterizează prin aceea că 
leagă prezentul de perspective
le de dezvoltare ale satului, 
intr-o mai mare măsură agri
cultura de întreaga economie : 
că dincolo de soluționarea unor 
probleme strict economice 
țin de dezvoltarea 
cooperatiste are un 
caracter social.

Eforturile statului 
lăturarea diferențelor dintre sat 
și oraș sînt cunoscute. Sumele 
uriașe alocate agriculturii în 
actualul cincinal constituie încă 
o elocventă mărturie. Materia
lizarea în diverse obiective eco
nomice 
fonduri 
alocate 
gura o 
gricole.
industrializare a satului, o uti
lizare superioară a resurselor 
de muncă. Căutări pentru o fo-

ce 
unităților 
pronunțat

pentru în-

a celor 100 miliarde lei 
de investiții ce vor fi 
acestui sector, vor asi- 
oreștere a producției a- 
adincirea procesului de

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a lll-a)
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Joi după-amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, întovărășit de 
soția sa, Elena Ceaușescu, 
care a făcut vizite oficiale de 
prietenie în Republica Popu
lară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană. Re
publica Democrată Vietnam 
și Republica Populară Mon
golă.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.,

președintele Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal-București al P.C.R., 
primarul 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.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salu- 

. tată de tovarășii Emil Bodna- 
raș, Paul Niculescu-Mizil,

Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Ion Ioniță, Vasile Patilrneț, 
Ion Stănescu, Mihai Marines
cu, împreună cu soțiile.

Erau prezenți,. de asemenea, 
membri ai C.C. al -P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și. ai gu- . 
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, generali, zia
riști români și corespondenți 
ai presei străine.

Au fost de față V. I. Droz-

Conducta de aducțiune a apei — lungă de 5 km, cu un diametru de 3,66 m — ce ta transporta apa 
în sistemul de irigații Sadova — Corabia cu un debit de 49 mc. pe secundă

LUCRAREA DE DIPLOMĂ
V

GIREAZĂ INTRAREA IN
PRODUCȚIE A INGINERULUI
Eveniment de mare importan

ță în viața studentimii noastre, 
examenul de licență a confir
mat, și de astă dată, nivelul 
înalt de pregătire profesională 
de specialitate a viitorilor absol
venți. Concepute ca sinteze com
plexe care angajează întreaga 
pregătire de specialitate a stu
dentului, lucrările care s-au'sus
ținut în aceste zile d^in, tot
odată, un prilej pentru a depi
sta modul în care sînt valorifi
cate potentele reale, pasiunea și 
vocația pentru profesie. Răspun
sul la întrebarea care revine in
sistent în aceste zile — cu ce 
calități profesionale intră în 
producție actuala promoție de 
specialiști? — va dobîndi noi 
semnificații dacă vom apela, 
cum e și firesc, la cîteva din as
pectele concrete intilnite acum 
în unele institute de învătămînt 
superior

„De cițiva ani ani posibilitatea 
să cunosc sute de proiecte de 
diplomă — ne încredințează prof, 
dr. ing. Vasile Cătuneanu, deca
nul facultății de electronică și 
telecomunicații de la Institutul 
politehnic din București — .și 
trebuie să recunosc că sînt im
presionat. de la an la an, atit 
de orientarea tematică a acestor 
proiecte, cit mai ales, dc modul 
în care ele sint concepute și e- 
laborate. Sînt exemple nume
roase cînd studenții, după ce lu
crează cu perseverentă și pasiu
ne în laboratoarele bine utilate 
ale facultății, propun soluții <>- 
riginale. Așa s-a întîmplat de 
pildă cu studentul Paul Steriau, 
care a conceput și realizat — 
pentru prima oară în tară — 
deflecția fascicolului laser".

Asemenea exemple de lucrări 
originale reprezintă de fapt, con
secința unor preocupări perma
nente ale studenților de la E- 
lectronică. Cercurile științifice 
studențești sînt, în acest 
sens, citabile pentru înțe
legerea și cultivarea spiritului 
de cercetare științifică. Aborda
rea cu curaj și competentă a u- 
nor domenii noi de cercetare, 
sprijinul cadrelor didactice din

institut și baza materială exis
tentă au determinat ca un grup 
de studenți să propună — și să 
realizeze în cercurile științifice 
— un calculator electronic de 
birou pentru care au obținut 
premiul I la sesiunea pe țară a 
cercurilor științifice studențești 
de anul trecut. Exemplul Facul
tății de electronică — unde cir
ca 25 la sută din absolvenți lu
crează partea practică aplicati
vă a proiectului de diplomă in 
uzine sau institute și laboratoare 
de cercetare — se impune urmat 
și de studenții celorlalte facul
tăți. De altfel, am avut ocazia 
să aflăm că și la Facultatea de 
metalurgie, circa 15—20 la sută 
dintre proiectele de diplomă re
prezintă desăvîrșirea unor lu
crări concepute în laboratoarele

i

facultății sau în timpul practicii 
de producție.

în ce constă, de fapt, susține
rea proiectului de diplomă'-? Și, 
mai ales, ce urmăresc, în primul 
rind, examinatorii în timpul sus
ținerii lucrării ? Din argumen
tația științifică prezentată de 
absolvenți am desprins, în pri
mul rind, modul în care au ur
mărit — atit în partea de cer
cetare, cit și în cea de proiec
tare — să-și impună un punct 
de vedere propriu, alegând cele 
mai optime soluții tehnice și e- 
conomice. Prof. ing. Ștefan Man- 
tea, președintele comisiei nr. 2 
de la Facultatea de metalurgie

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a lll-a)

MEDITAȚII UNGĂ

UN CAREU ALBASTRU

PLECAREA DIN ULAN BATOR
Joi dimineața, delegația de 

partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, și-a încheiat 
vizita oficială de prietenie pe 
care a făcut-o în Republica 
Populară Mongolă, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, a Prezidiului Mare
lui Hural Popular și a Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole.

La plecare, pe aeroportul

Buian Uha din Ulan Bator, 
delegația română a fost con
dusă de tovarășii Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, Jamsaran- 
ghiin Sambu. președintele 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, de 
alți conducător- Ge partid și 
de stat mongoli. Pe aeroport' 
se aflau un mare număr de 
cetățeni din capitala R. P. 
Mongole.

Delegația de partid și guvernamentalăI

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați în R. P. Mongolă, 
precum și personalul Ambasa
dei Române la Ulan Bator.

în cadrul ceremoniei oficia
le de plecare au fost, intonate 
Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România și Imnul de 
Stat al Republicii Populare 
Mongole și s-au tras 21 de sal
ve de tun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Ion Gheorghe. 
Maurer, însoțiți de tovarășii 
Jumjaaghiin Țedenbal și Jam- 
saranghiin Sambu, au trecut 
apoi în revistă garda de onoa
re, aliniată la aeroport. Un

(Continuare în pag. a IV-a)

denko. ambasadorul Uniunii 
Sovietice, Van Țen-iuan, în
sărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Chineze, Li Ha 
Zun, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.D. Coreene, 
Hoang Manh Tu, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. D. 
Vietnam, Buyanghiin Bud, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Mongole în Repu
blica Socialistă România, șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați în România, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România au fost 
așteptați pe aeroport de un 
mare număr de cetățeni ai 
Capitalei, care le-au făcut 
o caldă și entuziastă primire. 
Miile de bucureșteni aplaudau 
și. scandau „P.C.R. — P.C.R.", 
„Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu și poporul", expri- 
mîndu-și dragostea fierbinte 
și stima față de conducerea 
partidului și statului, față de 
secretarul general al partidu
lui tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
totala adeziune față de rezul
tatele rodnice ale vizitei pe 
care delegația a făcut-o în ță
rile socialiste din Asia. Tova
rășii -Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au . răspuns 
cu căldură urărilor' de bun 
venit, au strîns mina a nu- 
.meroși .oameni ai muncii, ve- 
niți în întîmpinare. Pionieri 
și tineri români, chinezi, co
reeni, vietnamezi și mongoli, 
au înconjurat pe secretarul 
general al partidului, pe cei
lalți membri ai delegației, 
oferindu-le buchete de flori.

(Agerpres)

română a făcut o escală la Moscova
în drum spre patrie, delega

ția de partid și guvernamen
tală r.omână, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a făcut 
o escală la Moscova.

La aeroportul Vnukovo-2, 
delegația română a fost întîm- 
pinată de A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
C.onsiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., M. A. Suslov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. V. Rusakov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., N. N. 
Rodionov, membru al C.C. ai 
P.C.U.S., locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al 
U.R.S.S., de alți activiști de 
partid și de stat sovietici.

Au fost, de asemenea, pre
zenți ambasadorii la Moscova 
ai Republicii Populare Chine
ze, Republicii Populare Demo-

erate C.oreene, Republicii De
mocrate Vietnam, Republicii 
Populare Mongole, precum și 
ambasadorul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud și 
ambasadorul Guvernului Cam
bodgian de Unitate Națională.

în întîmpinarea delegației au 
venit, de asemenea, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a- 
flat la Mpscova cu prilejul 
participării la ședința Comi
tetului Executiv al C.A.E.R., 
precum și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova, și mem
bri ai ambasadei române în 
U.R.S.S.

Cu acest prilej, gazdele so
vietice au oferit un prînz în 
cinstea- delegației de partid și 
guvernamentale române.

(Agerpres)

CIVILIZAȚIA
STRĂZII

de HORIA PĂTRAȘCU

îmi amintesc o întîmplare petrecută de mult, în copilărie, 
I________ _______15.5 . g_ . j stradă pustie, la ieși-

Pe ecusonul șantierului:

CARATELE TINEREȚII
Intr-o corespondență pe care o trimitea nu de mult de pe șantierul Termocentralei de la Rovi- 

nari, reporterul încerca să deschidă cîteva unghiuri de perspectivă asupra activității Șantierului națio
nal al tineretului inaugurat cu un an în urmă pe teritoriul acestui mare obiectiv energetic : „Da, 
după un an de zile, condiția de șantier național al tineretului s-a tăcut simțită în mod evident aici 
la Rovinari. Da, acest adevăr poate fi sintetizat in cîteva realizări de dimensiuni majore : 1. In acest 
răstimp a fost realizat planul valoric. 2. Situația fizică a lucrărilor a fost adusă la zi. 3. S-au creat 
premisele certe ale dării în funcțiune, pînă în decembrie 1971, a primului grup de 200 de mega
wați. 4. Spre deosebire de anul trecut, acum putem vorbi de existența, pe șantierul de-aici, a 
unui colectiv sudat, cu personalitate, capabil să dialogheze de la egal la egal — și in aceeași 
„limbă", a șantieriștilor cu experiență — cu pildui toarele colective de la Porțile de Fier sau Lotru..." 

Acestea ar fi datele mari ale problemei, jaloa nele de referință, orientative. Dar modalitatea de 
realizare ? Dar procesele interne care au făcut ca din efervescența de un an de zile a acestui 
colectiv care lucrase, cu 12 luni în urmă, numai sub plan să rezulte succesele enumerate mai sus ?... 
Se poate vorbi încă de pe acum despre un specific al colectivelor in sinul cărora funcționează șan
tiere naționale ale tineretului ? Există deja o tra diție a acestor șantiere — în noua lor „ediție", 
prelungind-o pe cea de la Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu — și dacă da, care sînt elementele 

acestei tradiții atît de repede create ?... Sînt cîteva dintre întrebările în jurul cărora reporterul a 
purtat în continuare, o serie de discuții pe șantierul de la Rovinari, ele constituindu-se ca tot 
atîtea meditații lingă tinerescul careu albastru desenat sub cerul Gorjului în ziua aniversării.

INVOCAREA LUI MARX SAU 
„DESPRE CONȘTIINȚA DE 

SINE"

— Voi încerca, ne spune to
varășul Constantin Cărbunarii, 
secretarul Comitetului de par
tid de pe șantierul marii termo
centrale gorjene, să răspund în
trebărilor dumneavoastră, por
nind de la o ilustrare concretă :

...Intr-una din diminețile a- 
cestui an de cînd ființăm în

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a 11-a)

< și la care am fost martor fără voie : o ,
S rea din scoală, și doi oameni discutind ceva, acolo, în mijlo- 

cui ei ; e un soare cumplit,.pulberea de aur lichid a luminii 
le marchează numai contururile, pronunțat. Și brusc, pumnul 
strîns al unuia dintre ei se repede o dată... și încă o dată, 
mușcînd sec și sonor falca celuilalt. Acesta cade pe calda- 

<► rîm, celălalt o ia la fugă și — deși dinții îmi clănțănesc de 
<► frică — înțeleg că ăstuia, care fuge, îi e teamă... I Ti e tea-
< mă, cu siguranță, pentru că altfel nu și-ar răsuci astfel capul < 

din fugă, privind parcă încolțit către locul unde s-a pe-
<* trecut incidentul !
S ...Au trebuit să treacă ani de zile (timp în care am tre- % 
S cut prin experiențe multiple), pentru a înțelege că ceea ce 

văzusem atunci, prin 1952 — în apropiere de „fosta" Vale
> a Vlecii din orașul Craiova — nu reprezintă, din păcate, un C
<► caz izolat. _

Derbedei există și astăzi — poate mai puțini, e drept — <
> dar există. Profilul „moral" al acestui soi de individ a ră- <► 

mas pe semne neschimbat—indiferent de costumul în care > 
„se poartă", de anturajul care „îl îngăduie", sau de do-

S meniul în care își desfășoară „activitatea". Pîndind prin S
< parcuri, întîrziind în fața cinematografelor pentru a vinde <► 

bilete la suprapret, roși de invidie atunci cînd zăresc o ma-
S șină pareînd prin apropiere, bătînd trotoarul sau zâcînd pjin 

barurile de zi și de noapte, gata să se ia la harță oricînd <► 
<► si oriunde cu primii ieșiți în cale, pleznindu-ne timpanele cu 

înjurături sau cuvinte obscene, pronunțate cu pofta slinoasă 
a celui care ne vrea răul —, derbedeii își consumă astfel ,► 
existența lor stupidă, lipsită de sens și demnitate. Pentru că <k 
ceea ce mi se pare mai trist Ta acest gen de oameni pla- 
sați la periferia societății, tineri și mai puțin tineri, este ab-

\ sența sentimentului demnității, spaima de a privi cinstit în <k 
f ochii celuilalt, mișcările prelinse, frînte ca în preajma unei 
I inevitabile prăbușiri. Și ar mai fi apoi singurătatea der- 

bedeului, desăvîrșită, chiar dacă refuză cu anticipație să re- 
cunoască acest adevăr; el nu mai poate avea încredere nici 
în părinți — care, de obicei, îl reneaqă — nici în societate, < 
și nici măcar în „prietenii de gașcă". împins prin propria 
voință în afara normelor societății, în afara celor care tru- 
dese și-și trăiesc viața în bunăcuviință și încredere, sau atras 
de mirajul înșelător al unei exisțențe întîmplâtoăre, brutală < > 
si în cele din urmă nefericită, derbedeul își pulverizează 
faptele nefirești spre un tel confuz, singular prin neadevărul <’ 
și promiscuitatea sa. * >

Scriu aceste lucruri gîndindu-mă că, într-un fel, și îndife- 
rența noastră, a trecătorilor, a 'îngăduit nu de puține ori < 
libertatea obraznică a „derbedeului". Scriu aceste lucruri 5 
ca un protest sincer împotriva îngăduinței și indiferenței 7] 
noastre față de civilizația străzii.
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sportive, turistice, o paradă a 
portului popular, numeroase ac
tivități distractive ; întreceri de 
pescuit și povești vînătorești, 
concursuri de forță și îndemî- 
nare. După evocarea unor tra
diții și obiceiuri ciobănești, săr
bătoarea folclorică din Bucegi 
se va încheia cu un carnaval la 
lumina focurilor „haiducești".

REUNIUNE CORALĂ 
DE LIMBĂ MAGHIARĂ

Înlîhiri la CC 
al P.C.R.

Joi dimineața, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu Habib 
Mohamed Kerim, secretar gene
ral al Partidului Democratic al 
K 'rdistanului din Irak, care ne 
v'-'roază țara, la invitația C.C. 
al P.C.R, A participat tovarășul 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirii s-a fă
cut o informare reciprocă pri
vind preocupările și activitatea 
celor două partide, precum și 
un schimb de păreri în legătu
ră cu probleme de interes co
mun și unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

Intîinirea a avut loc într-p 
ambianță de cordialitate și prie
tenie.

★

Joi, 24 iunie, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 

' P C.R.. s-a întîlnit cu tovarășii 
F.-kki Salomaa. vicepreședinte 
al Partidului Comunist Finlan
dez și Erkki Kauppila, care își 
petrec concediul de odihnă In 
țara noastră.

La întîlnire a participat tova
rășa Gbizela Vass. șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Tntîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Păr
ții române în Co/nisia mixtă 
româno-iugoslavă de colabo
rare economică a plecat, joi 
seara, în R.S.F Iugoslavia 
pentru a participa la lucrările 
sesiunii a Vl-a a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de co
laborare economică.

I.T.

ÎN CURS DE APARIȚIE 
LA EDITURA POLITICĂ:

„FETELE DESPRE BĂIEȚI, 
BĂIEȚII DESPRE FETE" 

DE M. STOIAN

Pornind de la miile de răs
punsuri date de 800 de fete și 
băieți la o anchetă întreprinsă 
cu concursul „Scînteii tineretu
lui" autorul relevă de fapt nu 
numai propriile sale opinii pri
vind profilul moral, intelectual 
civic al tineretului, cît mai ales 
părerile tinerilor despre ei în
șiși. Este desigur un nou prilej 
de alegere a termenilor adec
vați pentru definirea actualei 
generații tinere sub raportul 
trăsăturilor sale fundamentale.

„UN UNIVERS INTR-O CARTE"

Al doilea dintr-o serie de cinci 
consacrate cititorului tînăr, con
tinuă o tematică abordată cu 
succes în primul volum, for- 
mulînd, sub semnături pres
tigioase, răspunsuri la o seamă 
de întrebări cruciale, de interes 
social ; „Ce imagine are omul 
contemporan despre el însuși", 
„Criza de ideal a tineretului ?“ 
„Există o „cheie" a succesuluf"?, 
„în ce constă caracterul dăună
tor al carierismului ?“, „Ce este 
un act antisocial ?“. în volum 
mai pot fi găsite teme exclusiv 
reflexive dintre care amintim : 
„De ce filozofăm ?“, „Flagelul 
foamei — un însoțitor inevita
bil al omenirii ?“, „Cum se ex
plică persistența superstiți
ilor ", „Care este locul priete
niei în scara valorilor mora
le î“ etc.

Sub auspiciile Consiliului 
județean al oamenilor de na
ționalitate maghiară și ale 
Comitetului județean pentru 
cultură și artă, s-a constituit 
la Brașov reuniunea corală 
de limba maghiară, formată 
din 150 de membri — munci
tori, profesori, medici, elevi. 
La concertul inaugural care a 
avut loc la Teatrul muzical 
au participat artiști profesio
niști din Brașov, Cluj și Tg. 
Mureș, artiști amatori precum 
și ansamblul coral al Liceului 
„Unirea" din Brașov.

— Mai mult de jumătate 
din acestea sînt deja în faza 
de tipărire. Pentru a ilustra 
mai bine sarcinile care ne re
vin, să amintim cîteva cifre : 
numai învățămîntul de cultu
ră generală beneficiază de edi
tarea a 34 de titluri originale 
și a încă 81 de titluri a căror 
structură s-a revizuit în pro
porție de pînă la 65 la sută. De 
asemenea, pentru învățămîn
tul profesional și tehnic, dato
rită restructurărilor operate în 
ultimii ani, se vor tipări 38 de 
titluri originale și 26 de titluri 
revizuite. Liceele de speciali
tate sînt prezente însă cu 
numai 11 titluri originale și 19 
titluri revizuite.

M. CRISTEA

ADINA VELEA

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist condusă de 
Dumitru Gheorghișan, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., 
care va participa, la Mosco
va, la o întîlnire a tinerilor 
din capitale ale țărilor so
cialiste.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, au fost de față Con
stantin Stoica, prim-secretar 
al Comitetului județean Ilfov 
al U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

N. T.

„FLOARE DE LOTUS" 
la a ll-a ediție

TEST DE ÎNCREDERE 
ÎN... TESTE

De cîteva zile pe ușa laborato
rului de psihologie din cadrul 
Combinatului de confecții și tri
cotaje din București a fost lipi
tă o hîrtie cu inscripția : NU 
DERANJAȚI, TESTĂM! Cine 
pe cine testează ? Și cu ce scop?

— înaintea examenului de ad
mitere la școala profesională pa
tronată de Combinat, selecțio
năm pe bază de teste candidații 
care au aptitudini pentru mese
ria de confecționer țesături sau 
pentru cea de confecționer trico
taje — ne lămurește psihologul 
Rozalia Popescu-Vancu. Fiecare 
candidat este supus la 27 detes
te. între acestea, cîteva teste spe
cifice ne permit să determinăm 
dinamicitatea generală a tinerilor 
și capacitatea lor de reprezenta
re spațială, foarte importante 
pentru un confecționer de preci
zie care lucrează manual.

Astfel, dorim să demonstrăm 
că în cadrul examenului la școa
la profesională este absolut ne
cesară introducerea unei probe 
eliminatorii de testare a aptitu
dinilor pentru o meserie sau 
alta. în acest scop, vom urmări 
evoluția elevilor testați și a ce
lorlalți după ce au fost reparti
zați în clase distincte. Este de aș
teptat ca rezultatele celor dintîi 
să fie mai bune, dovedind prac
tic necesitatea introducerii aces
tei probe în concursul propriu- 
zis.

După cum ne comunică 
Gheorghe Foghiș, președintele 
Consiliului elevilor din munid- 
piul Oradea, între 27—29 august 
a.c. va avea loc la Oradea a 2-a 
ediție a festivalului-concurs — 
„Floare de Lotus". O noutate în 
regulament: înscrierea ca etapă 
preliminară a unei probe care 
solicită tuturor concurenților 
să-și demonstreze cunoștințele 
privind frumusețile, bogățiile și 
realizările județului Bihor. Toate 
amănuntele privind desfășurarea 
festivalului au fost comunicate 
comitetelor județene ale V.T.C., 
dintre care foarte multe și-au și 
anunțat participarea- La Oradea, 
dat fiind numărul mare de ama
tori, pentru desemnarea repre
zentanților Bihorului a avut loc 
o selecție la care au participat 
elevii remarcați și distinși în ca
drul concursurilor cultural-artis- 
tice desfășurate în fiecare școală 
și localitate. Câștigătorii din anul 
trecut ai „Florii de lotus", ele
vii Margareta Chioreanu și Ia- 
cob Foltișca din Baia Mare vor 
fi prezenți pe scena festivalului 
și în acest an.

r VIWKĂn

LEMN IGNIFUG
Pentru protejarea lemnului 

și mai ales a plăcilor fibro- 
lemnoase și aglomerate de 
acțiunea focului, tînărul cer
cetător Dumitru Baciu de la 
Institutul de cercetări și pro
iectări pentru industria lem
nului, a elaborat un nou pro
cedeu tehnologic de ignifugare 
chiar în timpul fabricației. 
Este vorba de introducerea în 
plăci a unor substanțe cu pro
prietatea de a întîrzia propa
garea focului. Noua metodă 
este mult mai eficace și înlo
cuiește vechiul procedeu de 
aplicare a unui strat de vop
sea ignifugă la suprafață, 
care nu oferea nici o protec
ție pentru cea mai mare parte 
a masei lemnoase.

I. MORARU

„COMORILE 
BUCEGILOR"

In aceste zile, pe agenda de 
lucru a Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. se află un 
important obiectiv : organizarea 
în colaborare cu consiliul jude
țean al sindicatelor, a festivalu
lui folcloric „Comorile Bucegi- 
lor“. Locul desfășurării • Pla
toul Buoegi, Cabana Padina. Isa 
festival vor participa formații 
artistice cu o.bogată experiență 
în păstrarea și valorificarea tra
dițiilor folclorice, fluierași, 
drîmbași, frunzași, tarafuri, e- 
chipe de dansuri populare, pre
cum și soliști vocali, instrumen
tiști și rapsozi populari, ansam
bluri folclorice din județ, cei 
mai talentați artiști amatori din 
întreprinderi, comune, școli. Vor 
fi invitate și formații artistice 
ale județelor Brașov, Prahova 
și Argeș.

în afară de spectacolul pro- 
priu-zis, festivalul folcloric va 
guprinde concursuri artistice,

NICOLAE LUPU, 
director adjunct al Edi
turii didactice și peda
gogice despre :
MANUALELE VIITORU
LUI AN ȘCOLAR

— In ultimul timp, pe lin
gă volumul în continuă crește
re al titlurilor și tirajelor ma
nualelor școlare au intervenit 
și unele schimbări în progra
ma analitică și, implicit. în 
structura și' conținutul unor 
discipline școlare. Totodată, 
s-au introdus noi obiecte de 
învățămînt. Cum se vor reflec
ta toate aceste schimbări în 
preocupările Editurii didactice 
și pedagogice ?

— învățămîntul de cultură 
generală va beneficia în noul 
an școlar de tipărirea a 522 
titluri în peste 22 milioane de 
exemplare, 
cerere tot 
manuale se 
tea liceelor 
gajamentul
dere tipărirea a 127 de titluri 
în circa 350.000 exemplare, în 
timp ce pentru învățămîntul 
profesional și tehnic vom asi
gura tipărirea a 73 de titluri 
în 150.000 exemplare.

— Ce s-a realizat pînă a- 
cum ?

— Din cele 722 de titluri pla
nificate a fi editate pînă la 15 
septembrie, s-au și tipărit 430.

— In ce stadiu se află tipă
rirea unor noi titluri de ma
nuale originale, precum și a 
celor revizuite conform noilor 
programe analitice ?

... ȘI-AU PRADAT ȘCOA
LA. Vasile Ionescu și loan 
Moraru, in virstă de 15 ani, 
elevi Ia școala generală din 
comuna Bethausen, județul 
Timiș, au lăsat deschise fe
restrele clasei după termi
narea cursurilor și le-au es
caladat apoi împreună cu 
incă doi complici : Vasile 
Lupulescu in virstă de 20 
de ani, cooperator și loan 
Sîrbu 25 de ani, elev anul I, 
grupul școlar al uzinelor me
canice din Timișoara. Pre
judiciul a fost recuperat. Se 
pune însă întrebarea cu ce 
obraz se vor întoarce pe băn
cile școlij cei care au 
cercat să o prade.

în-

... PLIMBĂREȚUL 
FRACTOR. Miliția din 
ziceni l-a depistat pe Gheor-

IN- 
Ur-

De asemenea, o 
mai accentuată de 
observă și din par- 
de specialitate. An- 
nostru are în ve-

ghe Cristea din comuna Ma- 
nasia, în virstă de 17 ani, 
care-și găsise o ocupație ren
tabilă : se urca în trenuri 
fără legitimație de călătorie 
și profitînd de neatenția 
controlorilor călătorea pe 
trasee mai lungi sau mai 
scurte, insușindu-și diferite 
obiecte din bagajele celor
lalți călători. Pentru moment 
i s-a sistat dreptul la plim
bări pe calea ferată.

...SCRIPTA 
REPETENȚIA 
Tocmai aceasta n-a
știut Petre Cristea, elev in 
clasa a VI-a Ia școala ge
nerală din comuna „30 De
cembrie", jud. Ilfov, care, 
văzîndu-se în situația de re
petent, s-a introdus in can
celaria școlii, a sustras ca
taloagele. le-a stropit cu pe
trol și le-a dat foc. în po
fida acestei încercări dispe
rate n-a fost promovat in 
clasa următoare, așa cum se 
aștepta, ci a trebuit să facă 
cunoștință intr-un chip mai 
puțin plăcut cu organele de 
miliție.

VOLANT, 
. RAMÎNE. 
aceasta

| MODA
ÎN VACANTĂ

„Moda care-mi place este a- 
ceea care nu face pe cineva mai 
unt decît este", spunea o per
sonalitate din lumea modei. O 
citez, pentru că in vacanță hai
nele sînt mai îndrăznețe, mai 
pline de fantezie yi de aceea 
mai aproape de pericolul ridico
lului...

Shorturile rămîn piesa de re
zistență în garderoba de vacanță 
a acestei veri. Confecționate din 
stambă — un material cu flori
cele — sau din doc, cu bluze 
din același material sau asortai 
— din șaten pentru zi, din mă
tase pentru seară Fără a uita 
recomandarea făcută, pentru că, 
dacă nu aveți picioare frumoase, 
sliortul poate fi înlocuit cu un 
compleu compus din fustă lun
gă cu despicături adînci și un 
mic bolerou' din același material. 
Firește, pentru vacanță sini po
trivite culorile cil, floricelele 
naive și albul în risipă.

Costumul de baie în două 
piese, croșetate din bumbac Ș‘ 
în culori diferite, lansat drept o 
noutate a acestei veri, poate fi 
ușor realizat de orice tînără care

știe să țină un croșet în mină-
Pantalonii din pinză ușoară, 

din in imprimat, mai ales lungi, 
neevazați, sau trei sferturi con
stituie o altă piesă purtabilă la 
munte sau la mare.

După-amiaza și seara rochii, 
cu o lungime cel puțin „midi" 
— dacă nu se poate pînă la 
gleznă — largi, cu multe, multe 
volane. Oricum, o rochie de va
canță trebuie să aibă cel puțin 
un accent plin de veselie și ex
centricitate, In vara aceasta crea
torii de modă se întrec în a in
venta modele cu mined din cele 
mai ciudate, largi, sau strimte, 
cu despicături, decupeuri... Ori
cum, dovediți cumpătare : evitați 
să cădeți în extrema culorilor 
țipătoare, prost asortate, antieste
tice. Probați spiritul practic . 
căutați în magazine materiale 
ieftine, cu imprimeuri neaștepta
te, de efect. ~ 
shorturi 
short 
„mini", 
costume 
floricică 
pot înviora __
aspectul unui' ansamblu.

Eventual pentru 
sau un compleu bluză- 
transformați rochițele 

demodate.-, sau vechilor 
de baie adăusați-le o 

tricotată ; „amănuntele" 
sau schimba total

ANETA DUMITRIU

IIUIIII!!',     .> «****—3

PENTRU TIMPUL^

fflnema
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), Scala (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15);
Stadionul Dlnamo (ora 20,30).

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

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

DIN NOU DESPRE DRAGOS
TE : rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Festival
(orele 9,15; 12; 15,30; 18.15; 21),
Feroviar (orele 9 15: 12; 15,15; 18; 
20.45), Excelsior (orele 9.30; 12.15: 
15,15; 18; 20.30). Modern (orele 
8,45; 11,30; 14,15; 17: 20), Grădina 
Modem (ora 20,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF : ru
la Luceafărul (orele 9; 
13,30; 16: 18.30; 21), Bucu- 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16.30;
21), Melodia (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45), Favorit (o- 

11,30; 13.45; 16; 18.15;
. .. ” _____ j_ 20.30),

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
20.15) , Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Festival (ora 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Lumina (orele 9; 12,30: 
16: 19.30).

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Doina (orele 11,30; 
16,30).

REGELE LEAH : rulează 
Doina (ora 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 Buzești țâ
rele 15,30; 18), Grădina Buzești 
(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 : rulează *-—■•- - - - ------
13,30; 
le 9: 
mura 
18.15: 
(ora 20.30),
20.15)

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA 1 ; rulează la Bucegi (orele 
15,15; 18; 20,30), Miorița (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20), Grădina
Bucegi (ora 20.30).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Progresul (orele 15,30: 
18: 20.15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la înfrățirea (orele 
17.45: 20).

BUTCH CASSIDY SI 
DANCE KID : rulează la 
(orele 16: 18,15). 
15,30; 18: 20,15), 
15,30; 18; 20,15).
(ora 10.301.

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Lira (orele 
15.30; 18), Grădina Lira (ora 20.15).

lează 
1145; 
rești 
18.45;
13,30;
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
20,30), Grădina Doina (ora 
Grădina Capitol (ora 20,15).

----------------- ȘI ----------

SUNETUL MUZICII : 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 Glulești (orele 15,30; 
20), Floreasca (orele 16: 
20.30).

SECRETUL DIN SANTA 
TORIA : 
16; 19).

MIHAI
Crîngași . ...
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).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Flacăra (orele 
19). Viitorul (orele 16:

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : rulează
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA RELICVA ;
Laromet (orele 15.30: 17,30; 19.30). 

MARIANA, AGENTUL 0555 : 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 9; 10,30) ; DUELUL LUNG 
(orele 12,30; 14,30) ; TOPKAPI (o- 
rele 16,30; 18,45) ; AMEȚEALA
(ora 21).

rulează la Pacea

(ora

ru- 
14;

la

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

Popular 
Rahova 

Grădina

15,30;

SUN- 
Untrea 
(orele 
(orele 

Unirea

rulea- 
17,15; 
18.15;

VIT- 
(orele

VTTEAZUL : rulează la 
(orele 15; 19), Vitan (ora

15,30:
19.30).

PENTRU 
la Munca

rulează la

^teatre
Opera Română (la Arenele 

Romane) : SEARĂ VIENEzA-* - 
ora 20 ; Teatrul de Operetă ; s2-ă. 
GODNICUL DIN LUNĂ — ora 
19,30 ; Teatrul Mic : CUM SE 
JEFUIEȘTE O BANCA — ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase** (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19,30 ; (la 
Grădina Boema) . LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Vasllescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : FLOARE DE 
CACTUS — ora 20 ; (la Teatrul 
de vară ,.23 August") : REVISTA 
LA VOLAN — ora 20 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — Ora 18,30.

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Consultații pentru 
examenele de admitere. Literatu
ră română : Simbolismul româ
nesc. Prezintă conf. univ. Nico- 
lae Balotă ; Matematică : Proble
me de algebră (II). Prezintă conf. 
dr. Ion D. Ion e 18,00 Căminul. 
Emisiune de George Pletraru
• 18,50 Lumea copiilor : Casa cu 
trei fetițe. Emisiune muzical-dis- 
tractlvă de Erlka Petrușa șl Ta
tiana Slreteanu. Prezintă Florian 
Pittiș • 19,10 Tragerea Loto
• 19,20 1001 de seri • 19,30 Tele
jurnalul de seară. Sport • 20,00 
Reflector • 20,15 Univers XX. 
Dialog cu galaxiile. Emisiune de 
ing Dumitru Cucu o 21,00 Film 
artistic : „Les annees foies'* (Anii 
nebuni). • 22,15 Studio dans.
Cu Cristina Hamei, Rodica 
Simion, Ruxandra Racovlță, Sonia 
Dumitrescu, Ion Tugearu, Gheor- 
ghe Căciuleanu, Pavel Rotaru. 
Emisiune de Marga Huss și Ma- 
rianti Banu • 22,40 Telejurnalul 
de noapte.
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Cupa școlilor

| Azi, pe stadionul „23 August"

I. V.

Aspect din timpul manifes
tărilor prilejuite de ziua pio

nierilor la Turnu Severin

Foto: GH. CUCV

ANUNȚ
UZINA OȚELUL ROȘU DIN ORAȘUL OȚELUL ROȘU, Jud. 

Caras Severin recrutează absolvenți ai școlii generale cu 
vîrsta între 15—18 ani pentru EXAMENUL DE ADMITERE la 
Șc. Profesională din localitate în vederea școlarizării în me
seriile :

— Lăcătuși mecanici Industria siderurgică
— Lăcătuși mecanici Industria construcțiilor de mașini
— Strungari
— Electricieni întreținere și reparații
— Frezori rabotori mortezori
— Reglori mașini unelte
— Sculeri matrițeri
— Termiști tratamentiști
— Protejatori metale pe cale electrochimică și termică
— Zidari șamotori
— Turnători formatori
— Trefilatori trăgători
— Oțelari
— Laminatori profile și tablă

icolarizarea și întreținerea gratuite.
ie primesc candidați din toate județele țării.

mod oficial ca „tabără a tinere
ții", îndreptîndu-mă spre Sediu 
m-am oprit puțin la un loc 
de muncă. Aici am auzit un 
proaspăt inginer spunîndu-le 
băieților dintr-o echipă de 
montori cam următoarele : 
„Fraților, poate că nu vă dați 
prea bine seama de importanța 
trebii pe care o facem noi aici, 
poate credeți că facem un lucru 
oarecare, dar aflați că încă din 
1850, adică de-acum 121 de ani, 
Karl Marx a semnalat impor
tanța electrificării, arătînd 
negru pe alb că ea va duce la 
o asemenea dezvoltare a forțe
lor de producție îneît capitalis
mul nu va mai fi în stare să 
le stăpînească. Nu vreau să fac 
aici filozofie, dar cred că vă 
dați seama și voi că dacă însuși 
Marx — care este unul dintre 
părinții ideologiei comunismu
lui și-i vedem poza pretutin
deni — a spus ce-a spus despre 
electrificare — și cînd ? în 
plină domnie a Regelui Abur ! 
— înseamnă că și noi trebuie să 
privim cu alți ochi treaba pe 
care o avem de făcut aici.. " 
Poate credeți că acest mic dis
curs al inginerului a fost ținut 
la vreun curs ideologic sau în 
vreo adunare de U.T.C. ? Ei 
bine, nu ; el a fost pronunțat în
tr-o scurtă ședință operativă, în 
zori, înainte de începerea unei 
noi zile de muncă. N-am să uit 
niciodată tabloul acesta : 10—15 
băieți adunați mănunchi sub ce
rul întunecat al iernii, lingă un 
mare cazan metalic acoperit de 
brumă, ascultîndu-1 concentrați 
pe inginerul nostru, el însuși 
băiețandru, firav de ziceai 
acu-acu îl dă jos o pală 
vînt. Nu era o zi deosebită,

o unitate obișnuită a celor 365 
de zile de cînd sîntem șantier 
național al tineretului — iar 
inginerul nostru, după ce făcuse 
repartizarea lucrărilor pe 
respectivă, înainte 
manda „Porniți !“ 
nici mai mult nici 
pe Marx !...

De ce v-am dat

ziua 
de a da co
il invoca — 
mai puțin —

acest exem-

SPORT • SPORT

Finala Campionatului republican al școlilor profesionale
Campionatul republican al 

școlilor profesionale — com
petiție la care au participat 
în fazele de masă, pe minister 
și pe zonă aproximativ 4 000 
de echipe — își va desemna, 
azi, cîștigătoarea. Formațiile 
școlii profesionale Nicolina 
Iași și Grupuldi școlar Cen- 
trocoop Constanța se vor în- 
tîlni — de la ora 10 pe tere
nul central din Parcul sportiv 
,,23 August" — în finala cam
pionatului. Jocurile din ca
drul tumeultii final au în
ceput duminică la București 
și au reunit la start 15 echi
pe, împărțite în patru serii, 
prin tragere la sorți. Ocupan
tele locurilor I în serii s-au 
întîlnit Ieri. în meciurile 
semifinale. Iată rezultatele : 
Școală profesională Nicolina 
Iași-Grupul școlar UCECOM 
Galați, 1—0 (1—0) ; singurul
gol al meciului a fost marcat 
în minutul 15 de Mihăilă. 
Grupul școlar Centrocoop 
Constanța-Grupul școlar in
dustria lemnului Suceava 2—0

(1—0). Au înscris Bratu (auto
gol) și Pîngăleanu.

Subliniem performanța „un- 
sprezecelui" din Iași care 
reușește să se califice pentru 
a doua oară consecutiv în fi
nala competiției. Anul trecut 
Ieșenii au fost învinși de re
prezentanții Grupului școlar 
petrol Ploiești. Cine știe, poa
te că de data asta...

Tot azi,, de la ora 8,30, se 
va juca — în deschidere pe 
„23 August" șl meciul pentru 
locurile 3—4. între echipele 
învinse ieri în semifinale.

sportive"
municipiul Gh. Gheor- 

s-a disputat recent

Cupa Școlilor sportive- la 
judo — ediția 1971, competiție 
organizată de Ministerul In- 
vățămîntului în colaborare cu 
federația de specialitate. Au 
luat startul — în cadrul celor 
10 categorii de greutate ale 
juniorilor I și II — un număr 
de 70 de tineri sportivi judo
ka, printre care s-au aflat și 
cîțlva component! al lotului 
național de juniori. Specialiș
tii prezenți la concurs au fost 
unanimi în a menționa nive
lul tehnic ridicat al întreceri
lor, explicat prin „folosirea 
de către participant a unei 
largi game de elemente și 
procedee tehnice, orientarea 
către judecarea fiecărui mo
ment de luptă șl nu doar prin 
folosirea combativității** — 
după cum ne-a relatat prof. 
MIHAI PINTEA, directorul 
Școlii sportive din municipiu! 
Gh. Gheorghiu-Dej. In clasa
mentul general pe echipe, 
primul loc și „Cupa Școlilor 
sportive** a revenit elevilor de 
la Școala sportivă nr. 2 Bucu 
rești pregătiți de prof. Milia: 
Brăileanu, urmați de Șc. spor 
tivă din municipiul Gh 
Gheorghiu-Dej și Șc. sportivă 
„Unirea" Iași. INDIVIDUAL : 
Juniori I : Marcel Nuțu, A- 
drian Hanlncop, Ion Petrol 
Dumitru Nichifor, Horia Vi- 
șan ; Juniori II : M'ircea Ena- 
che, Vasile Prioroc, Marin 
Florea, Vasile Bldiac, Virgi! 
Pîrvu.

un 
că 
de
ci

tineret, a venit în mod nemij
locit în întîmpinarea acestei a- 
petențe. De pildă, parametrii 
finali ai lucrării — o forță in
stalată mai mare decît întreaga 
parte românească a Porților de 
Fier! — au făcut să sporească 
ambiția tinerilor în a se stră
dui să devină, ca entitate co
lectivă, mai buni decît tovarășii

narea cu o lună înainte de ter
men a centrajului dintre turbi- 

' nă și generatorul de 200 Mw ; 
depășirea cantității de deșeuri 
metalice prevăzute să fie pre
date la topire, cu 136 de tone 
— și multe altele. Realizări care 
poate n-ar spune prea mult, 
dacă n-ar fi vorba de un șan
tier care numai cu un an în

Caratele tinereții
piu ? Ga să subliniez unul din 
marile cîștiguri spirituale — 
transformate vizibil în perfor
manțe concrete — dobîndite pe 
șantierul nostru în ultimul an. 
L-aș numi : fundamentarea con
științei de sine. Adică, dezvol
tarea, la majoritatea covîrși- 
toare a tinerilor noștri, a mîn- 
driei de a lucra într-un sector 
industrial deosebit (tot în acea 
dimineață, inginerul cel tînăr le 
spunea montorilor săi : „Cine 
crede că noi facem aici numai 
o termocentrală, se-nșală. Poate 
n-o să mă credeți, dar facem 
istorie !“) și a sentimentului că 
locul lor de muncă, obiectivul 
strădaniilor lor, este printre 
cele mai importante — și, de 
la un moment dat, ce] mâi im
portant — al domeniului... După 
cum se știe, tineretului îi place, 
prin definiție, competiția. Ei 
bine, noua formă de organizare, 
pe brigăzi și detașamente de

lor de la Dunăre... Am obser
vat, pe parcursul acestui an, 
un fenomen interesant, un „vi
raj de atitudine" care merită 
să fie semnalat : de unde, mai 
înainte, cînd venea vorba des
pre realizările Porților de Fier 
sau Lotrului, băieții noștri cam 
băgau capul între umeri, invo- 
cind cu un vizibil complex 
inferioritate calitățile celor 
acolo, condițiile pe care le 
la-ndemînă, avansul evident 
lucrărilor, ritmul accelerat 
construcției, în ultima vreme 
au adoptat atitudinea bărbă
tească de competitori egali în 
forțe, gata să răspundă în orice 
împrejurare : „Putem să facem 
și noi ce se face la Porți sau la 
Lotru, ba putem s-o facem 
chiar mai bine, că doar și obiec
tivul nostru este mai mare..." 
Ce-a generat această atitu
dine ? 35 de zile avans în be-- 
tonarea turbinei nr. 1; termi-

urmă părea sortit să fie un te
ritoriu al pasului pe loc...

JIUL — Șl VIAȚA ȘANTIERU
LUI : PE O MATCĂ NOUA

de 
de 
au 
al 
al 
ei

— Dacă ne gîndim bine, con
tinuă interlocutorul nostru, 
chiar și discursul despre Marx 
al -tînărului inginer ține de a- 
ceastă .nouă realitate. El nu este 
altceva decît reflexul strădaniei 
fiecărui conducător de formație 
a tineretului de la Rovinari de 
a găși cele mai puternice și efi
ciente „argumente" în stimula
rea afectivă, spirituală a briga
dierilor pe care-i conduce... Aș 
mai adăuga că momentul pe ca- 
re-1 evocam mai înainte ne-a 
sugerat nouă înșine, la comite
tul de partid, la conduce
rea șantierului, la comitetul 
U.T.C., un întreg capitol al a- 
gendei de lucru. In virtutea a-

cestei sugestii am introdus, în 
diferitele forme de dezbatere 
teoretică, un curs ad-hoc de 
istorie a electrotehnicii în lume 
și în țara noastră (cu implica
țiile social-politice ale fenome
nului) și. din felul cum au pri
mit tinerii aceste teme am în
țeles și mai bine câ tînăra ge
nerație, la toate nivelele ei de 
pregătire profesională și inte
lectuală, nu numai câ nu este 
dezinteresată de istorie și poli
tică, dar chiar manifestă o pa
siune deosebită pentru aborda
rea. din a este unghiuri, a rea
lităților imediate.

Ce-aș putea să vă mai spun?... 
Acest an a însemnat, penfru 
șantierul nostru, în mod con
cret. următoarele împliniri 
pregătirea și turnarea a 115 000 
m.c de betoane ; efectuarea a 
3 000 m.c de zidărie ; executa
rea a 150 000 tone de confecții 
metalice; dislocarea a 516 000 
m.c. de pâmînt ; montarea a 
12 676 tone de echipament și al
tele. Un volum de realizări care, 
desigur, nu ne mulțumește încă, 
dar care este incomparabil mai 
mare față de cel din perioada 
anterioară... Dacă ar fi de con
semnat doar faptul că, în aceas
tă perioadă, tinerii noștri au 
trăit evenimentul mutării Jiului 
într-o altă matcă și tot ar fi de 
ajuns pentru a-mi susține de
monstrația că...

— Că însăși 
dv. s-a mutat, 
cînd poartă pe 
sonul tinereții, 
matcă, mai largă, mai prielnică, 
mai vie...

— Este exact ce voiam să 
spun.

viața șantierului 
în acest an. de 
frontispiciu ecu- 

într-o aită
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Cei ce stau
de veghe...

Privesc în depărtări, spre bor
nele de frontieră, și un patetic 
monolog interior îmi readuce în 
memorie bărbăția cu care vitejii 
neamului ne-au păzit prin 
veacuri liniștea și ființa națio
nală. Pe aici, fiecare palmă de 
pământ, fiecare potecă are amin
tiri. Iar această nestemată ștafe
tă a istoriei este dusă mai de
parte, cu onoare și demnitate, 
de grănicerii de azi ai Româ
niei socialiste.

— Cunoscîndu-i pe acești ti
neri ai armatei noastre, crescuți 
la școala aspră a ostășiei — îmi 
spune maiorul Oprea Stanca, 
comandantul subunității — vă 
veți convinge că, pe fiecare pal
mă de pământ ce le este dată în 
veghe ei își pun, in ore de zi 
sau de noapte, pe vreme fru
moasă, dar și pe timp potriv
nic, o semnătură de răspundere.

Aveam să mă conving de a- 
ceasta mai repede decât mă aș
teptam, chiar după primele ore 
ale sosirii mele în subunitate. 
Abia se înserase și undeva, în 
imperiul liniștit al cîmpiei, țîș- 
niseră spre cer steluțe luminoa
se. Pe direcția „Fîntînii părăsi
te", un infractor declanșase, fără 
voia lui, un mijloc de semnala
re bine mascat. E greu de re
dat ce se petrece în pichet în
tr-o asemenea împrejurare. Dar 
dacă ați fi lîngă grăniceri, ați 
vedea cum firile lor, aparent 
tăcute și calme, se smulg din 
rădăcini și cu un dinamism ui
mitor, execută ordinele coman
dantului. Activitatea culturală 
inițiată de organizația U.T.C., la 
care militarii recitau versuri din 
Blaga, Arghezi, Eminescu, s-a 
întrerupt. Cărțile au fost lăsa- 

' te deoparte și s-a trecut la ac
țiune. Ce se petrecea la „Fîntî- 
na părăsită" ? Comandantul pi
chetului, căpitanul Ilarie Iacoh; 
n-avea de unde să știe. Dar, 
printr-un ingenios calcul al... 
probabilităților, calcul bazat pe 
temeinice cunoștințe tactice, 
printr-o rapidă confruntare a 
datelor problemei, el țesea, cu 
siguranță, pe o mică schemă a 
raionului de pază, detaliile ac
țiunii pe care trebuia să o în
treprindă Puțin după aceea, gră
nicerii s-au pierdut pe poteci 
numai de ei știute. Nu-i. vedeai, 
nu-i auzeai, dar o convingere 
intimă îți spunea că măiestria 
lor, șlefuită în multe ore de in
strucție grănicerească, pregătea 
infractorului ce tulburase liniș
tea de la graniță o capcană 
care nu se putea ieși. Cu 
mai mult cu cît grănicerii 
erau singuri. Concomitent, 
traseră 
gărzile 
tul de 
pentru

Undeva, în noapte, confrun
tarea directă se petrecea însă în
tre doi oameni, cu gînduri și 
simțăminte opuse. Soldatul Cos- 
tică Bohan, un oltean ager la 
fire, observase cel dinții infrac
torul și se grăbea să-i taie calea. 
Vedea înaintea lui încercarea 
disperată a unui individ care a- 
lerga dintr-o parte în alta pen
tru că de fiecare dată își dădea 
seama că n-are deschisă nici o 
portiță de trecere. Soldatul Bo
han se tîra perpendicular pe di
recția lui, convins că infractorul 
nu-i va scăpa. Și nu i-a scăpat. 
L-a surprins în momentul cînd 
acesta tocmai credea că, în fine, 
a scăpat din cercul ce se strân
gea în jurul lui.

— Aș mai releva — ne spune 
căpitanul Radu Cojan, secreta
rul organizației de partid a sub
unității, o trăsătură a ostașilor 
noștri: cinstea. Știți, acel indi
vid își pregătise 1500 lei pen
tru a-l mitui pe grănicer. Dar, 
când i s-au întins banii, solda
tul Bohan s-a roșit tot și, cu o 
îndârjire care l-a speriat pe in
fractor, i-a spus răspicat:

— Află că nu există valori cu 
care cinstea grănicerilor să poa
tă fi cumpărată I

Ascultându-l pe căpitanul 
Radu Cojan încercam o senzație 
aparte. Plăcerea de a avea în 
față nu numai pe secretarul or
ganizației de partid al unei sub
unități de frunte, ci, '
un om cucerit pentru totdeauna 
de grănicerie, această armă fru
moasă dar grea. De

totodată.

din 
atît 
nu 
in

diaîn acțiune luptătorii 
patriotice și detașamen- 
pregătire a tineretului 
apărarea patriei.

aproape 
douăzeci de ani își face servi
ciul pe graniță. Conștiința dato
riei, însă și simțul onoarei, re
zultat al unor convingeri politi
ce și etice bine înrădăcinate, 
l-au determinat să meargă aco
lo unde patria are nevoie de el, 
în această comună din pragul 
pămîntului românesc. Aici s-a 
căsătorit, aici s-a născut Dan, 
băiatul lui, azi elev în clasa a 
IX-a de liceu, și tot aici lucrea
ză și soția sa — la punctul de 
control pentru trecerea frontie
rei. Toate acestea nu pot fi în
țelese decît ca o înaltă răspun
dere pentru paza granițelor ță
rii, pe care secretarul organiza
ției de partid o transmite clipă 
de clipă, fierbinte și trainic, 
tinerilor ostași 
lui. De altfel, 
re o întîlnim 
lungul întregii
nești, ca o prezență activă ce-ți 
insuflă sentimentul convingerii 
ferme că la fruntariile patriei 
noastre socialiste veghează ostași 
de nădejde.

din subordinea 
această răspunde- 
pretutindeni, de-a 

frontiere româ-

De veghe la hotarul pămîntului strămoșesc

sare. Soldați! de pază dormeau 
adînc, eliberați de teroarea căl
durii din timpul zilei. El ar fi 
voit să rotească instalația de 
lansare și să tragă. Să loveas
că mai întii orașul din groapă 
cu precizie si cu sete. Va începe 
imediat să miroasă a fum și a 
came ansă".

Obscuritatea acestor simbo
luri este în primul rind rezul
tatul unei lipse de motivații 
pentru gesturile de revoltă ale 
personajelor. Avem de-a face 
de fapt cu p falsă revoltă, insi
nuată cel mai adesea într-o a- 

atmosferă kafkiană. 
de fabulele 

prea evidentă,
simte o sărăcie de

te de felul celor de mai sus, la 
personaje abulice, la mesaje 
obscure, prozele devin niște 
compuneri sentimentale, deco
lorate. Un oarecare Andi soseș
te din armată într-o permisie, 
se îndrăgostește de „frumoasa 
Rozi", ceva ciudat se produce 
între ei — nu știm ce — pen
tru ca la întoarcerea în armată 
să devină 
fletește și 
sentimente 
la temelia
fond benigne, deși autorul pare 
a miza pe ele. Am putea pro
babil continua cu acest rechizi
toriu, dar este prea puțin ten
tant să faci disocieri într-o^ ma
terie epică atît de simplistă. De

un dezechilibrat su- 
să dezerteze. Vagi 
lenevoase șiret puse 

unor transformări în

păsătoare 
Apropierea 
Kafka este 
de aici se

lui 
iar

O simbolistică obscură cultivă 
Adrian Carsiad în scurtele sale 
proze unite in acest volum (Ed. 
Eminescu, 1971). Personaje bi
zare, terorizate de imaginare 
învinuiri, o atmosferă terifian
tă. existînd numai pentru sine, 
ta care să bănuim existența 
unor insolubile conflicte, vagi 
tendințe de evadare pe care le 
nutresc nișre palide personaje. 
„Orașul cel Mare" ar fi unul 
dir. aceste locuri din care ei, 
„bărbatul" și „femeia", trebuie 
neapărat să evadeze. De ce ? 
Unde ? — nu știm. Aflăm doar 
că acest cuplu are de urcat 
pînă la o șosea care ar duce 
spre noi perspective, dar totul 
se prăbușește din nou, prăbu
șire suplimentată în trecere și 
cu o scenă erotică ; după care 
din înălțimea Șoselei celei Mari 
se deschide din nou perspectiva 
întoarcerii ta același oraș : „Se 
înserase de-a binelea și el 00- 
bori dîmbul. Zări în groapă o- 
rașul pe care-1 părăsiseră în 
zori, zări din nou groapa imen
să, ca o gură căscată spre cer 
în care trăise pină atunci. Sim
țea că stăruie în aer un miros 
necunoscut, poate de frunze 
verzi, arse îndelung. Alergă în 
neștire către rampele de

ADRIAN CARSIAD

ORAȘUL CEL MARE

• „ȘTAFETA TINERE
ȚII". Cu cîtva timp în urmă 
pe itinerarul Dunării, de la 
Baziaș Ia Sulina, a luat star
tul „Ștafeta tinereții" care 
avea să poposească la toate 
organizațiile U.T.C. din sub
unitățile de frontieră de pe 
acest traseu. In filele unei 
Cărți de onoare a organi
zației U.T.C. urmau să fie în. 
scrise obiective mobiliza
toare : Îndeplinirea ședințe
lor de tragere cu calificati
vul „foarte bine", obținerea 
titlului „Militar de frunte" 
de către un număr cit mai 
mare de grăniceri, executa
rea ireproșabilă a misiunilor 
de pază, învățarea cîntecelor 
și organizarea unor activități 
cultural-educative etc.

Străbătînd 1 075 kilometri, 
„Ștafeta tinereții" a ajuns, 
după 44 de zile. în punctul 
terminus. Uteciștii din sub
unitatea de aici au făcut 
Ștafetei o călduroasă pri
mire „...Angajamentele lua
te de organizația noastră . 
U.T.C. au fost îndeplinite și 
depășite...", au raportat ei, 
consemnînd date și cifre 
semnificative pe fila ce le 
fusese rezervată. Ele sînt la 
fel de concludente ca și cele 
ale tuturor organizațiilor 
U.T.C. unde a poposit „Șta
feta tinereții".

Luate la un loc, realizările 
uteciștilor înscrise în pagi
nile Cărții de onoare a „Șta
fetei tinereții" vorbesc îna
inte de toate, despre faptul 
că „70 la sută dintre ute- 
ciști au dobindit titlul „Mi
litar de frunte", procentul 
lor urmind să crească pînă la 
23 August la 80—90 la sută". 
Alte și alte însemnări în fi
lele Cărții de onoare oglin
desc episoade deosebit de 
grăitoare privind tenacitatea 
și răspunderea cu care gră-

nicerii își îndeplinesc misiu
nile de pază, evidențiază ne
număratele acțiuni între
prinse pentru amenajarea te
renurilor de instrucție, a po
ligoanelor complexe. De ase
menea, sînt relatate acele 
aspecte care atestă preocu
parea organizațiilor U.T.C. 
de a dezvolta gospodăriile a- 
gricole ajutătoare ale sub
unităților.

A

însemnări
din activi

tatea organi
zațiilor U.T.C.
ale trupelor 
de grăniceri

In toamnă, în preajma Zi
lei Forțelor noastre Armate, 
cind „Ștafeta tinereții" va 
face cursa inversă, de la Su- 
lina la Baziaș, se vor con
semna, cum e și firesc, noi 
realizări. Pentru că îndepli
nirea angajamentelor în
scrise în filele Cărții de o- 
noare constituie în activita
tea organizațiilor U.T.C. 
punct de onoare.

• CONTINUÎND TRADI
ȚIILE. In organizația U.T.C. 
al cărei secretar este frun
tașul Vistian David, transmi
terea și îmbogățirea tradiții
lor subunității constituie o 
preocupare de prim ordin. 
Situată pe o direcție impor
tantă în concepția eșalonu
lui superior, subunitatea a 
reușit și în acest an să ob
țină rezultate bune în servi- 
ciul de pază. De asemenea, 
calificativele „foarte 
la trageri și „bine" 1 
lalte categorii 
se inscriu pe 
rii succeselor 
cuți. în njod _____
evidențiat fruntașii E. 
dinaru, soldatul Ion 
soldatul Marin Badea, 
ciști care i-au sprijinit „. 
ceilalți militari în ridicarea 
calitativă a nivelului pregă
tirii de luptă. în 
tă subunitate de 
luptat împotriva 
lor, aducîndu-și 
la eliberarea patriei. Milita
rii știu bine acest lucru și-i 
cinstesc cum se cuvine pe 
eroi. Continuarea și îmbogă
țirea tradițiilor subunității a 
fost una din tematicile adu
nărilor generale. Militarii au 
vizitat locul unde a fost dis
pusă vechea clădire a piche
tului : s-au organizat, de a- 
semenea, întilniri cu cei care 
i-au cunoscut pe grăniceri în 
1944.

Pe aceeași temă au fost or
ganizate convorbiri colective, 
conduse de căpitanul Con
stantin Tănase, comandantul 
subunității, și de căpitanul 
Ilie Iova, secretarul organi
zației de bază de partid.

> bine" 
la cele- 

de pregătire 
linia continuă- 
din anii 
deosebit

tre- 
s-au 
Gră- 

Dinu,
ute- 

ȘÎ pe

1944 aceas- 
grăniceri a 

hitîeriști- 
contribuția

Horia Bădescu scrie și 
tică literară (în special la re
vista Steaua, recenzii despre 
poezie), și de aici ar trebui să 
ne așteptăm ca el să fie un mo
del de virtuți estetice, sau în 
orice caz să albă ceea ce el re
proșează altora că nu au. Dacă 
am judeca așa este limpede că 
am greși, căci spiritul critic nu 
este echivalent niciodată cu a- 
vansurile disimulate ale unei 
egolatrii. Dacă un poet reușește 
adică să fie convingător atunci 
cind, - susține o dezbatere criti
că. trebuie să avem convingerea 
că acesta nu se propune nici o 
clipă pe el, și că atunci cind 
aduce reproșuri vizează mai 
degrabă o poezie rîvnită ideal, 
și nicidecum, în mod compen
satoriu. propria-i poezie, pe 
care în primul rînd o consideră 
imperfectă. Iar acest poet ar

Grănicerul în mijlocul pio
nierilor

simboluri, un schematism care 
trădează asimilarea superficială 
chiar și a manierei rîvnite. Fi- 
nalurile încearcă destul de fa
cil să mascheze schematismul 
general. Profesorul Ad. un alt 
exemplu de personaj terorizați 
nu poate fi arestat pentru că 
nu are decît o mină, iar cei 
care vor să-i pună cătușele ui
taseră acest lucru. Un amalgam 
de idei echivoce și o mane con
fuzie spulberă intențiile lite
rare ale lui Adrian Carsiad. al 
cărui gest editorial este în orice 
caz prematur

Cînd renunță totuși la subiec-

la sentimentalismul fad al 
prozatorului, pînă la ambițiile 
de a construi o pretențioasă 
proză existențialistă. distanța 
ar părea enormă, prin chiar 
diferențele mari care există 
între aceste două modalități 
epice. Dar Adrian Carsiad scrie 
deocamdată cu aceeași lipsă de 
vitalitate în once manieră pe 
care și-o propune. îneît. prac
tic vorbind, nu putem face nici 
o diferență intre o povestire 
sau alta. Așteptăm semnele 
unei minime maturizări.

trebui, cred, să-și poată scrie 
singur, fără ipocrizie sau falsă 
modestie, propria analiză criti
că (ceea ce nu este tot una cu 
autocritica I).

„Marile Eleusii" — volum a- 
părut la Ed. Dacia, 1971 — tră
dează în Horia Bădescu mai de
grabă un poet contemplativ, de 
o sporită acuratețe, și nu un 
exorcist ritualic, ocult, cum am 
crede din titlu. Ceea ce ar ține 
de practica unor oficieri se tra
duce la Horia Bădescu printr-o 
evidentă înclinație pentru in
tercalări de tonuri, pentru in
cantația interioară a poeziei.

Unui elan tineresc, care pare 
el însuși distonant față de cîtă 
sfîrșire se poartă acum prin

îl priveghează în nemurire, // 
Așa urmele tale împleticite / 
Și eu sprijin de umbră pasului 
sting / Tu spune-mi că era spre 
dimineață / Atita rouă căzută 
pe crîng. // Poate că aș fi fost 
un plop / Cu brațe lungi, cu 
palme prelungi, vegetale / Un
ghiile mi-ar fi pîlpîit argintiu / 
La un pas de buzele tale" etc.

Cu fruntea „străluminată" de 
steaua polară și „hieratici de 
nespusa frumusețe", poeții trec, 
prin gestul amplu al lui Horia 
Bădescu, „înveliți într-o lumi
nă" și „mirosind atita de fru
mos". Dar pierzîndu-se și el 
„par delicatesse", H. Bădescu 
lasă uneori să-i mai scape ase
menea finaluri absolutiste, inac-

HORIA BĂDESCU

MARILE ELEUSII
volumele de debut, ne întîm- 
pină de undeva în aceste strofe 
de „Gaudeamus" : „Eh, drîtul 
va trece prin toate / Fără drum 
de întors înapoi / Dar vă spun : 
n-avem dreptul să vindem / 
Nimănui inocența din noi 1 // 
Iată, aș da oricît pentru noap
tea aceasta / Tineri sîntem, ne
buni și puțini derbedei / O, 
prieteni, svîrliți peste umăr / 
Portretul frumosului Dorian 
Gray". Cu un patetism mai 
prudent, poezia lui Horia Bă
descu devine apoi elegie, ușor 
melancolică — jumătate joc, ju
mătate
„Rugă
„Rugă pentru fiu" :
coama
luna cu arcul subțire / Copilul 
meu cel cu pîntecul somnului /

Lucrarea de diplomă

Maior GH. PUȘCAȘU 
Căpitan GH. VĂDUVĂ

neliniște — cum sînt 
pentru singurătate", sau 

„Așa pe 
dealului singură' ! Cînd

GRIGORE STANESCU

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

stadiu cind se execută 
stas și uneori chiar ne-

cadrele didactice ale 
s-a dovedit de bun 
în acest an prin ex- 

recrutării conducători-

ceptabile : „Oh, izolați ar tre
bui poeții / în țarcuri încrustate 
cu argint / Asasinat de-atîta 
puritate / Eli, Eli de ce m-ai 
părăsit Față de „neoroman
tismul" pe care i-1 depista 
I. Negoițescu în cîteva cuvinte 
însoțitoare la volum, poetul mai 
păcătuiește, am zice, și cu întreg 
ciclul final de sonete, unde se 
uzitează o formulă criptică im
proprie structurii sale. în aceas
tă manieră livrescă frumos ni 
s-a părut a fi numai „Epitaf", o 
reușită rostire „în memoria 
Crailor", reușită prin mai evi
denta absență a unui schema
tism. Dincolo însă de aceste ob
servații, Horia Bădescu lansează 
destul de multe promisiuni.

DINU FLAMÎND

relata faptul că în ultimii ani. 
datorită recrutării unui număr 
tot mai mare de specialiști din 
producție drept conducători ști
ințifici ai proiectelor de diplo
mă — circa 40 la sută — absol
venții au acum posibilitatea să 
abordeze o tematică tot mai 
strîns legată de cerințele indus
triei noastre metalurgice. în a- 
celași timp, în acest an s-a a- 
vut în vedere ca proiectele să 
facă tot mai mult apel la mă
surători proprii care, dună cum 
se știe, presupun colaborarea 
directă cu producția sau ni u- 
nitățîle de cercetare si proiec
tare. Pornind de aici, comisiile 
de examinare nu se mai rezumă 
numai la audierea expunerii de
taliate a variantelor și soluții
lor științifice și tehnice adop
tate de absolvenți, ci sînt pre
ocupate si de modul în care a- 
ceștia stănînesc cunoștințele te
oretice și practice din anii, de 
facultate M-am convins de a- 
cest
dent 
rile 
prin
semnificative pentru 
sa profesiune.

lucru atunci cînd un stu- 
căuta să eludeze întrebă- 
profesorilor examinatori 

răspunsuri evazive si ne- 
viitoarea

4
Aceleași preocupări pentru ri

dicarea calității proiectelor, do 
diplomă am întîlnit si la Facul
tatea de instalații pentru con
strucții din Institutul de con
strucții din Capitală. Aici susți
nerea proiectelor de diplomă are 
însă particularități deosebite. 
Este vorba de faptul că. pentru 
prima oară în acest an. studen
ții au trebuit să facă apel la 
serviciile calculatoarelor elec
tronice pentru adoptarea unor 
variante și soluții ontime Pe de 
altă parte, însăs; destinația lu
crărilor elaborate de absolvenți 
reprezintă un contact strîns cu 
activitatea practică : proiecta
rea unor instalații de încălzire 
și ventilare la garaje subterane, 
instalații termice și hidraulice 
la complexele turistice și hoteli
ere. instalații privind construc
țiile unor mari hale industriale 
etc. Am reținut însă și faptul 
că tot mai multi viitori specia
liști insistă asupra proiectării 
unor construcții școlare — di
verse ca mod de con-eperc/ și 
elaborare — care să depășească

actualul 
proiecte____ _________ __
economice. în acest sens. Biroul 
studențesc de proiectare. înfiin
țat in acest an în Institut își 
poate extinde competența și a- 
tribuțiile și asupra îndrumării 
studenților în alegerea și elabo
rarea proiectelor de diplomă 
Primii pași s-au și făcut, incit 
după cum ne spunea și prof, dr 
ing. Constantin Iamandi, deca
nul Facultății de instalații pen
tru construcții — multe din pro
iectele din acest an se execută 
în cadrul Biroului de proiecta
re. O bună experiență în sen
sul colaborării cu unitățile de 
proiectare dobîndită în ultimul 
timp de 
facultății 
augur și 
tinderea
lor științifici din rîndul specia
liștilor din producție. Astfel, 
circa 60 Ia sută dintre aceștia 
au condus 105 proiecte cu desti
nație practică nemijlocită. Ce 
înseamnă, de fapt, această ten
dință de colaborare cu unitățile 
de proiectare 
primul rînd.
confruntați cu 
ale proiectării 
tru construcții.
plicații nemijlocite asupra adu
cerii „la zi" a documentației și 
elaborării unor proiecte viabile, 
ale căror soluții pot fi aplicate 
în practică. De altfel. însăși in
teresul studenților pentru o co
laborare rodnică cu producția, 
precum și pasiunea si preocu
pările lor s-au răsfrînt în mod 
pozitiv și asupra rezultatelor ob
ținute. Astfel, peste 80 la sută 
din proiectele de diplomă au ob
ținut calificative bune și foarte 
bune. Multi dintre absolvenții 
cu care am stat de vorbă în a- 
ceste zile au apreciat în mod 
deosebit faptul că elaborarea 
proiectelor de diplomă susținute 
s-a dovedit a face tot mai mult 
apel la cunoștințele lor practi
ce dobîndite în zilele de prac
tică din uzine sau laboratoare. 
De remarcat este și constatarea 
că originalitatea ideilor, a în
tregii munci de concepție, și pro
iectare își are izvorul în preo
cuparea și interesul continuu al 
studentului în cei 5 ani de fa
cultate pentru problemele pro
ducției, pentru
soluții care să vizeze progresul

științific și tehnic. Exemplele 
de acest fel sînt numeroa'se. A- 
tît I4. Politehnică, cit și la Con
strucții. am reținut initiative și 
realizări originale care reflectă 
spiritul științific în care sînt a- 
bordate cele mai noi domenii 
ale științei și tehnicii.

Aceasta înseamnă că studenții 
sînt receptivi la tot ceea ce re
prezintă adoptarea unor soluții 
noi în domeniul pregătirii lor de 
specialitate. Totodată, anii de 
facultate le-au furnizat cunoș
tințe teoretice și practice sufi
ciente ca pe baza lor să adîn- 
cească cele învățate, să se de
pășească în permanență. Este și 
condiția de a fi a specialistului 
de mîine, gata oricînd să-și ono
reze cu maximă exigență înda
toririle ce-i revin în cadrul 
cietății noastre.

CURAJUL
ARTISTIC

(Urmare din pug. 1)
bancurile" doar vînătorii. Alpi

nismul, sportul cel mai „curajos" 
se practică fără spectatori. Acolo 
îți trebuie îndrăzneală ca să te 
întreci pe tine, dar „adevărul" e 
peretele de escaladat poate pen
tru prima oară de tine sau de 
vreun alt om. Riscurile escaladă
rii nu se constituie în obiect al 
ei, pentru că scopul rămîne în
frângerea orgoliului muntelui, pe 
care să-ți însemni trecerea, ce te 
justifică. Nu se pornește deci de

Si cercetare ? în 
absolvenții sînt 
cerințele actuale 
instalațiilor pen- 
Aceasta are im-

găsirea acelor

I 
I
I 
I
I
I
II
I
I
I
I
I

losire mereu mai completă a 
forței de muncă din mediul ru
ral. pe toară durata anului au 
fost și vor fi in permanență. 
Pină acum căutările au fost cu 
deosebire orientate spre activi
tățile ce țineau direct de pro
ducția agricolă. Aceste activi
tăți vor fi in continuare rapid 
dezvoltate, fiind completate cu 
cele care vizează pregătirea 
produselor pentru valorificare- 
selecționare. ambalare, conser
vare. eventuale prelucrări pri
mare etc. — activități menite 
să mențină sau chiar să dez
volte calitățile naturale ale pro
duselor și a le face astfel apre 
de a fi vîndute în orice ano
timp Mai puțin au fost. în 
schimb, explorate, celelalte po
sibilități pentru o activitate 
economică dinamică, la sat. așa- 
numitele 
prestările 
pe lîngă 
nerea în
resurse materiale, determină si 
folosirea forței de muncă pe 
toată durata anului, cu deose
bire în lunile cînd nu este decît 
parțial solicitată în activitatea 
de bază din mediul rural. După 
datele statistice rezultă că în 
medie pe țară, cu excepția unor 
unități din județele Ilfov. Pra- 

producția 
cooperative

agricole aceste activități se în
scriau în anul 1970 cu sume a- 
proape neglijabile.

în evitarea acestei irosiri. în 
readucerea in circuitul econo
mic a acestor rezerve constă în 
fapt scopul noii legi, a legii 
nr. 7 cum a devenit ea cunos
cută. în afara înlesnirilor fi
nanciare pe care le oferă uni
tăților pentru extinderea activi
tăților neagricole legea vine in 
același timp și cu nominaliza
rea acțiunilor ce trebuie între
prinse, constituind din acest 
punct de vedere un prețios în-

de semnificativ apare și faptul 
că noile activități economice, de 
acum nominalizate în plan, vor 
atrage și vor da de lucru, în 
special în perioadele 
nu se lucrează în 
bază, unui număr 
tori de cel puțin 
mare. Alături de 
substanțială a activităților pen
tru industrializarea produselor 
agrozootehnice, de pe, urma că
rora se va realiza circa 25 la 
sută din valoarea producției de 
peste 2.5 miliarde lei. — tot 
mai multe cooperative agricole

în care 
producția de 
de coopera- 
3 ori mai 

dezvoltarea

prestațulor de servicii 
urma cărora cooperativele agri
cole și-au prevăzut 6ă încaseze, 
numai în acest an. peste 320 
milioane lei.

Largi perspective deschide 
dezvoltarea activității econo
mice de producție și prestări de 
servicii tinerilor de la sate. Ei 
sînt primii interesați în extin
derea acestor activități întrucit 
pe această cale se asigură cel 
puțin loouri de muncă perma
nente și pe întreaga durată a 
anului, le dă posibilitatea pres
tării unor munci calificate.

SATUL ROMÂNESC
activități r.eagricole, 
de servicii etc., care 

faptul că asigură ou- 
valoare a importante

hova și Argeș. în 
globală a fiecărei

drumar. Ea a găsit un larg ecou 
în rîndul conducerilor de uni
tăți, în rîndul întregii țărănimi. 
O primă reevaluare a 
tătilor existente relevă 
din acest an producția 
tivitățîle industriale și 
de servicii va ajunge la 
miliarde și jumătate lei. de a- 
proaipe trei ori mai mult decît 
era planificat inițial 
cativă este desigur în primul 
rînd cifra valorică ce se va rea
liza pe această cale. Dar la tel

posibili- 
că încă 
din ae- 
prestări 

două

Semnifi-

acordă o deosebită atenție pro
ducerii materialelor de con
strucție. a căror valoare ur
mează ca oină la finele anului 
să ajungă la aproape o jumă
tate miliard de lei. Se va dez- 
volta, de asemenea. prelucra
rea lemnului, confecționarea o- 
biectelor de metal și valorifi
carea deșeurilor industriale. Un 
accent deosebit se va pune pe 
producția de artizanat. Tre
buie amintită, în sfîrșit, atenția 
ce se acordă de acum încolo

Deocamdată, după primele 
studii, în toate aceste activități 
se vor exercita cel puțin 30 de 
meserii dintre care unele, cum 
ar fi cele legate de lăcătușerie. 
t.implărie. ceramică, strungărie. 
vinificație și prepararea produ
selor de came, cu un grad mare 
de atracție pentru tineri.

Legea este în primul rînd un 
apel la inițiativă, deschide un 
cîmp larg de afirmare a spiri
tului întreprinzător al tuturor 
membrilor cooperatori. Coope-

rativele agr.cole sînt puse m 
fața unor probleme mai puțin 
întîlnite pînă acum în activita
tea lor. Mai întii trebuie depis
tate resursele materiale, trebuie 
cercetat în ce măsură produse
le, serviciile ce pot să le asi
gure găsesc beneficiari, apoi 
urmează să pună la punct pro
cesul de producție și să-l așeze 
pe baze economice în așa fel 
incit încasările din valorificarea 
lor să acopere cheltuielile și nu 
în ultimul rînd să-și pregăteas
că cadrele necesare. Toate aces
tea — și nu am enumerat decît 
cîteva — adiic modificări în în
săși modul de a concepe în
treaga activitate productivă. 
Ele trebuie să intre în relații 
sțrînse de colaborare cu diver
se unități și organisme econo
mice, să-și creeze aparatul ne
cesar.

Sigur, problemele nu sînt de 
loc simple, dar experiența arată 
că acolo unde există inițiativă 
și preocupare acestea nu sînt 
insurmontabile. Dimpotrivă. 
Intr-unui din numerele noastre 
viitoare vom prezenta expe
riența cooperativelor agricole 
Ștefănești, Golești și Valea 
Mare din județul Argeș care 
s-au constituit într-o asociație 
cu scopul de a organiza și dez
volta rapid asemenea activități 
industriale, de pe urma cărora 
speră să realizeze încă în acest 
an venituri în valoare de 50 mi
lioane lei.
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la curaj, ci de la înălțimea care 
trebuie atinsă. Altfel ni se pare 
o joacă culturistă de-a teama ca 
„tunelul groazei" de prin bâlciuri, 
de fapt o urcare trucată la sol, 
pe burtă, pe o stîncă prăbușită, 
tîrîș care poate să pară înălțare 
chiar și numai prin răsucirea în 
sus a imaginei (ca în filme...).

Opera de artă nu-i niciodată 
apreciată pentru curajul ce-l 
conține, ci doar pentru valoarea 
umană îndrăzneață ce o afirmă.

Curajul poate fi, cred, doar o 
credință de lucru, nu un scop în 
sine și asta diferențiază filmele 
intr-adevăr îndrăznețe de cele 
care cultivă scandalul; de fapt, 
filmele bune de cele proaste.

Cind vrei să epatezi cu filmul 
tău trebuie să-ți imaginezi că tot 
timpul va trebui să ai curaj, că 
te vei lovi de neînțelegeri lașe, 
că toți cei din jur n-au observa
ția ta acută, pe nedrept repudia-

Ită. E drept, ai putea să întâlnești 
și asemenea parteneri, de neînțe-
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legere, și e sigur că o vor face 
în numele curajului pe care l-ai 
propovăduit, și te vor strînge 
bărhătește de braț demonstrînd 
vizibil emoționați că au înțeles la 
fel de bine și de vitejește ca și 
tine acele mici supărări de care 
se tem doar profesioniștii „cura-
jului".

Adevărata 
creatorul nu 
face parte organică din ființa lui, 
iar pretenția de a și-o însuși îi 
este un îndemn de prisos, ca și 
cum i s-ar cere să scrie cu „mîna" 
sau „citeț". Intențiile „îndrăzne
țe" vizibil expuse ascund întot
deauna o preocupare pentru au- 
toevidențiere, o grijă mai mult 
sau mai puțin subtilă pentru e- 
fecte de suprafață, pentru con
flicte minore, speculative ce elu
dează descoperirea profundă a 
omului, obiect din totdeauna al 
artei, și probă a talentului care 
nu cunoaște teama.

A fi curajos în artă mi se pare 
a fi sincer și cinstit cu tine însufi 
și cu timpul tău.

îndrăzneală în artă 
cred s-o resimtă, ea



COMUNICAT COMUN 
româno-mongol privind vizita delegației 

de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România 
in Republica Populară Mongolă

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol și a Guver
nului Republicii Populare Mon
gole, intre 21 și 24 iunie 1971, 
o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială de prietenie ;n 
Republica Populară Mongolă.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în
soțit de soția sa, tovarășa F,- 
lena Ceaușescu.

în timpul șederii în Republica 
Populară Mongolă, delegația 
de partid și guvernamentală a 
României a vizitat întreprinderi 
industriale și instituții de cul
tură din orașul Ulan Bator, s-a 
intilnit cu membrii unei unități 
agricole din aimaoul central, a 
luat cunoștință de viața oame
nilor muncii din Republica 
Populară Mongolă, de realiză
rile lor in construcția socia
listă, bucurindu-se pretutin
deni de o primire caldă, tovă
rășească. Delegația română a 
exprimat vii mulțumiri pentru 
ospitalitatea cu care a fost în
conjurată, văzînd in aceașta o 
manifestare a prieteniei frățești 
care leagă poporul român și po
porul mongol.

între delegațiile de partid și 
guvernamentale ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Populare Mongole au a- 
vut loc convorbiri, in cursul că
rora s-a efectuat un schimb de 
păreri privind dezvoltarea re
lațiilor româno-mongole și asu
pra unor probleme de interes 
comun ale vieții internaționa
le și mișcării comuniste și 
muncitorești.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, 
in spirit de prietenie și sinceri
tate. .

La convorbiri au participat :
— din partea română tovară

șii : Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste Romanșa. Ion 
Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Roma
nia Manea Mănescu. membru 
al ' Comitetului Executiv. al 
Prezidiului Permanent. secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Roman, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Roman, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al Parti
dului Comunist Român, pri
marul general al Capitalei, Ion 
Iliescu. membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. Geor
ge Macovescu, membru al Co
mitetului Central al Partidu- 
lui Comunist Român. prim- 
adjunct al ministrului aface
rilor externe al Republicii so
cialiste România. Sandu loan, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii So
cialiste România în Repu
blica Populară Mongola, pre
cum și Ștefan Andrei, mem
bru supleant la Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, prim-adjunct 
al șefului secției internaționale 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Emi- 
lian Dobrescu și Constantin. 
Mitea, membn supleanți ai Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, consilieri 
la Comitetul Central al_ Parti
dului Comunist Român.

— din partea mongolă, tova
rășii : Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, 
Jamsaranghiin Sambu. mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, Sono- 
min Luvsan. membru al. Biro
ului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, Demchighiin Molom- 
jant. membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol. Tsevegjavin Punțagno- 
rov, membru al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, vicepre-

Plecarea 
din Ulan Bator 

(Urmare din pag. 1)

grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației române 
buchete de flori.

în încheierea solemnității de 
plecare, tovarășul Jamsaran
ghiin Sambu, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare 
Mongole, și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, au rostit scurte cu- 
vîntări.

ședințe al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, Lodonghiin Rincin, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Mongole, Dam- 
dinnerenghiin Bata®, membru 
supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole, 
în Republica Socialistă Româ
nia, precum și Punțaghiin Sag- 
darsuren și Dojidiin Cimiddorj, 
membri ai Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, șefi de secție la 
Comitetul Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
Deramin Jondon, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole.

Delegația mongolă a relevat 
cu satisfacție că, în decursul ce
lor 27 de ani care s-au scurs de 
la eliberarea țării de sub jugul 
fascist, harnicul popor român, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, a obținut mari 
succese în construirea vieții noi, 
transformed țara într-un stat 
socialist cu o industrie dezvol
tată, agricultură cooperativizată 
și cultură înfloritoare. Partea 
mongolă a felicitat cu căldură 
poporul frate român pentru ma
rile realizări obținute și i-a 
urat noi succese în îndeplini
rea sarcinilor stabilite de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român în vederea 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
Republica Socialistă România.

Delegația română a salutat cu 
bucurie realizările însemnate 
obținute de poporul mongol, sub 
conducerea Partidului său 
Popular Revoluționar, în cei 50 
de ani care au trecut de la în
făptuirea revoluției populare. 
Partea română a felicitat căldu
ros poporul frate mongol pen
tru rezultatele importante do- 
bîndite, adresîndu-i urări de 
succes în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al XVI-lea 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol în vederea de- 
săvîrșirii construirii bazei teh- 
nico-materiale a socialismului 
în Republica Populară Mongolă.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție . că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Mongolă se dezvoltă 
continuu, în interesul construc
ției socialismului în ambele 
țări. A fost relevată colabora
rea fructuoasă în domeniul po
litic, economic și comercial, cul
tural și tehnico-științific dintre 
cele două țări. Delegațiile au 
exprimat hotărîrea partidelor 
și guvernelor țărilor lor de a 
lărgi și aprofunda colaborarea 
româno-mongolă pe multiple 
planuri, de a întări legăturile 
de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, pe baza principiilor 
marxist-leninismului și interna
ționalismului socialist, de a con
tinua șphimbul de delegații .și 
de experiență pe linia organelor 
de partid și de stat, a organiza
țiilor de masă și culturale. 
Aceasta corespunde atît intere
selor popoarelor român și mon
gol, cit și intereselor unității ță
rilor socialiste.

Delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Mongole constată că 
evoluția mondială contempo
rană se caracterizează prin în
tărirea continuă a pozițiilor so
cialismului, prin avîntul necon
tenit al mișcării muncitorești 
internaționale și al luptei de eli
berare națională a popoarelor, 
prin creșterea și consolidarea 
forțelor care militează pentru 
pace, democrație și progres so
cial, împotriva imperialismului 
și războiului.

Succesele și realizările popoa
relor frățești ale țărilor socia
liste în construirea socialismu
lui și comunismului sporesc pu
terea sistemului mondial al so
cialismului, exercită o in
fluență imensă asupra dezvol
tării procesului revoluționar în 
lume.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă 
consideră că, în condițiile ac
tuale, o importanță primordială 
are întărirea unității țărilor so
cialiste în lupta comună împo
triva imperialismului, pentru 
construirea socialismului.

Părțile consideră că relațiile 
dintre țările socialiste trebuie 
întemeiate pe principiile mar- 
xist-leniniste ale egalității în 
drepturi, independenței și su
veranității. neamestecului în 
treburile interne, ajutorului re
ciproc dezinteresat, sprijinului 
tovărășesc și colaborării multi
laterale.

Cele două părți au exprimat 
hotărîrea de a dezvolta și întări 
și în continuare colaborarea cu 
țările membre ale C.A.E.R. și 
cu celelalte țări socialiste în 
scopul folosirii cit mai depline 
a superiorității socialismului.

Ambele părți au subliniat că 
și în viitor vor desfășura lupta 
împotriva politicii agresive, 
aventuriste a imperialismului, și 
în primul rind a imperialis
mului american, care îndreaptă 
tăișul acțiunilor sale împotriva 
socialismului, încearcă să înă
bușe forțele de eliberare na
țională, să oprească procesul 
ireversibil de înnoire revoluțio
nară a lumii. Părțile sprijină cu 
hotărîre lupta popoarelor împo
triva colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru înfăptuirea 
independenței politice și eco
nomice a țărilor recent elibe
rate, pentru dezvoltarea pe ca
lea progresului social.

Părțile română și mongolă 
condamnă în mod ferm conti
nuarea războiului agresiv al im
perialismului american în In
dochina și subliniază necesita
tea retragerii imediate, com
plete și necondiționate a trupe
lor S.U.A. și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud și din Pe
ninsula Indochina, pentru a da 
posibilitatea popoarelor acestei 
regiuni să hotărască singure 
asupra destinelor lor, fără nici 
un amestec din afară.

Reafirmînd solidaritatea de
plină cu popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian, cele două 
părți declară că sînt hotărîte să 
acorde și îh viitor sprijin sus
ținut luptei lor juste pentru 
apărarea libertății, independen
ței și unității țărilor lor.

Părțile sprijină lupta dreaptă 
a poporului coreean pentru re
tragerea trupelor S.U.A. din 
Coreea de sud, pentru unifica
rea pașnică a patriei.

Ele se declară solidare cu 
lupta poporului cubanez împo
triva amenințărilor imperialis
mului american, pentru apăra
rea independenței țării, pentru 
construirea socialismului.

Părțile se pronunță pentru so
luționarea problemei din Orien
tul Apropiat, în conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967.

Cele două părți au subliniat 
că una din problemele cardi
nale ale vieții internaționale ac
tuale o constituie realizarea se
curității europene, statornicirea 
unor relații de colaborare, pe 
baze egale, între toate statele 
continentului. Ele au relevat 
necesitatea luării de măsuri 
practice pentru pregătirea și 
ținerea conferinței general-eu- 
ropene în problemele securității 
și colaborării.

Părțile au subliniat necesita
tea intensificării luptei popoare
lor pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale și, în 
primul rind, a dezarmării ’ nu
cleare, pentru interzicerea pro
ducerii și folosirii armelor 
nucleare și distrugerea stocuri
lor existente de asemenea arme.

Cele două părți se pronunță 
pentru stabilirea și dezvoltarea 
relațiilor dintre state cu orân
duiri sociale diferite, pe baza 
principiilor coexistenței paș
nice.

Părțile și-au exprimat convin
gerea că forțele revoluționare, 
antiimperialiste, iubitoate de 
pace, acționînd în strinsă uni
tate, sînt capabile să zădărni
cească planurile imperialiste de 
pregătire a unui nou război, 
mondial, să asigure mersul 
înainte al societății pe calea 
progresului și păcii.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol declară că vor dezvolta 
și în viitor relațiile de colabo
rare tovărășească și vor întări 
solidaritatea frățească cu parti
dele comuniste și muncitorești 
pe bază marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Cele două părți apreciază că 
vizita oficială de prietenie în 
Republica Populară Mongolă a 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, pre
cum și schimbul de păreri care 
a avut loc între conducătorii ce
lor două țări în numeroase pro
bleme vor servi întăririi conti
nue a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Mongol, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă, corespunzător intere
selor unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
ale sistemului socialist mondial, 
ale cauzei socialismului și păcii.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Guver
nul Republicii Socialiste 
România au adresat invitația ca 
o delegație de partid șl guver
namentală condusă de tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, să facă o 
vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România. 
Partea mongolă a exprimat 
mulțumiri și a acceptat invita
ția.

Ulan Bator, 23 iunie 1971.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor 
J. ȚEDENBAL, prim-secretar al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, și J. SAMBU, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, urmă
toarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Populare Mongole, ne expri
măm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre, dintre poporul român și 
poporul mongol vor cunoaște o continuă dezvoltare.

Vă urăm dv., comuniștilor, întregului popor mongol, noi 
și noi succese în construcția socialismului, în înflorirea 
patriei.

Jew York Times" și „Washington 
Post" vor publica documentele 

Pentagonului
Două curți federale de apel — una la. Washington și alta la 

New York — au decis miercuri seara să permită publicarea în 
continuare de către ziarele „Washington Post“ și „New York 
Times" a documehtelor secrete extrase dintr-un studiu în 47 
de volume ale Pentagonului asupra implicării Statelor Unite
in războiul din Vietnam.

Tribunalele respective au re
ținut decizia primei instanțe, ca
re, după cum se știe, a apreciat 
că inserarea documentelor în 
coloanele ziarelor nu prejudi
ciază securitatea S.U.A. Inter
dicția provizorie, impusă ante
rior de instanțele inferioare, a 
fost prelungită pînă la 25 iunie, 
ora 22 GMT. Reprezentanții gu
vernului au anunțat că vor fo
losi acest răgaz pentru a face 
apel la Curtea Supremă a S.U.A. 
contra deciziei curților federale 
de apel.

Sentința Curții Federale de A- 
pel din New York cuprinde și

în suspensie. El nu a fost încă 
examinat decît de prima in
stanță.

Joi dimineața, un alt mare co
tidian american — „Philadelphia 
Enquirer" — a început publica
rea unor fragmente din docu
mentele secrete privind Vietna
mul. In același timp, toate ce
lelalte zece ziare ale rețelei 
Knight de pe coasta răsăritea
nă a S.U.A. au inserat aceleași 
pasaje.

Daniel Ellsberg, despre care 
se afirmă că ar fi remis ziare
lor copii ale studiului secret al 
Pentagonului, la alcătuirea că-
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o clauză restrictivă. Această in
stanță a trimis judecătorului 
Murray Gurfein, care a exami
nat inițial plîngerea guvernului, 
o listă a documentelor conside
rate de Pentagon drept „foarte 
secrete", cu indicația de a de
cide în fiecare caz în parte da
că poate fi sau nu publicat în 
„New York Times". Conducerea 
acestui ziar a anunțat că va fa
ce apel la Curtea Supremă a 
S.U.A. împotriva acestei clauze 
restrictive.

Cazul celui de-al treilea ziar 
care a publicat extrase din stu
diu secret al Pentagonului — 
„Boston Globe" — se află încă

ruia a lucrat în anii 1967—1968 
în calitate de expert, a acordat 
un interviu cunoscutului comen
tator al rețelei de televiziune 
„Columbia Broadcasting Sys
tem", Walter Cronkite. El a de
clarat că „niciodată nu ar fi fost 
un război in Vietnam, dacă ba
nii S.U.A. nu l-ar fi alimentat. 
Citind istoria, a spus el, îmi dau 
seama că S.U.A. poartă răspun
derea principală pentru fiecare 
viață pierdută în luptele din In
dochina în ultimii 2a de ani".

Ellsberg nu a precizat dacă el 
a fost acela care a furnizat zia
relor textul studiului secret al 
Pentagonului.

DECLARAȚIA COMISIEI DE ANCHETARE 
A CRIMELOR DE RĂZBOI COMISE DE TRU
PELE AMERICANO-SAIGONEZE ÎN VIETNA
MUL DE SUD

Comisia de anchetare a cri
melor de război comise de im
perialiștii americani in Vietnam 
a dat publicității o declarație 
în care condamnă acțiunile re
presive săvirșite de trupele ame- 
ricano-saigoneze in perioadă în
deplinirii planului așa-nuimitei 
„pacificări" a Vietnamului de 
sud. Declarația relevă că în Viet
namul de sud acționează 800 de 
grupe de „curățire", la care iau 
parte 44 000 de soldați ai regi- 
mului-marionetă de la Saigon. 
Aceste operațiuni sînt conduse 
de 7 400 de consilieri americani. 
Bombardierele strategice ,.B-52'* 
ale forțelor aeriene ale S.U.A. 
efectuează misiuni nu numai a- 
supra regiunilor muntoase, ci 
și in Delta Fluviului Mekong, 
in zonele de cimpie și chiar în 
raioanele aflate la 10 km de 
Saigon.

Reluarea proce

sului intentat P.C.

din Germania
în orașul Flensburg a fost re

luat procesul intentat Partidului 
Comunist din Germania în le
gătură cu confiscarea, în anul 
1968, a 60 000 exemplare ale 
proiectului de program al par
tidului. început la 8 octombrie 
1970, procesul a fost suspendat 
la puțin timp după ce Comitetul 
de inițiativă pentru legalizarea 
P.C. din Germania a prezentat 
tribunalului dovezi convingătoa
re care demonstrau caracterul 
ilegal al confiscării. El a fost 
reluat acum, la cererea Minis
terului Justiției al R.F.G.

Biroul de presă al Partidului 
Comunist German a dat 'publi
cității o declarație în care cali
fică procesul intentat Partidului 
Comunist din Germania drept o 
acțiune îndreptată împotriva tu
turor forțelor democratice din 
țară.

După cum relatează agenția 
TASS, în cadrul unui miting care 
a avut loc miercuri la Flen
sburg, Max Reimann, luînd cu- 
vîntul în calitate de președinte 
al Comisiei P.C. din Germania 
pentru convorbiri cu privire la 
anularea interdicției partidului, 
a subliniat că menținerea inter
zicerii P.C. din Germania este 
o piedică in calea spre o poli
tică de pace, înțelegere recipro
că și securitate europeană.

SITUAȚIA S-A DETERIORAT 
ÎN CIPRU

• ÎN CIUDA eforturilor depu
se în cadrul tratativelor dintre 
comunitățile greacă și turcă, 
„situația internă din Cipru s-a 
deteriorat recent si problema ci
priotă se găsește într-o fază cri
tică", a declarat ministrul de in
terne al Ciprului, M. Commo- 
dromos, relatează agenția 
France Presse. Ministrul a fă
cut această declarație după ce a 
asistat, la începutul săptămînii. 
Ia manevre ale forțelor annate 
cipriote grecești, în cursul căro
ra generalul Charalampopoulos, 
comandantul șef al acestor for
țe. a cerut trupelor să rămînă în 
stare de alertă.

DEMISIE LA BUENOS AIRES
• PRESA ARGENTINTANA 

de mărfi informează că minis
trul economiei și finanțelor, 
Juan Alberto Quillci, și-a pre
zentat demisia.

In perioada aplicării planului 
de ..pacificare", populația din 
Vietnamul de sud a fost supusă 
unor masacre în masă. Potrivit 
datelor furnizate de Comisia de 
anchetare, in lunile martie și 
aprilie 1969. in provincia Quang 
Ngai au fost' uciși 1 600 de lo
cuitori. De asemenea, in cinci 
sate din provincia Quang Nam, 
in noiembrie 1969 au fost ucise 
peste 700 de persoane civile.

Forțele patriotice 
sud~vietnameze 

au ocupat baza 
de artilerie „Fuller"

Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au ocupat joi baza 
de artilerie „Fuller", una dintre 
cele mai importante poziții ale 
trupelor americano-saigoneze din 
zona Platourilor înalte.

„SALIUT": ADAPTA
REA OMULUI
LA CONDIȚIILE 

IMPONDERABILITĂȚII
De peste 18 zile se află în 

Cosmos echipajul stației ști
ințifice orbitale pilotate 
„Saliut" și, după cum rezul
tă din datele controlului me
dical, starea sănătății cosmo- 
nautilor este bună.

Comentînd comportarea e- 
chipei formate din Gheorghi 
Dobrovolski, Vladislav Vol
kov și Viktor Pațaev, in con
dițiile imponderabilității, loc
țiitorul ministrului sănătății 
al U.R.S.S., Avetik Burna- 
zian, subliniază, intr-o de
clarație făcută agenției 
ȚASS, că pentru a-și men
ține condiția fizică fiecare 
din cosmonaufi face zilnic, 
timp de două ore și jumă
tate, exerciții de gimnastică.

Acum se va putea stabili 
precis cum acționează im
ponderabilitatea îndelungată 
și dacă este sau nu nevoie 
de o readaptare a organis
mului la reîntoarcerea echi
pajului pe Pămint.

PROTOCOL ROMÂNO-UNGAR
• IN URMA convorbirilor ca

re au avut loc in ultimele zile 
între delegațiile Ministerului 
Construcțiilor Industriale din 
România și a Ministerului Con
strucțiilor și Urbanisticii din 
Ungaria, la Budapesta a avut 
loc semnarea unui protocol pe 
anii 1971—1972 privind dezvolta
rea colaborării economice și teh- 
nlco-științifice între cele două 
ministere.
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LA MOSCOVA SE VA
DESCHIDE O REPRE
ZENTANTĂ A INDUS
TRIAȘILOR VEST-GER- 
MANI

Grupul de reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din R.F. a 
Germaniei, condus de Bertholt 
Beitz, președintele Consiliului de 
supraveghere al concernului 
..Krupp", care a făcut o vizită 
în Uniunea Sovietică la invita
ția Comitetului de Stat pentru 
Știință și Tehnică, a părăsit joi 
Moscova. In cursul vizitei, s-a 
căzut de acord ca, în curînd, să 
se deschidă la Moscova o repre
zentanță a industriașilor vest- 
germani.

„C05MOS-428"
• „COSMOS-428" este sateli

tul artificial al Păcnintului, lan
sat la 24 iunie in Uniunea Sovie
tică. Satelitul s-a plasat pe or
bită, iar aparatele de la bordul 
lui funcționează normal, i da
tează agenția TASS.

0 REZOLUȚIE A ADUNĂRII POPULARE
A BOLIVIEî

Adunarea Populară a Boli- 
viei, care grupează reprezen
tanți ai organizațiilor munci
torești și țărănești, precum și 
ai partidelor de stingă din 
Bolivia, a adoptat o primă 
rezoluție în care se spune : 
„Perspectiva istorică a con
struirii socialismului în Boli
via provoacă mînia cercurilor 
de dreapta, care amenință în 
permanență țara cu o lovitu
ră fascistă și încearcă să înă
bușe mișcarea muncitoreas
că". în aceste condiții, „oame
nii muncii bolivieni sînt de
plin hotărîți să opună domi

nației. reacțiunii și exploata
torilor dominația celor ex
ploatați".

Lucrările Adunării Popu
lare sînt urmărite cu deose
bit interes de cercurile politi
ce boliviene. Numeroși zia
riști bolivieni și străini sînt 
prezenți la ședințele ei. Clădi
rea Parlamentului, în care se 
desfășoară lucrările Adunării, 
este păzită de detașamente 
muncitorești înarmate, pentru 
a împiedica orice acțiune 
provocatoare a forțelor de 
dreapta.

a 25 iunie se împlinesc 21 de ani de la începerea 
războiului din Coreea — in cursul căruia poporul 
coreean a opus o eroică rezistență agresiunii impe
rialiste, apărîndu-și cu hotărîre patria. Timp de o 
lună, pînă la 27 iulie, data la care se împlinesc 
18 ani de Ia încheierea armistițiului, mareînd marc.-,

victorie a poporului coreean împotriva imperialismului american, 
au loc manifestări de solidaritate cu cauza poporului coreean, 
pentru retragerea trupelor agresoare din Coreea de sud, pentru 
reunificarea țării, de către coreenii înșiși, pe cale pașnică, 
democratică.

Ridicîndu-se cu un eroism devenit legendar împotriva agre
siunii imperialiștilor americani și a marionetelor lor de la Seul, 
poporul coreean a reușit în cursul celor trei ani de război să 
dea intervenționiștilor și sateliților lor lovituri nimicitoare, ză
dărnicind planurile lor sinistre. Dezlănțuind războiul, Statele 
Unite au aruncat in luptă circa 2 milioane de militari, repre- 
zentind aproximativ o treime din armata terestră americană, o 
cincime din forțele lor aeriene, cea mai mare parte a flotei 
maritime militare din Oceanul Pacific, precum și trupe din alte 
15 țări. Intervenționiștii au folosit <3 milioane de tone materiale 
de război — din cel mai modern — de 11 ori mai mult deeî! 
au consumat în timpul luptelor din Oceanul Pacific în anii celui 
de al doilea război mondial. Zeci de orașe și sate, uzine și ferme, 
școli și spitale, instituții culturale au fost distruse în timpul 
bombardamentelor.

Dar intervenționiștii n-au reușit să îngenuncheze poporul co
reean, popor care și-a luat soarta in propriile sale mîini și s-a 
ridicat la luptă pentru libertate, independență și progres. în 
cei trei ani de război, inamicul a suferit pierderi uriașe de trupe 
și echipament militar, care — potrivit unor statistici — au fosl 
de circa 2,3 ori mai mari decît cele suferite timp de 4 ani în 
perioada ultimului război mondial în Pacific. Datorită unor în- 
fringeri militare și politice, în fața cererilor tot mai insistente 
ale opiniei publice internaționale pentru curmarea acestui război 
Statele Unite au fost nevoite să semneze, la 27 iulie 1953, acordui 
de armistițiu. Semnarea acordului de armistițiu de Ia Panmunjor 
a consfințit marea victorie militară și politică a poporului co
reean. sub conducerea Partidului Muncii, a tovarășului Kim Ir 
Sen, demonstrind incă o dată că în zilele noastre nu există forță 
care să poată infringe voința de neclintit a unui popor hotărit 
să-și apere ființa națională, dreptul imprescriptibil de a fi stăpln 
pe viitorul său.

După război, desfășurînd o eroică muncă creatoare, poporul 
R.P.D. Coreene a reușit să vindece rănile pricinuite de agre
siunea imperialistă, obținind succese remarcabile în toate dome
niile construcției socialiste. Succesele dobindite de poporul co
reean in înfăptuirea politicii de industrializare socialistă a tării, 
in valorificarea pe scară din ce in ce mai largă a potențialului

Alături de încercatul
popor coreean

material și uman, progresele înregistrate in dezvoltarea multi
laterală a agriculturii, în înflorirea culturii naționale constituie 
o contribuție importantă la cauza socialismului în lume, la în
tărirea forțelor care luptă împotriva politicii agresive a impe
rialismului, pentru libertate și independență, pentru pace și 
progres social.

Tabloul prosper al R.P.D. Coreene contrastează izbitor cu 
realitățile sumbre din Coreea de sud. în această parte a pe
ninsulei, criza economică s-a agravat, milioane de oameni sini 
victime ale șomajului în vreme ce principalele resurse ale țării 
sînt sacrificate pentru înfăptuirea obiectivelor regimului an
tipopular al lui Pak Cijan Hi. Coreea de sud a devenit o bază 
militară străină de pe care sînt organizate și lansate acțiuni 
ostile împotriva R.P.D. Coreene. Tinerii sud-coreeni sînt trimis, 
să-și dea viața in jungla vietnameză, pentru a apăra, cu prețul 
sîngelui lor, interesele agresorilor americani. Dar, în ciuda te
rorii, a represiunilor, lupta forțelor patriotice din sudul țării a 
cunoscut o continuă intensificase. In ultimii ani, pe întregul 
teritoriu al Coreei de sud au avut loc acțiuni de amploare 
împotriva regimului dictatorial, pentru retragerea trupelor ame 
ricane, în sprijinul unificării pașnice a patriei. Un loc im 
portant în cadrul acestor manifestări — reprimate cu brutalitate 
de forțele polițienești de la Seul — îl ocupă tineretul sud- 
coreean. ...

R.P.D. Coreeană a prezentat în repetate rindun propuner 
constructive, realiste, menite să favorizeze rezolvarea probleme 
reunificării țării. Recent, Adunarea Populară Supremă a R.P.D 
Coreene a formulat noi propuneri iu acest sens.

Poporul român este animat de profunde sentimente de prie 
tenie și solidaritate internaționalistă față de poporul coreean 
Recenta vizită a delegației de partid și guvernamentală a Re 
publicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in R.P.D. Coreeană, primirea călduroasă de care s-au 
bucurat înalții oaspeți români, convorbirile oficiale purtate cu 
acest prilej, au marcat un moment de seamă in dezvoltarea 
relațiilor româno-coreene, in interesul socialismului și păcii. Deși 
separate de mari distanțe geografice, România și R.P.D. Co
reeană sînt unite prin prietenia și colaborarea frățească ce s-au 
dezvoltat în lupta împotriva imperialismului, pentru eliberare 
națională și socială, pentru victoria revoluției socialiste.

Poporul și tineretul român — care, în anii grei ai războiului 
au sprijinit lupta dreaptă a poporului coreean împotriva agre
siunii — își exprimă deplina solidaritate cu lupta poporului 
coreean pentru retragerea trupelor americane din Coreea de 
sud, pentru realizarea unificării independente și pașnice a țării, 
fără nici un amestec din afară. în cursul recentelor convorbiri 
s-a reafirmat fermitatea cu care se pronunță România pentru 
respectarea dreptului poporului coreean de a-și decide suveran 
soarta, sustinînd totodată recentele propuneri formulate de către 
Adunarea Populară Supremă a R.P.D. Coreene, privitoare la 
unificarea tării. . , ... .

Aniversarea a 21 de ani de la declanșarea războiului ui 
Coreea ne oferă prilejul exprimării, încă o dată, a solidarități 
noastre depline cu cauza dreaptă a poporului coreean, a încre
derii ferme în victoria acestei cauze.

I. TIMOFTE

• PREȘEDINTELE Consiliului 
Prezidențial al Republicii Demo
cratice și Populare a Yemenului 
de sud, Salim Aii Rabya, a 
hotărit crearea unei miliții mun
citorești și țărănești, care „va 
avea misiunea să ajute forțele ar
mate pentru apărarea revoluției". 
In cadrul unui miting consacrat 
sărbătoririi a doi ani de la in
stalarea noului guvern, președin
tele yemenit a declarat : „Ve
ghem, de asemenea, ca armata să 
evolueze spre o organizație popu
lară, politică și militară, pentru 
a deveni o armată populară’.

Făcînd bilanțul realizărilor gu
vernului în ultimii doi ani, el a 
evidențiat eliberarea economiei 
naționale de sub stăpînirea ca
pitalurilor străine, crearea unor 
cooperative agricole, sprijinirea 
revendicărilor țărănești. ,

Vorbind în cadrul unei 
conferințe de presă, condu
cători ai Corporației pentru 
dezvoltarea producției
(CORFO) au subliniat extin
derea continuă a relațiilor co
merciale dintre Chile și ță
rile socialiste din Europa. Ei 
au relevat că aceste țări a- 
cordă sprijin in construcția a 
peste 20 întreprinderi indus
triale în Chile. Toate acor
durile cu țările socialiste se 
întemeiază pe principiile e- 
galității și avantajului reci
proc, s-a subliniat în cursul 
conferinței de presă.

CIUDATA ÎNTÎLNIRE
DE LA MECIUL DE RUGBY...

Nimic mai obișnuit de
cît o intilnire dintre cei 
doi campioni ai aparthei
dului : John Vorster, pri
mul ministru al Africii de 
Sud și Ian Smith, premi
erul Rhodesiei. Pretextul: 
meciul de rugby dintre 
echipele Africii de Sud și 
Franței. Motivul adevărat: 
implicațiile misiunii se
crete a emisarului guver
nului conservator brita
nic, Lordul Goodman, Ia 
Salisbury, privind, după 
toate aparentele, regle
mentarea îndelungatei 
dispute anglo-rhodesicne. 
După fiasco-urile de pe 
vasele ,,Tiger" și „Fear
less", este rîndul conser
vatorilor să-și încerce dis
ponibilitățile diplomatice 

în rezolvarea cazului, 
dună ce așa-zisă „consti
tuție rhodesiană" din 1969 
„trintise. pur și simplu 
ușa" oricărui dialog. Mo
mentul ales de britanici 
pare să fi fost determinat 
și de unele informații in
directe parvenite la Lon
dra, potrivit cărora gu
vernul lui Ian Smith ar fl 
dispus să facă unele con

cesii, în sensul introduce
rii unor amendamente la 
constituția care îngrădeș
te dreptul de reprezenta
re a marii majorități afri
cane numai pină la... „o 
paritate rasială" in parla
ment (deci, discriminarea 
rasială mentinindu-se în 
continuare). Aceste „con
cesii" ar putea fi dictate, 
susțin comentatorii brita
nici — de îngrijorarea pe 
care o generează minori
tății albe, întărirea miș
cării de rezistență a popu
lației africane, precum și 
interesul pentru obținerea 
de investiții străine în 
Rhodesia. Investițiile res
pective în industrie și co
merț ar întări și îmbogă
ți minoritatea albă, ceea 
ce ar putea determina 
procesul mult sperat al 
migratiei albe spre Rho
desia. „Concesiile", deci, 
ar insemna in ultimă in
stanță avantaje remarca
bile pentru regimul ra
sist de la Salisbury.

Celălalt bastion al a- 
partheidului, Pretoria, 
este profund interesat în 
deschiderea convorbirilor

anglo-rhodesicne, care ar 
putea stimula o reluare 
pe scară largă a vinzări- 
lor de armament către 
Republica Sud-Africană. 
Orice hotărîre luată, în 
acest sens, de cabinetul 
britanic ar fi „răsplătită" 
— susține revista ameri
cană „NEWSWEEK" — 
de aprobarea „folosirii de 
către Marea Britanie a 
unui sistem de radar și 
comunicații deosebit de 
complicat, capabil să ur
mărească mișcarea orică
ror nave în sudul oceane
lor Indian și Atlantic". 
Pregătirile pentru amena
jarea instalațiilor respec
tive au început în zona 
Capului Bunei Speranțe, 
la Walvis Bay și în apro
piere de Durban. Guver
nul conservator britanic 
nu a luat, incă, nici o 
măsură în acest sens deși 
emisarii premierului Vcr- 
sler au făcut apel la mul
te argumente și avantaje 
de ordin strategic — in 
timpul vizitelor lor la 
Londra — pentru atrage
rea Marii Britanii în a- 
cest joc.

Știrile parvenite de la 
Pretoria reflectă îngrijo
rarea generată de politica 
din ce în ce. mai repre
sivă a apartheidului. Re- 
cunoscînd amploarea „fer
mentului antirasial din u- 
niversități și politică", 
Vorster amenință cu lu
area unor noi măsuri re
presive și cu invocarea 
clauzei potrivit căreia 
orice sud-african poate fi 
refinut tinip de 90 de zile 
la politie în vederea „in
terogatoriilor". Clauza 
respectivă operează ori 
de cite ori guvernul soco
tește că este în interesul 
asigurării securității sale, 
invocarea ei. „Vom acțio
na cu asprimea cea mai 
mare posibilă" — declara 
Vorster în cadrul unei în- 
tilniri electorale. In ace
lași timp, la Pretoria se 
anunța „un plan" care, 
fără să modifice legislația 
in vigoare, înăsprește în 
mod considerabil sancțiu
nile împotriva celor care 
se fac responsabili de în
călcarea legilor aparthei
dului. „Vinovății" nu vor 
mai umple închisorile, el

vbr fi transferați unor 
„centre de ajutor" la o- 
rașe și „centre de reabili
tare" în rezervele africa
ne. In aceste centre, afri
canii vor „îndeplini orice 
muncă, așa cum prescrie 
legea" ceea ce înseamnă, 
practic, înființarea unor 
lagăre de muncă forțată. 
Autoritățile au organizat 
deja o centură de birmwi 
ale forței de muncă, da 
data aceasta a celei pre
tins libere — „tot acolo 
unde este necesar, con
form legii", unde se în
cheie contracte de un an. 
După trecerea unui an, 
muncitorii cămin în con
tinuare Ia dispoziția bi
rourilor de plasare carc-i 
repartizează oriunde albii 
an nevoie de slugi. Fără 
limite. „Inventivitatea" 
regimului rasist suscită 
nu numai indignare, dar 
și îndoieli în privința po
sibilității reale de deschi
dere a dialogului cu regi
mul apartheidului.
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