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Pulsul viguros
al întrecerii

LA FIECARE LOC
! t FATA PARTIDULUI I

MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU,
adresat Adunării reprezentanților 
opiniei publice pentru securitate 

și cooperare europeană de la Bruxelles

în

îmi este deosebii de plăcut, ca, in numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal să vă adresez un 
salut cordial dumneavoastră, participanților la 
Adunarea reprezentanților opiniei publice pen
tru securitate și cooperare europeană.

Adunarea dumneavoastră se desfășoară
condițiile cind in intreaga lume se afirmă toț 
mai puternic voința popoarelor de a munci și 
crea într-un climat de liniște și pace, cînd ideea 
transformării Europei într-un continent al cola
borării, bunei înțelegeri și securității întrunește 
adeziunea celor mai largi cercuri ale opiniei 
publice, impunîndu-se ca un deziderat major, 
realizabil, al zilelor noastre. Popoarele din Eu
ropa — pe al cărei pâmint s-au creat minunate 
valori ale tezaurului de civilizație al omenirii, 
dar care a și cunoscut atîtea distrugeri, sufe
rințe și vărsări de sînge — devin tot mai con
știente de necesitatea edificării în această parte 
a lumii a unui sistem trainic de securitate, care 
să ofere tuturor națiunilor europene garanția că 
se vor putea dezvolta la adăpost de orice acte 
de agresiune, de imixtiuni în treburile lor in
terne, că vor putea colabora nestingherit intre 
ele, în condiții de deplină egalitate.

Statornicirea unui asemenea climat este ne
mijlocit legată de eforturile tuturor popoarelor 
europene, ale întregii opinii publice de pe con
tinent pentru așezarea relațiilor dintre state pe 
baze noi. pe respectarea riguroasă a principii
lor independenței și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc, pe re
nunțarea Ia folosirea forței sau Ia amenințarea 
cu forța în raporturile interstatale.

Consecventă politicii sale de pace și colabo
rare cu toate popoarele lumii, România mili
tează activ pentru promovarea acestor principii 
în viața internațională, hotărîtă să-și aducă în-

treaga sa contribuție la cauza securității pe 
continent, la pregătirea și ținerea într-un timp 
cît mai scurt a conferinței general-europene 
consacrate acestui scop.

Poporul român se adresează tuturor popoare
lor europene să acționeze cu hotărîre pentru a 
se trece la pregătirea conferinței general-euro
pene, cu participarea tuturor statelor interesate, 
care să deschidă calea soluționării problemelor 
păcii, colaborării și securității în Europa, să a- 
sigure fiecărei națiuni posibilitatea să se dez
volte de sine stătător, potrivit propriei voințe. 
Toate popoarele europene să participe, în con
diții de deplină egalitate, la înfăptuirea pe con
tinentul unde trăiesc a unor relații noi, de prie
tenie, înțelegere și colaborare, care să permită 
dezvoltarea lor liberă și suverană pe calea pro
gresului.

In zilele noastre, opinia publică a devenit o 
uriașă forță — și cu cît mai puternic se va 
auzi glasul ei, cu cît mai ferm se va manifesta 
hotărîrea de pace și conlucrare pașnică a tutu
ror popoarelor de pe continent, cu atît mai 
grabnic își va găsi împlinire țelul securității 
europene. Avem convingerea că acționînd în 
comun — pe deasupra deosebirilor de concepții 
politice, filozofice sau religioase — toți oamenii 
de buna credință, toate curentele, organizațiile 
democratice, diferitele mișcări sociale, toți re
prezentanții opiniei publice vor putea influența 
pozitiv cursul evenimentelor p? continentul nos
tru contribuind la instaurarea păcii și 
în Europa.

Dorind succes deplin lucrărilor 
dumneavoastră, îmi exprim speranța 
va înscrie ca o contribuție de seamă 
rile consacrate pregătirii și ținerii i 
general-europene. la cauza î“ț---=- 
borării și securității i„ ~ 
păcii în lume.

securității
reuniunii

i că ea se 
la efortu- 

conferinței 
:----i ’ înțelegerii, cola-
în Europa, la asigurarea

DE MUNCĂ
Constructorii

fi montorii care inalfâ]i OBIECTIVUL VA INTRA

NOI CEI

DE 18 ANI

PI DEPUI
Mergem mai departe pe fi

rul investigației în universul â- 
cestei virste de 18 ani, ineer- 
cind să depistăm cum se stabi
lizează și alte elemente ale ma
turizării. Pînă acum ce-a re
ieșit ? Că cei 186 de subiecți- 
elevi Se includ ca ..pietoni" pe 
traseul maturizării și își fac 
un titlu de demnitate să-și 
asume răspunderea pentru pro
pria evoluție, știind ori neștiind 
ce înseamnă de fapt aceasta, 
avi nd ori ne.avind acoperire 
faptică.

Pe cititor l-am avertizat, in 
ultimul articol, să se gîndeas- 
că și el. auțoteștindu-se. la 
eventualele dificultăți pe care 
le-ar putea intilni în viată și 
cum se simte pregătit să le în
vingă, noi deținind de la elevi 
punctele lor de vedere în acest 
sens. Acum însă, cu toate răs
punsurile in față, se orinduiesc

NOUA
ÎNTREBĂRI -

UN POSIBIL
AUTOPORTRET

A SECRETARULUI SĂU GENERAL ii
I

Uzina de utilaj 
Terasier din Buzău

au hotărit

Municipiul
BUCUREȘTI
își sporește substan
fial angajamentele
Buoureștenii își propun să obțină în plus.

• 836,8 milioane lei la producția 
marfă
* 68,3 milioane lei la beneficii
• 102,6 milioane lei valută la pro
ducția destinată exportului

teriale, devansarea termenelor de punere în 
funcțiune a noilor obiective, livrarea peste plan 
a unor importante cantități de produse pentru 
piața internă și export. în același timp — se 
arată în continuare, în telegramă — în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului, organizația 
de partid a municipiului București își sporește 
angajamentele din acest an la producția marfă, 
de la 963,2 milioane lei la 1 800 milioane lei ; 
la beneficii de la 181,7 milioane lei la 250 mi
lioane lei ; la producția destinată exportului, 
de la 47,4 milioane lei la 150 milioane lei va
lută.

Tn acest moment de mare avînt politic și acti
vitate creatoare, vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii din Capi
tală vor munci cu toată dăruirea și devota
mentul pentru înfăptuirea sarcinilor și angaja
mentelor asumate, întîmpinînd Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român și aniver
sarea a 25 de ani de la Proclamarea Republicii 
cu noi și mari succese, convinși că aceasta este 
calea ridicării poporului nostru pe treptele su
perioare de civilizație, bunăstare și progres.

ÎN PRODUCȚIE
altfel lucrurile, cerind în mod 
firesc, o inversare. înainte deci, 
de a ajunge la eventualele di
ficultăți întrezărite de către su
biecți, să vedem cum iși concep, 
aceiași subiecți, reușita in viață. 
Mai exact, să ne oprim la în
trebarea :

CD SASE LUNI MAI DEVREME!
Un angajament ferm, ale cărui , dimensiuni 

necesită totuși argumente concrete. Reporterii 
noștri, prezenți ieri în mijlocul constructorilor 
din Buzău au lansat întrebările :

lata mai jos, cuprinse în pa
ginile unor însemnări, răspun
surile constructorilor care înalță 
Uzina de utilaj terasier.

• EXISTĂ UN SECRET AL PERFORMANTEI 
ÎN CONSTRUCȚII ?

UN PUNCT
încheierii 
activitate 

an al cin-

CUM ATI VREA 
SĂ SE TRADUCĂ 

PENTRU PROPRIA PERSOANA 
EXPRESIA

„A AVEA SUCCES ÎN VIAȚA" ?

• APROPIEREA CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN - eveni
ment de importantă istorică in viata partidu
lui și a patriei noastre — însuflețește COLEC
TIVELE DE MUNCITORI, INGINERI SI TEHNI
CIENI, PE TOȚI CETĂȚENII CAPITALEI. în mun
ca plină de abnegație pentru realizarea și de
pășirea planului de stat, pentru perfecționarea 
calitativă a întregii activități economice, so
ciale și edilitar-gospodărești, se subliniază în 
telegrama adresată Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Răspunzînd chemării dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, de a face în acest 
cincinal o cotitură radicală în dezvoltarea eco-, 
nomiei românești, organele și organizațiile de 
partid, comitetele și consiliile oamenilor muncii 
din unitățile economice ale municipiului, ana- 
lizînd cu înaltă răspundere patriotică activi
tatea desfășurată în acest an, au dezvăluit noi 
și importante rezerve de producție angajîndu-se 
să acționeze pentru creșterea neîntreruptă a 
eficienței muncii lor, să producă mai mult, mai 
bine, mai ieftin și să realizeze planul cincinal 
înainte de termen. în acest scop, vom acționa 
ferm și neabătut pentru utilizarea optimă a ca
pacităților de producție, îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii, asigurarea unei 
aprovizionări ritmice, raționale și de perspecti
vă, îmbunătățirea recrutării, pregătirii și utili
zării forței de muncă, modernizarea tehnologii
lor de fabricație, asimilarea de produse noi, 
ridicarea calității și performanțelor produselor 
fabricate, extinderea autoutiiării, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea cheltuielilor ma-

Judeful VASLUI

• CUM SE AJUNGE ȘANTIER MODEL?

• CE MESAJ TRANSMITEȚI TOVARĂȘILOR 
DUMNEAVOASTRĂ DE PE CELELALTE 
ȘANTIERE ALE TĂRII ?

DE PORNIRE:

PLANUL
Platforma industrială a Buză

ului. 1 Iunie. Față în față, clă-

dirile masive, moderne ale Fa
bricii de sîrmă și produse din 
sîrmă, ale Fabricii de geamuri 
și' Fabricii de zahăr stau parcă 
într-un colocviu referitor la mo
mentul bilanțier al 
primelor 5 luni de 
din cel de-al doilea
cinalului. în mijlocul lor, des
chisă ca o grădină cu vegetație 
de beton și oțel, incinta viitoa
rei uzine de utilaj terasier se 
înscrie în colocviul simbolic cu 
o replică viguroasă, încălzită de 
fiorul unei justificate mîndrii: 
în perioada 1 ianuarie-31 mai

• 9999

Un tabel cu 23 de nume, ba 
nu. cu 21, două fiind șterse și 
neînlocuite. Atît se poate spune 
despre comisia de propagandă a 
Comitetului județean Vîlcea al 
TT.T.C. îu cadrul ei, nici o sub
diviziune, nici un colectiv, deși 
problemele de care se ocupă sînt 
divizate cel puțin în două : po- 
litico-ide>logice și cultural-artis- 
tjce. în dreptul ei, nici un în
semn despre activitate, nici un 
program si nici un fel de acțiu
ne realizată în comisie, nici o

Echipa de dulgheri condusă de Alhu Nicolae. Cofrajid stației de pompe se apropie de cota jinală

9 9 9

DE LA RUBRICA
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I

făcut.

. oare 
astfel 
comi-

• COLECTIVELE DE MUNCĂ DIN INDUS
TRIA JUDEȚULUI VASLUI vor realiza peste pion 
anul acesta o producție marfă industrială în 
valoare de 142 milioane lei față de 73 milioa
ne cît era angajamentul ; din această depăși
re, 55 la sută se va realiza pînă la Conferin
ța Națională a Partidului. Acest spor de pro
ducție se va concretiza în 12 mii bucăți rul
menți, confecții în valoare de 40 milioane lei, 
102 tone ulei comestibil, mobilă în valoare de 
2 milioane lei și alte produse. Planul la ex
port se va depăși cu 4,8 milioane lei valută, 
față de angajamentul inițial de 1,9 milioane 
lei valută.

Examinînd rezervele din fiecare întreprin
dere, au fost descoperite noi posibilități pen
tru economisirea materiilor prime, materiale
lor. combustibilului și energiei și reducerea chel
tuielilor de producție. Productivitatea muncii 
va spori cu 2,1 la sută față de prevederile pla
nului și se vor obține beneficii suplimentare 
de 10 milioane lei, din care 5 milioane se vor 
realiza pînă la Conferința Națională.

In aceeași atmosferă de muncă însuflețită 
— se arată în continuare în telegramă — lu
crătorii ogoarelor s-au angajat să obțină pes
te plan 4100 tone grîu, 2 800 tone porumb, 
1 200 tone floarea soarelui, 10 mii tone sfe
clă de zahăr și alte produse. Pe această ba
ză județul Vaslui va livra suplimentar la fon
dul de stat 2 500 tone grîu, 1 500 tone porumb, 
1 200 tone floarea-soarelui, 10 mii tone sfe
clă de zahăr și altele.

PETRE DRAGU
GHEORGHE GHIDRIGAN

Foto : GHEORGHE CUCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

FORMALISMUL
CINE RĂSPUNDE"

dovadă că această comisie ar fi 
discutat vreodată și ar fi adoptat 
vreo decizie, ca argument al 
existentei sale. „Secretarul, tova
rășul Silviu Dinte, e nou și... nu 
prea știe" ar vrea să ne convin
gă cineva. E nou, într-adevăr, ca 
secretar cu propaganda, dar în 
munca e mult mai vechi decît 
hotărîrile Congresului al IX-lea 
al U.T.C., decît instrucțiunile ul
terioare care au fost trimise din 
partea conducerii organizației 
noastre în vederea reglementări
lor de orice fel, a lămuririi no
țiunilor. Atunci ce „nu prea

știe" ? Ce știe în cazul acesta 
comisia ? Ce știu cei douăzeci și 
unu, parte din ei și membri ai 
comitetului județean ? Știu 
că au fost înscriși pe un 
de tabel, că-s membri ai • 
siei ?

Greu de răspuns !
Activități, desigur, s-au 1 

Multe din ele chiar reușite. Pen
tru activități, secretariatul comi
tetului județean a acordat ade
seori și stimulente dar rareori 
celor înscriși ca membri ai comi
siei. demonstrînd parcă înadins, 
că întocmirea tabelului despre

care pomenim a fost tratată în
totdeauna ca un act formal. 
Formal a fost tratată de altfel și 
comisia. Iar exemplele nu se 
opresc aici, ci coboară în scară.

Sîntem la Comitetul municipal 
Rîmnicu Vîlcea al U.T.C., unde 
exemplul tovarășilor de la județ 
pare a fi urmat cu credință.

— Mai activi, ne informează 
secretarul cu probleme de pro
pagandă, sînt 5—6 dintre cei 15. 
Dorim să ne convingem. Mai 
activi din cei 15 sînt de fapt doi : 
Purece Sergiu și Bardașu Petre, 
ambii muzeografi, care de fapt

mai mult au colaborat cu comi
tetul municipal, organizînd un 
curs de ghizi și un ciclu de ex
puneri, decît să-și fi adus apor
tul în mod direct la conceperea 
și la realizarea activității aces
tuia. însăși structura comisiei de 
propagandă nu corespunde de 
altfel necesităților vieții culturale 
a tinerilor din municipiu. Sînt 
cooptați tot cîte doi din cadrul 
aceleiași organizații Doi, după 
cum s-a și văzut, muzeo
grafi, doi sînt de la C.E.I.L., alți 
doi de la cultură și... întocmirea 
sumei, pînă la cinsprezece, rotun-

• Pe agenda zilei
• Sport • Poșta de 
azi • Turneul Națio-

ilui bucureștean 
în Iugoslavia

ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a 111-a)

| • Ora de audiență a | 
| „Scînteii tineretului"

I

O primă remarcă : succesul 
intră- in socotelile de viitor ale 
celor care au astăzi 18 ani. Nu 
ca o obsesie. Nu ca un tel m 
sine. Nu ca un. obiectiv de atins 
foarte tirziu. Nu ca un fapt ți- 
nind de spectaculos. Ci ca o 
parte a vieții, inclusă firesc în 
ea. tradusă pentru propria per
soană. foarte simplu și expri
mată foarte simplu. Ca ceva 
care vine pe merit și nu numai 
odată în viață, incit ..marele" 
succes îl văd compus din succe
se... succesive. de fiecare zi. 
Din punctul de vedere al celor 
care ne-au răspuns ..a avea 
succes în viață" înseamnă :

• în primul rînd. realizare 
profesională • Reușită la facul
tate • A-mi realiza toate do
rințele în contextul societății și 
în folosul ei • Să am posibili
tatea să creez în folosul omu
lui • Să știu că țelul meu ser
vește integral societății • Rea
lizarea mea pe plan familial •

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a ll-a)

DEFICITUL
DE VOINȚA

de ȘTEFAN IUREȘ

„N-ai voință, spune tatăl, poate pentru a suta oară în 
aceeași săptămînă, deloc n-ai voință. Toate relele de care 
suferi se trag din această singură, dar mare lacună de ca
racter. N-ai pic de voință". „Foarte bine, în cazul ăsta te 
voi ruga respectuos să-mi procuri dumneata minima canti
tate necesară", replică fiul cu un sarcasm pe care polite
țea pur exterioară a frazei îl face și mai evident.

Tatăl rămîne mut. își reprimă cu greu tentația de a sanc
ționa prompt impertinenta prin două perechi de palme ră
sunătoare. Bătaia este împotriva principiilor lui și, în afară 
de aceasta, complet străină de soluția problemei în discu
ție. Dacă diagnosticul nu poate fi pus la în.doială, asupra 
remediilor părintele e departe de a se fi edificat. Băiatul, 
cu nimic mai prejos decît alții la capitolul inteligență sau 
sensibilitate, este vizibil handicapat de lipsa voinței, cali
tatea esențială pentru punerea în valoare a zestrei native. 
O dovedește situația școlară — și nu numai ea. Pe terenul 
fertil, dar pe care voința nu l-a plivit niciodată cum tre
buie, au răsărit indolență și lene, complexe de inferiori
tate sr resemnare. Buruieni prolifice, rele, primejdioase, c 
destul de t.îrziu pentru a întreprinde ceva serios împotriva 
lor și, cu siguranță, nu o pedeapsă corporală ar fi în stare 
să-și asume rolul de corectiv eficace. Mai curînd, dimpo
trivă, ar strica ; băiatul e atît de mîndru...

Mîndru ! Acest ultim cuvînt produce un straniu declic 
în conștiința tatălui. Da, avusese totdeauna, grijă să ocro
tească mîndria copilului său. în toate împrejurările. Deși... 
Dar demult, din primii ani, Sfîntul Trebuie fusese îmbrîn- 
cit din calea mîndriei copilului, ca nu cumva vreun alt co
pil, încă mai răsfățat, să rîdă a batjocură : „faci servicii, 
vasăzică ești servitor, ha-ha-ha". în loc ca puștiul să fie 
învățat cum să dezumfle ocara, înțepînd-o cu acul ca pe 
un balon gol ce era, i se tolerase autoscutirea de orice 
atribuții în conveierul de sarcini al casei. Mîndria continua 
astfel să împodobească frontonul templului micii persona
lități, dar sub fronton era o coloană mai puțin decît se 
cuvenea.

Și băiatul era lăsat să evite greul, frontonul personali
tății continua să fie împodobit cu Fantezie, Sensibilitate,

> (Continuare în pag. a Il-a) <
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Excelenței sale, 
domnului GIOVANNI LEONE, președintele Republicii Italiene, următoarea telegramă :

EXPOZIȚIE DE
ARTĂ PLASTICA

Ziua națională a Republicii Italiene îmi. oferă plăcutul prilej 
ca, in numele Consiliului de Stat și al meu personal, să adresez 
Excelenței Voastre calde felicitări, iar poporului italian prieten 
cele mai bune urări de pace și progres.

CRONICA U. T. C.
DELEGAȚIA U.T.C. CONDUSĂ

DE TOVARĂȘUL
S-A ÎNAPOIAT

Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Marțian Dan, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care a 
participat la lucrările celui de al 
All-lea Congres al Uniunii Tine-

NARTIAN DAN
IN CAPITALĂ
retului Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria s-a înapoiat în 
Capitală.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost întîmpinată de secre
tari ai C.C. al U.t.C., de acti
viști ai U.T.C.

Joi, Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a pri
mit pe Hă Rion Ik, ministrul in
dustriei metalurgice a R.P.D. 
Coreene, conducătorul delegați
ei guvernamentale economice, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, au luat parte Ni
colae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, precum și 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
R P.D. Coreene la București.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea colaborării economice și 
tehnico-științifice în domeniul 
industriei metalurgice dintre cele 
două țări.

Joi, s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Belgrad, tovarășul 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. care a făcut, o vizită în 
R. S. F. Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, erau prezenți Emili an Do- 
brescu, ministru secretar de stat, 
prim vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
membri ai conducerii C.S.P.

Au fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F- Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

rii au evocat activitatea știin
țifică și personalitatea multila
terală a lui C. I. Parhon» savant 
de mare erudiție, fondator al 
școlii românești de endocrinolo
gie.

Joi dimineața, a părăsit defi
nitiv Republica Socialistă Ro
mânia, K. V. Makela, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Finlandei.

Joi după-amiază, a sosit în 
Capitală, Penti Martin Suomela, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Finlandei în 
Republica Socialistă România.

între 29 mai și 1 iunie ne-a 
vizitat țara o delegație a Comi
tetului Național pentru Dezvol
tarea Tehnică din R. P. Ungară, 
condusă de dr. ing. G. Osztrov- 
szki, vicepreședintele Comitetu
lui. In urma convorbirilor care 
au avut loc, cu acest prilej, la 
Consiliul Național pentru Știintă 
și Tehnologie s-au stabilit noi 
acțiuni privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării și coo
perării în domeniul cercetării 
științifice și tehnice, convenin- 
du-se în acest scop un plan de 
colaborare pe anii 1972—1973 in
tre cele două organe pentru ști
ință și tehnică.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria la București, Spas 
Goșpodov, a organizat joi o con
ferință de presă, consacrată îm
plinirii a 90 de, ani de la naș
terea lui Gheorghi Dimitrov.

Cu acest prilej, ambasadorul 
bulgar a făcut o expunere, în- 
care a evocat personalitatea lui 
Gheorghi Dimitrov, militant de 
frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Cu ocazia Zilei internaționale 
a copilului — 1 iunie, Comitetul 
Național român pentru UNICEF 
a difuzat un mare număr de co
carde cu emblema UNICEF. Su
mele realizate urmînd să fie 
trimise Fondului Națiunilor U- 
nite pentru co-pii.

Ansamblul artistic „Brîulețul" 
al Consiliului județean al sin
dicatelor Constanța s-a înapoiat 
de la Tampere — Finlanda cu 
un prestigios trofeu obținut în
tr-o competiție internațională : 
marele premiu „Pispalan Stot- 
tiiisi“ 1972 și Cupa de cristal a 
Festivalului de folclor. Intr-o 
manieră artistică de înaltă ți
nută. ansamblul constănțean a 
reprezentat cu cinste tradițiile 
și obiceiurile poporului nostru.

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea Institutului 
de endocrinologie din Bucu
rești, care poartă numele sa
vantului român C. I. Parhon, 
joi, în holul Institutului, a fost 
dezvelit bustul eminentului om 
de știință de renume mondial.

La solemnitatea care a avut 
loc, au luat cuvîntul acad. The
odor Burghele, ministrul sănă
tății, acad. Aurel Moga, preșe
dintele Academiei de științe me
dicale, prof. univ. Radu Voinea, 
secretar general al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
acad. Vasile Mîrza, președintele 
Filialei Iași a Academiei de ști
ințe medicale, acad. Ștefan Mil- 
cu, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
directorul Institutului. Vorbito

Joi la amiază, s-a deschis, în 
saloanele Muzeului de artă din 
Cluj, expoziția retrospectivă Ion 
Theodorescu-Sion, organizată de 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România. Sînt expuse 66 
de picturi dintre cele mai repre
zentative și din diverse perioa
de de creație ale artistului. La 
vernisaj au participat reprezen
tanți ai organelor locale județe
ne și municipale, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

între 1 și 3 iunie au loc în 
aula Academiei din București 
lucrările celei de-a II-a se
siuni anuale de comunicări teh- 
nioo-științifice a Institutului de 
cercetări și proiectări de echi
pamente termoenergetice — 
I.C.P.E.T.

Timp de trei zile, vor fi sus
ținute peste 100 de comunicări, 
relevînd activitatea de cercetare 
și ooncepere a unor noi tehno
logii, utilaje și instalații ter
moenergetice.

Ou ocazia Zilei internaționale 
a copilului — 1 iunie. în Capi
tală a fost organizată o expozi
ție de artă plastică, sub aus
piciile Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Minis
terului Educației și învățămin- 
tului și Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Expoziția, pe care pionierii și 
școlarii o dedică Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român, ca expresie a dragostei 
și recunoștinței lor față de par
tidul și statul nostru, față de 
conducerea sa. care asigură 
condiții minunate pentru afir
marea aptitudinilor, talentelor 
și formării multilaterale a per
sonalității copiilor, în spiritul 
idealurilor comunismului, în
mănunchează peste 600 de lu
crări ale tinerilor creatori de 
frumos, realizate în cadrul 
cercurilor, la casele și Palatul 
pionierilor.

La vernisaj, care a avut loc 
joi la Ateneul Român, au par
ticipat Mircea Malița, ministrul 
educației și învățămîntului. Ion 
Dodu-Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Maria Groza, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Femeilor, artiști plastici, 
critici de artă, un mare număr 
de pionieri și școlari.

Cu această ocazie, Virgiliu 
Radulian. președintele Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor, adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului 
și criticul de artă Mircea Deac 
au rostit scurte cuvîntări.

Agendă hunedoreană : anul acesta prin autoutilare în județ 
s-au produs 280 mașini, instalații și utilaje valorind peste 4 mi
lioane lei ; furnaliștii hunedoreiți au elaborat peste plan 8 200 
tone fontă, și au obținut 1 800 tdne cocs ; în prima decadă a 
lunii mai energeticienii de la Mintia au furnizat economiei na
ționale in plus 2 456 000 KWh ; cel mai talentat frizer din județ 
este Ludovic Bone (Hunedoara) iar cea mai bună coafeză Marta, 
Giosan (Deva) ciștigătorii locului I la concursul pe județ ; • 
Tradiționala intîlnire a tinerilor din județul Alba în minunata 
poiană a narciselor din Munții Apuseni a avut în program cîn- 
tece, jocuri, manifestări sportive • Sărbătorind 146 de ani de la 
înființarea Liceului Nicolae Bălcescu din Craiova membrii socie
tăților științifice „Gh. Țițeica" și „I. Marinescu" au susținut o 
sesiune de referate. A fost inaugurată expoziția de pictură și 
grafică a tinerelor speranțe • A avut loc prima ediție a con
cursului „Cunoașteți meseriile" organizat de Comitetul muni
cipal Iași al U.T.C. • Uzina de autoturisme din Pitești a expe
diat in Algeria primul lot de „Dacia 1300". • Transmisie din 
județul Olt: în cadrul Zilelor „Ion Minulescu" Liceului nr. 2 din 
Slatina i s-a conferit numele autorului „Romanțelor pentru mai

tîrziu". în pădurea din Crăciunei a avut loc „Sărbătoarea bu
jorului românesc“ ; inaugurarea expoziției cu vinzare a obiec
telor executate de elevii Liceului nr. 2 din Caracal ; în cadrul 
concursului „Ștafeta culturală" la Fărcașele și Piatra Olt au 
prezentat spectacole echipe artistice din mai multe comune ; 
• A început construcția noii școli sportive din Timișoara. 
Ea va avea 2 etaje, 20 săli de clasă, o sală de gim
nastică etc. • „Geneza afirmării" se intitulează ciclul de 
acțiuni organizat de Comitetul municipal Brăila al U.T.C. 
la Clubul tineretului • Concursul brigăzilor artistice de 
agitație din județul Mureș este închinat celei de a 25-a ani
versări a proclamării Republicii • La faza orășenească Luduș 
s-au prezentat 10 formații artistice • Uzina de utilaj minier 
din orașul Dr. Petru Groza a realizat cel de-al 2 000-lea încăr
cător pivotant cu greifer • Inițiative : „Fiecare specialist un 
cadru de concepție", la Uzinele „1 Mai" din Ploiești și „Omul 
de lîngă tine", la Uzina mecanică din Plopeni (De la corespon
denții noștri : Alexandrina Gheorghiu, Ioan Vlad, Vasile Moro- 
șan, Traian Roșianu, Ion Mirițescu, Vasile Văcărită, Alexandru 
Dragomir. Ilie Corcoveanu, Alexandru Vasile, Ion Petrescu, 
Victor Cmeciu, Constantin MoldoVan).

DE MIINE, LA BUCUREȘTI 
C.E. DE BOX (TINERET) ’

ÎNAINTEA GONGULUI
INAUGURAL

Doar o zi ne mai desparte de 
gongul inaugural.

Cum se știe, evenimentul cen
tral sportiv al primei jumătăți 
a lunii iunie îl constituie, fără 
îndoială, cea de a doua ediție a 
Campionatelor Europene de box 
pentru tineret (boxeri născuți 
după anul 1952).

Faptul că într-un interval 
scurt de timp se acordă țării 
noastre dreptul de organizare 
pentru a doua oară — în 1969 la 
București au avut loc C.E. de 
box (seniori) *- a unei competi
ții continentale oficiale de an
vergură, exprimă recunoașterea 
ascensiunii valorice a boxului 
românesc în ultimii ani, a capa
cității organizatorice a Federa
ției noastre de resort. La ac
tuala ediție, care va avea loc pe 
ringul arenei „23 August" din 
Capitală, și-au anunțat partici
parea tinere speranțe din Anglia 
(7), Austria (5) Bulgaria (11), 
Cehoslovacia (8), Danemarca (3), 
Finlanda (4), Franța (6), Italia 
(11), Iugoslavia (10), Norvegia
(1) , Olanda (2). Polonia (11), 
R.D. Germană (9), R.F. a Ger
maniei (8), Ungaria (10), 
U.R.S.S. (11), Scoția (7), Suedia
(2) , Spania (5), Turcia (8) și Ro
mânia (11). După cum se vede 
cu echipe complete (11 boxeri) 
vor participa selecționatele Bul
gariei, Italiei, Poloniei, U.R.S.S, 
și României. Norvegia prezintă 
un singur boxer la categoria 
grea.

Prima reuniune va avea loc 
sîmbătă de la ora 14,00, iar cea 
de a doua în aceeași zi cu în
cepere de la ora 19,00, cînd se 
va desfășura și festivitatea de 
deschidere. în zilele de 4, 5 și 
6 iunie se vor disputa cîte două 
reuniuni. La 7 și 8 iunie vor 
avea loc semifinalele, de la ora 
19,00, iar după o zi de odihnă, 
în seara zilei de 10 iunie sînt 
programate finalele la cele 11

categorii de greutate de la se- 
mimuscă la grea.

întîlnirile vor fi arbitrate de 
o serie de oficiali purtători ai 
ecusonului A.I.B.A. în frunte cu 
cunoscuții „cavaleri ai ringului" 
Brill (Olanda) și Kelemen (Un
garia). Din partea țării noastre 
vor oficia M. Voiculescu, P. Mi- 
helfi și Risad Aii. Printre invi
tații la aceste campionate se nu
mără N. Denisov (U.R.S.S.), pre
ședintele A.I.B.A., R. Liso- 
wsehi (Polonia), vicepreședinte 
al A.I.B.A., John Henderson 
(Scoția) și alții.

în vederea acestui eveniment 
pugiliștii români s-au pregătit 
cu asiduitate sub îndrumarea 
unui colectiv de antrenori con
dus de prof. Tedi Niculescu din 
care fac parte Ion Dumitru, Eu
gen Dinu și Constantin Ciucă. 
Specialiștii noștri acordă cele 
mai mari șanse la cucerirea u- 
nei medalii de aur, argint sau 
de bronz lui Marian Lazăr (co
coș), Ion Adam (pană). Simion 
Cuțov (semiușoară) — fratele 
naționalului Calistrat Cuțov — 
V. Croitoru (mijlocie) și M. Cu- 
lineac (semigrea). Din echipă 
mai fac parte Al. Turei (semi- 
muscă), Dinu Condurat (muscă), 
Adrian Gutu (ușoară), Damian 
Cimpoeșu (semimijlocie), N. Ba- 
bescu (mijlocie), și I. Ruicu 
(grea).

Duoă cum se poate constata 
antrenorii au acordat priorita
te acelor tineri pugiliștî care 
reunesc calitățile fizice, tehnice 
și morale care le asigură nu 
numai practicarea unui box 
combativ, spectaculos, ci și șanse 
reale de ocupare a unor locuri 
fruntașe în ierarhia europeană 
și, prin aceasta, consacrarea și 
afirmarea boxului tînăr româ
nesc în arena internațională.

Sîmbătă și duminică la Oradea 
FINALA PENTATLONULUI 

ATLETIC ȘCOLAR
In urma omologării rezultatelor 

de către comisia centrală de or
ganizare, pentru etapa finală a ce
lei de a patra ediții a concursului 
destinat elevilor, Pentatlonul atle
tic școlar, competiție dedicată 
Semicentenarului U.T.C., și care 
va avea loc, cum am mai anun
țat. sîmbătă și duminică la Ora
dea, s-au calificat următoarele 
echipe :

La fete : Liceul nr. 8 Iași : 16 060 
puncte ; Școala generală nr. 8 
Roman, județul Neamț: 15 775 p.; 
Liceul nr. 2 Oradea, județul Bihor: 
15 524 p.; Liceul nr. 2 „Vasile Alec- 
sandri". Bacău: 15 413 p.; Liceul 
nr. 11, Cluj: 15 396 p.; Liceul nr. 10 
Timișoara : 14 895 p.; Liceul nr. 39, 
București : 14 860 p.; Liceul nr. 2 
Ploiești 14 740 p.

La băieți : Liceul nr. 10 Timi
șoara : 15124 p.; Liceul nr. 39 
București : 14 390 p.; Liceul „Fra
ții Buzești1'. Craiova: 13 910 p.; 
Liceul nr. 4 Constanța: 13 670 p.: 
Liceul nr. 2 Tr. Severin : 13 670 p.; 
Liceul industrial Petrol Cîmpina : 
13 465 p.; Liceul nr. 8 Iași 13 400 p.; 
Liceul nr. 2 Roman x 13 397 p.

V. CABULEA

CĂRȚILE PENTRU
COPII TIBERIU UTAN,

directorul Editurii „Ion Creangă"

— De la înființarea Editurii 
„Ion Creangă" au intrat în libră
rii aproape 400 de titluri cu un 
tirșj de peste 12 milioane exem
plare. Știm din anii trecuți că, 
pentru o mai bună cuprindere 
a producției de carte, grupați 
un însemnat număr de lucrări 
în serii și colecții. Vă rugăm să 
vă referiți la intențiile editurii 
în acest sens.

— Cei mai aprigi critici ai 
noștri — copiii — au primit cu 
legitim interes lansarea cu ani 
in urmă a colecțiilor Biblioteca 
școlarului, Prima mea bibliotecă, 
Traista cu’ povești, Preludii, 
Icar, Povești nemuritoare etc. 
Ținînd seama de solicitările lor, 
le oferim creațiile de căpătâi ale 
literaturii pentru copii din lu
mea întreagă grupate în colecția 
Biblioteca pentru toți copiii cu 
titluri ca Florița din codru de 
Ion Slavici, Nada Florilor de 
Mihail Sadoveanu, Pe drumuri 
de munte de Calistrat Hogaș, 
Copiii căpitanului Grant de Ju
les Verne, ?X
Sawyer de Mark Twain ; poezii 
aparținînd 
deiului din _ ____ _
ginile colecției Cărăbușul de a- 
ramă (după Eu știu un basm de 
Octavian Goga urmează să intre 
în librării o selecție din poezie 
populară și cultă intitulată 
Laudă limbii române și un ciclu 
de versuri închinate aniversării 
lui Avram Ian cu) ; lucrări ori
ginale ale scriitorilor români din 
zilele noastre în colecția Biblio
teca contemporană : Aurul cîm- 
piilor — reportaje de Florența 
Albu, Al doilea motiv —• roman 
de Const. Georgescu, Copil eroi
— povestiri de Ion Grecea, Pis
truiatul — povestiri de Francisc 
Munteanu, Robotul sentimental
— roman de Ștefan Tita, ș.a. ; 
materiale necesare pregătirii di
verselor activități culturale șco
lare în colecția Micul actor (La 
focul de tabără). Tiraje însem
nate cunosc și volumele din 
colecțiile : Aventuri din lumea 
largă și Biblioteca Jules Verne.

Ne preocupă și publicarea u- 
nui număr mai mare de lucrări 
din bibliografia școlară. Pot fi 
menționate volumele „Domnu* 
Trandafir" de M. Sadoveanu. 
Momente și schițe de I. L. Ca- 
ragiale, România Pitorească de 
A. Vlahuță, Ciulinii Bărăganu
lui de P. Isțrati, Letopisețul Tă
rii Moldovei 
gildea de B.

M-aș opri 
din seria de
Punguța cu aui Dani, /viua ca 
Zăpada și cei șapte pitici, Tine
rețe fără bătrînețe, Cele 12 fete 
de împărat — cărți care au 
încîntat copilăria multor gene
rații.

Aventurile lui Tom
unor maeștri ai' con- 
trecut și de azi în pa-

de I. Neculce, Mo- 
Delavrancea, etc. 
și la cîteva cărți 
Basme în imagini î 
doi bani, Albă ca

Orașul Sfîntul Gheorshe: în vizită la meșterii cei mari
Foto: V. RANGA

(Urmare din pag. I)

Să dobîndesc meseria dorită, să 
nu fiu obligat de împrejurări 
s-o schimb • Să nu-mi lipseas
că curajul de a învinge obsta
colele • Să fiu prețuit ca om
• Să știu că părinții sînt mul
țumiți de ceea ce am realizat • 
Voi spune că am succes în 
momentul cînd eu și cei din 
jur vor fi satisfăcuți de rezul
tatele mele • Să mi se confirme 
că am pătruns în meseria care 
mi se potrivește • Utilitatea 
mea în societate și în propria 
viată • Să am o viață profesio
nală și familială echilibrată • 
Absolvirea facultății printre 
primii • Să lucrez, să fiu in
dependentă • Să fiu cineva in 
domeniul meu de activitate • 
Să iubesc și să fiu iubit • Să 
am capacitatea de a ieși din 
toate greutățile cu fruntea sus
• A-mî atinge țelul propus la 
momentul respectiv și nu mai 
tîrziu • Să-fi iubești meseria în 
același fel și după douăzeci de 
ani de muncă • Să realizez mă
car 80 la sută din ce mi-am 
propus • A avea o familie unită
• Să realizezi ce ți-ai pro
pus Ia 18 ani • Să am suc
cese în sport • Să fiu omul po
trivit la locul potrivit • Să fiu 
mulțumit de mine în fiecare zi
• Ca profesor, să pot stabili le
gături afective cu elevii mei • 
Afirmarea mea ca poet • Să 
am mulți copii și să iubească 
cartea cum am iubit-o eu • 
Poate, devenirea mea ca acade
mician • Să fiu un medic bun
• Să mă realizez pe plan sen
timental • Să am certitudinea 
că postul pe care-1 vei primi 
nu este nici sub posibilitățile 
mele, nici peste • Să nu pierd 
optimismul de la vîrsta aceas
ta.

E limpede, succesul e prevă7 
zut, ori, ca să ne exprimăm mai 
potrivti cu vîrsta. visat Visul 
e lucid, întrucît ei se autode
finesc ca visători lucizi. Că suc
cesul nu este conceput ca o fan
tezie, reiese și din reversul în
trebării, căci au fost întrebați :

CARE ESTE PREȚUL 
PE CARE NU L-AȚI PLĂTI, 

TN NICI UN CAZ, 
CHIAR CU RISCUL DE A NU 

AVEA SUCCES ÎN VIATA?
Și au răspuns : • Nu accept 

în nici un caz ideea : scopul 
meu scuză mijloacele • Nu aș 
sacrifica cinstea • N-aș plăti 
cu prețul demnității • Mîndria 
nu poate fi pusă în joc chiar 
pentru un mare succes • Aș 
păstra omenia și aș renunța la 
succes • Niciodată nu mi-aș 
trăda țara • Nici un succes nu 
mai e succes dacă e obținut pe 
căi incorecte • Nu mi-aș sa
crifica sentimentele patriotice

intîlni intr-un viitor apropiat 
— bacalaureatul și admiterea 
Ia facultate. Cred că sînt pre
gătit să depășesc obstacolele, 
iar dacă nu, nu văd alt re
mediu decît să învăț mai mult 
• Concurența la viitoarele exa
mene mă sperie, gîndindu-mă 
că vor fi alții mai bine pre
gătiți. Știu, in același timp, că 
nu pot să înving decît încor- 
dîndu-mi eforturile pentru a 
intra cu forțe egale în com
petiție. • Cea mai apropiată di
ficultate mi se pare a fi să nu 
reușesc să abordez profesia pe 
care mi-am ales-o, trebuind să 
optez pentru alta. Cred că am 
să recurg la această soluție dar 
îmi va părea rău • S-ar putea

dificultăți de adaptare într-un 
colectiv nou • Mi se pare o 
dificultate să începi o activita
te in care rolul hotărîtor să-1 
ai tu • Va fi o dificultate să 
trec de Ia relațiile colegiale din 
clasă, la relații foarte com
plicate cu oameni pe care nu-i 
cunosc • M-am gîndit că pot 
apărea dificultăți dar le voi în
vinge • Cred că sînt pregătit 
să înving orice greutăți • Cu 
voință poți să faci orice • Pină 
acum nu m-am gîndit la difi
cultățile vieții. Ce-i drept nici 
nu s-a pus în discuție aseme
nea eventualitate • Nu pot ști 
de acum ce dificultăți voi avea 
de intîmpinat • Nu gîndesc si
tuațiile decît în momentul cînd

însemna pentru ei succesul în 
viață. Și nici n-au dovedit că 
imaginea lor despre prețul la 
care nu trebuie recurs pentru 
obținerea succesului este cît de 
cit completă. De altminteri, da
că la prima întrebare au răs
puns toți, cea care a urmat li 
s-a părut unora prea abstractă 
și ne-au precizat — unii că n-o 
înțeleg, alții că nu știu ce 
ne-ar putea răspunde. Nimic 
surprinzător. Ba chiar e de 
apreciat. Ou succesul s-au în
tâlnit și în viața de elev, l-au 
dorit, iar cei care „l-au gus
tat" n-au plătit alt preț decît 
cel al muncii, voinței, perseve
renței. E foarte bine că la 18 
ani se păstrează pur sentimen-

PREZINTĂ VIITOARELE APARIȚII

— Un oapitol important al ac
tivității editurii este consacrat 
literaturii de informare. Colec
țiile A.B.C. și Alfa vor fi ur
mate de altele ?

x — Titlurile pe care le vom în- 
’credința tiparului în colecțiile 
la care vă refereați reflectă 
preocuparea editurii pentru un 
univers tematic variat, pe spe
cificul viratelor — pentru pre
școlari și elevii din primele clase 
(A.B.C.) : Electricitatea, Galaxi
ile, Magnetul, Viața subacvatică, 
Henri Coandă, Satul contempo
ran pentru cei din clasele V— 
VIII (Alfa) : Prin Europa, Aven
turi în lumea chimiei, Numere 
și cifre, Cît trăiesc animalele.

Anul acesta editura și-a pro
pus lansarea a trei noi serii 
de literatură de informare : 
100 de., care va prezenta școla
rilor din clasele mari figuri de 
seamă din istoria omenirii, mu
zicii, cinematografiei, picturii 
etc. însoțite de fotografii origi
nale, fragmente literare. Primele 
apariții : Monumente și locuri 
istorice ale patriei de N. Cor- 
doneanu și V. Nedel și Figuri 
celebre ale antichității de prof. 
N. I. Barbu

Seria de Lucrări practice va 
debuta cu volumul Rachetomo- 
dele urmat de alte utile cărți : 
Să construim cele mai simple 
aparate electrice de Liviu Ma- 
coveariu, Cu acul și ața de N, 
Draga.

Din mult așteptata serie de 
enciclopedii și dicționare ur
mează să apară : Uzina Terra, 
In jurul matematicii, Lexicon 
de fizică, ș. a.

— Ce lucrări din literatura 
contemporană veți mai trimite 
librăriilor ?

★

în întreaga țară se desfășoară, 
începi nd de joi 1 iunie, pînă la 
20 iunie, „Zilele cărții pentru 
copii", manifestare organizată 
de Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și Editura 
„Ion Creangă".

Cu acest prilej, în librării, 
școli, case ale pionierilor, bi
blioteci, vor fi organizate expo
ziții, simpozioane și șezători li
terare, întâlniri cu scriitori și 
redactori de cărți pentru copii, 
concursuri literare de poezie și 
proză patriotică etc.

în Capitală, „Zilele cărții pen
tru copii4' ău'debutat cu o fes
tivitate oare a avut loc, joi la

SUCCES ?
și convingerile politice • N-aș 
renunța la profesia mea, pen
tru un succes mai ușor în altă 
profesie • Să lucreze alții pen
tru succesul meu • Să mă umi
lesc pentru a obține succesul. 
• Sacrificarea altora pentru 
a-mi asigura succesul. • Tră
darea prieteniei • Liniștea su
fletească • Pierderea respectu
lui oamenilor • Integritatea 
morală • N-aș pune în joc 
dragostea și liniștea familiei.

Acum, în posesia acestui 
fond de adevăruri și convingeri 
asimilate, îi putem pune pe 
elevi și într-o altă ipostază :

V-AȚI GÎNDIT
LA EVENTUALELE DIFICULTĂȚI 

PE CARE LE PUTEȚI ÎNTÎLNI 
TN URMĂTOAREA ETAPA 

A VIEȚII DV. ?
• Da, m-am gîndit la dificulta

tea esențială pe ca<re m putea-o

DA, DAR PE 
DEPLIN MERITAT

să am un accident Ia bacalau
reat. De aici un șir întreg de 
dificultăți care mi-ar putea în
târzia evoluția viitoare. Eu mun
cesc de acum pentru a putea 
preveni o asemenea dificulta
te • Cele mai mari dificultăți 
mi le poate crea neîncrederea 
în forțele proprii. Și nu sînt 
atât de tare să mă gîndesc cum 
să le înving • încadrarea în 
profesiune îmi poate aduce, 
cred, dificultăți, întrucît nu știu 
foarte multe despre realitatea 
ei practică. De aceea nici nu 
pot preciza dacă sînt pregăti
tă să depășesc aceste dificul
tăți. • Sigur, de la vîrsta a- 
ceasta. fiindcă nu mai sîntem 
copii, și într-un fel trebuie să 
ne purtăm singuri de grijă, vin 
și dificultățile. Dar faptul că. 
Ia absolvirea liceului avem și 
o profesie, nouă ne e mai ușor 
să Ie învingem (N. A. Aseme
nea răspunsuri apar la elevii 
liceului economic) • Vor apare

se ivesc. Și cum pînă acum difi
cultăți nu s-au ivit, n-am cum 
să le prevăd • Nu m-am gîn
dit, deoarece n-am avut difi
cultăți, mai exact, am fost fe
rită de ele de către cei din jur 
• Pînă acum i-am avut pe 
mama și pe tata lingă mine și 
n-am simțit vreo greutate. Cred 
că multă vreme de acum înain
te tot la ei voi apela cînd vor 
începe dificultățile • Nu mă 
preocupă prea mult dificultă
țile, am avut pînă acum o via
ță fericită, echilibrată, lipsită 
de lovituri, datorită grijii pă
rintești • Cei 12 ani de școală 
mi-au creat un climat de si
guranță, de certitudini și mă 
gîndesc că în viitoarea colec
tivitate voi găsi același climat.

★
Nu putem afirma că cei an

chetați de noi au definit suc
cesul, au spus totul despre el, 
ori că s-au gîndit în per.soec- 
tiva timpului la ceea ce poate

tul echității, și-l putem con
sidera o trăsătură generală, în- 
truoît un singur subiect declară 
că „pentru succesul tău nu e- 
xistă nici un preț care să nu 
poată fi plătit".

Dar să revenim la ideea de 
succes. El are ca obiect esen
țial — în concepția celor care 
absolvă acum școala — reali
zarea profesională. Normal, du
pă școală, primul pas pe care-1 
fac este însușirea profesiei și 
toate visele de viitor sînt di- 
recționate de reușita pe acest 
plan. Nici nu trebuie abătuți 
de la acest drum, dimpotrivă, 
ideea succesului în profesie me
rită cultivată întrucît oferă te
renul celor mai sigure certi
tudini. confirmări asupra va
lorii lor.

Deși ar putea fi interpretată 
ca o întrebare forțată, de na
tură să-i îndemne să descope
re dificultăți viitoare numai de 
dragul de a mai da o probă a

maturității, cea de a treia în
trebare din prezentul material 
își are rostul său. Am vrut să 
tatonăm prezența simțului rea
lității, la cei de 18 ani. Și am 
putut observa că el se reduce 
— în cea mai mare parte a ca
zurilor — nu la cunoașterea u- 
nor dificultăți propriu-zise, ci 
la numirea unor încercări ime
diate — examenele, bunăoară.

Subiecții se dezvăluie, în
tr-un fel. avi nd încă o doză de 
copilărie în judecarea viitoru
lui. Ei înșiri recunosc că nu-și 
pot imagina dificultățile vii
toare și pentru faptul că sînt 
ocrotiți — uneori prea ocrotiți, 
pină la coooloșire — de cei din 
jur. Dar absența pronosticuri
lor privind dificultățile de în
vins în viață ține de altceva. 
Structural, societatea noastră 
crește o generație pe un fun
dal de condiții care generează 
certitudini, optimism, incit di
ficultățile sînt reduse ca pro
porții doar la trecerea unor 
praguri care solicită munca, e- 
fort. dăruire din partea fie
căruia. Insă, pînă la concluzia 
finală mai avem de parcurs 
răspunsurile la întrebările :

Considerați că școala a jucat 
un rol fundamental în forma
rea dv. intelectuală și umană 7

a) Dacă răspunsul dv. este 
afirmativ, explicați în ce a con
stat în esență, rolul școlii.

b) Dacă răspunsul este nega
tiv, arătați ce v-a nemulțumit.

Clasa dv. a reprezentat o co
lectivitate ? V-a pregătit pen
tru o viață socială ?

1. Dacă răspunsul e afirmați/, 
definiți calitățile acestei co
lectivități și factorii oare au 
contribuit la crearea unei vieți 
de colectiv.

2. Dacă răspunsul este nega
tiv. explicați cauzele care au 
împiedicat formarea spiritului 
de colectivitate, numiți reper
cusiunile pe care le-a avut 
asupra dv. și a colegilor fap
tul că n-ați dus o viață de co
lectiv.

— Titluri sînt mai multe. Fără 
nici o intenție de ierarhizare a 
valorilor mă opresc la volumele 
Prin orașul cu minuni de Maria 
Banuș, Povești cu tîlc de Al. 
Mitru, Domnița de rouă de Că
lin Gruia, Ultima poveste de 
Radu Tudoran, Dincolo de joc de 
Iuliu Rațiu, Povestea minunate
lor călătorii de Dumitru M. Ion, 
Un alai la pescuit de Al. Raicu, 
Întinde mina și vei primi o flo
are de Ion Crînguleanu, Rapso
die pentru Republică de Gh. D. 
Vasile, Hoții de vise de Corne- 
liu Buzinschi, ș.a.

Cele mai frumoase pagini d« 
jurnal ale expedițiilor pionie
rești, Cutezătorii din ultimii ani 
în care copiii au notat impresii 
despre orașele și obiectivele vă
zute vor fi grupate, într-un vo
lum. Sperăm să publicăm pînă 
la sfînșitul anului și un îndru
mător de terminologie poetică 
alcătuit de C. Fierăscu și Gh. 
Ghiță.

Ne-a bucurat atenția acordată 
anul acesta prin oferirea celor 
două premii literare ale Uniu
nii Scriitorilor volumelor Cele 
patru anotimpuri de Ion Brad 
și Ferestre deschise de Veronica 
Porumbacu și de concursul Cele 
mai frumoase cărți ale anului 
care a distins 6 cărți ale noas
tre cu diplome și medalii pentru 
ilustrații.

Așteptăm în continuare su
gestii și critici de la principalii 
beneficiari ai muncii noastre 
părinți, copii, bibliotecari, 
brari 
ca și 
ția.

H-
— pe care le vom trata 
pînă acum cu toată aten-

Interviu realizat de 
RADU LEVARDĂ

★ ★

amiază, la Librăria „Mihail E- 
minescu“ și la care au luat 
parte Virgiliu Radulian, preșe
dintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, adjunct 
al ministrului Educației și În
vățămîntului, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ai Uniunii Scriitori
lor, editori, autori de cărți pen
tru copii și tineret, alți oameni 
de cultură, pionieri și e-levi din 
școlile bucureștene.

Festivități similare au avut 
loc și în orașele reședință de 
județ, precum și in alte locali
tăți din 'țară.

' '' 1"* XAgtrpres)TURNEUL NAȚIONALULUI BUCUREȘTEAN ÎN IUGOSLAVIA
„TEATRUL ROMÂNESC E 

UN TEATRU EXCEPTIONAL"
— CORESPONDENȚĂ DIN ZAGREB —

Srecko Capar, organizato
rul Festivalului internațional 
studențesc de la Zagreb, ne 
anunța încă înaintea primu
lui sunet de gong din tur
neul Teatrului Național „I.L. 
Caragiale" din București: 
„Să știți că veți avea o mi
siune dificilă. Publicul din 
Zagreb e obișnuit să audă 
despre teatrul românesc nu
mai termeni de magna cum 
laudae". Se referea, desigur, 
la cele două mari premii 
consecutive obținute de echi
pele studențești, conduse de 
Andrei Șerban la acest Fes
tival. Cînd, a doua zi, sub un 
titlu entuziasmant „Un ex
traordinar teatru popular" 
am citit cronica în care se 
făcea aluzie la același fapt, 
am înțeles că „bătălia" era 
cîștigată. Se spunea, în a- 
ceastă cronică, dedicată spec
tacolului cu Coana Chirița, 
apărută in „Vecernii list" ; 
„încă de la Festivalul stu
dențesc noi am presupus că 
teatrul românesc e un teatru 
excepțional. Iată că supoziția 
a fost adevărată... Oaspeții 
au trecut bariera lingvisti
că.... Regizorul Horea Po
pescu a dăruit unitate și ritm 
acestui spectacol fulminant".

în „Viesnic", sub titlul ar
ticolului (care se referă tot 
la Coana Chirița) se putea 
citi : „Sîmbătă seara s-a stri
gat bravo, excelent", iar în 
cuprinsul său, laudele, elo
giile nu contenesc : „Un e- 
veniment teatral, un specta
col colorat, exuberant, care 
nu a fost lipsit nici un mo

ment de antren și de armo
nia tuturor elementelor sce
nice". Sînt citați aproape 
toți actorii, menționîndu-se 
că întregul ansamblu pînă la 
ultimul figurant, formează o 
trupă desăvîrșita.

Al doilea spectacol al tur
neului, „Cui i-e frică de 
Virginia Woolf" a reunit a- 
celeași aprecieri elogioase, 
de data asta adresate îndeo
sebi interpretărilor actori
cești, grație cărora dificul
tățile de receptare a textu
lui (bazat mai ales pe replici, 
spectacolul fiind mai puțin 
vizual) au fost depășite. Ci
tim din „Vecernii list" ț 
„Ne-au cucerit actorii româ
ni Radu Beligan, Marcela 
Rusu, Costel Constantin, Va
leria Seciu".

Succesul a continuat, la 
fel de impresionant cu „Be
cket". Tot în „Vecernii list", 
se spune : „Horea Popescu 
confirmă, și cu acest spec
tacol, că e unul din cei mai 
interesanți regizori europeni. 
Un regizor care a reușit să 
facă o sinteză fericită îhtre 
un teatru de tradiție shake- 
speareană și un teatru nou, 
al ideii ; aceasta e, probabil, 
atitudinea cea mai fericită 
pentru un teatru național."

După succesul răsunător 
obținut la Zagreb, Teatrul 
Național cucerește zilele a- 
cestea și publicul belgră- 
dean, unde prezintă două 
spectacole „Coana Chirița" 
și „Cui i-e frică de Virginia 
Woolf".

DINU KIVU

DEFICITUL
(Urmare din pag. I)

Umor, etc-, dor încă o coloană de susținere a acestui fron
ton se topea treptat.

Se pore câ tot cam pe atunci programele de televiziune 
au devenit nemaipomenit de interesante la ore tirzii de 
seară. In orice caz a pune punct vizionării tocmai cînd 
(nu-i asa că mereu se poate spune cu infinită dezolare 
„cum, tocmai acum cînd... ?") era un chin, infinit mai mare 
decît participarea la răspunderile zilnice din casă. Fiindcă 
de astă dată punctul ae rupere al inerției se situa în 
plină satisfacție, iar nu în efort sau în înțelegerea necesi
tății, ca în celelalte cazuri. Dacă voința ar fi fost metodic 
antrenată în zonele de intensă participare activă, prezența 
ei în cazul întreruperii unei vizionări de televiziune, la orele 
23, ar fi fost un fleac. Pe cînd așa...

„N-ai voință, spune tatăl, poate pentru a suta oara în 
aceeași săptâmînă, deloc n-ai voință'. Și In loc de alt răs
puns. primește o obrăznicie oarecare. Tatăl și fiul, vino- 
vați în proporții diferite, stau unul lingă altul, conștienți în 
proporții diferite că un templu ridicat zeului ttnăr s-a lăsat 
într-o rînă....
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Județul SIBIU
• FIECARE UNITATE ECONOMICA DIN 

JUDEȚUL SIBIU, analizînd posibilitățile de care 
dispun în spiritul răspunderii comuniste, ți-a 
suplimentat angajamentele stabilite la începu
tul acestui an. Astfel, la nivelul industriei ju
dețului se va realiza peste plan o producție 
marfă industrială în valoare de 380 milioane 
lei, cu 130 milioane lei mai mult decît anga
jamentul inițial, din care pînă la Conferința 
Națională a partidului. 180 milioane lei. Pa
ralel cu crețlerile cantitative, angajamentul 
colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderile județului Sibiu prevede gos
podărirea mai chibzuită a materiilor prime și 
materialelor, combustibililor și energiei și obți
nerea pe această cale a unor importante eco
nomii : 700 tone metal, 2 000 mc material 
lemnos, 3 200 tone combustibil convențional, 
1 500 mii kwh și altele. Totodată, angajamen
tele privind creșterea productivității muncii se 
majorează la 2 000 lei pe salariat. La rîndul 
lor, oamenii muncii de pe ogoare s-au angajat 
să realizeze suplimentar o producție agricolă

în valoare de 9 milioane lei, în cadrul căreia 
se vor obține peste plan 5000 tone sfeclă de 
zahăr, 3 500 tone cartofi, 1 000 hl lapte de 
oaie.

Județul TULCEA
• COMUNIȘTII, OAMENII MUNCII DIN 

JUDEȚUL TULCEA au stabilit să-și suplimen
teze angajamentele inițiale asumate in între
cerea socialistă pe anul 1972 astfel : la pro
ducția marfă industrială de la 18,8 la 26,4 mi
lioane lei ; la livrările de mărfuri către fondul 
pieții de la 1,9 la 4,4 milioane lei; să obțină 
economii prin reducerea cheltuielilor mate
riale de la 1,2 la 2,8 milioane lei și beneficii 
peste plan de la 4,8 la 7,4 milioane lei.

îndeplinind aceste angajamente. întreprin
derile din județul nostru vor livra economiei 
naționale, peste sarcinile de plan în acest an 
54 000 tone calcar siderurgic, 3 700 tone stuf, 
200 tone conserve de pește, 150 tone concen
trat de barită, 50 tone zinc concentrat și vor 
economisi 443 000 kwh energie electrică și 229 
tone combustibil convențional.

(Urmare din pag. I)

pe șantierul nostru situația sa 
prezintă astfel :

PLANUL ANUAL A 
FOST REALIZAT IN 
PROPORȚIE 
DE 71 LA SUTĂ

Iată o cifră globală, grăitoare 
prin ea însăși și, totodată, stâr
nind fireasca dorință de a pă
trunde în intimitatea mecanis
melor tehnice, profesionale și, 
cu precădere, spirituale care au 
generat acest succes. Pătrundem 
deci în incinta șantierului.

O PRIMĂ GARANȚIE! 
MINUȚIOASA 
ORGANIZARE

Drumul pînă la hala mono
bloc, ca de altfel pînă la cele
lalte obiective aferente viitoa
rei uzine poartă vizibil ampren
ta interesului acordat aici lu
crărilor denumite în mod gene
ric „organizare de șantier". Ma
șinile cu materiale, utilajele a 
căror deplasare este matematic 
delimitată în funcție de impe
rativele zilei, ale fronturilor de 
lucru, circulă lejer amintind 
traficul de pe o autostradă. Nici 
un timp mort din cauza noro
iului inexistent, a gropilor de 
tot felul cu care, din păcate, ne 
întîlnim uneori acolo unde se 
conturează siluetele viitoarelor 
unităfi industriale.

— Aici la noi — ne spune to
varășul tehnician Traian David, 
reprezentantul antreprenorului 
general T.C.I. Ploiești, la Gru-

V de șantiere Buzău — din 
capul locului, de la baterea pri
mului țăruș în iarna anului tre
cut, am pornit de la principiul 
că drumul cel mai scurt dintre 
2 puncte este linia dreaptă. Li
nia dreaptă și netedă, aș adău
ga. Așa încît, înainte de a ataca 
construcția propriu-zisă, timp de 
o luna am efectuat o minuțioa
să pregătire de șantier. „Viteza 
de înaintare" înregistrată ulte
rior ne-a convins că nu am gre
șit procedînd astfel. O continu
are firească : RITMICITATEA.

— Iar această viteză, după 
cum mi s-a spus la sucursala 
județeană a Băncii de Investi
ții, a atins de la o lună la alta 
cote tot mai înalte. 31 decern- 

brie 1971 manca o depășire a 
planului valoric anual cu 94 de 
procente. în 1970 după numai 4 
luni de activitate același indi
cator era surclasat cu 54 la 
sută.

— Și nu e vorba numai de 
cuantumul valoric ci și de sta
diile fizice la care de asemenea 
avem un avans substantial. De 
remarcat un fapt : realizările 
despre care vorbim nu se dato- 
resc măririi numărului de sala- 
riati sau a orelor suplimentare, 
lucrate peste programul normal, 
ci ele se bazează în exclusivitate 
pe creșterea continuă a produc
tivității muncii.

într-adevăr. Afirmația șe
fului de lot este pe deplin înte
meiată. Pentru că cele 54 de 
procente, depășire al planului 
aferent perioadei 1 ianuarie-1 
mai, au o corespondentă logică 
cu majorarea cu 56,51 la sută a 
randamentului productiv a fie
cărui om, al fiecărui utilaj. Și 
totuși, întrebăm, nu s-a înțîm- 
plat, nu se poate îhtîmpla ca 
un obstacol, o cauză; de natură 
obiectivă, independentă de vo
ința constructorilor să împiedice, 
fie și pentru cîteva ore, fie și 
pentru o zi, ritmul impetuos cu 
care înaintați ?

OBIECTIVUL VA INTRA 
ÎN PRODUCȚIE 

CU 6 LUNI MAI DEVREME!
UN MARE SECRET: 
A PREVEDEA 
IMPREVIZIBILUL

Răspunsul conținut în subtitlu 
nu a venit imediat. De ce ? 
Pentru că, printr-o coincidență, 
în momentul în care adresăm 
întrebarea, în birou a intrat un 
mecanic.

Imagine de la Uzina de Utilaj Terasier din Buzău

— Tovarășe David, a spus 
precipitat, s-a „pușcat" un ca
blu ; nu mai avem curent elec
tric !

Un moment de gîndire apoi 
șeful de lot, operativ și precis 
indică soluția :

— Mecanicii de la acoperiș 
părăsesc macaraua acum imobi
lă, trec imediat la lucrările de 
drumuri, pe definitiv, avînd 
front dinainte pregătit. Forma
ția de betoniști a lui Mihai 
Gheorghe să dea o mînă de aju
tor echipei dulgherului Radu 
Mănăilă. Lăcătușii conduși de 
Nicula Ion — la Centrala de 
ventilație, unde este destul de 
lucru la fixarea manuală a șuru
burilor, ajută la operația fi
rească de preasamblare.

Aceasta înseamnă, după cum 
relevă interlocutorul nostru, o 
dată rezolvată situația critică 
intervenită, că nu mai puțin de 
50 de oameni care ar fi putut 
să stea, din cauza evenimentului 
imprevizibil, au de lucru din 
plin. Și aceasta tocmai pentru 
faptul că evenimente de ase
menea natură sînt totdeauna 
previzibile. De altfel, la noi, 
specializarea nu este înțeleasă 
în mod îngust, dogmatic. Lăcă
tușii, mecanicii, zidarii, sudorii, 
montorii, betoniștii își cunosc 
foarte bine meseria de bază, dar 
știu să facă la nevoie orice lu
crare ce se poate cuprinde în 
noțiunea de „CONSTRUCTOR".

100 DE FOTOGRAFII
PENTRU PANOUL 
DE ONOARE

— Apropo de oameni. Pe șan
tier, uitasem să vă spun, în 
perioada de organizare înțele
gem și perioada închegării co
lectivului. Nu ne e indiferent 
cu cine vom înălța edificiul ; 
cunoaștem în primul rând ca
litatea umană — etică și pro
fesională — și în cel de al doi
lea. împlinirea unui număr în
scris în schemă. Sîntem 100 cei 
ce lucrăm aici. Dar ne cunoaș-

Zidarii din brigada lui Sandu 
Mitu, secretarul organizației 
U.T.C. Stația de conexiuni este 
aproape gata. Bineînțeles, înainte 

de termen
Foto: GH. CUCU

Zi de zi, ceas cu ceas 
angajamentul devine faptă

• UN BILANȚ RECENT 
întocmit al realizărilor celor 
2 000 de brigadieri de pe șan
tierul național al tineretului 
de la Sistemul hidroenergetic 
Someș arată că, alături de cei
lalți constructori, tinerii au 
reușit să termine galeria de 
deviere Fîntînele, cu 6 luni 
înainte de data prevăzută în 
grafic și cu 45 de zile mai re
pede decît se angajaseră. Bri
gadierii lotului Mărișelu - 2 
au contribuit la străpungerea 
cu două luni înainte de ter
men a galeriei de acces în 
centrala subterană, iar cei de 
la lotul Măguri -4 au obți
nut un avans, pe întregul 
front de lucru de 6 luni. Va
loarea producției realizate 
peste prevederile de plan la 
Sistemul hidroenergetic So
meș, în acest an, se ridică la 
aproape 14 milioane lei.

tem între noi, ne-am verificat 
pe alte șantiere și e firesc să 
nu ne îngăduim unui altuia, de 
la șef pînă la cel mai tînăr 
zidar, nici un fel de concesii. 
Și asta nu numai datorită fap
tului că lucrăm în acord global 
ci. mai ales, unitate spirituală 
care s-a creat între noi ca spe
cialiști și comuniști, ca oameni 
ai șantierului. Ați văzut proba
bil, afară la panoul de onoare, 
fotografiile și numele cîtorva 
dintre constructori : zidarul
Gheorghe Dedu, șeful de echipă 
Sandu Mitu — secretarul orga
nizației U.T.C., dulgherul Dumi
tru Mănăilă. Vreau să precizez 
însă că avem în sertar toate, 
dar absolut toate fotografiile 
oamenilor de pe șantier. Pentru 
că toți, dar absolut toți, vor 
apărea periodic la loc de cinste. 
După oum vedeți am ajuns în 
împrejurarea fericită, pe care o 
dorim tovarășilor noștri de pe 
toate șantierele țării de a face 
din promovarea la panoul de 
onoare o chestiune de... rotație.

ECONOMIILE — 
NU UN PARAMETRU 
ABSTRACT, CI O 
BOGĂȚIE CONCRETĂ

...Așadar, totul pornește de 
la oameni, de la calitatea lor. 
Iată încă o întărire. Observând 
angajamentele privitoare la e- 
oonomii, ne exprimăm surprin
derea... dar maistrul Ion Vasile, 
secretarul organizației ne-o ri
sipește :

— Ne-am propus să realizăm, 
in cinstea Conferinței Naționale 
a Partidului, și experiența acu
mulată pînă acum ne arată că 
vom fi în stare să ne ținem de 
cuvânt. un volum de economii, 
peste angajamentul inițial, ale 
cărui dimensiuni au părut, ce
lor care nu ne cunosc colecti
vul, irealizabile. Noi, care ne 
știm foarte bine oamenii, care 
ne cunoaștem puterea de mun
că, priceperea, forța de dărui
re, socotim că vom fi în stare 
să depășim chiar și acest ultim 
angajament. Și aceasta pentru 
că fiecare dintre cei 100 de oa
meni ai șantierului nostru știe 
ce reprezintă, în esență. fie
care cantitate de material eco
nomisit. Unora li se va părea,

• COLECTIVUL EX
PLOATĂRII NISTRU a în
deplinit cu o decadă mai de
vreme sarcinile privind extrac
ția de minereu pe primele 
cinci luni, randamentele fiind 
de pe acum cu mai ■ mult de 
3,5 la sută superioare celoi 
planificate pentru prima ju
mătate a anului. Sînt create 
astfel premisele sporirii, pînă 
la finele anului, a producției 
de minereu extras cu 30 la 
sută. O productivitate spori
tă se înregistrează și la ex
ploatarea minieră Herja, unde 
producția de minereu depă
șește în medie cu circa 18—22 
la sută nivelul planificat.

•COLECTIVUL EXPLOA
TĂRII MINIERE TELIUC, 
DIN BAZINUL POIANA 
RUSCĂI, a extras peste pre
vederile de plan, de la înce
putul anului mai mult de 
23 000 tone minereu de fier.

poate, o socoteală băbească, 
„neștiințifică" faptul că discu- 
tînd cu oamenii, ne-am trans
format cantitățile economisite 
în... obiecte concrete care s-ar 
putea realiza din economii pen
tru oamenii noștri, însă, aceas
tă ooncretizare a reprezentat — 
așa cum s-a subliniat în adu
nările de partid, de U.T.C. și 
sindicale — cel mai eficient im
bold. Dar, să exemplificăm. 
Vom economisi, de pildă, 30 m 
cubi material lemnos. Aceasta 
înseamnă, nici mai mult, nici 
mai puțin cantitatea necesară 
confecționării a 30 de garnituri 
de mobilă. — ceea ce nu-i de 
ici, de colo... Și la fel și cu 
celelalte repere : cu 15 000 de 
cărămizi economisite se poate 
construi o casă de locuit cu tot 
confortul. Cele 12 tone de me
tal reprezintă materialul sufi
cient pentru 3 autocamioane 
Bucegi ; cele 20 tone de ciment 
sînt tocmai cantitatea necesară 
confecționării unui gard lung de 
1 000 m ; cu 600 m.p. de azboci
ment se poate construi o hală 
industrială de mărime medie ; 
cei 10 m.c. var pastă înseamnă 
cantitatea necesară construcției 
unei locuințe familiare ; cu 2 
tone de tablă galvanizată pot fi 
învelite 3 case țărănești, dintre 
acelea mari, cum se construiesc 
în ultima vreme ; cu 300 m.p. 
silan efectuezi izolația unei în
tregi construcții ; cu 500 kg 
vopsea acoperi 1 500 m.p. de 
suprafață industrială ; cu 100 de 
tuburi de beton construiești o 
canalizare lungă de 100 m — 
ș.a.m.d.

In loc de
CONCLUZII

Revenim la întrebările din 
preambulul acestui reportaj. 
Există un secret al performan
ței în construcții ? Desigur, dar 
după cum reiese din cele mai 
de sus un secret la îndemîna 
tuturor : organizarea, cunoaște
rea concretă, spiritul de colecti
vitate comunistă. Cum se a- 
junge un șantier model ? La 
această întrebare secretarul de 
partid ne-a dat un răspuns plin 
de tâlc : „Desigur, nu se ajunge 
ușor la demnitatea de șantier 
model, dar. după mine, mult 
mai greu îți este cînd ești șan
tier codaș".

Fără comentarii.

CE MESAJ TRANSMI
TEȚI TOVARĂȘILOR 
DE PE CELELALTE 
ȘANTIERE?

Urarea de a întâmpina cu suc
cese cit mai mari Conferința 
națională a partidului și aniver
sarea Republicii. Și, de aseme
nea, rugămintea de a nu uita 
atunci cînd primele utilaje pro
duse de U.U.T. Buzău — cilin
drii compresori, compactoare, 
rulouri grele. — vor ajunge pe 
șantierele lor, cu 6 luni mai de
vreme, că aceasta ni se dato
rează și nouă, constructorilor și 
montorilor buzoieni. Va fi acest 
gînd, cea mai frumoasă răs
plată pe care ne-o dorim.

„Sîntem surorile Elena Tudo- 
roaie, și respectiv Maricica Tu- 
doroaie, angajate ale Fabricii de 
tricotaje — Brașov pînă la ju
mătatea lunii martie a.c., cînd 
am cerut lichidarea la cererea 
noastră. In intervalul de timp cît 
am lucrat în cadrul acestei fa
brici amîndouă am absolvit 
cursurile de calificare la locul de 
muncă, cu o durată de 4 luni în 
meseria de tricoteze. Am absol
vit cursurile cu medii foarte 
bune. Eu, Elena Tudoroaie cu 
media 10, iar sora mea Maricica, 
cu media 9,50. Am cerut demi
sia de la această fabrică pentru 
a merge la Moinești, unde vrem 
să ne încadrăm într-o altă între
prindere. La plecare am solicitat 
de la biroul de personal certifi
catele de calificare dar ni s-a 
spus că, deoarece nu sînt gata, 
se pot elibera adeverințe din 
care să reiasă absolvirea cursu
rilor de calificare, pentru ca, ul
terior, să primim și certificatele. 
Am primit adeverințele dar cînd 
am mers la tovarășa Maria 
Georgescu (n.n. inginerul șef al 
întreprinderii), pentru semnarea 
lor, acest lucru ne-a fost refu
zat spunîndu-ne că dînsa nu ca
lifică oameni pentru alte între
prinderi sau cooperative mește
șugărești. Nici tovarășa directoa
re nu a vrut apoi să semneze. 
Vă întrebăm pe dv. ce credeți, 
este legal acest lucru ?“.

Bănuim că încă înainte de a 
ne adresa nouă întrebarea din 
finalul scrisorii, semnatarele au 
presupus sau cel puțin au încer
cat să găsească singure răspun
sul. Ceea ce au dorit prin trimi
terea scrisorii redacției, (rugăm 
autoarele să ne ierte presupune
rea dacă ea nu corespunde rea
lității) nu a fost altceva decît 
confirmarea injusteței pe care o 
reclamau și, bineînțeles în a- 
ceastă idee, repunerea lor în 
drepturi. Faptul în sine, desigur, 
nu supără pe nimeni. Dimpotri
vă. Este o posibilitate la îndemîna 
fiecărui cetățean să ceară respec
tarea drepturilor sale, atunci 
cînd dintr-un motiv sau altul 
consideră că ele au fost neso

FORMALISMUL
DE LA RUBRICA

„CINE RĂSPUNDE
(Urmare din pag. I) 

jită repede, rămîne mai curînd 
un exercițiu aritmetic de numă
rătoare.

Efectul ? Mai întotdeauna acti
viștii salariați ai comitetelor ju
dețean și municipal sînt nevoiți 
să îndeplinească sarcini admi
nistrative (să facă rost de 
un microfon, de stație de 
amplificare, să vâneze sala 
de distracții etc.) în loc să 
îndrume, să sprijine și să contro
leze activitatea organizațiilor 
U.T.C., lucruri de altfel prevă
zute în programul comitetului 
municipal, al secției de propa
gandă a acestuia, dar rămase încă 
în stadiu de deziderat. Nu mai 
încape îndoială că prin accep
tarea unui astfel de rol de sub
stituire a comisiilor se ajunge nu 
numai la încărcarea aparatului 
salariat cu un număr nedorit de 
sarcini, ci și la ocolirea proble
melor de fond, la pierderea di
recției în care numai prin efor
tul colectiv al comisiilor și al or
ganelor alese s-ar putea înainta 
în ritmul cuvenit. Se ajunge pe 
o astfel de cale și la o neconcor- 
danță între ceea ce se face și 
ceea ce doresc tinerii, neconcor- 
danță marcată de adeziunea tot 
mai slabă a acestora la unele 
activități. Nu stăruim asupra u- 
nor cazuri care ar putea convin
ge, luate împreună, și pe tova
rășii de la comitetele județean și 
municipal U.T.C. de importanța 
muncii colective, de necesitățile 
care au stat la baza adoptării 
comisiilor și consiliilor. De dato
ria acestora era să fi fost deja 
convinși și să fi demonstrat a- 
ceasta cu fapte. Preferăm totuși 
să le furnizăm o experiență pozi
tivă din raza aceluiași județ de 
care mai mulți dintre membrii se
cretariatului comitetului județean 
sînt conștienți dar pe care, în 
mod inexplicabil, ni se pare că o 
tăinuiesc.

O scrisoare introdusă pe sub 
ușă în sediul Comitetului orășe
nesc Drăgășani al U.T.C. aducea, 
nu prea de multă vreme, Ia cu
noștința organului ales că mai 
mulți tineri, impresionați de fe
lul în care sînt organizate ac
țiunile, sînt gata ca atunci cînd 
(li) se va trasa o sarcină, de orice 
natură, nu numai cultural-artis- 
tică, să depună tot efortul pentru 
îmbunătățirea substanțială a ac
tivității U.T.C. E un gest destul 
de semnificativ, mai ales dacă ne 
gîndim că deseori abundă scri
sorile reolamative. Explicații pen
tru un astfel de gest sînt fără 
îndoială cuprinse în primul rînd 
în activitatea comisiei de propa
gandă și cultură a organului de 
la Drăgășani. Acțiunile cuprinse 
în programul ei, stilul de muncă 
încetățenit, orientarea activității 
spre îndrumarea, sprijinul și con
trolul organizațiilor subordonate 
comitetului orășenesc sînt grăi
toare pentru exactitatea cu care 
a fost înțeles rolul comisiei, pen
tru conștiinciozitatea cu care 

cotite. Și în situația relatată, din 
punct de vedere juridic, legisla
ția actuală le îndreptățea la a- 
cest demers. Vom vedea și de 
ce : Codul muncii prevede posi
bilitatea desfacerii contractului 
de muncă și la cererea angaja
tului. Neavînd nici o obligație 
față de unitate, în sensul strict 
juridic, (ne gîndim la un con
tract care să le oblige după 
obținerea calificării să lucreze o 
anumită, perioadă în aceeași în
treprindere) nu li se putea re
fuza demisia. Cu atît mai mult 
semnarea sau eliberarea adeve
rinței care le atestă calificarea.

w, o
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Aceasta e litera legii. Dar apli
carea ei ad-literam în cazul de 
față sau în altele asemănătoare, 
ar însemna rezolvarea „litigiului" 
numai din unghiul de vedere al 
interesului individual, oarecum 
îngust, neținînd cont de incon
venientele reale create întreprin
derii printr-o asemenea rezol
vare. Să ne explicăm: Fabrica 
de tricotaje din Brașov nu întâm
plător a organizat pentru anga- 
jații săi care nu aveau o meserie 

membrii acesteia își exercită 
mandatul încredințat.

Discuția pe care am avut-o cu 
membrii acestei comisii ne-a con
vins că sarcinile fixate în întru
nirile trimestriale, cît și responsa
bilitățile ce le implică funcțiile 
încredințate sînt bine cunoscute 
și îndeplinite în mod conștiin
cios. Repartizați pe grupuri de 
organizații, membrii comisiei lu
crează nemijlocit cu uteciștii, cu 
tinerii, impun permanent în rân
durile acestora punctul de vedere 
și spiritul de acțiune al organu
lui pe care-1 reprezintă și, invers, 
fac cunoscut cu consecvență co
mitetului orășenesc, biroului a- 
cestuia, punctul de vedere al ti
nerilor, sugestiile, inițiativele și 
preferințele lor.

Gradul de funcționalitate asi
gurat comisiei, faptul că fiecare 
membru al acesteia e stăpîn pe 
probleme facilitează rezolvarea 
unor sarcini strict organizatorice 
dar care, prin natura lor, țin de 
activitatea de propagandă și cul
tură încredințată organizației de 
tineret. Așa a devfenit posibilă in
struirea operativă a activelor 
U.T.C, intervenția promptă și efi
cientă în cazurile mai dificile, 
corelarea în ultimă instanță a în
tregii activități politico-educati
ve a organizațiilor de tineret din 
Drăgășani cu cerințele majore ale 
tineretului. „Lupta revoluționară 
a tineretului oglindită în filme și 
literatură", „Dialogul artistic în
tre organizații", acțiunile cuprin
se în fiecare program trimestrial 
de activitate, aproape în totali
tatea lor, sînt nu numai emanații 
ale gîndirii coleptive, ci și rezul

Microcooperativele agricole — mijloc

de educație a tineretului prin muncă

Pe baza rezulta
telor bune obținute 
de cele 8 microcoo- 
rative agricole de 
producție înființate 
anul trecut pe lîn- 
gă tot atâtea școli 
generale din jude
țul Olt, care au 
realizat din. cultu
ra porumbului, flo- 
rii-soarelui și sfe
clei de zahăr veni
turi de circa 50 000 
lei fiecare, în acest 
an au mai fost or
ganizate 130 ase
menea unități. TÎț 
nerii cooperatori 
cultivă pe suprafe
țele repartizate po
rumb, floarea-soa- 
relui, cartofi, legu
me, pomi fructi
feri. viță de vie. 
Un număr de 20 
microcooperative a- 
gricole și-au ame
najat sere legumi
cole pe suprafețe 
cuprinse între 50 și 
150 mp. iar altele 

și-au creat baza 
materială necesară 
dezvoltării secto
rului apicol. De a- 
semenea, în comu
na Ianca, a luat fi
ință, o microfermă 
zootehnică.

★
In județul Argeș 

au fost organizate 
în acest an micro
cooperative agrico
le de producție în 
35 de școli. în 
timpul scurt de 
cînd au luat ființă 
ele s-au dovedit 
un mijloc eficace 
de educație â tine
retului prin muncă 
și de dezvoltare a 
dragostei pentru 
meseria de lucră
tor în agricultura 
modernă. Dispu- 
nînd de suprafețe 
agricole de cîte 
2 000—40 000 mp.de 
cantitățile de se
mințe necesare, 
precum și de mij

cursuri de calificare în anumite 
profesii. Unitatea avea o reală 
nevoie de tricoteze. Și atunci s-a 
apelat la muncitorii necalificați 
deja angajați. Experiența practi
că a acestora de pînă atunci era 
un argument în plus care oferea 
garanția acoperirii golurilor de 
forță de muncă cu muncitori a 
căror' instruire profesională nu 
pornea de la zero. în același 
timp organizarea cursurilor după 
aceste criterii, răspundea și ce
rinței tinerilor din întreprindere 
care doreau să se califice. Exis
tau deci suficiente motive ca 
toată lumea să fie mulțumită. 
Dar...

Nici nu se împlinise o luna 
de la încheierea cursurilor și 
două din absolvente își deoun 
demisia. Maricica și Elena Tu
doroaie, tinerele care s-au a- 
dresat redacției, vor să plece la 
o altă întreprindere. Știau că de 
acum aveau o calificare asigu
rată iar faptul ca întreprinderea 
avea nevoie de ele a contat mai 
puțin. Urmarea e previzibilă : li 
se refuză eliberarea adeverințe
lor de calificare. Explicînd acest 
refuz, directorul fabricii de tri
cotaje Brașov, tovarășa Maria 
Datcu, căreia noi ne-am adre
sat, a ținut să adauge alte cîte
va argumente pe care le trans
criem întocmai : „In cererile de 
demisie au invocat un motiv care 
apărea, în mod evident, ca un 
simplu pretext de a pleca. Nu 
putem fi de acord cu plecarea 
din fabrică a unor muncitoare 
pe care ne-am străduit să le ca
lificăm ca apoi să plece imediat 
la o altă întreprindere. A admite 
acest sistem ar însemna ca fa
brica noastră să se transforme 
într-o școală de calificare și ni
mic altceva4. Deși, așa cum a- 
rătam mai înainte, legal, celor 
două tinere nu li se poate re
fuza demisia, nu putem să nu re
cunoaștem și justețea punctului 
de vedere exprimat de tovarășa 
directoare. Tocmai de aceea 
considerăm că este necesară o 
reglementare în sensul de a se 
încheia un contract privind o- 
bligațiile tînărului după obține
rea calificării ca și în cazul uce
niciei la locul de muncă. In a- 
cest fel tînărul și-ar cunoaște 
din timp îndatoririle sale, iar în
treprinderile vor putea evita sur
prize de felul celeia subliniată de 
conducerea Fabricii de tricotaje 
din Brașov.

Redactorul rubricii : 
MIRCEA NICOLAE

tate ale unei munci organizate 
și desfășurate permanent în co
lectiv. N-am pomenit numele 
secretarului comitetului orășenesc 
al U.T.C. pentru că, în cazul 
Drăgășanilor, principala sursă de 
informații nici nu a fost acesta, 
ci președintele și membrii comi
siei de propagandă. A fost o tre
cere în revistă matură și intere
santă a realizărilor și lipsurilor. 
In fața rezultatelor pe care to
varășul Ion Neghină ni le relata 
fiecare dintre interlocutorii noștri 
se ferea cu modestie să accepte 
numele de autor. în fața lipsu
rilor însă și a sarcinilor ce urmau 
să fie îndeplinite, conform pro
iectului programului de activi
tate trimestrial, fiecare dintre 
membrii comisiei, autocunoscîn- 
du-se și judecîndu-se își iscălise 
numele la rubrica RĂSPUND : 
Tudor Mihai, Vinescu Mihaelâ, 
Neghină Ion, Grebenea Elena, 
Craioveanu Lucreția...

Mi-au apărut fără să vreau în 
minte, umbrindu-mi satisfacția 
momentului, imaginea tovarășilor 
de la Comitetul municipal 
Rîmnicu Vîlcea al U.T.C., aler
gând după stații de amplificare 
și după microfon, după potcoave 
— cum s-ar spune ; a tabelului 
prezentat la comitetul județean, 
pecetluit pe fiecare colț cu sem
nele superficialității, cu repercu
siunile pe care o astfel de po
ziție le are asupra întregii acti
vități cu tineretul. Pe un aseme
nea tabel, la rubrica „Cine răs
punde", poate fi citit, chiar daca 
nu e scris negru pe alb, un sin
gur nume : formalismul.

loace mecanizate 
pentru efectuarea 
lucrărilor, puse la 
dispoziție de C.A.P. 
și I.A.S. din loca
litățile respective, 
tinerii cooperatori 
și-au organizat ac
tivitatea după mo
delul unităților a- 
gricole în care lu
crează părinții și 
frații lor mai mari. 
Astfel, elevii școli
lor generale din 
Țuțulești și Băicu- 
lești, cultivă po
rumb pe 30 000 mp 
și respectiv 20 000 
mp, cei din Schitu- 
Golești, culti 
cartofi pe o supra
față de 15 000 mp, 
iar micii pomicul- 
tori din Capu Pis
cului au în primi
re o livadă de 
20 000 mp. Toți lu
crează cu bune re
zultate în acord 
global.
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Patrioți în ofensiva.

Dezbaterile Congresului de la Alger
REALITĂȚI

CAPITALISTE
în Italia 

desfășoare 
tive ale 
Astfel, la 
muncitori 
urbane au 
de scurtă durată, cerînd îm
bunătățirea condițiilor dc 
viață și de muncă, precum și 
modernizarea transporturilor 
in comun.

Tot in sprijinul îmbunăiă- 
ț-irii condițiilor de muncă, au 
declarat o grevă similară alți 
25 000 de salariați din între
prinderile metalurgice din 
Milano.

continuă să se 
acțiuni revendica - 
oamenilor muncii. 
Roma, 25 000 de 
din transporturile 

declarat o grevă,

După o relativă perioadă 
de acalmie, climatul social 
din Marea Britanie va cu
noaște. în următoarele zile, 
noi momente de eferves
cență.

Pentru continuarea mișcă
rii revendicative s-au pro
nunțat. în cadrul unui refe
rendum organizat în acest 
scop. 80 la sută din cei 
172 000 de muncitori fero
viari consultați. Prima con
secință a votului, apreciază 
agenția France Presse, va fi 
reluarea grevei de zel, ceea 
ee constituie o victorie a ce
lor trei sindicate din căile 
ferate.

Reorientări
Comitetul permanent al Orga

nizației Statelor Americane, re
unit în sesiune specială la Was
hington. și-a încheiat lucrările. 
Sesiunea a fost convocată la ce
rerea guvernului Republicii Pe
ru, care a propus O.S.A. anu
larea tuturor sancțiunilor poli
tice și economice adoptate în 
urmă cu opt ani împotriva 
Cubei, anunță agenția TASS.

Schimbările care au survenit 
în lume, inclusiv în emisfera 
sudică a continentului american 
— a declarat reprezentantul pe
ruan la sesiune, Carlos Garcia 
Bedoya — impun Organizației 
Statelor Americane să-și revi
zuiască poziția sa nerealistă 
față de Republica Cuba. Țările 
latino-americane, martore și 
participante la noile procese și 
schimbări care au loc în aceas
tă zonă a lumii, a spus apoi 
Carlos Garcia Bedoya, cer șă se 
renunțe la politica de izolare a 
Cubei, considerînd că acest pas 
ar corespunde intereselor tutu
ror țărilor latino-americane, ar 
contribui. la îmbunătățirea re
lațiilor dintre toate statele a- 
mericane și la slăbirea încordă
rii internaționale.

ȘEDINȚA GUVERNULUI 
R. D. GERMANE

BERLIN 1 — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te : Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane a examinat un raport 
prezentat de secretarul de stat 
Michael Kohl privind semnarea, 
la 26 ;mai 1972, a acordului din
tre R.D. Germană și R.F. a Ger
maniei, privind probleme ale 
traficului — se arată într-un 
comunicat al serviciului de pre
să al Consiliului de Miniștri. 
Guvernul a apreciat acest prim 
tratat de stat între R.D. Ger
mană și R.F. a Germaniei drept 
un pas important pentru stabi
lirea de relații normale între 
cele două state. încheierea acor
dului privind traficul arată că 
reglementarea prin tratate baza
te pe principiile egalității și 
suveranității este în folosutf am
belor state germane.

Consiliul de Miniștri a adop
tat proiectul de lgge referitor la 
acordul dintre R.D. Germană și 
R.F. a Germaniei privind pro
bleme ale traficului; Proiectul 
urmează să fie înaintat preșe
dintelui ' Camerei Populare a 
R.D. .Germane.

VINERI, 2 IUNIE 1972

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Patria (orele 
9,30; 12.45: 16,30; 20). Favorit (orele 
9,30; 12,30: 16; 19,30). București
(orele 9; 12,15: 17; 20,15).' Grădina 
Doina (ora 21).

TRAFIC : rulează la Excel
sior (orele 9; 11.15; 13,30: 16;
18,30; 20.45), Melodia (orele 9:
11,15; 13.30; 16; 18.30; 20.45).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Doina (orele 10; 14.15; 16,15; 18,15; 
20,15).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Scala (orele 8.45; 11.15: 13.45; 16.15; 
18,45; 21.15), Capitol orele
8,30; 10.30; 12.30: 16,15: 18.30; 21: La 
ora 14,15 program special pentru 
copii). Grădina Capitol (ora 20). 
Grădina Select (ora 20).

Senegalului

DREPTUL LA
ESTE LEGITIM

„Dreptul la naționalizare este 
legitim și inalienabil**, a decla
rat, in cuvintarea rostită la cel 
de-al VIII-lea congres arab al 
petrolului, Abdellah El Tariki, 
fostul ministru saudit al petro
lului, care îndeplinește in pre
zent funcția de consilier pe 
lingă unele guverne arabe. Par- 
ticipanții la discuții, între care 
Sadouk El Mahdi (reprezentan
tul irakian la OPEC) și Kemal 
Lakhdari (Sonatrach — Alge
ria). s-au pronunțat in favoa
rea dreptului fundamental de 
naționalizare a bogățiilor na
ționale. Asupra alegerii acestui 
moment, președintele Algeriei, 
Houari Boumediene. sublinia, 
în discursul rostit la deschide
rea congresului, că el depinde 
de ..gradul de pregătire internă 
a fiecărei țări producătoare în 
parte**.

Țările arabe, au menționat 
vorbitorii, trebuie să recupereze 
imediat, toate bogățiile subsolu
lui lor pentru a dezvolta ele 
însele industriile lor chimice, 
agricultura, industria alimen
tară și industria grea. Popu
lația țărilor arabe se va dubla, 
ajungînd la 200 de milioane la 
sfirșitul secolului XX ; este de

în O. S. A.
Propunerea guvernului Repu

blicii Peru a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. In favoa
rea ei au votat reprezentanții 
din Chile, Ecuador, Mexic, Ja
maica. Trinidad-Tobago, Colum
bia, Costa Rica. Argentina, Bar
bados și din alte țări, iar împo
trivă delegații din S.U.A., Nica
ragua, Haiti, Paraguay și alte 
state. .

După aprobarea ei de către 
Comitetul permanent, propune
rea peruană urmează să fie 
prezentată spre examinare Co
mitetului general al Comitetului 
permanent al O.S.A., care ur
mează să se întrunească în cu- 
rînd.

NAȚIONALIZARE
$1 INALIENABIL
datoria tuturor țărilor arabe să 
treacă imediat la efectuarea de 
investiții necesare pentru a asi
gura acestei populații un nivel 
decent 
cadrul

de trai, s-a arătat în 
dezbaterilor.

La închiderea ediției

„IRAK PETROLE
UM CO." A FOST 
NAȚIONALIZATĂ

Președintele Irakului, Ah
med Hassan Al Bakr, a anun
țat joi, într-o declarație ra
diotelevizată, naționalizarea, 
cu începere de la 1 iunie a.c., 
a companiei „Irak Petroleum 
Co" („I.P.C;"). Naționalizarea 
— a precizat șeful statului 
irakian — cuprinde toate o- 
perațiunile efectuate de 
„I.P.C." pe teritoriul Iraku
lui.

Președintele. Hassan Al Bakr 
a declarat că „această măsu
ră a fost determinată de re
fuzul companiei de a satisfa
ce revendicările conforme cu 
interesele naționale și legiti
me ale Irakului*4.

• AGENȚIA A.C.T.C. a difu
zat un comunicat comun. în care 
se arată că guvernele R.P-D. Co
reene și Republicii Chile, ani
mate de dorința de a întări re
lațiile de prietenie și cooperare, 
conform 
O.N.U. și 
cunoscute 
țional, au 
relații diplomatice la nivel 
ambasadă.

Comunicatul a fost semnat la 
Santiago de Chile de Clodomiro 
Al.meyda, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Chile 
de reprezentantul comercial 
R.P.D. Coreene în Chile.

principiilor Cartei 
normelor unanim re
ale dreptului interna- 
hotărît să stabilească 

de

și 
al

Un comunicat al statului 
major al armatei Senegalu
lui, difuzat de postul de radio 
Dakar, anunță că unități 
senegaleze au întreprins, în 
zilele de 30 și 31 mai, ample 
operațiuni militare împotriva 
trupelor colonialiste portu
gheze care au pătruns la 26 
mai pe teritoriul țării ata- 
cînd localitatea de graniță 
Santhiaba Mandjaque. Unită
țile senegaleze au respins pe 
inamic, se arată în comuni
cat, menționîndu-se că nu
meroase incidente similare 
celui din Santhiaba Mand
jaque s-au produs și în alte 
localități, unde trupe colo
nialiste portugheze, pregătite 
pentru luptele împotriva for
țelor patriotice din Guineea 
și Insulele Capului Verde, 
s-au dedat la jaf și au terori
zat populația civilă îiț zona 
de frontieră.

Comunicatul reafirmă hotă- 
rîrea guvernului și poporului 
senegalez de a apăra integri
tatea teritorială și indepen
dența țării.

VARȘOVIA 1___
dentul Agerpres, Iosif 
cu, transmite : In cea 
zi a vizitei oficiale pe 
treprins-o in Polonia, 
tele Richard Nixon a făcut o vi
zită lui Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La sediul guvernului au avut 
loc apoi convorbiri oficiale po- 
lono-americane, la care au parti
cipat. Edward Gierek. prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Piotr Jaroszewicz. președintele 
Consiliului de Miniștri, din 
partea poloneză, iar din partea 
americană Richard Nixon și 
Henry Kissinger, consilier al 
președintelui pentru problemele 
securității naționale. Convorbiri
le au fost continuate în ședință 
plenară, cu participarea unor 
persoane, oficiale poloneze și a- 
mericane.

Președintele S.U.A. a oferit la 
reședința sa de la Palatul Wila- 
now un dejun, la care au fost 
prezenți conducătorii de partid 
și de stat polonezi, in frunte cu 
Edward Gierek. Richard Nixon 
și Henryk Jablonski au rostit 
toasturi.

Joi după-amiază Richard 
Bfixon și persoanele care il în
soțesc au părăsit Varșovia, ple- 
cînd spre patrie.

M

Corespon- 
Dumitraș- 
de-a doua 
care a în- 
președin-

do- 
bine

Comunicatul comun polono- 
american, dat publicității 
la Varșovia, subliniază că dis
cuțiile dintre conducătorii . ’ 
lonezi și președintele Statelor 
Unite ts-au desfășurat într-o at-

joi
po-

CONFRUNTĂRI ÎN„PRELI-
MINARELE" DIN S.U.A.

Alegerile preliminare din California, programate la 6 iunie a.c.» 
sint considerate a avea o însemnătate de prim ordin în deciderea 
victoriei in lupta electorală dintre senatorii George McGovern și 
Hubert Humphrey, pentru obținerea învestiturii Partidului democrat, 
în vederea candidaturii in scrutinul prezidențial din noiembrie.

Sondajele făcute de diverse a- 
genții în rîndurile opiniei publice 
preanunță victoria lui 
în California, fapt ce 
cercurile conducătoare 
toare ale Partidului --------------
care îl,consideră pe acesta drept 
un „rebel răsculat împotriva plat
formei politice a propriului 
partid”.

Potrivit declarațiilor unor con
ducători ai campaniei electorale a 
lui McGovern, aceste cercuri re
fuză să dea o interpretare logică 
victoriilor repetate repurtate de 
senator în preliminarii, refuză să 
accepte ca reale cifrele clare ale 
sondajelor opiniei publice, care a- 
testă faptul că el este cel mai 
puternic reprezentant ce îl pot o- 
pune democrații candidatului re
publican, în alegerile prezidenția
le. refuză să înțeleagă de ce 
McGovern deține în prezent cel 
mai mare număr de delegați aleși 
angajați să voteze în favoarea lui 
la Convenția Partidului Democrat 
din iulie a.c.

Tabăra democraților conserva
tori apreciază că, în cazul unui 
nou succes al lui McGovern. în 
California va fi extrem de greu, 
dacă nu chiar imposibil, să mai

McGovern 
neliniștește 

conserva- 
Democrat,

poată fi întrerupt șirul victoriilor 
sale în preliminarii. Potrivit son
dajelor opiniei publice, senatorul 
liberal are, deja, asigurată victo
ria și în statul New York. Or. Ca
lifornia și New York sint conside
rate preliminarii-cheie. aceste 
două state avind dreptul să tri
mită un număr de circa 550 de 
delegați la convenția de la Miami 
Beach.

Senatorul Hubert Humphrey, 
principalul oponent al lui McGo
vern. încearcă să îmbine tactica 
rivalului său cu cea urmată de 
Muskie. care și-a axat eforturile 
pe obținerea sprijinului liderilor 
democrați din fiecare stat. Insuc
cesele sale de pînă acum par a 
dovedi că masele de alegători de- 
mocrați îl preferă pe Mc.Govern.

..Hubert Humphrey a avut, în 
1968. mandatul nostru și a pier
dut în fața lui Nixon“. între plat
forma sa electorală și cea a pre
ședintelui nu sînt diferențe 
bile**. .,Humphrey reprezintă 
chea gardă a partidului, acea ari
pă care a escaladat războiul din 
Indochina". ,,E1 a fost vicepre
ședinte pe timpul cînd peste o ju
mătate de milion de militari ame
ricani au fost trimiși în Vietna
mul de sud“.

vizi- 
ve-

ALEGERI ANTICIPATE PENTRU BUNDESTAG ?
La începutul acestei 

săptăniîni, guvernul can
celarului Brandt, a pre
zentat opoziției U.C.D.— 
U.C.S. oferta realizării 
unui acord privind orga
nizarea de alegeri antici
pate pentru Bundestag. 
Potrivit concepției gu
vernului, acest acord ar 
urma să cuprindă proce
dura dc lucru în Bundes
tag pînă la dizolvarea a- 
cestuia, termenul la care 
se vor desfășura alegerile 
și modalitățile de desfă
șurare a campaniei elec
torale și ar urma să in
tervină încă înaintea va
canței de vară a parla
mentului.

După cum se știe, nece
sitatea organizării de ale
geri anticipate a apărut 
după ce, prin încălcarea 
voinței alegătorilor, o se
rie de deputați ai coali
ției au trecut în lagărul 
opoziției aducînd raportul 
de forțe din Bundestag 
la perfectă egalitate. „Pa
tul parlamentar** atît dc 
des evocat în ultima vre
me în presa internaționa
lă nu poațe să se răsfrîn- 
gă decît negativ asupra 
capacității de acțiune a 
guvernului. Organizarea 
de alegeri anticipate ar fi 
fost, în oricare altă țară,

soluția imediată în aceas
tă situație. Legea funda
mentală
R. F. a Germaniei 
ține, însă, 
obstacole 
ate la 
mulgării 
intenția _ ,------- . ....
mari stabilități politice și 
parlamentare. Astfel, da
că în alte țări occidentale 
succesul unei moțiuni de 
neîncredere în guvern sau 
demisia din proprie ini
țiativă a acestuia consti
tuie de regulă rațiuni su
ficiente pentru chemarea 
alegătorilor la urne, în 
R. F. G. un nou scrutin 
poate fi evitat prin așa- 
numitul „vot constructiv 
de neîncredere**.

„Votul constructiv 
neîncredere** înseamnă în 
esență că Bundestagul 
poate alege pe loc un alt 
cancelar (dacă acesta ob
ține majoritatea necesa
ră), în momentul în care 
predecesorul a eșuat sau 
și-a prezentat demisia. 
Numai dacă nici acest 
lucru nu este posibil, pre
ședintele R. F. G. are la 
dispoziție trei săptămîni. 
pentru a dizolva parla
mentul, urmînd ca în ter
men dc doua luni de la 
dizolvare să aibă loc ale-

DOAMNA ȘI VAGABONDUL ; 
rulează la Central (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30). Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18,15; 20,30). Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18.15: 20,30), Tomis (orele 
9: 11.15; 13.30; 16; 18.15). Grădina 
Tomiș (ora 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21). Grădina Modern (ora 
20,15), Modern (orele 9: 11.15; 
13.30; 16: 18,15; 20,45). la Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15).

RIO BRAVO : rulează la Festi
val (orele 9; 12,15: 16: 19.15). Gră
dina Festiva! (ora 20).

FELIX și OTILIA : rulează la 
Viitorul (orele 15.45: 19), Popular 
(orele 15.30: 19).

GOYA : rulează la Unirea (ora 
16). Grădina Unirea (ora 20).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Dacia (ore
le 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20.30).

ASTA SEARA DANSĂM TN FA
MILIE : rulează la Buzeștl (orele 
15.30; 18). Lira (orele 15.30: 18), 
Arta (orele 15,30; 18). Grădina

(constituția) a 
_____’ ' con- 
, o serie de 
dificile, cre- 

v re mea pro
ci tocmai cu 
obținerii unei

de

gerile. In momentul de 
față, toate aceste situații 
sini improbabile deoa
rece :

• cancelarul Brandt 
refuză să-și prezinte de
misia (cerută de opoziție). 
Se știe că o retragere din 
proprie inițiativă este le
gată totdeauna de ideea 
eșecului, și Brandt ate 
motive bine întemeiate 
să nu lase să planeze asu
pra politicii sale această 
umbră. In plus, el tre
buie să țină tot timpul 
seama de faptul că opo-

. ziția (care a furnizat în 
suficiente ocazii dovada 
unei conduite contradic
torii și fără valoare la 
credit) va putea submina 
oricind o demisie prezen
tată în scopul organizării 
de alegeri anticipate prin 
intermediul acestui „vot 
constructiv de neîncre
dere" ;

• pe de altă parte, du
pă eșecul primei încer
cări de acest fel ă lui 
Rainer Barzel — eșec 
provocat de defecțiuni în 
propria-i tabără — opo
ziția a devenit precaută și 
nu mai manifestă dorința 
de a se expune riscului 
unei noi înfrîngeri majo
re în Bundestag.

In această situație, ho-

tărîrea de dizolvare a 
Bundcstagului nu mai 
poate fi luată decît prin- 
tr-un angajament comun 
al partidelor reprezentate 
în forul legislativ. Aceas
ta cu atit mai mult cu 
cit in disputa aprigă în 
jurul ratificării tratatelor 
R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia, con
tradicțiile interne dintre 
diversele tendințe din 
U.C.D,—U.C.S. au ieșit 
puternic în relief, omul 
iorte al U.C.S., Strauss, 
rcapărind cu aplombul o- 
bișnuit în scenă după o 
perioadă de reținere e- 
nigniatică.

Spre deosebire de opo
ziție, guvernul federal nu 
are de ce să se teamă de 

. rezultatele unor alegeri 
anticipate. Ultimul sondaj 
al Institutului Allensbach 
de sondare a opiniei pu
blice îl arată cîștigător 
cu 52 la 31 de puncte pe 
Brandt in fața lui Barzel, 
avansul față de alți can
didați potențiali ai creș- 
tin-democraților fiind și 
mai substanțial, și cu 49 
la 43 de procente P.S.D. 
înaintea U.C.D.—U.C.S.
Aceasta înseamnă că opo
ziția, deși apreciază che
marea la urne drept „so
luția cea mai simpatică**, 
ar putea prefera în con-

tinuare să evite confrun
tarea electorală directă 
și să aștepte o nouă oca
zie favorabilă de a reveni 
la putere prin interme
diul „votului constructiv 
de neîncredere**. Este 
motivul pentru care pur
tătorul de cuvînt al gu
vernului a subliniat re
cent hotărîrea cancelaru
lui Brandt de a nu se 
retrage din funcție pînă 
la expirarea termenului
— în toamna anului 1973
— în cazul în care aran
jamentul propus opoziției 
pentru organizarea de noi 
alegeri va fi respins de 
aceasta.

Dacă aranjamentul va 
interveni, alegerile vor 
avea loc tîrziu in toamnă 
(sau chiar în primăvara 
viitoare), vacanța parla
mentară. perioada de vîrf 
a concediilor și Olimpia
da de vară de la MUn- 
chen, împiedicînd desfă
șurarea campaniei elec
torale in perioada iulie— 
octombrie. Marginal, este 
de notat curiozitatea că 
în luarea hotărîrii politi
ce importante în legă
tură cu organizarea sau 
neorganizarea de alegeri 
anticipate cuvîntul prin
cipal va reveni opoziției.

BAZIL ȘTEFAN

mofiferă caracterizată prin 
rința de a se cunoaște mai 
pozițiile părților, de a lărgi și 
adinei relațiile reciproce.

Dezvoltarea colaborării ; , 
nice intre state, se arată în co
municat, trebuie să se bazeze 
pe principiile integrității teri
toriale și intangibilității grani
țelor. neamestecului în trebu
rile interne, egalității suverane, 
independenței și renunțării la 
folosirea sau amenințarea cu 
folosirea forței.

R.P. Polonă și S.U.A. iși ex
primă convingerea că o con
ferință pentru securitate și co
laborare în Europa ar putea 
constitui un important pas îna
inte in procesul vast și de per
spectivă al normalizării rela
țiilor și destinderii europene. 
Ele apreciază că această con
ferință trebuie să fie bine pre
gătită. iar consultările multi
laterale în acest sens trebuie 
să înceapă fără întîrziere. Păr
țile au declarat că reducerea 
reciprocă a forțelor armate și 
a înarmărilor. îndeosebi în Eu
ropa centrală, ar contribui la 
asigurarea securității și stabi
lității pe continent. Un acord 
în această privință nu trebuie 
să diminueze securitatea nici 
uneia din părți.

,,Părțile — se arată în comu
nicat — și-au prezentat pozi
țiile cunoscute cu privire la 
războiul din Vietnam și situa
ția din Indochina, punctele de 
vedere esențiale ale celor două 
țări în această problemă 
minînd divergente**.

Comunicatul subliniază că au 
fost discutate probleme privind 
schimburile comerciale, finan
ciare și de credit. Polonia a 
manifestat interes pentru achi
ziționarea din S.U.A. de bunuri 
de investiții, licențe și tehno
logie.

Edward Gierek, Henryk Ja
blonski și Piotr Jaroszewicz au 
acceptat invitația de a face o 
vizită in S.U.A.

SURPRIZA
paș-

ră-

După convorbirile
sovieto-americane
După cum anunță agenția TASS, 

Biroul .Politic al C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și 
Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S. 
au analizat informarea secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid Brejnev, cu privire la 
concluziile convorbirilor sovieto- 
americane la nivel înalt. au 
aprobat activitatea depusă la tra
tative de delegația Uniunii Sovie
tice și au apreciat însemnătatea 
tratativelor purtate, precum și a do- ’ 
cumentelor comune semnate pen
tru dezvoltarea relațiilor sovieto- 
americane și afirmarea principiilor 
coexistenței pașnice.

Rezultatele tratativelor sovieto- 
americane au demonstrat încă o 
dată — se arată în comunicatul 
difuzat de agenția TASS — că, în 
condițiile actuale, problemele in
ternaționale litigioase nu pot fi 
soluționate prin metodele politicii 
de pe „poziții de forță0. Ele pot si 
trebuie să fie reglementate pe ca
lea tratativelor, pe baza respectă
rii principiului egalității și securi
tății egale a părților, a respectului 
reciproc, a afirmării generale în 
relațiile internaționale a principiu
lui coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, indi
ferent dacă ele sînt mari sau miei.

• COMITETUL special al 
O.N.U. pentru apartheid a 
anunțat miercuri că va tri
mite Consiliului de Securita
te și Adunării Generale un 
raport în legătură cu dezvol
tarea, în ultimul an. pe plan 
militar, a Republicii Sud- 
Africane. Raportul va face, 
de asemenea, obiectul dezba
terii miniștrilor de externe 
africani, între 5 și 12 iunie, 
și a reuniunii la nivel înalt a 
O.U.A., intre 12 și 15 iunie, la 
Rabat.

• JOI după-amiază, primul 
ministru al Franței, Jacques 
Chaban-Delmas, a primit la Ho
tel Matignon pe ambasadorul 
român Ia Paris, Constantin Fli- 
tan.

In cadrul convorbirii care a 
avut Ioc cu acest prilej a fost 
evocată dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor dintre cele două țări 
și s-a exprimat speranța că, 
prin eforturile conjugate ale ce
lor două țări, tradiționalele le
gături de prietenie româno- 
franceze vor cunoaște în con
tinuare o evoluție fructuoasă.

• MICHAEL KOHL, secretar 
de stat la Consiliul de Miniștri 
al Republicii Democrate Germa
ne, .și Egon Bahr. secretar de 
stat la Cancelaria federală a Re
publicii Federale a Germaniei, 
au avut o întilnire la Bonn, 
transrhite agenția A.D.N.

B PENTRU TIMPUL D V. LIBER
Arta (ora 20,15), Grădina Lira (ora
20.15) , Grădina Buzeștl (ora
20.15) .

PRERIA : rulează la Flacăra
(orele 15,30; 18; 20.15), Victoria 
(orele 9; 11,15: 13.30; 16: 18.30;
20.45).

SILVIA : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30; 17,45: 20).

INIMA E UN VINATOR SIN
GURATIC : rulează la Grlvita (fi
rele 9; 11,15; 13,30. 15.45: 18.15; 
20.30). Miorița (orele 10: 12,30: 15: 
17,30 20).

POLONEZA DE OGHINSKI : 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
17.45: 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Bucegi (orele 16.30; 20)« 
Aurora (orele 9; 12,15; 16), Fla
mura (orele 9; 12,30: 16; 19,30)}

Grădina Aurora (ora 20). Grădina 
BUcegi (ora 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR ; 
rtileâză la Volga (orele 9: 11,15;
13.30 r -15,45: 18.15: 20.30). Moșilor 
(orele 15,30; 18). Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Lumina (orele 9: 11,15; 13.30;
1618.15; 20,30).

CTND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Pacea (orele 16; 18: 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9— 
20.15 în continuare).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează Ia Crîngași (orele 15,30; 17.45; 
20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Giulești (orele 
15.30; 18; 20.30). Floreasca (orele 
15.30: 18: 20.30).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 18; 
20.15).

LOVE STORY : rulează Ia Mun
ca (orele 15,30: 18: 20.15).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Vitan 
(orele 15,30: 18). Progresul (orele 
15,30; 18: 20,15). Grădina Vitan 
(ora 20.15).

ADIO. DOMNULE CHIPS : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 19).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Laromet (orele 15 30; 
17,30: 19,30).

COMISARUL (orele 10: 12; 14). 
PACAT CA ESTE O CANALIE 
(ora 16). UNDE E LIBERTATEA. 
(ora 18.15), BUCUREȘTI: ACELAȘI 
SINGE (ora 21), rulează la Cine
mateca ..Union".

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19.30; Teatrul de 
Operetă : VOIEVODUL ȚIGANI
LOR +- ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra** (Schitu Măgu
lea nu) : O SCRISOARE PIERDU
TĂ — ora 20; (Sala Studio) : VI
CARUL — ora 20: Teatrul de Co
medie : FATA MORGANA — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara** (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA DOM
NULE WILDE — ora 20: Teatrul 
Giulești : FREDDY — oră 19.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" ; IN- 
TR-UN CEAS BUN — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
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> ducea spre Veneția, pleda cu 
() pasiune : „Nu vă lăsați fu- 
(i rați de splendorile lagunei. 
1 > Veniți la noi, la Siena. Dacă 
41 Veneția n-ar fi avut laguna 
Iar fi fost o mică Siena". în

clinare spre prezumțios ? 
Și totuși, avea dreptate, în
tr-un sens, tînărul meu prie
ten italian...

în Italia, fiecare oraș, fie
care sat are o personalitate 
distinctă, fiecare ungher a- 
duce surpriza noului, a uni
cității. Cînd pătrunzi în Do
mul din Siena te uimește 

’ > frumusețea strălucitoarelor 
< ( „graffiti", a mozaicurilor, 

ochii îți sînt vrăjiți de como- 
I ( rile bibliotecii Piccolomini, 
< > de frescele veșnic proaspe- 
< j te ale lui Pinturicchio, de £ai- 

moșul tezaur adăpostit la Mu- 
’ | seo dell ’Opera del Duomo. 
\ Admiri Palatul Signoriei din 

Florența în ale cărui ziduri 
< ( marmorate, de un brun roș- 

cat închis, se deschid feres- 
<’ tre zvelte, cu unghiuri deii- 
t cate și coloane subțiri; fe- 
I. restre care, ca și curțile in- 
I. terioare, ca și fîntînile, ușile.

UNICITĂȚII
independente sau supuse u- 
nei dominații străine, Ita
lia s-a dezvoltat ca un con
glomerat de culturi felurite, 
exprimînd fiecare o istorie 
și o mentalitate specifică. De 
aceea ea nu trebuie doar 
parcursă 
există i 
car în limitele unei 
regiuni, 
jabile, 
natural 
artistic, 
sitatea.

Adeseori, marile revelații 
se ascund în afara itinerare
lor clasice. Dincolo de calea 
ferată și autostrada care duc 
de la Florența la Siena, pe 
umerii unei coline, se profi
lează o mică așezare de „zgî- 
rîie nori: împungînd temerar 
văzduhul. Trebuie să te a- 
bați de pe drumul principal 
pentru a descoperi că zgîrie- 
norii sînt, de fapt, înaltele 
turnuri de piatră ale unei ce
tăți medievale, bătrîne de 
șapte veacuri — după unele 
izvoare istorice — sau de un 
mileniu — după altele. „Cel 
mai înalt dintre ele — ne 
informează ghidul — a fo£ *■ 
cumpărat de o milionară din 
California". A venit o singu
ră dată, a măsurat tumul — 
exact 54 de metri — a plătit

nu
ci și studiată : nu 

uniformitate nici mă- 
singure 

La distanțe negli- 
panorama peisajului 
și uman, istoric și 
își dezvăluie diver-

VENEȚIA — mirific muzeu din apă, marmură și lumină
decorațiile murale făcute din 
meandre și flori fragile vor
besc despre grația pe care o 
protejează forța, despre vi
brația suavă, parcă temătoa
re, pe care cu atîta tenacita
te și-o ascunde vocea austeiă 
și solemnă cu care ține 
totdeauna să vorbească 
renta. Chiar dacă n-ar 
splendorile rafinatului 
samblu arhitectural al 
țelor sale renascentiste, 
logna te-ar impresiona 
universitatea sa — cea 
tîi pe continentul european, 
înființată în anul 425. Pașii 
te poartă prin Universitatea 
paduană întemeiată opt 
veacuri după cea bologncză 
dar care s-a mîndrit cu das
căli cum ar fi Galilei, sau cu 
studenți ca Dante sau 
trarca. înaltul lăcaș de 
tură l-a adăpostit timp 
patru ani — moment 
semnat și în muzeul 
sitații — pe stolnicul Con
stantin Cantacuzino, unul 
din marii cărturari români 
ai secolului al XVII-lea.

Trebuie să fi văzut amfi
teatrul din Verona pentru a 
înțelege că imensul și poate 
prea masivul Coliseu n-a 
epuizat arta arhitecților ro
mani. După cum stupefian
tul Teatro Olimpico din Ve
rona, de patru ori secular, 
rivalizează, cert, în străluci
re cu Scala din Milano. La 
rîndul ei, Vicenza se confun
dă cu geniul lui Palladio 
care și-a pus pecetea pe zi
durile palatului Chericati, 
ale vilei Capra-Valmarana, 
ale întregului colier de perle 

a în- 
creator al 

Verona, 
i, Padova nu sînt 
provincii venețiene.

în- 
Flp- 
avea 

an-

Pe- 
cul- 

de 
con- 

univer-

arhitectonice cu care 
zestrat-o marele < 
Teatrului Olimpic. 
Vincenza, " 
simple 
ci entități originale, entități 
unice.

Pînă în secolul trecut un 
conglomerat de regate, repu
blici, principate și comune

și a dispărut. Azi, pe zidu
rile lui se cațără buruienile. 
Dar în apropiere, în palatul 
primăriei — fostul sediu al 
guvernatorului din San Gi
mignano — ți se amintește 
că pe lespezile acestea în
ghețate au răsunat cîndva 
pașii lui Danie.

Și tot acest contact cu ma
rile revelații, cu superbele 
comori ale creației geniului 
uman în trecutul peninsulei 
italice îți este înlesnit — și 
încă în ce măsură ! — de 
una din realizările Italiei de 
astăzi: rețeaua de autostrăzi. 
Cînd ai ieșit prin partea de 
sud a Milano-ului ai în față, 
asemenea unor mari și șerpui
toare panglici paralele, des
chiderile splendide ale ce
lor trei mari și ultramodernr 
auto-rute cu nume poetice 
una care duce de Ia lacuri 
și Torino la Veneția, („auto
strada Serenissima“) ; cea 
de-a doua, spre Genova 
(„autostrada florilor"); cea 
de-a treia, spre Napoli („au
tostrada soarelui").

Turismul, în Italia, merita 
— de altfel — prin el însuși 
o remarcă specială (constitu
ind o sursă de devize deloo 
neglijabilă și deloc neglijată 
chiar într-un stat industrial 
avansat ca cel italian). Anul 
trecut au parcurs meleagu
rile italiene aproape 
milioane de turiști 
I-au primit 1 300 de 
de camping, 40 de 
de „sate turistice" cu

25 de 
străini, 
locuri 

hectare 
confort 

modern, hoteluri cu un mi
lion de locuri, pensiuni cu 
aproape 150 000 locuri. Un 
pliant care mi-a fost oferit 
la Florența spunea că Italia 
se pregătește să primească 
în acest an 30 de milioane 
de oaspeți. Să-i primească și 
să-i plimbe prin mii de 
locuri cu nume care cîntă, 
prin treizeci de veacuri de 
artă și civilizație.

EM. RUCAR

j

I

ria) : BU ALI — ora 17; (Sala A- 
cademiei) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17; Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : NEÎNȚELEGEREA —
ora 16: WOYZECK — ora 20; Tea
trul „C. Tănase** : REVISTA ARE 
CUVlNTUL — ora 19.30: Teatrul 
..Ion Creangă" : COCOSELUL NE
ASCULTĂTOR — ora 9.30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9.05 Dinamica so
cietății rpmânești. 9,40 Moment 
folcloric : Rapsodie românească. 
10.00 Curs de limba germană. 10.30 
Reportaj TV.: „Exisiența a doua". 
10.50 Fiim serial pentru copii : 
„Aii și cămila". 11,05 Pagini de 
umor : Aventuri în epoca de pia
tră. 11,55 Bucureștiul necunoscut : 
Grădinile orașului (II). 12.20 Tele
jurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală : Chi

mie, Fizică. 17,30 Deschiderea emi
siunii. de după-amiază. Arta plas
tică. 17,45 Satul contemporan.
18.10 Farmecul operetei — montaj 
muzical-coregrafic. 18.30 Drumuri 
în istorie. Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România (III) 
— „Unitate și neatîrnare". 19.09 
Revista literară TV : Șantier de 
creație. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20.00 în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a celei de 
a 25-a aniversări a Republicii : 
Țara întreagă în întrecere. 20,15 
Film artistic ,,Hatări“. 22,20 A- 
bruzzi și Molise — film documen
tar italian. 22,50 „24 de ore“..-
PROGRAMUL II

20,00 Film de animație pentru co
pii : „Insula comorilor". 20,15 Bi
blioteca pentru toți : Barbu Dela- 
vrancea. 21.00 Agenda. 21.10 „Cînd 
însuși glasul..." — emisiune de 
lieduri românești. 21.35 Viața eco
nomică a Capitalei. 21,55 Film do
cumentar : „Cel mai tinăr oțel**.
22.10 Dans și muzică de pretutin
deni. Cîntece și dansuri din Cuba.
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