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DEVINE FAPTĂ
în timp ce pe adresa redacției continuă 

să sosească noi și noi răspunsuri la chemarea 
lansată de elevii și studenții ieșeni, reporterii, 
și corespondenții noștri au consemnat ieri

BEML PRIMELOR ȘANTIERE

Intîlnirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu delegația P. C. din Argentina, 
condusa de tovarășul

GERONIMO ARNEDO ALVAREZ, 
secretar general al partidului

c 
b 
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Primul nostru popas : fer
ma Institutului Agronomic, 
situată la Băneasa.

Pe cîmpurile cultivate cu soia 
se zăresc de departe, printre 
rînduri. veșminte viu colorate, 
o clasă de fete de la Liceul 
Nicolae Bălcescu“ e în luptă 

cu buruienile. La început, adi
că în primul ceas, a fost mai 
greu, nu le prea deosebeau. A- 
cum sînt ,,specialiste". împreu
nă cu diriginta clasei, profesoa
ra de fizică Mihaela Vrejoiu, 
elevele muncesc sub soarele to
rid, într-o mișcare ritmică, bine 
armonizată. Abia ne acordă pu
țină atenție : le scuzăm, tim
pul trece și pînă la sfîrșitul zi
lei de muncă, șase rînduri de 
soia trebuiesc date în primire. 
Fără buruieni.

© în comuna Mogoșoaia, pri
ma cunoștință : primarul, tova
rășul Iancu Nedelcu.

— Avem mulți elevi astăzi la 
muncă — ne confirmă el, și ne 
însoțește pînă la primul punct 
de lucru : cîmpurile cu roșii ale 
cooperativei agricole.

Intr-adevăr, aici găsim circa 
60 de elevi ai Liceului ,,Ion Ne- 
culce“, însoțiți de profesori. De 
dimineață, agronomul coopera
tivei i-a instruit, după care au 
început munca : se eliberează 
răsadurile de roșii de mohorul 
care le înăbușă. E o treabă mi
găloasă, n-ai voie să atingi nici 
un fir de răsad și totuși nu tre
buie scăpat nici un fir de mo
hor. La ora cînd am sosit noi, 
rânduri, rînduri de roșii apă
reau distinct din marea de 
iarbă care năpădise tarlaua. Bă
ieții și fetele au dovedit răb
dare, pricepere și... rezistență 
la efort, întrucît mohorul nu 
se lasă distrus' cu una cu două.

— Sînt foarte mulțumită de 
elevi, ne mărturisește. Badra 
Bădița, brigadiera. Dar sînt 
prea puțini azi. Avem -să dăm 
de lucru și la cîteva sute. Dacă 
ne ajută să curățim buruienile, 
atunci ieșim mai repede pe pia
ță cu roșiile...

— Totul e aranjat — o liniș
tește primarul. De la 1 iulie și 
pînă la 15 septembrie în fieca
re zi vor veni în comuna noas
tră cîte 150 de elevi. Au venit 
la mine directorii școlilor, am 
încheiat convenții. Ne sosesc 
ajutoare de nădejde...

• Tot de elevi ai Liceului 
„Ion Neculce“ am dat și pe 
Șantierul tineretului de la 
Baza nautică Străulești. Nu e- 
rau singuri ci cu colegi de la 
celelalte licee’ din sector : de la 
Nr. 6, „Aurel Vlaicu“ și „D. Pe
trescu" — în total 350. Se lucra 
la nivelarea pământului și îm- 
prăștierea pietrișului pe pista de 
alergare, la tăiatul și stivuitul 
brazdelor pentru gazonul tere
nului de fotbal, la descărcarea 
vagoanelor de pietriș. S-a mun
cit strîns, îndîrjit și totuși glu
mele și voia bună se mutau de

MARIETA VIDRAȘCU 
EMANUEL ISOPESCU

Foto : O. PLEC AN, 
VASILE RANGA

(Continuare in pag. a Ill-a)

Ieri nuipa. astăzi sapa. Elevi de la liceul „Gheorghe Luzăr“ pe 
șantierul viitorului complex chimic din Cotroceni

CANDIDAȚI LA
«UJX' cucerirea trofeului... 

„PIULIȚA RISIPEI" ?
O mai veche peliculă care a 

rulat și pe la noi folosea, încă 
de la începutul narațiunii, tru
carea unei scene din care re
zulta un savuros comic de si
tuație : cîteva minute erau pre
zentate pe ecran niște mașină
rii imense, cu cazane aflate 

sub presiune, cu supape și a- 
paratură de control, cu oameni 
care supravegheau misterios a- 
gregatele privind complice în 
dreapta și stînga. Tocmai cînd 
te așteptai — după cum suge
rau muzica și sunetele grave — 
să se întîmple lucruri teribile, 

Elevii viitoarei clase a Xll-a, 
de la Liceul „Glieorghe La
xă/*, au dosit servietele și au 

pornit la treabă.

ZIUA PIONIERILOR

S-AU DESCHIS LUMINOS 
FERESTRELE VACANȚEI

Interviu cu tovarășa
ELENA POPARAD-MANTHO

vicepreședinte al C.N.O.P.

— Astăzi și mîine se des
fășoară serbările de sfîr- 
șit de an școlar și vrem 
să consemnăm evenimentul 
prin prezentarea chipului 
vacanței pionierești. Cum 
va arăta aceasta ?

— Ne-am obișnuit să conside
răm începutul vacanței din ziua 
serbărilor școlare. Așa că, dumi

să explodeze ceva, cumva. în 
încăperea vecină actorul Nor
man Windsom, salariatul unei 
spălătorii de rufe, călca ino
cent un pantalon folosind abu
rii produși de acea uzină com
plexă... E de rîs. Scena mi-a 
revenit cu insistență în minte

nică, la sărbătoarea bilanțului 
școlar, potrivit unei tradiții a or
ganizației copiilor, „Ziua pionieri
lor" deschide, sugestiv, ferestre 
luminoase spre vacanța.

Ce vor putea vedea copiii prin 
aceste ferestre. Că trimestrul al

LU CREȚI A LUSTIG

(Continuare în pag. a IV-a) 

vizitînd halele Fabricii de șu
ruburi din Tîrgu-Secuiesc. Iată, 
pe scurt, comparația : s-au a- 
chiziționat din import mai

VIOREL RABA

(Continuare în paa. a IV-a)

Salutul 
Consiliului 
National al 
Organizației 
Pionierilor
DRAGI PIONIERI,

Sărbătorim și în acest an, 
cu dragoste și însuflețire, 
alături de întregul popor, 
una dintre cele mai frumoase 
zile ale copilăriei voastre fe
ricite — Ziua pionierilor. 
Prilej de bilanț al unui an 
bogat în realizări la învăță
tură. în activitatea pionie
rească desfășurată în grupe, 
detașamente și unități, a- 
ceastă zi festivă este puter
nic marcată de învățămin
tele desprinse din Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971. precum și din lucrările 
celei de-a Il-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pio
nierilor. Așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Organizația pionierilor „este 
o valoroasă școală de plămă-

(Continuare în pag. a IV-a)

Vineri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit în stațiu
nea Neptun. cu delegația 
P. C. din Argentina, condu
să de tovarășul Geronimo Ar- 
nedo Alvarez, secretar general 
al partidului, care face o vizită 
de prietenie in Republica So
cialistă România la invitația 
C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
ai P.C.R.. și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

în cursul convorbirilor s-a e- 
fectuat un larg schimb de in
formații privind experiența, ac
tivitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide. Totoda
tă, au fost abordate unele pro
bleme ale situației politice con
temporane, ale mișcării comuni
ste și muncitorești internațio
nale.

Reprezentanții celor două par
tide au exprimat consensul de 
a extinde și diversifica, prin 
mijloace și căi diverse, rapor
turile de solidaritate interna
tionalists și colaborare tovără
șească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Argentina, corespunzător țeluri
lor și intereselor comune ale 
celor două partide și popoare, 
cauzei întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

Ambele partide s-au pronun
țat in favoarea lărgirii legături
lor economice, tehnice și cultu- 
ral-științifice dintre România și 
Argentina, în conformitate cu 
interesele celor două popoare, 
ale păcii și înțelegerii interna
ționale.

Relevînd mutațiile pozitive în 
raportul de forțe pe plan mon
dial, în favoarea forțelor revolu
ționare, progresiste, antiimperia- 
liste. schimbări. care creează 
condiții tot mai favorabile luptei 
popoarelor pentru libertate; in
dependență națională, dreptate 
socială, progres și pace, părțile 
și-au exprimat, în același timp, 
hotărârea de a milita cu fermi
tate împotriva politicii cercurilor 
reacționare, imperialiste de do
minație și agresiune, de presiuni 
economice sau militare, de peri
clitare a păcii și securității in
ternaționale.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Argentina 
au reafirmat sprijinul și solida
ritatea lor deplină cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Indo
china și au condamnat in mod 
hotărît noile acte de război ale 
S.U.A- îndreptate împotriva po
porului vietnamez. Cele două 
partide consideră imperios nece
sară anularea măsurilor de es
caladare a agresiunii, încetarea 
războiului împotriva poporului 
vietnamez, retragerea totală a 
trupelor americane din întreaga 
Indochină. reluarea grabnică a 
tratativelor de la Paris: popoare
le vietnamez, laoțian și cambod
gian să fie lăsate să-și soluțio
neze liber problemele, fără nici 
o ingerință in treburile lor in
terne.

Au fost reafirmate deplina în
țelegere și solidaritate activă 
față de lupta popoarelor din A-

Primiri la tovarășul
->

în cursul dimineții de vineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
în stațiunea Neptun, pe amba

• Președintele Băncii de export

import a S. U. A., Henry Kearns
în după-amiaza zilei de 16 iu

nie. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în stațiunea Neptun, 
pe Henry Kearns, președintele 
Băncii de export-import a 
S.U.A., care, la invitația Consi
liului de administrație al Băncii 
române de comerț exterior, face 
o vizită în țara noastră.

Au participat Manea Mănes- 
cu, președintele Consiliului E- 
conomic, și Vasile Voloșeniuc, 

PROMOȚIE*

de A. I. ZĂINESCU

r Așadar, sîmbătă 24 iunie, anul curent, filologii, absolvenții < 
I de acum zece ani ai facultății bucureștene, ne vom întîlni I 

în marele hol de marmoră, deschizător de amintiri. Acolo, 1 
■ sub bolțile răcoritoare și albe dansează verile gîndului nos- I 
' tru cel bun. Ne vom restitui pentru o clipă chipurile de < 

atunci, liniile de curcubeu ale sufletului îngrijit și hrănii < 
cinci ani de mari dascăli, dar și de o frumoasă, nostalgică < 
ambiție către perfecțiune, de un dor de noi înșine, infinit. < 
Acolo, în marele hol, în oglinda de marmoră pură, răsar < 
diminețile si serile noastre, acolo, în marile amfiteatre ră- < 
sar, întregindu-ne, oglinzile de gînd în care ne uitam și ne < 
vedeam devenind, ne auzeam și simțeam mișcarea de sori <

1 (Continuare în pag. a V-a) <

frica și alte continente pentru li
chidarea colonialismului, a prac
ticilor neocolonialiste. a politicii 
de discriminare rasială, precum 
și sprijinul față de eforturile 
popoarelor din țările care au pă
șit pe calea unei dezvoltări in
dependente, pe calea progresu
lui economic și social.

Constatând cursul progresist 
al schimbărilor ce au loc 
pe continentul latino-ameri- 
can, cele două partide au 
afirmat atașamentul și solidari
tatea lor față de lupta popoa
relor din această zonă împo
triva politicii de dominație dusă 
de monopolurile imperialiste, 
în primul rînd cele din S.U.A., 
pentru preluarea în mîinile pro
prii a avuțiilor naționale și fo
losirea acestora în interesul 
propriu.

Cele două părți, au relevat 
însemnătatea pe care o are în
făptuirea securității în Europa, 
în vederea asigurării păcii în 
lume. Ele au evidențiat impor
tanța inițiativelor și propune
rilor țărilor socialiste europe
ne în vederea creării unui 
sistem de securitate și coope
rare în Europa și au apreciat 
aportul Uniunii Sovietice, al ce
lorlalte țări socialiste la proce
sul de normalizare a relațiilor' 
dintre statele europene, la reali
zarea destinderii și securității 
pe acest continent. Ambele 
partide au subliniat necesitatea 
pregătirii și organizării, în 
scurt timp, a conferinței gene- 
ral-europene, cu participarea 
tuturor statelor interesate, care 
va contribui la crearea unui 
sistem de raporturi noi între 
statele continentului, la dezvol
tarea fiecăruia dintre ele în 
condiții de deplină securitate, 
la extinderea cooperării re
ciproc avantajoase.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Argenti
na apreciază că unitatea tutu
ror țărilor socialiste, a tuturor 
partidelor comuniste, muncito
rești și celorlalte forțe revolu
ționare, progresiste, reprezintă 
un factor determinant al succe
sului luptei împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului. în acest spirit, 
ambele partide vor lupta activ 
pentru întărirea continuă a a- 
cestei unități, pentru promo
varea și dezvoltarea raporturi
lor de solidaritate și colaborare 
dintre statele socialiste, dintre 
partidele comuniste și muncito
rești, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și interna
ționalismului proletar, inde
pendenței și egalității fiecărui 
partid, neamestecului în trebu
rile interne, respectului și în
trajutorării tovărășești. Tot
odată, ele vor acționa consec
vent pentru amplificarea rela
țiilor de solidaritate cu toate 
forțele progresiste și patriotice, 
cu tinerele state independente, 
cu mișcările de eliberare na
țională și socială. în interesul 
consolidării unității întregului 
front antiimperialist.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a reținut pe oaspeții argenti
nieni la dejun.

sadorul Republicii Democrate 
Germane la București, dr. 
Hans Voss, la cererea acestuia, 

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără' 
șeaiscă.

președintele Consiliului de ad
ministrație al Băncii române de 
comerț exterior.

A fost, de asemenea, de față 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al S.U.A. la București, Ro
bert Martens.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost discutate probleme privind 
relațiile de colaborare și coope
rare economică dintre România 
și S.U.A.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VIAȚA DE ORGANIZAȚIE Si MBÂTĂ 17 IUNIE 1972

î
î
II î
i
I î
I î
1 îI! 
!I
1 j fi

Cu mai bine de 10 ani în urma Paul An- 
ghel publica „Victoria de la Oltina". Nu 
vor mai trece decît cîteva luni și se vor îm
plini doua decenii de la înființarea coope
rativei agricole de producție din Oltina, cea 
care îi oferise scriitorului prin promovarea 
unor relații interumane noi, prin entuzias
mul celor ce-i puseseră temeliile,. prin hăr
nicia lor care înscria comuna printre frun
tașele județului, rațiunea existenței propriei 
sale cărți. Tinerii din perioada cînd se 
scriau acele file sînt astăzi bărbați și fe
mei în toată puterea cuvîntului. Ar fi greu 
să crezi că toate rezultatele dobîndite de 
ei de-a lungul ultimilor ani, care înscriu 
Oltina pe un drum bine conturat al dezvol
tării sale administrative și de materiali
zarea câruia nici tinerii de acum n-au pu
tut fi străini și nici n-au fost, pot fi asocia
te cu un calificativ mai puțin satisfăcător 
acordat activității educative desfășurate 
acum de organizația U.T.C. de aici. Și to
tuși, acesta a fost calificativul pe care ni 
s-a spus că îl merită uteciștii din Oltina.

— Situația existentă explică, ne relata 
tovarășul Constantin Jurcă, primul secretar 
al Comitetului județean Constanța al U.T.C.» 
motivele pentru care secretariatul nostru a 
hotărî! constituirea cîtorva colective for
mate din activiști ai comitetului județean 
care să se deplaseze în asemenea organi
zații. Ne-am propus ca prin acordarea unui 
sprijin concret și efectiv să extragem cel 
puțin două categorii de învățăminte pentru 
viitor : care vor trebui să fie direcțiile spe
cifice, diferențiate, ale intervențiilor orga
nizației, pe de o parte, iar pe de alta., ce 
capitole ale stilului de muncă al activistu
lui care a avut mandat să răspundă direct 
de activitatea organizației comunale res
pective comportă îmbunătățiri. La Oltina, 
investigațiile acestea vor fi urmărite de un 
colectiv alcătuit din șase activiști, în frun
tea cărora se află însuși președintele con
siliului județean al tineretului sătesc, Ne
graia Enac.

Zece minute
și... cam atit

Ii însoțim pe tovarășii Traian 
Anghel și Ion Oprea, membri ai 
colectivului, în satul Răzoare. 
Primul este activist în cadrul 
secției tineret sătesc, celălalt lu
crează la sectorul politico-ideo
logic. Transcriem ad-literam con
vorbirea acestora cu Voicu D. 
Trifan, secretarul organizației 
U.T-C. de la una din brigăzile 
care aparțin cooperativei agricole 
Oltina.

— Tovarășe secretar, mai în- 
tîi cîți uteciști ai în organizație?

— 76.
— Fete ?
— 50.
— Cam multe.
— Cam.
— Pentru cunoașterea asta, a 

sarcinilor de plan, ce ați făcut, 
măi tovarășe ?

— Am făcut tot ce ne-a
în față, tovarășe.

— în adunări, da ?
— Da !
— Cu acordul global 

stați ?
— Bine.
—• Atelier de tîmplărie aveți ?
— Nu!
— La învățărnîntul agro-zoo- 

tehnie ați ținut ceva cursuri ?
— Da ! Au participat.
-— Fetele lucrează numai 

cultura mare ?
— Nu, și la viticultură;

Ceva condiții mai bune 
nu se pot găsi și pentru ele ?

—- Nu cred. Poate nu m-am 
gîndit.

— De ce trag așa 
băieți spre șoferie ?

—- Volanul e mai 
sapa e mai grea.

Cu informarea 
cum stați ? Lunar ?

— Da.
— Cum ?
—- Citîm din ziar, 

am timp, alteori le mai predă 
și tovarășa Camelia... și cum o 
mai cheamă ?... învățătoarea !

— Adunări țineți ?
— Ținem.
—- Cînd a fost ultima ?
— în martie.
— Ce-ați discutat ?
— Nu mai știu.
— Plan de muncă aveți ?
— Nu știu.
— Dar grafic de ședințe ?
— Nu știu.
Asta-i tot. Ne simțim datori 

să mai adăugăm faptul că prin 
acest sat nimeni din amintitul 
colectiv n-a trecut pentru a 
doua oară. întreaga problema
tică a vieții și muncii tinerilor 
cooperatori de aici, întreaga ac
tivitate a organizației U.T.C., 
care se voia supusă unei pro
funde analize și îndrumări, a 
încăput în acest dialog gen 
„Cine știe, răspunde", care a 
durat zece minute. Pentru că, 
cei doi activiști s-au mulțumit cu 
atît

stat

cum

la

de mulți

aproape,

politică

Eu, cînd

pe traseul dintre
JUDEȚ

Cu un buchet de flori nu se încheie primirea în U.T.C.

Tematica la care se referea primul secre
tar ne-a fost ulterior prezentată mai deta
liat chiar de către Negraia Enac.

— Ne-am propus să urmărim următoarele 
probleme : modul în care se preocupă or
ganizația U.T.C. de antrenarea tinerilor la 
cunoașterea sarcinilor de plan ji cum reali
zează aceasta — pe campanii, individual, 
pe echipe, brigăzi, ferme —, în ce constau 
și cît de eficiente sînt măsurile întreprinse 
pentru calificarea si ridicarea calificării ti
nerilor ocupați în diversele sectoare ale uni
tății, pentru îmbogățirea formelor de per
fecționare profesională existente și a con
ținutului acestora, pentru recomandarea și 
permanentizarea tinerilor în domeniile de
ficitare la capitolul forță de muncă tînără ; 
ne interesează, de asemenea, cunoașterea 
detaliată a fenomenelor de fluctuație, sta
rea disciplinei în producție, repartizarea 
abaterilor pe unități de timp și natura lor, 
cum se rezolvă problemele sociale ale ti
nerilor ; o atenție deosebită ne-am decis 
să acordăm capitolelor referitoare la pre
gătirea politico-ideologică a tinerilor — cu
prinderea la învățărnîntul politic U.T.C., te
matica cercurilor, cunoașterea documente
lor, îndeosebi a celor care șe referă la dez
voltarea agriculturii socialiste, la desfășu
rarea unei vieți de organizație activă pre
cum și la folosirea timpului liber.

Precum se vede, proiectul unui program 
de lucru foarte încărcat. însă obiectivele 
sale generoase ne-au bucurat. Ideile 
ale secretariatului județean ne-au hotărî! 
sâ însoțim colectivul care se deplasa la Ol
tina, să fim noi înșine martorii aplicării unui 
asemenea program amplu, capabil să tra
ducă în termeni simpli existența, unor legă
turi durabile dintre comitetul județean și 
organizațiile U.T.C. din comunele subordo
nate lui, căile practice de îmbogățire ale 
acestora, foloasele reciproce de pe urma 
cultivării lor. lată-ne, așadar, împreună, la 
Oltina : șase activiști și o echipă de repor
taj a ziarului.

Dăm curs invitației de-a 
participa la adunarea ute- 
cișttlor din C.A.P. — or
ganizația sectoarelor viticol și le

gumicol. La ora stabilită, în ju
rul unei mese lungi dintr-o în- 
căpeie a primăriei se string 5 
băieți și 39 de fete, între care 
și 8 tinere neuteciste, dar dornice 
de-a deveni purtătoare ale carne
tului roșu, fapt pentru care in
vitația adresată lor se constituia 
într-o acțiune de antrenare la 
preocupările vieții organizației. 
La ordinea de zi, un singur 
punct: analiza felului în care 
uteciștii au participat la lucrările 
de primăvară. Referatul prezen
tat de Vasilica Batală, locțiitoarea 
secretarului U.T.C., a abundat în 
idei generale, în fraze reprezen- 
tînd tot atîtea clișee abstracte. 
Din trei în trei rînduri se potic
nea în lectură cerînd ajutor se
cretarului. Am așteptat discuțiile, 
pe care le bănuiam rodnice, in
teresante, pentru că aflasem mai 
înainte că acești tineri sînt în- 
tr-adevăr harnici și inimoși, cu 
bune rezultate în muncă. Din 
păcate, însă, șansa nu ne-a suris

LA AȘA „MÎNÂ“,
AȘA „MODEL”
de data aceasta. Din cele mai puțin de trei sferturi de ceas, 
uteciste care „au fost con* președintele prezidiului a fost 

nevoit să proclame: „Cu aceasta..

nici 
trei 
vinse** să ia cuvîntul, două — nevoit să proclame; „Cu aceasta., 
tehniciană Maria Chițu și con- tovarăși, adunarea noastră a luat 
tabila Gherghina Proicea n-au 
făcut decît să-i îndemne pe alții 
la cuvînt, iar cealaltă, coopera- 
toarea Tudora Mocanu, a excla
mat : „Ca tînără utecistă îmi a- 
duc aportul la realizarea sarcini
lor. Mă angajez...**, după care s-a 
oprit emoționată, a roșit, s-a 
așezat pe scaun, s-a ridicat, s-a 
așezat din nou. Toate interven
țiile prezidiului apoi, ale celo* 
doi activiști ai comitetului jude
țean, Nicolae Petcu și Nicolae 
Emită (care, în paranteză fie 
spus, ținuseră să ne avertizeze 
insinuant că e vorba de-o aduna
re model) s-au soldat cu eșec. In

sfîrșit** înainte de a ne despărți 
am adresat o singută întrebare 
Vasilicăi BatalĂ:

— Ce s-a întîmplat cu dum
neata în timp ce prezentai refe
ratul ? Citeai de parcă nu-ți re
cunoșteai scrisul.

— Păi, să vedeți, nici nu era 
scrisul meu. N-am avut timp nici 
măcar să repet o dată. Nu știu 
cine l-a redactat.

Din jenă n-am mai insistat 
Intr-un fel, Vasilica avea drep
tate. Așa cum scuzabil era și 
tracul fetelor invitate stăruitor, 
dar zadarnic, să ia cuvîntul. Obiș
nuite să-și țină adunările în sec-

torul de producție sau la sediul 
C.A.P., ele fuseseră aduse de 
data aceasta „la centru"*, in holul 
primăriei (prin care mai treceau 
din cînd în cînd diverși salariați 
cu treburi), ca să fie mai aproape 
de tovarășii din colectivul jude
țean.

— Știți, o mînă de ajutor 
ne-am străduit să dăm și noi — 
ne-au declarat în final, vădit con- 
trariați cei doi activiști ai comi
tetului județean U.T.C. — atît la 
pregătirea adunării, cît și la în
tocmirea referatului. Vă mărturi
sim sincer că nu ne așteptam la 
acest eșec. Eram chiar convinși că 
va fi vorba de o acțiune model.

Nu știm cu exactitate în ce a 
constat contribuția respectivilor 
tovarăși (de altfel, acum, în final, 
au considerat că e de datoria lot 
să nu meargă prea departe cu 
mărturisirea), ce și cît au făcui 
pentru ca această acțiune să se 
înscrie cu adevărat pe făgașul 
unei activități eficiente, convin
gătoare. Un lucru a reieșit, însă, 
limpede din desfășurarea adună
rii ; la așa „mină** (de ajutor) — 
așa „model** (de acțiune).

Intr-o discuție cu tovară
șul Florian Vlad, inginerii cz'.-F «1 , rziî Al —rul șef al cooperativei a- 

din care am reținut a- 
elogioase privind acti- 

în producție a tineri- 
intrebarea : și totuși 
trebui să vă opriți așu-

gricole, 
precieri 
vitatea 
lor, la 
dacă ar _ __________ „
pra celui mai destoinic, pe cine 
ați numi ? — interlocutorul
nostru ne spune :

— Pe Nicolae Curt. Pe băiatul 
acesta îl am la inimă. Pe cit 
e de tînăr, pe atita e de am
bițios in muncă. El este cel 
mai bun mecanizator al nostru. 
De aceea l-am și ales pentru 
cel mai greu sector — la ore- 
zărie. Aici munca presupune nu 
numai dificultate, dar și aten
ție maximă, calificare deose
bită, multilaterală. Să lucrezi cu 
nivelatoare, screpere și trac
toare cu lamă nu este ceva ușor 
și nici la îndemina oricui. Ni
colae Curt le stăpinește pe toate 
cu pricepere, cu măiestrie. Pen
tru aceasta i-am acordat și în

„Felicitări, dar să
nu afle nimeniI"

crederea de a conduce formația 
utilaje grele.

...Ulterior, intr-o ședință a 
comitetului comunal U.T.C., 
ne-am adresat secretarului or
ganizației : îl cunoașteți pe Ni
colae Curt ?

— Pe Nicolae Curt ?...
— Da, tînărul dumneavoastră 

fruntaș în producție.
Ridicări din umeri, șușoteli, 

schimburi nedumerite de păreri.
Dar Nicolae Curt nu este sin

gurul exemplu în acest sens. In 
comună există și alți tineri — 
deloc puțini — despre care oa
menii ne-au vorbit cu cuvinte 
de laudă, tineri respectați pen
tru tinuta lor în muncă și corn-

portare. Unii dintre ei sînt in
vestiți cu funcții de răspundere, 
al căror cuvînt atirnă greu în 
luarea hotărîrilor privind pro
ducția, destinul comunei. De la 
conducerea cooperativei agri
cole aflăm că numai în ultima 
vreme cîțiva tineri au fost pro
movați în funcția de brigadier, 
astfel că la ora actuală, din to
talul de 14 brigadieri, șapte sînt 
uteciști. Alături de numele lui 
Dumitru Delicostea, de pildă, 
la panoul de onoare al vîrstei 
tinere, pot fi așezate chipurile 
lui Ștefan Gimpirea, Maria 
Chițu, Ștefan Delicostea, Paras- 
chiv Ciuciuleacă.

Ne-am convins că aceste 
nume nu sînt total străine co
mitetului U.T.C., activiștilor din 
colectivul județean. Paraschiv 
Ciuciuleacă, de pildă, a fost 
pînă nu de mult șef de echipă. 
Promovarea lui în funcția de 
brigadier a constituit un prilej 
de reală satisfacție și pentru to
varășii de la județ ; era doar 
secretarul organizației U.T.C. 
din cooperativa agricolă, așa că 
la aflarea veștii au urmat feli
citări, din partea activistului 
care răspundea de organizația 
U.T.C. comunală, stringeri de 
mîini, urări de noi succese. Co
mitetul comunal, însă, ca și 
membrii colectivului județean 
s-au oprit aici, la felicitări per
sonale ; n-au stăruit, din păca
te, în a afla și calea de a face 
din aceste nume, cu care pe 
drept cuvînt. tineretul din Olti
na se poate mîndri, exemple 
demne de urmat, modele către 
care sa aspire și ceilalți tineri.

SI COMUNA
Doi membri ai colectivului 

se ocupă de pregătirea 
unei adunări solemne de 

primire in U.T.C. Evenimentul 
are loc la organizația clasei a 
VlII-a de la școala generală 
nr. 1. Tinerii mai poartă încă 
bluzele albe de pionieri și cra
vatele la git. o parte a ce
lorlalți colegi, de asemenea. E- 
moția se simte Ia fiecare — 
dintr-un gest, dintr-o privire, 
dintr-un suris mai altfel dectt 
celelalte obișnuite. Ne așezăm 
și noi într-o bancă. Filmul 
desfășurării adunării de primi
re, chiar dacă mai cunoaște, 
pe ici, pe colo, omisiuni și 
poticneli, cum-necum, progre
sează. S-a- anunțat ordinea de 
4 dar n-avem să aflăm pînă 
la sfîrșit dacă adunarea este 
constituită conform normelor 
statutare; și nu întocmește ni
meni procesul verbal. La 
punctul F, prezentarea cîtorva 
date legate de recenta sărbăto
rire a semicentenarului creării 
U.T.C. Nu e tocmai ce se a- 
nunță. Nu sîntem prea con
vinși că lucrurile se orînduiesc 
clare și pe înțeles în conștiin
țele participanțiior. Slnt pre
zentate, în sfîrșit, una după 
alta, cererile de primire — ca
racterizări (este bun la învăță
tură și disciplină), întrebări și 
răspunsuri, (ce este cotizația, 
ce este organizația U.T.C.), vo
tul și noul utecist („treci la 
drapel" i se zice de la prezi
diu) își rosteșe angajamentul 
citind un text scris pe pere-

Post - scriptum
la momentul

primirii în U.T.C

tele din față. Adunarea are un 
ritm alert și cei doi activiști 
par satisfăcut!.

Ne îngăduim, după ce adu
narea ia sfirșit, un test. Ori
cum, tematica județului preve
de verificarea pregătirii politi- 
co-ideologice a tinerilor și 
chiar dacă ceilalți n-au uitat 
obiectivul, chiar dacă au ur
mărit fn absența noastră pro
blema, un calcul făcut de 
două ori ne va oferi și unora 
și altora mai multă siguranță 
asupra rezultatului. Așadar, ne 
interesează dacă modalitatea 
aleasă chiar aici, In adunare, 
i-a ajutat pe tineri să rețină 
esențialul din conținutul pri
mului punct al ordine! de zi. 
Rezultatul ne pune însă pe 
gînduri. Istoria organizației 
noastre e cunoscută cu totul la 
întîmplare, noțiunile vehiculate 
pînă atunci cu dezinvoltură se 
dovedesc a fi, pentru cei mai 
mulți, niște enigme; date im
portante ale istoriei politice a 
țării sînt învăluite in nesigu
ranță și sensuri mai mult de- 
eît rezumative. Tinerii au de
pus coroane la un monument 
al eroilor din comună dar cine 
sînt eroii comunei și pentru ce 
și-au jertfit ei viața nu mai 
poți afla. Sesizăm și amănunte 
simple care ne fac totodată do
vada unei mari receptivități a 
băieților și fetelor din organi
zația U.T.C. a clasei pentru 
dezbaterea de idei politice dar 
această disponibilitate abia tre
buie încurajată, asupra ei abia 
trebuie stăruit cu grijă. Acti
viștii pe care i-am însoțit ne 
privesc puțin nedumeriți pen
tru că în afara desfășurării 
formale a adunării înțelegerea 
cadrului acesteia, ca prilej ni
merit pentru o intervenție și 
de altă natură nu figurase in 
programul lor. Ei aveau doar 
de organizat o acțiune de pri
mire în U.T.C., altceva nu-1 
interesa.

N-O SĂ VĂ VINĂ 
SĂ CREDEȚI...

E dimineața de după o ser
bare cimpenească și pe unde a- 
jungem, la cîmp, ni se dau ex
plicații cu privire la tinerii care 
lipsesc. Au fost la serbare. Ce 
să-i faci, vînstă zburdalnică. Ne- 
graia Enac clatină mustrător din 
cap. Spre prinz descoperim cîte- 
va fete la „tutun”. Discuția se 
leagă greu. Negraia Enac iși 
scoate carnetul din buzunar dar 
tace, așa incit luăm inițiativa. 
Subiectele noastre nu ispitesc : 
acordul global, evenimentele po
litice interne și internaționale, 
ultimele achiziții ale bibliotecii 
comunale, orașele țării, marile 
capitale ale lumii, obiectivele 
fundamentale ale organizației 
U.T.C. Vasilica Baboi și Stana 
Ștănescu, sînt uteciste, celelalțe, 
surorile Vasilica și Gica Sță- 
nescu, Tvana și Stela Bălănestu, 
nu. Cu excepția Ivanei, pe care 
anii de școală profesională au 
deprins-o cu cititul și i-au /for
mat interesul pentru noutatea 
politică, celorlalte le lipsesc 
multe cunoștințe pînă și din do
meniul interesului propriu] al 
raportului dintre obligațiile) de 
muncă și veniturile posibil 
dobîndit. Altminteri sînt 
ce, le place munca, nu £.
pacă nicj măcar cu i 
de activitate. Dar nici-o 
pectivă mai dară nu le

:ilej d- 
bilte de 
hirni- 
se| îm- 

ideea lipsei 
nici-o pers- 

r. ilumi
nează calea pe care pășesb. ' .

2 j lasă 
:u.

Mama

— La U.T.C- nu ne 
mama, zice Gica Stănesci^.

Negraia Enac ride, 
lucrează alături. Ne decidem noi

să stăm de vorbă cu femeia 
pentru că Negraia Enac se vede 
că n-are de gînd să o facă.

— Numai noaptea tîrziu nu 
le las să umble prin sat de 
capul lor, ne explică ea. Altfel, 
ce-ar învăța fetele rău la 
U.T.C. ?

Printre cei ce prășeau porum
bul cu atelajele cunoscusem un 
tînăr care ne mărturisise că nici 
acum, la 30 de ani, nu e scos 
din evidența organizației U.T.C. 
pentru ca dacă i s-ar face o a- 
semenea „concesie" ar pretinde 
și. alții un tratament asemănă
tor și atunci, pe ansamblu, „ar 
scădea numărul". Exigența noi
lor norme de primire ale mem
brilor U.T.C. ne argumentase și 
un profesor, membru al comite
tului comunal U.T.C., „ne afec
tează tocmai rezerva cea mai 
numeroasă de creștere a rîndu- 
rilor organizației". Iată că nu 
e chiar așa, iată că posibilități 
de creștere sînt și in altă parte 
numai că dincolo, la școală,_ e 
mai simplu și o asemenea solu
ție nici nu pretinde să descoperi 
forme specifice de lărgire a ori
zontului politic, cultural, știin
țific al acestora, nici la aceea 
a diversificării / si tmWWrfj 
conțin’ 
ți/
av
șe
Cc
dv
d<

Colectivul pe care 1-ain înso
țit la Oltina oonsacrase ;rei zile 
urmăririi punctelor din tematica 
menționată la început. I)e fapt, 
trei zile ale fiecăruia _ 
șase membri ai colectivului de
vin, cumulate, cîteva să ytămîni. 
Desigur, n-am înfățișat ’
toate întîmplările surprinse în 
acest răstimp, ci numa i ce ni 
s-a părut că poate realiza, fie 
și din crîmpeie, imaginea 
mai exactă a modalități: 
cru pentru care a optat _____
vul: toți în toate părți] e, toți 
urmărind de-a valma punctele 
tematicii. La sfîrșit a fost con
vocat comitetul comunal, 
cum se obișnuiește, pei _ r_ 
nerea concluziilor ci, mai sim
plu, pentru o discuție. Am luat 
parte și noi la discuția aceea. 
Aparent, totul se desfășură în 
limitele unei convorbir firești. 
Activistul de la județ, t ovarășul 
Negraia Enac punea întrebări 
și cam atita tot. Membrii comi
tetului răspundeau pe

din cei

nici noi

dt 
de lu- 

colecti-

Nu
>rltru pu-

.. . _____  „3 rînd. A-
poi era pusă o altă î ntrebare. 
Ar fi trebuit să înțeleg :em, ori- 

vorbea, 
vinovați

oum. limba în care se 
Ne socoteam singurii 
că lucrurile nu se ț etreceau 
astfel. Anevoie am d acoperit 
prima jumătate de adevăr. ~ * 
ce se întîlniseră acolo 
seră numai cu intenția_ _ T-
servi unii altora principlii gene
rale foarte sănătoase 
muncă. Nimeni nu pom 
schimb, nimic despre c 
întîmplă cu adevărat în 
nă, despre ceea ce gin

Cei 
o făcu- 
de a-și

jurridictu

17 n domeniu în care tinerii răspund întotdeauna munca

UN DREPT CARE
DEVINE DATORIE ACȚIUNEA C

După trei zile de observații 
sem să ne dăm seama, in ceea ce ne 
privește, că dificultățile care fac 
ca organizației U.T.C. din comuna Olti- 
na să i se atribuie calificativul „nesa
tisfăcător” se datorează unor cauze in
terne legate direct de chipul în care 
cadrele alese izbuteau sau nu să stimu
leze interesul masei de tineri pentru o 
preocupare sau alta, să le fixeze aten
ția asupra unui focar care să le unifice 
forțele și să le îndrepte astfel, înmă
nuncheate, într-o direcție precisă.

Desigur, în angajarea unui dialog 
fertil cu organizațiile subordonate, Co
mitetul județean Constanța al U.T.C. 
și-a propus să realizeze un lucru bun 
prin urmărirea unei tematici largi de 
către un număr de activiști care înglo
bează, practic, aproape tot aparatul său 
salariat. Dar de aici și pînă la fapta 
care să se închege fără fisură, mai 
este de făcut un pas însemnat. Compa
rand lucrurile pe care le-am văzut noi 
la Oltina. cu ceea ce ar fi trebuit să 
înțeleagă activiștii din ceea ce am vă
zut împreună și am auzit Ia fel, 
ni se pare că de-abia de acum îna
inte multe intenții vor trebui luate

ajunse- de la capăt. Și nu oricum ci dove
dind practic în ce măsură au fost 
asimilate aici direcțiile fundamentale de 
acțiune stabilite de recenta plenară a 
C.C. al U.T.C. în legătură cu promova
rea în activitatea tuturor organelor șî 
organizațiilor U.T.C. din mediul rural a 
unui spirit de muncă dinamic, cu puter
nică finalitate educativă în conștiința 
tineretului sătesc. Desigur, comitetul ju
dețean trebuie să elaboreze în acest spi
rit măsuri de redresare și îmbunătățire 
a muncii organizațiilor noi de la sate, 
străduindu-se să respecte recomandarea 
generalizatoare cuprinsă în concluziile 
plenarei, aceea de a statornici în prac
tica sa un stil de lucru în centrul că
ruia să se afle analizele adinei, serioase, 
activizarea tuturor cadrelor alese, pre
gătirea și instruirea lor cu răbdare și 
grijă, transformarea tuturor organelor 
alese în factori viabili de acțiune în 
fiecare organizație și nu simulacrul de 
muncă de îndrumare și control care se 
reduce în realitate la intervențiile efe
mere ale aparatului în domenii de in
teres minor. Pentru că dacă nici 
ajutor metodic nu dăm, dacă nici 
deducții pentru acordarea unui spri-

despre 
nea, în 

ce se
comu- 

esc ti-

nerii, despre ceea ce trebuie 
întreprins practic chiar de a 
doua zi, pentru remedierea u- 
nor situații anume. O dată ce 
am identificat un fir ne-am 
cerut la rîndul nostru permisiu
nea să intervenim în discuție. 
Oprea Stamat tocmai spunea :

— Să ne desfășurăm și pe mai 
departe activitatea pe baza pla
nurilor de muncă contribuind la 
îndeplinirea sarcinilor oe ne re
vin în organizațiile de care răs
pundem !

— Tovarășe Stamat, am vrut 
noi să știm, dv. de care organi
zație aveți sarcina să răspun
deți din partea comitetului ?

— De cooperația de oonsum.
— Și ce puteți spune despre 

organizația de care răspundeți 
direct ?

— Nu prea știu să spun ni
mic precis. De fapt, vedeți, mai 
există și scăpări. La pregătirea 
și ținerea adunărilor generale. 
Dar eu n-am participat. Pentru 
că secretara n-a fost de acord 
s-o ajut așa că nici programul 
lor nu-1 cunosc. De fapt, vreau 
să spun că nu știu.

Din acest punct de 
fiecare din cei prezenți 
spună că, de fapt nu T._  T_
așa am desprins cealaltă jumă
tate de adevăr : la discuția a- 
ceea, principiile erau menite să 
țină locul situațiilor reale, â- 
proape în întregime necunoscu
te, ca și cum ar fi fost vorba de 
lucruri care privesc pe altci
neva.

vedere 
voia să 
știe. Și

NCRETĂ
n diferențiat pe viitor nu avem, 

dacă nici stil de muncă mai bun 
cit al activiștilor controlați nu do- 
im, atunci eficacitatea unui aseme- 

colectiv nu mai reprezintă nimic 
în ^balanța unei aprecieri cu adevărat 
exigente ; și nici n-ar fi de mirare ca 
dunlă un asemenea ajutor care a con- 

mai degrabă în rememorarea de 
activiști a unor neajunsuri de 

știute ca urmare a unui control de 
ă organizatorică, și acela îndepli-natu

nit superficial și fără tragere de inimă, 

 

să se| constate, nu peste multă vreme, 

 

că în\ aprecierea activității educative 

 

desfășurată de organizația U.T.C. de la 

 

Oltina 
apelez e 
lași : n esatisfăcător.

calificativul la care trebuie să 
; tocmai județul a rămas ace-

Pagii^ ă realizată de î

MIRCEA TACCIU,
ION ANDREIȚĂ,
ION MARCOVICI

Foto: P. TÎNJALA
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face 
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chiar 
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ce-. 
loc, 
bă-

Azi, întreceri la lopată. In curînd, la alergări, pe frumoasa pistă ce promite a fi aceea care se 
construiește acum în Complexul Străulești

Ce bună e apa rece cînd soarele arde la plus 32.de grade!
Foto : O. PLECAN

IN INTIMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C. R. $1 A CELEI DE-A XXV A ANIVERSARI A REPUBLICII

ECOUL VIBRANT AL CHEMĂRII LA MUNCĂ 
FACE ÎNCONJURUL TĂRII

ALTE ZECI 
DE ELEVI

RĂSPUND
brăila Unanimă dorință

de muncă

Șl ZECI DE MII 
Șl STUDENȚI 
„PREZENT!"

IATĂ CE-ȘI PROPUN El

Cei peste 800 de elevi 
ai Liceului „Gh. Șincai" 
Baia Mare :

Să efectueze 16 000 de ore de 
muncă patriotică, la îndiguiri și 
desecări, pe șantierul tineretu
lui Lăpuș Bozînta, 4 900 de ore 
la amenajarea și întreținerea 
bazelor sportive și construirea 
unui vestiar. 450 elevi vor lu
cra în campania de vară în lo
calitățile de unde provin.

Elevii școlilor gene
rale din comuna Mire- 
șul Mare.

„Vom recolta păioasele de pe 
15 la sută din suprafața culti
vată. în cadrul microcooperati- 
vei agricole școlare, vom par
ticipa la întreținerea culturilor 
pentru prașila III-a și a cultu
rilor duble de porumb de pe o 
suprafață de 100 ha., la recol
tarea și depozitarea furajelor 
de pe o suprafață de 100 ha., 
la lucrări de combatere a ero
ziunii solului pe o suprafață de 
200 ha. Vom sprijini efectiv rea
lizarea a trei obiective social- 
culturale : școala generală și 
căminul cultural Mireșul Mare, 
precum și căminul cultural Re- 
meți pe Someș".

Elevii din centrul școlar 
M.I.U.-Cluj:

„Fiecare, în comuna natală, 
vom participa, timp de 15 zile, 
la recoltarea și transportarea 
păioaselor, întreținerea diferi
telor culturi, asigurarea fura
jelor, îngrijirea animalelor din 
C.A.P. și unitățile agricole de 
stat, amenajarea și întreținerea 
pășunilor, lucrări de pomicul
tură și viticultură, întreținerea 
și repararea unor utilaje agri
cole".

pe 3 000 ha., strîngerea a 30 
tone griu din spice ; întreține
rea a 7 500 ha. pășuni naturale ; 
participarea la strîngerea fruc
telor naturale de pe 1 000 ha., 
la lucrări de îmbunătățiri fun
ciare pe 120 ha. Se vor executa, 
la sate, lucrări în valoare de 
2,5 milioane lei. 130 000 lei se 
vor realiza prin lucrări în sil
vicultură. Pînă la Conferința 
Națională a partidului se vor 
realiza, din planul comitetului 
județean U.T.C. un milion lei 
îa lucrări finanțate și 30 mili
oane la cele nefinanțate.

Elevii și studenții 
din Viștea-Brașov :

Lucrări de recoltare pe 30 la 
sută din totalul suprafeței de 
păioase, transportarea a 290 to
ne cereale, degajarea a 200 ha. 
teren de resturile de paie, strîn
gerea a 1 000 kg. griu din spice, 
întreținerea a 20 ha. sfeclă za
hăr și 60 ha. cartofi, efectua
rea a 2 000 ore de muncă pa
triotică la consirucția căminu- 
lu cultural din satul Rucăr.

Liceul „Ion Minulescu" 
— Slatina :

Vom efectua 12 000 ore mun
că la construcția sălii de sport 
a liceului, realizîndu-se o e- 
conomie în valoare de 96 000 
lei ; vom amenaja și înfrumu
seța parcul școlii în suprafață 
de 10 000 m.p. (lucrări evaluate 
la 15 000 Iei). Cei peste 350 de 
elevi ai liceului, proveniți din 
mediul sătesc, își vor sprijini 
părinții în campania de recol
tare a păioaselor și la con
strucția obiectivelor social-cul
turale. Se vor efectua 24 000 
ore muncă la realizarea digului 
și amenajarea plajei de la riul 
Olt (150 000 lei).

Elevii din Avrămeni :
„Vom recolta o suprafață de 

210 ha, păioase ; vom întreține 
pășunile naturale de pe 1480 
ha. : vom recolta, transporta și 
depozita furajele de pe 40 de 
ha. ; vom combate eroziunea so
lului pe 15 ha ; vom contribui 
la construirea unui dispensar, 
prin lucrări în valoare de 12 000 
lei".

celor 35 000 de elevi din comunele și 
am primit cu satisfacție chemarea cole-

Noi, reprezentanții
.ațele județului Brăila , 
jilor din județul lași adresată elevilor și studenților din în- 
reaga țară, de a contribui activ la îndeplinirea programului 
Partidului de dezvoltare a agriculturii. Ca răspuns 1 
nflăcărală chemare, elevii din județul nostru se 
>ă transforme și ei perioada vacanței în trimestru 
satriotice. Constituiți în detașamente, în brigăzi 
satriotică ne vom aduce contribuția la strîngerea 
ără pierderi a recoltei, executarea lucrărilor de 

. n unitățile de stat și cooperatiste, vom participa la 
c tbiecfivelor economice și social-culfurale din mediul rural, 
f dunca prestată de către noi se va concretiza în următoarele 
obiective :

• constituiți în echipe proprii vom participa la recoltarea 
ți transportarea la timp a cerealelor ;

• strîngerea spicelor după recoltare ;
• recoltarea unei cantități de 500 tone legume ;
• transportul ți depozitarea furajelor de pe suprafața de 

2 000 ha.;
• întreținerea pășunilor de pe o suprafață de 15 000 ha.;
• executarea lucrărilor de îndiguire și desecări pe 80 ha. ;
• strîngerea unei cantități de 10 000 kg. plante medicinale ;
• organizarea unui număr de 69 șantiere pentru amena

jarea și construirea unor obiective social-culturale ;
• realizarea, prin participarea la acțiunile de gospodărire 

șî înfrumusețare a satelor, a unor economii în valoare dc 
10 milioane lei.

Dorința noastră fierbinte e aceea ca prin munca pe care o 
vom presta să dovedim încă o dată adeziunea deplină la po
litica partidului și statului nostru, să răspundem grijii eu care 
sîntem înconjurați de partid, de cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noi sîntem mîndri că vom 
putea spune : am contribuit cu forțe proprii, tinerești, entu
ziaste la efortul întregului popor de a întîmpina prin muncă 
Conferința Națională a partidului, aniversarea sfertului de 
-veac al Republicii.

ADUNAREA REPREZENTANȚILOR ELEVILOR 
DIN JUDEȚUL BRĂILA
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de muncă 
la timp și 
întreținere 

construirea

BIHOR Au constituit
650 de brigăzi

Elevii din Piatra :
„Ne vom constitui în formații 

de lucru alături de părinții și 
frații noștri și vom participa la 
deservirea combinelor, transpor
tul cerealelor, eliberatul tere
nului pentru însămînțarea cul
turilor duble și strîngerea spi
celor rămase după recoltat.

Vom săpa un canal de 300 m., 
care va iriga suprafața de 50 
ha. ; vom participa la construi
rea complexului de sere și a 
unui grajd : vom întreține su
prafața de 8 ha pepinieră și co
lecta 1 500 kg. plante medicina
le ; vom participa la construc
ția complexului comercial și să
parea unui canal de 500 m., 
pentru extinderea rețelei de 
apă.

Studenții universității 
bucureștene :

„1 700 de ștudenți ai Univer
sității noastre vor realiza în 
luna iulie peste 300 000 ore de 
muncă patriotică în întreprin
derile agricole de stat din ju
dețele : Ilfov, Constanța, Tele
orman și Ialomița în cadrul că
rora se vor efectua lucrări de 
calitate superioară la recoltarea 
păioaselor. în legumicultură (la 
transportul și depozitarea pro
duselor) la lucrările de irigații, 
la îngrijirea unor suprafețe a- 
gricole. De asemenea, 3 brigăzi 
formate din ștudenți vor contri
bui la realizarea unor obiective 
sociale, efectuind, pe șantierele 
de drumuri și poduri. 10 000 de 
ore de muncă patriotică.

în marea și vibranta întrecere socialistă ce se desfășoară 
pe întregul cuprins al județului Bihor, mobilizați de atmosfera 
clocotitoare, entuziasta, de forță activă creatoare ce a cu
prins întregul nostru popor în întâmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de-a 25-a aniversări a procla
mării Republicii, peste 25 000 de elevi și ștudenți din județul 
nostru uniți în aceleași idealuri, gînduri și sentimente — ro
mâni, maghiari și de alte naționalități — răspund chemării 
colegilor Tor din județul lași prin alăturarea eforturilor în 
spiritul hotărîrilor recentei plenare a C.C. al U.T.C. și urmînd 
exemplul părinților și fraților lor care muncesc în fabricile 
și pe ogoarele județului, chemați de conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să realizeze prevederile ac
tualului cincinal înainte de termen. Nutrind un profund senti
ment patriotic, de venerație și adînc respect pentru partid, 
elevii și studenții cuprinși în cele 650 de brigăzi de muncă 
patriotică sînt hotârîfî să realizeze în perioada vacanței de 
vară următoarele :

• peste 5 000 de tineri vor ajuta unitățile economice din 
agricultură la recoltarea păioaselor, transportul! și depozitarea 
furajelor, întreținerea pășunilor, recoltatul legumelor și fruc
telor ;

• îndiguirea malului drept al rîului Crișul-Repede pe o dis
tanță de 15 km, care va proteja o suprafață de 600 hectare 
de influența apelor ;
• terminarea șoselei naționale Nucet-Cîmpeni ;
o constituiți în tabere și șantiere de muncă patriotică, peste 

1 000 de elevi vor participa la lucrările din sib/icultură (îngrijit 
arboret, lucrări în pepiniere, recoltatul fructelor și semințelor 
forestiere) ;

• terminarea construcțiilor și amenajarea al elierelor-școală ;
• peste 6 000 de elevi și ștudenți, organizciți în 25 de șan

tiere locale ale tineretului, vor participa la amenajarea dru
mului de acces la Dumbrava Verde pe o diistanță de 5 km, 
întreținerea de spații verzi, baze sportive, săi i de sport, recol
tatul plantelor medicinale etc. ;
• participarea la construirea a 30 de ob iective social-cul

turale.
Prin realizarea acestor obiective, elevii și studenții sînt ho- 

tărîți să închine munca lor din această varci Conferinței Na
ționale a partidului, celei de-a 25-a aniversări a Repu
blicii, să contribuie alături de întregul nostiru popor la înflo
rirea patriei socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN Bl HOR AL U.T.C.

Elevii din Balta Doam
nei și Teișani:

„Cei 450 de elevi din Balta 
Doamnei și cu cei 60 sosiți în 
vacanță, vor efectua următoarele 
lucrări : întreținerea a 50 ha. 
porumb. 17 ha. sfeclă, 20 ha. 
floarea soarelui. 15 ha. cartofi, 
recoltarea a 20 000 kg. legume, 
întreținerea izlazului pe 200 ha. 
La construcția școlii se vor e- 
fectua 15 000 ore muncă volun
tar patriotică“. „250 elevi și stu- 
denți veniți în vacanță în co
muna Teișani, precum și cei 
din localitate, vor efectua 14 000 
ore muncă voluntar patriotică 
la baza sportivă din localitate, 
6 000 ore la construirea și între
ținerea a 10 km., drumuri. Ra
portăm că în prima zi de va
canță . s-a strîns fînul de pe 10 
ha. șî au fost recoltați cartofi 
de pe 10 ha.“

Comitetul comunal 
U.T.C. Bîrca-Dolj:

Va mobiliza elevii și studenții 
din comună pentru a participa 
la recoltarea păioaselor de pe 
100 ha., la recoltarea și depo
zitarea finului de pe 190 ha., la 
însilozarea a 80 de tone furaje, 
recoltarea a 4 000 de kg. legu
me. Cu sprijinul elevilor și 
studenților va fi amenajată o 
suprafață de 2 000 m.p. trotua
re și vor fi efectuate 3 500 ore 
muncă patriotică pentru repa
rații la căminul cultural comu
nal.

18 000 de elevi și 
ștudenți sibieni :

întreținerea a 1 200 ha prăși- 
toare ; recoltarea cerealelor de

Cel mai mare ■ „dușman** al elevilor — mohorul

ANGAJAMENTUL

DE VINE FAPTĂ
(Urmare din pag. I)

la o grupă la alta, menținînd o 
stare de spirit foarte prielnică 
unor bune 
din grupe, 
profesoara 
comitetului
VIII, care _a.___  _ ______
în școli. Era și ea cu grebla în 
mînă, muncea și ea din primele 
ore ale dimineții,

— Pe raza sectorului au ieșit 
astăzi Ia muncă circa 700 de e- 
levi — ne-a informat tovarășa 
Hobai. îi puteți întîlni la în
treprinderea textilă Dacia, la 
Lacul Grivița, la I.A.S. Mogo- 
șoaia, la C.A.P. Chitila. Timp 
de două săptămîni, la obiecti
vele amintite vor munci aceste 
brigăzi. De la 1 iulie, le vor 
lua locul altele, iar cît va ține 
vacanța elevii din sectorul nos
tru vor fi prezenți acolo unde 
va fi nevoie de munca lor. în 
plus, și-au asumat sarcini pre
cise pe șantierele

rezultate. Intr-una 
am recunoscut-o pe 
Hobai, secretară a 
U.T.C. al sectorului 
răspunde de munca

din școli.

în comuna 
Căutam se- 
agricole de

• Ajunseserăm 
Popești-Leordeni. 
diul cooperativei _______ 
producție unde, primiserăm in
formații. elevii unei școli din 
București se angajaseră să-și 
aducă partea lor de contribuție 
patriotică la îngrijirea culturi
lor, la campania de recoltare. 
Credeam că vom avea mult de 
căutat. Cînd, la o margine de 
drum, am întîlnit peisajul mul
ticolor și mobil al unui grup de 
tinere. Am oprit.

Pe un ogor de vreo 10 hec
tare, circa o sută de eleve de 
la Liceul nr. 30 porniseră la 
plivitul unor tufe de dovleci. Și 
elevii din acest liceu se îm
părțiseră în două loturi. Unul, 
băieții, se afla pe șoseaua de 
centură a Capitalei unde era 
mai multă treabă pentru... băr
bați. Fetele, aici.

Cînd am sosit noi. c'îteva rîn- 
duri bune erau deja curățate 
iar fetele, aflînd că vor fi fo
tografiate, parcă, parcă lucrau

mai repede și erau mai vesele.
Am avut surpriza să întîlnim 

un vechi animator al muncii 
patriotice : profesorul de edu
cație fizică Felix Pascal. El 
singur mărturisea că mai mult 
de un sfert din cele 25 de va
canțe „mari", le-a petrecut, îm
preună cu elevii, pe șantierele 
muncii patriotice.

— Am participat 
rea Casei Soînteii, 
rile de construcție 
nului „23 August", 
în locurile în care 
ștranduri sau parcuri de odih
nă.

— Deci, îmi închipui că pu
teți să cîntăriți cu competență 
aportul pe care-1 vor aduce e- 
levii pe care-i îndrumați as
tăzi.

— Desigur. Atîta vă spun : 
nu ne vom da de rușine. Cu a- 
ceiași elevi am fost și anul tre
cut, în toamnă, la cooperativa 
agricolă din comuna Copăceni. 
Am făcut acolo un canal de iri
gații. Și l-am făcut bine.

Le-am urat succes fetelor de 
la Liceul nr. 30, gîndindu-mă 
că, îndrumate de un dascăl cu 
atîta experiență, animate de un 
entuziasm care le este propriu, 
nu se vor „da de rușine".

și la înălța- 
și la lucră- 
ale Stadio- 
pe ogoare, 
astăzi sînt

• Ne aflăm pe șantierul vii
torului complex clinic de 1500 
de paturi din imediata vecină
tate a Institutului de medicină. 
Aici, unde deocamdată cel mai 
înalt punct al șantierului este 
macaraua, patruzeci de elevi 
din. anii II și III ai Liceului 
„Gheorghe Lazăr", în special 
băieții, au început de cu dimi
neață programul de muncă pa
triotică. Profesorul Constantin 
Mihăiță, conducătorul grupului, 
ne spune :

— Aici se află numai o parte 
dintre cei care vor efectua ore 
de muncă patriotică în această 
serie. Mai avem elevi în parcul 
„Dr. Petru Groza" și Ia stadio
nul „Ghencea*. Cu totul, 300 de

elevi care, pînă la sfîrșitul lu
nii, vor munci zi de zi pe șan
tierele Capitalei.

I-am urmărit un timp pe a- 
cești băieți tineri, în acest în
ceput de bătălie cu munca. Dan 
Bornaz, „brigadierul-șef" al 
lor trei brigăzi formate pe 
îmi arată mîinile pline de 
tături.

— Ce să-i faci, îmi spune, 
e prima zi.

Așa e prima zi. Acești tineri 
au lăsat ghiozdanul și au prins 
sapele, roabele, pe scurt, obiec
tele concrete ale muncii.

Alin Musta îmi arată și el 
mîinile. Nici urmă de bătături. 
Zîmbește. Apoi îmi mărturi
sește că e obișnuit. Urmează 
cursuri serioase practice, de 
sculptură. Și acolo e muncă 
fizică, nu glumă.

Este clar. Se muncește din 
toată inima, cu toată forța. Șe
ful de șantier îmi spunea că nu 
prea avea inițial, încredere în 
acești băieți albicioși la piele, 
cu brațe firave. Acum...

Cînd am plecat, unul dintre 
băieți tocmai terminase de să
pat un șanț. Se uitase la mine 
— sînt sau nu sînt de încrede
re — și îmi spusese :

— Diseară e reuniune. Ne 
întîlnim cu toții. Nici n-o să se 
cunoască oboseala de acum. Si
gur vă spun.

al sectorului 3, va fi în curînd 
un ștrand de mai mare frumu
sețea ; avem deja două bazine 
gata construite, vom amenaja 
o terasă, terenuri de fotbal și 
tenis. Nu vom uita, desigur, 
grupul social: dușurile și ves
tiarele.

Eram curios să știu cum s-au 
organizat cei peste 300 de elevi 
de la liceul „Emil Racoviță". 
Matei Georgescu, membru în 
comitetul U.T.C. pe școală, un 
băiat slăbuț dar vînos, îmi spu
ne că totul s-a făcut din mers, 
în viteză, fără „timpi morți". 
Acum, cele douăzeci de brigăzi 
știu fiecare în mod precis ce 
au de făcut. Și fac.

Această primă zi de lucru a 
elevilor s-a dovedit fructuoasă 
și poate fi. luată drept indiciu 
că „vara elevilor" șe va solda 
cu foloase însemnate pe șantie
rele muncii patriotice. Și totuși, 
această primă zi, a emis și

• Lacul Pantelimon II 
parte din salba de lacuri 
estul Capitalei. Acolo, 
lingă șosea, te întîmpină 
tricolor fluturînd și o inscrip
ție : șantierul de muncă patri
otică al tineretului din sectorul 
3. Intrăm. Peste trei sute de 
elevi — hotă rit lucru, ziua de 
azi ar putea fi decretată ziua 
de muncă patriotică a elevilor 
— furnică pe întregul platou al 
viitoarei-baze sportive: unii cară 
dale de piatră, alții nivelează 
terenul în vederea împrăștîerii 
nisipului, alții astupă șanțurile 
devenite de acum inutile.

Aici, îmi spune Stelian Căpra- 
ru, activist la Comitetul U.T.C.

Semnale critice
Printre locurile de muncă ale 

elevilor, indicate de comitetul 
municipal al U.T.C., se aflau și 
două șantiere ale unor noi lo
caluri de școli : al. Liceului 
,,Gh. Coșbuc" și, respectiv, al 
Școlii generale nr. 19. La nici 
una dintre aceste adrese n-am 
găsit elevi.

• La Școala generală nr. 19, 
șantierul e în fază de... demo-

■ lare a vechilor locuințe. Poa
te, peste cîtva timp, elevii vor 
putea ajuta la debarasarea lo
cului, Ia curățirea cărămizilor. 
Acum însă...
• La noul local al Liceului 

„Gh. Coșbuc" încă nu există 
front de lucru. Directorul li
ceului, tov. Eugen Popescu, ne 
informează că elevii vor munci 
pe șantierul noului lor local de 
școală dar... de la 16 august.

Pe Șantierul tineretului din 
sectorul III am întîlnit cu sa
pa în mînă... numai fete. Băieți, 
în lac. E normal ?

Atenție, deci, tovarăși orga
nizatori !

ESEESS3
• ALBA IULIA

Au fost constituite 96 de 
brigăzi în care lucrează 3 053 
tineri, la următoarele obiecti
ve de interes național : dru
mul național 74 Alba Iulia— 
Cimpeni. șantiere de con
strucții industriale și de lo
cuințe (fabrica Refractara, 
Uzina mecanică din Cugir. la 
șantierul nr. 1 Alba Iulia, 
construcția hotelului O.N.T., 
a spitalului și a auiogării din 
Alba Iulia). 1433 tineri lu
crează in agricultură ; 365 >n 
silvicultură. Ia întreținerea 
plantațiilor iar 150 tineri Ia 
recoltatul fructelor de pădu
re. Brigăzile ,,Chimistul" și 
„Vulturul" din Ocna Mureș, 
„Minerul" și ..Montana" din 
Zlatna, „Silvicultorul" și „Fo
restierul" din Cimpeni. „Viti
cultorul" și „Recolta" din 
Aiud. și Blaj, ,,Metalurgistul“- 
Cugir și „Consiructorul“-Alba 
Iulia și-au luat angajamentul 
ca în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului să devan
seze lucrările planificate cu 
2 zile.

• IAȘI
La I.A.S. Cotnari 300 de 

elevi de la Grupul școlar 
construcții industriale, Cen
trul școlar de chimie și 
Școala profesională de trans
porturi rutiere, au raportat, 
la sfirșitul zilei de ieri prăși- 
tul. lăstăritul și legatul unui 
număr de peste 30 000 de 
butuci de vie. La I.A.S. To- 
pricanj întreținerea culturilor 
cunoștea de asemenea un 
spor de aproape 20 ha în 
urma primei zile de muncă 
patriotică efectuată de cei 
18o de elevi ai Liceului pen
tru construcții de mașini și 
ai Școlii profesionale pentru 
materiale de construcții. Ace
lași ritm susținut s-a înregis
trat și în I-A.S. Strunga, în 
urma sosirii la locurile de 
muncă a celor 100 de elevi ai 
Centrului școlar de chimie și 
Scolii profesionale energetice 
din Iași. Alăturîndu-se cole
gilor aflați la muncă în agri
cultură, 600 de elevi din mu
nicipiul iași de la liceele 1. 
2, 5, 6, 7 și 8 au consacrat 
primele ore ale vacanței lor 
lucrărilor ce se impun pen
tru amenajarea ștrandului, a 
motodromului și a băilor Ni- 
colina.

• BRAȘOV
400 de elevi ai Liceului nr.

1 au efectuat în prima zi
2 500 ore muncă la : I.A.S. 
Prejmer, stadionul Brașov, 
serele de Ia Bartolomeu și 
Podul Olt. Pe Marius Carami- 
ciu, elev în anul II — Grupul 
școlar auto, locțiitorul secre
tarului U.T.C., l-am întîlnit 
muncind cot la cot cu zeci de 
colegi la amenajarea spațiilor 
din cadrul Complexului spor
tiv al tineretului. Colegii lui 
au fost prezenți și ia întreți
nerea zonelor verzi ale școlii, 
Ia pregătirea și amenajarea 
atelierelor, în timp ce elevii 
de Ia Liceul Honterus sînt 
prezenți pe un larg front dc 
lucru în incinta aceluiași 
complex sportiv. De fapt, ei 
continuă o campanie în care 
s-au economisit cu puțin 
timp înainte 70 000 lei. Pină 
Ia 1 iulie, elevii vor efectua 
numai la acest obiectiv 
25 000 ore muncă patriotică.

• CLUJ
Prima zi de vacanță a în

semnat pentru elevi și prima 
zi de lucru pe șantierele 
muncii patriotice. Elevii Li
ceului nr. 2 și-au stabilit 
șantierul în pepiniera Becaș, 
cei de la Liceul nr. 4 Ia sta
țiunea experimentală hortivi- 
ticolă Cluj. La serele munici
piului i-am găsit pe elevii 
claselor IX A și B, XI B de 
la Liceul „Mihail Eminescu". 
Cite doi elevi la o targa, 
transportau în sere pămintul 
pregătit pentru a primi răsa
durile tinere de garoafe. 
Printre cei mai harnici elevi 
autem cita pc Florin Lie, 
Ileana Suciu, Dumitru Tătar, 
Dana Țineghe, Koncz Ildiko, 
Ilie Nan.
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OAMENI, EXPERIENȚĂ, PASIUNI FERESTRELE VACANȚEI
Cum stăpîniți 

„mașina timpului"?
O anchetă internațională de CAROL ROMAN

AZIZ NESIN
Renumitul scriitor 

turc s-a născut la 
Istanbul in anul 1917. 
A colaborat de tim
puriu la diferite zia
re și reviste iar din 
1946, împreună cu 
marele scriitor turc 
progresist Sabahattin 
Aii. a editat ziarul 
satiric „Marko-pașa", 
care s-a bucurat de 
o mare popularitate.

Aziz Nesin — unul 
din cei mai populari 
scriitori din Turcia — 
a scris numeroase 
volume de schițe și 
povestiri satirice, ro
mane, cărți memo
rialistice, piese de 
teatru, traduse în 
numeroase tari. Mai 
multe volume de

schițe și o piesă de 
teatru traduse în ro
mânește s-au bucu
rat de un mare suc
ces printre cititorii 
de Ia noi.

Apreciat în spe- 
cial pentru schițele 
sale satirice, scrii
torul turo a fost dis
tins în mai multe 
rînduri cu marele 
premiu „Ramura de 
aur" oferită în cadrul 
Concursului interna
țional al scriitorilor 
umoriști din Italia.

Scriitorul este o 
mare personalitate 
progresistă, democra
tică. Este vicepre
ședinte al Uniunii 
Scriitorilor din Tur* 
cia.

A-ȚI ÎNȚELEGE
CONDIȚIA

DE VIAȚA...
de AZIZ NESIN

întrebarea pe care ml-o puneți m-a tulburat 
profund..- Nu sîntem oare prea categorici, însă 
atunci cind întrebăm „cum stăpîniți mașina 
timpului" ? uitînd, poate că deseori în viață 
timpul este acela care ne stăpînește și ne sub
jugă 7 Deși aș putea fi bănuit de o abordare 
fatalistă a subiectului, totuși, nu aceasta este 
intenția mea. Vreau numai să subliniez cu tărie 
faptul că atunci cind un om nu se străduiește 
suficient și nu-și cîștigă prin activitate timpul 
său, el devine robul orelor sale pierdute. Nu 
întîmplător există un titlu celebru, al lui Proust, 
„în căutarea timpului pierdut".

Da, omul este mai presus, deoarece prin filo
zofie, metodă și densitate de preocupări dirijate 
își poate permite să afirme — mai cu seamă 
către apusul vieții — că n-a făcut zadarnic um
bră pămintului și a încercat să fie stăpînul pro
priului său timp.

Socotesc că viața fiecărui om cuprinde o. pe
rioadă pe care aș denumi-o „timpul căutărilor"
— anii copilăriei, adolescenței și tinereții ple
nare și o alta, în care tot ceea ce a acumulat 
și a descoperit personal se revarsă în ceea ce 
aș numi de astădată ca „timp al împlinirilor *.

După părerea mea, acesta este chipul pe ca- 
re-1 conturează biografia oricărui om- Cu o pre
cizare : pe cind „timpul căutărilor" — datorită 
unor împrejurări ce depășesc strict o persoa
nă sau alta — se poate prelungi adine în bio
grafia individuală, „timpul împlinirilor" este 
ceva mai zgircit si are nevoie de o sumedenie 
de condițiuni pentru a irumpe creator. Mă re
fer — in acești termeni — la absolut tot ceea 
ce întreprinde un om dornic să-și găsească dru
mul său în viață, în sensul de a făuri ceva trai
nic și util și care să reprezinte acel „ceva" care 
va rămîne după el.

Preget să afirm că mulți oameni tineri ar pu
tea, printr-o ardere puternică, să-și folosească la 
maximum „timpul căutărilor" — perioadă prin 
excelentă a incertitudinilor dar și a însușirii de 
cunoștințe în școală, de la părinți, de la aspra 
„școală a vieții" — dacă ar înțelege că de a- 
ceastă etapă depinde, în final „timpul împlini
rilor" sale.

Aceasta ar fi latura subiectivă a problemei, 
căreia i se adaugă o altă latură, obiectivă și 
care nu depinde strict de individ ca persoană, 
ci de mediul uman, de structura socială în care 
un tînăr ori altul își derulează firul vieții. De ce 
să n-o spun ! într-un fel se poate gîndi la timp
— ce-i pot aduce anii și ce poate face el pen
tru societate — un tînăr dintr-o țară aflată în 
plină înflorire, independentă și ferită de crize, și 
altfel un tînăr dintr-o țară care pare a fi fost 
blestemată să bată pasul pe loc datorită unui 
întreg complex de factori printre care prevalea
ză subdezvoltarea și inexistența unui sistem so
cial echitabil. Atunci cînd vă gîndiți la modul 
cum ar trebui să vă folosiți cit mai bine timpul, 
tineri din România, permiteți-mi să vă amintesc 
și acest subiect deosebit de actual pentru noi, 
pentru care latura subiectivă a problemei timpu
lui apare a fi derivată, secundară.

Mă aflu la o vîrstă cind mă întreb — și reali
zatorul acestei anchete internaționale n-a făcut 
decît să mă incite : — ce am făcut cu timpul 
meu ? Pentru a fi mai bine înțeles îmi permit 
o scurtă incursiune autobiografică.

...Numeroși ani am trăit „timpul căutărilor". 
Astfel, după ce „debutul" literar mi l-am fă
cut cu un roman scris la vîrsta de 13 ani, nea- 
vînd alte posibilități de a învăța deoarece pro
vin dintr-o familie de oameni săraci, am intrat 
la o școală de ofițeri care prin tradiție este gra
tuită. Pe mine însă mă „frigea" presa și lite
ratura. Ca elev-ofițer nu puteam publica în re
viste, așa că am început să trimit la diferite 
publicații' schițe sub numele tatălui meu. Aziz 
Nesin. Poeziile le trimiteam sub un nume femi
nin : Vedia Nesin. Partea nostimă este că am 
început să primesc numeroase scrisori de dragos
te. Una mi-a fost trimisă chiar de renumitul 
scriitor Orhan Kemal.

în posesia deplină a numelui am intrat prin 
1944, după ce am părăsit milităria-

Dar n-am putut ajunge la o revistă literară 
deoarece eram încă puțin cunoscut. Totuși, eram 
nevoit să-mi ciștig pîinea zilnică. Ce să fac ? 
Am citit într-un ziar că la o fabrică de ciorapi 
se organizează un concurs pentru angajarea unui

contabil. Eu n-aveam nici în clin nici în mînecă 
cu contabilitatea. Am pus mina pe o carte și 
am tocit, așa, in neștire, cam o săptămină. M-am 
prezentat la concurs alături de o sută de per
soane și... am cîștigat. Nici eu nu știu cum. 
Poate le-o fi plăcut contabililor din juriu răs
punsurile mele glumețe ! Nici azi nu înțeleg ce 
s-a putut întîmpla atunci.

După o săptămînă de suplicii — nu știam ni
mic din contabilitate ! — a trebuit să-mi dau 
demisia.

O perioadă am lucrat într-o băcănie care însă 
a dat faliment... apoi am fost, din nou, șomer.

Intr-o zi m-am prezentat cu o schiță la zia
rul „Yedigiin" („7 zile"), care ulterior a deve
nit ziarul „Hurriyet". Am fost bine primit și la 
ziar și în „Babîali". cartierul presei din Istan
bul. Numele Aziz Nesin și-a făcut loc, treptat- 
treptat, în presa turcă. Apoi am lucrat un timp 
la ziarul „Tan" („Zorile") care în 1945 a fost 
devastat de reaețiune. Din nou șomer... în care 
timp am scris o broșură împotriva aplicării „doc
trinei Truman" în Turcia. Am stat in închisoare 
10 luni... după care viața mea ar putea fi rezu
mată la următorul ciclu : articole în reviste — 
procese — închisoare — eliberare. Și din nou...

V-aș oferi un scurt bilanț al vieții și activită
ții mele din „timpul împlinirilor" : 50 de cărți 
publicate în 18 luni; articole traduse în 28 de 
limbi; 7 romane, 5 piese de teatru; 3 cărți de 
povestiri pentru adulți; 5 ani și jumătate de în
chisoare.

Vă mărturisesc că timpul pe care-1 dedic scri
erii de literatură satirică reprezintă momentul 
cel mai îndrăgit din existența mea. Aceasta este 
chemarea mea. Găsesc că satira reprezintă pen
tru mine mijlocul cel mai eficace de a mă 
exprima...

Și totuși, n-am vrut să fiu un scriitor satiric 
chiar de ia începutul carierii mele. îmi amintesc 
că pe vremea cînd aveam 14—15 ani aș fi dorit 
să-i fac pe oameni să plîngă, citîndu-mă. Cu 
una din primele mele schițe m-am prezentat la 
un ziar. Eram convins că vor rămîne cutremu
rați de grozăviile descrise. Culmea. Secretarul 
de redacție a citit schița și a început să rîdă. 
M-am supărat, crezînd că-și bate joc de mine. 
I-a chemat și pe ceilalți colegi aflati prin redac
ție. Au rîs în hohote. Să mor de ciudă și nu 
alta : „Așa să scrieți... sînteți un excelent... sa
tiric !“ Orice am încercat să fac pentru a-mi 
schimba destinul literar a constituit o trudă za
darnică.

In anii ce au trecut m-am consacrat literatu
rii satirice, căreia acum îi găsesc mari virtuți... 
Cred că nici un gen literar n-are atîta putere 
de influențare asupra tinerilor și o sferă de ac
țiune atît de cuprinzătoare. Creația satirică se 
adresează direct, fără ocolișuri, îl ia cu asalt pe 
cititor și găsește înțelegere la toate categoriile 
de tineri, indiferent de pregătirea intelectuală... 
Și cum pe la noi atît de multe lucruri sînt strîm- 
be !... Explicația accesibilității satirei este dată 
de însăși sursa satirei cu implicație socială. Oare 
subtilele și savuroasele observații ale oamenilor 
simpli despre tot ceea ce îi înconjoară, fie că 
e vorba de mentalități, concepții ori întîmplări 
oarecare, nu dau forță creației satirice cu con
ținut social ? Eu am avut prilejul să trăiesc prin
tre reprezentanți ai diferitelor clase și pături 
sociale. Opt ani de militărie în Anatolia mi-au 
făcut cunoștință, prin intermediul cazarmei, cu 
„talpa țării", cu păturile nevoiașe de la orașe 
și tîrgușoare. Meseria de ziarist mi-a purtat pa
șii printre cei ce învîrtesc politica. Cei cinci ani 
și jumătate de închisoare — secția politică — 
mi-au descoperit o lume a unor oameni dîrzi, 
devotați poporului lor. Și, întotdeauna, cuvîn- 
tul șfichiuitor, sarcastic, mi-â întipărit în minte 
chipuri inteligente de oameni simpli, de tineri 
caustici, mi-a dezvăluit soluțiile de viață cele 
mai adevărate ale unor oameni care înțeleg 
ce să facă cu timpul lor.

Nu știu dacă prin cele relatate am izbutit să 
vă înfățișez, dragi tineri din România, ce gîn- 
desc eu despre delicata problemă a timpului, 
despre căutările oamenilor de a-și folosi orele 
și zilele cit mai bine. Tin să vă asigur însă de 
un lucru : v-am prezentat o sumară schiță a 
vieții mele în dorința de a ușura căutările vir
atei, de a înțelege și prețui tot ceea ce aveți la 
Indemină și care vă obligă să utilizați la maxi
mum anii voștri, printr-o supremă dăruire.

(Urmare din pag. 1) 

patrulea al pionieriei, adăugat la 
anul școlar, oferă odihnă, re- 
creere, posibilități de întărire a 
sănătății, un cadru de dezvoltare 
a activității educaționale politi- 
co-ideologice și chiar zile de 
muncă social-utilă. Am să vă 
ofer cîteva cifre reprezentînd 
concludent grija manifestată de 
statul nostru pentru vacanțele co
piilor. Din fond central, vor fi 
trimiși în tabere 120 000 pionieri 
și școlari, în excursii — 150 000, 
aproape 15 000 pionieri vor fi 
cuprinși în tabere de instruire a 
activului pionieresc, alți aproape 
5 000 în tabere sportive și aproa
pe 1000 elevi în tabere inter
naționale. Aceasta ca cifre gene
rale, pe țară. Vacanța este însă 
deschisă tuturor copiilor, oferin- 
du-le deopotrivă bucurii. Prac
tic, beneficiază de un cadru or
ganizat al vacanței mult mai 
mulți pionieri, întrucît pe plan 
județean și local se inițiază zeci 
de tabere, excursii, drumeții. La 
recenta plenară a Consiliului 
nostru, unde s-a discutat pe 
larg și stadiul organizării va
canței, a reieșit marea diversitate 
organizatorică care va da zilelor 
de odihnă nota specifică anului 
1972. Colaborarea rodnică cu 
alți factori și, în primul rînd, cu 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului a contribuit substanțial 
la asigurarea cadrului vacanței.

— Vă propunem să de
tașați accentele acestei 
veri pionierești.

— Aș începe cu o idee. Va
canța va sublinia preocupările 
noastre de a-i pune pe copii în 
situația să se autoconducă, să 
fie proprii organizatori și iniția
tori ai acțiunilor lor, așa cum a 
accentuat la cea de-a doua con
ferință națională a Organizației 
pionierilor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Bunăoară, activele 
pionierești vor fi cuprinse în ta
bere de odihnă; acestea vor fi 
însă și școli de pregătire prac
tică pentru munca pionierească. 
Menționez că la Breaza se orga
nizează un al doilea Forum na
țional al pionierilor, prilej de a 
Î>une în discuția comandamente- 
or de unități și detașamente 

activitatea pionierească, de a le 
solicita opiniile, inițiativele, de 
a-i stimula pe participant la un 
schimb de experiență. în plus, Ia 
comune, în afara consiliilor de 
organizare a vacanței, se for
mează comandamente pionierești 
de vacanță, îneît li se transfeiă 
în bună parte pionierilor trebu
rile de vacanță, răspunderile.

însuși titulatura taberelor pio
nierești sugerează preocupările 
copilăriei, astăzi, reunindu-i pe 
pasiuni : „Ștafeta iscusinței 
„Prietenii grănicerilor", „Roza 
vînturilor", „Căutătorii de co
mori", „Mipitehnicus". „Foto-ci- 
neclub", „Creație literară și 
artă plastică" etc. Și fiindcă 
sîntem la capitolul acțiuni mai 
deosebite, amintesc inițiativa 
luată împreună cu - 
COOP, de a <

mental — finanțate de către ace
sta — 24 de tabere în cadiul că
rora copiii vor dedica 2—3 ore 
pe zi strîngerri plantelor medici
nale și fructelor de pădure. La 
Constanța, localnicii și turiștii voi 
avea ocazia să asiste la festiva
lul pionieresc „Litoral ’72“ iar 
de la Tîrgul pionieresc să cum
pere produse executate de pio
nieri, după cum, tot aici, va 
avea loc un campionat de mini- 
fotbal. Dar să nu-i uităm pe „cu
tezători". Ei pornesc și în vara 
aceasta în expediție. Pînă acum 
s-au înscris 500 de echipaje de 
expediționari. Călătoriile lor ur
mează trasee istorice, trasee ale 
realităților socialismului, traseele 
culturii românești, ale creației fol
clorice etc.

— Spuneați că și jude
țele se prezintă în fața 
vacanței cu lucruri deose
bite.

— în privința aceasta, este 
imposibil să adunăm aici tot ce 
s-a conturat ca acțiuni de va-

cantă- Amintesc doar că se voi 
dezvolta foarte multe vacanțe în 
corturi, cu sistem de autogospo- 
dărire; s-a inițiat organizarea 
unor sate turistice pentru copii, 
tabere amenajate în cabane fo
restiere, în autobuze scoase din 
uz. Consiliile pionierilor din ju
dețele Maramureș, Dolj, Hune
doara, Caraș Severin, Satu-Mare, 
Timiș, Iași, Sălaj, Constanța, Si
biu, municipiul București în co
laborare cu inspectoratele școlare 
sînt în primele rînduri în ceea 
ce privește inițiativa și pregăti
rea vacanței.

Consider că se poate anticipa 
o vacanță densă, în cadrul că
reia copiilor țării li se oferă 
cîmp de manifestare a inițiativei 
și fanteziei, a ingeniozității or
ganizatorice. Cu atît mai mult, 
cu cît ei s-au angajat să întîm- 
pine Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 25-a Ani
versare a Republicii cu acțiuni 
dintre cele mai frumoase, să fo
losească vacanța pentru a cu-

noaște mai bine patria, realizările 
socialismului, oameni, fapte și 
locuri, să muncească în propriile 
școli ca niște harnici gospodari 
care contribuie și la pregătirea 
viitorului an de învățătură, să lu
creze, după puterile lor, și pe 
șantiere, la strîngerea recoltei, a 
fructelor, la îngrijirea parcurilor.

Vreau să amintesc, în înche
iere, că cei care vor lucra cu 
copiii în vacanță au fost din timp 
pregătiți și așteptăm din partea 
lor să-și facă datoria cu răspun
dere, cu pasiune și entuziasm, în- 
cît planurile atît de frumoase să 
capete contur. Totodată, nădăj
duim că sprijinul uteciștilor mun
citori, elevi și studenți va fi 
foarte mare, întrucît știm că 
mulți dintre ei s-au angajat să 
acționeze ca instructori de pio
nieri în perioada vacanței, să-i 
ajute pe cei mici în acțiunile lor.

Să le urăm zile de vacanță 
pline de bucurie, de frumusețe și 
învățăminte tuturor pionierilor și 
școlarilor I

Două recente, documentare 
studioului „Allexandru Sa 
sînt dedicate unor pionier 
filmelor românești: operate 
Constantin Ivan'ovîci, Tudor 
mantir, Eftimie Vasilescu, 
Cosma și regizorul Victor î Tliu. 
Este vorba de filmele „Prir nul 
tur de manivelă", regizat <pe • l. 
Moscu și de „Medalion-Vie tor 
Iliu“, realizat de tînărul absol
vent al iJk-T.C-ului, Nicolae Că.- 
bel, ambele fiind — după un 
termen a căror generoasă sem- , 
nificație o sublinia pur^nd-o ca/ 
titlu de rubrică M.R.P. — au-/ 
tentice „restituiri".

Față de penuria de materiale 
existente în Arhiva națională 
film, stare de fapt pentru car-? 
însă această instituție nu poarcă 
vină, documentarele au încerc:-.- 
acolo unde s-a putut, formi, a 
dialogului pentru a ne demo c- 
stra eforturile acestor cinea «•=. 
de a pune piatra de început 3 
cinematografiei noastre. Desig 
lipsa unor imagini din cele re* jC 
zate de cei patru decani de x Hr- 
stă ad operatorilor noștri în a] 
doilea și al treilea deceniu 
secolului nostru este explica b:.ă 
datorită dezinteresului cu < ;are 
a fost privită cinematografia na
țională. Mai greu, dacă nu c h^a- 
foarte greu explicabil, mi se ] p^re 
faptul că nu avem decît fo Jarte

Salutul Consiliului National
al Organizației Pionierilor

(Urmare din pag. I)
dire a celor mai nobile trăsături morale ale 
personalității : cinstea, demnitatea, respectul 
față de muncă, mîndria patriotică, spiritul 
internaționalist, generozitatea și dăruirea 
pentru interesele poporului, exigența și spi
ritul revoluționar, comunist".

Răspunzând chemării Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor din iulie 1971, 
precum și îndemnului unității de Ia Școala 
generală nr. 56 din București, voi, pionierii, 
ați înscris rn cartea de aur a Organizației 
noastre numeroase fapte de devotament civic 
și de patriotism înălțător, care fac cinste 
purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor. In 
fabrici, șantiere, pe ogoarele patriei, în mi- 
crofermele școlare, în sate și orașe, ați par
ticipat, fiecare după puterile voastre, dar 
din toată inima, la numeroase acțiuni de in
teres obștesc, dovedind prin fapte hărnicia, 
devotamentul și patriotismul vostru fier
binte. Alături de frații voștri mai mari, ați 
luat parte cu entuziasm la importantele ac
țiuni politico-educative prilejuite de sărbă
torirea Semicentenarului Uniunii Tineretului 
Comunist, care, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, încă din anii ilegalității, a 
dat dovadă de un înălțător eroism în lupta 
pentru libertatea poporului nostru, pentru 
socialism.

tiv-turistice, în cele de pregătire pentru a- 
părarea patriei.

Țara întreagă vă așteaptă în zilele însorite 
ale vacanței să-i străbateți minunatele me- 1 
leaguri în eîntec. joc și voie bună, prin dru- t 
meții și îneîntătoare expediții de vajnici cu- j 
tezători. Veți cunoaște, cu acest prilej, munca i 
harnică și însuflețită a părinților și fraților / 
voștri, pentru a face scumpa noastră, patrie '■ 
mereu mai puternică, mai frumoasă, mai 1 
bogată. Vacanța, cu șiragul ei de bucurii, va : 
fi. sîntem convinși, și un fericit prilej de a 
cinsti legămîntul pionieresc prin fapte demne 
de viitori comuniști, fieeare pionier străduin- 
du-se să contribuie, pe măsura puterii și pri
ceperii sale, la opera de înflorire și dez
voltare a României socialiste.

DRAGI PIONIERI,

DRAGI PIONIERI,
In aceste zile, Întregul nostru popor în

chină succesele sale unui eveniment de o 
deosebită importanță în viata patriei noastre 
— Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român. Tot in acest an, se sărbătorește 
cea de-a 25-a aniversare a proclamării Re
publicii, prilej de trecere în revistă a măre
țelor realizări obținute de către poporul 
muncitor, sub conducerea comuniștilor, pe 
drumul construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Aceste două evenimente 
remarcabile în viata poporului vor fi întîm- 
pinate și de voi. pionierii, cu noi realizări în 
activitățile pe care le desfășurări în detașa
mente și unități, în cercurile tehnice și știin
țifice, în acțiunile eultural-artistice și spor-

După un an de activitate rodnică, în care 
v-ați străduit, prin tot ce ați înfăptuit, să 
urmați exemplul glorios al comuniștilor, vă 
urăm multă sănătate și bucurie, succese tot 
mai mari de-a lungul nenumăratelor și înso
ritelor drumuri, pe care vacanța le deschide 
în fața voastră. în excursii și drumeții, în 
tabere la munte și la mare, în acțiunile de 
muncă patriotică pe care Ie veți desfășura, 
să dovediți că știți să prețuiți așa cum se 
cuvine dragostea fără margini pe pare v-o 
poartă poporul și Partidul Comunist Român.

Adresăm, cu acest prilej, calde mulțumiri 
și felicitări pornite din inimă, educatorilor 
voștri, învățători și profesori, comandartți- 
instructori care, cu devotament, răbdare și 
pasiune, cu pricepere și dăruire, va sprijină 
mereu în munca voastră de zi cu ai, ajutîn- 
du-vă să dați vieții pionierești uni conținut 
educativ bogat, s-o puneți în slujba patriei 
și a poporului.

De Ziua pionierilor. Consiliu^ Național 
adresează calde felicitări celor; aproape 
2 000 000 de pionieri, comandanților-instruc- 
tori, activiștilor Organizației, precum și tu
turor celor care, prin activitatea lor, contri
buie Ia educarea celei mai tinere generații 
din patria noastră.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILORL cu Gr. ÎN 1 nU- <

organiza expert-

TROFEUL e mică. Proiec-

(Urmare din pag. I)

.tatea mașini-

. deși i s-ar pu- 
;ența elemente- 

prognop tehnică din
îent ce a solici- 
mașini pe care

PIULIȚA RISIPEI

RESTITUIT!!

multe mașini speciale cu 
mandă program, cu „memorie 
cum spun specialiștii, care sînt 
puse să facă... piulițe. Agrega
tele acestea costisitoare, exce
lente de altfel în confecționa
rea pieselor de mare comple
xitate, au tablouri de comandă 
cu ajutorul cărora tehnicianul 
«are le mînuiește efectuează 
complicatele programări : ele 
mai au. fiecare, cîte un disc re
volver pe care diverse cuțite, 
freze și burghie își așteaptă rîn- 
dul memorind timpii de lucru, 
urmînd să muște din metalul 
brut fixat pe un alt disc care 
se apropie de fiecare sculă în 
diverse unghiuri. E o îneîntare 
să urmărești meticulozitatea u- 
nei astfel de mașini minunate, 
jocul sculelor care caută piesa, 
supunerea docilă a acesteia și 
ejectarea produsului finit exe
cutat cu o precizie micrometrică.
Așa ar trebui să se întâmple 
în cazul efectuării unor repere 
complexe, cînd mașina este to
tal încărcată. Dar aceste agre
gate sînt puse să facă doar piu
lițe. Vine primul cuțit — stă, 
cîrîie, se rotește — și pleacă 
mai departe fiindcă nu are de 
lucru ; scula următoare caută, 
face un du-te-vino, apoi pleacă 
și ea mai departe ; a treia, a 
patra, a oincea poziție — la fel. 
Vine, în fine, rîndul ultimului 
iuțit de la revolver care cu o 
mișcare dă o gaură și cu alta 
imediat următoare taie piulița. 
Apoi întreg ciclul, cu timpii 
lui morți cu tot, se reia de la 
capăt pînă ce o altă piuliță 
mică este produsă. Tînărul in
giner Csaba Gyergyay ne-a 
prezentat însă și alte cîteva a- 
gregate, de alt tip, aflate în 
aceeași hală, importate și ele. 
Lucrau în ritm drăcesc, produ- 
cînd aceleași piulițe prin fo
losirea exclusivă doar a celor 
două mișcări eficace : găurire- 
tăiere.

întrebările au fost firești și, 
cred, oricine altul le-ar fi pus 
în locul reporterului :

— Ce productivitate au, prin 
«omparație, cele două tipuri de 
mașini care fac același produs 
finit ?

— Prima, cea complet auto
mată, dă 200 de piulițe pe 
schimb. Cealaltă, 2 000...

— Și de ce, oameni buni, nu 
aveți numai mașini care să 
producă cîte două mii de piu
lițe, mai ales că cele două ti
puri de mașini valorează cam 
tot atîta bănet ?

— Fiindcă așa ne-a dotat pro
iectantul...

Șeful de secție ing. Mircea 
Turdeanu, subinginerul Dorin 
Raiciu .sînt alți participant! la 
dialogul pe care l-am deschis.

deci simple ca ekecuție, care a- 
nulau produotivtL.^^ 
lor complexe bune doar la exe
cutarea reperelo * dificile, a co
menzilor de seri _ ../.l.
tantul se disculpă deci, într-o 
oarecare măsură. ' • • 
tea reproșa abi u 
lor de „
proiect din rnonu 
tat importului i___
uzina producătoare Ie abando
nase. Explicații se găsesc, pre
cum se vede...

■ir
Dar faptele r^imîn, totuși, fap

te : un obiectiv industrial nou,

— O fi dînd ea numai 200 
bani

piulițe pe schimb dar a costat 
grei /...

Desen de: ȘT. COCIOABĂ

te : un obiectiv 
important, puternic prins în cir
cuitul „comandl-furnizare", lu
crează cu randament scăzut. 
Este chiar unul 
care sperăm (și 
locul în cadru ' 
probleme de p 
mează să aibă 
centrala de rc

din punctele 
noi) să-și ocupe 
dezbaterilor pe 

•oducție care ur- 
loc recent în 

sort C.I.M.I.E.M.

puține mărturii filmate d- 
Victor Iliu, a cărui activitat 
desfășurat în ultimii 25 de

Cîteva secvențe de jurnal 
actualități și o singură acer ă 
lucru : întîlnirea regizorului " , 
tor Iliu cu celebrul actor 1 < ir~- 
lae Cerkasov în timp ce se 
„Mitrea Cocor", iată tot c 
avut la dispoziție Nicolae C !< 
Ne trebuie, deci, măcar pe ;r 
cineaștii de astăzi, imagin i 
timpul activității lor dar — 
ne atrăgea recent atenția o'p 
torul Alexandru Intorsurean 
au dispărut pînă și tradi 
nalele fotografii în grup ale 
alizatorului unui film, fotog 
„obligatorii" la primul și la 
timul tur de manivelă a 
producții.

Dacă așa stau lucrurile, în i 
ce privește imaginea cinem 
grafică-document, ce pu 
face pentru a păstra mărtu 
existente despre istoria film ulu 
românesc? Avem doar cinci <xărf 
pe această temă : amintirile re 
gizorului Jean Mihail „Filmu 
românesc de altădată", volumu 
colectiv „Contribuții la istori 
cinematografului in România* 
două micromonografii critic 
dedica te-, filmului artistic și celt 
documentar, semnate de Ioa 
Cantacuzino și Călin Călima- 
cartea de însemnări a lui Gop>

Dacă Editura „Meridiane" 
lansat de două ori o colecție < 
succes de librărie, „Biblioter 
cinefilului", vom vedea că d I 
peste 20 de titluri cinematogr.- 
fiei românești îi sînt consemnată 
doar două. Decît monografii de
dicate Gretei Garbo și lui Hum-V 
phrey Bogart, nu e cazul să tipă-\ 
rim mărturiile celor patru pio- ’ 
nieri despre începuturile fil
mului românesc?

Eftimie Vasilescu despre care 
Jean Mihail scria : „fiindcă nu 
avea absolut nici un capital, de 
cîte ori îi trebuia o piesă pentru 
un aparat, mai vindea cîte un 
obiect din casă, și apoi încă un 
obiect, pînă ce s-a trezit cu ca
mera goală", ne-ar putea furniza 
atîtea date despre eforturile de
puse de o întreagă generație de 
artiști entuziaști pentru ca fil
mul românesc să existe. La fel , 
Tudor Posmantir, Ion Cosma 'și 
Constantin Ivanovici. Ca să nu 
mai vorbim de Victor Iliu a 
rui activitate publicistică a 
mas risipită în atîtea ziare 
reviste- Preferăm în locul 
picanteriile biografice 
staruri și starlete, reflecțiile des
pre wisky ale lui Bogart ori 
misterele nedezlegate ale divei 
suedeze?
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TUDOR STANESCU

Aveam să aflăm, cu surprin
dere, eă un singur agregat din 
acelea cu productivitate mare 
ar putea suplini 8 mașini din 
cele complexe dar care lucrea
ză de zece ori mai puține piese! 
Un sumar calcul cifric poate 
releva rezultate de necrezut, 
în esență, anomalia cea mai 
dureroasă o constituie produc
tivitatea redusă a întregii fa
brici datorită folosirii improprii 
a acestor mașini — deși ultra
moderne — pentru care piuli
țele sînt exact ultimul lucru pe 
care sînt ele capabile să-1 facă. 
Planul de produse finite a tre
buit și el limitat la „posibilită
țile" reduse ale mașinilor în 
materie de piulițe. Cîștigul teh
nicianului care lucrează pe a- 
ceste agregate nu este afectat 
cu nimic, firește, pentru că nu 
muncitorul este vinovat de pro
ductivitatea scăzută.

— Pentru uzine precum „Stea
gul Roșu", „Tractorul", Uzina 
nr. 2 Brașov sau cea de la 
Tohan, mașinile acestea com
plexe,. cu posibilitățile lor ne
limitate de a confecționa re
pere complicate, ar însemna o 
avere. Ar însemna productivi
tate maximă, nu doar 10 la 
sută ca la noi — opinează in
ginerul Gyergyay.

— Ce poate fi mai simplu, a- 
tunci, decît să transferați ma
șinile la uzinele respective?!...

— Nu-i deloc simplu... Tre
buie avizări și expertize de 
la proiectant, centrală, minis
ter...

— Ați mai putea sugera și 
alte soluții ?

— Fie să contractăm pentru 
fabricare repere noi (ceea ce 
ar însemna ca fabrica de șu
ruburi să nu mai facă... șuru
buri. Cine atunci să facă șuru
burile și celelalte elemente de 
asamblare atît de necesare mul
tor altor unități industriale so
licitante, (inclusiv ..Dania" de la 
Pitești 1 — n.n.), fie să lăsăm

mașinile să stea decît să lucreze 
cu 10 la sută din capacitate 
(evident. decît nimic, mai 
bine... 10 la sută — n.n.) .

Singura soluție rațională ră
mîne transferarea agregatelor 
acolo unde ele pot fi valorifi
cate la maximum. Pînă atunci, 
însă, cine-i vinovatul ? Proiec
tantul, care după părerea ingi
nerului Turdeanu „...ar fi auzit 
despre aceste mașini doar din 
bibliografiile tehnice 
și s-a grăbit să le 
strict necesare pentru 
din Tîrgu-Secuieso ?"

★
se

— Institutul
pentru construcții' de 
La sediul Comitetu- 
partid, tovarășul se-

Ion David a convocat 
o discuție pe această 

inginerii Amedeu

moderne 
indice ca 

fabrica

Proiectantul
I.P.C.M. 
iectări 
mașini, 
lui de 
cretar 
pentru 
temă pe ............... ... ....
Scarlat, șef proiect-complex al 
Fabricii de șuruburi de la 
Tîrgu-Secuiesc, și Ioan Mircea, 
inginerul tehnolog.

— Care sînt cauzele dotării 
cu mașini nepotrivite ?

— Trebuie să reținem două 
cauze prjncipale : modificarea 
ulterioară a programului de pro
ducție al fabricii față de stu
diul tehnioo-economic al pro
iectului pe filiera centrală-mi- 
nister și, în al doilea rînd, a- 
ahiziționarea fortuită din im
port a mașinilor acelora auto
mate fiindcă furnizorul, la data 
onorării comenzii, nu mai fa
brica tipul de mașină simplă 
indicat de proiectant, deoarece 
îl abandonase ca fiind depășit.

Altfel spus, fabrica din 
Tîrgu-Secuiesc a fost conce
pută de către proiectant să 
producă șuruburi și alte piese 
de asamblare prin așchiere. de 
serie mică și. în general. re
pere dificile ; modificarea pro
gramului de producție a deter
minat-o să contrpctez? prefe
rențial comenzi mari, de serie,

numește 
de pro-

AIKjIXAIII la o
ISCUȚIE UTILA

O salutară 
dește revista 
nist" inițiind 
merelor 5 J 
schimb de pă 
porturilor i 
Temă desigi 
dar care își i 
re abordare 
de investigări 
ției este tras; 
torialul Vi-rstej 
nerețea se ase 
finiție noului 
marea ei nu se 
tomat sau prin > 
nihilistă și des] 
Munca perseven 
care întrunește 
gumentată — fs 
luția afirmării ii 
tinere".

O spirituală J introducere' 
în atmosfera acel 
o oferă în acel 
grupajul de insta 
mentate cu citate 
tura română și 
Articolul semnat 
Ionescu și Gheorgh e 
cu. „Generații mu 
surprinde cîteva da t_ ____
ficative din viata o -ganizatiei 
U.T.C. de Ia Uzine ’Ie „Tim
puri noi“ distinsă ecent cu 
Drapelul de onoare al C.C. al 
U.T.C. Punctul de v< dere teo
retic pronriu-zis est 
lat de către Andr 
pierind de la citev 
ideile expuse în 
„Conflictul generat 
antropologului ameri

inițiativă dove- 
.. Tînărul leni- 

în paginile nu- 
și 6/1972 un 

reri pe tema ra- 
ntre generații. 

Lir nu inedită, 
/ădește la fieca- 
noi posibilități 

i’. Cadrul discu- 
11 încă din edi- 
île (nr. 5) ; „Ti- 
;o ciază prin de- 

țiutentic. Afir- 
produce au* 

Ir-o atitudine 
dructivă (...) 
pită si calmă 
[greutatea ar- 
Ipta este so- 
i dividualității

stei discuții 
■ași număr 
Inianee co- 

din litera- 
universală.

< le Cristian 
« Niooles- 
jicitorești", 
te somni-

e formn- 
ei Roth 
a dintre 
lucrarea 

iilor" a 
can Mar

garet Mead. Autorul insistă 
(pe bună dreptate) asupra u- 
nilateralității și exagerării 
concepției prezentate, mu
țind centrul de greutate al a- 
nalizei pe ideea de continui
tate și conlucrare a genera
țiilor.

în numărul 6 dezbaterea 
este reluată într-un cadru 
mai amplu, cu noi argumen
te și cu o largă gamă de 
puncte de vedere. Ponderea 
teoretică a numărului este a- 
sigurată de semnăturile pres
tigioase ale Iui Mircea Ma- 
lița. M. H. Simionescu. Vir
gil Teodorescu, Victor Săh- 
leanu. VI. Trebici. C. Maxi
milian, Fred Mahler, iar e- 
xemplele concrete sînt con
vocate în discuție prin arti
colele Iui N. Mărculescu. N. 
Cristache. Dan Cruceru. T. 
Hațegan. Gh. Moroșanu. asi- 
gurîndu-se astfel un echil bru 
al direcțiilor tematice ca si 
al punctelor de vedere anun
țate.

Desigur, enumerarea aceas
ta s-ar cere amănunțită prin 
reliefarea cîtorva 'dei-
le a căror rezonanță situea
ză această necesară discuție 
între remarcabilele initiative 
publicistice ale redacției, dar 
considerăm că schimbul de 
păreri nu se va limita nu
mai la cele două numere, in
cit sperăm să mai avem pri
lejul pe parcurs de a re
veni.

ANDREI TOANID >
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit din partea tovarășului JANOS 
KADAR, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, următoarea telegramă :

îmi exprim mulțumirile mele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și dumneavoastră personal, pentru sa
lutul, urările de bine și atenția pe care le-ați trimis și cu 
care m-ați onorat.

Sînt convins că și în viitor se vor întări relațiile de colabo
rare și prietenie frățească în lupta dusă pentru socialism — 
cauza noastră comună. Vă urez multă sănătate și noi succese 
in activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Re
publicii Islanda, Dr. KRISTJAN ELDJARN, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Islanda, adresez Exce
lenței Voastre calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de fericire și prosperitate pentru poporul islandez.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Reginei ELISA- 
BETA a Il-a, următoarea telegramă :

Adresez Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru amabilul 
dumneavoastră mesaj cu ocazia zilei mele de naștere; la rîndul 
meu. vă transmit în mod cordial aceleași bune urări pe care 
le-ați exprimat la adresa mea și a poporului meu.

Vineri dimineața a fost semnat 
la București Acordul interguver- 
namental de colaborare în dome
niul turismului între Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică. Acordul a fost semnat 
de Ion Cosma, ministrul turis
mului, și de Serghei S. Nikitin 
— șeful Direcției generale pen
tru turism internațional de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al
U. R.S.S.

La semnare a fost de față
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

Vineri după-amiază, s-a îna
poiat în Capitală delegația U- 
niunii Generale a Sindicatelor

* - ... -

CRONICA 
U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Sofia, to
varășul loan Cociuba, secre
tar al Comitetului municipal 
București al U.T.C., care, la 
(invitația Comitetului orășe
nesc Sofia al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitro- 
vjst (U.T.C.D.), va participa 
la reuniunea pregătitoare a 
întîlnirii tineretului din ca
pitale ale țărilor socialiste.

Ministerul Educației și învi- 
țămîntului aduce la cunoștință 
următoarele :

Concursul de admitere in li
cee, școli profesionale și uce
nicie pentru anul școlar 1972/ 
1973, se va desfășura, ca și în 
anul trecut, astfel :

I. LA LICEELE DE CULTURA 
GENERALA

ȘI LICEELE PEDAGOGICE

1. — Concursul de admitere 
in liceele de cultură generală 
(inolusiv liceele de artă și cele 
cu program de educație fizică) 
precum și în liceele pedagogice, 
va avea loc între 22 iunie și 
3 iulie pentru cursurile de Zi, 
intre 1 și 10 septembrie pentru 
cursurile serale și intre 20 și 30 
septembrie pentru învățămîntul 
fără frecvență.

Probele practice de speciali
tate la liceele de artă, liceele 
cu program de educație fizică, 
vizita medicală la liceele cu 
predarea în limbi străine, pre
cum și proba de aptitudini mu
zicale și vizita medicală la li
ceele pedagogice au loc în zile
le de 22 și 23 iunie,

înscrierea candidaților se va 
face pînă în ziua de 21 iunie 
a.c. inclusiv. Candidații respinși 
la probele practice se pot în
scrie la concursul de admitere 
în alte licee pină în ziua de 25 
iunie, inclusiv.

2. —• La concursul de admi
tere se susțin următoarele exa
mene : a) Limba și literatura 
română (scris și oral) ; b) Ma
tematica (scris și oral) ; c) Is
toria României (oral).

Candidații la concursul de ad
mitere în licee cu predarea în 
limbile naționalităților conlocui
toare susțin examene scris și 
oral — și la limba și literatura 
maternă.

3. — Probele scrise încep, în 
întreaga țară, la ora 9,00, în zi

LEGENDA : rulează la Central 
(orele 9.15: 11.30: 13.45: 16; 18,15;
20.30)

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18,15; 20,30)

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Patria (orele 10; 12.30; 
16; 18,30: 21,00), Capitol (orele 9; 
11,15: 14; 16,15; 18,45: 21). Grădina 
Capitol (ora 20,15).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Scala (orele 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18.45; 21,15), București (orele 
8,45; 11: 13.15: 16; 18.30; 20.45),
Grădina Select (ora 20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Feroviar (orele 
9; 12,30; 16; 19.30), Melodia (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Tomis (orele 9; 
12.30; 16.30). Grădina Tomis
(ora 20).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13.30: 16 18.30: 21) Festival
(orele 8,45; 11.15; 13.45; 18.15: 18.45;
21,15).  Favorit (orele 9,30; 12; 15.30; 
18, 20,30), Grădina Doina (ora
20.30) . Grădina Festival (ora 20,15).

GOYA : rulează la Doina (orele 
11,15; 14,15; 17,15; 20.15).

DESCULȚ In PARC : rulează la 
Excelsior (orele 9,15: 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.15: 20,43), Gră
dina Modern (ora 20,15)

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Volga (orele 9.30: 11.30: 13.45: 16: 
18.15: 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 

din România, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C-C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., care a par
ticipat la lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al Mișcării 
Sindicale Revoluționare din Ce
hoslovacia.

A fost prezent Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, membri ai amba
sadei.

Președintele Băncii de export - 
import a S.U.A., Henry Kearns, 
care, la invitația Consiliului de 
administrație al Băncii române 
de comerț exterior face o vizită 
în țara noastră, a avut convorbiri 
cu Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, NicoLae M. 
Nicojae, ministrul secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Consiliului de admini
strație al Băncii române de co
merț exterior.

Cunoscutul om de știință Her
mann Oberth, originar din 
România, care a sosit în Capita
lă la invitația Academiei Repu
blicii Socialiste România, a a- 
vut vineri o întrevedere cu acad. 
Remus Răduleț, vicepreședinte 
al Academiei.

CONCURSUL DE ADMITERE
în licee, școli profesionale 

și ucenicie
lele de : a) 26 iunie — limba și 
literatura română ; b) 27 iunie 
— matematică ; c) 28 iunie — 
limba și literatura maternă.

II. LA LICEELE 
DE SPECIALITATE

1. — Concursul de admitere 
va avea loc între 22 iunie și 
3 iulie, la învățămîntul de zi, 
și între 1 și 10 septembrie, la 
învățămîntul seral și fără frec
vență.

Înscrierea candidaților la în
vățămîntul de zi se face pînă în 
ziua de 21 iunie inclusiv, iar la 
învățămîntul seral și fără frec
vență înscrierea începe cu 30 
zile înainte de concurs și se în
cheie cu două zile înainte de în
ceperea acestuia.

2. — La liceele de specialita
te, învățămint de zi, seral și fără 
frecvență, concursul constă în 
susținerea următoarelor probe :
a) limba și literatura română 
sau, la alegerea candidatului, 
un obiect de profilul speciali
tății la care acesta se înscrie 
(fizică, chimie, științe biologice, 
geografie) — scris și oral ; o- 
biectel? la alegere sînt cuprinse 
în ..îndrumătorul privind admi
terea în liceele de specialitate";
b) matematică — scris și oral.

La specialitatea „arhitectură 
și sistematizare", concursul de 
admitere este precedat de sus
ținerea unor probe practice de 
verificare a aptitudinilor (desen 
după natură și desen liniar), 
care se organizează cu 3—4 zile

20.30),  Gloria (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20,30).

B D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15: 20.30).

puterea și ADEVĂRUL : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

DOAMNA SI VAGABONDUL i 
rulează la Bucegl (orele 15.45; 18;
20.15) . Flamura (orele 9: 11.15:
13,30: 16; 18.15; 20,30). Grădina
Bucegi (ora 20,15).

INIMA E UN VINATOR SINGU
RATIC : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18)» Grădina Buzești (ora
20,30.

PENTRU CA SE IUBESC t ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20,30). Viitorul (orele 16: 
18; 20).

PRERTA : rulează Ia Unirea (o- 
rele 15,30: 18), Grădina Unirea (ora
20.15)

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 fn 
continuare).

TOAMNA CHEYENNÎLOR î ru
lează la Giulești (orele 15,30: 19). 
Miorița (orele 9: 12.30: 16: 19.30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18). Gră
dina Lira (ora 20,30)

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30: 17.45; 20)

ASTA SEARA. DANSAM TN FA
MILIE : rulează la Moșilor (orele 
15 30: 18), Vitan (orele 15.45: 18.15). 
Cosmos (orele 15.30: 17.45: 20)
Grădina Moșilor (ora 20,15), Gră
dina Vitan (ora 20.30).

TRAFTC : rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 18: 20,30), Arta (orele

CU PRILEJUL ANIVERSARII A 
90 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI GHEORGHI DIMITROV

Adunare festivă
La Muzeul de istorie a par

tidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România a avut loc. vineri 
după-amiază, o adunare festivă 
organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R. cu pri
lejul aniversării a 90 de ani de 
la nașterea lui Gheorghi Dimi
trov, eminent fiu și conducător 
al poporului bulgar, militant de 
frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mîu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Constantin Pîrvulescu și acad. 
Petre Constantinescu-Iași, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești. Teodor Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Țurcu? 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, membri de partid cu 
vechi stagiu în ilegalitate, per
sonalități ale vieții noastre 
științifice și cultural-artistice, 
numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

Adunarea a fost deschisă de 
Nicolae Matei, secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R.

Au luat, apoi, cuvîntul Nico
lae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului 
central de partid, și Spas Gos- 
podov, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, care au e- 
vocat viața și activitatea revo
luționară a lui Gheorghi Dimi
trov, puse eu totală dăruire și 
abnegație în slujba năzuințelor 
de libertate și prosperitate ale 
poporului bulgar, a idealurilor 
păcii și socialismului. cauzei 
clasei muncitoare internaționa
le. Vorbitorii au relevat contri
buția de seamă adusă de Gheor
ghi Dimitrov la dezvoltarea re
lațiilor frățești dintre popoare
le român și bulgar, dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre 
cele două țări vecine și prie
tene.

înainte de data începerii pro
belor scrise. Candidații respinși 
la probele practice se pot înscrie 
la concursul de admitere în alte 
licee pînă în ziua de 25 iunie, 
inclusiv,

Candidații aparținînd, națio
nalităților conlocuitoare pot sus
ține probele de concurs în limba 
maternă la obiectele pe care 
le-au studiat în această limbă.

3. — Lucrările scrise încep la 
ora 9,00, pentru cursurile de zi 
(respectiv ora 17,00 pentru învă- 
țămîntul seral și fără frecvență) 
în zilele de : a) 26 iunie (1 sep
tembrie) — limba și literatura 
română sau obiectul pentru care 
a optat candidatul ; b) 27 iunie 
(2 septembrie) — matematica.

III. LA ȘCOLILE 
PROFESIONALE ȘI UCENICIE

1. — Concursul de admitere 
se organizează pe meserii sau 
grupe de meserii, separat pen
tru absolvenții școlii generale 
de 10 ani (pentru care se orga
nizează clase distincte) și sepa
rat pentru promovații clasei a 
VIII-a a școlii generale, în ur
mătoarele perioade : a) 6—14 iu
lie la învățămîntul de zi și u- 
oenicie la locul de muncă ; b) 
1—10 septembrie la învățămîntul 
seral.

Înscrierea candidaților începe 
cu 30 zile înainte de concurs și 
se încheie cu două zile înainte 
de începerea acestuia.

2. — Concursul de admitere 
constă din probe scrise și orale

15,30; 18), Grădina Arta (ora 20,39). 
ANCHETA DE LA HOTEL EX

CELSIOR : rulează la Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30: 17.45 : 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează ta 
Laromet (orele 15,30; 19).

INCIDENTUL : rulează la Popu
lar (orele 15.30: 18: 20.15).

CINCI PENTRU INFERN i ru
lează la Munca (orele 15,30; 18;
30.15).

MARY POPPINS : rulează ta 
Rahova (orele 15.30: 19).

COPACn MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18: 20.15).

VAGABONDUL : rulează ta
Crîngasi (orele 15,30: 19).

SIMBATA, 17 IUNIE 1972

Opera Română : TR A VI AT A — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatru) 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : PĂRINȚII TERIBILI

— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra1* (Sala Schitu Măgurea- 
nu) : PLAY STRINDBERG — ora 
20: (Sala Studio) : IUBIRE PEN
TRU IUBIRE — ora 20; Teatrul de 
Comedie : FATA MORGANA — 
ora 16; (Ia Uzinele Republica) : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY - 
ora 20: Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE

0 aterizare
Printre cei care se întoarceau 

din misiune se număra și maio
rul Costică Semeon. Fusese la 
interceptare, iar în caseta foto- 
mitralierei aducea „acasă" — ca 
și în alte dăți — mărturia, impri
mată pe peliculă, a reușitei. în 
anii de cînd zboară pe avionul 
supersonic, maiorul Semeon 
brăzdase înălțimile de sute de 
ori, ziua sau noaptea, în condiții 
meteorologice normale sau grele, 
îndeplinise întotdeauna misiunile, 
în carnetul său de zbor, califica
tivul „foarte bine“ este prezent 
în marea majoritate a zborurilor.

...Trece fulgerător la „vertica
la" aerodromului și cere permi
siunea de aterizare. După ce 
primește încuviințarea, face un 
viraj și se îndreaptă spre pistă. 
Dă comanda de scoatere a tre
nului de aterizare. în aceeași 
clipă un zgomot ciudat se face 
auzit, jos, acolo unde stau ascun
se roțile. Instinctiv, ochii i se 
opresc asupra panoului cu zeci 
și zeci de aparate de măsură. 
Tabloul de semnalizare a poziției 
trenului arăta, prin avertizările 
becului roșu, că jamba din dreap
ta nu ieșise...

Cine a văzut aterizînd un avion 
supersonic cu aripi în delta își 
poate imagina mai ușor ce în
seamnă un asemenea accident. 
Avionul vine la aterizare, cu bo
tul foarte ridicat, ia contact cu 
pista pe cele două roți de sub 
planuri, pe măsură ce pierde din 
viteză botul se lasă în ios pînă 
cînd a treia roată, cea din față, 
atinge pista. Urmează frînarea 
aerodinamică, scoaterea parașutei 
de oprire.

la două obiecte studiate în școa
la generală (cite o probă 6crisă 
și o probă orală pentru fiecare 
obiect), diferențiate pe meserii 
și grupe de meserii.

Obiectele ia care se susțin 
probele sorise și orale sînt cu
prinse în „îndrumătorul pentru 
admiterea în școlile profesiona
le și ucenicie".

Candidați! aparținînd naționa
lităților conlocuitoare pot sus
ține probele de concurs în lim
ba maternă la obiectele pe care 
le-au studiat în această limbă.

3. — Pentru absolvenții școlii 
generale d« 10 ani, concursul 
de admitere va consta dintr-o 
discuție referitoare la cunoștin
țele necesare însușirii meseriei 
pentru care doresc să se cali
fice. Admiterea candidaților se 
va face în ordinea descrescătoa
re a mediilor de absolvire a cla
sei a X-a.

4. — Probele scrise încep la 
ora 9,00 dimineața la toate 
școlile profesionale — învăță- 
mînt de zi și ucenicie la locul 
de muncă — și la orele 17,00 
(ora 9,00 în cazul cînd proba se 
susține duminica) la școlile pro
fesionale — învățămint seral.

Programele concursului de 
admitere în liceele de speciali
tate. școlile profesionale și uce
nicie la locul de muncă au fost 
tipărite și difuzate în cursul 
lunii ianuarie a.c.

Informații suplimentare pri
vind organizarea și desfășura
rea concursului de admitere, 
precum și rețeaua și profilul 
liceelor de specialitate, școlilor 
profesionale și ucenicie se pot 
obține consultând „îndrumătorul 
pentru admiterea în liceele de 
specialitate" și „îndrumătorul 
pentru admiterea în școlile pro
fesionale și ucenicie", care au 
fost transmise școlilor. De ase
menea, aceste îndrumătoare se 
pot procura de la oficiile de di
fuzare a presei.

— ora 19,30; (Sala Studio) : SORA 
CEA MARE — ora 20; Teatrul Mic 
(la Teatrul de vară — Herăstrău) : 
VICLENIILE LUI SCAPIN — ora 
20; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : REVISA ARE CUVÎNUTUL
— ora 19.30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" : DANSUL MAIMUȚELOR
— ora 19,30: (la Arenele Romane) 
BUCUREȘTI VARIETE — ora 20; 
Ansamblul „Rapsodia Română : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30; Circul „București" : CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 19,30.

DUMINICA, 18 IUNIE 1072

Opera Română : PRINȚ ȘI CER
ȘETOR — ora 11; RIGOLETTO — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 10,30; SINGE VIENEZ — ora 
19,30; Teatrul Național ,,I. L. Ca
ragiale" (Sala Comedia) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 10 
(cedat): (Sala Studio) : IUBIRE
PENTRU IUBIRE — ora 20: Tea
trul de Comedie : CHER ANTOI
NE — ora 20; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (Sala Magheru) : OMUL 
CARE... — ora 20; Teatrul Giulești 
(la Sala Palatului) : ...ESCU — 
ora 19,30; Teatrul Mic : (la Tea
trul de vară Herăstrău) : VICLE- 
NITLE LUI SCAPIN — ora 20: Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19.30: Teatrul ..Țăndărică1* (Sala 
Academiei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 11; Teatrul „Ion Va-

neobișnuită
...Semeon raportează la turn — 

conducătorul zborului știa deja, 
îl informase observatorul — că 
nu poate scoate jamba din dreap
ta. I se ordonă să încerce prin 
viraje strînse, cu ajutorul forței 
centrifuge. De trei ori a trecut 
la verticala aerodromului „tră- 
gînd" de avion, de fiecare data 
avînd parca impresia că-i vor 
plesni chingile costumului de 
suprasarcină. Nimic. Jamba se 
încăpățîna să nu iasă. în atari 
situații se poate recurge la pără
sirea avionului ori la aterizare 
„pe burtă". Simplu de zis, dar 
aparatul acesta modern de zbor 
costă o avere, e o armă necesară 
apărării patriei. Pilotul a cerut 
aprobarea conducătorului de zbor 
să aterizeze pe o singură jambă 
și pe roata din față. Situația cri
tică, impunea o rezolvare cît mai 
urgentă, combustibilul fiind pe 
sfîrșite. în aer, ceilalți piloți vor
besc doar strictul necesar, pentru 
a facilita convorbirile radio din
tre Semeon și conducătorul zbo
rului. „Atunci, în acele clipe, 
avea să spună Semeon mai tîr- 
ziu, am înțeles încă o dată cît 
de uniți în voință si acțiune sîn- 
tem toți. Deși vorbeau rar, ex
trem de rar, rostind numai co
menzile, simțeam în vocea fie
căruia încrederea pe care o 
aveau în mine. Și, deodată, am 
auzit înăbușit, vocea calmă și 
hotărîtă a locotenent-colonelului 
Constantin Mustață, conducătorul 
de zbor : „Pregătește-te pentru 
aterizare".

A veni la aterizare în aseme
nea condiții este o încercare de 
temeritate dusă pînă aproape de 
limitele posibilului. Orice mane
vră făcută greșit, orice comandă 
neexecutată întocmai poate duce 
la catastrofă. Dar maiorul Se
meon își stăpînește bine meseria. 
Aparatul pe care a executat zeci 
și zeci de misiuni îi este așa de 
bine cunoscut. îl va „asculta" și 
de această dată ? Hotărîtor pen
tru reușita aterizării este felul în 
care se ia „priza" cu pista. Se
meon pune avionul pe panglica 
de beton după toate regulile de 
zbor. Gemînd parcă, sub greu
tatea pe care trebuie s-o suporte 
pe o singură jambă, aeronava își 
ascultă, docilă, stăpînul. Bolidul 
argintiu își reduce apoi viteza și, 
încet, se așează și pe roata din 
fată. întreg personalul participant 
la zbor privește pasărea de oțel 
cu aripi în delta cum rulează pe 
pistă. Se îndreaptă spre capătul 
aerodromului. La cîțiva metri 
după ce se termină pista se 
oprește pe pămînt, rezemîndu-se 
ușor pe planul drept.

Conducătorul zborului, locote- 
nent-colonelul Constantin Musta
ță, omul care a fost alături de 
pilot în acele momente grele. îmi 
spunea la cîteva zile de la aceas
tă aterizare : „Rar mi-a fost dat 
să întîlnesc un om cu atîta stăpî- 
nire de sine ca maiorul Semeon. 
La indicațiile pe care i le trans- 
miteam prin radio, răspundea 
calm, precis. Știți, noi piloții cu 
o vechime mai mare, care sîntem 
și conducători de zbor, recunoaș
tem adesea vocea celor din aei 
chiar după anumite nuanțe de 
vorbire, starea lor sufletească. Ca 
să știm dacă le putem sau nu 
încredința o misiune dificilă. La 
Semeon, asemenea oamenilor de 
talia lui, stăpîni deplini ai me
seriei de pilot de vînătoare, 
zburători trecuți prin multe, si
guranța cu care acționa îmi dă
dea și mie încrederea că vom re
zolva cu bine un asemenea caz 
ce, la prima vedere, părea fără 
ieșire. Grija față de avion izvo
răște, după părerea mea, din 
înalta conștiință politică pe care 
comunistul Costică Semeon o 
are. Vă rog să nu uitați să scrieți 
asta".

VAL. MIHAI

silescu" : DANSUL MAIMUȚELOR
— ora 19,30; Circul „București** : 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA
— orele 10; 16 și 19,30.

SIMBATA, 17 IUNIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Biblioteca pen
tru toți : „I.L. Caragiale". 9,50 De 
vorbă cu gospodinele. 10,05 Tele- 
enclclopedia. 10,40 Revista literară 
TV. 11,20 Drumuri în istorie : Ilirii 
și dacii. 11,40 Emisiune de divertis
ment. 12,15 Cunoașteți legile ? 12,30 
Telejurnal. 14.00 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Tenis de 
cîmp : România—Italia. în jurul 
orei 18,00 Emisiune în limba ger
mană. 19,00 Viața și activitatea lui 
Gheorghi Dimitrov — film docu
mentar. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii. Țara în
treagă în întrecere. 20,00 Fotbal : 
România—Italia. Transmisiune di
rectă de la Stadionul „23 August*'. 
Comentator : Radu Urziceanu. în

SPORT • SPORT • SPORT
„Cupa Davis" ROMÂNIA - ITALIA 1-0 și o partidă întreruptă

Un prim adversar... pe măsura
Da I De-acum se poate spune că „simțim** participarea noastră în 

„Cupă Davis'*. Dacă in celelalte două întîlniri adversarele au făcut 
acte de prezență complezente, semifinala grupei A europene ne-a 
desemnat ca parteneră echipa Italiei, întinerită, viguroasă, hotărîtă 
să-și vîndă scump pielea.

în sprijinul acestei afirmații vin 
evoluțiile celor doi parteneri ai e- 
ternilor coechipieri români Năsta- 
se și Țiriac. In prima partidă, 
foarte tînărul Barazzutti a opus o 
indîrjită rezistentă supercampio- 
nului nostru, Năstase, fără com
plexe de inferioritate (cel puțin 
așa lăsa impresia !) încercînd, cu 
dezinvoltură, o gamă variată de 
procedee tehnice și remontînd chiar 
în primul set, un rezultat de la 
1—5 la 5—8. Năstase a trebuit să-1 
„trateze** cu toată atenția pentru 
a cîstiga cu 7—5. Primul ghem din 
setul doi a durat 9 minute (îl) și 
pînă la 2—2 situația s-a menținut 
echilibrată. Numai experiența și, 
desigur, plusul de valoare folosit 
judicios au făcat ca italianul să-si 
iasă din mînă cedînd apoi zece 
ghemuri la rînd, partida termi- 
nîndu-se 3—0 (7—5: 6—2: 6—0).

Revelația actualului sezon inter
național. Panatta, a fost și rămî- 
ne un partener și mai redutabil 
pentru Țiriac, care a reușit să-i
„smulgă** primele două seturi la 
limită și în prelungiri (8—6 și 7—5, 
după ce italianul condusese în cel 
de-al doilea set cu 4—0), dar a fost 
nevoit să-1 cedeze pe al treilea la 
zero, iar înaintea sosirii întuneri
cului să întrerupă în dezavantaj : 
1—8.

Cele două seturi cîștigate de Ion, 
au fost două partide de luptă, în 
care marele tactician care este 
Țiriac 'și-a măcinat metodic ad
versarul cu mingi lungi și inva
riabile, obligîndu-1 să greșească, 
în cel de-al treilea, oboseala și-a 
spus, se pare, cuvîntul și iată că 
azi, de la orele 14,00 (Înaintea 
partidei de dublu asistăm la con
tinuarea partidei întrerupte, de
parte de a fi liniștiți în ceea ce

FOTBAL; Astăzi, 
pe stadionul 

„23 August" (ora 20)

UN MECI AL 
CONSOLĂRII ?
Interesant, exact cînd în Belgia 

are loc turneul final al Campiona
tului european, la București, două 
foste pretendente la semifinale, e- 
chipele României și Italiei, se con
fruntă într-un amical. Indiscutabil, 
cu mai multă șansă ele ar fi putut 
fi ocupantele a două locuri în 
semifinalele „Cupei Europei" și, 
probabil, că ar fi făcut un joc mai 
bun și mai spectaculos decît alte 
echipe promovate în această fază 
a competiției. Dar așa, cele două 
team-uri se mulțumesc cu o parti
dă amicală care poate fi conside
rată drept un meci al consolării.

întîlnirea se va desfășura în 
nocturnă (orele 20,00) și are loc 
pe stadionul „23 August1* din Ca
pitală. Statistica ne spune că a- 
cesta este cel de-al cincilea meci 
dintre cele două reprezentative. în 
cele patru jocuri anterioare victo
ria a revenit fotbaliștilor italieni : 
1939, la București, cu 1—0 ; 1940, la 
Roma cu 2—1 ; 1966, la Napoli, cu 
3—1 și 1967, la București, cu 1—0. 
Va infringe, oare, tradiția (nefa
vorabilă) , echipa tricolorilor ?

Dată fiind valoarea tehnică re
cunoscută a formației italiene și 
a componenților ei. lua ti indivi
dual, și avînd în vedere rezultate
le bune obținute de echipa Româ
niei în ultimii ani, partida de astă 
seară se anunță echilibrată, atrac
tivă. promițînd. în același timp, 
un spectacol fotbalistic deosebit de 
interesant. Se pare că antrenorul 
italian, Ferruccio Valcareggi. va 
alinia următoarea formație : Zoff 
— Spinosi, Marchetti. Agroppi, 
Rosato, Burgnich. Causio, Mazzola. 
Bonisegna, Capello și Prati. Din 
lot mai fac parte portarii Albertosi 
și Superchi, fundașul Fedele, mij
locașii Bedin și Sala, precum și 
atacanții Anastasi și Bigon.

în ceea ce privește reDrezenta- 
tiva României, antrenorul Angelo 
Nieulescu. după ultimul joc de an
trenament susținut joi, pe terenul 
de la Snagov, în compania forma
ției T.U.G. București (în defensiva 
căreia a jucat și Boc) s-a fixat la 
următorul „11“ cu care va începe 
jocul: Adamache. Sătmăreanu, Lu- 
pescu. Dinu, Deleanu, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Lucescu, Domi- 
de. Dobrin și Kun II. Rezervele 
echipei române sînt : portarul Ște
fan, fundașii Nae Ionescu și Sma- 
randache. mijlocașul Hajnal și
atacantul Iordănescu

Meciul va fi condus de arbitrul 
iugoslav M. Guguloviei.

C. V.

pauză : Desene animate cu ursu
leții Terry. 21,45 Film serial : 
„Schulmeister". 22,40 Telejurnal. 
22,55 Șlagăre la cererea dumnea
voastră.
PROGRAMUL II

16.30 Agenda. 16.40 Ansambluri 
folclorice. 17,10 Reportaj bucu- 
reștean. 17,20 Pagini muzicale de 
mare popularitate. 17,50 Film ar
tistic e j,Zidul înalt".

DUMINICA, 14 IUNIE 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Ciclu 
de emisiuni de educație muzicală. 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 
Postmeridian. 15,00 Tenis de cîmp : 
România—Italia. 16,55 Finala Cam
pionatului european de fotbal. 
18,50 Serial pentru tineret : Potcoa
va de piatră. (Episodul al IV-lea). 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.
20.10 Reportajul săptămînii : Bă
tălia pentru cristale. 20,30 Timișoa
ra pe adresa dv. Spectacol realizat 
de Televiziunea Română în co
laborare cu Comitetul de Cultură 
și Educație Socialistă al județului 
Timiș. 22,25 Telejurnal. 22,35 Du
minica sportivă.

PROGRAMUL II

12.30 Promenadă duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de prinz. 
20.00 Oaspeți ai vieții muzicale ro
mânești. Orchestra de cameră din 
Paris. 20,45 Săptămîna culturală 
bucureșteană. 21,00 Romanțe și cîn- 
tece lăutărești. 21.30 Din lumea 
științei. 21,50 Film serial : 
Schulmeister.

' privește rezultatul.
Arena „Progresul**, gazdă ospita

lieră, de altfel, transformată de 
căldura toridă într-un „cazan** de 
beton și zgură, s-a dovedit și de 
astădată neîncăpătoare pentru nu
mărul mare de amatori dornici să

„TROFEUL SPORTIVITĂȚII" ACORDAT 
DE „SClNTEIA TINERETULUI"

— Observatorii federali acordă ur
mătoarele note echipelor pentru 
disciplina manifestată pe teren :

ETAPA a XXV-A

Mihai Tănăsescu : meciul Farul- 
U.T.A. : nota 7 pentru gazde 
(Turcu și Ghircă au primit aver
tismente) și nota 8 pentru oaspeți 
(Birău, Domide, Petescu au fost 
avertizați) ; Angelo Nieulescu >• 
Steagul Roșu—Steaua : nota 9 pen
tru ambele formații ; C. Braun 
Bogdan : A.S.A. Tg. Mureș—C.F.R. 
Cluj : nota 9 pentru gazde, nota 9 
pentru oaspeți ; C. Drăgușin : Ra
pid—Crișul ; nota 7 pentru rapidiști 
(Răducanu a atacat extrem de 
periculos înaintașii echipei adver
se) și nota 9 pentru oaspeți ; loan 
Berdilă : „U“ Cluj—Petrolul : nota 
9 ambelor formații ; I. Alexandres- 
cu : F. C. Argeș—Univ. Craiova : 
nota 8 pentru argeșeni (Prepurgel 
a fost avertizat) și nota 8 pentru 
studenții craioveni (Niță a primit 
un avertisment) ; Ion Voica : Di
namo—Jiul : nota 9 pe toată linia ; 
Florea Tănăsescu : S.C. Bacău— 
Politehnica : nota 6 pentru gazde 
(Hrițcu și Rugiubei au fost aver
tizați, iar Pană eliminat) și nota 
5 pentru studenții ieșeni (Moldo- 
veanu a proferat injurii la adresa 
arbitrului și adversarilor, iar Ale- 
cu a fost eliminat de pe teren).

ETAPA a XXVI-a

Jiul—Rapid (Ion Alexandrescu) a 
nota 7 pentru mineri, (Toncu a 
practicat un joc periculos, iar co
echipierii săi au avut deseori e 
atitudine nesportivă), nota 8 pen
tru rapidiști (Dumitru a fost aver
tizat, iar Boc a avut mul
te intrări dure) ; Univ. Craio
va—Petrolul (Ion Marinescu) : 
nota 9 ambelor formații ; Steaua- 
Politehnica (C. Braun-Bogdan) : 
nota 9 ambelor formații. U.T.A.- 
„U“ Cluj (Florin Dumitrescu) : 
nota 9 pentru ambele echi
pe ; Crișul — Dinamo (Cornel 
Drăgușin) : nota 9 pentru ambele 
formații ; A.S.A. Tg. Mureș—Stea
gul Roșu (Olaru Petre) : ambelor 
formații nota 8 (Mureșan, Varadi, 
Pescaru au vociferat la deciziile 
arbitrului) : C.F.R. Cluj—S.C. Ba
cău (Ola Gheorghe) : nota 9 am, 
belor echipe ; Farul—F.C. Argeș 
(Ion Balaș) : nota 7 pentru ambele

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL. Azi, pe stadionul 

„23 August" din Capitală, la lu
mina reflectoarelor, Incepînd 
de la ora 20 vom putea urmări 
întîlnirea amicală dintre RO
MANIA și ITALIA. Repriza a 
doua a întîlnirii va fi televiza
tă. Calendarul intern progra
mează penultima etapă în di
vizia B și ultima în C. Azi, în 
cadrul Campionatului european, 
la Lifcge, Belgia și Ungaria se 
vor Intilni într-un meci pentru 
locurile 3—4, jar duminică Ia 
Bruxelles, de la ora 17 (ora 
Bucureștiului), U.R.S.S.—R. F. 
a Germaniei jntr-o finală de 
mare atracție. Televiziunea ro
mână va transmite în direct in
tegrai această întîlnire.

TENIS. Astăzi, la arena „Pro
gresul", va continua întîlnirea 
din cadrul semifinalei zonei 
europene a ,«Cupei Davis" din
tre România și Italia, cu parti
da de dublu (ora 14 — prece
dată de festivitatea .de prezenta
re a echipelor) iar duminică, 
de la ora 15, Ion Țiriac—Corra
do Barazzutti. urmat de Ilie 
Năstase—Adriano Panatta vor 
încheia întrecerile în cadrul 
ultimei etape zonale. întreg 
programul acestor dispute va 
fi televizat.

RUGBI. Astăzi, în Capitală, 
pe terenul Ghencea (ora 17,30) : 
Sportul studențesc—Steaua ; 
terenul Olimpia (ora 17,15) : Di
namo—Politehnica Iași ; dumi
nică, pe terenul Gloria (ora 
10) : Gloria—Farul. în țară : 
Știința Petroșeni— Grivița Ro
șie ; Agronomia Cluj—C.S.M. 

PROMOȚIE
(Urmară din pag. I)

din Idunfru, spațiul mereu rezonant prin care ne înseram 
unei întregi generații, și deveneam generație parca, intram 
entuziaști în rîndurile ei. TI recitam pe Labiș, spiritul lui 
domina ; fâcusem din lupta lui cu inerția, un port drapel 
Și intram astfe-l în rîndurile generației care creștea și își 
asuma, pe măsura vîrstei, spiritul și responsabilitatea da
toriei sociale, idealul, în fond simplu, de a ne face utili. 
Eram, cum se spune, o promoție. Zece ani, cîți au trecut, 
și-au lăsat urma, poate, pe chipuri. Tn zece an.i, cîți au 
trecut, am învățat poate, mai mult, dincolo de profesia noas
tră directă, și pe aceea a spiritului de dăruire și angajare, 
am învățat să profesăm mult mai frumos prietenia, dem
nitatea și încrederea, responsabilitatea, cinstea, curajul, 
știința de a munci și gîndi cu folos, cultul, adevăratul cuH 
al muncii. Viața ne-a învățat, desigur, multe dar poate că 
cel mai prețios și cel mai frumos lucru dobîndit, încă din 
anii studenției, este acela de a nu ne acoperi umerii cu 
falși epoleți sau cu merite străine, de prisos. Mă gîndesc 
astfel câ intră și ies an de an pe porțile școlilor și facul
tăților promoții întregi de tineri care dau marele examen 
al vieții — munca — și mă gîndesc că examenul acesta e 
zilnic și că prin el ne revendicăm propriei noastre condiții 
de-a fi : în ore, în zile, în săptămîni și luni, în ani lungi, 
pasionați. Dar toți, absolut toți ne întoarcem, cînd și cînd, 
la rădăcina de zbor, ne întoarcem și odihn.im în pleoape 
treapta de început, tulburătoare. Ne întrebăm : ce-am reali
zat ? Și vedem cîte mai avem de făcut: prag de bilanț în 
fond, motiv și proiecție a marelui destin colectiv. Fiecare în 
parte resimte neodihna și lucrul promoției sale tot așa cum 
aceasta e reverberația însăși a generației. Și sînt sigur, îm
potriva oricărui calcul, la o întîlnire, după ani și an.i, oa
menii cînd au sentimentul datoriei împlinite, arată tot tineri. 
Dar poate câ tocmai de aici izvorăște și dorința însăși 
de a ne revedea.

asiste la desfășurarea partidelor. 
Ne întrebăm din nou dacă acest 
teren va putea găzdui o eventuală 
finală a „Cupei Davis"? Sper să 
nu-mi fie luată în nume de rău... 
anticipația !

Și încă Ceva. Nu putem găsi 
niște arbitri de linie mai prompți 
și pe care să nu-i mai „fure pei
sajul", dînd naștere la situații ne
plăcute șî nedorite ?

S. UNGUREANU

echipe (s-au împărțit numeroase 
avertismente pentru joc dur și pro
teste) .

ETAPA a XXVII-a

Politehnica—Crișul (Mircea Cru- 
țescu) : nota 8 pentru gazde, și 7 
pentru oaspeți ; Univ. Craiova— 
U.T.A. (C. Ardeleanu) : nota 9 
pentru ambele formații ; F.C. Ar
geș—A.S.A. Tg. Mureș (Florin Du
mitrescu) : nota 9 pentru gazde și 
nota 8 pentru oaspeți ; Steaua—Di
namo (Angelo Nieulescu) : nota 7 
pentru steliști (Tătaru și Ciugarin 
au avut manifestări nesportive) și 
nota 8 pentru dinamoviști ; Rapid- 
Farul (Gheorghe Ola) : nota 9 pen
tru Rapid, și nota 8 pentru Farul 
(Tănase a fost avertizat) ; Petrolul- 
C.F.R. Cluj (C. Drăgușin) : nota 7 
pentru petroliști (Decu, Nae Io
nescu, Ciupitu au protestat la de
ciziile arbitrului) și nota 8 pentru 
feroviari (proteste la deciziile ar
bitrului) ; S.C. Bacău—Steagul 
roșu (ion Voica) : nota 9 pentru 
ambele formații ; „U“ Cluj—Jiul 
(Gh. Constantinescu) : nota 10 
pentru gazde și nota 9 pentru 
oaspeți,

ETAPA a XXVIII-a

Crișul—Univ. Craiova (Mihai Bo
tez) : nota 8 pentru gazde (a fost 
eliminat Covalcic) și nota 7 pen
tru oaspeți (a fost eliminat Strlm- 
beanu, iar delegații echipei au in
trat pe teren) ; C.F.R. Cluj—Steaua 
(C. Ardeleanu) : nota 10 pentru 
gazde și nota 8 pentru oaspeți 
(Vigu a fost eliminat) ; A.S.A. Tg. 
Mureș—Rapid (Ion Voica) : nota 7 
pentru mureșeni (Lucaci, Fazekaș 
au jucat nervos, iar Ispir a fost 
eliminat pentru o altercație cu 
Boc) ; pentru oaspeți nota 8 (Boc 
a fost eliminat) ; Farul—„U“ Cluj 
(Ion Marinescu) : nota 9 pe toată 
linia ; Jiul—F.C. Argeș (C. Drăgu
șin) : nota 9 ambelor formații ; 
Steagul Roșu—Politehnica (Olaru 
Petre) : nota 7 pentru gazde (Ba- 
lint a protestat și a vociferat la 
deciziile arbitrului, Pescaru a fost 
avertizat pentru același lucru) ; 
pentru studenții ieșeni — nota 8 ; 
u.T.A,—Petrolul (ion Alexandres
cu) : nota 9 pentru ambele echi
pe ; Dinamo—S.C. Bacău (Angelo 
Nieulescu) : nota 9 ambelor for
mații.

Sibiu și Rulmentul Birlad— 
Universitatea Timișoara.

ATLETISMUL ne Oferă un in
teresant și bogat program. 
Astfel, la Ploiești, azi de la ora 
14, pe stadionul Petrolul — 
Concursul republican de juniori 
III. La Iași, azi și mline, fina
lele școlilor profesionale care se 
vor disputa pe stadionul central. 
La Galați, Reșița, Tg. Mureș ți 
Oradea finalele tetratlonului 
școlar, competiție organizată de 
Ministerul Educației și Inv&ță- 
mtntului în colaborare cu 
C.N.O.P.

CICLISM. Duminică, In ca
drul „Premiului olimpic", pro
ba de fond pe circuit, în jurul 
lacului Tei (Toboc), de la 
ora 8.

AUTOMOBILISM. Pe distanța 
București — Giurgiu — Bucu
rești : „Raliul Actorilor". Start, 
duminică din Piața Palatului 
(ora 7) ; sosirea pe Stadionul 
Dinamo (ora 12,45). De la ora 
10, pe același stadion, un meci 
de fotbal de mare atracție in
tre actorii teatrelor de dramă și 
cei ai teatrelor muzicale.

POPICE. I.a Buzău și Galați, 
returul turneului final la mas
culin și feminin, după care vor 
fi cunoscute campioanele pe 
1971—1972.

Desigur, am mai putea reco
manda iubitorilor de sport și 
alte manifestări sportive. Să 
nu uităm, insă, că zilele de 
caniculă, ne îndeamnă pe toți 
către ștranduri, poienile din-pă- 
duri sau excursiile de sfîrșit 
de săptămlnă.
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Patriofi din Guineea-Btssau în timpul unei instruiri. înainte de 
militară.

Conferința asupra mediului
înconjurător

și-a încheiat lucrările
în capitala Suediei s-au în

cheiat lucrările primei Confe
rințe a Națiunilor Unite asupra 
protejării mediului înconjură
tor. Pe ordinea de zi au figurat 
probleme de mare importanță 
privind dezvoltarea și mediul, 
gestiunea resurselor naturale în 
raport cu mediul, aspectele e- 
duoative, sociale și cultu
rale ale problemelor ecolo
gice, crearea unei forme orga- 
nizaționale în materie, precum 
și adoptarea unor documente de 
ordin principial și practic privi
toare la lupta pentru conserva
rea și ameliorarea mediului am
biant. La reuniune au partici
pat delegații din 114 state, re
prezentanți ai diferitelor orga
nisme specializate ale Națiuni
lor Unite și ai unor organizații 
neguvernamentale. România a 
fost reprezentată la conferință 
de o delegație condusă de Flo
rin Iorgulescu, președintele Con
siliului Național al Apelor.

în ședința plenară finală au 
fost adoptate Declarația privind 
mediul înconjurător și Planul 
de acțiune în acest domeniu.

Declarația asupra mediului 
conține un număr de 26 de prin
cipii. Proclamînd dreptul fun
damental al omului la libertate, 
egalitate și condiții de viață sa
tisfăcătoare, într-un mediu a 
cărui calitate îi permite să tră
iască în demnitate și bunăstare, 
documentul condamnă și cere să 
fie eliminate politica de apart
heid, segregația rasială, discri
minarea, formele de asuprire co
lonială și alte forme de opresiu
ne și dominație străină. Dezvol
tarea economică și socială este 
indispensabilă pentru asigurarea

unui mediu propice existenței și 
muncii omenești. Politicile na
ționale privind mediul vor tre
bui să accentueze progresul ac
tual și viitor al țărilor în curs 
de dezvoltare și să nu slăbească 
sau să împiedice instaurarea 
condițiilor optime de viață pen
tru toate popoarele.

Principiile cuprinse în Decla
rație subliniază rolul științei și 
tehnicii, al educației tinerilor și 

■ adulților în domeniul salvgardă
rii mediului.

Statele au dreptul suveran de 
a exploata propriile lor resurse 
potrivit politicii lor privind me
diul și au datoria de a se asi
gura că activitățile desfășurate 
în limitele jurisdicției naționale 
nu dăunează mediului în alte 
state sau in regiunea din afara 
acestei jurisdicții.
Problemele internaționale rela

tive la protejarea mediului vor 
.trebui să fie abordate într-un 
spirit de cooperare cu toate ță
rile mari sau mici, pe picior de 
egalitate. O cooperare multi
formă — pe plan bilateral, mul
tilateral etc. — este indispensa
bilă pentru prevenirea, elimina
rea sau reducerea și limitarea 
eficace a afectării mediului ; a- 
ceastă cooperare trebuie să se 
dezvolte prin respectarea suve
ranității și intereselor tuturor 
statelor.

Manifestindu-se in cadrul lu
crărilor ca o prezență dinamică 
și constructivă, delegația Româ
niei a adus o contribuție utilă 
la bunul mers al Conferinței ; 
diferite inițiative și propuneri 
formulate de reprezentanții 
României au fost aprobate și. în 
același timp, apreciate de către 
participanții la Conferință.

Protest al M.A.E.
Vietnam
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a pleca intr-o nouă misiune

Colaborarea 
tehnico-științif icâ 
între România și 

Cehoslovacia
La Praga a fost semnat, vi

neri. programul de colaborare 
tehnico-științifică între Acade
mia de Științe Agricole și Silvi
ce din Republica Socialistă Ro- 
mînia și Academia Agricolă din 
R. S. Cehoslovacă, pentru pe
rioada 1972—1975, Documentul 
prevede schimburi reciproce de 
specialiști, de materiale biolo
gice și de documentare științifi
că, participarea cercetătorilor 
din ambele țări la simpozioane 
cu caracter național.

Din partea română, progra
mul a fost semnat de președin
tele Academiei Agricole și Silvi
ce, prof. N. Giosan, iar din 
partea cehoslovacă, de președin
tele Academiei Agricole, prof. 
K. Boda.

în timpul șederii în Ceho
slovacia, specialiștii români au 
vizițat academiile agricole din 
Cehia și Slovacia, institute de 
cercetări zootehnice și unități a- 
gricole-din cele două republici. 
In discuțiile cu specialiștii din 
agricultura cehoslovacă s-a rea
lizat o largă informare recipro
că despre realizările și preocu
pările actuale din acest impor
tant sector al economiei, con
sta tîndu-se existența unor posi
bilități multiple de colaborare 
bilaterală.

I I I I I
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TINERETUL 
LUMII

CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A 
TINERETULUI 

COMUNIST ITALIAN
La „Teatro Storchi". din 

Modena, au început, vineri 
dimineața, lucrările Confe
rinței naționale a Federației 
Tineretului Comunist Italian 
(F.G.C.I.). Gian-Franco Bor- 
ghini, secretarul național al 
federației, a prezentat un 
amplu raport pe marginea 
primului punct al ordinei de 
zi, intitulat : „F.G.C.I., orga
nizație de masă a tineretului 
— pentru înnoirea democra
tică și socialistă a Italiei".

La lucrările conferinței 
participă reprezentanți ai 
mișcărilor democratice ita
liene de tineret, ai sindicate
lor și organizațiilor de masă. 
Este prezentă, de asemenea, 
o delegație a Partidului Co
munist Italian. în frunte cu 
Enrico Berlinguer, secretar 
general al P.C.I.

Sîmbătă seara, va avea Ioc 
o manifestație publică. în 
cadrul căreia va lua cuvîntul 
Enrico Berlinguer.

Lucrările conferinței se vor 
incheia duminică.

Opinii in sprijinul Gh. Dimitrov

convocării conferinței
general - europene

• COMUNICATUL COMUN FRANCO-SOVI. 
ETIC • DECLARAȚIILE MINISTRULUI DE EX 

TERNE ĂL FINLANDEI
Agenția TASS a difuzat comu

nicatul cu privire la vizita ofi
cială în Franța a lui Andrej 
Gromîko. ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice. A. 
Gromîko a fost primit de pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, de primul ministru, 
Jacques Chaban-Delmas, și a 
avut convorbiri cu ministrul de 
externe francez, Maurice 
Schumann.

Cele două părți, subliniază co
municatul, și-au exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea re
lațiilor sovieto-franceze după vi
zita în Franța a lui Leonid 
Brejnev, in octombrie 1971. și 
față de creșterea rolului politicii 
de înțelegere și colaborare in 
raporturile dintre cele două țări.

Abordind unele probleme ale

situației internaționale, părțile 
au constatat că pe continentul 
european s-au produs o serie de 
schimbări favorabile care au con
tribuit la îmbunătățirea situației 
și a relațiilor intereuropene. Co
municatul exprimă satisfacția 
Franței și U.R.S.S. în legătură 
cu intrarea în vigoare a tratate
lor R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și Polonia și a acordului cvadri- 
partit asupra Berlinului occiden
tal, care deschid noi perspective 
pentru întărirea păcii în Europa.

Părțile au reafirmat impor
tanța de prim rang pe care cele 
două țări o acordă convocării 
cît mai grabnice a conferinței 
general-europene în problemele 
securității și colaborării. Ele s-au 
pronunțat pentru începerea, în 
viitorul apropiat, a consultărilor 
multilaterale la Helsinki con
sacrate pregătirii acestei confe
rințe.

Cele două părți și-au reafir
mat, de asemenea, atitudinea po
zitivă față de ținerea unei con
ferințe mondiale de dezarmare 
și și-au exprimat speranța că 
vor fi găsite căi pentru unirea 
eforturilor puterilor nucleare în 
scopul realizării dezarmării nu
cleare.

și tineretul

Purtătorul de cuvînt al 
nisterului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care arată că a- 
viația americană a bombardat, 
la 14 iunie, o porțiune a digu
lui, maritim din satul Nam 
Cuong și a mitraliat ecluza din 
districtul Țien Hai. Totodată, 
avioanele S.U.A. au atacat ță
ranii care reparau digurile a- 
variate din provincia Thanh 
Hoa.

Declarația, difuzată de agen
ția V.N.A., subliniază, că aceste 
acțiuni urmăresc să provoace 
inundații în R.D. Vietnam.

Cu toate că autoritățile ame
ricane au declarat că aviația
S. U.A. nu a bombardat sisteme 
de diguri sau că a provocat 
daune în mod accidental acestor 
diguri, este un fapt că forțele 
aeriene și navale ale S.U.A. 
nu numai că au atacat, dar au 
efectuat, în ultimele două luni, 
sute de raiduri de bombarda
ment asupra sistemelor de di
guri și altor lucrări de irigații 
din R.D. Vietnam, inclusiv asu
pra barajului Thac Ba. mențio
nează declarația.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam condamnă cu 
hotărîre bombardarea de către 
aviația americană a lucrărilor 
de irigații și atacarea țăranilor 
angajați în operațiunile de re
parare a digurilor. El adresează 
un apel țărilor socialiste fră
țești, celorlalte- țări iubitoare de 
PQpe și dreptate,' organizațiilor 
internaționale și opiniei publice

mondiale, chemîndu-le să ceară 
agresorilor să pună capăt ime
diat bombardamentelor, minării 
și blocadei porturilor Republicii 
Democrate Vietnam.

La 16 iunie s-au încheiat, la 
Praga. lucrările celei de-a 20-a 
sesiuni a Comisiei de colabora
re tehnico-științifice între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă.

în cadrul lucrărilor s-a exami
nat modul de îndeplinire a pre
vederilor protocolului sesiunii 
precedente a comisiei și a fost 
convenit programul de colabo
rare tehnico-științifică pentru 
perioada următoare. în baza 
protocolului intervenit, cele două 
părți își vor transmite docu
mentații și vor delega specia
liști pentru cunoașterea recipro
că a realizărilor tehnico-științi
fice în diferite domenii de inte
res reciproc.

Protocolul a fost semnat, din 
partea română, de Grigore Băr- 
gâoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnică, iar din partea ceho
slovacă de Tibor Vasko, adjunct 
al ministrului federal pentru 
dezvoltare și investiții.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-un spirit de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

W. Stoph

R. P. MONGOLĂ.
din cele mai mari exploatări carbonifere din tara.

„Faza multilaterală a pregăti
rii conferinței pentru securitate 
și cooperare europeană va pu
tea începe înainte de sfirșitul a- 
cestui an“ — a declarat, potrivit 
agenției France Presse. ministrul 
de externe finlandez. Kalevi Sor- 
sa. aflat în vizită oficială in El
veția.

Referindu-se la alte aspecte 
ale politicii externe finlandeze, 
Kalevi Sorsa a subliniat că țara 
sa va recunoaște cele două state 
germane.

„Țara de gheațău

Islanda, țara-insulă cu 
țărmurile adine crestate 
de retragerea milenară a 
ghețarilor, cu vulcani în 
plină activitate, cu cîmpii 
larg deschise de rîurilc 
ale căror izvoare se află 
undeva sub mantia uriașă 
a munților de gheață, 
sărbătorește la 17 iunie 
ziua sa națională. Steagul 
islandez. cu roșu, alb și 
albastru, se înalță în a- 
ceste zile de-a lungul mi
cilor localități ca și pe 
pescadoarele aflate unde
va dincolo de Cercul arc
tic. Locuitorii spun des
pre steagul lor național 
că el reunește semnifica
ția a trei elemente fără 
de care Islanda n-ar fi 
Islanda : roșul lavei vul
canice. albul imaculat al 
ghețurilor veșnice și al
bastrul mării.

Suprafața Islandej este 
de 102 800 kmp., și are o 
populație de circa 205 000 
locuitori. Istoria Islandei 
nu este prea veche. Prin 
secolul al iX-lea o parte 
din pescarii norvegieni 
s-au așezat pe limba de 
pămînt mai liniștit care 
înconjura „golful de fum", 
devenit mai tîrziu Rey- 
kjavik-ul de astăzi. Fu
mul care se înălța deasu
pra apelor line nu era 
altceva decît aburii în
cinși ai geyserilor. In ur
mătoarele decenii alți 
navigatori s-au stabilit 
pe coasta islandeză. Prin 
anul 930 — potrivit legen
delor saga a apărut AI- 
thingul — adunarea legi
slativă. una din cele mai 
vechi din lume. Secolele 
XIII și XIV au marcat 
căderea Islandei sub su-

veranitatea Norvegiei iar 
apoi a Danemarcei. Ca 
urmare a unei îndelunga
te mișcări populare în 
favoarea dobîndirii inde
pendenței, în 1918, coroa
na daneză recunoaște 
dreptul la autonomie, în 
cadrul unei uniuni cu 
Danemarca. In sfîrșit. în 
primăvara anului 1944. 
locuitorii au fost chemați 
la un referendum. 97 la 
sută din electori s-au pro
nunțat pentru abolirea 
actului din 1918 și procla
marea Republicii Islanda 
ca stat independent, de 
sine stătător, fapt petre
cut Ia 17 iunie 1944.

Economia islandeză 
bazează în principal 
pescuit (in special pe
nătoarea de somoni). Cir-

se
pe 
vî-

ca 90 la sută din valoarea 
exporturilor provin din a- 
ceastă ramură. în ultimii 
ani. în ciuda faptului că 
această țară nu dispune 
de importante bogății ale 
subsolului, s-a trecut la 
dezvoltarea unor indus
trii cum sînt cea a alu
miniului, textilă, frigoteh- 
nică, unități hidroenerge
tice etc. S-a început, de 
asemenea, exploatarea in
dustrială a apei de mare, 
în vederea extragerii u- 
nor minerale de larg in
teres, Noul guvern, insta
lat în urma alegerilor de 
anul trecut, a elaborat un 
program vast menit a pu
ne la adăpost industria 
peștelui de . concurența 
străină. Pe plan extern 
cabinetul premierului O- 
lafur Joliannesson se

pronunță în favoarea con
vocării conferinței privind 
securitatea și colaborarea 
în Europa, pentru revi
zuirea acordurilor privind 
staționarea de trupe a- 
mericane pe teritoriul 
său.

între România și Islan
da au fost stabilite rela
ții diplomatice în anul 
1956. iar șapte ani mai 
tîrziu s-a hotărît ca ni
velul de reprezentare al 
acestora să fie ridicat Ia 
rang de ambasada. Rela
țiile româno-islandeze au 
cunoscut un continuu curs 
ascendent, ele se dezvoltă 
pe baza principiilor inde
pendenței 
naționale, 
drepturi 
reciproc.

..Guvernul Republicii Demo
crate Germane este dispus să 
continue procesul de normaliza
re a relațiilor cu R. F. a Germa
niei", a declarat Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., într-o cuvîntare 
rostită în fața oamenilor muncii 
de la fabrica de automobile 
..Ludwigsfelde" din Berlin, in
formează agenția ADN. Guver
nul R.D.G. abordează în spirit 
de lucru și cu bunăvoință schim
bul de păreri asupra instituirii 
de relații normale între cele 
două state germane independente 
și asupra încheierii acordurilor 
corespunzătoare, în conformitate 
cu dreptul internațional, a men
ționat vorbitorul. El a adăugat 
că pot fi obținute rezultate po
zitive în convorbirile și tratati
vele, viitoare numai dacă ambele 
părți se situează pe o poziție 
realistă și în spiritul dreptului 
internațional.

Ca stat suveran, independent, 
Republica Democrată Germană 
cere să fie primită ca membru 
al Organizației Națiunilor Uni
te, a declarat Willi Stoph.

oporul bulgar — și 
împreună cu el o- 
piniâ publică pro
gresistă de pretu
tindeni — aduce în 
aceste zile omagiul

său memoriei lui Gheorghi Dimi
trov, fiu devotat al clasei mun
citoare din țara vecină, militant 
de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
Născut la 18 iunie 1882 în satul 
Kovacevți. ținutul Radomir, în
tr-o familie de muncitori. 
Gheorghi Dimitrov a cunoscut 
din fragedă copilărie condițiile 
grele de viață ale muncitorilor 
în orînduirea capitalistă. în 1886 
familia Iui se mută la Sofia, 
fapt deosebit de important pen
tru formarea tînărului Dimitrov, 
care de mic copil trăiește astfel 
într-unul din cele mai impor
tante centre industriale ale ță
rii. Deși manifesta un interes 
deosebit pentru școală, el a fost 
nevoit în 1894, la vîrsta de 12 
ani, să-și întrerupă cursurile 
pentru a contribui Ia întreține
rea numeroasei familii din care 
făcea parte.

Intrind în rîndul muncitorilor 
tipografi. — unul din primele 
detașamente organizate ale pro
letariatului bulgar — Gheorghi 
Dimitrov a fost antrenat de 
foarte tînăr în focul luptelor 
revoluționare pe care oamenii 
muncii din țara vecină le du
ceau la sfirșitul secolului al 
XlX-lea și începutul secolului 
al XX-lea.

în anul 1902, cînd abia îm
plinise 20 de ani, Dimitrov a 
fost primit în rîndurile 
membrilor Partidului Munci
toresc Social Democrat Bul
gar (P.M.S.D.B.). Cu acest pri
lej, Dimitrov își exprima cu 
adîncă convingere sentimentele 
care l-au determinat să ceară 
primirea în partid : „Vreau să 
fiu membru de partid — spunea 
el — deoarece sînt profund con
vins că clasa muncitoare se 
poate elibera de exploatare nu 
pe calea compromisului de cla
să. ci pe cale revoluționară".

Remarcîndu-se de foarte tî
năr prin calitățile deosebite de 
care dădea dovada : voință pu
ternică, sete de cunoaștere, ca
pacitate de organizare și devo
tament față de cauza clasei 
muncitoare,. Gh. Dimitrov a fost 
ales în 1909 secretar al Uniunii 
Generale a Sindicatelor Munci
torești și membru al Comitetu
lui Central al P.M.S.D.B.

Gheorghi Dimitrov a acordat 
o atenție deosebită tineretului 
bulgar, contribuind Ia educarea 
lui în spirit revoluționar, la 
pregătirea pentru lupta împo
triva claselor exploatatoare.

In august 1912, la Conferința 
de creare a Uniunii tineretului 
social democrat bulgar, Gh. Di
mitrov a fost ales ca președinte 
al Uniunii nou create. La aceas
tă Conferință Cercul ..Tineretul 
Muncitor din București" și-a 
trimis, un delegat în persoana 
Ecaterinei Arbore.

In anul 1912 pe cînd participa 
ca invitat la Congresul al II-lea 
al P.S.D, din România. Dimi
trov s-a întîlnit și cu reprezen
tanți ai mișcării de tineret din 
țara noastră, făcînd un larg 
schimb de păreri asupra mișcă
rii de tineret din cele două țări 
și a legăturilor dintre ele, care 
— după această dată — se vor 
amplifica. La cîteva zile după 
aceste discuții Cercul „Tinere
tul Muncitor" din București îl 
ruga, printr-o scrisoare, pe 
Gheorghi Dimitrov, să-i „înles
nească legăturile cu organiza
țiile de tineret din Bulgaria, 
ceea ce ar fi, folositor ambelor

mișcări ale tineretului" — după 
cum se spunea în scrisoare.

Acestei scrisori i-a urmat la 
scurt timp o telegramă prin care 
Cercul ,,Tineretul Muncitor" îl 
înștiința pe Dimitrov despre 
apariția primei gazete socialiste 
a tineretului revoluționar român 
„Foaia tînărului" din care îi și 
trimitea un exemplar.

In anul 1933 fasciștii veniți 
la putere în Germania au pus 
la cale o grosolană înscenare 
judiciară, împotriva cîtorva co
muniști printre care se afla și 
Gh. Dimitrov, cunoscută în is
toria sub numele de „Procesul 
de la Leipzig".

Atitudinea adoptată de Dimi
trov în timpul procesului con
stituie un exemplu de luptă cu
rajoasă și intransigentă împeu 
triva fascismului. El a de-; 
mascat cu îndrăzneală esen* 
ța profund reacționară a fas
cismului, mașinațiunile provo
catoare ale naziștilor.

Procesul a stîrnit o puternică 
indignare în rîndurile opiniei 
publice mondiale. Milioane de 
oameni și-au exprimat sub di
verse forme solidaritatea cu Di
mitrov și tovarășii săi. Alături 
de vîrstnici, tinerii din toate 
colțurile lumii și-au ridicat 
glasul în sprijinul eliberării lui 
Dimitrov. Printre aceștia s-a£p 
situat la loc de frunte și tine
retul din România. Astfel, presa 
muncitorească și democratică 
din țara noastră a popularizat 
pe larg cuvîntarile rostite de 
Gh. Dimitrov la proces. Gazeta 
„Tineretul leninist" din 10 oc
tombrie 1933, reproducea — sub 
titlul „Procesul de la Lipsea" 
— un fragment dintr-una din 
cuvîntarile lui Dimitrov în care 
erau demascați adevărații in
cendiatori ai Reichstagului. In 
același timp s-au desfășurat pu
ternice manifestații la Bucu
rești, Cluj, Iași, Galați și în alte 
localități, la care tinerii mun
citori demonstrau alături de 
vîrstnici pentru eliberarea co
muniștilor arestați în Germania.

Tineretul din țara noastră a 
urmărit cu atenție întreaga des
fășurare a procesului. Atunci 
eînd. ca urmare a protestelor 
opiniei publice mondiale, co
muniștii implicați în procesul 
de la Leipzig au fost achitați, 
presa tineretului revoluționar 
din țara noastră înștiința pe ci
titorii săi despre victoria obți4 
nută de forțele progresiste. 
atrăgîndu-Ie totodată atenția că 
pericolul continuă să planeze a- 
supra comuniștilor arestați și 
că „de lupta voastră depinde 
eliberarea Ior“.

După instaurarea puterii popu« 
lare în Bulgaria — în urma inJ 
surecției de la 9 septembrie 
1914 — Gh. Dimitrov, în calita
te de secretar general al Par
tidului Comunist Bulgar și de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, s-a aflat în fruntea lup
tei pentru profunde transfor
mări revoluționare acordind o 
atenție deosebită tinerei gene
rații.

Gh. Dimitrov a încetat din 
viață Ia 2 iulie 1949. întreaga 
sa viață reprezintă un exemplu 
de dăruire revoluționară pentru 
fericirea și bunăstarea poporu
lui său, împotriva forțelor 
trograde, pentru 
ilor progresiste, 
ful cauzei păcii, 
lui.

. re
afirmarea ide- 
pentru trium- 
a socialismu-

VlLCUNATALIA 
cercetător științific la Institu
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și suveranității 
ale
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egalității în 
avantajului

I. T.

• JOT a sosit la Washington 
o delegație de primari români 
care va face o vizită în Statele 
Unite și va participa la confe
rința anuală a acestei organiza
ții, de la New Orleans.

Delegația, formată din prima
rii orașelor Brașov, Pitești, Pia
tra Neamț, Oradea $i Tg. Jiu. a 
făcut vineri dimineața, o vizită 
la sediul Congresului ~ S.U-A., 
unde a asistat la lucrările di-; 
verselor comisii ale Senatului și 
Camerei Reprezentanților și s-a 
întîlnit cu senatori și deputați.

Deficitul balanței de 
plăți a S.U.Ă.

e BALANȚA de plăți a Sta
telor Unite a înregistrat, în 
primul trimestru al acestui an, 
un deficit de 3,2 miliarde do
lari. Ministerul Comerțului a 
anunțat recent, la Washington, 
că deficitul din acest an pentru 
perioada menționată este supe
rior celui atins în 1971, care se 
cifra la 1,8 miliarde dolari.

După cum șe știe, Statele U- 
nite au cunoscut în ultimii 20 
de ani balanțe de plăți negative.

recordul fiind atins de cea de 
anul trecut, cu un .deficit de 
9,4 miliarde dolari. Balanța co
mercială externă, care de obicei 
reprezintă o contrapondere' a 
balanței de plăți, a înregistrat 
anul trecut, pentru prima oa
ră, un deficit.

• MINISTRUL bolivian al e- 
conomiei, Edwin 'Rodriguez. a 
anunțat că Statele Unite vor 
acorda Boliviei un . împrumut 
de 20 de milioane de dolari 
pentru finanțarea mai multor 
proiecte economice aflate în 
curs de realizare. Autoritățile 
boliviene. au declarat că împru
mutul va fi utilizat pentru con
tinuarea aplicării unor măsuri 
menite să reactiveze viața eco
nomică, intrată într-o etapă de 
deteriorare după lovitura de 
stat din august 1971. •

• PREȘEDINTELE Richard 
Nixon a primit la Casa Albă pe 
James Fletcher, directorul ge
neral al Administrației naționa
le pentru problemele aeronauti
cii și cercetării spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), și pe astronauții

John Young, Charles Duke și 
Thomas Mattingly, cu care a 
avut o convorbire referitoare la 
probleme ale colaborării State
lor Unite ale Americii și Uniu-
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nii Sovietice în explorarea Cos
mosului.

în cadrul unei conferințe de 
presă ținută după întrevederea 
cu președintele Nixon, James 
Fletcher a declarat. că arima- 
jul unor nave cosmice ameri
cane și sovietice, prevăzut pen

tru anul 1975, va constitui în
ceputul unei colaborări bilate
rale pe termen lung în explo
rarea Cosmosului.

Directorul N.A.S.A. a relevat, 
de asemenea, că în luna iulie, 
la Houston va avea loc o în
trevedere a reprezentanților so
vietici și americani în vederea 
discutării problemelor concrete 
ale colaborării bilaterale, rela
tează agențiile TASS și FRAN
CE PRESSE.

Protest iugoslqv adresat 
R.F.G.

• LOCȚIITORUL secretarului 
federal pentru afacerile exter
ne, Iakșa Petrici, a convocat pe 
ambasadorul, R.F. a Germaniei 
la Belgrad, Joachim Jaenicke, 
căruia i-a înmînat un protest 
împotriva atacului terorist să- 
vîrșit prin plasarea unei bom
be în clădirea consulatului ge
neral al R.S.F. Iugoslavia din 
Miinchen, anunță agenția Ta- 
niug.

Petrici a atras din nou aten
ția asupra «activității teroriste a

extremiștilor din rîndul emi- 
granților iugoslavi și a necesi
tății de’ a se întreprinde măsuri 
energice, de către organele 
competente ale R.F. a Germa
niei, pentru a împiedica această 
activitate. Concomitent, s-a ce
rut ca autoritățile vest-germa- 
rie să ia măsurile necesare pen
tru pedepsirea autorilor atacu
lui terorist.

Ambasadorul vest-german, in
formează agenția Taniug, și-a 
exprimat regretul în legătură 
cu acest incident și a promis 
să transmită ■ guvernului său 
conținutul protestului.

Vot în parlamentul 
japonez

• CAMERA Reprezentanților 
a Parlamentului japonez, întru
nită în sesiune plenară, a res
pins moțiunea de neîncredere 
în guvern depusă de partidele 
socialist, șociafist-democratic și 
Komeito. aflate în opoziție.-Din 
totalul de- 426 voturi exprimate, 
159 au fost favorabile moțiunii, 
iar 267 — nu.

La încheierea lucrărilor ce
lei de-a IX-a Conferințe la 
nivel înalt a O.U.A., partici- 
panții au adoptat o rezoluție 
pentru reglementarea proble
mei refugiaților din Africa, 
al căror număr depășește un 
milion — majoritatea prove
nind din țările ce nu și-au 
cucerit încă independența. 
Rezoluția cere Secretariatului 
general al O.U.A. să convoa
ce cit mai curînd posibil o 
reuniune a Comisiei pentru 
refugiați care să stabilească 
modalitățile repatrierii volun
tare a acestora și să prevadă 
măsuri pentru reintegrarea 
lor în țările de origine. Se 
cere, de asemenea, statelor 
membre ale O.U.A. să ratifice 
Convenția elaborată de aceas
tă organizație în privința 
refugiaților și să li se acorde 
facilități la încadrarea în 
muncă și pentru studii.

'O altă rezoluție recomandă 
statelor membre ale O.U.A. 
să dea instrucțiuni reprezen
tanților lor la Națiunile Unite 
pentru a acționa in sprijinul 
aplicării documentelor adop
tate de cea de-a IX-a Confe
rință la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane.

Agenția M.T.I. anunță că, la 
14 și 15 iunie, a avut loc ședința 
lărgită a C.C. al P.M.S.U., pre
zidată de Janos Kadar. Au fost 
dezbătute informarea lui Zoltan. 
Komocsin, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., în legătură cu proble
me internaționale actuale, și ra
portul privind situația în do
meniul învățămîntului de stat 
prezentat de Gyorgy Aczel, 
membru al Biroului Politie, se
cretar al C.C. al P.M.S.U.

Comitetul Central apreciază 
că ratificarea tratatelor sovie- 
to-vest-german și pplono-vest- 
german, precum și intrarea în 
vigoare a acordului cvadripar- 
tit în problemele Berlinului oc
cidental contribuie la întărirea 
securității europene, se spune 
în comunicatul plenarei. Cores
punzător principalelor teze ale 
politicii externe ungare, în 
slujba intereselor naționale ale 
țării — se arată, în continuare 
— dorim să reglementăm și să 
dezvoltăm relațiile noastre cu 
Republica Federală a 1 Germa
niei.

Vietnamul poate conta și în 
viitor pe sprijinul R.P.j Unga
re, se arată în comunicat. Co
mitetul Central, de acord în în
tregime cu propunerile în șapte 
puncte ale G.R.P. al Republi-

Armata daneză împotriva... 
gindacilor de Colorado

în ultimele, zile, litoralul a patru insule din arhipelagul danez 
a fost invadat de sute de mii de gîndaci de Colorado. împo
triva musafirilor nepoftiți au fost trimise efective ale armatei 
daneze, dar militarii s-au dovedit dezarmați în lupta cu acest 
„desant** atît de puțin obișnuit și, după ce au acționat pe o 
porțiune de circa 500 metri de-a lungul litoralului Insulei Alan, 
„capturind** peste 130 000 din acești mici, dar primejdioși, inva
datori, s-au retras.

Avînd în vedere primejdia pe care o reprezintă pentru agri
cultura țării gîndacul de Colorado, dușman de moarte al cubu
rilor de cartofi, autoritățile locale examinează posibilitatea distru
gerii insectelor cu ajutorul aruncătoarelor de flăcări.

cii Vietnamului de Sud și cu 
declarația suplimentară din 2 
februarie 1972, cere guvernului 
S.U.A. să reia neîntîrziat con
vorbirile de la Paris.

Referitor la situația învăță- 
mîntului de stat — unde, în 
decurs de 25 de ani, au fost 
pregătiți 260 000 specialiști cu 
studii superioare, 579 000 spe
cialiști cu studii medii și 
794 000 muncitori calificați —- 
comunicatul relevă necesitatea 
alocării în acest domeniu. în vii
torul plan cincinal, a unor su
me mai mari din venitul națio
nal decît pînă în prezent.

Rezultate pozitive la 
convorbirile de la 

Panmunjon
• AGENȚIA A.C.T.C. anun- 

ță că, la Panmunjon, a avut loc 
cea de-a 20-a întîlnire din ca
drul convorbirilor preliminare 
dintre organizațiile de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de Sud. în cadrul întil- 
nirii a fost examinată, aproba
tă și confirmată ordinea de zi 
a convorbirilor de fond, elabo
rată în cursul a 13 întîlniri ale 
grupului de lucru.

Ordinea de zi cuprinde urmă
toarele probleme : găsirea adre
selor membrilor de familie și 
rudelor separate în nord și 
sud : realizarea de vizite și în
tîlniri între membrii de familie 
și rudele separate în nord și 
sud ; schimbul de corespondență 
între membrii de familie și ru
de ; reunirea membrilor de fa
milie separați în nord și în 
sud. în conformitate cu dorința 
exprimată în mod liber, precum 
și alte probleme de ordin u- 
manitar.

Aprobarea ordinii de zi re
prezintă un succes al poziției 
juste și al eforturilor sincere 
desfășurate de delegația Socie
tății de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană.
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