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Se 
al isto- 
a opus 
care a 
desehi-

Secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, taie 
panglica inaugurală a 
primului Muzeu național 

de istorie a României

I 
t

• Monumentala elă- 1 
dire a Palatului Poște- ■ 
lor — un adecvat lăcaș 
pentru MUZEUL DE IS- f 
TORIE AL REPUBLICII [ 
SOCIALISTE ROMANIA

A
niversăm astăzi 27 de ani de la sfîr- 
șitul războiului în Europa, fiind ani
mați de dorința fierbinte de a face 
: tot ce ne stă în puteri pentru a nu îngădui 
repetarea istoriei, reaprinderea focului 

barbar al urii și disprețului față de oameni 
în memoria omenirii este încă viu ecoul 

puternic al acelei zile de 9 mai 1945, cînd 
Germania hitleristă a semnat actul capi
tulări; sale depline și necondiționate, 
încheia astfel un capitol dramatic 
riei : sîngeroasa confruntare care 
fascismului aproape 50 de state, 
îndoliat întregul nostru continent, 
zînd un adevărat teatru de război. Actul 
de la 9 mai 1945 con
sfințea astfel, o dată cu 
victoria umanismului 
împotriva barbariei, mo
mentul dreptății, al 
justiției internaționale, 
încurajate de acest act 
de dreptate, căreia cei 
ce au aprins focul 
războiului s-au văzut 
siliți să i 
plin și 
popoarele 
privească 
viitorul, 
vingerea _ __   _
trăi într-o lume a păcii ~— 
și cooperării interna
ționale.

Pentru poporul român ziua de 9 mai 
are semnificații mai largi, cu ample ecouri 
în istoria patriei, ta 9 mai 1877, în deco
rul social-politic al unui entuziasm de ne- 
descris întreținut de masele populare, cor
purile legiuitoare au .proclamat indepen
dența de stat a României. Legitima aspi
rație și nobila dorință a întregului popor 
de a-.și vedea patria de sine stătătoare și 

■statul român admis în concertul statelor 
europene suverane și 
determinat participarea țării 
războiul din 1877—1878.
cale juridică, independența patriei a fost 
astfel pecetluită cu sînge pe cîmpurile de 
luptă.

în deceniile următoare națiunea noastră 
a făcut mari eforturi pentru a valorifica 
această cucerire, dar a trăit și mari de
zamăgiri. Declanșarea celui de al doilea 
război mondial, expansiunea hitleristă 
în Europa au afectat fundamental inde
pendența României ; evenimentele s-au 
succedat în așa fel îneît la un moment

aprins 
s-au 

se supună de- 
necondiționat, 
au înțeles să 

cu speranțe 
nutrind con- 
că vor putea

independente au 
la 
pe

noastre 
Proclamată

dat România, părăsită de toate puterile 
Europei, a fost aservită Germaniei hitle- 
riste.

Ca în atîtea alte momente ale frămîn- 
tatei noastre istorii, poporul român n-a 
îndurat jugul asupririi fasciste. Răzvră
tirea sa a dobîndit însă de această dată 
un conținut nou, în esență a dobîndit for
ță revoluționară, fiind concentrată sub 
stindardul pe care comuniștii l-au înălțat 
deasupra țării. Victoria insurecției armate 
din August 1944, organizată și condusă de 
către partidul comunist, a deschis cel mai 
important capitol al luptei noastre pentru 
dobîndirea și consolidarea independenței. 

Dornică să participe la 
zdrobirea totală și de
finitivă a 
România, 
războiul 
s-a angajat 
zi cu toate 
materiale și umane, în 
lupta dusă de forțele 
coaliției antihitleriste. 
După eliberarea patriei, 
armata română, alătur! 
de trupele sovietice, a 
continuat lupta, anga- 
jîndu-se, dincolo de ho
tarele țării, în opera
țiunile pentru elibera
rea Ungariei și Ceho
slovaciei. Peste jumăta

te de milion de ostași români, din care 
170.000 și-au jertfit viața în aprige bătă
lii, au luptat vitejește pînă în momentul 
înfrîngerii totale a Germaniei hitleriste. 
Astfel poporul român a putut trăi cu sa
tisfacția datoriei împlinite momentul so
lemn de la 9 mai 1945, care consfințea 
victoria Națiunilor Unite pe întregul front 
european.

Poporul român greu încercat în cursul 
celui de al doilea război mondial, aduce 
omagiul său Uniunii Sovietice, pentru 
contribuția decisivă la victoria împotriva 
fascismului, pentru jertfele imense date 
în luptele pentru apărarea patriei sovie
tice și înfrîngerea hitleriștilor. Cinstim, 
totodată, jertfa dată de celelalte state ale 
coaliției anthitleriste, de armatele Statelor 
Unite ale Americii, Angliei și Franței, de 
popoarele care au contribuit la înfrîn
gerea Germaniei hitleriste.

A. BUZOIANU
(Continuare în pag. a IV-a)

fascismului, 
ieșind din 
antisovietic. 

din prima 
forțele sale

Al
P

alatul poștelor, im
punătoare clădire 
ridicată la sfârșitul 
secolului trecut, a 
devenit muzeu de 
istorie. O lume fas

cinantă, născută din scurgerea 
secolelor, ni se înfățișează aici în 
adevărata sa splendoare și măre
ție. Este istoria țării, a poporului 
român. Documente .oficiale, o- 
biecte de valoare, scrieri aduc 
ecouri din vremuri îndepărtate, 
fiecare veac avîndu-și însem
nată pecetea lui istorică. Aici, 
și-au dat întîlnire toți oa
menii iluștri ai României și 
chipurile lor, care ne privesc 
din tablouri sau de pe socluri, 
exemplul lor de devotament pus 
în slujba patriei, îndeamnă la 
muncă stăruitoare generațiile 
prezente. Sînt adunate în săli

spațioase și elegante, dispuse pe 
trei nivele, însumînd o suprafață 
de peste 15 000 m.p., dovezi gră
itoare ce evocă faptele unui 
popor cure și-a durat cu demni
tate istoria ; peste 30 000 de ex
ponate ne introduc în viața inti
mă a generațiilor care s-au succe
dat pe pămîntul patriei noastre. 
De pretutindeni răzbate fiorul 
realității, se reconstituie bucuri
ile și durerile, aspirațiile și idea
lurile oamenilor care au trudit, 
de-a lungul mileniilor, pe melea
gurile românești, idealuri ce . se 
împlinesc azi în luminoșii ani ai 
socialismului, sub conducerea 
gloriosului Partid Comunist Ro
mân.

Ne aflăm în holul de onoare. 
Imensa sală este dominată de 
busturile lui Traian și Decebal, 
Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel

Mare, Mihai Viteazu, Al. I. 
Cuza, figuri de numele cărora 
sînt legate glorioase pagini ale 
istoriei patriei și ale căi or aspi
rații s-au confundat cu înseși 
idealurile națiunii noastre. Pe 
fundal, la încheierea axei de si
metrie, se află, impunătoare, Co
lumna lui Traian. Unică și fidelă 
reproducere a grandiosului mo
nument, mărturie a geniului ar
tiștilor romani de la începutul 
secolului al II-lea al erei noas
tre, Columna lui Traian este ex
pusă pentru prima oară în Ro
mânia, constituind un prețios iz
vor arheologico-istoric pentru 
cunoașterea războaielor daco-ro- 
mane. Adevărat act de naștere al 
poporului român, Columna redă, 
cu o vibrantă forță artistică, 
imagini elocvente ale încleștări
lor istorice de la începutul noii

ere, argumentînd grăitor originea 
daco-romană a poporului nostru, 
întreaga ambianță din holul care 
ne introduce în muzeul istoriei 
patriei este înălțătoare, sugerînd 
solemnitatea momentului inaugu

ra ste ora 11,30 : aplauzele 
|P> miilor de cetățeni veniți să 
■Sa asiste la acest moment 

solemn vestesc sosirea conducă
torilor de partid și de stat.

Festivitățile inaugurale au 
loc în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tovarășilor 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Vordeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian

FIECARE MAȘINA SAU UTILAJ 
FOLOSIT CU EFICIENȚĂ 

MAXIMĂ PENTRU PRODUCȚIE 
ÎN FIECARE MINUT.

ZESTREA 
TEHNICĂ 

ÎN MÎINI ÎNZESTRATE
Intrată de curînd în funcțiune 

— Fabrica de aparataj electric 
pentru instalații de joasă ten
siune din orașul Titu — ridică 
în fața salariaților săi o largă di
versitate de probleme, specifice 
începutului de activitate indus
trială. Constituirea colectivului 
ca unitate armonioasă, însă, bine 
sudată, sincronizată în acțiune, 
în care fiecare salariat să-și gă
sească locul cel mai potrivit, de 
maxim randament, este cea mai 
presantă, mai dificilă pentru faza 
debutului. Cum se desfășoară a- 
cest amplu și complex proces de 
educație și formare ? Iată ce ne 
spune tînărul sculer-matrițer 
Victor Barbu t- membru în bi
roul organizației de partid pe 
fabrică.

— încă din prima zi de acti
vitate am primit din partea or
ganizației P.C.R. sarcina să spri
jin îndeaproape comitetul U.T.C. 
în activitățile ce și le propune 
pentru anul acesta. Un aseme
nea ajutor este absolut necesar 
pentru că organizația de tineret 
este la primii săi pași. Am por
nit de la cunoașterea tinerilor, 
a mediului din care provin, dacă 
au mai lucrat sau nu în indus
trie, ce pregătire au, de ce con
diții de viață dispun ?

Am stabilit astfel, fizionomia 
organizației U.T.C., a colectivu-

lui celor 500 de tineri. A- 
veam nevoie de această cunoaș
tere amănunțită pentru a ști să-i 
îndreptăm spre meseriile și locu
rile de muncă cele mai potri
vite, a ști ce sarcini să le atri
buim.

Intr-adevăr, să ne referim la 
un singur indicator: productivi
tatea muncii. Ea este prevăzută

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a IV-a)

• Pentru prima oara 
patrimoniul de incalcu
labilă valoare al istori
ei poporului și țării 
noastre este expus în- 
tr-un muzeu national.

■
• Pe o suprafață de 

circa 15 000 m.p. sînt 
reunite peste 30 000 de 
exponate de mare în
semnătate, ilustrative s 
pentru viața milenară a > 
poporului român.

• Numeroase docu- i 
mente originale alcătu
iesc o vibrantă retros
pectivă istorică de mari 
dimensiuni.

Dănălache, Emil Drgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mîu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Pă(an. Ion Stănescu, 
Ștefan Andrei și Ion Dincă.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver-

Reportaj realizat de : 
CONSTANTIN STOICIU
ADRIAN VASILESCU
Fotografiile reportajului: 
EMIL COJOCARU 
VASILE RANGA

(Continuare în pag. a lll-a)

Hora Unirii, simbol al dăinuirii noastre ca popor și țară

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
„Eu, pe mîna dreaptă am o 

coroniță și un punct. Iar pe 
mîna stingă, am un șarpe pe 
care scrie „Adrian", o spadă 
pe care scrie „Furtună", iar pe 
deget stă scrisă porecla mea de 
CONTE. Sus pe braț am un 
cuțit și încă o dată cuvîntul 
„conte".

Rînduri transcrise „după dic
tare" pe un formular împodo
bit cu antetul Inspectoratului 
județean de miliție Timiș. La 
subsolul paginii, aoolo unde se 
termină rîndurile dactilogra
fiate, cîteva cuvinte scrise de 
mînă : „declar că cele de mai 
sus corespund realității". Sem
nează Țăranu Adrian. Sem
nează, cu mina pe care are „o 
coroniță și un punct". Nu mîz- 
gălite, pentru cîteva ceasuri de 
joacă, ci tatuate, după toate re
gulile, sortite, deci, să rămînă 
pentru totdeauna pe brațul a- 
dolescentului de astăzi.

Tristul tatuaj
de pe brațul care 
ocolește munca...
Nu e singurul. Dezvelite, la o 

mișcare mai bruscă a tramvaiu
lui sau neapărate de mîneca 
lungă a cămășii, alte brațe de 
adolescenți lasă vizibile în-

semne de culoare violet, cu
vinte trasate grosolan cu o or
tografie aproximativă, diferite 
de la purtător la purtător. A- 
celeași, pentru toți, „coronița

și punctul". Simbolul unei rela
ții menite să-i apropie, deose- 
bindu-i de ceilalți tineri. Em
blema apartenenței la un grup, 
semnul unei „frății" de subsol: 
Banda 
pusă
„prinți și prințese", investiți cu • 
„înaltul rang" prin tortura ta
tuajului. Deghizați pentru o- 
chiul legalității în băieți și fete 
oarecari, membrii grupului 
plimbă, de-a lungul și de-a latul 
Timișoarei, preceptele nescrise 
ale doctrinei la care au aderat 
voluntar, își rînduiesc existen
ța conform unui cod de condui
tă sui^generis. Deocamdată.

Cine sînt și ce vor ei? Dar 
iată că ni se atrage atenția și 
asupra unui alt grup, destul de 
asemănător.

„Rrințul negru". Com- 
în exclusivitate din

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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cluburile tineretului

FACTORUL

DINAMIZATOR

PREOCUPĂRILE

REALE ALE

TINERILOR

Cronica TV

și teatrală

PĂMÎNT AL MEU
ION IUGA

Pogor în adînc străluminată 
prin fiecare pas istoria focuri 
pe ochiul cerului neatîrnat 
și piatra sîngeră pe mînă de 
în ceasul frumuseții fulgerat.

fîntfnă ; 
înalță

bărbat

Unde mistuire scrie se ridică o toamnă peste grădini, 
steagul incendiat mai aspru cuvîntă
în casa măicuței și-n ferestre văzul eroilor tulbură ; 
zilele lor, file de ziuă dintr-o carte nescrisă, 
păstrează-n mine, munte, graiul veșmînt 
pentru duhul patriei.
O, cîtă înălțare rostesc fîntînile
din raze de soare basilici cioplindu-ne eroii 
pentru noi,
cei care-am venit sub semn de primăvară 
împovărați de gînd.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au trimis tovarășilor GUSTAV HUSAK, se
cretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, LUDVIK SVOBODA, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, și LUBOMIR STROUGAL, președintele 
Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, următoarea 
telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, în numele poporului român și al 
nostru personal, vă transmitem dv. și popoarelor frățești ale 
Cehoslovaciei felicitări cordiale și un salut tovărășesc cu pri
lejul celei de-a 27-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de 
bud jugul fascist.

Poporul român se bucură din inimă de succesele obținute 
de popoarele ceh și slovac în dezvoltarea economiei, științei și 
culturii.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie tradițio
nală și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, bazate 
pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist, egalității în drepturi, avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești, se vof dezvolta continuu spre binele popoare
lor noastre, în interesul unității țărilor socialiste, al cauzei 
socialismului și păcii în lume

De ziua sărbătorii naționale, vă urăm dumneavoastră, po
poarelor ceh și slovac, noi succese pe calea înfloririi și pros
perității Cehoslovaciei socialiste.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Repu
blicii Italiene, GIOVANNI LEONE, următoarea telegramă :

Adine mișcat de vestea catastrofei aeriene care a avut loc 
în Sicilia și care a provocat numeroase pierderi de vieți ome
nești, exprim Excelenței Voastre și familiilor îndoliate profunda 
noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea d-nei GOLDA 
MEIR, următoarea telegramă :

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, mulțumesc încă o 
dată Excelentei Voastre pentru ospitalitatea cordială și prile
jul de a face un schimb de vederi deschis și sincer.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea d-nei 
GOLDA MEIR, următoarea telegramă :

Reîntorcîndu-mă la Ierusalim, vă transmit Dumneavoastră 
și Doamnei Maurer sincerele noastre mulțumiri pentru calda 
Dumneavoastră ospitalitate. Am apreciat mult spiritul deschis 
și cordialitatea convorbirilor noastre. Vă așteptăm în viitorul 
apropiat.

Luni la amiază, tovarășul Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a primit pe 
dl. Philip Handler, președintele 
Academiei Naționale de Științe 
a S.U.A., care se află în vizită 
în țara noastră.

La invitația C.C. al P C.R., 
luni a sosit în Capitală o dele
gație a Partidului Muncii din O- 
landa, condusă de Andre van 
der Louw, președintele parti
dului. Din delegație fac parte : 
Joop den Uyl, șeful grupului 
parlamentar al partidului, Re- 
lus ter Beek, membru al Comi
tetului Executiv, secretar cu 
problemele internaționale. Hans 
K om brink și Jan Nagel, mem
bri ai Comitetului Executiv, 
Hans Ouwerkerk, secretar cu 
probleme organizatorice, Harry 
van den Bergh, adjunct al se
cretarului cu probleme interna
ționale.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Emil Drăgănescu 
și Ștefan Voitec, membri ai Co
mitetului Executiv al C.C al 
P.C.R., Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mi
ron Constântinescu și Mihai 
Dalea, membri supleanți al Co
mitetului Executiv al C.C al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C al P.CJL, de acti
viști de partid.

Luni după-amiază, tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a primit 
delegația de membri ai Parti
dului Comunist din Austria, 
muncitori la Uzinele siderur
gice „Donauwitz", condusă de 
tovarășul Karl Ruasheim, mem
bru al C.C. al P.C. din Austria, 
care se află în țara noastră în 
vizită de documentare și schimb 
de experiență.

Discuția care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Luni seara, a sosit în Capi
tală o delegație economică gu
vernamentală a Republicii Peru, 
condusă de generalul Jo<se Gra
ham Hurtado, președintele Co
mitetului de asesori ai preșe
dintelui Republicii.

Delegația a fost întîmpina- 
tă, pe aeroportul Otopeni, de 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Ion 
Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geolo
giei, Nioolae Cocoș, adjunct al 
ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, de func
ționari superiori -din Ministe

„Povestea micului cocoșat. 22,10 
Telex tehnico-științific. 22,20 Dic
ționar muzical-distractiv (reluare).nema ^PENTȘU TIMPUL DV. LIBER^

GOYA : rulează la Capitol (o- 
rele 9; 12; 15; 20,15) ; VIZITA DE
LEGAȚIEI DE PARTID ȘI GU
VERNAMENTALE ROMANE CON
DUSA DE TOV. NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN R. P. CHINEZA, 
R.P.D. COREEANĂ ȘI R P. MON
GOLA (ora 18).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ASTA SEARĂ. DANSAM IN 
FAMILIE j rulează la Feroviar (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20,30), Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Modem (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Patria (orele 12,30; 15; 
17,45; 20,30)

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Scala (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

FELIX ȘI OTILIA î rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19,30). București (orele 9; 12,15; 

rul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior.

In aceeași seară, delegația a 
avut o întrevedere cu Ion Pa
lan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior.

La sosirea pe aeroport și la 
convorbire a participat Maria
no Pagador Puente, ambasado
rul Republicii Peru la Bucu
rești.

în legătură cu apropiata vizi
tă în Republica Socialistă Româ
nia a delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Germa
ne, ambasadorul acestei țări la 
București, dr. Hans Voss, a or
ganizat, luni dimineața, o con
ferință de presă.

Ambasadorul R. D. Germane 
a vorbit celor prezenți despre 
importanța vizitei pentru conți* 
nua întărire a relațiilor de prie
tenie dintre țările și popoarele 
noastre, a înfățișat aspectele 
principale ale politicii interne 
și externe a Republicii Demo
crate Germane, și a răspuns a- 
poi la întrebările ziariștilor.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a adre
sat o telegramă de felicitare 
președintelui Adunării Federale 
a Republicii Socialiste Ceho
slovace, Alois Indra, cu prilejul 
celei de-a XXVII-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

Cu ocazia celei de a XXVII-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a adresat mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Bohuslav Chnoupek, o tele
gramă de felicitare

La Școala militară de ofițeri 
activi de marină „Mircea cel 
Bătrîn* din Constanța a avut 
loc luni dimineața, solemnitatea 
dezvelirii statuii domnitorului 
Țării Românești al cărui nume 
îl poartă.

In cea de a 6-a zi a lucrări
lor Conferinței regionale a Co
misiilor naționale europene pen
tru U.N.E.S.C.O. a avut loc, sub 
președinția prof. dr. Mihnea 
Gheorghiu, prim vicepreședinte 
al Institutului Român pentru 
Relații Culturale cu Străinăta
tea, o masă rotundă cu tema : 
„Cartea, tineretul și înțelegerea 
internațională".

La Satu Mare au început luni 
manifestările consacrate împli
nirii a 100 de ani de la crearea 
Societății pentru fond de tea
tru românesc din Transilva
nia. a cărei primă ședință de 
lucru a avut loc aici în mai 1872.

17; 20,15); Favorit (orele 9,15; 12,30; 
16,15: 19,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30) ; Program pentru co
pil (ora 10).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Sala Palatului 
(ora 20), Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45)

JUNGLA XANOO : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

PRERIA : rulează la Bucegi (o- 
rele 15,45; 18; 20,15), Aurora (orele 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30).

LOVE STORY : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL! ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 19,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Buzești (orele 16; 19,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30: 
17.45; 20).

EVADARE DIN PLANETA MAI

FESTIVAL Șl CONCURS 
DE CREAȚIE AL 
STUDENȚILOR 
MEDICINIȘTI

„Șarpele de aur" — festival și 
ooncuns de creație al studenților 
Institutului de medicină si far
macie din București și-a înche
iat cea de-a IV-a ediție. Fără pretenția de a depăși nivelul 
amatorismului, festivalul a re
levat totuși cîteva intenții care 
merită să fie preluate si dezvol
tate. Ne referim în primul rînd 
la faptul că pe scena Casei stu
denților din București am ascul
tat cîteva voci plăcute prin cu
loare. melodicitate și siguranță. 
Rodica Damir (Premiul II și 
cîștigătoarea morală) Pusa Do- 
garu (intr-un recital hors- 
concouns), au făcut pe deplin 
dovada acestor calități în con
textul unui acompaniament 
precis susținut de grupul 
„Odeon". Interesante în inten
ții, creațiile prezentate pe linia 
șansonetei totuși — n-au ieșit 
din perimetrul unei muzici 
care-ți lasă senzația de „deja 
auzit", excepție făcînd doar 
song-urile lui Geo Butnaru 
prezentate cu multă sensibilitate 
de Nadia Giroveanu. Regretăm 
că aici, de altfel ca si în alte 
festivaluri studențești, nu am 
întîlnit acea sclnteie de perso
nalitate caracteristică tinerelor 
talente care vin din urmă, mai 
ales în ceea ce privește inter
pretarea, prezența scenică. To
tul s-a rezumat la imitarea unor 
gesturi și așa uzate, stereotipe. 
copiate de la vedetele consa
crate.

PREMIILE : „Șarpele de aur" 
— Eduard Togoreanu, „Șarpele 
de argint" — Rodica Damir; 
„Șarpele de bronz" — Mărie? 
Iliopolu; Premiul de compozi
ție și de popularitate — Lucian 
Enea ; Mențiune pentru text — 
Nadia Giroveanu.

GEORGE STANCA

APLICAȚIILE 
CALCULATOARELOR 
ÎN GEOLOGIE

Tncepînd de azi, este prezentă 
în librării lucrarea sub titlul de 
mai sus apărută în Editura 
Tehnică și care poartă semnă
tura a doi specialiști din acest 
domeniu, John W. Harbaugh și 
Daniel F. Merviam.

După cum este cunoscut, ca 
urmare a introducerii pe o sca
ră tot mai largă a statisticii 
matematice în majoritatea do
meniilor economice, calculatoa
rele și-au găsit numeroase apli
cații în rezolvarea unor proble
me majore ale cercetărilor geo
logice și geofizice. Această lu- 
exare, tradusă din literatura a- 
mericană, este menită să fami
liarizeze atît pe specialiștii geo
logi și geofizicieni, cît și pe stu- 
denți cu metodele mai frecvent 
utilizate în domeniul geomate- 
maticii, cu utilizarea calculatoa
relor.

Capitolele lucrării cuprind 
problemele care se pretează cel 
mai mult la utilizarea calcula
toarelor în stratigrafie, sedimen- 
tologie, prospecțiuni și explora
re, geologie structurală, geo- 
morfologie, cartare geologică, 
paleogeografie. Volumul cuprin
de, de asemenea, hărți, grafice, 
diagrame, scheme logice, iabele 
sintetice.

Lucrarea se adresează studen
ților în geologie și geofizică, 
cercetătorilor din acest dome
niu, constituind totodată un pre
țios material pentru reciclarea 
specialiștilor.

H. L.

DECERNAREA 
PREMIILOR 
ASOCIAȚIILOR DE 
SCRIITORI DIN ȚARA

Juriile pentru decernarea pre
miilor pe anul 1971 ale Asocia
țiilor de scriitori din Brașov, 
Cluj, Iași, Tg. Mureș, Timișoa
ra, întrunite recent în ședință 
de lucru, după ce au supus dez
baterii cele mai valoroase lu
crări literare aflate în atenția 
lor, potrivit criteriilor regula
mentului în vigoare, au hotărît 
prin vot secret să acorde urmă
toarele premii :

Asociația scriitorilor din Bra
șov : Marin Preda pentru „Im
posibila întoarcere" (publicis
tică) și Voicu Bugariu pentru 
„Incursiuni în literatura de azi" 
(critică).

Asociația scriitorilor din Cluj : 
Nicolae Prelipceanu pentru „13 
iluzii" (versuri), Virgil Arde-

MUȚELOR : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
19,15: 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Dacia (orele 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Capitol fora 18)

TICK... TICK... TICK... : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

MARY POPPINS : rulează la
Lira (orele 15,30; 19,15), Miorița (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20).

VIS DE DRAGOSTE : ruleazâ la 
Moșilor (orele 15,30; 19).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

TATĂ CU DE-A SILA : rulează 
la Vltan (orele 15,30: 18: 20,15).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20,15).  

leajiu pentru „A urf, a iubi" 
(critică), Kantor Lajos și Lang 
Gusztav pentru „Literatura ma
ghiară din România 1945—1970“ 
(istorie literară) și Panek Zoltan 
pentru „Ochi de panteră" (nu
vele), ambele în limba maghia
ră.

Asociația scriitorilor din Iași : 
Radu Carneci pentru „Cîntînd 
dintr-un arbore" (versuri) și 
Mihai Ursachi pentru „Missa 
solemnis (mersuri).

Asociația scriitorilor din Tg. 
Mureș : Farkaș Arpad pentru 
„Cercul plopilor" (versuri) și 
Veress Daniel pentru „Peregri
nări" (eseuri), ambele în limba 

• maghiară.
Asociația scriitorilor din Ti

mișoara : Alexandru Deal pen
tru „Lașii" (roman) și Damian 
Ureche pentru „Elegie cu Fran
cesca da Rimini" (versuri).

Premiile au fost înmînate de 
către președinții juriilor res
pective cu prilejul adunărilor 
generale ale asociațiilor, con
vocate pentru a-și alege dele
gații la apropiata Conferință 
națională a scriitorilor din 
Republica Socialistă România.

GHICIȚI UNDE ERA 
AUTORIZAȚIA ?

Oamenii sînt mînioși. Și le 
dăm dreptate. Auzi, dom’le, au 
făcut tot ce au putut, s-au zbă
tut, numai ei știu cum, să facă 
rost de materiale, de mină de 
lucru calificată, să pună la 
punct documentația, că de, vor 
să construiască și ei aici, în sa
tul lor, Tătaru, comuna Du- 
dești, județul Brăila, două ate
liere școlare, să nu rămînă chiar 
ei de urma căruței. Dar ai ou 
cine te înțelege ? ! Acum atelie
rele trebuiau să fie aproape 
gata, dar lucrările nici nu au 
început. Tehnicianul construc
tor nu vrea să bată primul ță
ruș pînă nu i se arată o hîrtie 
prin care executarea lucrărilor 
să fie autorizată. Cine-i de 
vină ? Directorul Școlii din Tă
taru, tovarășii de la C.A.P., sus
țin în cor că Direcția de siste
matizare. arhitectură șl control 
a județului care nu le-a trimis 
această autorizație, deși au so
licitat-o de nenumărate ori. Ju
dețul, tovarăși, județul ! Noi ne 
zbatem aici, iar dumnealor...

Mergem la Consiliul popular 
al comunei Dudești. După ce ne 
ascultă, tovarășul primar ne 
privește mirat : „Nu e adevă
rat, tovarășii de la C.A.P. sînt 
de vină că nu au asigurat ma
terialele și forța de muncă ne
cesare". Ne declarăm nedume
riți. Se trimite după directorul

O prestigioasă manifestare 
științifică

A 5-A EDIȚIE A COLOCVIULUI
NAȚIONAL STUDENȚESC DE FOLCLOR

Timp de trei zile Institutul 
pedagogic din Oradea a găzduit 
colocviul de folclor — mani
festare anuală a cercurilor 
științifice studențești de profil. 
Mai întîi cîteva precizări de 
ordin, să le zicem, tehnic : pre
zența inedită a studenților ar- 
hitecți ; 38 de comunicări știin
țifice ; o arie de cuprindere te
matică ce include întreaga sfe
ră de preocupări a folcloristi
cii românești ; cele trei numere 
ale foii volante, ediție specială 
a revistei studenților orădeni ; 
discuții aprinse; numeroase 
audiții și mai ales o foarte in
structivă cercetare de teren co
lectivă realizată la Căpîlna — 
prilej deosebit de fericit pen
tru realizarea contactului direct 
cu realitatea folclorică.

Colocviul de folclor a venit 
să demonstreze, o dată în plus, 
că activitatea cercurilor știin
țifice studențești se desfășoară 
la un nivel al exigenței și pro
bității științifice, constituie o 
școală remarcabilă pentru vii
toarele cadre ale învățămîntu- 
lui și cercetării românești. Ne 
îngăduim să reproducem cîteva 
opinii ale participanților la co
locviu, cadre didactice și stu- 
denți. Gabriela Mușat, studen
tă în anul I al Facultății de 
limbă și literatură română din 
București, remarca în ce o 
privește, ocazia ce i s-a oferit 
de a cunoaște folclorul viu în 
toată plenitudinea trăirii sale 
autentice : „Surpriza cea mai 
plăcută a fost șezătoarea de la 
Căpîlna, am asistat nu la un 
spectacol ci la o realitate fol
clorică, surprinsă pe viu".

Studenta Valeria Diaconu 
din Galați sublinia utilitatea 
schimbului de opinii; experien
ța și informația științifică din
tre studenții tuturor centrelor 
universitare.

Lectorul universitar timișo
rean, Gabriel Manolescu, ne 
spunea : „cercurile științifice 
studențești se afirmă ca o ma AL. DOBRE

INCIDENTUL : rulează la Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Flacăra 
(orele 16; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18: 20,15).

TATĂ DE DUMINICĂ : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19,30).

AEROPORTUL : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

CEI 7 DIN TEBA (orele 10; 12; 
14), BISCUIȚI PENTRU CĂȚEI 
(orele 16; 18,15), FRAȚII MARX 
A GENȚI SECREȚI (ora 20,30), ru
lează la Cinemateca „Union".

MARȚI. 9 MAI 1972 
PROGRAMUL I

9,05 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9.05 Teleșcoala.

coordonator, Sava Căpriță. Du
pă cîteva clipe avem în față un 
dosar în care e pitită și inori- 
minată autorizația eliberată de 
invocata direcție județeană la 
data de 8 octombrie 1971, cu nr. 
612. Atunci ?!

— Le-ai dat, sau le-ai arătat 
această autorizație celor de la 
Tătaru? întreabă primarul pe 
director.

— Nu.
— Cum omule, ei țipă că nu 

le-o trimite județul, iar dum
neata le-o ții aici, oînd atelie
rele trebuiau să fie aproape 
gata ?

Liniștea se așterne. Din Du
dești pînă la Tătaru sînt 4 km. 
Brăila e departe, la 80 kilome
tri. Dar e mai ușor să strigi : 
județul, tovarăși, județul! Noi 
ne zbatem aici, iar dumnealor... 
Nu ne-am mai întor* în Tătaru. 
Oare cei de acolo vor ghici unde 
e autorizația ?

I. CHIRIC

A apărut: 
TÎNARUL LENINIST 

nr. 4 (Aprilie)
din sumar :

FORUM: Petru Pânzaru :
Celebrarea viitorului; Ovidiu 
B&dina : Gîndire creatoare, 
dezbateri fructuoase; Nicolae 
Cristache î Momentul criticii; 
Ion Cauc : Sinceritate și exi
gență; Vasile Poenaru : Fiorul 
tainic.

SINTEZE s Dan Grindea: 
Semnificația unor proporții; 
Nicolae S. Dumitru : Sensibi
litate umanistă și fermitate 
revoluționară; Victor Gy Vaum 
Cerc sociologic în liceu; Cătă
lin Zamfir : Responsabilitatea.

UNIVERS UMAN : Aculin 
Cazacu : Tineretul și integra
rea socială (UI) ; Elena M. 
Rubeli : Tineretul și integra
rea socială (IV) ; Nicolae Lo- 
treanu : Timp prospectiv; A- 
lexandru Piru : „...Ca să ră- 
mîie feciorilor și nepoților..." ; 
Viorica Ciorbagiu : Contempo
ran cu idealurile timpului tău.

ITINERAR EROIC : Constan
tin Bărbulescu : Cotidianul de
venit istorie; Doina Smîrcea : 
1 Mai in tradiția mișcării 
revoluționare de tineret; Du
mitru Manole : Leonte Filipes- 
cu; Cristian Ionescu î 50 de 
ani în 400 de file.

TIMPUL CUNOAȘTERII î A- 
lexandru Tănase : Umanismul 
socialist (Vni); Victor Săhlea- 
nu : Concepția marxistă des
pre om. însemnări (I) ; Șer- 
ban Cionoff : Un sat, o expe
riență ; Mihai Botez : Profeție 
și previziune; Dan Abulius : 
Pro sau contra ?

MERIDIAN : • • * Tineretul 
în societatea contemporană ; 
• • • Itinerarul solidarității 
militante; Dan Ion : „Rîul, ra
mul..."

nifestare tot mai prestigioasă a 
tineretului studios din patria 
noastră. Ca în toate domeniile, 
și în cercetarea folclorică par
ticiparea tinerilor studenți este 
mai mult decît bine venită. Pe 
de o parte activitatea aceasta 
îi educă pe tineri în spiritul 
iubirii față de patrimoniul cul
tural artistic al poporului și 
în spiritul muncii îi formea-y 
ză timpuriu ca slujitori ai 
științei. Pe de altă parte, ea 
ne aduce reale foloase pentru 
că prin munca lor, cel mai a- 
desea încărcată de pasiune, a- 
cești tineri aduc contribuții 
demne de considerația noastră 
la mai buna cunoaștere a unor 
manifestări și a unor genuri și 
specii folclorice împlinind una 
din sarcinile cărora nu ajun
gem să le facem noi față. Și 
apoi să nu uităm că tinerii sînt 
deosebit de receptivi la tot ceea 
ce este nou In metodologia cer
cetării științifice, ceea ce adu
ce — este cazul să remarcăm 
— un aer proaspăt în cîmpul 
activității noastre".

In sfîrșit. impresiile, opiniile, 
și constatările, sublinierile și 
evidențierile ce pot fi făcute, 
depășesc cu mult spațiul și ca
racterul acestor rînduri. Și de 
aceea, în scurtă vreme vom re
veni. Nu înainte însă de a 
consemna opinia lectorului clu
jean, Ion Seulean. „Impresia 
mea este că actuala ediție a 
colocviilor marchează o treaptă 
superioară față de cele ante
rioare. în primul rînd sub ra
portul diversității tematice. Lu
crările au o acoperire, o arie 
întinsă de la teoria folcloristicii 
poetică și stilistică, pînă la in
vestigarea faptelor de teren. 
Consider de asemenea că s-ar 
cuveni remarcată informația 
referenților și mai ales o mai 
mare siguranță în mînuirea 
instrumentației metodologice".

Biologie (anul III liceu). Televi
ziune școlară integrată. Literatura 
română : Momentul „Junimea" în 
dezvoltarea literaturii române. 9,55 
Curs de limba rusă. 10,30 Ex-Terra 
’72. 10,55 Căminul (reluare) 11,40 
Film serial: „Pâtru tanchiști și un 
cîine" (XIII) — reluare. 12,35 Te
lejurnal. 16,30—17,00 Cui*s de lim
ba franceză 17,30 Deschiderea e- 
misiunii de după amiază. Cum 
vorbim. 17,45 Steaua polară — Ca
binet de orientare școlară și pro
fesională. Școala, familia și pro
fesia aleasă. 18,15 Universitatea 
TV. 19,00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,10 „9 Mai" — film 
documentar „Eroi au fost, eroi 
sînt încă..." — emisiune de cîn- 
tece și versuri. 20,45 Seară de tea
tru. Premieră TV : „Agent dublu" 
de ștefan Bereiu. 22,05 Teleglob : 
Brno. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Luminile rampei. Tineri in
terpret. 20,30 Agenda. 20,40 Tele- 
einemateca pentru copii și tineret

DUPĂ REU$/TA F/NALĂ A 
„C ROȘU LUI TINERETULUI11, CARE A 
AVUT LOC DUMINICĂ, LA BRĂILA

Aurelia Filipșaa (categoria 17—
19 ani), elevă dasa a IX-a Li

ceul nr. 2 Reghin — Mureș

Manifestărilor care vor avea 
loc, nu peste multă vreme, cu 
prilejul terminării lucrărilor de 
la marele complex hidroenerge
tic de la Porțile de Fier li se 
va adăuga încă una. Automobil- 
dubul român și forul similar 
iugoslav au perfectat o intere
santă întrecere automobilistică : 
„Raliul Porțile de Fier". Orga
nizat pe o lungime de circa
1 000 de kilometri, pe un tra
seu ce trece prin peisaje nease
muit de atrăgătoare, raliul pro
mite să alinieze la start în zi
ua de 20 mai, la orele 12, pe u- 
nii dintre cei mai cunoscuți pi- 
loți din cele două țări vecine 
și prietene.

Plecînd din București, concu- 
renții vor trece prin Pitești, 
vor traversa, apoi, frumoasa 
șosea peste Dealul Negru pînă 
la Rlmnicu Vîlcea. De aici tra-

Proba din 7 mai a Campiona
tului de coastă a fost amînată 
pînă după 21 mai. Din păcate nu 
se știe încă nici la ce date nici 
în ce locuri se vor desfășura 
cursele următoare. Cota 1 400 și 
Feleacul, trasee spectaculoase și
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Opera Română : PRIMĂVARA
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 20; Teatrul Mic : 
BALUL ABSOLVENȚILOR — Ora 
19,30; Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala 
Studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; SCHIMBUL
— ora 20; Teatrul Giulești : 
...ESCU — ora 20 ; Teatral 
din Ploiești (la Teatrul „Ion Va- 
silescu") : PROVERBE LA ESTRA
DĂ — ora 19,30; Teatrul „C. Tă
nase" (Sala Victoria ; GROAPA — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei) : RĂI ȘI NĂ
TĂRĂI — ora 15; Studioul „Ca- 
sandra" al I.A.T.C. : TEROAREA 
ȘI MIZERIILE CELUI DE AL 
III-LEA REICH — ora 20; Circul 
i,București" : INTER-CIRCUS — 
ora 19,30.

VA PREZENTAM
CAMPIONII

Doar șase, dintr-un. milion 
de conourenți ! Aceștia sînt 
campionii naționali ai „Cro
sului tineretului" a cărei fi
nală a celei de a V-a ediții 
s-a desfășurat duminică, pînă 
în prînz, pe traseele din 
centrul orașului-port la Du
năre, Brăila, beneficiind de 
excelente condiții de organi
zare și desfășurare, de o a- 
sistență de cîteva zeci de 
mii de localnici. Meritul 
principal revine Comitetului 
județean Brăila al U.T.C.. 
colectivelor de tineri din 
școli, întreprinderi și insti
tuții care au răspuns che
mării și au sprijinit de la 
faza pregătirilor, pînă la

Adina Coman (categoria 15—16 
ani), elevă clasa a VIII-a Școa
la generală nr. 5, orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — Bacău

Elisabeta Pavel (categoria peste 
19 ani), laborantă, Combinatul 
petrochimic din Pitești — 

Argeș
Suceava

AUTOMOBILISM
• Raliul „Porțile de fier66

• Campionatul de coastă 
plin de incertitudini

festivitatea de încheiere a 
competiției toate acțiunile 
întreprinse pentru crearea 
de condiții optime de concurs 
pentru cei peste 600 de par
ti oipanți.

Cu aceasta, una din com
petițiile destinate celei mal 
largi mase de tineri — mun
citori, țărani cooperatori, e- 
levi, studenți și militari — 
s-a încheiat cu un succes 
deplin. Ne exprimăm spe
ranța că, așa cum s-a tnttm- 
plat și în celelalte ediții, și 
de data aceasta, atletismul 
de performanță va primi noi 
talente, noi elemente de per
spectivă relevate ou acest 
prilej care, urmînd drumul

Vasile Voicu (categoria 15—16
ani) elev, anul I, Școala profe
sională I.M.U. Medgidia — (Son- 

stanța

Eugen Roiban (categoria 17—19 
ani) elev, anul II, Grupul șco
lar minier Petroșani — Hu

nedoara

seul se va îndrepta spre Porțile 
de Fier „survplînd" localitățile 
Tg. Jiu și Turnu Severin pînă 
la Gura Văii. Traversarea în 
Iugoslavia se va face pe coro
namentul impresionantului ba
raj peste Dunăre de unde cursa 
va continua drumul prin Kla
dova spre Belgrad pînă la A- 
vala. De aici, înapoi la Belgrad. 
Raliul ia sfîrșit pe teritoriul iu
goslav, la Kladova prin cîteva 
probe de măiestrie automobi
listică. De altfel, piloții concu- 
renți vor mai avea prilejul 
să-și demonstreze îndemînarea 
prin trei probe speciale — 
curse de viteză în coastă (două 
din ele vor avea loc în secto
rul Pitești-Rîmnicu Vîlcea, iar 
ultima în împrejurimile Ava- 
lei, în Iugoslavia).

I. BODE A

plasate în locuri accesibile unui 
public foarte numeros sînt privi
te cu rezerve de către organele 
locale ale miliției (serviciul de 
circulație) întrucît. fiind frecven
tate de un mare număr de tu
riști. ar fi dificil de închis aceste 
artere pentru circulația publică 
mai multe ore. De fapt, la cota 
1400 se poate ajunge acum și cu 
funicularul iar Feleacul are po
sibilități de ocolire. Or, aseme
nea competiții oferă mai multe 
satisfacții unui număr de turiști 
mai mare decît al celor eventual 
nemulțumiți de blocarea circula
ției pe timp de cîte o oră (știut 
fiind că în programul curselor se 
fac pauze la intervale regulate).

A. B.

Cupa „Porțile de fier“ 
la fotbal

în complexul de manifes
tări prilejuite de apropiata 
sărbătoare a municipiului 
Tr. Severin și a construcției 
de la Gura Văii, forurile 
sportive locale au organizat 
o interesantă competiție fot
balistică dotată cu Cupa 
„Porțile de Fier". Au răs
puns cu bucurie invitației e- 
chipele A.S.A. Tg. Mureș, 
Univ. Craiova, Jiul Petroșani 
și Steagul roșu Brașov. Com

de muncă ș! pregătire a lui 
Fița Rafira aău Gheorghe 
Ghipu — și ei campioni ei 
„Grosului tineretului" In e- 
dițiile precedente — vor 
urca pe podiumuri și mai 
înalte.

Pînă atunci să-l felicităm 
ou căldură pe campionii 
„Grosului tineretului", pe 
cei oare au cucerit titlurile 
naționale și, deopotrivă, pe 
campionii celorlalte etape, 
și să le dorim suooes In ac
tivitatea sportivă de masă 
și de ce nu, în eea de per
formanță.

C. VASILE

LISTA
PREMIAȚILOR

CUPE : Din partea C.N.E.F.S., e 
cupă judepilui clasat pe locul I 
in clasamentul pe echipe (Bacău); 
din partea F. R. Atletism, rite o 
cupă fetelor clasate pe locul I la 
fiecare categorie : Coman Adina 
(Bacău), Aurelia Filipșan (Mu
reș) , Elisabeta Pavel (Argeș); din 
partea Comitetului județean al 
U.T1C. Brăila, o cupă concuren
tului clasat pe locul I la categoria 
15—16 ani — Vasile Voicu (Con
stanța) ; din partea Consiliului. 
popular municipal Brăila, o cupă S 
concurentului clasat pe locul I la - 
categoria 17—19 ani — Eugen Roi-* 
ban (Hunedoara); din partea Con
siliului județean al sindicatelor 
Brăila, o cupă concurentului cla
sat pe locul I la categoria peste 
19 ani — Victor Airoaiei (Su
ceava) .

ALTE PBEMII : Din partea Fe- 
bricii de confecții Brăila, cite un 
premiu concurentelor și concu- 
renților clasați pe locul IV la toa
te categoriile ; din partea Uzine! 
„Progresul" Brăila, un premiu ce
lei mai tinere participante — Mia 
Vlț (Alba); din partea Uzinei „La- 
ininoruP4 Brăila, un premiu celui 
mai tînăr participant — Mihai Do- 
bindă (Neamț); din partea Combi
natului de celuloză și hirtie Brăi
la. un premiu tînămlui muncitor 
cel mai bine clasat — loan Ma- 
gheru (Hunedoara); din partea 
Combinatului de fibre artificiale 
Brăila, un premiu tinerei munci
toare cea mai bine clasată — A- 
driana Tarasov (Tulcea); din par
tea U.J.C.A.P. Brăila, un premiu 
tinerei țărănci cooperatoare cea 
ma| bine clasată — Aneta Tudora 
Radu (Ialomița); din partea coo
perativei „Arta populară" Brăila, 
un premiu tlnărului țăran coope
rator cel mai bine clasat Aga- 
pie Sava (Neamț); din partea Fa
bricii de confecții Brăila, cite un 
premiu studentei și studentului 
cel mai bine clasați — Aurelia 
Vasile (Galați) și CorneUu BaUța 
(Bacău); din partea Consiliului 
popular municipal Brăila, un pre
miu sportivului brăilean, cel mai 
bine clasat — Pandelica Gabrilă; 
din partea Direcției navigației flu
viale Brăila, un premiu pentru 
concurentul militar cel mal bine 
clasat — serg. Chitara Teodor 
(Satu Mare); din partea Șantie
rului naval Brăila, un premiu 
de popularitate — Gavrllă Pande
lica (Brăila) care a participat la 
toate cele 5 ediții ale Crosului 
tineretului.

La Constanta

Atleții juniori ao 
obținut performanțe 

remarcabile
Pentru a doua oară orașul Con

stanța a găzduit concursul repu
blican de primăvară al juniorilor 
la atletism. Ca și în ediția din 
anul precedent, ploaia, frigul și 
vîntul au fost decorul permanent 
al întrecerilor Totuși pregătirea 
bună a unor conourenți s-a con
cretizat prin cîteva rezultate exce
lente. In fruntea tuturor, a Im
presionat cursa solitară a lui Gh. 
Gliipu la 800 m. Conducînd cu 
mare distanță restul plutonului, el 
a reușit să întreacă recordul re
publican al probei cu 1,5 sec.» 
terminind cu 1 : 50,1. De asemenea, 
un nou record a reușit și Marin 
Iordan la aruncarea greutății cu 
16.81 m., prevestind că în curînd 
va reuși să treacă și granița celor 
17 m. Performanțe remarcabile a 
mai stabilit și I. Stan la arunca
rea ciocanului — 62,48 m. — în- 
trecînd performanța seniorilor 
noștri din acest an. Am reținut, 
în același timp, pe tînărul Cristian 
Pîrvu din Moreni care a cîștigat 
100 metri în 10,9 sec. (în serii 10,7 
sec.) precum și pe Eleonora Mo- 
noranu care a cîștigat aceeași 
cursă a fetelor în 11,8 sec. Pe Eva 
Ztfrgă cu 50,80 m. la aruncarea 
suliței și pe Nicolae Onescu care 
a cîștigat proba de 1 500 și 5 000 
metri. Concursul s-a bucurat de 
participarea a peste 700 de con- 
curenți ceea ce poate fi socotit pe 
de o parte ca un succes, pe de 
altă parte, arată numărul- mare 
de juniori care au fost trimiși la 
concurs fără să fi avut îndeplinite 
normele de performanțe, stabilite 
de Federația de specialitate. în 
orice caz concursul a arătat că 
atleții noștri juniori sînt gata să 
se lupte de la egal în multe pro
be cu seniorii noștri, ceea ce 
vom avea prilejul să vedem la 
concursul republican de primăva
ră al seniorilor care va avea loc 
săptămîna viitoare pe stadionul 
Republicii.

SILVIU DUMITRESCU

petiția, desfășurată după re
gulamentul finalei Cupei con
tinentale, a programat dumi
nică, prin tragere la sorți, 
două atractive partide intre 
Steagul roșu — Jiul (rezul
tatul 6—4) și Univ. Craio
va — A.S.A. Tg. Mureș (scor 
final : 2—0).

Marți se dispută încă două 
partide.

P. DRAGU
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MUZEUL DE ISTORIE AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
-m rw- UZEUL DE ISTORIE AL REPUBLICII SO- < 
Mk CIALISTE ROMÂNIA s-a înființat prin- <
I yk/ I tr-o hotărî re a Consiliului de Miniștri 1
I W II 294 din 20 martie atnbuindu-i-se <

□L V J&. ca sediu, prin aceeași hotărîre, Palatul <
poștelor din București. Pînă în acest an '

al inaugurării, România nu a avut un muzeu național i
de istorie. Înainte de primul război mondial a fun- <
cționat la București Muzeul național de antichități, 
la lași Muzeul de istorie naturală, amîndouă înfiin
țate încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
și la Sibiu Muzeul Astrei. între cele două războaie 
mondiale, în Parcul Libertății din București a funcțio
nat Muzeul, național militar. în prezent, aproape în
treg teritoriul țării este cuprins de o rețea de muzee 
județene și orășenești, valorificînd dovezi ale tradi
țiilor și culturii locale — importante lăcașuri de e- 
ducație patriotică, de cunoaștere și cercetare știm- < 
țifică. ’

< Modul de organizare și de expunere a patrimoniu- <
v lui de incalculabilă valoare a istoriei poporului și 1

țării noastre în cadrul MUZEULUI DE ISTORIE are s 
C la bază indicațiile conducerii de partid și de stat, S

, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal. S
Tn același'timp, o comisie constituită în vederea S

\ lucrărilor de organizare a muzeului, și formată din v
S personalități de frunte ale vieții noastre muzeistice, ?
* ► sub conducerea academicianului Constantin Daico- z

viciu, a îndrumat selectarea patrimoniului, proiectele /
\ de amenajare a localului, de organizare, de tran- /
\ sport și de preluare a exponatelor. Această acțiune ?
’ ► a început în primăvara anului 1970. S-a realizat, în ?

I timp, noua clădire a Lapidariului, unde este adăpos- ?
\ tită și copia Columnei lui Traian, ca și construcția c
j Tezaurului istoric. w . c
j Muzeul are o suprafață de expunere de circa 15 000 r 
I mp. împărțit în sase secții (istorie străveche, veche, ?
i medie, modernă și contemporană), în total 62 de săli, r
i Muzeul mai cuprinde Tezaurul istoric, un cabinet nu- ?
> mismatic, Lapidariul, holul central, Sala de expoziții r
\ temporare și o secție de artă veche românească. r
£ Sînte expuse 30 000 de obiecte. Muzeul luînd în custo- r
£ die o parte a patrimoniului muzeistic al țării. r

(Urmare din pag. 1)

nului, conducători ai unor insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, activiști 
de partid și de stat, reputați oa
meni de știință, artă și cultură, 
reprezentanți ai cultelor, istorici 
și muzeografi din întreaga țară, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Erau de față membrii Comisiei 
de organizare a muzeului.

Cuvîntul de deschidere a fes
tivității este rostit de‘ țoV^râȘul 
Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de Științe So
ciale și Politice :

Se împlinesc 95 de ani 
de la proclamarea independenței 
de stat a României, eveniment 
de mare însemnătate în istoria 
țării noastre, rezultat al luptei 
de veacuri a poporului român — 
a spus vorbitorul. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliul de Miniștri 
celebrează acest moment impor
tant al istoriei patriei prin mai 
multe manifestări, printre care un 
loc de seama îl are inaugurarea 
Muzeului de istorie al Republi
cii Socialiste România, la care a 
lucrat un larg colectiv de isto
rici, arheologi, arhitecți, con
structori, muncitori, tehnicieni. 
Rod al inițiativei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România sintetizează, de pe po
zițiile ideologiei marxist-leninis- 
te, prin miile sale de exponate, 
drumul eroic străbătut de po
porul nostru din cele mai vechi 
timpuri pînă în epoca societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o construim astăzi.

Deschiderea Muzeului, a spus 
în continuare vorbitorul, consti
tuie o nouă și vie expresie a 
înaltei prețuiri pe care Partidul 
Comunist o dă trecutului glorios 
al patriei, năzuințelor statorni
cite ale poporului român spre 
păstrarea și afirmarea ființei sale 
naționale, luptelor sale împotriva 
exploatării și asupririi, împotriva 
feudalismului și imperialismului. 
Exponatele stau mărturie încer
cărilor deosebit de grele prin 
care a trecut poporul nostru, dar 
care a găsit întotdeauna forța 
morală și materială să le înfrun
te și să' le înfrîngă.

Documentele expuse prezin
tă istoria României în legătură 
firească cu istoria universală, 
înainte de toate cu cea a po
poarelor din zona în care trăim 
de veacuri și milenii, năzuința 
nedezmințita a poporului român 
spre relații de bună vecinătate 
și strînsă prietenie cu popoarele 
țărilor din jur. Ele înfățișează 
convingător cuceririle istorice ale 
poporului nostru după eliberarea 
țării în procesul construirii so
cietății socialiste.

Valoarea informativă a Muzeu
lui este reliefată nu numai prin 
frumusețea și valoarea intrinse
că a exponatelor, ci, mai ales, 
prin restabilirea . adevărului is
toric pe care ele îl degajă și 
înfățișează vizitatorului. în ca
drul acțiunii permanente de în
drumare a colectivului Muzeu
lui din partea conducerii parti
dului, menționăm în mod deo
sebit acele indicații date perso
nal de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
sensul că Muzeul să reflecte a- 
devărul istoric deplin, evitîn- 
du-se orice denaturări ale rea
lității istorice.

Muzeul Național — a spus 
tovarășul Miron Constantinescu 
— va fi o școală, o școală vie,

pentru toți cei ce-i vor căl
ca pragul — cetățeni ai 

• României socialiste sau vizi- 
J tatori de peste hotare — 
i și care vor putea să retrăiască 
i și să înțeleagă trecutul zbuciu- 
- mat al acestui popor, să-și expli- 
, ce astfel pe deplin strălucirea 
i prezentului și viitorului său.
> Muzeul de istorie al Republi- 
1 cii Socialiste România întru

nește cerințele de ordin științific
■ și estetic ale unui muzeu central 

al națiunii noastre socialiste, rea-
■ lizat la nive.hiJ; cejor ^nai înalte 
l și noi ■•cuceriri pe plan mondial 
1 în acest domeniu.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Aducem cu acest prilej

■ înălțător pentru cultura româ-

Pretutindeni, în muzeu, se întîl nesc mărturii ale istoriei noastre demne, nobile, încrezătoare în 
viitor

Cinstirea înaintașilor ce-au apărat pămîntul țârii este semnul puterii și îndreptățirii noastre 
de făuritori ai noii istorii a' patriei

nească, un recunoscător oma
giu marelui făuritor al istoriei 
noastre naționale, celui ce con
struiește acum societatea socia
listă multilateral dezvoltată — 
poporului român.

în numele Prezidiului Acade
miei de Științe Sociale și Politi
ce, vă rugăm, tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, să 
binevoiți a inaugura Muzeul de 
istorie a Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală.

C
onducătorii de partid și de 
stat, particioanții la festi
vitate sînt invitați apoi să 
viziteze muzeul. Prof. dr. Florian 
Georgescu, directorul Muzeului 

de istorie al Republicii Socialiste 
România, îi conduce pe oaspeți, _ v_...
dă ample explicații. Primele săli - dominată de figura plină de mă- 
evocă întîile fapte de viață pe 
meleagurile noastre, ilustrînd 
ideea că întreaga natură, coli
nele, cîmpiile, lacurile, terasele 
rîurilor, mai ales valea Dunării, 
au constituit, din cele mai vechi 
timpuri, locuri favorabile așeză
rilor omenești. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat, nu
meroși oaspeți ai muzeului po
posesc în sala dedicată artei neo-

în aclamațiile miilor de bucure șteni prezenți la inaugurarea Muzeului de istorie, sosesc tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat

litice. Atenția oaspeților este con
centrată de un obiect de o rară 
valoare și de o deosebită frumu
sețe, statueta „Gînditorul", care 
aduce din timpuri îndepărtate 
mesajul preocupării . majore a 
românilor de a medita, de a 
chibzui temeinic înaintea orică
rei hotărîri, oricărei acțiuni.

Ilustrînd una dintre cele mai 
importante probleme ale istoriei 
românești, muzeul rezervă mai 
multe săli etnogenezei poporu
lui nostru. Sînt prezentate acele 
exponate care subliniază ideea 
că Dacia Romană și Dacia Li
beră au format un tot etnic și 
cultural, dar cu nuanțe diferite.

în continuare, conducătorilor 
de partid și de stat le sînt pre
zentate acele exponate care con
stituie mărturii elocvente, izvoa
re grăitoare referitoare la pri
mele formațiuni politice româ
nești, la crearea statelor feudale 
românești. Sînt evocate figurile 

lui Mircea cel Bătrîri, Alexandru 
cel Bun, Vlad Țepeș. Un hol 
monumental, ilustrat cu tablouri 
reprezentînd monumente moldo
venești, pregătește intrarea în 
sala dedicată lui Ștefan cel Mare, 
înalților oaspeți le sînt prezen
tate aici exponate reprezentative 
pentru cei 47 de ani de domnie 
a lui Ștefan cel Mare. Sînt expuse 
arme pe care oștenii lui Ștefan 
le-au mînuit în focul marilor bă
tălii conduse de domnitorul mol
dovean, documente ale vremii, 
scrieri, precum ț un portret ori
ginal al lui Ștefan cel Mare, exe
cutat în 1473. Sînt redate, pe un 
panou, cuvintele de apreciere pe 
care Marx le-a avut pentru per
sonalitatea lui Ștefan și pentru 
oastea populară moldovenească.

O altă sală este dedicată lui 
Mihai Viteazu. încăperea este 

reție a voevodului care pentru 
prima oară a dat viată năzuinței 
ardente a românilor din cele trei 
provincii istorice — Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania 
— de a trăi într-o patrie unică.

Un loc de cinste în muzeu îl 
ocupă acele săli care ilustrează 
dezvoltarea luptei sociale a ro
mânilor. Oaspeților le sînt pre
zentate imagini care evocă răs
coala condusă de Horia, Cloșca 
și Crișan, documente care atestă 

ecoul larg ce l-a avut această 
răscoală în numeroase țări ale 
lumii, precum și alte documente 
care redau revendicările români
lor din Transilvania, lupta lor 
pentru o viață demnă, pentru in
dependența națională.

Este vizitată în continuare 
sala dedicată revoluției de la 
1848. Rememorarea marelui eve
niment, expunerea documente
lor vremii, a mărturiilor» este fă
cută conform indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu. O har
tă de mari proporții a Principa
telor române —" Moldova, Țara 
românească, Transilvania — este 
marcată aproape pretutindeni de 
flacăra de bronz a revoluției, de 
faldurile tricolorului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat întîrzie în dreptul portrete
lor pașoptiștilor, a documente
lor. ; ...............

a țără- 
întregii 
spunea

Manifestare a uriașului poten
țial revoluționar al poporului ro
mân, a aspirațiilor sale de liber
tate socială, de afirmare liberă, 
independență, Revoluția de la 
1848 a fost semnul neîndoielnic 
al. apropierii și înfăptuirii mari
lor acte istorice traversate de po
porul român în această a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea : 
Unirea Principatelor și Cucerirea 
independenței naționale.

Documente autentice atestă că 
actul Unirii Principatelor (1859), 
a fost expresia cea mai di
rectă și rezultatul cel mai lim
pede al dorinței de veacuri și al 
acțiunii hotărîte a maselor, a ti
nerei clase muncitoare, 
nimii, „actul energic al 
națiuni române", cum 
Mihail Kogălniceanu.

Vizitatorii se opresc să 
prețioase vase de faianță 
se află încrustată stema 
niei și deviza țării : 
unu", sabia dăruită domnitoru
lui Al. I. Cuza, de locuitorii ora
șului Turnu Măgurele în cinstea 
aplicării reformei agrare.

Două dintre cele mai frumoa
se tablouri ale lui Nicolae Gri- 
gorescu „Dorobanțul" și „Atacul 
de la Smîrdan", cuprind pe la
turi, într-o simbolică îngemănare 
și descoperire a sentimentelor e- 
pocii, exponatele legate de Cu

admire 
în care 
Româ- 

„Toți în

cerirea independenței.
Nenumărate documente de o 

emoționantă valoare, arme și tro
fee, goarna cu care eroul soldat 
Oprea a sunat atacul de la 
Smîrdan, trusa doctorului Al. 
Davilla, evocă biruințele de 
la Plevna, Grivița, Smîrdan, 
faptul că independența a fost 
cucerită cu puterea îndreptă
țirii la care chema trecutul 
de luptă și glorie, viitorul 
urmașilor și al urmașilor lor, al 
nostru, al celor de azi, al po
porului care sîntem și vom fi.

Cărți, reviste, litografii de
monstrează convingător , că a 
existat în România de la bun 
început un sol fertil, receptiv 
la ideologia marxistă, o sete 
de adevăruri și o superioară 
deschidere a spiritului. Viața și 
opera unui Bălcescu n-a rămas 
fără urmări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducățori 

de partid și de stat urmăresc cu 
atenție mărturiile despre răspîn- 
direa în țara noastră a ideilor 
socialismului încă de la începu
tul secolului XIX, despre crea
rea Internaționalei I la care au 
participat și socialiștii români, și 
după înființarea la Timișoara a 
unei secții a Internaționalei „A- 
sociația generală a muncitorilor 
din Timișoara", ideile socialismu
lui au cunoscut o largă răspîn- 
dire.

O contribuție de seamă la răs- 
pîndirea marxismului și la matu
rizarea politică a proletariatului 
român au avut-o publicațiile so
cialiste „Contemporanul", „Re
vista socială", „Critica socială", 
nu mai puțin activitatea teore
tică a lui C. Dobrogeanu-Gherea 
și a altora. A fost — demonstrea
ză exponatele — un proces lim
pede de creștere a gradului de 
organizare și întărire a rînduri- 
lor proletariatului, ce a dus la 
crearea în 1893 a Partidului so
cial democrat al muncitorilor din 
România. O sală este con
sacrată dezvoltării, în epoca 
de după Unire și pînă în 
pragul primului război mon
dial, culturii și științei. Gă
sim aici expuse piese originale ; 
actul constitutiv al Academiei 
Române, obiecte personale apar- 
ținînd lui Vasile Alecsandri și

al

Traian 
Coandă

în isto- 
consti-

Ion Creangă, biroul de lucru 
lui I. L. Caragiale, costumul de 
călătorie la Polul Sud al lui E- 
mil Racoviță, ediții princeps E- 
minescu, machete ale construcții
lor pionierilor aviației ~ 
Vuia, Aurel Vlaicu, H. 
și altele.

Un moment deosebit 
ria poporului nostru îl 
tuie încheierea procesului de 
constituire a statului național u- 
nitar român în decursul anului 
1918.

Țara a intrat într-un nou sta
diu de dezvoltare. A luat avînt 
dezvoltarea forțelor de produc
ție, s-au împlinit la dimensiuni 
mai ample știința, cultura. Tot
odată, s-au adîncit contradicțiile 
sociale. Luptele revoluționare 
cunosc un puternic avînt.

Numeroase sînt dovezile aces
tui proces de maturizare politică 
a clasei noastre muncitoare, a în
țelegerii rolului ce-i revine în 

istoria poporului român — gre
ve, demonstrații, acțiuni cu pro
nunțat caracter de clasă împotri
va exploatării, pentru libertate, 
pentru o viață mai bună. Sălile 
muzeului adăpostesc într-o creș
tere ce culminează cu crearea 
Partidului comunist, la 8 Mai 
1921, memoria bătăliilor de clasă, 
a sacrificiilor și nestrămutatei 
convingeri într-un viitor luminos, 
tot atîtea trepte ale radicalizării 
mișcării muncitorești, ale clarifi
cării politice și ideologice. Sinte- 
tizînd nestinsa încredere în idea
lul de libertate și dreptate ce-a 
purtat de-a lungul veacurilor 
istoria poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că : „Partidul comunist este con
tinuatorul luptelor seculare duse 
de poporul român pentru neatâr
narea țării, pentru formarea na
țiunii române și a statului na
țional unitar, pentru accelerarea 
progresului social și înaintarea 
României pe calea civilizației".

Lupta revoluționară a clasei 
noastre muncitoare, a întregului 
popor avea de acum un condu
cător de nădejde, partidul comu
nist, care chema pe singura cale 
adevărată la răsturnarea orîn- 
duirii capitaliste.

Sînt vizitate în continuare să
lile care adăpostesc mărturii des
pre marea criză economică mon

diala din 1929—1931, ce a cu
prins și România burghezo-mo- 
șierească —, despre riposta ho- 
tărîtă a clasei noastre munci
toare, a partidului ei comunist 
împotriva exploatării, pentru li
bertate și dreptate socială. Din 
presa vremii, din presa comu
nistă sau îndrumată de partid, 
au fost alese cele mai reprezen
tative relatări, fotografii, afișe, 
manifeste pentru a întregi ima
ginea luptelor de la Lu- 
peni din 1929, acțiunile greviș
tilor metalurgiști, textiliști, fores
tieri, mineri, bătălia revoluțio
nară a ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933 desfășurate sub condu
cerea nemijlocită a partidului 
comunist.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă prețioase indicații pri
vind necesitatea completării 

' evocării grevei ceferiștilor și pe
troliștilor din 1933, astfel încît să 
reiasă cu și mai multă preg
nanță ecoul larg ce l-a avut în 
întreaga țară și peste hotare a- 
ceastă impresionantă bătălie de 
clasă a proletariatului român or
ganizată și condusă de partidul 
comunist. Documentele ex
puse evocă mai departe ac
țiunile pentru constituirea 
unui larg front antifas
cist, pentru apărarea intereselor 
naționale fundamentale ale po
porului, a suveranității și inde- 
penaenței, înaltul patriotism al 
comuniștilor, puterea lor de luptă 
și de sacrificiu — mărturii 
ale istoriei vii, sensibile, 
care privirea și memoria 
descoperă și redescoperă 
sentimentul recunoștinței și 
adîncii emoții de a ști, de a 
țelege, apropiind cu fiecare zi mo
mentul de supremă angajare al 
partidului și al clasei noastre 
muncitoare : cucerirea puterii po
litice, instaurarea
României a unei orînduiri 
dreptății sociale, a libertății, 
progresului.

Insurecția armată de la 
August 1944, eveniment 
damental în istoria 
organizat și condus de 
tidul comunist — a
României acel curs firesc, al con
tinuității în timp, pe o altă 
treapta a evoluției sociale, și al 
înfăptuirii neîndoielnice a idea
lurilor de libertate și dreptate 
socială ale poporului.

pe 
le

cu 
al 

în-

pe pămîntul
a
a

23 
fun- 
țării 
par- 

redat

Un bogat material documentar 
reînvie acel an de răscruce și 
anii următori, participarea la 
războiul antihitlerist, alegerile 
din noiembrie 1946 și înfrînge- 
rea partidelor reacționare, sacri
ficiile și neistovita muncă de 
refacere economică a țării, lup
tele pentru instaurarea unui gu
vern democratic, prima măsură a 
guvernului condus de dr. Petru 
Groza, reforma agrară, celelalte 
măsuri ce-au dus la abolirea mo
narhiei și la proclamarea repu
blicii populare. Cu același res
pect al adevărului, sînt evocate 
apoi Conferința națională a parti
dului, naționalizarea principalelor 
mijloace de producție, începutu
rile transformării socialiste a a- 
griculturii, crearea partidului u

Afară, în Calea Victoriei, miile de parlicipanți la festivitatea 
de inaugurare a muzeului, îl întâmpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți con

ducători de partid și de stat cu aplauze și urale. In fața muzeu
lui, pe lățimea străzii, dansatori în costume naționale și-au prins 
brațele tinere și vîrstnice în rotirea tulburător de frumoasă adusă 
de Hora Unirii. Se prind apoi în horă tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, alți oaspeți. Mulțimea ovaționează cu 
însuflețire, aclamă îndelung pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general al partidului, pentru patria noastră 
socialistă. Este o nouă mărturie, simplă, desigur, dar de-o adîn- 
cime fără margini despre dăinuirea noastră ca popor și țară, despre 
încrederea și dăruirea deplină ce ne poartă, în această nouă și 
adevărată istorie pe care o trăim și-o împlinim, spre culmile civi
lizației și progresului, spre comunism.

nic al clasei muncitoare pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
ceea ce a însemnat deschiderea 
cea mai fertilă spre înfăptuirea 
vastului program al construcției 

socialiste în țara noastră.
Socialismul a devenit cauza 

întregului popor, demonstrează 
materialul documentar expus în 
sălile vizitate în continuare de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, de invitații și oaspeții 
inaugurării. In august 1965 
România a devenit Republică 
socialistă. O imensă energie 
descătușată și pusă în slujba 
tuturor, a țării — programul 
industrializării, aplicarea cuceri
rilor științei în toate domeniile 
de activitate, creșterea nivelului 
de trai, dezvoltarea culturii și 
artei, capacitate de muncă și 
fermitate în îndeplinirea hotărî- 
rilor — iată roadele anilor so
cialismului, al independenței și 
suveranității, al internaționalis
mului, al visurilor noastre și al 
încrederii și muncii fiecăruia 
dintre noi.

Unitatea întregului popor, ro
mâni, maghiari, germani, de alte 
naționalități în jurul partidului 
este o elocventă expresie a pa
triotismului ce ne animă, a in
ternaționalismului ferit de șo
văiri și compromisuri — politică 
a țării, a partidului, putere a 
țării și a partidului.

O sală a muzeului este dedi
cată dinamicii societății româ
nești în anii socialismului. Sînt 
înscriși în grafice, în machete, 
pe hărți luminoase ipdici eloc
venți ai puterii noastre econo
mice, ai creșterii continue a ni
velului de trai material și spi
ritual, într-o semnificativă sin
teză a stadiului de progres și 
civilizație pe care l-am atins ca 
țară și ca popor, o armonioasă 
imagine a timpului căruia i-am 
fost, îi sîntem și-i vom fi mar
tori și constructori.

Congresele al IX-lea și al X- 
lea, întreaga evoluție a societății 
noastre aflată azi în plin proces 
de dezvoltare multilaterală a so
cialismului, au confirmat și în
tărit că socialismul în România 
izvorăște din necesitățile dezvol
tării istorice proprii, că este me
nit să soluționeze problemele 
dezvoltării noastre sociale, u- 
mane, conform realității noastre, 
particularității țării noastre, po
porului nostru.

Este vizitat apoi Lapidariul, 
construcție nouă, într-o frumoasă 
și suplă arhitectură, cu pereți de 
sticlă deschiși spre curtea inte
rioară a muzeului. A fost adusă 
aici copia Columnei lui Traian, 
alături de numeroase documente 
epigrafice, monumente sculptu
rale, fragmente arhitectonice — 
antice și feudale.

Ultima sală vizitată — tezaurul 
istoric — cuprinde obiecte de 
inestimabilă valoare ale artei pre
lucrării aurului pe meleagurile 
noastre, din vechi timpuri și 
pînă astăzi.

Rețin atenția vizitatorilor pie
se de sublimă măiestrie, printre 
care tezaurul de la Pietroasa — 
vestita „Cloșcă cu puii de aur" 
— numeroase obiecte de podoa
bă, și de cult.

La sfîrșitul vizitei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat 
să semneze în cartea de onoare 
a muzeului.

„Am vizitat cu deosebit inte
res Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România — 
inaugurat astăzi 8 mai 1972 — 
care evocă sugestiv prin mărtu
riile sale, istoria milenară a po
porului român, cultura materia
lă și spirituală, tradițiile luptei 
comune a poporului român și a 
naționalităților conlocuitoare pen
tru eliberare socială și indepen
dență națională. Exponatele re
dau veridic eroismul luptei cla
sei muncitoare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
pentru cucerirea puterii politice, 
triumful socialismului pe pămîn
tul României, înfățișează contri
buția poporului roman la civili
zația umană.

Sîntem convinși că prin aceste 
minunate mărturii ale glorioasei 
istorii a poporului nostru, muze
ul va constitui un mijloc efici
ent de educare patriotică, inter- 
naționalistă, a tinerei generații, 
a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

Adresez istoricilor, arheologi
lor și tuturor acelora care au 
contribuit la organizarea acestui 
lăcaș al istoriei poporului român, 
calde felicitări și urări de succes 
în activitatea viitoare a muzeu
lui".
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Tn județul Timiș există cluburi 
ale tineretului la Lugoj, Jimbo- 
lia și în 20 din comunele jude
țului. Dintre toate, cel de la Lu
goj beneficiază de cele mai bune 
condiții. Deși spațiul nu este 
prea mare, există o suficientă 
bază materială capabilă să dea 
curs unei activități conforme cu 
cerințele majore cu care ele au 
fost investite. Am ales o sîmbătă 
după-amiază. Asistăm la un reu
șit concurs „Cine știe cîștigă" în
tre Școala profesională de me
canizatori și Școala profesională 
textilă, după care, — sîmbătă la 
ora 18 — totul cade într-o ab
solută somnolență. în cabinetul 
directorului Adrian Stîrcescu cî- 
teva fete ascultă muzică și, bine 
înțeles, se zbat să afle un subiect 
mai de doamne ajută, capabil să 
anime într-un fel ceasurile răma
se pînă la culcare. într-una din 
săli cîțiva pensionari joacă biliard 
și comentează șansele echipei de 
fotbal „Vulturii" în categoria B. 
In sala mare cîteva perechi de 
tineri joacă șah sau table. In ho
lul de la intrare pe un panou 
mare scrie Reflector dar care 
nu... reflectă nimic iar la afișier 
nu este consemnată nici o invita
ție. La capătul celălalt al jude
țului, la Timbolia, pe lîngă cele 2 
mese de tenis, cîteva șahuri, 
table și remy nu mai reușim să 
consemnăm nimic, doar existen
ta unei sume de circa 40 000 lei 
în fondurile Comitetului orășe
nesc U.T.C. rezultați din încasă
rile la serile de dans. O situație 
aproximativ identică în comuna 
Dudeștii-Vechi. în schimb, la 
Biled. în junii orei 18. intîrzierea 
directorului de cămin, prins cu 
alte treburi, ne-a oferit prileiul să 
consemnăm ne cei anroane 20 de 
tineri așteptînd momentul cînd 
să intre în club.

Firește. noi am înregis
trat activitățile (inactivitățile) 
cluburilor pe intervalul unei 
singure zile. Lărgind inves
tigațiile pe intervalul unei 
luni sau. mai greu, a unei săp
tămîni am mai putut adăuga cîte 
o întîlnire cu 
vieții politice, 
vreun simpozion 
nere, cele două 
dîndu-se frecvent), o seară de 
dans, întreceri la șah și tenis și 
cam atît. O asemenea recoltă in
tră însă în conflict cu recoman
dările rezoluției Congresului al 
IX-lea al U.T.C. : „Organizațiile 
U.T.C. trebuie să-și perfecțione
ze necontenit formele de propa
gandă $i informare politică, să 
realizeze un dialog cît mai viu 
cu tinerii, să folosească mai efi
cient în activitatea lor mijloacele 
de comunicare în masă, literatu
ra social-politică și științifică, 
alte mijloace prin care pot in-

personalități ale 
științifice, sau 
(a se citi expu- 
noțiuni confun-
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la oel mai înalt nivel atins pînă 
acum în ramura industrială res
pectivă. Și chiar pentru primul 
an de producție. Explicația este 
fireaaeă. Cum mai spuneam, fa
brica este dotată cu aparatură, 
instalații, mașini și utilaje mo
derne.

— Care va fi modalitatea teh
nică și organizatorică prin care 
veți asigura realizarea produc
tivității planificate ?

— Cea mai logică dintre mo
dalități — ne spune inginerul 
șef Dumitru Stoleru — adică 
folosirea la maximum a timpu
lui de muncă și a utilajelor, așa 
cum recomanda secretarul gene
ral al partidului la Conferința 
cadrelor de conducere din între
prinderi, centrale industriale și 
de construcții, valorifîcînd între
gul potențial uman și material al 
fabricii. Dar acest lucru nu este 
tocmai simplu. Și totuși, putem 
spune că ne-am asigurat succe
sul. Am axat centrul de greutate 
pe pregătirea și formarea tineri
lor — acțiune despre care v-a 
vorbit tovarășul Victor Barbu — 
calificînd 300 și recalificînd, în 
specialitățile de care avem noi 
nevoie, alți 200. Nu putem spu
ne însă că instruirea tinerilor s-a 
încheiat. Ea se desfășoară în 
continuare, zilnic, la locul de 
muncă, sub îndrumarea maiștri
lor iar odată pe săptămînă îi in
vităm pentru o oră-două, pe sec
toare de muncă, Ia o discuție pe 
teme economice, tehnice, de lite
ratură de specialitate, condusă 
de cei 30 de tineri ingineri din 
fabrică. Dar la noi, verbului 
a folosi fiecare utilaj la întreaga 
lui capacitate i se alătură altul : 
a realiza cu mijloace proprii u- 
tilaje de mare capacitate.

Atelierul de autodotare la care 
se referă inginerul șef și-a înce
put activitatea cu cîteva luni 
înainte ca fabrica să-și deschi
dă porțile. Format din 30 de 
muncitori, sub conducerea mais
trului Marin Tudor, colectivul 
atelierului și-a adus o substan
țială contribuție la bunul dema
raj al întreprinderii. întreg mo
bilierul industrial — bancuri, 
rastele, rafturi pentru magazii 
etc., în valoare de peste un mi
lion de lei au fost confecțio
nate de acești tineri inimoși. 
Le-a mai rămas apoi timp sufi
cient să execute închiderea cu 
tîmplărie metalică a halei de 
producție, treabă care depășea 
posibilitățile de moment ale con
structorului. A fost posibil astfel, 
ca fabrica să-și înceapă produc
ția la data stabilită și într-un 
cadru organizatoric bine pus la 
punct.

— Dar, sarcinile cele mai gre
le de abia urmează, adaugă 
maistrul Tudor. Pînă la sfîrșitul 
anului vom mai realiza lucrări 
prin autodotări în valoare de 
circa două milioane. Pentru soe- 
cializarea oamenilor ne-am îm- 

fluența conștiința tinerilor. în
treaga muncă politico-ideologică 
în rîndul tinerilor va trebui să 
dobîndească un caracter sistema
tic, de conținut, să țină pasul cu 
dinamica vieții sociale, să fie mai 
strîns legată de problemele cu 
care tineretul se 
muncă și viață, 
caracterul abstract, 
formal sau schematic 
activități". '

De ce vin tinerii, 
club la Biled ?! Și 
elevi, așa cum, de cele mai multe 
ori se întîmplă, dacă se întîmplă, 
în majoritatea localităților. Răs
punsul ni-1 furnizează discuțiile 
purtate cu cîțiva dintre factorii 
responsabili de soarta sa. Dar, 
înaintea lor, urmărim grupul de 
tineri intrat în incinta clubului, 

totuși, la 
nu numai

confruntă în 
înlăturîndu-se 

didacticist, 
al multor
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Mîndre tinere sucevene îm
brăcate în frumosul port 

moldovenesc.

PREOEIIPADILE REALE
ALE TINERILOR

am notat firescul cu care s-au 
dus într-un colț al sălii de unde 
au luat, potrivit interesului fiecă
ruia, ziare, reviste, romanele foi
leton, cărți. Vis-â-vis de aeest 
sistem, absolut firesc, la nici unul 
dintre celelalte cluburi investiga
te n-am găsit vreun ziar măcar 
care să se afle la dispoziția ti
nerilor. Profesorul Ion Irimescu, 
directorul liceului din localitate 
și membru în conducerea clubu
lui din Biled, prezent la discu
ția amintită ne-a relatat două 
exemple deosebit de ilustrative, 
integrate preocupărilor de mo
dernizare în activitatea de club, 
într-un sondaj efectuat în rîndul 
unui grup de elevi privind opțiu
nile lor pentru lectură, Ioan Ba
ciu din clasa Xl-a a răspuns că 
citește un tratat de matematici 
superioare. De ce ? Fiindcă ast
fel își va lărgi înțelegerea unor 
fenomene științifice contempora
ne. Despre eleva Violeta Po- 

părțit în două grupe. Una exe
cută confecții metalice, cealaltă 
dubluri la dispozitivele aflate în 
bandă pentru ca același produs 
să se realizeze concomitent pe 
3—4 benzi. Este cea mai directă 
cale pentru obținerea unei înalte 
productivități.

O atenție deosebită se acordă 
în noua fabrică, matrițeriei. To
varășul director o consideră ca 
fiind punctul nodal al întreprin
derii. Și pe bună dreptate.

— Trebuie să producem mi
lioane de repere — spune dîn- 
sul. Pentru a putea face față 
este necesar ca același reper să 
se execute pe 4—5 matrițe de
odată. Cu cît dispunem de mai 
multe matrițe-dubluri, cu atît 
sporim productivitatea. Iată pen
tru ce ne străduim să organizăm 
o matrițerie model.

Nucleul de bază există deja. 
El este format din 25 de tineri, 
toți absolvenți ai liceului și a 
cursurilor de calificare postlicea- 
le. Inginerul șef, împreună cu 
inginera Florentina Paraipon — 
locțiitoarea secretarului U.T.C. 
— se ocupă direct de instruirea 
și specializarea lor. Rezultatele 
sînt bune.

— Am selectat cîțiva dintre

(Urmare din pag. I)
...Cu cîteva luni în urmă, pe 

un perete din imediata vecină
tate a casei de bani, unul din 
preoții catedralei timișorene 
descoperea cu stupoare o in
scripție : Aici o fost Fanto
mas. După cum avea să se 
constate imediat, temerarul vi
zitator nu se mulțumise să-și 
imortalizeze grosolan trecerea 
prin respectivul lăcaș, ei îl pă
răsise sărăcindu-1 cu 10 000 de 
lei, bani încuiați în casa de fier 
cu o seară înainte.

Peste puține zile, nesățiosul 
Fantomas își lăsa iscălitura de
desubtul altei efracții, situatâ 
într-un loc infinit mai pămîn- 
tean : restaurantul „Pallaoe", 
de unde pleca ducînd cu sine 
25 000 de lei. Suma se rotun
jește văzînd cu ochii : încă 
zece mii de La barul „Alba Iu- 
lia", alte 
casa unui 
rimetrul _____ __ ,___
Modul de operare, fără să con
stituie o mostră de ingeniozi
tate, depășește, totuși, sfera di
letantismului : bomfaierul lu
crează acompaniat de zgomotul 
tramvaiului, spargerile sînt an
ticipate de o temeinică „docu
mentare teoretică". Intervenția 
organelor de urmărire pune 
capăt pe neașteptate fructuoase
lor popasuri în fața caselor de 
bani ale instituțiilor timișorene 
și falsul Fantomas este obligat 
să-și dezvăluie identitatea re
ală. Se dovedește a fi apelati
vul unei triplete de hoți, pe 
numele lor adevărat : Ioan Ca- 
tană. 19 ani, Nicolae Vornicu, 
de aceeași vîrstă, și Victor 
Blaz mai mic cu doi ani decît
„colegii" de pungășie.

Primii doi nu și-au bătut 

treizeci de mii din 
lactobar situat în pe- 
central al orașului.

povici toți colegii știau că este 
timidă și că obișnuiește să scrie 
poezii. Cînd. deodată, i-a sur
prins pe toți cu prezentarea unui 
dans oriental conceput și reali
zat în întregime de ea. Preocu
parea fiind trădată, s-a aflat că 
în prezent pregătește un alt 
dans, Flamengo. Consecința ? 
Primei preocupări i s-a răspuns 
cu o consultație științifică reali
zată de prof. univ. dr. ing. An
ton Policsek de la Institutul poli
tehnic din Timișoara pe tema 
Zborurilor cosmice (ilustrată de 
proiecții, diafilme, imagini sono
re) și o alta „Știința în slujba 
umanității", concepută în aceeași 
formă de către un alt specialist. 
Celei de-a doua i se va răspunde 
nu peste multă vreme cu un me- 
dalion-spectacol... Violeta Po- 
novici. în nici unul dintre cele
lalte cluburi n-am izbutit să se
sizăm un asemenea mod de con
cepere a activităților. Am notat 

ei — ne povestește inginerul Sto
len! — 'și am constituit o „bri
gadă de tehnică nouă". Ea își 
propune lucruri interesante și 
îndrăznețe. Pentru început a re
alizat o mașină de confecționat 
semnalizatori pentru siguranțele 
fuzibile care înlocuiește șase 
muncitori. în continuare ne pa
sionează confecționarea unor ma
trițe cu gura de tăiere din car- 
buri metalice, care vor avea o 
viață extrem de lungă.

înainte de a încheia documen- 
taiea prin secțiile fabricii, ingi
nerul șef ține să ne completeze 
informațiile furnizate, cu o ulti
mă noutate în privința folosirii 
intensive a utilajelor și timpului 
de muncă : aplicarea pentru pri
ma dată în țară a unei metode 
tehnologice de fabricație a unor 
repere dificile, pe o mașină a- 
decvată. Consecințele : producti
vitatea muncii crește la reperul 
respectiv de zece ori, economi- 
sindu-se în același timp 255 kg 
argint. O dovadă în plus că ze
strea tehnică a fabricii se află 
în mîini înzestrate, că din pri
mele zile de activitate s-au creat 
premisele unor rezultate la nive
lul sarcinilor exigente.

capul cu vreo meserie, convjnșl 
pesemne de „rentabilitatea" 
vocației de spărgător. Cel de-al 
treilea se califica „în paralel" 
la o școală profesională de co
merț.

Dar, Prinții ? Ei au predilec
ție pentru distracții mai spec
taculoase. fată o sală de dans 
obișnuită. Atmosferă specifică 
unor asemenea localuri, adică 
muzică și perechi care bătăto
resc parchetul în ritmul orche
strei. Deodată... în jurul ringu
lui își fac apariția. El, „eroii* 
în căutare de partenere. Din 
acest moment lucrurile se prer 
cipită, dar noi pentru a nu plic
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tisi cititorii ne vom strădui să 
sintetizăm cele ce urmează în 
trei faze.

Primo tempo: faza de contem
plare și selecție. Adică scruta
rea cu impertinență a siluetelor 
angajate în vîrtejul dansului.
Secundo tempo: trecerea la ac

țiune. Obiectul „adorației" este 
solicitat însoțitorului printr-o 
mînă grea lăsată pe umăr și un 
„scuzați !“ încărcat cu o zeflemi
toare siguranță. Dacă cei trimiși 
,.la plimbare" într-un mod atît 
de puțin protocolar nu se con
formează invitației, se trece la 

Tertio tempo : faza agresivă. 
Adică, ciomăgeala „recalcitran
ților". Aducerea la ordine a „ne
supușilor". Punerea la pămînt a 
„ageamiilor". Operația este, de 
data aceasta, rodul unei contri
buții colective ; patru, cinci inși 
împotriva unuia. Provocato
rii și — mai încape îndoia- 

însă altceva, că la Lugoj, în ca
drul librăriei, unul dintre cei mai 
reputați latiniști ai noștri la ora 
actuală, prof, univ dr. Ștefan 
Lascu de la Universitatea din 
Cluj a avut o întîlnire cu citito
rii, pe marginea volumului ană- 
rut recent „Ovidiu". Nu putea 
fi înregistrată convorbirea pentru 
a sta la îndemînă ori de cîte ori 
vreun tînăr ar dori să reia în ori
ginal opiniile ? „Cum să nu", 
ne-a răspuns la întrebare, tehni
cianul horticol, Durei Munteanu 
cu care am stat de vorbă.

Tn privința bazei materiale ni
meni nu va putea spune că în
tre localitățile Riled și Dudcștij- 
Vechi ai exista diferente de po
sibilități De ce cei peste 700 de 
tineri din Rilpd au rezolvat a- 
proape în întregime această pro
blemă pe plan local iai cei din 
Timbolia și Dudești n-ai putea-o 
face ?

I. DANCF.A

(Urmate din pag l)

Și desigur, întregul nostru 
popor, tineretul patriei aduce 
un înalt omagiu celor care, cu 
abnegație și dăruire patriotică- 
animați de idealul indepen
denței naționale, au luptat 
pentru libertatea României, 
dăltuind temelia viitorului ei 
comunist.

Sfîrșitul războiului a deschis 
perspectivele unei lumi noi. 
Dezvoltarea și consolidarea 
țărilor socialiste, afirmarea în 
arena internațională a noilor 
state independente, a forțelor 
care luptă împotriva exploa
tării și asupririi au creat un 
climat favorabil destinderii 
internaționale, cooperării între 
țări și popoare. Sprijinul larg 
de care se bucură astăzi prin
cipiile independenței și suvera
nității naționale, egalității de
pline în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și ex
terne ale statelor, egalității de
pline în drepturi și avantaju
lui reciproc, ca o condiție de 
neînlocuit a dezvoltării nor
male a relațiilor internaționa
le. contribuie la afirmarea tu
turor statelor, mari și mici, în 

• •••••

lă ? — câștigătorii unor aseme
nea „întreceri", au la încheie
tura pumnului care lovește „o 
coroniță și un punct". Sînt 
prinții. Autori și adepți al li
nei „bărbătești" dispute, reedi- 
tînd într-o formă strîmbă stră-; 
vechea confruntare a curajului 
și demnității masculine. 
de spus „prințesele" ? 
sau aproape nimic I Nu 
să vă surprindă ! în 
lor, legile fidelității au 

Ce-rau 
Nimic 

trebuie 
lumea

_______o cro
matică la fel de dubioasă ca și 
cele ale bărbăției.

Altceva ? Printre preceptele 
care animă și guvernează exis
tența bandei stau la loc de cinste

furtul și bișnița (traducem pen
tru neinițiați : afaoeri necurate, 
speculă), trîndăvi* și pungășia, 
huliganismul și prostituția.

S-ar putea ca „genericul" aso
ciației să vă nedumerească: de 
ce tocmai „Prințul Negru" ? 
O, foarte simplu, pentru că for
midabilul, extraordinarul cap al 
acestei adunături se preumblă 
înveșmîntat în negru I Oci Nea- 
goe, numele înscris în buletinul 
de identitate, este recunoașteți, 
egal cu zero pe lîngă acest ape
lativ de efect ! Iar acoliții săi 
Viorel Anghel, Geroffi Adela, 
Silberger Ignat, s-au mulțumit 
sa adauge ia descendența prin
ciară titluri furate din „vasta" 
lor cultură de duzină.

★
Drumul care ocolește legea, 

tupilindu-se cit mai departe de 
ea e mai greu de găsit decît că
rarea dreaptă. Cum au ajuns

Manifestări 
omagiale 

in cinstea Zilei
independenței

un 
ti-

Ziua de 9 Mai, constituie 
nou prilej pentru numeroși 
neri. uteciști și pionieri, din Ca
pitală să viziteze, în aceste zile, 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
Muzeul mi’itar central, 
mente și alte locuri 
unde iau cunoștință cu 
moție de faptele de 
de jertfă ale poporului 
lupta pentru independența 
triei. De asemenea, la cluburi și 
în școli se desfășoară manifes
tări cultural-ârtistice. recitaluri 
de poezie și cîntece patriotice cu 
tematică adecvată evenimentu
lui. sale de filme documentare 
etc. într-un 
meroși 
roșie de pionier și carnetul de 
membru al Uniunii Tineretului 
Comunist.

monu- 
istorice, 

adîncă e- 
ernism și 
nostru în 

pa-

cadru festiv, nu- 
tineri primesc cravata

viața internațională contem
porană.

în acest climat social-politic 
internațional, România, țară 
care făurește societatea socia
listă multilateral dezvoltată, 
fiind profund interesată de 
progresul material și spiritual 
al poporului, se afirmă pro
nunțat prin politica sa îndrep
tată spre asigurarea evoluției 
pozitive a comunității interna
ționale.

Aniversarea a 27 de ani de 
la victoria asupra fascismului 
găsește popoarele, statele eu
ropene într-un amplu și com
plex proces îndreptat spre li
chidarea tuturor rămășițelor 
războiului, pentru instaurarea 
unor garanții de conviețuire și 
cooperare pașnică. în acest ca
dru se înscriu preparativele 
avansate în vederea organiză
rii Conferinței general-euro- 
pene. inițiativă a statelor so
cialiste, Ia care țara noastră 
își aduce pe planuri multiple 
o contribuție de deosebit pres
tigiu- expresie a dorinței po
porului român de a contribui 
la făurirea unei păci trainice 
în lume.

I
i

I

să-1 depisteze și să-1 prefere e- 
roii noștri ? Am fi tentați să 
răsoundem că printr-un concurs 
de împrejurări ! Dacă așa pot fi 
denumite Indiferența absolută 
a celor care i-au adus pe lume, 
lipsa de consecvență a celor 
care i-au educat și nefericitele 
tipare după care au hotărît 
să-și modeleze ei înșiși existen
ța. Enumerarea poate părea 
tranșantă, de aceea ne gră
bim s-o explicăm. Tinerii cău- 

' în casele 
din „fami- 
ci au vă- 

în cămine 

tători de comori 
de bani nu provin 
Iii dezorganizate", 
zut lumina zilei 
bine puse la punct, capabile să

ofere — teoretic — premisele 
unei evoluții oneste și demne. 
Practic însă — prin absența ori
cărei strădanii de dirijare, de 
cultivare atentă și susținută a 
unor principii sănătoase de via
ță — ele, aceste cămine, s-au 
transformat într-un teren fertil 
pentru buruiana primejdioasă a 
trîndăviei, minciunii și hoției. Vi 
se pare firesc ca un părinte să 
nu știe unde mînîncă feciorul ? 
Să nu înțelegeți prin asta — vă 
transmit rugămintea unuia din
tre tații cu care am stat de vor
bă — că li se refuza hrana, a- 
tunci cînd veneau să o solicite, 
ci că nu i-a interesat de ce nu o 
solicită uneori, cum și-o procură 
într-un asemenea caz. Absențele 
de mai lungă sau de mai scurtă 
durată ale odraslei treceau, ast
fel, neobservate. Cînd, nu inte
resează cum și nici în cit timp 
feciorii au mai fluturat pe sub
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Pe tăcute, fără promisiuni, 
fără declarații de presă și fără 
fotografii din timpul turnării 
plus referiri la un posibil loc 
in contextul mondial al filmu
lui pe micul ecran, studioul 
nostru a realizat un film ar
tistic 
pre care ni s-au 
toarele date în 
Radio — TV" : „

a realizat
HAINA DE PIELE des- 

dat urmă- 
„Programul 

O reconstitui
re cinematografică după un fapt 
real ce ilustrează gravele conse
cințe ale iresponsabilității. Un 
film ce pune în dezbaterea ti
nerilor spectatori cîteva între
bări".

Sînt sigur că faptul a fost 
real cum sînt convins că formu
la „inspirat din evenimente au
tentice" este mai utilă, mai sub
tilă, mai generoasă plus alte 
mai-mai-uri decît vechiul și ne
vinovatul insert din cărțile și 
filmele copilăriei: „orice asemă
nare cu întîmplări și personaje 
reale este pur întâmplătoare". 
Mai ales că această autenticitate 
a evenimentelor, cum este și în 
cazul de față, devine o scuză — 
e drept imperfectă, dar, oricum, 
scuză — pentru realizatori. Ape- 
lînd pe rînd la absența logicii 
în desfășurarea acțiunii, la inu
tile secvențe turistice de sezon 
hibernal, la un dialog pueril 
(care nu „reconstituie" decît ina- 
bilitatea scenariștilor) și la doi 
interpreți principali: o tânără 
actriță cu bogată filmografie 
(Ana Szeles) și un neprofesionist 
(Geo Costiniu) care își dau silin
ța să ne convingă — și din ne
fericire reușesc — de inaderența 
la roluri — ca să nu zicem alt
fel — filmul HAINA DE PIELE 
regizat de Dan Necșulea a pus 
în dezbaterea noastră alte între-

Dulcea pasăre
a tinereții de TENNESSEE 

WILLIAMS
Toate piesele lui Tennessee 

Williams au titluri frumoase 
(deși neobișnuite pentru drame 
atît de zguduitoare ca „Un 
tramvai numit dorință", „Pisica 
pe acoperișul fierbinte"). „Dul
cea pasăre a tinereții" e mai 
frumos (deși mai obișnuit) decît 
toate fiindcă trimite la un ori
zont de vise parcă irizate de 
blînde nostalgii. Dar titlul a- 
cesta poetic ascunde de fapt un 
alt orizont cu vise întunecate și 
nostalgii care ucid; piesa e tul
burător de crudă, ca toate cele
lalte. Prăpastia dintre realitate 
si o lume de iluzii, tema predi
lectă a autorului, apare din nou, 
într-un chip mai dureros : in a- 
dîncul prăpastiei se prăbușește 
însăși tinerețea. pasărea care, 
încercînd s-o treacă, și-a frînț 
ariDile definitiv. Vina cumplitei 
prăbușiri o poartă atît realita
tea, cit și iluziile neînsoțite de 
vrednice fapte; personajele sînt 
victime ale neînțelegerii pro
prii, dar și sociale. Tennessee 
Williams, bun psiholog ale ade
vărurilor — normale și anorma
le, sentimentele și biologice — 
implică în acest dezastru și 
culpa socială : o lume obtuză, 
violentă, ostilă sentimentelor 
pure, elanurilor de tinerețe. Eroul 
piesei. Chance Waine, iubea și 
visa la 19 ani „să ardă ca o fla
cără înaltă", dar cei din jur s-au 
oous și iubirii și visurilor lui. 
Victimă a acestei lumi. Chance 
s-a comportat după placul și pe 
măsura acestei lumi, nefiind.cu 
nimic mai bun decît ea, în afara 
intențiilor. Visele lui de înăl
țare fără țel, ambițiile fără 
scop, speranțele deșarte s-au 
spulberat. întors după zece ani 
în orașul său ca jalnic întreți
nut al unei actrițe ratate, Chan
ce caută cu disperare să se sal
veze în redescoperirea aspira
țiilor de altădată, in reînvierea 
iubirii de adolescent. El nu gă
sește însă decît Împotrivire, ură 

nasul părinților un certificat de 
absolvire a cursurilor obligatorii, 
aceștia din urmă s-au declarat 
achitați definitiv de datorie. Re
gimul de viață a devenit și mai 
generos, escapadele mai frecven
te și mai lungi. Era momentul 
în care se desăvînșea cunoștința 
cu strada orașului, mai exact cu 
galeriile periferice ale acestuia, 
bîntuite de o lume pestriță, ve
ritabile capcane pentru un ado
lescent crescut la voia întîmplă- 
rii. Afirmam la începutul aces
tor rînduri că nu e deloc sur
prinzătoare apariția unor feno
mene de tipul celor mai sus re
latate tocmai în Timișoara. Oraș 

deschis în permanență, unui nu
măr mare de oaspeți, el prile
juiește Involuntar confruntarea 
unor mentalități. De la marfa de 
bazar cu etichetă țipătoare băga
tă pe git ageamiului de la col
țul străzii și pînă la unele scene 
„amoroase" consumate în restau
rante și baruri, tentațiile se do
vedesc irezistibile pentru cei 
slabi de înger Reveria în fața 
unei limuzine cu număr străin 
se prelungește ceasuri întregi, 
mirajul unei țigări cu etichetă 
neobișnuită nu poate fi, pentru 
o mină de debusolați, echivalate 
cu nimic. Incapabili să descifre
ze ce se ascunde dincolo de a- 
cestea, nebănuind că cei care îi 
epatează cu atîta ușurință au 
muncit poate un an întreg ca 
să-și ofere două săptămîni de 
huzur, adolescenții fără treabă 
se aruncă în viitoare. într-un 
singur fel se pot cotiga bani 

bări decît cele scontate. In pri
mul și în ultimul rînd întreba
rea : „De ce a fost nevoie de 
etalarea acestui cras diletantism 
al scenariștilor, al regizorului, al 
operatorului și al majorității in- 
terpreților ? Nici membrii unui 
cineclub pionieresc n-ar fi per
mis o secvență ca aceea din fi
nalul filmului, cînd neglijența 
sau nepriceperea devine ridicolă: 
o urmărire automobilistică cu o

HAINA

PIELE
primă mașină alergînd în plină 
zi și urmărită de o alta aflată... 
în plin întuneric, cu farurile a- 
prinse. Ori începutul filmului, 
cînd acțiunea e lansată zgomo
tos : un avion trebuie oprit să 
decoleze dar culmea, cel care 
trebuia să plece, și era în prim 
planul acțiunii, tocmai venea 
(I ?) etc. etc.

Pe scurt, realizatorii filmului 
ne-au dovedit că nu știu să po-, 
vestească cinematografic un eve
niment real, că nu știu ce în
seamnă o reconstituire artistică 
a unui fapt din viață și că toată 
discreția din timpul turnării fil
mului a fost binevenită. Normal, 
prezentarea HAINEI DE PIELE

"H

LA TEATRUL 
NAȚIONAL

și violentă într-o atmosferă 
focantă, proprie burgheziei 
siste și reacționare. Dulcea

su
ra- 

„r__ rT,__pa
săre a tinereții vrînd să zboare 
n-a fost lăsată, apoi n-a știut 
încotro să se îndrepte și, rătă
cită, s-a prăbușit. încercările a- 
cestui om, încă tînăr, de a re
face zborul întorcînd timpul 
sînt cu totul zadarnice : nein- 
durarea celor din jur față de 
greșelile sale, dușmănia u- 
nei societăți care nu îndreaptă 
omul ci-1 distruge, devin fata
le. Chance, tînărul al cărui 
nume înseamnă noroc a avut 
nenorocul să nu fie înțeles de 
alții și să nu se înțeleagă pe 
sine. Tennessee Williams, ca în 
majoritatea operelor sale se fe
rește să-și apere eroul și tot
odată să-I condamne: autorului 
i-e pur și simplu milă de el și 
ar vrea să ne transmită com
pasiunea. înțelegerea față de 
această victimă a neînțelegerii. 
Dar ca să ajungem aici ar tre
bui ca personajul să aibă sub
stanța umană integral definito
rie pentru a se înălța Ia statu
ra unui adevărat erou tragic. 
Ceea ce nu se întîmplă. fiindcă 
autorul se oprește dinadins, nu 
numai la însușirile alese cit la 
păcatele mari (și spectaculoase) 
ale tinărului, pe care le dezvă
luie cu violență și cruzime. 
Realismul lui Williams depă
șește granița pășind spre natu
ralism, căutînd să se împleteas
că cu simbolul. Firește, această 
modalitate de denunțare a tare
lor umane și a viciilor nu se 
aplică doar lui Chance, ci tutu-; 
ror, iar simbolul — tinerețea și 
datoria față de ea — tinde să se 
rătăcească într-un hățiș natura
list. Regizorul care pune in

mași- 
oum- 

regre- 
după 

. ,  neap
s'ibstituie cîștigului

Se poate trăi, așadar, 
muncă ! Poți să

mulți în timp puțin și iată-i for- 
țînd fără ezitare case de bani, 
înlesnind un talcioc ambulant, 
aruneîndu-și fără rezerve cins
tea și demnitatea la ruleta ca
pricioasă a învirtelilor. a 
națiilor dubioase. Legea 
nul ui o concediază fără 
te pe cea a onoarei. 
cum banul cîștigat peste 
te se 
onest_ r____  -_ ..,
fără muncă ! Poți să pri
vești pînă amețești la o limu
zină epatantă ! Poți să te culci 
exact la ora la care ..fraierii" 
pornesc la lucru ! Printr-o iro
nie a soartei. „prinții" locuiesc 
în zona industrială a orașului, 
ii intilnesc la ceasul cînd își 
caută culcușul pe cei de-o vîrstă 
care se îndreaptă spre locul de 
muncă. Poți desigur, să duci și 
o asemenea viață anormală. Dar 
cît timp ? Aventura care nesoco
tește legea are viață scurtă. O 
titulatură de efect sau un tatuaj 
aplicat „la marea artă" nu sînt 
nici pe departe pașapoarte si
gure pentru viață. Exigențele a- 
cesteia sînt altele decît abilitatea 
de a mînui șperaelul. confrun
tarea se săvîrșește altfel decît 
trînta cinci la unu. Caricaturile 
lui Fantomas s-au convins că nu 
vor putea cumpăra niciodată un 
hotel, cu banii furați după cum 
prinții vor avea un răgaz 
suficient să-și dobîndească 
un rang onorabil. Nu-i pă
cat însă de timpul pierdut ? 
De anii risipiți fără noimă în 
căutarea unei himere, pe care un 
dram de logică ar fi putut s-o 
evite ? Joaca de-a bandiții, de-a 
prinții și de-a conții își are lo
cul și farmecul ei în lumea copi
lăriei. Prelungită dincolo de a- 
ceste limite și luată în serios, 
devine primejdioasă, ca orice joc 
de-a viața. 

nu-și avea rostul, el fiind un ex
periment ratat care putea să ră- 
mînă în studiourile de pe Calea 
Dorobanți.

O mai veche inițiativă a tele
viziunii, aceea de a atrage scrii
torii în realizarea unor repor
taje cinematografice, a fost din 
nou onorată de prezența poetu
lui Alexandru Andrițoiu și a fil
mului său „Jurnalul unui poet". 
Însetând în „textul" său și ima
gini din documentarul „Trepte" 
(realizat de Octavian Ioniță) a- 
cest jurnal este dedicat coopera
torilor din Sîntana, istoriei lor 
din ultimii douăzeci și ceva de 
ani. Emoția tandră a întoarcerii 
în timp cu ajutorul imaginii ci
nematografice a avut în comen
tariul lui Alexandru Andrițoiu 
un echivalent și de discretă poe
zie și de patos cetățenesc.

Să consemnăm un eveniment 
al micului ecran: televizarea 
pentru prima dată a unui meci 
din divizia secundă, derbiul se
riei I, excelenta întîlnire fot
balistică Sportul studențesc— 
Progresul. Dorim și pe viitor 
pentru duminicile fără meciuri 
internaționale și etapă de diot- 
zia A transmisii din seria se
cundă. Ar fi un stimulent pen
tru componența acestor echipe 
și ar fi un prilej în plus de a 
vedea partide de un spectaculos 
pe care formațiile din divizia A 
ni-l oferă cu zgîrcenie.

Aminteam de calitățile reper
toriului cinematografic al „Tele- 
cinematecii pentru copii și tine
ret", repertoriu constant bun în 
continuare, dar uite că această 
emisiune adresată tuturor tele
spectatorilor elevi este progra
mată doar pe canalul II, pro
gramată doar pentru Capitală. 
Ceilalți copii de ce sînt frustrați 
de această emisiune de cultură ? 
De ce adică emisiunea nu A, s 
bucură de un loc meritat pe 
naiul I ?

TUDOR STANESCU

scenă piesa trebuie să iasă 
la lumină din acest hățiș și să 
lupte energic cu tot ce e sen
zațional dar care nu servește di
rect ideea. Mihai Berechet, re
gizor bine cunoscut pentru ele
ganța și finețea mijloacelor sale 
artistice, n-a găsit puterea să 
reziste față de tot ce e fasci
nant și totodată nerealizat la 
Tennessee Williams. Dramatur
gul american are forță dramati
că. poetică, dar își folosește vir
tuțile nu numai pentru a emo
ționa. ci și pentru a șoca spec
tatorul și a-1 tulbura prin des
coperiri violente. Tn spectacolul 
Naționalului aceste caracteris
tici ale lui Williams au fost evi
dente în nruturalismul greu de 
suportat din prima scenă, la 
care s-a adăugat sugestia prea 
directă din final. Vrind să con
tureze neapărat tulburătoare 
portrete, regizorul a condus ac
torii către exacerbarea unor 
stări, reflectate printr-un joc 
care n-a ținut totdeauna de in
teriorizare. De pildă. Carmen 
Stănescu, interpretă de real ta
lent și capabilă de a demonstra 
un registru larg de mijloace, a 
mers, la început numai pe 
exprimarea paroxistică a urmă
rilor intoxicației cu droguri. 
Actrița a sugerat apoi meritoriu 
spaima de moarte și de viață, 
de trecut și viitor, dar pragtl 
de la rațional la irațional al 
personajului n-a fost totdeauna 
trecut. Rolul principal nu putea 
fi încredințat decît lui Florin 
Piersic, pentru farmecul și mai 
ales pentru capacitatea lui de a 
se transpune intr-o mare diver
sitate de stări, aci proprii per
sonajului. S-a simțit experiența 
acestui actor, lui îi revine me
ritul de a fi încercat să trans
mită. din prima pînă în ultima 
clipă, disperarea dezorientatu
lui Chance. Totuși, s-a simțit 
că Florin Piersic a fost dirijat 
către o risipă de mișcări, de a- 
gitație febrilă, de expresii afi
șate. Exaltarea sa neobosită a 
impresionat, dar n-a convins. 
Mergînd deci cu prea mare fide
litate pe calea tipologiei piesei, 
Mihai Berechet s-a întîlnit cu 
melodrama, întîlnire aproape 
inevitabilă prin dorința de a ne 
trezi mai ales compasiunea față 
d? destinul cumplit al persona
jelor. Pentru a ne convinge și 
mai mult, regizorul 
nat să ne transpună 
dru cît mai apropiat 
erei nd cu mare, cu 
aplicație, atmosfera. _____
minuțios construit, colorat și lu
minat (autoare, Elena Veakis- 
Pătrăscanu), interpreți de cu
loare, muzică în surdină, un 
cîntăreț de bar cu barbă și o- 
chelari fumurii, bătăile de ri
goare. Pauze și adausuri la o 
piesă apăsător de lungă, deficitar 
construită, nu puteau decît să 
îrtîrzie desfășurarea spectacolu
lui care a apărut lung și obosi
tor. Fidelitatea regiei față de 
textul lui Tennessee Williams a 
avut însă și o parte bună : 
„Dulcea pasăre a tinereții" e 
una dintre puținele piese unde 
autorul realizează, cum spu
neam la început, confluența in
dividualului cu socialul. Clima
tul de prejudecăți și ură între
ținut de o burghezie ipocrită, 
obtuză. violentă, a fost bine 
subliniat în spectacol. Reprezen
tantul acestei burghezii a fost 
interpretat de Gh. Calboreanu. 
care a reapărut pe scena Națio
nalului, în postura tiranicului și 
brutalului Boss Finley. Am re
văzut-o. de asemenea, pe Tanți 
Cocea întruchipînd o blinda și 
îngăduitoare mătușă Noony; am 
văzut încă o mulțime de actori 
talentați în roluri insuficient 
conturate de autor, ca Valeris 
Gașialov, Ilinca Tomoroveanu. 
Damian Crîșmaru, Lazăr Vra
bie și alții.

a intențio- 
într-un ca- 
acelor eroi 
prea mare
Un decor

VIORICA TANASESCU
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In boul vechiului atelier ol oroitoriei, o modernă uzină de confecții.
Foto : PAVEL TĂNJALĂ

iN INDUSTRIA UȘOARĂ, FETELE GĂSESC

MESERII VECHI CU
Înfățișare nouă

Adina Damian, elevă în clasa 
a VIII-a la o școală generală din 
Botoșani, ne-a scris că vrea să se 
califice „pentru industria ușoară" 
și că nu știe unde poate dobîndi 
o asemenea calificare. Cum in
dustria ușoară nu este o meserie 
ci o ramură foarte complexă a 
economiei naționale, deservită de 
zeci de profesiuni — ne-am gîn
dit să-i oferim Adinei un răspuns 
mai amplu decît ar fi putut în
cape la „Poșta paginii". Cu atît 
mai mult cu cît ea ni s-a adresat 
în numele mai multor colege, la 
rîndu-le dornice să muncească 
în sectoarele industriei ușoare și, 
se pare, la fel de neștiutoare 
privind varietatea meseriilor, ori 
a posibilităților de calificare.

De la început o încredințăm 
pe Adina și colegele ei că au fă« 
cut o alegere foarte bună. Întîi, 
pentru că o bună parte a acestei 
ramuri industriale realizează a- 
cele produse care intră în trebu
ințele noastre imediate, a căror 
folosință este însoțită, de regulă, 
de plăcere, de bucurie. Această 
industrie ne furnizează îmbrăcă
mintea — țesături, haine gata 
confecționate, tricotaje, încălță
minte. Tot prin intermediul in
dustriei ușoare ne decorăm lo
cuințele, ne procurăm vesela, ne 
adunăm toate acele lucruri mari 
sau mici care creează ambianța 
noastră cea de fiecare zi. Desigur, 
acestea sînt numai o parte din 
atribuțiile industriei ușoare ; ea 
are un rol bine definit în con
textul economiei naționale, con
tribuind, prin specificul său, la 
asigurarea bunului mers și al 
altor ramuri industriale. Este 
deci explicabil de ce în planu
rile noastre de perspectivă, in
dustriei ușoare îi sînt create 
condiții de dezvoltare, de moder
nizare. In actualul plan cincinal, 
producția industriei ușoare va 
crește cu 40—45 la sută, acest 
spor antrenînd și o cerință co
respunzătoare a mîinii de lucru 
calificate.

Dar opțiunea profesională a 
cititoarei noastre este de apre
ciat și din alt punct de vedere. 
Multe din meseriile ce se exerci
tă în industria ușoară sînt —- prin 
caracterul lor și prin tradiție — 
parcă anume destinate fetelor. 
Filaturile, țesătoriile, fabricile de 
confecții, industria cosmetică, 
sînt deservite în majoritate de 
femei. Simțul frumosului, înde- 
mînarea, răbdarea, precum și alte 
calități recunoscute fac din tînăra 
fată o excelentă muncitoare în a- 
ceste ramuri ale industriei. Adina 
și colegele ei au intuit că în in
dustria ușoară își vor găsi calea

împlinirilor profesionale ; \ au 
însă, după cum ne-au scris, no
țiuni destul de vagi despre me
seriile specifice ei. De aceea le 
oferim unele date asupra cîtorva 
din meseriile cele mai răspîndite. 

FILATOR este o meserie cu o 
pondere deosebită în industria 
textilă. Ea se practică în filaturi
le de bumbac, de lînă, de in și 
cînepă. Toate utilajele folosite în 
filaturi au un grad mare de com
plexitate necesitînd, pentru de
servirea lor, muncitori de înaltă 
calificare, cu o bună pregătire 
teoretică și temeinice cunoștințe 
practice. Filatorul trebuie să fie 
inteligent, cu spirit de observa
ție dezvoltat, să fie atent, să aibe 
dexteritate manuală ; mișcările 
lui trebuie să fie repezi și precise 
pentru a putea remedia cu 
promptitudine orice defecțiuni 
apar în funcționarea mașinilor, 
în vorbirea noastră de toate zilele 
nu spunem filator ci filatoare, 
pentru că prezența femeilor în 
filaturi, a adus această meserie 
la genul feminin.

ȚESĂTOR este la rîndu-i o 
meserie practicată cu precădere 
de femei. în ce consta munca 
țesătoarei ? Ea lucrează la răz
boaie — astăzi în majoritate au
tomate — urmărind procesul 
tehnologic pentru a interveni la 
timp în cazul unor defecțiuni. 
Țesătoarei îi trebuiesc cunoștințe 
de matematică și fizică, capaci
tatea de a intui schemele func
ționale ale diferitelor dispozitive, 
îi sînt necesare noțiuni de desen. 
Deși fată, trebuie să o pa
sioneze mînuirea mașinilor mo
derne, să dea dovadă de înde- 
mînare, de conștiinciozitate, să 
fie rezistentă la efort.

TRICOTER. în marile combi
nate de tricotaje din țara noas
tră se folosesc peste 100 de ti
puri de mașini. De aici și prin
cipala sarcină a celui care le de
servește : cunoașterea lor, mînu
irea lor cu maximum randa
ment. Muncitorul trebuie să aibă 
simțul frumosului pentru a îm
bina armonios culorile, să știe să 
facă analize de laborator în ve
derea cunoașterii caracteristicilor 
fizico-mecanice ale fibrelor și 
firelor folosite, o mare receptivi
tate la nou. Meseria presupune 
gust artistic, talent creator, dex
teritate manuală, atenție concen
trată. Și aceasta este o meserie 
indicată fetelor.

CONFECȚIONER TEXTILE 
este denumirea la scară indus
trială a croitorului, a croitoresei. 
Sigur, modificarea nu ține nu
mai de formă ci, mai ales, de 
conținut. Acul, foarfecă, creta și

centimetrul nu dispar din arsena
lul de unelte al croitorului in
dustrial, dar au căpătat alte di
mensiuni. Foarfecă a cunoscut 
metamorfoza mașinii de croit, ti
parele sînt calculate pentru ti
puri de siluete, acul a fost înlo
cuit cu mașini de cusut, automa
te și semiautomate. Constantă a 
rămas dorința croitorilor de a-i 
îmbrăca frumos pe oameni, de a 
ține pasul cu moda, de a realiza 
haine comode și ieftine. Și con- 
fecționerului i se cer însușiri 
psihice și fizice specifice mese
riei : îndemînare, acuitate vizua
lă bună, simț cromatic dezvoltat, 
spirit de observație, iuțeală în 
mișcări și coordonare, conștiin
ciozitate și atașament față de 
meserie. Foarte multe fete se pot 
recunoaște în acest portret, apti
tudinile lor înăscute și le pot 
dezvolta în timpul însușirii mese
riei, dobîndind în același timp 
restul calităților necesare exerci
tării ei.

FINISOR PRODUSE TEXTI
LE. Acestui muncitor îi revine 
rolul hotărîtor în definitivarea 
aspectului calitativ și estetic al 
materialului realizat de țesător. 
Printr-o serie de operații com
plexe și interesante finisorul dă 
produselor frumusețe și calități 
noi. Modernizarea instalațiilor in
dustriale ale procesului de finisaj 
cer un muncitor cu o bună ca
lificare, cu calități psiho-fizice 
specifice: îndemînare, simțul 
frumosului, mobilitate corporală, 
dexteritate, simțul organoleptic 
pentru a distinge calitatea ma
terialelor și altele.

Aceste meserii se pot însuși 
prin școala profesională și prin 
sistemul uceniciei la locul de 
muncă. Iar școli profesionale 
de acest profil funcționează în 
marile centre textile ale țării cum 
sînt : Arad, Timișoara, București, 
Pitești, Buhuși, Oradea, Brașov, 
Cluj, Iași, Sibiu și altele. Mai 
aproape de Botoșani untie locu
iește Adina și colegile ei, e la
șul, Fălticeni sau Focșani, orașe 
în care există școli profesionale 
aparținînd Ministerului Industriei 
Ușoare. Totuși, înainte de luarea 
unei hotărîri definitive privind 
meseria sau școala unde poate fi 
ea însușită trebuie consultată 
broșura editată de Ministerul E- 
ducației și Invățămîntului, intitu
lată „îndrumător pentru admi
terea în școlile profesionale*' care 
se găsește la secretariatele școli-

POȘTA PAGINII
Zerax — corn. Rus — jud. 

Sălaj: lată și răspunsul la cele 
5 întrebări: 1. fizica se poate 
învăța la nivelul cerut de facul
tatea respectivă. Concluzia tra
ge-o singur. Obligatorie este cu
noașterea materiei la nivelul li
ceului; 2. nu reprezintă un im
pediment în acest caz deoarece 
nu ai obligația de a deveni chi
rurg, anestezist sau ortoped ; 3. 
dispoziția la care te referi are în 
vedere pe absolvenții secției u- 
maniste care vor să se ducă la 
facultățile tehnice, aici nu este 
cazul; 4. este bine să existe dar 
nu este obligatoriu, căci nu se 
poate cere candidaților ceea ce 
nu au înPățat. Baza rămîne ma
nualul; 5. nu cunoaștem.

Z. Aurel — Buzău : La Bucu
rești : științe juridice și științe 
administrative. La Iași: numai 
științe juridice.

Scutaru Nelu — Vaslui: De
panarea aparatelor de radio și 
televiziune se învață în școli 
postliceale. Eu te-a$ sfătui să te 
prezinți la Școala profesională 
din Focșani, str. Cuza Vodă nr 
46, pentru meseria electrician de

întreținere și reparații, la Școala 
profesională din Suceava, str. 
Samuil Isopescu nr. 19 pentru 
aceeași meserie, la Școala profe
sională din Botoșani, str. Dochia 
nr. 2 pentru meseria de electri
cian în cohstrucții și instalații 
industriale. Iți rămîne numai 
greutatea alegerii localității.

Herman Gheorghe — corn. Ui- 
leacu din Beiuș, jud. Bihor: Nu 
sîntem informați cu privire la 
liceul sanitar ce ar urma să se 
înființeze în județul Bihor. In 
prezent, astfel de licee funcțio
nează la Galați și la Tîrgu Mu
reș.

Petre C. — Timișoara : In ca
drul Institutului politehnic din 
Galați funcționează la Facultatea 
de industrii alimentare și tehni
ca pescuitului (str. Republicii nr. 
111) cursuri de zi pentru subin- 
gineri, cu o durată de 3 ani, 
care, firește, solicită cunoștințe 
de chimie organică (secții moră- 
rit și panificație, industrii alimen
tare extractive, industrii alimen
tare de origină animală, industrii 
alimentare de origină vegetală). 
Cred că ai îndeplini condițiile

asa

Mai mult ca sigur, nu sînt 
foarte multi cei de vîrsta ba
calaureatului care să spună a- 
cum „nu știu ce să fac“. Cei 
mai multi au decis — bine ori 
rău, dar au f&cut-o. Totuși, 
sînt și destui elevi care duc cu 
ei amărăciunea lui „nu știu în
cotro să mă îndrept0. Am dis
cutat pe tema aceasta cu o 
fată și cu un băiat, elevi în 
ultima clasă la un liceu din 
București. Numele lor nu pre
zintă importanță aici si nici 
nu vrem să le dăm pentru a 
nu-i leza acum, cînd nu au a- 
juns la un prag pe care nu-1 
pot trece — veți vedea de ce.

Rod : Ai scris pe o hîrtie, ca 
răspuns la un sumar chestionar 
al nostru : „nu știu ce voi face 
la absolvire, sînt dezorientată0.

A.G. : Da, nu știu încotro s-o 
apuc. Nu știu ce să fac. Am 
să-mi iau un servici.

Red. : Bine, dar în doispre
zece ani de școală n-ai desco
perit ce-ți place — dacă-ți place 
ceva ? Te consideri vinovată 
pentru această dezorientare ?

A.G. : Mă consider vinovată. 
N-am izbutit să aflu ce m-ar 
interesa. Poate îmi plac mai 
multe lucruri și nu pot alege 
Nu, nu mă pot decide.

Red. : Ești singura vinovată ? 
A.G. : Și școala poartă o vină, 

n-a făcut pentru noi mai ni
mic să ne orienteze. Cel puțin 
în ce mă privește. Am fost o 
dată întrebați ce vrem să ' 
venim, și atît.

Red. : Dar dirigintele 
discutat cu tine, nu te-ai 
să-l consulți ?

A.G. : Pe tovarășa dirigintă 
o avem de anul acesta, nu 
m-am apropiat de dînsa, n-am 
putut 6-o întreb, nu mă cu
noaște. Fostul diriginte e la 
altă clasă, mi-a fost jenă să-I 
caut, poate mi-ar fi dat un 
sfat. N-am discutat cu nimeni...

Red. : Nici cu colegele — cu 
o colegă măcar ?

A.G. : Au fost distante. Fie
care își vede propriile intere
se. Nu m-a îndemnat ni
mic spre ele.

Red. : Dar ele știu ce vor, 
stnt hotărîte ? Cum te simți 
oînd vezi că ele știu și tu nu ?

A.G. : Mă simt foarte prost 
în clasă. Toate vor să meargă 
la facultate și discută cu atîta 
siguranță de parcă s-au si vă
zut intrate. Sincer să vă spun, 
le invidiez, dar eu nu mă pot 
decide să merg la o facultate. 
Asta știu : nu sînt suficient de

mai tu vinovat. De ce ? Poți 
explica, de ce vrei medicina 
veterinară ?

I.T. : M-am gîndit să urmez 
medicina veterinară, ca o ul
timă soluție. Nu e chiar visul 
meu. dar altceva n-aveam ce 
face.

Red. : Ți-a confirmat școala 
că e bine să te îndrepți spre 
profesia aceasta ?

formidabile, îmi dau seama. Nu 
știu însă prea multe despre 
medicina veterinară si ce ca
lități cere ea. Acum, să văd 
ce fac. N-am motive să fiu op
timist. încerc.

Red. : De ce nu ești optimist?
I.T. : Eu am curajul să vă 

spun că sînt un elev mediocru, 
nu prea sigur pe el. Mai bine 

ourmam școala profesională.

LA UN PAS DE BACALAUREAT
SUB IMPERIUL LUI

de-

n-a 
dus

A apărut nr. 1 RADIOTE- 
LEȘCOALĂ și instrucțip 
postșcolară supliment âl
revistei RADIO TV, realizat 
în colaborare cu Ministerul 
Educației și Invățămîntului.

Apărut din dorința de a a- 
juta marea masă de tineri, 
suplimentul satisface o cere
re justificată de sprijinire a 
procesului instructiv-educa- 
tiv prin intermediul emisiu
nilor radio și tele.

Spicuim, pentru informare, 
rubricile mai importante din 
bogatul sumar al primului 
număr

Radioșcoală — prezintă o 
emisiune de orientare școla
ră profesională, „Start la in
strucție4*. teme de limbă și 
literatură română, filozofie 
și socialism științific, econo
mie politică, științele naturii.

A apărut

număr din

RADIO
TELESCOALA

9

istoria României, matematica 
și fizica sau emisiuni televi
zate de cursuri de limbi 
străine etc.

în sprijinul candidaților la 
concursul de admitere în în- 
vățămîntul superior, Televi
ziunea împreună ou Institu
tul politehnic va transmite 
emisiuni cu teme din mate
matică și fizică — destinate 
tinerilor care se pregătesc în 
această perioadă pentru con
cursul de admitere “ ' 
instituție ou profil 
din țară.

Una din emisiunile 
impuse în programul 
„Steaua polară** este destintă 
orientării școlare și profe
sionale. Se anunță trei emi
siuni de interes pentru cei 
care se află' în pragul alege
rii profesiei.

Suplimentul mai cuprinde 
un bogat material documen
tar ilustrativ, schițe și 
grafice specifice pregătirii 
și îmbogățirii cunoștințelor 
școlare ale tinerilor ascultă
tori. (GAB. FL.)

//NU ȘTIU CE VOI FACE"
pregătită să fac fată labine ___ _

facultate. Nici n-aș ști la care 
să mă duc. De aceea, vă spun 
că vreau să-mi iau un servici

Red. : Și părinții ? Ei sînt 
acord ? Ce spun ?

A.G. : Ei nu spun nimic, 
s-au amestecat, mi-au spus 
fac ce cred eu. De fapt si 
vor să-mi iau servici.

Red. : Nu ai aflat de undeva 
ce ai putea face cu liceul ? Nu 
te-ai gîndit la un serviciu anu
me, care să-ți placă ? Cunoști 
că sînt niște cursuri de califi
care special organizate pentru 
absolvenții de liceu, în meserii 
foarte interesante ?

A.G. : N-am aflat. Despre 
asta nu s-a discutat. Poate am 
să urmez, totuși, o școală teh
nică. Am să mă interesez unde 
as putea lucra. în orice caz. mă 
încadrez într-o muncă...

Red. : Tu, I.T. Ai răspuns că 
vrei să urmezi medicina veteri
nară, dar că nu ești sigur dc 
loc că vei reuși, iar de nereu
șită — spui, — vei fi tu și nu-

de

nu 
să 
ei

AZI, RĂSPUNDE 
CITITORILOR

NOȘTRI:

1. La ce vîrstă, se pot înscrie 
absolvenții școlilor generale la 
concursul de admitere ?

— Pentru a se putea înscrie 
la concursul de admitere în șco
lile profesionale sau la ucenicie 
la locul de muncă în sectorul 
construcțiilor, tinerii trebuie să 
aibă cel puțin 15 ani și cel mult 
18 ani împliniți pînă la 31 de
cembrie.

2. In ce constă concursul de 
admitere ?

— După examenul medical, 
care este eliminatoriu, candi- 
dații sînt examinați prin inter
mediul unor teste de cunoștințe, 
în scris asupra cunoștințelor de 
limbă română și matematică 
dobîndite în cursul școlii gene
rale.

3. Unde vor lucra absolvenții 
după terminarea școlii ?

— Absolvenții școlilor profe
sionale și cursurilor de ucenicie 
vor lucra cu precădere în apro
piere de domiciliul părinților, 
pe șantierele cele mai mari și 
mai importante din țară.

4. Care este durata de școla
rizare ?

— Durata de pregătire este 
de doi ani pentru majoritatea 
meseriilor și de trei ani la me
seriile cu profil mecanic și e- 
lectric : lăcătuși, electricieni, 
strungari. Absolvenții școlii ge
nerale de 10 ani sînt școlarizați

I.T. : Nu pot să spun că mi-a 
confirmat. Nu mi-a spus nici 
,,da* 
bat în 
și mi

Red. 
gîndit, 
să te _
cină veterinară.

I.T. : Cred că am ales pentru 
că știu cum e la țară și-mi pla
ce liniștea, acolo nu sînt ma
șini. (n.a. — Nu sînt mașini ? !). 
Pe urmă, m-am gîndit că 
pe vremea cînd eram mic uram 
animalele și vreau să-mi dove
desc că pot să-mi înving ura 
aceasta. Nu sînt niște motive

nici .,nu“. Am fost între- 
clasă dacă am ales 
s-a spus „bine**.
: Oricum, cred că 
dacă există ceva 

recomande pentru

ceva

te-ai 
care 

medi-

meserie. Să nu credeți cumva 
că am părerea — ca alții — că 
la meserie trebuie să fii ceva 
mai prost. Eu n-am spus des
pre mine că sint prost, ci un 
elev mediocru. La meserie ma 
dezvoltam 
mai sigur 
ferm, mă 
vreți, mai 
Sint convins că tot 
la o facultate, mai tîrziu.
la. o facultate unde să am 
rantia că e de mine. Asa. 
eu singur am zis că mere 
liceu, cum spun acum că 
urma medicina veterinară.

altfel. Deveneam 
pe mine, un om mai 
descopeream, dacă 

ușor, cum sînt 
aiungeam 

dar
ga-
tot

’a 
voi
La

eu.

liceu am reușit. La facultate — 
nu știu.

Red. : Te-a supărat faptul că 
ți-am pus întrebările astea ?

I.T. : Nu, mi le-am pu« și 
eu. poate trebuia să mi le pun 
mai de mult, cu mai multă in
sistență. Nu știu dacă se potri
vește aici zicala ..mai bine mai 
tîrziu decît niciodată4*.

Red : Mă înto c la optimism. 
De cine depinde să devii 
mist?

I.T. : Acum numai de 
.Pînă acum mai depindea . 
scoală, de părinți, dacă ar 
insistat să mă pună mai 
mult pe gînduri ce să fac mai 
departe. Chiar dacă n-ascultam 
sfatul, mă ambiționa să mă de
cid din vreme și să mă pregă
tesc. Acum, ce mai pot face ? 
Avem bacalaureatul, admite
rea. Numai voința mea si dacă 
am adunat destul pe parcursul 
anilor, mă mai pot ajuta. Ceva 
am adunat, dar. recunosc, nu 
în mod expres pentru medicina 
veterinară. La asta m-am gîn
dit abia anul acesta. Am să mă 
edific în iulie, după admite
re...Și totuși, să nu amînăm edi
ficările pentru luna iulie, după 
admitere. Și cînd. spunem 
asta ne gîndim la școală, pă
rinți, elevi. In fața unei ase
menea sincerități, cu gustul 
părerilor de rău că a fost ce
rută prea tîrziu, nu credem că 
poate exista pedagog care să 
nu aibă ceva de spus. Ceva ce
lor în cauză. Iar în viitor, celor 
care nu trebuie să ajungă la a- 
cest impas.

opti-

mine 
si de 

ti 
de

i

LUCREȚIA LUSTIG

9 ÎNTREBĂRI Șl 9 RĂSPUNSURI

DESPRE PROFESIUNILE CONSTRUCTORILOR

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

un an mai puțin pentru fiecare 
meserie.

5. Care este specificul activi
tății și cerințele meseriilor de 
bază din construcții ?

— Meseria de betonist este o 
meserie de viitor în general da
torită faptului că betonul armat 
tinde să înlocuiască celelalte 
materiale necesare construcții
lor. Rolul betonistului este de a 
doza volumetric, manual sau 
automat, după rețete date în a- 
numite proporții oomponentele 
betonului pentru a fi turnat în 
cofrajele executate de dulgheri, 
în cea mai mare măsură, sigu
ranța unei construcții depinde 
de precizia și calitatea lucrări
lor executate de 
gherul este 
prima zi a unei 
El are rolul de 
Ionii acesteia și 
necesare pentru ___ ____
nului. O contribuție spectacu
loasă a betoniștilor este reali
zată prin metoda cofrajelor gli
sante cu ajutorul căreia un bloc 
se poate înălța în cîteva zile. 
Din executarea unei oonstrucții 
40—50 la sută revine zidarului 
care dozează materiile prime 
pentru executarea zidurilor, ten
cuielilor și pardoselilor.

6. In ce condiții absolvenții 
școlilor profesionale pot aborda 
liceul ?

— Absolvenții școlilor profe
sionale' pot da diferențe pentru

betoniști. Dul- 
solicitat din 
noi construcții, 
a construi pi- 
toate cofrajele 
turnarea beto-

a fi înscriși în anul III al li
ceelor industriale de orice profil 
sau al liceului teoretic la cursu
rile serale.

7. Unde se desfășoară practica 
de producție în școlile care pre
gătesc viitorii meseriași ai con
strucțiilor ?

— Elevii școlilor profesionale, 
cît și cursanții de la ucenicie 
efectuează practica în produc
ție în majoritatea cazurilor la 
unitățile industriale de con
strucții cu care au încheiat con
tract la admitere.

8. Ce acte se cer la concursul 
de admitere ?

— La examenele de admitere 
la care se pot înscrie tineri din 
întreaga țară, se cer următoa
rele acte : — certificat de ab
solvire a școlii generale — în 
original, certificat de naștere — 
în original și o copie, " 
pilului de la 0 la 15 ani 
tificat medical, buletin 
liza sîngelui efectuat cu 
3 săptămîni înainte de _____ ,
rezultatul examenului radiologie 
pulmonar efectuat cu cel mult 
trei luni înainte de concurs.

9. Cînd se organizează con
cursul de admitere în rețeaua 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale ?

— Concursul de admitere se 
organizează în două sesiuni : 
în vară, între 6 și 14 iulie și în 
toamnă, între 3 și 10 septembrie.

C. STANCULESCU

Adresele centrelor 
curs pentru cei care 
se înscrie în școlile 
nale ale Ministerului 
fiilor Industriale.

de eon* 
doresc sâ 
profesio- 
Construc-

I.A.A.I.C., 
tel. 1139.

fișa co- 
sau cer- 
de ana- 
cel mult 
concurs,

1. Alexandria — 
9tr. Dunării nr. 372,

2. Arad — Șantier nr. 6. Trus
tul de construcții industriale — 
Timișoara, str. Tereza Ocsko, 
nr. 96.
3. Botoșani — Școala generală 

nr. 2, str. Dobrogeanu Gherea 
nr. 32 tel. 1 18 32.
4. Brăila — str. Școlilor nr. 13, 

cartier 1 Mai.
5. București — Grupul școlar 

de oonstrucții, Șos. Mihai Bra- 
vu nr. 428, tel. 21 76 99.
6. București — Str. Leordeni 

nr. 94, Sector 5
7. Calafat — Liceul Indepen

dența. B-dul T. Vladimirescu, 
nr. 52, tel. 333.
8. Cluj — Grup șantiere T.C.I.- 

Cluj, cal. Baciului nr. 2, tel. 
2 40 29
9. Craiova — Trustul de con

strucții industriale, str. V. Con
ta
10.
de
20,
11.

MARIETA VIDRAȘCC

într-o 
tehnic

■W'-'

lor generale, ale școlilor profe
sionale și la Inspectoratul școlar 
județean.

încă o cărămidă.
Foto : VARGA BELA — Baraolt

nr. 4
Dej — Școala profesională 
construcții str. Mărășești, nr. 
tel. 673.

Fălticeni — Liceul agricol, 
str. Maior loan nr. 10, tel. 213.
12. Focșani — Școala profesio
nală de construcții, str. Marea 
Revoluție, nr. 48, tel. 28 61.
13. Galați — întreprinderea de 
construcții agrozootehnice, str.
1 Mai, nr. 161—163, tel. 1 61 60.
14. Găiești — Școala generală 
nr. 1. str. 23 August.
15. Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
str. Cauciucului nr. 22. tel. 1012. 
16- Iași — Grupul școlar de con
strucții, str. Bucium nr. 17, 
tel. 1 24 88.
17. Lugoj — Școala generală nr. 
3. str. V.I. Lenin nr. 2, tel. 16 31.
18. Oradea — Grup șantiere 
T.C.I.-Cluj, șois. Borș km. 7, 
tel. 1 66 71.
19. Pitești — Grupul școlar de 
construcții str. Războieni nr. 35, 
tel. 3 18 30.
20. Ploiești — Școala generală 
nr. 7. str. Nucilor nr. 39 tel.
2 12 86.
21. Rîmnicu-Vîlcea — Școala 
generală nr. 2, cartier Traian.
22. Săcele — Școala profesională 
de construcții. Bd. 8 Mai nr. 17, 
tel. 16.
23. Sibiu — Grupul școlar de 
construcții, str. Pedagogilor nr. 
7 tel. 11215.
24. Slatina — Grupul școlar șan
tier T.C.I., Craiova, str. Maga
ziilor nr. 1.

puse dacă ai adăuga la timpul 
planificat pentru pregătirea pro
fesională încă șase luni.

Crișan F. Vasile — Reghin, 
jud. Mureș: Citiți răspunsul de 
mai sus. Îndrumătorul nu preve
de interdicția pentru băieți de a 
deveni asistenți de farmacie.

Zaharia Sandu — Oradea. 
Toate ramurile biologiei și ca a-

această secție la Facultatea de 
industrii alimentare și tehnica 
pescuitului (din cadrul Institu
tului politehnic Galați, str. Re
publicii nr. 111).

Negoiță I. Stelică — com. Pa
dina, jud. Buzău: Licee potrivi
te pentru un iubitor al matema
ticii și chimiei se afla nu prea 
departe și anume la Ploiești (Li-

ian nr. 28 cu secțiile tehnologia 
construcțiilor de mașini, mașini 
și aparate electrice. Liceul de pe
trol mi se pare însă cel mai po^ 
trivit deoarece îmbină cele două 
materii dorite: matematică și 
chimie.

Neamțu Dumitru — București: 
Atunci cînd va fi cazul, adresa- 
ți-vă oricărei uzine din București,

o muncă productivă va fi desi
gur încurajată.

Vasile Topor — Rm. Sărat, 
jud Buzău: In ciuda dificultă
ților survenite, nu ai pierde con
tactul cu silvicultura prezentîn- 
du-te la o școala de specializa
re postliceală pentru industriali
zarea lemnului, secția exploatări 
și transporturi forestiere. Astfel

••••• •••••«

VIAȚA BATE LA UȘĂ!
tare biologia marină se predau 
la Facultatea de biologie. Iar 
care sînt aceste ramuri nu este 
probabil necesar să vă spun eu. 
Facultatea pregătește profesori 
de biologie și biologi pentru 
producție și cercetarea științifi
că, ceea ce explică existența anu
lui al V-lea — an de pregătire 
a cercetătorilor.

O posibilitate de a avea rela
ții mai concrete cu biologia ma
rină oferă frecventarea secției de 
tehnică a pescuitului și piscicul- 
tură cu 4 ani de studiu. Găsiți

de SEN ALEXANDRU

ceul industrial de petrol cu sec
țiile : prelucrarea țițeiului fi u- 
tilaje de rafinării, Bd. Petrolu
lui nr. 2) fi la Cîmpina (Liceul 
industrial de petrol cu secțiile 
exploatarea zăcămintelor de țiței 
și gaze și utilaj pentru foraj și 
extracție, str. Griviței nr. 91). Ar 
fi indicat să te gîndești și la Li
ceul industrial pentru construcții 
de mașini din Ploiești, str. Tra-

întrucît la cea mai mare parte 
funcționează cursuri de califica
re în condițiile potrivite situației 
dumneavoastră.
asemenea, 
problemă
tuali, nu veți găsi îndrumare și 
ajutor în
dv. de a va califica și a depune

Mă întreb, de 
dacă p unind această 

superiorilor dv. ac-

sensul dorit. Intenția

de secții funcționează la școlile 
respective din Piatra Neamț (str. 
Ștefan cel Mare nr. 57), Rîmni- 
cu Vîlcea (bd. Lenin nr. 311), Si- 
ghetul Marmației (str. Dragoș 
Vodă, nr. 39). Și în acest caz 
pădurea ar constitui cadrul na
tural al activității dumitale pro
fesionale.

Traian Stănescu — Casimcea, 
jud. Tulcea : Legea respectivă 
se referă numai la absolvenții 
instituțiilor universitare. Institu
tul de 3 ani nu intră în această 
categorie. Interesați-vă totuși di-

rect la A.S.E., București, Piața 
Romană nr. 6, telefon 110610.

Lazăr Lenuța — corn. Buzes- 
cu, jud. Teleorman : Dacă alegi 
matematica și limba română poți 
candida la ambele specialități ale 
liceului sanitar tehnica dentară 
(pentru care ai putea alege și 
fizica) și asistent medical de la
borator (la care poți opta între 
română și chimie).

T. D. — Botoșani: E bine să 
fii laconic, dar explicați-mi de 
unde să știu dacă sînteți viitor 
absolvent sau... absolventă ? In 
județul Botoșani funcționează o 
școală postliceală sanitară (str. 
Maxim Gorki nr. 1) și o școală 
postliceală comercială (str. Cuza 
Vodă nr. 8) care pregătește con
ducători de unităfi comerciale.

I. Const. — com. Lădești: La 
Craiova funcționează intr-adevăr 
un liceu industrial de construcții 
(nu de arhitectură cum îl denu
mești dumneata) cu secțiile con
strucții civile și industriale, in
stalații pentru construcții (str. 
Breslei, nr. 156 A).

Cozma Octavian — Iași: Dra-

gă Octavian, nu văd nici un mo
tiv de grabă. Nu se pot învăța 
temeinic două școli în același 
timp și oricum ești la sfîrșitul 
școlii profesionale. Nu peste 
multă vreme îți vei putea înde
plini visul dar în condiții cores
punzătoare. Pînă una alta, folo
sește timpul spre a te pregăti 
temeinic pentru examenul de ad
mitere. Că doar... nu dau turcii! 
Dumneata ca ieșean s-ar cuveni 
să știi asta.

Pintilie Viorel — București: 
Dispozițiile nu se referă la șco
lile tehnice, la Institutul politeh
nic din Galați nu este prevăzută 
o școală tehnică de construcții 
navale, se pregătesc subingineri 
(3 ani de studiu) pentru specia
litățile : construcții corp nave, in
stalații subingineri (3 ani de stu
diu) pentru specialitățile: con
strucții corp nave, instalații na
vale de bord. Adresați-vă direct 
acestui institut (Galați, str. Re
publicii nr. 111, tel. 148 70) 
pentru a afla dacă dispozițiile 
legii respective se aplică și la 
subingineri.

POȘTA PAGINII



Soldați oi regimului de la Saigon retrâgîndu-se în dezordine spre Hue dupâ ce patrioții 
sud-vietnamezi au eliberat orașul Quang Tri. '

La încheierea lucrărilor seminarului

international de

TINERETUL
SECURITAJII

A

IN

la Terezin

SI COLABORĂRII
EUROPA

Sărbătoarea Cehoslovaciei
Astăzi popoarele Cehoslovaciei ani

versează un eveniment deosebit de 
important: se împlinesc 27 de ani 
de la eliberarea țării de sub jugul 
fascist.

Ca urmare a strălucitelor victorii 
dobîndite de armata sovietică în lupta împotriva 
hitlerismului, la 9 mai 1945, ultimii cotropitori 
erau alungați din Praga. Alături de unitățile ar
matei Uniunii Sovietice — principala forță a coa
liției antifasciste — de patrioții cehi și slovaci, 
a luptat cu eroism și spirit de sacrificiu și ar
mata română, adueîndu-și de-a lungul mai multor 
bătălii o importantă contribuție de singe la eli
berarea țării frățești, la victoria asupra fascis
mului.

In anii care s-au scurs de la eliberare, oamenii 
muncii din Cehoslovacia, sub conducerea Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, au obținut re

zultate de seamă în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii în toate domeniile edificării socie
tății socialiste. Poporul român, tineretul țării 
noastre, urmărește cu caldă simpatie și se bucură 
sincer de succesele popoarelor din Cehoslovacia

Relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre România și Cehoslovacia s-au ridicat pe 
noi trepte în anii puterii populare și ai construi
rii socialismului, pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist. Dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie, a colaborării mul
tilaterale româno-cehoslovace, corespunde inte
reselor ambelor popoare, cauzei socialismului și 
păcii.

Cu ocazia acestei sărbători poporul român, tî- 
nara generație a României socialiste, adresează 
tineretului și poporului cehoslovac urări de noi 
și însemnate succese pe drumul dezvoltării și în
floririi continue a patriei sale.

ORELE PRIMĂVERII 
LA PRAGA

Bazele americano-saigoneze din zona 
Kontum sub tirul patrioților sud-vietnamezi

Luptătorii Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud au continuat luni să bom
bardeze bazele de artilerie ale 
trupelor americano-saigoneze

din jurul localității Kontum, în 
zona Platourilor centrale, la 
435 km nord de Saigon. Forța 
principală a loviturilor patrioți
lor a fost îndreptată asupra

bazelor „41“, Le Khanh și Ben 
Het. Comandamentul trupelor 
regimului de la Saigon a recu
noscut oficial gravitatea situa
ției în care se află efectivele 
saigoneze dislocate în zonă.

La Terezin, lingă Varșo
via, s-au încheiat lucrările 
seminarului internațional de 
pregătire a intilnirii tinere
tului european pe tema 
securității și colaborării în 
Europa, ce va avea Ioc Ia 
Helsinki, Ia sfîrșitul lunii 
august. Au fost prezenți de
legați, reprezentând 18 țări 
europene și 6 organizații 
internaționale. Din partea ță
rii noastre a participat 
Gh. Prisecaru.

Conceput ca o intilnire de 
lucru în vederea precizării și 
concretizării principiilor de 
bază și a unei 
program care să 
participare largă 
lui la conferința
sinki, seminarul a prilejuit 
un util schimb de opinii pe

platforme- 
faciliteze o 
a tineretu- 
de la Hel-

tema necesității colaborării 
și cooperării intre diverse 
organizații de tineret de pe 
continentul european. Parti
cipanta au abordat, tot
odată, probleme legate de 
securitatea 
europeană, 
nomică și culturală in Eu
ropa și cu privire la orga
nizarea de acțiuni concrete 
ale tineretului în acest con
text.

Farticipanții au ascultat o 
expunere a lui W. Krasko, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, președintele comi
siei pentru politică externă, 
a Seimului R. P. Polone, pri
vind poziția Poloniei în pro
blema securității și colaboră
rii în Europa, și au fost pri
miți de H. Skibniewska, vi- 
cemareșal al Seimului.

și colaborarea 
cooperarea eco-

AVIAȚIA S.U.A. A 
BOMBARDAT ZONE 

POPULATE DIN 
R. D. VIETNAM

HANOI 8 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității luni 
la Hanoi, Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam con
damnă în mod sever noile bom
bardamente aeriene și navale 
efectuate de S.U.A. la 7 mai a- 
supra unor zone intens populate 
din provinciile Nam Ha, Ninh 
Binh, Thanh Hpa, Nghe An, Ha 
Tinh și Quang Binh, precum și 
în regiunea Vinh Linh, infor
mează agenția V.N.A. Forțele 
armate și populația au dat ri
posta cuvenită acestor noi acte 
de război, doborînd două avioa
ne americane și incendiind o 
navă militară.

Ministerul de externe al R.D. 
Vietnam cere cu. fermitate să 
se pună capăt imediat și defini
tiv oricăror acte agresive și de 
încălcare a suveranității și se
curității R. D. Vietnam — se 
subliniază în încheierea decla
rației.

O CERERE A 
SENATORILOR 

DEMOCRAT! 
AMERICANI

Membrii democrați ai Sena
tului S.U.A. s-au pronunțat în 
unanimitate, luni, asupra unei 
moțiuni prin care cer preșe
dintelui Nixon să se întîlnească 
cu liderii Congresului pentru a 
prezenta acțiunile pe care gu
vernul S.U.A. intenționează să 
le întreprindă în Vietnam, 
transmite agenția United Press 
Internațional. Liderul majorită
ții democrate din Senat, Mike 
Mansfield, a declarat că sena
torii democrați doresc o ase
menea întrevedere mai înainte 
ca acest organism să ia în dez
batere proiectele de lege și a- 
mendamentele care vizează în
cetarea războiului din Vietnam.

• Un avion american de tipul 
;,Phantom-4“ a bombardat vi
nerea trecută, din greșeală, o 
unitate a armatei saigoneze din 
localitatea My Chanh. provocînd 
moartea a nouă militari saigo- 
nezi și rănind alți 21. au anun
țat luni la Saigon surse mili
tare citate de agenția Associa
ted Press.

Patrioții 
cambodgieni 
au cucerit 

orașul Tani
Forțele armate populare de e- 

liberare națională din Cambod- 
gia au eliberat localitatea Tani, 
din provincia Kampot, în sud- 
vestul Cambodgiei, anunță agen
țiile Associated Press și France 
Presse. După cum a confirmat 
purtătorul de cuvînt militar al 
armatei lonnoliste, militarii re- 
gimului-marionetă s-au retras 
în derută, abandonînd această 
poziție, cea de-a cincea cucerită 
de patrioți în decurs de o săp- 
tămînă. O dată cu eliberarea o- 
irașului Tani, întreaga regiune 
populată și în care se află cul
turi agricole din provincia Kam
pot a trecut sub controlul pa- 
trioților.

Piazza del Popolo din Roma, așa cum arata ea, invadata de miile de afișe electorale 
înaintea alegerilor de la 7 mai.

„IMPERIUL SOMOZA'
A

nastasio S o m o z a
Debayle a predat 
mandatul prezi
dențial unui trium
virat. alcătuit din 
doi reprezentanți 

ai partidului liberal (de guver- 
nămînt) și unul din partea 
partidului conservator. Cei ne
avizați ar putea crede că dinas
tia Somoza renunța la putere, 
oferind nicaraguenilor, după 
circa 40 de ani, posibilitatea de 
a-și alege un președinte în con
formitate cu prevederile electo
rale ale constituției. In realitate 
„Tachito", cum mai este denu
mit actualul șef al clanului, a 
predat prerogativele puterii nu
mai formal, și numai pentru o 
perioadă, el continuînd. în virtu
tea celorlalte funcții pe care le 
deține să fie, omul „forte“ al 
regimului.

De ce a fost necesară această 
manevră ? Constituția statului 
Nicaragua interzice unui pre
ședinte dreptul de a dobîndi 
două mandate consecutive. Ve; 
nit la putere în 1967, datorită 
puternicelor instrumente econo
mice, politice și, în special, de 
represiune pe care le deține fa
milia Somoza, „Tachito" urma 
să organizeze la începutul anu
lui alegeri prezidențiale. Man
datul noului președinte ar fi 
trebuit să debuteze, în acest caz, 
în luna mai a.c. Numai că, de
parte de a ceda puterea. So
moza a pus la punct un plan 
menit a-i asigura președinția 
pentru o nouă perioadă. în pri
mul rind a dispus organizarea 
unor alegeri legislative ; alegeri 
desfășurate în februarie și „cîș-

• UN GRUP de 37 de prizo
nieri de război pakistanezi, bol
navi sau răniți, și patru civili au 
fost repatriați luni în Pakistan, 
informează agenția REUȚER. Ei 
au părăsit capitala Indiei Ia 
bordul unui avion spectfil al Cru
cii Roșii Internaționale.

tigate" bineînțeles, de partidul 
lui... Somoza. Apoi, pentru a nu 
„încălca" prevederile constitu
ționale, el a promis că va pre
da mandatul unui triumvirat, 
pe o durată de 30 de luni, ur- 
mind ca în 1974 să fie organi
zat scrutinul prezidențial. El s-a 
ținut de cuvînt. La 1 mai a 
anunțat crearea triumviratului ; 
numai că două zile mai tîr- 
ziu același Somoza și-a a- 
nunțat... candidatura la alege
rile prezidențiale, proiectate 
pentru luna septembrie 1974. EI 
se poate lăuda că a „respectat" 
Constituția. Pentru a infringe 
orice eventuală opoziție. Adu
narea legislativă va sancționa 
hotăririle lui „Tachito". ușurîn- 
du-i acestuia obținerea unui 
nou mandat a cărei durată se va 
întinde pină spre anul 1980. 
Semnificativ pentru modul de 
guvernare al familiei Somoza 
este și colaborarea cu conser
vatorii. Liberalii au convenit 
cu conservatorii, ca în schimbul 
sprijinului pe care aceștia din 
urmă îl acordă regimului So
moza, să le înlesnească dobîn- 
direa în parlament a 40 de 
locuri din totalul de 100. Dar, 
mașina electorală, obișnuită cu 
un anumit stil, a adus în Adu
narea legislativă 90 Ia sută... li
berali. Rezultatele „scrutinului" 
au provocat vii nemulțumiri 
printre conservatori ; aripa de 
dreapta a acestui partid a con
simțit, totuși, să colaboreze în 
continuare cu Somoza. ceea ce 
i-a adus reprezentantului său, 
Fernando Aguero Rocha, un Ioc 
printre membrii triumviratului.

Familia Somoza are în pro
prietatea sa cele mai mari su
prafețe agricole, se numără 
printre cei mai mari producă
tori de cafea și de zahăr, deține 
monopolul industriei cimentului, 
precum și poziții-cheie în indus
tria lemnului, bumbacului, me
talurgiei și construcțiilor. So
moza este comandant al forțe
lor armate, conducător al par
tidului liberal ; iar pe fratele 
său. Jose, l-a avansat general 
și l-a numit instructor general 
al armatei.

După cum dovedesc faptele, 
farsele de Ia Managua au drept 
scop menținerea Ia putere a 
familei Somoza în ciuda unui 
curent de opinie a cărei forță 
se manifestă din ce în ce mai 
puternic. Măsurile adoptate de 
Somoza pentru asigurarea „con
tinuității" regimului său au mă-

• Nicaragua se 
întinde pe o su
prafață de 184 000 
kmp. și are o 
populație de cir
ca 2 milioane de 
locuitori. Fostă 
colonie spaniolă, 
această țară și-a 
cîștigat indepen
dența în anul 
1821. Limba ofi

cială este spaniola. Capitala — 
Managua. Principalele culturi 
agricole : bumbac, cafea, tres
tie de zahăr, orez, porumb, 
plantații fructifere. Se extra
ge aur.

• Fondatorul dinastiei Somo
za, „Tacho“, a devenit șeful 
gărzii naționale, înființată de 
Statele Unite prin anii 1930, in 
urma unei intervenții militare 
în Nicaragua. în 1936 el a ini
țiat și condus o lovitură de 
stat, care avea să-1 facă stă- 
pinul țării pentru o perioadă 
de 20 de ani. In anul 1956 el 
a fost asasinat.

• A urmat apoi la condu
cerea statului fiul său, Luis 
Somoza, în timp ce fratele a- 
cestuia „Tachito" prelua co
manda gărzii naționale.

• Din 1967, Anastasio Somo
za Debayle cumulează funcțiile 
de președinte al republicii, ge
neral și șef suprem al gărzii 
naționale, unica forță armată 
din țară. Venirea sa . Ia putere 
a fost precedată de mari de
monstrații antiguvernamenta
le, împotriva farsei electorale. 
Ciocnirile s-au soldat cu 100 
victime dintre manifestanți.

• Deseori atotputernicia fa
miliei Somoza a fost compara
tă cu familia Trujillo, care 
timp de 30 de ani a stăpinit 
în Santo Domingo. Ca și di
nastia Trujillo, Somoza și-a 
creat un aparat militar, poli
tic. de represiune, care pune în 
aplicare toate metodele — de 
la corupție la lichidarea fizică, 
a oponenților — în vederea a- 
părării regimului.

rit tensiunea politică din țară. 
Efervescența a devenit puterni
că in rîndul studenților și elevi
lor. Grevele, demonstrațiile an
tiguvernamentale — reprimate 
bruta] de armată se țin lanț. 
Situația economiei se agravează 
și ea de la an la an.

I. TIMOFTE

în Italia 
s-au încheiat 

alegerile 
parlamentare

Luni s-au încheiat în Italia 
alegerile parlamentare deschi
se duminică pentru desemnarea 
celor 630 de deputați și a 315 
senatori. Potrivit datelor preli
minare. participarea alegăto
rilor la vot a atins un nivel re
cord în comparație cu scruti- 
nurile anterioare, cifrîndu-se, 
cu puțin înainte de închiderea 
urnelor, la peste 93 la suta. 
Reamintim că pe listele elec
torale au fost înscriși 37 039 769 
de alegători pentru Camera de- 
putaților și 33 735 983 pentru 
Senat (pentru înnoirea Senatu
lui nu pot vota decît persoane
le care au împlinit vîrsta de 
25 de ani), chemați să se pro
nunțe asupra a 8 489 de candi
dați prezentați de 21 de parti
de și grupări politice.

Rapoartele transmise de cir
cumscripțiile electorale, pe mă
sură ce se desfășoară numero
tarea voturilor, urmează să fie 
centralizate cu ajutorul calcu
latoarelor electronice instala
te la sediul Ministerului de In
terne.

Primele rezultate oficiale vor 
fi anunțate în cursul nopții de 
luni spre marți, urmînd ca re
zultatele definitive să fie cu
noscute cel mai tîrziu miercuri 
dimineață.

FLORI PENTRU EROII 
ROMANI CAZUȚI TN 

LUPTELE PENTRU 
ELIBERAREA UNGARIEI

C
ălătorul sosit U
Praga este supus u- 
nui test de memo
rie, unui efort con
tinuu de aducere 
aminte. Vechea ca

pitală își poartă prin lume faima 
de oraș al istoriei, condensînd 
pe mari suprafețe de o parte 
și de alta a Vltavei decupaje 
de durata unor secole, oferind 
trecătorului posibilitatea specta
culoasă a meditației în fața o- 
glinzilor retrovizoare drapate în 
piatră, șlefuite dar nu afectate, 
de vîrsta venerabilă. Ilustratele, 
splendidele ilustrate despre Pra
ga, — am senzația că s-a pus la 
punct o tehnică de invidiat a 
ilustratelor pragheze în stare 
să spulbere nehotărîrea amato
rilor de cunoaștere, filmele — 
o întreagă literatură filmată re
memorează pașii pe caldarimul 
evenimentelor în metropola 
seculară, fotografii de tot felul și 
nu în ultimă poziție reportajele 
scrise sau nu, ale celor care au 
pășit fie și o singură dată 
printre statuile podului Carol 
— au reușit să te plaseze în- 
tr-atit in ambianța orașului de 
azi îneît, tu cel sosit de cîteva 
ore te simți îndemnat să eva
luezi pozițional strigătele sale 
arhitectonice și reușești fără di
ficultate a-i recunoaște prompt 
datele de definiție.

Am sosit în oraș în miez de 
noapte, aproape de momentul 
cînd ceasul din turnul vechii 
primării își pregătea atractiva 
mașinărie pentru anunțul pri
măverii la Praga. Lebăda albă 
rotindu-se neobosit, dominant, 
deasupra acoperișurilor abia de
senate sub proiecția spuzei lu
minilor nopții, undeva departe 
în stingă ghicești conglomera
tul muzeal al Hradului^ vechea 
poartă îți iese în față la numai 
cîțiva pași de la peronul gării. 
De ajuns pentru a te convinge 
că ești la Praga așteptînd ne
răbdător retragerea nopții, ca 
să poți mingiia îndeaproape zi
durile grele de amintiri.

Cald, destul de cald, deși vi
trinele ezitau a-și retușa ținuta. 
Un val de aer rece a măturat 
timp de cîteva zile Cehoslova
cia, întreaga Europă Centrală 
de altfel și lumea nu este con
vinsă încă de statornicia primă
verii. Totuși, ici-colo, reclamele

au luat-o înainte. In subtera
nele de traversare, adolescenți, 
îndeosebi, își îngăduie să poar
te sub braț fulgarinul imaculat 
scos din garderoba anotimpu
lui abia sosit. Strada antici
pează. Deși dimineața devreme, 
forfota se înfiripă treptat. A- 
lergătura de fiecare zi în cău
tarea cumpărătorilor. O notă^ de 
curiozitate — schelele care îm
bracă impunătoarea clădire a- 
muzeului național. Se execută 
lucrări de reamenajare. în a- 
propiere, în spatele statuii, cu-

NOTE
DE DRUM

riozitatea trecătorului este po
larizată de ecranele amplasate 
în mijlocul străzii, perturbînd 
pentru moment alunecarea o- 
bișnuită a vehiculelor. Zgomo
tele care răzbat de dincolo de- 
conspiră ritmul de lucru. Este 
unul din punctele de impact 
ale viitorului metrou. Praga 
deține performanțe neobișnuite 
în privința dimensiunii traficului 
de călători. Ni se pun la dis
poziție cifre expresive : în ca
pitală recurg la mijloacele de 
transport in comun mai mulți 
pasageri decît solicitanții căilor 
ferate pe întregul teritoriu al 
țării : Dezvoltarea parcului de 
tramvaie, mărirea numărului 
de autobuze și autoturisme im
plică, concomitent ou sporirea 
posibilităților de deplasare din- 
tr-o parte în alta a orașului și 
o îngreunare pronunțată a vite
zei de mișcare. Străzile — u- 
nele din ele aceleași vechi ar
tere pe care se circula timid 
la începutul secolului cu cîțiva 
kilometri la oră — se dovedesc 
incapabile să preia în condiții 
onorabile explozia automobi
listică a unei țări constructoare 
de mașini, surplusul — deloc 
neglijabil ! — creat în sezonul 
de aflux turistic. Metroul — 
costisitor și nu așa de ușor de 
realizat apare ca o soluție indis
pensabilă. Deocamdată, pe frag
mente, ulterior un sistem astfel

conceput Incit să limite»© la 
maximum pierderile de timp 
din bugetul cetățeanului, aglo
merația excesivă de pe arterele 
de circulație.

Undeva, la marginea orașu
lui, coșuri de fabrici. Praga 
grupează în perimetrul său cî
teva din unitățile importante 
ale industriei cehoslovace, care, 
în acest an sint solicitate să-și 
spună cuvîntul la împlinirea 
diagramei prefigurate prin pla
nul de stat. In 1972 economia 
țării prietene urmează un ascen
dent calitativ important recep
tivă la cerințele modernizării 
structurilor existente. Ni se
vorbește despre mărirea în
comparație cu anul trecut a 
produsului social cu 4,7 la sută, 
a venitului național cu 5 Ia 
sută. De remarcat că sporul de 
producție industrială prevăzut 
se va înfăptui în exclusivitate 
pe seama creșterii productivi
tății muncii. Acelorași coman 
damente ale restructurărilo 
calitative le sînt subsumai 
preocupările de modernizare a 
tehnologiilor de fabricație, prin 
introducerea celor mai noi cu
ceriri ale tehnicii contempo
rane.

Informațiile primite, atesta 
receptivitatea deosebită la nou
tate contrastează vizibil cu 
nota de imobilism a construc
țiilor, reflexe spectaculoase în 
malul apei ce trece pe sub po
duri. Indiferent parcă la res
pirațiile noutății de ultimă 
oră, călătorul își continuă tra
seul printre coloane și statui 
medievale, pe sub arcadele go
tice, întârziind sub bolțile ter
minate undeva către cer. Un 
du-te-vino printre vitraliile ca
tedralei Sf. Wit, plecări și re
veniri în sala tezaurului, mers 
derutant pe ulițele făcătorilor 
de aur demni de admirație, in 
naivitatea lor. Un du-ie-vino 
care sub razele debutului de 
primăvară capătă aura preves
titoare a tumultului de mai 
tîrziu, întreținînd vibrațiile de 
interes fără sfîrșit mereu proas
păt din partea unor oameni ce 
se trezesc unul alături de celă
lalt, sub imperiul aceluiași re
sort — forța magnetică a ora
șului de aur.

N. UDROIU
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Lucrările Plenarei
C.C. al U.C. din Croația

La Zagreb, informează agenția 
Taniug, au avut loc lucrările 
Plenarei Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Croa
ția, prezidată de Milka Planinț, 
președintele C.C. Plenara a 
examinat un raport întocmit de 
o comisie formată de Comitetul 
Central în scopul cercetării 
cauzelor și consecințelor pătrun
derii naționalismului în rîndul 
comuniștilor din Croația.

Raportul — relatează agenția 
iugoslavă — prezintă în mod 
detaliat o serie de manifestări a 
naționalismului croat și de 
exemple concrete privind legă-

tura mai mult sau mai puțin fă
țișă a unor foști conducători de 
partid cu principalii promotori 
ai naționalismului în Croația.

Luînd cuvîntul pentru a ex
plica activitatea comisiei, Ante 
Iosipovici, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al U.C. din 
Croația, a spus că au fost 
examinate în mod deosebit ma
terialele referitoare la răspun
derea politică a lui Savka Dab- 
cevici-Kucear, Miko Tripalo, 
Pero Pirker și Marko Koprtla, 
activiști în Comitetul Central 
Republican și în Biroul Execu-

Luni dimineața, cu prilejul 
Zilei independenței naționale 
a României și a victoriei a- 
supra fascismului, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, loan 
Cotoț și colonel Ion Pușcaș, 
atașat militar al României, 
au depus o coroană de flori 
la cimitirul „Rakosliget" din 
Budapesta al eroilor români 
căzuți în luptele pentru eli
berarea Ungariei de sub ju
gul fascist. Au fost de față 
reprezentanți aî ministerului 
de externe ungar, predum și 
membri ai coloniei române 
din Budapesta.

In ultimele zile, au mai 
fost depuse coroane de flori 
din partea Ambasadei Repu
blicii Socialiste România la 
Budapesta Ia monumentele și 
cimitirele eroilor români care 
și-au jertfit viața în luptele 
pentru eliberarea Ungariei 
din localitățile Debrecen, 
Nyregyhaza și Gyor.

• FAN I.» ministru pentru re
lații economice cu străinătatea 
al R.P. Chineze, a oferit dumi
nică seara, o recepție în onoarea 
delegației Ministerului Industriei 
Ușoare al Republicii Socialiste 
România, condusă de ministrul 
Ion Crăciun, care se află într-o 
vizită la Pekin, anunță agenția 
China Nouă. Recepția s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Senatul chilian a aprobat le
gea privind majorarea salariilor 
angajațilpr de la întreprinderile 
particulare din întreaga țară, a- 
nunță agenția PRENSA LATINA.

La încheierea vizitei în R. D. Germană a delegației Comite
tului de radiodifuziune și televiziune din România, luni 
a fost semnat la Berlin un protocol de lucru pe anii 1972 și 1973. 
Din partea română protocolul a fost semnat de președintele Co
mitetului de radiodifuziune și televiziune. Mihail Bujor Sion, 
iar din partea R. D. Germane de președintele Comitetului de 
Stat pentru Televiziune a R.D.G., Heinrich Adamek.

La semnare au fost de față membri ai conducerii televiziunii 
și radiodifuziunii R.D.G., însărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei în R.D.G., Nicu Șerban, precum și membrii delegației ro
mâne.

• DUMINICĂ, s-au semnalat 
numeroase incidente în mai 
multe orașe ale Irlandei de nord. 
Un soldat britanic a fost rănit 
la Londonderry.

• DE DOUĂ ZILE, Ia San
tiago de Chile cad ploi torenți
ale ,care au provocat pagube 
materiale. Există victime ome
nești. Aproximativ 1 000 de fami
lii au rămas fără adăpost.

• PENTRU prima oară în is
toria Elveției, femeile au parti
cipat, duminică, în localitatea 
Glaris, la o „Landsgemeinde" — 
adunare care reunește anual un 
mare număr de cetățeni din 
cantoane diferite, în vederea a- 
doptării de hotărîri în probleme 
de interes comun. Cele cir
ca 5 000 de femei prezente 
printre cei 11 000 de parti
cipant și-au exprimat, prin 
vot, opinia în probleme pri
vind bugetul, chiriile și aspecte 
ale asigurărilor sociale.

tiv al Prezidiului U.C.I. Pe baza 
faptelor cuprinse în raport, a 
arătat el, comisia propune ex
cluderea lor. Plenara a aprobat 
în unanimitate această propu
nere. ‘

Luări de poziție în fa
voarea ratificării trata
telor semnate de R.F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. 

și Polonia
• O nouă amînare a hotărîrii 

privind ratificarea tratatelor 
semnate de R.F.G. cu U.R.S.S. 
și cu Polonia nu este posibilă, a 
declarat ministrul vest-german. 
Hans-Dietrich Genscher la con
gresul Partidului liber-democrat 
din landul Saxonia inferioară. 
O asemenea amînare, a adău
gat el, ar aduce prejudicii pozi
ției R. F. a Germaniei ne plan 
internațional.

Ministrul Genscher, subliniază 
agenția D.P.A.. a apreciat că 
tratatele vor întruni majorita
tea necesară în Bundestag.

• Intr-un interviu acordat 
postului de radio „Suddeutsche 
Rundfunk", președintele Came
rei de Industrie și Comerț a 
Republicii Federale a Germa
niei. Otto Wolff von Amerongen, 
a declarat că tratatul cu 
U.R.S.S. prezintă importanță 
pentru economia vest-germană, 
înainte de toate sub aspectul 
unor proiecte pe termen lung. 
Este necesar ca R.F.G. să-și in
tensifice comerțul cu Răsăritul, 
a spus Amerongen.

Deputății Frontului Unității 
Populare au criticat, cu acest 
prilej, opoziția pentru tergiver
sarea, timp de aproape o jumă
tate de an, a discutării de către 
Senat a proiectului amintit.

Legea, care urmează să fie

• ISMET INONU a demisionat 
luni din funcția de președinte 
al Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, ca urma
re a respingerii unui vot de 
încredere, prezentat în cadrul 
congresului extraordinar al par
tidului. Ismet Inonu a condus

pe s c In |r*
semnată de către președintele 
Salvador Allende, se înscrie în 
programul guvernului Frontului 
Unității Populare de ridicare a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

“t
acest partid fără întrerupere 
din anul 1938, după moartea 
fondatorului P.R.P., Kemal Ata
turk ; la acea dată. Inonii fu
sese declarat președinte pe 
viață al partidului.

• CEI DOI LIDERI ai Sena
tului S.U.A., Mike Mansfield 
(democrat) și Hugh Scott (re
publican), s-au întors duminică 
seara Ia Washington, după o 
vizită oficială de trei săptămini 
efectuată în R. P. Chineză, in
formează agenția Associated 
Press. în le.gătură cu aceste vi
zite, cei doi senatori vor pre
zenta președintelui Nixon un 
raport în următoarele două zile. 
De asemenea, se așteaptă ca un 
raport să fie prezentat Senatului 
in cursul acestei săptămini.

La sosirea Ia Washington, se
natorii Mansfield și Scott au ca
lificat călătoria întreprinsă in 
R. P. Chineză ca fiind „intere
santă și încurajatoare" — preci
zează agenția americană.
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