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ANGAJAMENT:

10 tone de cărbune pe post
Pentru a ajunge la Eroul 

Muncii Socialiste Petre Constan
tin, străbatem cîteva „baraje" de 
cifre, înmagazinând producția zil
nică a brigăzii condusă de „mi
nerul numărul 1 ah Văii Jiului", 
evidențiind, centimetru cu centi
metru creșterea vitezei de avansa
re în abataj realizată de cei 80 
de oameni care au pulverizat ne
numărate recorduri în materie de 
minerit.

Despre brigada lui Petre Con
stantin s-a scris și așa cum stau 
lucrurile, se ca mai scrie mult. 
Pe ce sc sprijină ultimele cifre 
semnate de acest colectiv ? In

SA LE EGALEZE

RECORDURILE
> (Publicăm astăzi iu pagina a lll-a „planul dc< 
; bătaie'14 al brigăzii lui Nicolae Croitoru de la; 

mina Paroșeni)

ALȚI ORTACI 
ÎSI PROPUN

Tensiunea
optimistă a 
realismului

artistic
Opinii de MIRCEA CONSTANTINESCU

Realismul, înainte de a afirma 
o metodă de creație sau un cu- 
reriț literar, înseamnă atitudine 
politică în favoarea unei indeci- 
bile transcederi optimiste a vie
ții. Scriitorul este un istoric al 
cotidianului. Un scafandru în 
apele cînd tulburi, cînd limpezi 
ale vieților, ziua și noaptea. El 
întreabă, scrutează, închipuie, 
promite, avansează, — pînă la

1971 brigada lui Petre Constantin 
a realizat 187 284 tone față de 
174 700 cît fusese planificat • me
dia lunară la viteza de avansare 
a fost de 35,5 m față de 32 m 
cit era inițial stabilită; producti
vitatea zilnică a ajuns la 8,62 
tone, norma prevăzută fiind 8 
tone pe post. Asta a fost anul tre
cut. La începutul lunii iunie anul 
acesta, brigada lui Petre Con
stantin și-a luat angajamentul să 
dea 10 tone cărbune pe post în 
abatajele frontale. Ziarele au scris. 
In urmă cu o lună, adica în mai 
s-a realizat cea mai înaltă pro
ductivitate din istoria brigăzii: 

urmă, însă, din toate direcțiile 
încercărilor sale, scriitorul ade
vărat va reține în proiectul de 
operă vectorul optimist. Respec
tiv, rezultanta unui credo, re
zultanta omului de acțiune, a 
politicianului. Optimismul se con
stituie din fericita conjugare din
tre a fi și a face, ambele întru

(Continuare in pag. a IV-a)

al

9,2 tone pe post fiecare miner 
reușind, să extragă zilnic, peste 
plan, 1200' kg cărbune. Startul 
spre 10 tone avea deci un posta
ment solid. Pe primele 20 de zile 
ale acestei luni, s-au realizat 9,6 
tone, așadar, mai sînt necesare 
cîteva sute de kilograme pentru a 
atinge o limită cîndva de necre
zut. Nu însă imposibilă, cum cer
tifică acest prim rînd de calcule.

Pomeneam mai sus de istoria 
brigăzii. Cele 10 tone spre care 
se îndreaptă oamenii de aici au 
fost - pregătite însă și de cele 
două cicluri în plus pe lună pe 
care ‘ le-au realizat cam de la

Se află în „fașă" una din 
ferestrele viitorului cămin al 
Școlii miniere din Cîmpu- 

lung Muscel.

Foto: GH. CUCU 

mijlocul lui 1971; un ciclu, au 
spus ei atunci, măsoară deocam- 
dată 650 tone. Pînă ia sfîrșitul 
cincinalului se vor aduna la plan, 
peste 40 000 tone, acesta e al doi
lea rînd de calcule și se cere con
tinuat. Pe prima pagină, cap de 
coloană, se află cifia 5 000, plu- 
S'.ul de tone pe care îl va realiza 
mina în luna iunie prin brigăzile 
de frontaliști, care și-au propus 
cele două cicluri în plus.

li spun lui Petre Constantin că 
am ajuns la el cu un carnet plin 
de cifre. „Mai scrie dumneata 
acolo, zice șeful de brigadă: 
5000X12X3, fac 180 000 de 
tone de cărbune în plus în cinci
nalul acesta, numai de la o singu
ră mină. Trebuie să precizăm că 
abatajul brigăzii noastre, utilajele 
cu care îl armăm, mașinile pe 
care le folosim — fac posibilă 

„SCÎNTEIA TINERETULUI-
vă propune o temă de dezbatere

NOMENCLATORUL PROFESIILOR
Șl CERINȚELE ACTUALITĂȚII

„SE IMPUNE SA ADUCEM UNELE ÎMBUNĂTĂȚIRI Șl 
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Din auvîntarea rostită la lucrările Conferinței 
extraordinare a organizației municipale de partid 

București)

realizarea noastră. Și oamenii, zic 
eu. Se înțelege, dar e bine să se 
știe că nu sînt prea multe abataje 
ca ale noastre, deocamdată".

11 întreb ce e nou în brigadă 
din ziua cînd a început lupta 
pentru 10 tone pe post. „Cum 
spuneam, mai smulgem noi cîteva 
sute de kilograme peste 10". „Ce 
va trece dispecerii mîine, în drep
tul brigăzii pe care o conduci 
„Ceva mai mult decît în ultimele 
zile pentru că așa cum știți, acum 
lucrez pentru cel de al treilea 
ciclu lunar în plus. Primele două 
le-am terminat". De cînd, am 
vrut să știu ? „De săptămîna 
trecută. Cam atît am izbutit noi 
în primele 20 de zile ale lunii" 
„Și acum ce fac, scriu sau nu în 
ziar 5000 X 12 X 3". „Tovarășe, 
formula asta care cuprinde și 
cincinalul nostru, al brigăzii, e 
valabilă pînă la ora de față. Mîi
ne s-ar putea modifica. Așa ca 
treci dumneata sîmbătă pe la 
dispecerat. Și dacă e cazul...".

NICOLAE ADAM

cu privire la vizita în Republica Socialistă 
România a delegației Partidului African 

ependenței din Guineea-Rissau 
și Insulele Capului Verde

In după-amiaza zilei de 27 iu
nie, în stațiunea Neptun. a avut 
loc semnarea comunicatului co
mun, adoptat, cu prilejul vizitei 
în Republica Socialistă România 
a delegației Partidului African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului -Verde.

Comunicatul a fost semnat de

Ca de obicei, vara, cei care 
absolvă școala generală — cu 
opt ori zece clase — se decid 
pentru o nouă treaptă.de școla
rizare. în Capitală, 20 de mii 
de adolescenți se află în această 
situație. La ora actuală, con
cursul pentru ocuparea a 4 290 
de locuri în liceele de speciali
tate și 4191 în liceele de cul
tură generală se află în plină 
desfășurare. Lucrurile, aici, în 
ceea ce privește rețeaua, sânt 
clarificate. Fără îndoială, însă, 
că în urma indicațiilor re
cente ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cuprinse în cuvânta
rea ținută la Conferința extra
ordinară a organizației de par
tid a municipiului București, 
chiar și acestei rețele'i se vor 
aduce perfecționări în plus in
cit. în viitorul an școlar să se 
adîncească specializarea — lu
cru deja vizibil în profilul de 
acum al sistemului liceal bucu
reștean. Cum însă pentru școa
la profesională concunsul abia 
urmează să aibă loc, găsim ca 
este util să relatăm • ce a ară-

VERONICA BlRLADEANU

(Continuare în nae. a IV-a) 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, și de tovarășul 
Amilcar Cabrai, secretar gene
ral al Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde.

La solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, Du
mitru Popescu, Cornel Burtică, 
Ștefan Andrei, precum și Ghize- 
la Vass și Aurel Duma, șefi de 
secție Ia C.C. al P.C.R.

Au participat, de ’ asemenea, 
membrii delegației Partidului A- 
frican al-Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde.

După semnarea comunicatului, • 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Amilcar Cabrai s-au 
felicitat călduros, îmbrățișîn- 
du-se prietenește.

Luînd cuvântul, tovarășul 
AMILCAR CABRAL a spus ;

DE-ALE
VIEȚII

de NICOLAE ȚIC
■i

> încă din anul întîi de facultate, crezîndu-se obligata
> sâ învețe din experiența altora, ea câuta un bucureștean 
k autentic, unul născut și trait aici, cu buletin de Capitala, 
k cu șanse de-a rămîne aici pînâ la sfîrșitul vieții. Nu un 
k bucureștean cu situație, cu relații (nu avea, pentru început, 
ti; a.sernenea pretenții) ci unul cu buletin, om pașnic, sîrguin- 
i cios— căruia sâ nu i se poată găsi pricini pentru o even- 
>'v fuală expediere în provincie. Trei ani l-a căutat, și-ntr-a* 
I; patrulea l-a dibuit : economist cu studii superioare, bine 
I; văzui de șefii săi. Ea — douăzeci și unu de ani, econo- 
k' mistui bine văzut — treizeci și patru. La încheierea stu- 
k(. diilor, fata a cerut să fie repartizată în București, unde 
►, lucrează soțul (cam debil, necesifînd îngrijiri speciale...), 
i Comisia, și-a îngăduit cîteva ironii în legătură cu acele 
I „îngrijiri speciale", apoi a hotârît: 'dumneaei să-și ia
• postul în primire în orășelul D. la vreo patru sute cinci
> zeci km. distanță de București. „Vrei sâ ne despărțim ?
> și-a întrebat ea soțul. Dacă nu vrei, du-te și aranjează sâ 
>. rămîn aici I"

Unde să se ducă bietul om ? El era bine văzut de șeful 
său de serviciu, care șef avea și el doi copii repartizați

1 în provincie. I s-a plîns șefului, șeful i s-a plîns lui, apoi 
' s-au dus sâ bea o bere.

’ Abia acum ea și-a dat seama că ceea ce învățase 
din experiența altor colege — nu învățase bine. Un bucu- 
reșiean autentic încă nu înseamnă mare lucru. Un buletin 
de București nu poate face minuni. Pentru a rămîne în

; .București i-ar fi trebuit un bucureșfean cu relații, cu si- 
>'tuație. Unde să-l mai caute, cînd să-i mai găsească ? l-a 
•“recomandat cineva un consilier tînăr și amabil. Consi
lierul i-a cerut două mii de lei, numai două mii de lei 

gențru un post în București. A treia zi după ce i-a dat 
anii, au chemat-o la miliție : consilierul nu era consilier, 

ci un vechi client al penitenciarelor. A trebuit să apară în 
proces, să dea explicații, să suporte consecințele unei atît

(Continuare în pag. a IV-a)

Este pentru prima dată cînd 
trăiesc un moment de acest fel. 
Aș dori să spun cu această oca
zie cîteva cuvinte de la om la 
om.

Venind cu elicopterul, am avut 
ocazia să văd peisajul românesc 
dintr-uc unghi nou, nici prea 
jos și nici prea sus : este un 
frumos peisaj, fie că este văzut 
ele un om care admiră natura, 
fie că este văzut de un agronom’ 
Privind din elicopter se vede o 
parte din munca poporului ro
mân. în orice caz, acesta este 
un lucru foarte semnificativ. 
Noi sîntem bucuroși să vedem 
multe lucruri sub un unghi nou, 
fie despre politica României, fie 
despre propria noastră luptă, fie 
despre relațiile între națiuni, 
între popoare în general. Vizita

(Continuare în pag. a V-a)
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REPORTAJUL
. ... O DUMINICĂ 

LA MAHMUDIA

UZINA DE REPARAȚII AUTO TECUCI

PORȚILE MINEI
SlNT DESCHISE

SI ASTĂZI...
Semnul distinctiv de la răscru

cea drumurilor oare se împart 
între Tulcea și Beștepe — două 
ciocane de miner încrucișate, 
arhicunoscute in Valea Jiului 
sau Munții Apuseni este aici, la 
marginea Deltei, un semn exotic. 
Acum trei ani mina din Mahmu
dia nu exista ! Ce loc ocupă in 
viața oamenilor de aici acest 
mare obiectiv al industriei repu
blicane alături de celelalte ocu- 

satului, 
în cooperativa agricolă, 

sau în
pații economice ale 
munca 
în industria locală 
piscicultura ? Ne vom începe, 
așadar, consemnarea orelor unei 
duminici la Mahmudia cu ima
ginile inedite de muncă din 
schimburile industriale ale sa
tului, asociind la mai vechea 
deprindere a locurilor, îndelet
nicirea de pescar, o nouă profe
sie — de miner.

Ora 7,00. La Mahmudia, sune
te prelungi de sirenă marchează 
începutul programului de lucru. 
Urmind șirul muncitorilor ce se 
îndreaptă grăbiți spre gurile de 
exploatare, ne oprim și noi în 
„abatajul* maistrului mecanic 
miner, Groza Trofin, în această 
dimineață, ghidul nostru.

Groza Trofin este un miner 
vechi din Baia Arieșului, venit 
aici, împreună cu alți meșteri 
mineri de prin Valea Jiului să 
consolideze la Mahmudia tradiția 
mineritului. Echipa sa este Com
pusă din oameni noi. mineri- 
pescari, mineri-agricultori, mi- 
neri-cosași ; ultima fiind meseria 
la care au renunțat, prima, pro- 

pe care au îmbrățișa-
Facem cunoștință, în zona cea 

mai avansată a exploatării cu 
artificierii lui Marin V. Ion. El 
este și secretarul organizației 
U.T.C. îi găsim săpind cu elec- 
troforeze in roci ca să asigure 
front de lucru pentru schimbul 
de noapte.

Acum trei ani, îmi șoptește 
„baci" Groza (baci — fiindcă și-a 
păstrat numele de la mina 
veche), jumătate din această e- 
chipă lucra în sectorul zootehnie 
al C.A.P. Beștepe. Pînă au în
vățat ce înseamnă disciplina de 
miner le-a fost foarte greu. Dar 
au reușit. Echipa s-a întărit a- 
cum și cu proaspeți absolvenți 
trimiși din sat la Școala profe
sională de mineri de la Brad.

Asistăm la un vast proces 
tehnologic, automatizat care se 
extinde pe cîțiva kilometri, în- 
cepînd de aici, de unde se produc 
exploziile, pînă la macaralele de 
la capătul fluxului care încarcă 
agale. în cupe grele șlepurile din 
portul Mahmudiei- Toate punc
tele de lucru, benzile transpor
toare, uriașele concasoare, exca
vatoarele. întregul proces este 
condus și supravegheat de oa
menii satului. Ei au rămas și 
acum „localnici" dar noua lor 
muncă se înscrie într-un circuit 
economic republican, care face 
parte din ansamblul sarcinilor 
cincinalului.

— Lucrăm direct cu combi
natul siderurgic de la Galați, 
ne spune cu mindrie secretarul 
organizației U.T.C. Avem sar
cini economice comune cu si- 
derurgiștii, ceea ce nu-i un lu
cru ușor. Ritmul exploatării 
trebuie să tină pasul cu gi
gantul, ca să putem aprovizio
na. zi și noapte, focul din cup
toarele sale nestinse.

Imaginea exprima, precis și 
foarte clar, noțiunea științifică, 
modernă a „cooperării industria-

le" între mai multe unități so
cialiste. Ceea ce citisem in pri
mele ore ale dimineții, lă pa
noul de propagandă vizuală din 
fața pavilionului administra
tiv al minei era acum un de
taliu cu profunde semnificații 
politice, exprima sensul unor 
adinei transformări petrecute în 
conștiința noilor mineri : che
marea comuniștilor către toate 
colectivele de muncă din mină 
de a prelua, in cinstea Confe
rinței Naționale a partidului și 
jubileului Republicii, sarcini 
sporite de plan și îndeplinirea 
lor la timp, in bune condițiuni. 
Ideea mobilizatoare, lansată de 
partid, de-a încheia cincinalul 
înainte de termen, devansînd 
timpul spre porțile istoriei so
cialiste a găsit profunde ecouri 
și aici în mijlocul minerilor din 
deltă.

— La Mahmudia, ne spunea 
secretarul organizației de par
tid. nucleul tehnic s-a format 
o dată cu înțelegerea unor înal
te comandamente politice. Oa
menii care au venit din Valea 
Jiului au adus o dată cu meș
teșugul mineritului și tradiții
le de muncă și luptă ale celor 
care cu zeci de ani in urmă au 
scris pagini glorioase in isto
ria clasei muncitoare. Ne-am 
străduit ca o dată cu mane
vrarea uneltelor să creăm în 
colectivul tinerilor trăsăturile 
conștiinței comuniste caracte
ristice minerilor.

Ora 12. Părăsim mina în mo
mentul cînd mașinile de nave
tă se pregătesc să aducă 
lucru schimbul al II-lea 
mineri. Ne deplasăm în 
Aici, imaginea unei zile de o- 
dihnă obișnuite. în fața cămi
nului cultural, dintr-un convoi 
de autocare coborau elevii șco
lii generale nr. 6 din Tulcea. 
Ne apropiem de grupul gă’ăgios 
și vesel. Facem cunoștință cu 
profesorul Gheorghiță Eugen, 
dirigintele clasei a VIII-a 
— „Ora de geografie, ne explică 
dinsul, evidențiase tinerilor noi
le obiective economice inau
gurate în județul Tulcea. Ală
turi de uzina de metale nefe
roase. apărea pe hartă și în
semnul minei din Mahmudia. 
Vizita noastră nu este, însă, o 
simplă excursie. In cadrul ore
lor de dirigenție, școala a pre
gătit o acțiune didactică inti- 
titulată „Ce să fiu", pentru a 
stabili, de pe acum, direcțiile 
profesionale către care se vor 
îndrepta absolvenții.

la 
de 

sat.

CÎND

fit SĂ-L
Ora 19. Oprim, la întîmplare, 

doi tineri cu tranzistoarele sub 
braț. Facem cunoștință : Feo
dor Afanasie și Dumitru Filip, 
ambii în vînstă de 18 ani, prie
teni buni și electromecanici de 
transmisie la poșta din comună. 
La întrebarea : Cum ați fi vrut 
să vă petreceți această seară de 
duminică ? — rămin amîndoi 
surprinși.

— Cum adică? — exclamă 
ei. Vedeți și dv., ne plimbăm. 
Ce-am putea face altceva ? Fil
mul l-am văzut, șahul nu ne pa
sionează, iar de dorit am dori 
multe. Ne-ar place să vizionăm 
un spectacol — folcloric, de 
brigadă, de teatru — să audiem 
o conferință pe o temă care să 
ne intereseze ; ne-ar place să 
dansăm, că doar, sîntem tineri. 
Dar la noi, în afară de șah și 
film nu prea ai ce vedea.

Dincolo de franchețea și re-; 
gretul cu care cei doi tineri 
ne împărtășesc punctul lor de 
vedere, ne vine totuși greu să 
credem, să ne însușim ideea că 
la căminul cultural din Mah
mudia, „în afară de șah și film 
nu prea ai ce vedea". Intr-o 
comună cu sute de tineri, ini
moși și plini de inițiativă, ca
pabili de lucruri pe măsura 
propriilor dorinți, nu-ți. trebuie 
decît ' acea forță, acea calitate 
firească de canalizare a voin
ței lor într-un perimetru or
ganizat, pentru ca activitatea 
cultural-distractivă să cunoască 
alte dimensiuni, să fie într-a- 
devăr bogată și diversificată, 
să se desfășoare într-un ritm

Fotografia e mai veche, pentru că și formația de dansuri 
doar o amintire în comună
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găsiți
susținut, ascendent, credem că 
aceasta nu •• este deloc dificil 
de realizat. Cu condiția, desi- 
jgur, ca factorii responsabili 
să-și facă și ei datoria.

— Eu sînt mecanic la Tulcea 
ne spune Victor Filat — 

dar fac aproape zilnic naveta 
în comună. Practic, timpul meu 
liber mi-1 petrec aici ; dar, în 
realitate, nu fac altceva decît 
să-1 pierd. E drept, uneori ci
tesc. literatură, alteori mai lu
crez cîte ceta pe lingă casă. 
Dar mai simți nevoia și de alt
ceva ; un spectacol, o dezbate
re interesantă, un dans. Din 
păcate, spectacole n-am vă
zut de foarte multă vreme, de 
dansat aproape c-am uitat, la 
o discuție organizată nu ne-a 
invitat nimeni.

— Are dreptate Victor — 
intervine Gheorghe Stoica. . Și 
eii se cheamă că sînt navetist, 
deși mă consider om al acestui 
loc, membru al acestei colecti
vități - ’ 
o sută 
trecem 
natală, 
dacă și 
la cămin găsim lacătul la ușă. 
Vă spun sincer, uneori, ca să 
mai stăm de vorbă între noi, 
ne oprim, vrînd-nevrînd, peste 
drum, la restaurant; aici cel 
puțin e deschis.

Ora 20. Atrași de discuție, în 
jurul nostru se string din ce în 
ce mai mulți tineri. Sînt peste 
50 de băieți și fete care aici, 
în plină stradă, țin să-și spună 
răspicat părerea. O întîmplare 
fericită face ca în mijlocul 
nostru să se afle și tovarășii 
Radu Sîrbu, directorul cămi
nului cultural și Toader Călin, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. Se discută în replică.

Paraschiva Buri : înainte a- 
veam o brigadă de agitație. A 
dat cîteva spectacole reușite, 
dar din martie s-a desființat. 
Au plecat băieții în armată și 
nimeni nu s-a mai îngrijit să 
pregătească alții.

Directorul căminului : Nu e 
adevărat. N-au mai vrut să lu
creze...

- iar ca mine sînt peste 
de tineri, care ne pe- 
timpul liber în comuna 
Dar ce putem face noi, 
atunci cînd venim pînă

Fotografia e mai veche, pentru că și formația de dansuri a rămas 
doar o amintire în comună

/wins!
Aceeași : Formația de teatru 

repetă de luni 
los.

Același : Nu
Ion Brînză :

tetului U.T.C. _ ____  ____
Atunci cînd îi cerem sprijinul 
ne ia peste picior.

Secretarul : Ești un colțos. Te 
știu eu. Pentru tine și alții ca 
tine nu trebuie făcut nimic.

Vasile Mihai : Cînd mai dan
săm și noi, în sala aceea mică 
pe care ați văzut-o, tovarășul 
director ne întrerupe muzica 
după cum îi e cheful. Gata — 
zice — plecați acasă, că-nchid 
căminul.

Directorul : Minți !
Matrona Carpov, profesoară 

de matematică : Ba este adevă
rat, căminul stă mai mereu în
chis. O dată, colega mea de 
fizică Maia Băcanu avea de 
susținut o acțiune de știință 
popularizată. Pregătise din timp 
experiențele. Cînd a venit, că
minul era încuiat.

Directorul : Minte, Maia. O 
să-i arăt eu... O s-o învăț eu* 
minte I

Dar profesoara Maia Băcanu 
este alături (directorul căminu
lui n-o observase) și ne mărtu
risește : Venisem foarte bucuroa
să că mi se propusese să organi
zez această acțiune. Mă ajutase 
și tovarășul profesor Ștefan 
Lascu. Sînt în cel dinții an de 
învățămînt și aceasta era prima 
mea sarcină obștească mai în
semnată. Am rămas mîhnită 
cînd am găsit căminul încuiat, 
iar cînd s-a deschis, sala era 
friguroasă, murdară, neospitalie
ră. N-a venit nimeni.

Punem punct penibilului dia
log. El a ținut vreo două ceasuri, 
timp în care numeroși tineri 
și-au manifestat totala lor ne
mulțumire față * de activitatea 
cultural-artistică și distractivă 
din comuna lor, față de atitudi
nea refractară a celor doi fac
tori — directorul căminului și 
secretarul U.T.C. Punem punct 
doar aici, pe hîrtie, pentru că 
dialogul abia de acum încolo 
ar trebui să continue.

de zile fără fo-
e adevărat! 
Secretarul comi- 

nu face nimic.

Ajungem la U.R.A. Mai îna
inte, primul secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. Te
cuci, Vasile Niță. mă introdu
sese deja în universul de fapte 
și preocupări al tinerilor din 
municipiu. Reținusem un nu
măr de activități și inițiative 
apărute în această perioadă de 
mare efervescență și dinamism, 
toate destinate sporirii indicilor 
economici și calitativi, obținerii 
unor rezultate din ce în ce mai 
bune și, în același timp, edifi
cării unei atitudini conștiente, 
active față de muncă. „în afa
ra oîștigurilor înregistrate în 
procesul de producție, credem 
că am reușit și un altul, al 
educării politice a tineretului" 
— îmi spusese Vasile Niță.

Am reîntîlnit aceste afirma
ții în argumentele cotidiene ale 
muncii desfășurate la U.R.A.- 
Tecuci, o întreprindere în care, 
majoritatea covîrșitoare a mun
citorilor sînt membri ai orga
nizației U.T.C. Tinerețea între
prinderii o dau însă nu nu
mai oamenii ei, ci și virata, 
cei cinci ani abia împliniți. O 
tinerețe matură și responsabi
lă, demonstrată încă o dată în 
cifrele recentelor angajamente.

„Pe anul în curs, uzina se 
angajase inițial să dea peste 
plan o producție de 4.300.000 
lei, ne spune secretarul comite
tului de partid, Trandafir Ciu- 
că. Pînă la Conferința Naționa
lă a partidului trebuie să rea
lizăm din aceștia 2.800.000 lei, 
dar noi ne-am suplimentat an
gajamentele cu încă 700.000 lei, 
iar pînă la sfîrșitul anului 
avem să adăugăm încă 10.000.000 
lei".

Saltul pare într-adevăr spec
taculos, însă și aceste angaja
mente vor fi, cu siguranță, de
pășite. Ca dovadă, tinerii din 
secția de fabricație piese de 
schimb au cerut suplimentarea 
angajamentelor uzinei în ceea 
ce-i privește. Am stat de vor
bă cu ei, cu șefi de echipă, cu 
simpli muncitori. Toți aveau a- 
ceeași părere : angajamentele 
sînt mobilizatoare, perfect rea
lizabile în condițiile unei bune 
organizări a producției, ale unei 
stricte discipline de muncă și 
cu sprijinul voinței ferme de

a izbîndi, ele vo» deveni M 
termenul promis o realitate 
concretă.

în rîndul el, organizația 
U.T.G, este nemijlocit antrena
tă în tot acest proces al între
cerii ou timpul, venind cu ac
țiunile sale proprii în sprijinul 
îndeplinrii angajamentelor a- 
sumate de întreprindere. „Pînă 
acum vreo trei ani, ne spunea 
secretarul comitetului U.T.C., 
Lucian Enache, am avut destule 
dificultăți, explicabile dacă ne 
gîndim că nu aveam un colec
tiv închegat, cu tradiții. Dar 
am reușit să ajungem la un re
zultat îmbucurător în urma

vate ) în 1971 — 4.600, iar în 72, 
pînă în prezent, aproximativ 
1.500. E drept că anul acesta 
sînt mai puține, spune Lucian 
Enache, dar nu ne vom declara 
mulțumiți atîta vreme cit mai 
avem și o singură oră absență 
nemotivată la nivelul uzinei. A- 
cesta este angajamentul nostru 
în cinstea Conferinței partidu
lui".

în timpul discuției pe care 
am purtat-o, a revenit adesea 
în dialoguri termenul „crește
re" : creșterea producției, cre
șterea conștiinței muncitorești, 
creșterea oamenilor. Am între
bat cu ce unitate de măsură

OAMENII CRESC 
ODATĂ CU 

ÎNTREPRINDEREA
unor eforturi, îndelungate și 
perseverente".

Exemplele vin din nou în 
sprijinul afirmațiilor. Ele con
țin o varietate de modalități, 
de acțiune. înoepînd cu un 
„proces al indisciplina ților" 
care a avut loc anul trecut și 
oontinuînd cu concursurile pro
fesionale, dezbaterile pe teme 
de producție sau popularizarea 
tinerilor fruntași, care sînt 
acum în plină desfășurare. Ilu
strativă este și evoluția cifrei 
orelor de absențe nemotivate 
pe ansamblul uzinei : în 1970, 
36.000 (!) ore absențe nemoti

în sala de comandă a Combinatului chrmic dm Craiova
Foto: PAVEL TlNJALĂ

pot fi apreciate aceste creșteri, 
cele de conștiință îndeosebi î 
„Cu fapte, cu argumentele mun
cii, mi s-a răspuns. Spre exem
plu, acum cîtva timp ieșeam pe 
poarta uzinei să plec la școa
lă. Pe un teren nișite băieți de 
la secția „punți spate" jucau 
fotbal. Pe drum mă întîlnesc 
cu tovarăișul inginer șef. Inter
venise o situație neprevăzută 
într-una din secții și era ne
voie de oameni. Băieții care 
jucau fotbal ieșiseră din schimb, 
dar m-am dus la ei și le-am 
spus, uite așa și așa, iată des
pre ce este vorba. Au lăsat 
imediat jocul și s-au întors în 
uzină. Și nu de ochii mei’ au 
făcut-o. A doua zi l-am între
bat pe inginer : „Cum au mers 
băieții ?“. „Buni băieți, zice, 
merită toate laudele". Cu fapte 
de genul acesta măsurăm cre
șterea conștiinței.

Am trecut și. prin secții. Am 
stat de vorbă cu tinerii. Im
presionantă maturitatea lor de 
gîndire, impresionant pentru ' 
vîrsta lor gradul de responsa
bilitate cu care abordează fie
care problemă. „Pentru noi, 
munca politică constă în reali
zarea planului" mi-au mărturi
sit mulți din ei. Iar dovezile 
acestor cuvinte pline de încre
dere le-am întîlnit și după a- 
?eea, plecînd de la U.R.A., în 
diverse alte locuri din Oraș. Am 
văzut, de pildă, între altele, 
parcul și baza nautică de agre
ment ale orașului, realizate în 
numai trei luni prin munca pa
triotică a nu mai puțin de 8.000 
de tineri, între care cei de la 
U.R.A. s-au aflat întotdeauna 
în primele rînduri. Și am în
țeles că aici fiecare tînăr are 
adine sădită în suflet conștiin
ța actului politic pe care îl 
realizează, prin munca sa.

MARIAN GRIGORE

La cîțiva pași, 
exemplele rămin 

necunoscute

Ora 14,00. De la exploatarea 
minieră ne îndreptăm că
tre sediul Consiliului popular 
comunal unde ne așteptau cîțiva 
tineri intelectuali — Aurelia 
Moșneanu, Mircea Marinescu și 
Ion Almăjanu, profesori, medi
cii Dan Ceaușescu și Cornel Ni- 
culescu, bibliotecara Vasilica 
Raduș, studentă la secția fără 
frecvență a Facultății de biblio
teconomie din București. Mulți 
dintre interlocutorii noștri de 
pînă atunci susținuseră : „Ne-am 
născut aici“, sau „ne simțim ca 
și cum ne-am fi născut aici, ne 
interesează tot ceea ce se pe
trece La Mahmudia, nimic nu ne 
poate lăsa indiferenți“. A nu fi 
indiferent, înseamnă, însă, mai 
mult decît a o spune, înseamnă 
a dovedi cu adevărat că nimic 
din ceea ce poate fi îmbunătățit 
în jurul tău, printr-o soluție la 
îndemina ta, nu răimîne in starea 
care te-a nemulțumit. Altfel ce 
argumente îți pot sprijini afir
mația că îți simți apartenența 
la un colectiv, mărturisirea că 
îți cunoști afinitățile față de 
soarta unor locuri pentru proce
sul de transformare al cărora 
porți și tu o răspundere egală 
cu a celorlalți ?

— în ultimii ani noi ne-am 
schimbat aproape pe de-antre- 
gul modul de viață. Investiția 
aceasta care valorifică dealurile

noastre de calcar ne-a făcut să 
ne descoperim alți oameni, cu 
alte nevoi spirituale, mai largi 
decît înainte. Facem ca prin 
munca noastră exploatarea să 
fie rentabilă. Atunci de ce n-ar 
fi și sectorul cultural al comu
nei rentabil față de noi ? Ren
tabilitatea acestuia ar însemna 
să dispunem de cadrul organi
zatoric prin mijlocirea căruia să 
ne îmbogățim mintea și sufletul, 
în principiu el există și posibi
lități sînt, dar ce se întîmplă 
practic ? Ne lipsește, de pildă, 
un fond actual și adecvat de 
carte tehnică. Nici clubul exploa
tării și nici biblioteca comunală 
nu dispun de așa ceva. Instru
mentele și aparatele existente la 
cămin sînt mai mult distruse. 
S-ar putea constitui niște cercuri 
tehnice. Formațiile artistice au 
dispărut și ele.

Discuția de la consiliu avea să 
ne amplifice convingerile de 
pînă atunci referitoare la carac
terul lipsit de energie, de fer
mentul acțiunii concrete, de in
teresul, ambiția și pasiunea rea
lizării intențiilor celor cu care 
angajăm dialogurile.

— Abia aștept să vin în Bucu
rești, ne-a spus Aurelia Moș- 
neanu, ca să pot avea sentimen
tul satisfacerii necesităților mele 
spirituale

— Cum să mă ocup de proble-

mele asociației sportive, exclama 
profesorul Mircea Marinescu, 
dacă eu, ca președinte al asocia
ției, nu am drept de semnătură !

— Lucrăm aici de un an, de 
doi, de cinci și mulți dintre noi, 
constata doctorul Cornel Nicu- 
lescu, n-am văzut încă Delta 
Dunării. Ți-e și rușine s-o recu
noști, dar acesta e adevărul.

Te-ai putea gîndi cînd stai de 
vorbă cu tinerii din Mahmudia 
la cine știe ce piedici, la cine 
știe ce obstacole, la opoziții rău
voitoare plasate în calea unor 
asemenea dorințe simple, umane, 
firești. Nimic din toate acestea. 
Iată cîteva dovezi : prin fața 
Mahmudiei trec zilnic vase cu 
excursioniști spre inima Deltei 
dar tinerii de aici n-au consti
tuit o comisie de turism și nu 
s-au gindit încă să apeleze la 
serviciile B.T.T-ului gata oriei nd 
să le ofere cele mai divense și 
mai convenabile soluții pentru 
petrecerea unui sfîrșit de săptă- 
mînă la pescuit pe baltă ; nici 
la posibilitatea stabilirii unui 
dialog direct cu toți ceilalți fac-’ 
tori din comună pentru rezol
varea operativă a opțiunilor le
gitime ale tinerilor. Ar fi fost, 
fără îndoială, destul de sim
plu dacă., ar fi pus altcineva 
mina s-o facă.

Călin Toader, secretarul comitetului comunal U.T.C. și Radu 
Sîrbu, directorul căminului cultural din Mahmudia păreau sinceri 
afectați de faptul că angajasem discuțiile cu tinerii acolo unde-i 
descoperisem, adică pe stradă.

— Nu e bine, ne-au mustrat ei, nu e bine chiar deloc. Vedeți 
că asta poate avea tot felul de consecințe neplăcute. Nu e o prac
tică sănătoasă. Care cum trece n-are altceva mai bun de făcut 
decît să-și spună părerea despre activitatea comitetului comu
nal U.T.C. sau a căminului cultural. E jignitor pentru noi. Ne 
știrbește reputația.

— Dar cum ar fi trebuit să procedăm? am întrebat.
— Altfel, ne-au sugerat conlocuitorii noștri. Eu, zicea direc

torul căminului cultural, aș fi găsit o sală, undeva, mai discretă, 
ne-am fi dus cu toții acolo, am mai fi invitat cîțiva tineri, nu 
oricine, băieți mai cu răspundere, care să știe ce să spună, care 
să cunoască mai îndeaproape problemele, și asta n-ar fi dăunat 
reputației noastre.

Ciudat mod de a judeca lucrurile. La urma urmei, ce anume 
s-ar fi schimbat pentru reputația pe care se vede că țin atit de 
mult să și-o apere secretarul comitetului U.T.C. și directorul 
căminului cultural dacă și între patru ochi observațiile ar fi 
fost la fel de usturătoare ?

— Oricum, ne explică tovarășul Radu Sîrbu, ar fi fost altfel. 
Fiindcă una e să se audă în iot satul treaba asta, că vi s-a spus 
ce vi s-a spus, și alta să discutăm numai noi între noi.

Ne pare rău că am făptuit o asemenea eroare, că am luat sa
tul ca martor. Bine intenționați cu toată lumea, așa cum sîntem 
de obicei, am fi putut accepta pînă și propunerea unei convorbiri 
restrînse. dacă o asemenea soluție ar fi însemnat o autentică sal
vare a renumelui instituției culturale din comună și a prestigiu
lui tînărului ales să îndeplinească funcția de secretar al comite
tului comunal U.T.C. Din păcate sîntem și acum convinși că nici 
măcar o asemenea modalitate diplomatică n-ar fi modificat, din
colo de pereții odăii propuse, opiniile oamenilor despre chestiu
nea în discuție. Cheia problemei, stimate tovarășe secretar și sti
mate tovarășe director nu constă în a răspîndi tăcerea de pe o 
uliță a Mahmudieî pe alta, ci în a da oamenilor prilejul să aibă 
de ce te vorbi de bine. Mahmudia, comuna ai cărei oameni i-am 
văzut la lucru în această zi de duminică și care ne-au convins 
de hărnicia și priceperea lor, merită și satisfacțiile unei odihne 
active, ale unui timp liber la fel de bine organizat ca și ce’ 
dăruit muncii.

Reportaj realizat de : 
MIRCEA TACCIU 
ION MARCOVICI 

ION ANDREIȚA

„Ne-ați prins pe picior greșit" 
au fost cuvintele de bun venit 
pe care mi le-a adresat Mihai 
Magdeș, locțiitor de secretar al 
comitetului U.T.C. de la Grupul 
industrial de petrochimie Bor- 
ziești, aflînd că mă interesează ce 
activități inițiază organizațiile 
U.T.C. în sprijinul producției, ce 
își propune comitetul însuși pen
tru educarea prin muncă și pen
tru muncă a tinerilor.

— Știți, tovarășul secretar Mi
hai Ioia este plecat la niște 
cursuri de perfecționare și îl aș
teptăm să se întoarcă pentru ca 
să hotărîm împreună ce acțiuni 
să facem și noi cu organizația 
U.T.C. (care numără circa 2 200 
tineri), mai cu seamă în cinstea 
celor două mari evenimente din 
acest an. Am înregistrat dorința 
lăudabilă a conlocutorului meu 
dar in același timp și faptul că 
29 de membri ai comitetului 
U.T.C. îl așteaptă pe al 30-lea ca 
să se poată apuca de treabă. 
Cum însă nu aveam timp să-1 
aștept și eu pe tovarășul secretar 
(cîte zile oare mi-ar fi trebuit ?J 
am încercat să mă edific de la 
locțiitorul său care sînt acțiunile 
proprii organizației U.T.C. și al 
căror obiectiv suprem este mun
ca.

§ Programul de activități, așa 
cum a fost el întocmit la începu
tul trimestrului al II-lea, se afla 
ascuns undeva în casa de fier, 
printre celelalte hirtii, la loc si
gur. L-am găsit însă și am citit 
în el cîteva fraze frumoase des
pre un concurs intitulat „Calita
te ridicată-preț de cost scăzut", 
deosebit de interesant fiindcă 
viza un scop precis, „sprijinirea 
efortului general de reducere a 
consumurilor specifice".

i „Concursul nu s-a putut des
fășura, am aflat de la interlocu
torul meu. Comisia profesională 
a propus parametrii greu de ur
mărit". „A fost un foc de paie, 
care s-a stins tot așa de repede 
cum s-a aprins". îmi confirma 
apoi și Vasile Grigore, șeful co
misiei profesionale. Concursul 
urma, de fapt, să se desfășoare 
la finele anului trecut, cînd s-a 
constatat că nu-i bine organizat 
și de atunci programele de acti
vități înscriu mereu ca sarcină 

I importawta „reanalizarea obiecti

velor pe baze realiste și reluarea 
concursului". Ultimul termen 
prevăzut era La 10 aprilie a.c. 
Peste câtva timp se va întocmi 
un nou program de activități, pe 
trimestrul III și, probabil, aceas
tă acțiune va figura din nou în 
el. La loc de frunte, bineînțeles.

Mai realist, Vasile Grigore n-a 
uitat să sublinieze că „la G.I.P. 
Borzești se pot face multe lu
cruri frumoase, chiar și concur
suri mai diversificate care să vi
zeze, în ultimă instanță, bunul 
mers al producției, însă nu ne
am gindit mai serios la ele". Altă 
explicație cred că nici nu există.

Și totuși, după ce la organiza
ția U.T.C, a Uzinei de cauciuc 
întîlnisem aceleași exemple de 
formalism și de lîncezeală orga
nizatorică, adăpostite sub pre
textul că „ne aflăm in faza de 
revizuire generală a instalații
lor", după numai cîteva sute de 
metri, la Uzina chimică, aveam 
să fiu pus, ca și însoțitorul meu 
de altfel, în fața unei surprize 
plăcute.

Energic, interesat în per
manență de bunul mers al pro
ducției. prezent continuu în vi
ata uzinei și a tinerilor, comite
tul U.T.C. de la Uzina chimică 
Borzești, a cărui secretară este 
Elena Hollerbach, nu așteaptă 
să fie împins de nimeni de la 
spate, să i se spună ce anume 
trebuie să facă într-o anumită 
perioadă sau alta, ci din pro
prie inițiativă propune măsuri 
în raport de necesitățile pro
ducției și dorințele tinerilor. își 
completează în permanentă 
programul cu noi sarcini și mo
dalități de rezolvare, dovadă 
certă că aici lucrurile .jsint lu
ate în serios".

Pentru perioada reviziilor, 
spre exemplu, comitetul U.T.C. 
de la Uzina chimică a consti
tuit brigăzi complexe si per
manente de lucru formate din 
cîte 15 tineri calificați, care au 
rămas voluntar peste program 
pentru repararea și întreținerea 
utilajelor în sectoarele în care 
se cerea un efort suplimentar. 
Ecoul acestei inițiative s-a stins 
însă înainte de a ajunge $i la 
sediul comitetului U.T.C. al 
grupului. Așa se explică pro
babil că în timp ce la celelalte 
comitete am văzut acțiuni

„stas", aici am întîlnit idei pro
prii, care se completează una pe 
alta, urmărind însă același unic 
scop : formarea tinerilor prin 
muncă și pentru muncă. Inten
sificarea agitației . vizuale si 
popularizarea aspectelor nega
tive și pozitive, permanentiza
rea emisiunilor „Tineretul și 
producția", „Portrete de tineri 
fruntași în producție, organiza
rea unei dezbateri pe tema în
tăririi disciplinei de producție, 
organizarea periodică de rai-’ 
duri-anchetă intitulate sugestiv 
„Minutul felicită, minutul acu
ză sînt numai cîteva din ac
țiunile pe care le-am reținut 
din complexul program de ac
tivități al comitetului U.T.C. de 
la Uzina chimică.

Nu este de mirare deci că, 
din cele cinci comitete U.T.C. 
de la Grupul industrial petro
chimic Borzești. cel al Uzinei 
chimice este singurul care, ia
răși din proprie inițiativă, a 
hotărît ca în vederea realizării 
angajamentelor luate de condu
cerea uzinei în cinstea Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, să lanseze el 
însuși o chemare la întrecere 
către organizațiile U.T.C. din 
uzină. Decît orice recomandare 
este mai elocventă simpla re
producere a angajamentelor: 
„Comitetul U.T.C. cheamă la 
întrecere toate arganizatiile 
U.T.C. din uzină propunînd ur
mătoarele obiective : nici un u- 
tecist cu absențe nemotivate 
sau intirzieri la program, nici 
un tînăr cu sancțiuni pentru a- 
bateri, nici un membru U.T.C. 
cu note sub 7 la cursurile de 
ridicarea calificării profesionale, 
nici o oră absență ca urmare a 
unor eventuale accidente."

Și in felul acesta, totul devine 
deodată mai simplu, dar și mai 
inexplicabil parcă. Comitetul 
U.T.C. al Grupului petrochimic 
nu s-ar putea plînge că nu știe 
ce si cum să facă. Exemplele 
mobilizatoare îi sînt la înde- 
mînă. chiar în perimetrul de 
influență al propriei sale acti
vități. Nu i-ar rămine decît. cel 
mult, să răspundă și el la che
marea lansată deja. Insă s-d 
ducă, de data aceasta, pînă la 
capăt.

GH. SPRINȚEROIU
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aproximativ
Ceea ce, putem zice, 
se numească consis-

1. EMANUEL

CINCINALUL IN PATRU ANI Șl JUMĂTATE!
MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTA 

PE CARE O DESFĂȘOARĂ SIDERUR- 
GISTII PATRIEI ÎN VEDEREA REALI
ZĂRII CINCINALULUI ÎNAINTE DE 
TERMEN A DECLANȘAT IN „CETA
TEA DE FOC" A REȘIȚEI NOI Șl 
VALOROASE INITIATIVE.

CONSTRUCTORII SI MONTORII 
CENTRALEI TERMOELECTRICE ROVI- 
NARI ȘI-AU PROPUS SA REALIZEZE 
PESTE SARCINILE PLANULUI PE A- 
NUL ÎN CURS UN VOLUM DE LU
CRĂRI ÎN VALOARE DE 21 500 000 
LEI.

fel, planul pe primul semestru a fost înde
plinit înainte de termen, creîndu-se condiții 
ca pînă la 30 iunie să se realizeze 70 la sută 
din planul anual de investiții.

Pe această cale, fumaliștii, de pildă, au 
reușit să atingă parametrii tehnico-produc- 
tivi prevăzuți pentru actualul cincinal și să 
înregistreze cel mai mic consum de cocs pe 
tona de fontă elaborată, atins în industria 
noastră siderurgică. Aceste performanțe s-au 
concretizat într-un spor de producție, peste 
prevederile planului la zi, de aproape 6 500 
tone fontă. In același timp, prin scurtarea 
duratei de elaborare a șarjelor și utilizarea 
cu maximum de randament a capacităților de 
turnare, oțelarii au realizat în plus mai mult 
de 4 400 tone oțel.

Suma aceasta întrece cu 9 500 000 lei pe cea 
consemnată în angajamentul asumat la în
ceputul anului.

Muncind cu forțe sporite pentru traduce
rea în fapt a propriilor hotărîri, mai multe 
formații de lucru au înscris în graficele în
trecerii succese deosebite. Astfel, colectivul 
din brigada de dulgheri condusă de comu
nistul Petre Șerban, care s-a angajat să rea
lizeze cu 10 zile înainte de termenul plani
ficat acoperișul, fundațiile și planșeele grupu
lui nr. 3 degazori și să gliseze cu 6 luni mai 
devreme corpurile grupurilor nr. 4 și 5 din 
cadrul șirului de degazori, a cîștigat in cursul 
lunii iunie un avans de 7 zile față de gra
ficele de producție. Rezultate promițătoare 
au înregistrat și colectivele de montori. Ast-

ÎN CINSTEA CONFERINȚEI NA
ȚIONALE A (PARTIDULUI Șl A CELEI 
DE-A 25-A ANIVERSARI A REPUBLI
CII. LA MEDIAȘ, A AVUT LOC O 
NOUA PREMIERA INDUSTRIALĂ — 
INTRAREA ÎN FUNCȚIUNE, ÎNAINTE 
DE TERMEN, A UNEI FABRICI DE 
MOBILA.

Prevăzută cu o capacitate anuală de 11 000 
garnituri, noua unitate a industriei lemnului 
este dotată cu utilaje și instalații moderne 
fabricate în cea mai mare parte în țară. 
Pentru început, fabrica produce patru tipuri 
de garnituri de mobilă.

După cum informează directorul fabricii, 
ing. Niouiac Cojanu, colectivul tinerei uni
tăți s-a angajat să realizeze parametrii pro
iectați în numai șase luni.

COLECTIVUL UZINEI METALURGI
CE DIN IAȘI ACORDĂ O ATENȚIE 
DEOSEBITA FOLOSIRII JUDICIOASE 
A MATERIILOR PRIME.

în acest scop, a fost extinsă metoda lami
nării la dimensiuni cît mai apropiate de ce
rințele beneficiarilor, fapt ce contribuie la 
economisirea a 300 tone de bandă de oțel 
anual. De asemenea, specialiștii uzinei au 
găsit posibilitatea de a valorifica profilele 
mai scurte, care pînă acum erau oonsiderate 
deșeuri. Prin folosirea acestora la construcții 
metalice fără restricții de rezistență vor fi 
valorificate anual 2 000 de tone de țevi.

Pe aceeași linie a fost elaborat un pro
cedeu vizînd recuperarea prafului de zinc 
rezultat în urma proceselor tehnologice. 
Printr-un tratament special, praful de zinc 
este activat și livrat Combinatului chimic 
de la Valea Călugărească drept materie 
primă. în vederea reducerii consu
mului de oțeluri rapide pentru scule. în uzi
nă se află în curs de proiectare o mașină de 
sudat cap la cap scule, procedeu prin Care se 
reduce consumul de oțel rapid cu 50 la sută.

ZECE TONE
DE CĂRBUNE
PE POST In

ABA TAJ FRONTAL
„PLANUL DE BĂTAIE" AL BRIGĂZII 

LUI NICOLAE CROITORU 
DE LA MINA PAROȘENI

Pînă acum două luni am lu
crat la pregătiri. Intr-o zi însă 
directorul minei, însoțit de șe
ful sectorului, a venit la mine 
și mi-a spus că trebuie mo
bilizate toate forțele pentru re
cuperarea restanțelor și asigu
rarea în final a îndeplinirii sar
cinilor de plan. în consecință 
am trecut cu brigada la extrac
ția cărbunelui. Ca loc de mun
că mi-a fost repartizat abata
jul frontal 6123 din stratul 18 
blocul 2 B sectorul I. Randa
mentul pe care trebuie să-l rea
lizez : 5 tone pe post. Ortacii 
s-au apucat de treabă cu am
biție. în fiecare zi înregistrăm 
o avansare superioară celei pla
nificate, ceea ce ne-a permis în 
luna mai să extragem peste 
plan 1 500 tone cărbune. Făcînd 
un calcul sumar rezultă că în 
loc de 5 tone pe post, fiecare 
om a dat zilnic cu 700 kg mai 
mult. în această lună randamen
tul planificat a fost mărit cu 
300 kg dar încă din primele 
zile am avut garanția că îl4 vom 
realiza și depăși pentru că cu
nosc bine puterea de muncă a 
ortacilor. Eu sînt convins că pu
tem face încă mult mai mult. 
Cu doi ani în urmă, lucram tot 
într-un abataj frontal. Și obți
neam randamentul de 8.5 tone 
pe post. E drept că această can
titate de cărbune o extrăgeam 
în 8 ore dar nu există nici o 
piedică ca randamentul să fie 
atins și in 6, cît durează astăzi 
schimbul în subteran. Afirm a- 
cest lucru pentru că nici înain
te nu lucram efectiv 8 ore ; 
pierdeam mult timip așteptînd 
vagonetele goale sau colindînd 
prin galerii după materiale. 
Nici astăzi nu folosim integral 
cele 6 ore afectate producției. 
Dacă n-am irosi încă minute 
prețioase am putea atinge ran
damentul de cel puțin 10 tone 
pe post. De fapt noi ne-am și 
propus să realizăm în cel mai 
scurt timp un asemenea randa
ment. Distanța care ne separă 
de alte brigăzi nu ne făcea 
cinste așa că am decis să ne 
măsurăm forțele cu Petre Con
stantin și Mihai Blaga de la 
Lupeni, cu Mihai Ceucă și 
Gheorghe Scorpie de la Uricani, 
cu alți șefi de brigadă care 
și-au propus să se anropie de 
randamentul de 10 tone pe post. 
Pentru a ajunge aici, trebuie 
să eliminăm întreruperile care 
mai apar în producție. Consul- 
tîndu-mă cu ortacii am întoc
mit un „plan de bătaie" care, 
sînt convins, își va arata în cu- 
rind roadele. Se întîmpla frec
vent ca din lipsa vagonetelor 
goale să staționăm ore in șir. 
Aceste pauze sînt acum lichi
date chiar dacă problema goale
lor nu a fost încă rezolvată la 
nivelul minei. Dacă la intrarea 
în șut observ că mi-au fost re
partizate doar 90—100 de goale, 
știu că ele nu-mi vor fi sufi
ciente pentru tăierea fâșiei așa 
că fac tot posibilul să-mi creez 
poziție de lucru pentru a pu
tea efectua operațiile ajutătoa
re în perioada de circa o oră cit 
îmi vor lipsi goalele. Aceste o- 
perații tot trebuie executate. Nu 
fac decit să le încadrez în tim
pul potrivit și prin asta să u- 
tiMzez cît mai rațional fondul 
de timp. Pentru desfășurarea 
neîntreruptă a producției m-am 
aprovizionat din vreme cu cio
cane de mină, perforatoare, lo- 
peți cu piese de schimb pentru 
utilaje, în primul rînd cu cele 
care ne dau mai multă bătaie 
de cap : stele, turbine, angre
naje și role pentru transportoa
re. Avîndu-le la locul de mun-

că. în cazul defecțiunilor efec
tuăm doar operația de schim
bare a acestora ceea ce nece
sită destul de puțin timp. ___ r--— ___ ____

Știm cu toții însă că e mai și suitori, cale de cîțiva °kilo- 
Acest lucru e nu numai 

foarte greu dar și costisitor. 
Dacă Fabrica de stîlpi hidrau
lici de la Vulcan aflată la mică 
distanță de noi ar asigura ne
cesarul de piese de schimb, în 
special ventile, reparația s-ar 
putea efectua in abataje și ar 
dura doar cîteva minute. M-aș 
bucura mult dacă muncitorii de 
La Vulcan ne-ar înțelege și ne-ar 
ajuta. De ce să nu fiu sincer și 
să nu recunosc, noi visăm să ne 
numărăm printre cele mai bune 
brigăzi din frontalele Văii Jiu
lui.

ușor să întreții un utilaj decît 
să-1 repari, așa că am depus 
toate strădaniile pentru exploa
tarea rațională și menținerea 
în perfectă stare de funcționare 
a utilajelor cu care sîntem în
zestrați. în fiecare schimb avem 
cite un lăcătuș care face revizia 
zilnică a combinei și transpor
toarelor, asigurîndu-le astfel o 
funcționare bună. Ei fac parte 
din brigadă și cînd nu au de 
lucru extrag în rînd cu noi căr
bune. Soluția mi se pare foarte 
eficientă și cred că ar putea fi 
extinsă la toate brigăzile de la 
frontale. Ne mai provoacă încă

DELEGAT LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
— Aceștia sînt băieții mei, 

în fiecare am topit ceva din 
mine ! — declară cu emoție 
și satisfacție maistrul forjor 
Antonache Hristache, Erou al 
Muncii Socialiste, de la Uzi
nele „23 August" din Bucu
rești.

— Acesta este maistrul nos
tru, omul cu care am vrea să 
semănăm întotdeauna! — răs
pund cu recunoștință tinerii 
din secția forjă.

o risĂiĂ
CU MULTĂ
INIȚIATIVA

FORJORUL

dificultăți stâlpii hidraulici care 
asigură susținerea în abataje. 
Cînd se defectează ei sînt trans
portați la suprafață prin galerii

Șl OAMENII 
PE CARE-I 
CĂLEȘTE

AL. BALGKADEAN

NOU FKOIL DE
înaintare la motru

70 la sută din membrii brigăzii conduse de comunistul 
Nicolae Dulugeanu, de la Exploatarea minieră Ploștina, bazi
nul carbonifer Motru, sînt tineri. Acest colectiv a reușit ca 
în 21 de zile să „bată" vechiul record de săpare în galerii 
cu combina P.K. 3M stabilit tot în bazinul Motru.

Întrecerea s-a finalizat de curînd, cînd în galeria 24055 s-a 
atins cota de 601 ml avansare.

I POMPILIU ANDRIȚA ]

SECVENȚE PE 
TRASEELE MUNCII

— Stimate tovarășe Antona
che Hristache, vă numărați 
printre comuniștii investiți cu 
calitatea și răspunderea de-a 
participa ca delegat la Confe
rința Națională a partidului. în
țelegem că la experiența unei 
vieți și activități de 30 de ani 
în această uzină, nu puține sînt 
faptele, năzuințele cu care în- 
tîmpinați acest important eve
niment. Știm, de asemenea, că 
de-a lungul muncii v-ați aplecat 
totdeauna cu grijă și căldură a- 
supra tinerilor, că aceștia au 
beneficiat din plin de sprijinul 
dumneavoastră. Tocmai acest 
fapt l-am propune subiect dis
cuției noastre.

— Permiteți-mi un răgaz de 
emoție. De fiecare dată cind 
vorbesc despre tineri — pe 
care-i iubesc și prețuiesc, pe 
care-i ajut atit cit îmi stă în 
putință — îmi vine în gînd a- 
mintirea propriei mele tinereți. 
Sînt de fel dintr-un sat de lin
gă Nicorești. Eram șapte frați, 
și sărăcia ne-a împins care pe 
unde. Eu am învățat meseria de 
fierar-lăcătuș într-un atelier 
particular, în condiții foarte 
grele. în 1943 am venit în Bucu
rești, în această uzină — la for
jă. Nici aici nu era ușor, dar

legătura cu clasa muncitoare 
organizată, cu mișcarea comu
nistă a însemnat pentru mine 
descoperirea adevăratului sens 
al vieții. De altfel, în 1945, după 
o scurtă perioadă de utecist, co
muniștii mi-au făcut cinstea de 
a mă primi în rindurile lor. Or, 
eu, generația mea ne-am petre
cut tinerețea și am învățat me
serie în asemenea condiții gre
le, avem o dată în plus dato
ria de conștiință de-ai ajuta pe 
tinerii zilelor noastre — cărora 
societatea socialistă le-a creat 
cu totul alt cadru, superior, de

— Evident, munca constituie 
cel mai eficient mijloc dc edu
cație. Paralel cu aceasta, cum 
a stat în atenția dv. preocupa
rea pentru educarea generației 
tinere ?

— Datoria noastră nu este să 
formăm muncitori doar cu înal
tă calificare, ci și cu înaltă 
conștiință de clasă, comunistă. 
Organizația noastră de partid 
și-a făurit un obiectiv central 
din preocuparea pentru dezvol
tarea în rindul tinerilor — prin 
diverse acțiuni și inițiative — a 
trăsăturilor morale specifice o- 
mului nou al societății socia
liste, între care aș insista asu
pra combativității, spiritului de 
răspundere, curajului de opinie 
receptivității la nou, inițiativei. 
De un real sprijin ne este în
demnul adresat de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostit in Ex
punerea la Adunarea generală a 
reprezentanților salariaților uzi
nei noastre, din februarie anul 
trecut, cind spunea : „Fiecare 
dintre dumneavoastră, tovarăși, 
sînteți proprietarii acestei uzi-

Printre cei treizeci și șase de 
comuniști din județul Mehedin
ți care au primit mandatul de 
delegat la Conferința Naționa
lă a partidului se află și ingi
nera textilistă Maria Ghera- 
simescu, secretara comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de con
fecții „Porțile de Fier", din 
Drobeta Tumu Severin.

Maria Gherasimescu, aveam 
să aflu, este un om de iniția
tivă. Făcînd parte din serviciul 
plan, a contribuit direct la o 
mai bună organizare a locuri
lor de rfiuncă și la mărirea cu 
citeva procente a productivită
ții muncii. O misiune de care

despre calitatea pregătirii aces
tor generații ?

— Strădania noastră a fost ca 
toți să devină muncitori cu înalt 
nivel de calificare. Și iată, acum 
ne mîndrim că tineri din gene
rația anilor ’53—’55 sînt oameni 
de bază ai secției. Dumitru Io- 
niță, Ilie Nestor, Alexandru 
Mălai, Dumitru Manolache, Ște
fan Zapan, Costache Tinjală, 
Grigore Rîureanu conduc proce
se tehnologice complexe. Actua
la generație tînără — între care
aș evidenția în mod deosebit .ne, pentru că statul, societatea, 
uteciștii Ion Vtotilescu, Teodor v-a încredințat sarcina ca, în

MESAGERI Al GiNOULUI
Șl VOINȚEI COLECTIVE

realizare — să crească frumoși 
și drepți, adevărat schimb de 
nădejde al nostru. De aceea, a- 
tunci cînd îi învăț, cînd îi ajut 
cum să. deprindă mai bine, mai 
temeinic meseria, nu uit prile
jul de a le reaminti cît de greu 
era pe vremuri, cite sacrificii a 
trebuit să facă eroica noastră 
clasă muncitoare pentru aa ei să 
se bucure astăzi de aceste, ne
visate altădată, drepturi. Din 
1943 și pînă în prezent ipuncesc 
numai aici, la „23 August", la 
secția forjă și mi-au trecut — 
cum se zice — prin mînă gene
rații după generații. în fiecare 
am topit ceva din mine.

— Sînteți șeful atelierului for
jă grea. în contextul acestui loc 
de muncă, ce ne puteți spune

Suharu, Gheorghe Traglă, Va
sile Fecioru, Gheorghe Andrei, 
Constantin Florea, Marin Cio- 
botă — oferă toate argumentele 
pasului demn pe urmele înain
tașilor. Din cei 150 de munci
tori ai atelierului, mai mult de 
jumătate sînt tineri. Ei mînuiesc 
utilaje de înaltă tehnicitate — 
prese și ciocane de diverse ti
puri — dînd totdeauna produse 
de calitate. Piesele pentru loco
motive, utilaj siderurgic și echi
pamente de frînă realizate de 
acești tineri primesc cele mai 
bune calificative. Este și acesta 
un fapt care atestă că noi, vrîst- 
nicii. întregul colectiv ni i-am 
apropiat (și, cred, ne-au apro
piat), sîntem mereu alături de 
ei cu vorba și fapta.

colectiv, să administrați aceste 
bunuri materiale și financiare — 
în calitate de proprietari și de 
producători". De sensurile pro
funde ale acestui îndemn sin- 
tem pătrunși cu toții, și cu atât 
mai mult ne străduim ca ele să 
fie clar și adînc înțelese de că
tre generația tînără. Iată de ce. 
unul din gîndurile mele cu care 
întîmpin apropiata Conferință 
Națională a partidului este de-a 
asigura înaltul forum că cei 
peste 2 500 de uteciști ai uzinei 
noastre — alături de întregul 
colectiv muncitoresc sînt ferm 
hotărî ți să nu ,_________ 2
nici un efort pentru a traduce 
in faptă înaltul cuvînt al parti
dului.

I. ANDREIȚA

alături de întregul
precupețească

se achită ahum cu multă con
știinciozitate este școlarizarea 
viitoarelor cadre. Peste un an, 
fabrica își va mări capacitatea 
de producție și va primi aproxi
mativ opt sute de noi munci
tori. Ca secretară U.T.C., la o 
organizație de aproape două 
sute de uteciști a reușit să redu
că aproape la zero întîrzierile 
și absențele nemotivate de la 
locul de producție printr-o sus
ținută muncă de educație poli- 
tico-ideologică.

— Cum ai primit înalta răs
pundere ce ți s-a încredințat de 
către comuniștii din județ ?

— Orașul nostru, județul nos
tru — a ținut să spună tînăra 
delegată — se află în pli
nă dezvoltare economică. Este 
nevoie de mari eforturi. Dar, 
participind din tot sufletul la 
efortul general al concetățeni
lor mei, trăiesc cu convingerea 
că ceea ce facem noi, astăzi, a 
început să se numească viitor. 
Stă mărturie această incredibilă 
comprimare a timpului care se 
numește „cincinalul în patru 
ani și jumătate" Iar eu aș vrea 
să dau tot ce am mai bun în 
mine pentru acest viitor. Asta 
aș vrea să spun comuniștilor, 
la tribuna Conferinței.

EMANUEL ISOPESCU

PATRIOTICE

Foto: GH. CUCU
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Un raid efectuat pe ruta Olt-Dolj-Mehedinți ne-a convins 
o dată în plus că anul școlar are exact patru trimestre. Ele
vii au prins cu nădejde în mîini obiectele concrete ale muncii și 
încearcă să demonstreze că o VACANȚĂ ACTIVĂ este ceea ce 
sîntem în mod obișnuit de acord să definim prin VACANȚA DE 
MUNCĂ. Ceea ce, după cum se va vedea, în mare măsură le 
reușește.

Ziarul nostru a publicat la 
timpul cuvenit răspunsul 
elevilor de la Liceul „Ion

Minulescu" din Slatina la che
marea colegilor din Iași. Reme
morăm un pasaj din angajamen
tul elevilor din Slatina : „Se 
vor realiza 24 de mii de ore de 
muncă patriotică la amenajarea 
rîului Olt, lucrare evaluată la 
o sumă de 150 000 lei".

Cu cîteva zile în urmă mă a- 
flam la ieșirea din oraș, pe ma
lul Oltului. Primul meu inter
locutor a fost comandantul bri
găzii, secretarul comitetului 
U.T.C. pe liceu, elevul Dorin 
Butnaru.

— Ne-am organizat în 10 bri
găzi de muncă a cîte 20 de elevi. 
Și după cum vedeți, nu stăm pe 
loc.

Pe o distanță de mai multe 
sute de metri, 200 de tineri ni
velează plaja, taluzează maluL

Privesc o clipă pe malul o- 
pus. Arată de parcă într-adevăr 
a fost tras cu sfoara.

— Noi l-am făcut, îmi prinde 
unul dintre băieți privirea. în 
două zile l-am făcut.

— Și mîine îmi spune un alt 
fruntaș, Constantin Căpățînă, să 
vedeți că va merge cot Ia cot 
cu noi.

Cînd vor preda ștafeta, la 1 
iulie, colegilor mai mari, stu
denților de la Universitatea din 
Craiova, acești băieți vor să ra
porteze că și-au îndeplinit sar
cina lor patriotică cu cinste 
abnegație.

Un activist de la Consiliul 
popular orășenesc îmi mărturi
sește că treaba asta era progra
mată pentru vreo , cinci zile. Dar 
băieții și fetele de la „Minu- 
lescu" au terminat-o mult mai 
repede, terasînd 250 ml., nive- 
lînd prundișul pe o suprafață 
de aproximativ 500 m.p., săpînd 
cam 20 m.c. de pămînt 
prăștiind peste 60 m.c. 
last.

ȘI 
de

îm- 
ba-

L unîngă Băilești, pe 
semincer de lucerna 
întreprinderii de executa

rea lucrărilor de îmbunătățire 
a pajiștilor Craiova, lucrează o 
mare -parte a elevilor de la 
Școala profesională de mecani
zări agricole din Băilești.

Lotul, cu o suprafață de 540 
ha, este o adevărată pacoste 
pentru întreprinderea care îl 
îngrijește. După cum mi s-a 
spus, după cum am văzut și sin
gur, din cauza ultimelor ploi, 
cîmpul a fost invadat de buru
ieni. Nici un normativ din lume 
nu poate plăti cu adevărat mun
ca ce trebuie depusă pentru

lot 
al

curățarea unei asemenea supra
fețe.

— Dacă nu ar fi fost acești 
băieți, îmi spunea tehnicianul 
Vasile Dinulescu, nu știu cum 
o scoteam la capăt. Aici este 
muncă nu glumă !

Acești viitori mecanizatori 
scot literalmente lucerna la lu
mina binefăcătoare a soarelui. 
Mă. apropii de unul din băieți.

— Merge treaba ?
— Trebuie să meargă.
Răspuns neted, grăbit, de om 

ocupat. Este Alexandru Balaso- 
vici, performerul zilei. Cei 76 
de elevi care vin pe lot reușesc 
să plivească zilnic peste 5 hec
tare, ceea ce în condițiile difi
cile în care se lucrează, consti
tuie o performanță. Singur Ba- 
lasovici, a făcut o jumătate de 
hectar. Pe cînd, Aurel Curcanu 
nu a făcut nici măcar un rînd. 
Cu el aș fi avut timp berechet 
de discuții. Dar l-am lăsat să se 
minuneze în continuare de cit 
făcuseră ceilalți. Colegii lui 
mi-au spus că vor convoca o 
ședință de organizație-fulger, 
după terminarea lucrului.

Ne aflăm lîngă Drobeta 
Turnu Severin, la I.A.S. 
„Dealul viilor". Aici, pe 

dealuri, lucrează patruzeci de 
băieți și patruzeci de fete de la 
Liceul „Traian" și respectiv Li
ceul nr. 3. Fetele la legat via 
și băieții, firește, la o treabă 
mai pentru băieți: prășitul viei. 
Intre cele două grupuri de ti
neri există o întrecere nedecla- 
rată dar vie, palpabilă. După 
fiecare zi se trage linie și se 
face socoteala : cine a realizat 
lucruri mai multe și de mai 
bună calitate. Pînă la ora Ia care 
am ajuns noi se părea că bă
ieții au fost mai harnici. Ori
cum reprezentanții întreprinde
rii erau mulțumiți.

în ultimul moment am notat 
că pînă în prezent cei optzeci 
de elevi de la cele două licee 
severinene au efectuat aproape 
4 000 de ore de muncă patrioti
că în valoare de 
80 000 lei. 
începe să 
tență.
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tat o analiză a rețelei școlii 
profesionale a Capitalei, școală 
care oferă pentru concurs 19 000 
locuri.

Din această analiză, unele as
pecte merită o atenție deosebită 
cu atît mai mult cu cît în amin-

tita cuvîntare a conducătorului 
partidului s-a insistat cu precă
dere asupra optimizării învă
țămîntului profesional.

Scînteia Tineretului își oferă 
coloanele sale unei dezbateri 
privind perfecționarea procesu
lui de instruire a viitorilor mun
citori.

ILIE DABU dăm
directorul Grupului școlar 
profesional „23 August" : tinerilor

o meserie, nu o
fracțiune din ea

Unul din aceste aspecte se 
referă la rețeaua meseriilor, la 
nomenclator, de fapt, la con
cepția ce ștă și trebuie să stea 
la baza învățămîntului care pre
gătește muncitorul modern. Se 
constată o mare fărîmițare a 
meseriilor — peste 300 de mese
rii includ școlile profesionale 
din Gapitală. Pe această bază se 
pot face unele observații. Bu
năoară. în școlile profesionale 
se pregătesc electricieni de spe
cializări diferite, pe ramuri in
dustriale E adevărat, toată lu
mea știe că una este munca e- 
lectricianului pentru stații și 
rețele electrice și alta a insta
latorului electrician în construc
ții ori a electricianului de mină. 
Ce facem însă cu o pregătire 
atît de specializată ? Rapiditatea 
cu care se produc modificările 
în înzestrările tehnice vor pune 
pe electricieni în fața unor^ noi 
comandamente tehnice, încît 
precis. îngustarea specializării 
din școală îl va obliga pe mun
citorul care se formează aici 
la o nouă specializare nu mult

timp de la absolvire. Discutăm 
acest fapt cu tovarășul Ilie Da
bu, directorul Grupului Școlar 
profesional „23 August". Ne vor
bește despre o soluție la care 
s-a gîndit: meseriile care tre
buie învățate în doi ani — după 
opinia sa - trebuie structurate 
în programele de învățămînt pe 
două etape distincte : una în 
care elevul să învețe bazele 
meseriei — de așchitor. de pil
dă — un an și jumătate, cunos- 
cîndu-i toate aspectele, urmînd 
ca o jumătate de an să parcurgă 
etapa a doua — a specializării 
pe mașină, la locul de muncă. 
Specializarea finală, care ar 
duce la reducerea . fărîmițării 
meseriilor în fracțiuni de me
serii, ar avea avantajul de a-i 
oferi tînărului posibilitatea să 
se califice pe mașini care, poate 
— mai ales în condițiile în care 
se pregătesc să lucreze La obi
ectivele industriale noi — în 
momentul școlarizării nici mă
car nu există în înzestrarea 
tehnică a bazelor de practică 
ori a atelierelor școlare.

lizșm și după discuțiile cu 
M.E.I., concretizăm planul de 
școlarizare" — explică tovarășul 
I. Tătucu, șeful serviciului în
vățămînt din M.I.C.M. Se pro
cedează bine : de la nevoile în
treprinderilor se ajunge la o 
amplă sinteză a cerințelor pe 
țară. Dar atunci cum se face 
că meseria de strungar se șco
larizează în 21 de școli ale Ca
pitalei, aceea de lăcătuș meca
nic pentru construcții de ma
șini în 17, de frezor rabotor în 
12 și tot în 12 cea de sculer 
matrițer ? Se întîmplă că ace
eași meserie — de strungar, de 
pildă, sau de frezor rabotor — 
se predă în două școli ale ace
luiași departament. Risipirea u- 
nei meserii în mai multe școli 
are repercusiuni negative, mai 
cu seamă pe planul instruirii 
practice. La ora actuală se pune 
atît de acut problema creării 
unor baze de instruire practică 
foarte puternice în stare să asi
gure pregătirea la nivelul teh
nicii actuale precum și posibi
litatea unei instruiri în exerci
țiul producției, dar aceasta nu 
se poate face în condițiile în 
care un număr mare de școli 
trebuie să-și asigure o aseme
nea bază și pentru mai multe 
meserii deodată. Ne gîndim că 
soluția tovarășului Paul Crețu, 
director al Școlii profesionale 
C.I.L.-Pipera, ca școlile profe-

sionale să se profileze fiecare pe 
o meserie care să nu o re
pete pe a altor școli măcar în 
cadrul aceluiași departament^ 
este de luat în seamă. Aceasta 
ar facilita ridicarea calității in
struirii, ajungîndu-se astfel mai 
ușor la școli puternic dotate 
pentru meseriile respective, la 
școli fabrici. Experimentarea 
soluției ar merita, credem os
teneală.

Departamentele explică risipi
rea meseriilor în mai multe u- 
nități de învățămînt prin aceea 
că școlile se înființează pe lîngă 
uzine în raport cu necesitățile 
lor de cadre și ele nu-și coor
donează întotdeauna între ele, 
necesarul. Oricum s-ar justifi
ca anomalia. în orice Caz nu se 
poate accepta un anumit deze
chilibru existent acum în balan
ța rețelei școlare bucureștene. 
Sînt pregătiți în București, un 
număr mare de bucătari, rapor
tat la numărul tinerilor care 
sînt de pildă, pregătiți pentru 
automatizări și acționări elec
trice — ramură ce se dezvoltă 
puternic în Capitală. Chiar dacă 
bucătarii se pregătesc aici pen
tru nevoile întregii țări, nu 
putem justifica -irosirea spațiu
lui de învățămînt — și așa de
ficitar din Capitală — pentru 
profile — ca apicultura, de pil
dă — care nu-și găsesc locul 
neapărat aici. în dauna altor 
meserii.

Pentru elevii clasei a XH-a 
de la Liceul nr. 2 din Cîmpu- 
lung-Muscel ca de altfel și 
pentru profesorii lor ziua de 2 
iunie era o zi neobișnuită. Toți 
erau în fața unor exaanene 
prin care nu mai trecuse pînă 
acum nici o generație de elevi 
de la liceul lor ; examenul pen
tru obținerea carnetului de 
muncitor calificat. Unul oițe 
unul, elevii au trecut prm fața 
exigentei comisii. Rezultatele 
s-au dovedit excelente. Majo-

în domeniul în care au obținut 
calificarea de muncitor. Au 
îndrăgit meseria în cei doi ani 
cit au muncit în atelierele in
dustriei locale. Aici, ne lingă 
meseria propriu-zisă, elevii au 
căpătat și o maturitate de via
tă, au învățat să prețuiască 
munca adevărată. La aceasta 
a contribuit faptul că încă de 
la început ei au fost supuși a- 
ceieiași discipline muncitorești. 
Nu li s-a făcut nici un fel de 
Dabat. Odată intrați pe porțile

TINERI ELEVI LA EXAMENUL
DE MUNCITORI

ritatea au obținut note de la 8 
în sus. In timpul examinării 
lui Radu Gheorghe, de exem
plu, maistrul Petre Momîrlă a 
exclamat:

— Pe acest băiat as dori să-1 
am ca muncitor la mine in 
secție.

— într-adevăr, ne spune prof. 
I G. Nițescu, directorul liceu
lui, acum, după ce, o dată cu 
diploma de bacalaureat vor 
primi și carnetul de muncitor 
calificat, unii dintre absolvenți 
vor fi angajați imediat, fie în 
„Industria locală", fie la Uzi
na metalurgică-Muscel.

Dacă unii vor rămîne în pro
ducție, alții însă vor da la Po
litehnica din București și tot

CALIFICAȚI
atelierelor, ei erau supuși ace
lorași exigențe. Erau munci
tori și fiecare avea tisa lui de 
pontaj. Supravegheati în fie
care dimineață de diriginte și 
primiți cu încredere de mun
citori, ei au deprins repede tai
nele meseriei. Așa a fost posi
bil ca cei 27 de elevi să parti
cipe cu pricepere la realizarea 
nenumăratelor glisiere, tooe 
de eșapament sau articulații 
destinate automobilelor „Da
cia" sau la construcția diferite
lor tipuri de bobine. De altfel, 
toate aceste piese vor participa 
la o expoziție județeană care 
se organizează la Pitești.

ION VADUVA-POENARU

PAUL CREȚU în 21 de școli se

SOFIA PUȘCAȘII PENTRU

director al Școlii 
profesionale C.I.L. Pipera învață strungari».

vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului 

București INVÂTĂMINTUL
PROFESIONAL AVEM UN SINGUR INS
PECTOR CARE NU ESTE CONSULTAT

Un alt aspect deosebit de 
important este acela ce privește 
structura școlii profesionale 
și planul de școlarizare. Lu
crurile. principial, par în re
gulă. Toată lumea ne răs
punde că se pornește de la con
siderarea nevoilor producției. 
Se socotește pe ansamblu cît la

sută din munca investită va 
comporta, de pildă, așchierea, 
cîte strunguri vor funcționa, 
cîți muncitori vor fi necesari și 
astfel se naște o primă cifră ra
portată la specificul nevoilor în
treprinderilor. „Așa e. Noi a- 
dunăm propunerile uzinelor, le 
discutăm cu centralele, le tota-

Era normal să ridicăm proble
ma și în fața forului care coor
donează distribuirea rețelei șco
lare pe perimetrul orașului — 
Consiliul popular al Municipiu
lui București. Tovarășa Sofia 
Pușcașu, vicepreședinte ne ex
plică că Inspectoratul școlar are 
în competența sa. în ceea ce 
privește rețeaua învățămîntului 
profesional, numai problemele 
pregătirii de cultură generală, 
nu și a distribuției rețelei sin
gurul inspector care se ocupă 
de acest sector de învățămînt 
nici măcar nu este consultat în 
sensul așezării rețelei, proble
ma fiind rezolvată de către fie
care departament.

Așadar, un prim aspect care 
a reieșit din analiza noastră este 
acela, că școala profesională a 
Capitalei nu va atinge parame
trii unui nomenclator de mese-

Noi amănunte privind:
SPECIALIZAREA

rii bine raportat la necesități, 
fără paralelisme și meserii lip
site de suport, lipsjte de impor-r 
tanță în rețeaua specifică decît 
în momentul în care se va a- 
junge la o bună conlucrare in
terdepartamentală și cu forurile 
de învățămînt. Dar o conlucra
re reală, la aceeași masă, pu- 
nîndu-se înainte de toate în 
față interesele mari ale econo
miei, fără orgolii nejustificate, 
căutîndu-se soluția optimă în 
sensul de a lăsa fiecărei școli 
meseria pentru care are baza 
cea mai puternică, perspectiva 
de a perfecționa, meseria în care 
poate fi optim sprijinită de în
treprinderea ce o patronează. In 
sensul acesta, se pot stabili u- 
șor și colaborări interdeparta
mentale, căci, la urma urmelor, 
nu va fi nici o piqpdere dacă un 
departament care are o puter
nică școală profesională într-o 
meserie de bază să pregătească 
muncitori și pentru un altul, în 
cadrul căruia meseria respecti
vă este complimentară. Desigur 
toate acestea sînt numai suges
tii, dar ele dovedesc necesitatea 
ca fără nici-o întîrziere indica
ția recentă să fie pusă în prac
tică, printr-o muncă concretă, 
fără amînare.

Na cred că mă voi situa în 
umbra erorii afirmînd că 
stagiunea peste care oad 

acum ultimele cortine a fost 
printre cele mai bogate în schim
buri teatrale. îmbucurător este 
faptul că efervescența acestor 
contacte utile a depășit aria (sau 
A.R.I.A. I) Capitalei, Rpenetrînd 
pină în cele mai multe dintre 
teatrele așa-zis provinciale.
Printre ele se numără și Tea
trul ,,A1. Davilla" din Pitești, 
care a stabilit în cursul anului 
trecut trainice legături, de prie
tenie și colaborare cu Teatrul 
„Polski" din Bydgoszcz (R. P; 
Polonă), contractînd — pe lungă 
durată — schimburi de specta
cole. d« regizori și de sceno
grafi.

Ca urmare în luna octombrie, 
teatrul piteștean a întreprins un 
turneu în Polonia, reprezentînd 
în orașele Bydgoszcz și Torun 
piesele „Io, Mircea Voievod" de 
Dan Tărchilă, ..Meșterul Mano- 
le" de Valeriu Anania și spec- 
tacolul-coup£ „Cine ești tu ?" de 
Paul Everac, bucurindu-se de o 
caldă primire din partea publi; 
cului și de aprecierile criticii 
de specialitate. Ulterior. în pri
măvara acestui an, doi oameni 
de teatru din Pitești, regizorul 
Constantin Dinischiotu, directo
rul teatrului și scenograful Emil 
Moise au fost solicitați de Tea
trul „Polski" pentru a monta 
spectacolul cu piesa româneas
că „Jocul de-a vacanța" de Mi
hail Sebastian, a cărui premie
ră â avut loc ța data de 25 
martie.

Tntorcînd vizita, colectivul 
teatrului „Polski" a susținut 
recent spectacole pe scena pi- 
teșteană cu piesele „Jocul de-a 
vacanța", ..Mutter Courage" de 
Bertold Brecht și „Leșin la mo
dă" de Wojciech BogusLawski, 
lucrarea brechtiană fiind repre
zentată in ziua de 27 iunie și la 
Constanța.

Ne-a bucurat în primul rînd 
că am avut prilejul să vedem 
piesa lui Mihail Sebastian rea
lizată de un regizor și un sce
nograf români. Artiștii polonezi 
au dovedit o bună înțelegere a 
textului acestei „subtile drame 
a inadaptării" cum o definea un

critic. Probabil că experiențele 
anterioare cu lucrări din dra
maturgia noastră — „Fii cumin
te, Cristofor !“ de Aurel Ba- 
ranga, „Nu sînt turnul Eiffel !“ 
de Ecaterina Oproiu și „Iona" 
de Marin Sorescu, fiind re
prezentate pe scena teatrului 
„Polski — le-au netezit drumul 
spre perceperea sensurilor pie
sei lui Sebastian. După un act I 
mai puțin semnificativ (datorită 
în mare parte interpretei Cori- 
nei — Teofila Zaglobianka-Ga-

TEATRUL
,MMI“

LA PITEȘTI
linska, care șe pare că nu a în
țeles prea bine evoluția perso
najului în momentele incipiente 
ale traiectoriei sale), actul II a 
evidențiat o acută sensibilitate, 
exacerbată pînă la sublim în 
scena Ștefan-Corina, consu
mată pe fundalul muzical 
mozartian și prelungită pînă 
în finalul actului. Reușite 
momente în care poezia se 
interferează cu nostalgia conține 
și ultimul’ act. O impresie exce
lentă ne-a lăsat Czeslaw Stopka 
în Ștefan Valeriu, pe care-1 a- 
plaudasem și în Polonia pentru 
o creație de excepție, izbutită 
în principalul rol din „Faust“-ul 
lui Marlowe.

Fără îndoială, momentul de 
vîrf al turneului polonez l-a 
constituit spectacolul cu piesa 
brechtiană „Mutter Courage" 
care, la cel de al 14-lea Festival 
al teatrelor din nord care s-a 
desfășurat în acest an la Torun 
a cumulat cel mai mare număr 
de premii : Premiul pentru re
gie acordat lui Zygmunt Woj- 
dan, directorul Teatrului „Pol
ski, Premiul pentru scenografie 
acordat lui Wojciech Krakoswki 
și două premii de interpretare, 
unul acordat interpretului Ca
pelanului — Roman Metzler, ce
lălalt protagonistei — Ewa Stu- 
denka-Klosowicz. Această feno
menală actriță a dăruit publi
cului o extraordinară Anna Fier- 
ling : o creație cu adevărat me
morabilă. antologică. Spectaco
lul, în toate compartimentele 
sale, a dovedit că distincțiile 
cucerite sînt pe deplin meritate.

Ultimul spectacol al artiștilor 
oaspeți a fost cel cu piesa cla
sică poloneză „Leșin la modă" de 
Wojciech Boguslawski. o come
die de moravuri bine pusă în 
pagină de regizoarea Ewa Bo- 
nacka, în decorurile cochete și 
cu costumele bogate în dantele 
create de scenograful Olaf Krzy- 
sțofek.

Montat 
inserturi 
a captat 
întregind
ților trupei, care s-a arătat ca
pabilă de a face față unor ge
nuri diverse.

Turneul Teatrului „Polski" 
din Bydgoszcz a reprezentat o 
experiență utilă, care se cere 
continuată.

NOTE DE 
LECTURA

în stil vodevilesc, cu 
muzicale, spectacolul 
prin ritmul său alert, 

paleta disponibilită-

De-alungul anilor, s-au făcut 
nu o dată aprecieri abuzive cu 
privire la dispersarea personali
tății lui Mihai Ralea în activi
tăți teoretice foarte variate. E- 
roarea acestor aprecieri rezidă 
în ignorarea unui factor unifica
tor al strădaniilor remarcabilu
lui om de cultură : umanismul 
său enciclopedic. Un umanism 
de factură modernă, ancorat 
creator în variatele dimensiuni 
ale spiritului contemporan. E- 
xistă oameni de cultură a căror 
„risipire" trebuie privită cu în
țelegere, constructiv, pe baza u- 
nei analize adecvate a structu
rilor lor interioare. Firește, se 
ridică întrebarea dacă varie
tatea prea întinsă a preocu
părilor permite contribuții a- 
dîncite într-un domeniu sau al
tul. Dar să nu uităm că — în 
ceea ce privește dezbaterile de 
estetică, problema care ne pre
ocupă în prezentarea de față — 
orientarea democratică, decis 
progresistă a comentării și ana
lizei fenomenului literar-artistic 
în perioada dintre cele două 
războaie, nu poate fi apreciată 
integral, dacă nu se ia în con
siderație contribuția substanțială 
a lui Mihai Ralea. Am mai 
aminti, de pildă, și faptul că 
ideea „operei deschise", 
de solicitată astăzi în 
toate teoretizările moderne asu
pra fenomenului artistic, a fost 
— la noi — anticipată de Mihai 
Ralea cu o surprinzătoare pro
funzime și exactitate încă din 
1928, în volumul „Perspective".

atît 
mai

Mihai halca:

STUDENȚILOR
DIN ANUL V
— Cunoaștem, tovarășe 

rector, că în această pe
rioadă, potrivit Directi
velor C.C. al P.C.R. din 
1968 și indicațiilor ulte
rioare ale conducerii de 
partid, este în curs de a- 
plicare o nouă măsură 
menită să contribuie la 
dezvoltarea și perfecțio
narea învățămîntului uni
versitar : selecționarea
studenților din anul IV 
pentru specializare in 
anul V. Ce, preocupări 
există în acest sens la 
Universitate ?

CU

Prof. dr. 
GEORGE CIUCU, 

rectorul Universității din Bucu
rești

— Facultățile de matematică, 
fizică, chimie și biologie ale 
Universității din București, ca 
și ale universităților din Iași, 
Cluj, Craiova și Timișoara, vor 
realiza pînă la 24 iulie o de
partajare a studenților ce ur
mează să fie admiși în anul V, 
în 1972—1973. Admiterea se va 
face, în limita numărului de 
locuri, în primul rînd pe baza 
unei medii generale minime de 
8. decurgînd din rezultatele 
obținute la învățătură în cei 
patru ani precedenți, precum 
și la examenul de diplomă. Do
sarul de admitere va mai cu
prinde în afara opțiunii scrise 
a candidatului, recomandarea 
catedrei de specialitate și a 
consiliului asociațiilor studen
țești asupra activității sale 
științifice și obștești.

După discutarea în consiliile 
profesorale a acestor documen
te de admitere, la 24 iulie se 
vor anunța rezultatele, astfel 
încît absolvenții neselecționați 
să se poată prezenta la comisii
le de repartizare în învățămînt, 
în zilele de 25—26 iulie. Crite
riile de selecție din acest an a- 
sigură promovarea în anul V 
a acelor diplomați universitari 
din promoția 1972 care au dove
dit aptitudini deosebite și un 
interes special pentru cerceta
rea științifica sau activitatea 
didactică d.e nivel universitar. 
Numărul locurilor disponibile 
este stabilit de către Ministerul 
Educației și învățămîntului po
trivit cerințelor de cadre spe
cializate formulate de ministe-

rele economice și instituțiile de
partamentale.

— Cum 
te aceste 
versitatea

sînt repartiza- 
locuri la Uni- 
din București ?

— La Facultatea de Matema
tică sînt prevăzute 30 de locuri 
în domeniul teoriei probabilită
ților, al cercetării operaționale 
etc. ; la Facultatea de Fizică 
— 30 de locuri pentru specia
lizare în fizică nucleară, corp 
solid, optică, spectroscopie, bio
fizică. Facultății de Biologie îi 
revin 17 locuri în biologie ce
lulară, genetică, hidrobiologie • 
Facultatea de Chimie dispune 
de 50 de locuri pentru ramuri 
ale chimiei organice, fizice, 
pentru biochimie, cataliză și 
catalizatori.

— Ce va caracteriza 
modul de organizare a 
procesului de învățămînt 
în acest an V ?

I'

I
I
I
I
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— Urmărindu-se o speciali
zare în domeniile strînse ale 
științelor matematice, fizice, 
chimice și biologice, se va pune 
un accent deosebit pe activita
tea individuală a studenților 
potrivit unui plan de studiu în
tocmit sub îndrumarea celor 
mai competente cadre didacti
ce ale catedrelor de specialita
te și aprobat de consiliul pro
fesoral al facultății. Acest pro
gram, în alcătuirea căruia se 
va ține seama de specificul 
ministerelor și instituțiilor care 
i-au solicitat acum pe studenți,
va include efectuarea unor lu- a

i
i
i
i
i

crări practice, a unor referate 
științifice sintetizînd o biblio
grafie specifică, participarea la 
cercetarea științifică a catedre
lor pe o tematică corespunză
toare domeniului în care se 
specializează, propusă de insti
tuțiile economice și științiifce 
în care urmează să lucreze în 
viitor; de asemenea, studenții 
vor audia 1—2 cursuri de spe
cialitate și 
sociale.

O atenție 
să acorde 
unei lucrări ____ ____ ... ..
tetizeze concluziile activităților 
practice și de cercetare științi
fică șj care să conțină elemente 
de contribuție originală cel pu
țin în ceea ce privește interpre
tarea datelor și fenomenelor 
studiate.

un curs de științe
specială vor trebui 
studenții elaborării 
finale care să sin-

GEORGETA RUTA

(Urmare din pag. I)

devenirea istorică a indvidului.
Sînt convins că avantajul opti

mismului irumpe în primul rînd 
din aceea că reprezintă un ve
ritabil și lucid pământ al făgă
duinței.

Apoi — și succesul melodra
melor, ca și al marilor tragedii 
ale literaturii o demonstrează im
pecabil, — optimismul funciar al 
omului istoriei, angajat zi după 
zi în facerea și desfacerea vieții, 
se consolidează prin înf ringer ea 
ficțiunii: tragedie, dramă, melo
dramă, adică prin însuși actul 
scrierii și difuzării lor.

Așadar, fie văzut dinlăuntrul 
creației literare, fie din afara ei, 
optimismul este linia politică cea 
mai avansată, fiind semnul uma
nității care modelează natura, 
modelîndu-și totodată propria 
natură. Persistă totuși în rîndul 
unora dintre noi o regreta
bilă confuzie în ceea ce pri
vește nu scopul social al vec
torului optimist al literaturii 
actuale, ci în privința modului 
de structurare propriu-zisă a ope

Scenă din „Jocul de-a vacanța" în interpretarea colectivului de 
teatru „Polski"

rei. Toți recunoaștem realismului 
capacități captivante și valențe 
artistice puternice, dar cîți ne 
înțelegem atunci cînd în discuție 
intră modalitățile particulare de 
optimizare a mesajului artistic ?

S-au alcătuit cărți „rozalii" de 
prima pînă la ultima pagină, 
drept, mai puține decît cele

la
e

toți ceilalți, un om printre toți 
ceilalți, deci scriitorului nu-i 
permisă nici autoamăgirea, 
înșelarea altora, a publicului. Pu
blicul contemporan, istoria care 
e timp și timpul care e politică, 
vor acționa și vor sancționa în
totdeauna defavorabil actele de 
delapidare a sufletelor.

este 
nici

NAE COSMESCU

(Urmare din pag. I).

situație, cu re- 
aici, economist

DE-ALE VIEȚII
de neplăcute povești. Alt bucureștean cu 
lății — n-a mai câutat. Soțul a rămas _ ___ _
sîrguincios, ea s-a dus la post în orășelul D., patru sute 
cincizeci km. distanță de București. Și amîndoi s-au an
gajat într-o navetă năucitoare : în sîmbăta asta venea ea 
la București, în cealaltă pornea el spre orășelul D., ca 
să-și vadă nevestica. După două luni cu constatat că 
stau prost și cu banii și cu nervii — și-atunci au hotărî! 
să se vadă din două în două săptămîni. Apoi, o dată pe 
lună. Pînă cînd ea a intrat în concediu de naștere. „Acum 
trebuie să rezolvi situația, i-a spus ea. Dacă o s-avem un 
copil, o sa fie mai simplu I*. El a Scris un memoriu, și-n 
scurtă vreme a primit răspuns : „Pentru unificarea fami
liei, veți fi repartizat în orașul D.z unde lucrează soția 
dumneavoastră I". La orice, numai la un asemenea răs
puns nu se așteptase 1 Să plece el din București ? Nici 
gînd. Repede a mai scris un memoriu, precizînd că nu 
mai dorește „unificarea familiei". Soția a născut și după 
o vreme a trebuit să se prezinte la post. Copilul Ce fa
cem cu copilul ? Au hotărît de comun acord, să-l trimită 
la părinții ei. Să-l crească bunica. Și iar naveta, ca să-și 
vadă copilul. în fiecare sîmbătă. Apoi o dată la două săp
tămîni, o dată pe lună, o dată la două luni.

Dar într-o bună zi, soția află că economistul sîrguin
cios și-a găsit o prietenă bucureșteancă — și-i aruncă în 
obraz toate ocările. Economistul tace și suportă. Știe el 
de ce tace : „Și tu ți-ai găsit acolo un prieten l* triumfă 
el, după o vreme, cînd simte câ soția și-a epuizat ocările. 
Și copilul ? Stă la bunica, îl crește bunica. Mama vine să-l 
vadă o dată pe lună. Tatăl — o data Ia trei luni. „Ce mi-o 
fi trebuit mie un bucureștean și bătrîn și fără situație 
se-ntreabă soția. Soțul se gîndește în tihnă la bucures- 
teanca lui. Iar copilul crește și va începe sâ priceapă. 
Cînd vor pricepe și părinții ?

pot exista creații, ci doar volume, 
scrieri, kitsch-uri... In această 
perspectivă, drama celui care 
„vede idei" e în adevăr optimis
tă. Optimistă e drama enunțată 
convingător și pasionant și țîșni- 
tă în creație dintr-o inexorabilă 
sinceritate, prin traversarea că
reia valorile calitative ale ființei

REALISMUL ARTISTIC
„cenușii" cu orice preț. Și e știut, 
secolul se grăbește, e greu ca lu
mea să-și mai tragă peste ochi 
văluri de ceață și izolare, dar e 
și mai greu ca lumea să nu știe 
că viața, viața ei este o cursă în 
care nu lipsesc obstacolele. Nici 
o viață nu înaintează pe terenuri 
lipsite de capcane, omul nici nu 
e om fără a se opune răului, fără 
a greși, fără a ocoli, dar mai ales 
fără a găsi în cele din urmă 
diurnul just către realizare, către 
ideal. Și scriitorul e un om ca

Optimismul, — și acesta mi se 
pare miezul neînțelegerilor de 
care pomeneam, — e bine să fie 
înțeles ca fructul apărării dem
nității umane. Al emancipării. Al 
dezlegării omului de superstiție 
și anxietate. Al eliberării vieții de 
natura nesocializată și nu o dată 
ostilă. Fără ambiția creării uni
versului imaginai sub tensiunea 
formidabilă a conștiinței bintuite 
de ideea punerii în deplinătatea 
drepturilor sale a omului care 
face și desface istoria, nu cred că

istorice sînt idealul și mobilul 
intrinseci ficțiunii.

Cînd însă toate drumurile duc 
în chip facil și fără nici un fel de 
dificultăți la optimism, se săvîr- 
șește o dublă eroare: în plan 
artistic, opera e neconvingătoare 
iar în plan moral autorul e un 
farsor, un laș care trebuie depis
tat din timp pentru a nu împrăș
tia braconajul său care, din nefe
ricire, face uneori victime reale,

Nici o societate nouă nu se 
construiește nici ușor, nici din

nimic. Societatea română socia
listă, la fel. Și ea are dreptul să 
ceară și să impună literatura el 
reprezentativă. Atunci de ce să 
se dea credit unor false reprezen
tări, cită vreme a gîndi și a scrie 
optimist înseamnă a promova o- 
menescul dincolo șt în pofida 
greutăților inerente pe care isto
ria reală le ridică ? De ce să se 
tolereze impresiile zaharisite, 
convenționale despre o țară în 
adevăr dinamică, în plină și 
gravă metamorfoză și ascensiune 
spre multilateralitate economică 
și spirituală, impresii care poleesc 
fraudulos corola de minuni a lu
mii noastre contemporane ?

Chiar dacă pînă la urmă echi
librul iese orieum învingător, 
chiar dacă istoria discerne în
totdeauna cu justețe valorile — 
optimismul calp și zornăitor nu 
poate fi tolerat deoarece, poate 
mai mult chiar decît pesimismul 
însuși, la fel și el de nejustificat. 
îndepărtează publicul și, astfel, 
face imposibilă comunicarea me
sajului. Iar fără comunicare, fără 
dialog, literatura este o planetă 
lipsită de atmosferă.

I
I
I
I
i
i
i
i
i
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PRELEGERI
DE ESiniCA
Apariția recentă a cursuri
lor sale de estetică generală și 
specială, ca și cele adiacente ți
nute la Iași (1927—1928) și Bucu
rești (1941—1944) sub titlul „Pre
legeri de estetică" (Editura 
Științifică, 1972). reprezintă un 
veritabil act de cultură. Acest 
eveniment editorial este cu atît 
mai îmbucurător, cu cît recupe
rarea amintitelor cursuri n-a fost 
deloc ușoară. Pentru publicul 
larg, și chiar pentru specialiști, 
volumul în cauză constituie o 
coordonată inedită a personali
tății lui M. Ralea. Chiar dacă 
prelegerile publicate constituie 
doar o stenografiere sau o no
tare de către colaboratori și stu- 
denți apropiați și nu o transmi
tere directă, valoarea acestora 
nu poate fi diminuată.

Prelegerile adunate la un loo 
nu dau naștere unui sistem es
tetic original. Nu în această di
recție trebuie căutată cu priori
tate valoarea cursurilor amin
tite, ci, în primul rînd, credem 
— în vasta și solida perspectivă 
a culturii estetice, — pe care 
acestea o degajă. în acest sens, 
am remarca bogăția de capitole 
a prelegerilor ce năzuiesc să 
întoarcă pe toate fețele, să pri
vească din cît mai multe un
ghiuri „faptul estetic".

în al doilea rînd, se impune 
neîncetat năzuința lui Ralea de 
a integra analiza estetică unei 
idealități a umanistului multila
teral. Există o foarte strinsă re
lație între viziunea estetică a 
autorului și preocupările sale 
constante pentru antropologia 
filozofică.

Am remarca, în al treilea rind. 
ca unul din aspectele cele mai 
importante și mai contempora
ne, abordarea corelată a esteti
cii generale cu esteticile spe
ciale. Evoluția esteticii contem
porane — pe lingă generalitatea 
metateoretică — solicită din ce 
în ce mai insistent o abordare 
la obiect a artei, cu generali
zări specifice. Mihai Ralea a in
tuit această solicitare și a dat 
aproape aceeași importanță es
teticilor speciale (în muzică și 
plastică, de pildă) ca și esteticii 
generale".

Deși în text s-au strecurat o 
serie de erori regretabile, care, 
cu un spor de atenție din par
tea îngrijitorului ediției, acestea 
ar fi putut fi anulate, nu pot fi 
ignorate meritul și efortul 
de a releva publicului larg 
o contribuție estetică româ
nească de a cărei existență, 
s-o recunoaștem, foarte puțini 
aveau cunoștință.

GRIGORE SMEU
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Semnarea Comunicatului comun
cu privire la vizita în Republica Socialistă 
România a delegației Partidului African 
al Independenței din Guineea-Rissau 

și Insulele Capului Verde
(Urmare din pag. I) 

în România ne face să vedem 
lucruri foarte frumoase.

De aproape zece ani luptăm 
pentru eliberarea națională a 
poporului nostru de sub jugul 
colonialismului portughez, dar 
totodată ducem lupta pentru 
recunoașterea ființei noastre 
naționale pe plan internațional. 
De cîțiva ani, Africa ne 
recunoaște ca adevărați repre
zentanți ai poporului nostru. De 
asemenea, Organizața Națiunilor 
Unite recunoaște că partidul 
nostru este singurul partid le
gitim al poporului nostru. Noi 
știm că România, ca și toate ță
rile socialiste în general, recu
noaște mișcările de eliberare 
națională ca adevărații repre
zentanți ai popoarelor lor.

însă, acest act pe care l-am 
tr§it acum marchează mai preg
nant poziția României, are pen
tru noi o importanță istorică și 
ne face să continuăm lupta noas
tră cu și mai multă responsabi
litate. Țara dumneavoastră a in

trat deja în istoria țării noastre 
prin ajutorul acordat și solida
ritatea manifestată ; importanța 
istorică a semnării Declarației de 
astăzi rezultă din faptul că este 
un act de recunoaștere a parti
dului nostru pe arena interna
țională. Este începutul unei do
vezi concrete a personalității 
noastre juridice pe plan inter
național ; nu poți avea indepen
dență, dacă nu ai personalitate 
internațională.

Prin ceea ce ați făcut pentru 
noi ne încurajați foarte mult; 
nu numai delegația noastră, dar 
și poporul nostru va fi încura
jat atunci cînd va afla acest 
lucru și oricît ar fi mărimea a- 
jutorului material, nu va depăși 
mărimea acestui ajutor moral.

Doresc să trăim cu toții o viață 
lungă și acest act să marcheze 
viitorul vieții noastre, o identi
ficare profundă în căutarea ace
luiași scop și a hotărîrii ferme 
de a fi tovarăși în această pu
ternică legătură în care vor trăi 
popoarele noastre în lupta co
mună.

ELEVI IN CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

Se pare că a devenit o 
tradiție. Pentru a doua oară, 
ministrul învățămîntului, to
varășul Mircea Malița, a 
convocat „la o discuție co
legială" pe elevii care ne 
vor reprezenta țara — în 
fapt, școala românească — 
la olimpiadele internaționale 
de matematică, fizică, chi
mie, limba rusă. Erau două
zeci și cinci de elevi, liceeni 
— de fapt, mai mulți foști 
liceeni, întrucît cei mai mulți 
au trecut bacalaureatul. Pre- 
mianții concursurilor școlare 
la nivel republican, cei care 
și printr-o probă de baraj 
și-au cîștigat dreptul să re
prezinte știința preferată 
alături de elevi din nume
roase țări ale Europei. Prin
tre ei se află și „recidiviști", 
elevi oare au mai trecut 
prin probele olimpice do- 
bîndind chiar și premii — 
anul trecut. Ministrul învă

țămîntului îi întreba nu nu
mai dacă sînt pregătiți să se 
întoarcă în țară cu premii 
internaționale, dar și dacă 
au ceva de spus, în calitate 
de cei mai buni dintre cei mai 
buni elevi, despre modul în 
care se desfășoară procesul 
de învățămînt, dacă au ob
servații și sugestii. Și au 
avut, înoît ministerul s-a 
declarat gata să coopteze 
în viitor și elevi în comi
siile care lucrează la mai 
buna consolidare a progra
melor de învățămînt. Pînă 
una, alta, însă, Concurenților 
li s-a urat succese la olim
piade. Ele vor avea loc la 
București — fizica, la Var
șovia — matematica, la Mos
cova — chimia și tot la Mos
cova, limba rusă. Despre re
zultate și despre olimpicii 
noștri, după olimpiade...

L. L.

Vă urez dumneavoastră, între
gului popor român victorie to
tală în lupta pe care o duceți.

în cuvîntul său, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

Doresc, Ia rîndul meu, să vă 
asigur, stimați tovarăși, că dau 
semnării acestui document o im
portanță deosebită. Trebuie sub
liniat, în primul rînd, că el mar
chează unitatea de vederi între 
partidele noastre într-un șir de 
probleme deosebit de importante 
atît pentru popoarele noastre, 
cit și pentru cauza luptei anti- 
imperialiste în general. EI este, 
totodată, expresia solidarității 
partidelor și popoarelor noastre 
în lupta pentru lichidarea colo
nialismului, expresia sprijinului 
nostru deplin cu lupta poporului 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde pentru indepen
dență națională, pentru făuri
rea unei vieți noi, care să co
respundă dorințelor și aspira
țiilor sale supreme.

Acesta este primul act oficial 
internațional pe care îl semnați. 
Sper ca semnarea acestui docu
ment să marcheze realmente un 
moment important în afirmarea 
pe plan internațional a partidu
lui dumneavoastră, a conducerii 
sale : doresc ca el să fie un în
ceput cît mai bun pe calea afir
mării depline a independenței 
poporului dumneavoastră, un 
moment care să deschidă calea 
realizării unei serii de acorduri 
în vederea dezvoltării relațiilor 
cu alte state, cu alte mișcări și 
partide revoluționare.

Noi sîntem convinși că victo
ria dumneavoastră nu este prea 
departe. Așa cum am spus și în 
cadrul discuțiilor pe care le-am 
avut cu ocazia vizitei dumnea
voastră în România, sperăm să 
putem trece cît mai curînd la 
conlucrarea rodnică și în dome
niul dezvoltării economico-so- 
ciale.

Doresc încă o dată să exprim, 
în numele Partidului Comunist 
Român, al poporului român, 
cele mai calde urări de succes 
partidului dumneavoastră în 
lupta sa dreaptă, să vă urez 
dumneavoastră succes în con
ducerea poporului pe calea fău
ririi unui viitor liber și inde
pendent.

Vă doresc multă sănătate și 
succes !

Să înflorească prietenia între 
popoarele noastre, între partide
le noastre !

Să se întărească unitatea tu
turor forțelor antiimperialiste !

REPU-

marți după-
cu prilejul

participat, de asemenea.

C.C. al
Mircea
Maco-
minis-
și alte

• AMBASADORUL
BLICII POPULARE MONGOLE
la București. Damdinnerenghiin
Bataa. a oferit
amiază un cocteil
plecării sale definitive din Re
publica Socialistă România.

Au luat parte Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Teodor Ma
rinescu. șef de secție la
P.C.R., Ion Crăciun și
Malița, miniștri. George
vescu, prim-adjunct al
trului afacerilor externe
persoane oficiale.

Au
șefi de misiuni diplomatice
alți membri ai corpului diplo
matic.

• AMBASADORUL REPU
BLICII POPULARE MONGOLE 
la București. Damdinnerenghiin 
Bataa, a oferit marți după- 
amiază un cocteil cu prilejul 
plecării sale definitive din Re
publica Socialistă România. _

Au luat parte Gheorghe 
dulescu, vicepreședinte al 
siliului de Miniștri. Teodor 
rinescu. șef de secție la 
P.C.R., Ion Crăciun și 
Malița, miniștri. George 
vescu, prim-adjunct al 
trului afacerilor externe 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

• LA INVITAȚIA Consiliu
lui național pentru educație fi
zică și sport, în cursul zilei de 
ieri a sosit în Capitală o dele
gație a conducerii Comisiei 
pentru cultură fizică și sport 
din R.P. Chineză. Delegația este 
condusă de Li Cin-ciuan, vice
președinte al Comisiei pentru 
cultură fizică și sport din R.P. 
Chineză. Ea sosire, pe aeropor
tul internațional Otopeni, oaspe
ții au fost întîmpinați de Leon 
Teodorescu, vicepreședinte a! 
C.N.E.F.S., precum și de- acti
viști ai mișcării sportive din 
țara noastră.

• MARȚI DIMINEAȚA, a 
părăsit Capitala delegația eco
nomică a Republicii Populare 
Congo, condusă de Dieudonne 
Mânu Mahoungou. ministrul co
merțului.

CRONICA
U. T. C. SECRETUL DE FABRICAȚIE A

ZONA SUCEAVA: LAUREAT» CONCURSULUI
CULTURAL-ARTISTIC AL ELEVILOR

LICEE

FORMAȚII CORALE, a). Co
ruri mixte (voci egale) : Premiul I 
— Liceul pedag. Bîrlad, jud. Vas
lui ; Premiul Special acordat de 
C.C.E.S. — Lie pedag. Botoșani, 
jud Botoșani ; Premiul II — Liceul 
pedag. Suceava, jud. Suceava ; Li
ceul nr. 2 Bacău, jud. Bacău ; 
Premiul III — Liceul pedag. de în
vățători Iași, jud. Iași. Mențiuni — 
Liceul „Petru Rareș“ Piatra Neamț, 
jud. Neamț ; Liceul pedag. Bacău, 
jud. Bacău, b). Coruri de cameră : 
Premiul I — Liceul pedag. Sucea
va, jud. Suceava ; Premiul II — 
Liceul „Petru Rareș" Piatra-Neamț, 
jud. Neamf.

2. FORMAȚII ORCHESTRALE, 
a), orchestre de muzică populară : 
Premiul I — Liceul pedag. Bîrlad, 
,jud. Vaslui ; Premiul II — Liceul
nr. 2 Dorohoi, jud. Botoșani ; 
Liceul nr. 2 Roman, jud. Neamț ; 
Premiul III — Liceul Șiret, jud. Su
ceava ; Mențiuni — Liceul Gura 
Humorului, jud. Suceava, b). or
chestre de muzică ușoară : Pre
miul I — Liceul pedag. Bîrlad, jud. 
Vaslui ; Premiul II — Liceul „Pe
tru Rareș“ Piatra-Neamț — jud. 
Neamț ; Premiul III — Liceul nr. 2 
Rădăuți, jud. Suceava.

3. FORMAȚII DE INSTRUMEN
TE POPULARE (fluieraș, cimpo- 
ieri, tulnicari, buciumași) : Pre
miul III — Liceul Vorniceni,- jud. 
Botoșani ; Liceul pedagogic Iași, 
jud. iași ; Mențiuni — Liceul Hîr- 
lău, Iași, jud. Iași.

4. FORMAȚII DE DANSURI 
POPULARE. Premiul I — Liceul 
agricol Rădăuți, jud. Suceava ; 
Formațiile reunite ale Lie. „Calis- 
trat Hogaș" și Lie. pedag. Piatra- 
Neamț, jud. Neamț. Premiul II — 
Liceul agricol Șendriceni. jud. Bo
toșani. Premiul III — Liceul „Roș
ea codreanu" Bîrlad, jud. Vaslui". 
Mențiuni — Liceul agricol Iași, jud. 
Iași ; Liceul Moinești, jud. Bacău.

5. FORMAȚII DE GIMNASTICA 
ARTISTICA. Mențiune — Liceul 
nr. 3 Bîrlad, jud. Vaslui.

6. FORMAȚII DE TEATRU. Pre
miul I — Liceului Buhuși, jud. Ba
cău ; Premiul III Liceul „T. Lau- 
rian" Botoșani, jud. Botoșani ; 
Mențiuni — Liceul Silvic C. Lung 
Moldovenesc jud. Suceava ; Dan 
Elena, Lie. „T. Laurian" Botoșani 
(pt. interpretarea}.

7. BRIGĂZI ARTISTICE DE 
agitație. Premiul I — Liceul 
„Dragoș Vodă" C. Lung Moldove
nesc. jud. Suceava ; Premiul II — 
Liceul nr. 3 Bîrlad, jud. Vaslui ; 
Premiul III — Liceul Comănești, 
jud. Bacău.

8. GRUPURI DE MUZICA POPU
LARA CLASICA ȘI UȘOARA. Pre
miul I — Liceul nr. 2 Dorohoi, jud. 
Botoșani (muz. pop.) : Premiul II

— Liceul nr. 2 Bacău, jud. Ba
cău (muz. pop.) : Liceul nr. 2 Ba
cău, jud. Bacău (muz. clasică) ; 
PREMIUL ni — Liceul nr. 4 Iași, 
jud. Iași.

9. SOLIȘTI VOCALI, a), muzică 
populară : Premiul I — Pește Ele
na—Lie. nr. 2 Roman, jud. Neamț; 
Premiul II — Găleată Elena —

Lie. nr. 2, Dorohoi, jud. Botoșani ; 
Rusu Elena — Lie. pedag. Bîrlad, 
jud. Vaslui ; Premiul III — Maco- 
vei Maria — Lie. Gura Humorului, 
jud. Suceava ; Prelipceanu Maria, 
Lie. pedag. Suceava, jud. Suceava ; 
Mențiuni — Apostu Milu — Lie. 
nr. 1 Bîrlad, jud. Vaslui ; Po- 
povici Marieta — Lie, Solea — jud. 
Suceava. b). Muzică ușoară : 
Premiul I — Ciochină Angela — 
Lie. „Petru Rareș" P. Neamț,
jud. Neamț ; Horga Cornelia —
Lie. nr. 2 Rădăuți, jud. Suceava 
Premiul II — Niehifor Constantin/
— Lie. pedag. Bîrlad, jud. Vaslui ; 
Teslaru Maria — Lie. Buhuși, jud. 
Bacău : Premiul III — Martinescu 
Elena — Lie. nr 2 Rădăuți, jud. 
Suceava ; Frunzaru Elena — Lie. 
pedag. Bîrlad, jud. Vaslui ; Men
țiuni — Iordache Carmen — Lie. 
nr. 7 Iași, jud. Iași. c). Muzică 
cultă : Premiul I — Mihai Dorina
— Lie. nr.. 7 Iași, jud. Iași.

10. SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI.
a) . Muzică populară : Premiul I — 
Cuzic Gelu — Lie. pedag. Suceava, 
jud. Suceava ; Zamă Leonard — 
Lie. economic Suceava, jud. Su
ceava ; Premiul II — Epure Mitică
— Lie. pedag. Bîrlad, jud. Vaslui ; 
Imbrea Valentin — Lie. pedag. 
Piatra-Neamț, jud. Neamț ; Pre
miul III — Chitic Decebal — Lie. 
Darabani, jud. Botoșani ; Seser- 
man Gheorghe — Lie. Gura Hu
morului, jud. Suceava ; Premiul III
— Epure Silviu — Lie. nr. 2 Vas
lui, jud. Vaslui ; Mențiuni — Olaru 
Rodica — Lie. agric. Rădăuți, jud. 
Suceava ; Istrate Elena — Lie. pe
dag. Piatra-Neamț, jud. Neamț.
b) . Muzică cultă : Premiul II — 
Berinzan Theodor — Lie. nr. 4 Iași, 
jud. Iași.

11. MONTAJE LITERAR-MUZI- 
CALE. Premiul II — Lie. Industr. 
chimie Iași, jud. Iași ; Premiul III
— Lie. „Ștefan cel Mare" Suceava, 
jud. Suceava ; Lie. nr. 2 Dorohoi, 
jud. Botoșani ; Mențiuni — Liceul 
nr. 3 Bîrlad, jud. Vaslui.

12. RECITATORI. Premiul I — 
Mîndrișteanu Dana — Lie. „Șt. cel 
Mare", Suceava, jud. Suceava; Si- 
mion Tamara — Lie. Buhuși, jud. 
Bacău ; Premiul II — Bodran Ma
riana — Lie. agricol Sendriceni, 
jud. Botoșani ; Premiul III — Za- 
haria Dorel — Lie. industr. constr. 
mașini Iași, jud Iași ; Mențiuni — 
Panțîru Silvia — Lie. nr 7 Iași, jud. 
Iași : Nazarie Ecaterina — Lie. 
nr. 2 Roman, jud. Neamț.

ȘCOLI PROFESIONALE

1. FORMAȚII CORALE — coruri 
mixte (voci egale) : Premiul Spe
cial al U.GS.R. — Centr. Șc. Ind. 
Chimică „Gh. Gh. Dej" Bacău, 
jud. Bacău.

2. FORMAȚII ORCHESTRALE, 
a), de muzică populară : Pre
miul II — Șc. prof, mecanici agri
coli Botoșani, jud. Suceava : Pre
miul III — Șc. prof, construcții 
Iași, jud. Iași.b) de muzică ușoa
ră : Premiul II — Grup Șc. Sani
tar Iași, jud. Iași : Premiul III — 
Centru Șc. pt. ind. chimică „Gh. 
Gh. Dej" Bacău, jud Bacău.

3. FORMAȚII DE INSTRUMENTE 
POPULARE. Premiul III — Școala

prof, a U. M. Nicolina Iași, jud. 
iași.

4 FORMAȚII DE DANSURI 
POPULARE. Premiul I — Grup Șc. 
chimic Piatra-Neamț, jud. Neamț. 
Mențiuni — Lie. pt. industria con
structoare de mașini Iași, jud. Iași.

5. SOLIȘTI VOCALI — muzică 
populară : Premiul II — Ghimpu 
Mihai — Grup Șc. transporturi Iași.

fi. SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI — 
muzică populară : Premiul I — 
Anușca Dumitru — Grup Șc. chi
mic Piatra-Neamț, jud. Neamț; 
Premiul II — Toader Viorel — 
Centru Șc. ind. chimică „Gh. Gh. 
Dej". Bacău, jud. Bacău ; Premiul 
III — Pătrășcanu Aurel — Șc. prof, 
mec. agri. Botoșani, jud. Botoșani; 
Premiul III — Tamtyiș Mihai — 
Șc. prof. mec. agric. Botoșani, jud. 
Botoșani ; Mențiuni — Cătușanu 
Vasile — Grup Șc. M.I.U. Iași, 
jud. iași ; Cojocaru Eugen — 
Școala Construe. Iași, jud. Iași: 
Albu Gheorghe — Școala Construe. 
Iași, jud. iași ; muzică ușoară : 
Mențiuni — Lupu Vasile — Centru 
Șc. industr. Chimică „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", Bacău, jud. Bacău.

7. RECITATORI — Lupu Adriana 
— Grup Școlar Sanitar Iași ; Lupu 
Dumitru — Școala prof. U.M. Ni
colina Iași, jud. Iași.

[grhema
ANCHETATORUL : rulează la 

Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

JOCUL DE-A MORTEA : rulea
ză la Scala (orele 9; 11,15; 13,30: 
16,15; 18,45; 21,15), București (ore
le 8,45; 11; 13,15; 16: 18,30; 20,45). 
Grădina Select (ora 20,15).

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 16. 
18,30; 21,00), Luceafărul (orele 9: 
11,15; 131,30; 16: 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

ȘI TOTUȘI, ELOIS EXISTA ' 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18,30 în continuare, Program de 
documentare ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Capitol (orele 9; 11,15; 14; 
16,15; 18,45; 21), Excelsior (orele 
9,15: 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 
18,30; 20,45), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Capitol (ora 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE 
rulează la Unirea (orele 15.30; 18).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20.30), Feroviar lo
vele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Grivița (orele S; 
12,15; 18; 19.30), Volga (orele 9,30; 
12,45; 16; 19,30).

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndurise spre patrie, de
legația Consiliului Danez al 
Tineretului (D.U.F.), forma
tă din Munksgaard Knut 
Fahnoe. președinte al Comi
tetului executiv al 
Simonsen Ole Lbvig 
lian Lang, membri ai 
tetului executiv al 
care la invitația 
U.T.C. a efectuat 
țara noastră.

La plecare, pe ___ ,____
București-Otopeni delegația 
a fost condusă de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

D.U.F., 
și Li- 
Comi- 
D.U.F.. 
C. alC.

o vizită în
aeroportul

Dacă în urmă cu vreo zece 
ani spuneai cuiva că aici, la Re
șița, mai sus de cartierul 
„Moroasa", se vor înălța mo
dernele linii ale unui teatru de 
vară, ale unei case în exclusi
vitate destinată tineretului, că 
vor apărea terenuri sportive 
ți-ar fi luat totul doar o glumă. 
Argumentele ar fi putut să 
pară solide : „Unde, nu vezi, 
sînt numai dealuri și piraie". 
Dar iată că primul obiectiv — 
teatrul de vară — a și fost 
inaugurat. Din primăvara a- 
cestui an, mai exact, din apri
lie, zilnic și in schimburi, zeci 
de tineri din marile întreprin
deri ale orașului, din școli, sînt 
prezenți pe șantierul obiectivu
lui nr. 2 — Casa tineretului. 
Proiectată a se integra com
plexului cultural, dar și am
bianței naturale, noii construc
ții nu-i va lipsi nimic din ceea 
ce ar putea constitui un edifi
ciu destinat culturii integrale a 
tineretului.

— Sî-ntem campioni, dar nu 
întâmplător, dintr-un capriciu 
al sinuozității clasamentului. — 
ne-a spus profesorul Florian 
Halagian, antrenorul principal 
al lotului-prim âl F.C. AR
GEȘ, drept răspuns la felicită
rile cu care l-am întâmpinat in 
vizita pe care le-am făcut-o. la 
Pitești, proaspeților campioni 
naționali de fotbal.

Performanta noastră nu e 
conjuncturală și nici nu consti
tuie o surpriză pentru noi. E 
rodul muncii noastre, rezultatul 
unor investiții deliberate.

De trei ani pregătim succesul 
de acum și trebuie să relev că 
trecerea lui Teașcă și a lui Ozon, 
a lui Marian și a altor antrenori 
pe la lotul piteștean a lăsat, de 
asemenea, urme pozitive. din 
care noi am folosit ceea ce se 
cuvenea, ceea ce ne ajuta, se
lectând neghina din griu. Ni
ciodată în sport nu hotărăște 
un singur factor.

La fel ca și în jocul ei de te
ren, în care echipa F.C. AR
GEȘ s-a dovedit inspirată și 
cutezătoare, conducerea clubu
lui nostru a dovedit un prețios 
spirit inovator, pornit din ideea 
promovării elementelor tinere 
și de a valorifica potențialul 
local.

Personal, promovat antrenor- 
principal al lotului prim. într- 
un post în care am avut prede
cesori cu notabile resurse pro
fesionale și poziții prioritare în 
soccerul românesc, am înțeles 
că la Pitești s-a făcut o cotitură 
curajoasă. Recîștigarea lui Do- 
brin pentru fotbalul românesc, 
întinerirea lotului-prim. îm
preună cu educarea publicului 
piteștean, aș putea spune că se 
alătură și se integrează tot
odată factorilor oare au concu
rat la crearea condițiilor pentru 
obținerea victoriei noastre fina
le în campionatul încheiat cu 
succes.

— Ați pomenit despre apor
tul publicului piteștean...

— Am socotit că se cuvine 
să-1 relev, pentru că victoria 
noastră finală nu aparține nu
mai jucătorilor și antrenorilor, 
clubului propriu-zis și condu
cerii sale, ci și publicului, — a- 
celor fotbaliști din tribune și pe
luze, care participă la alcătui
rea acelui tot armonios care se 
numește F.C. ARGEȘ. In mo
mentele grele, echipa de pe ga-

MERIDIAN
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• Sîntem campioni, dar nu produși ai întîmplârii ! • Nu tre
buie sâ vînezi norocul ci sâ alungi ghinionul. • Niciodată nu 
hotărăște un singur factor ci un ciclu complex. • Elementul 
psihologic devine iluzoriu fără o concreta capacitate fizica.
• F.C. Argeș nu are vedete ci numai jucători care vor sa se 
întreacă pe sine. • li datorăm publicului piteștean cîte ceva

din izbutirile noastre, care-i aparțin și lui...

zon a simțit aportul publicului, 
după cum l-a avut alături, — fă
ră manifestări în care entuzias
mul să depășească limitele dis
ciplinei sportive în împrejurările 
succesului.

Publicul Aostru ne-a insuflat 
două din elementele de bază 
din activitatea noastră : încre
derea în propriile forțe și să nu 
părăsim aria lealității, a luptei 
corecte pe care o fundamentea
ză însăși morala sportivă.

N-au lipsit, desigur, nici ace
le împrejurări in care arbitrul 
greșea flagrant în detrimentul 
nostru, după cum au fost și ca
zuri cînd adversarii noștri de
pășeau, în viitoarea întrecerii, 
limitele regulamentului de joc, 
fără ca publicul nostru, pe care 
l-aș numi „marea noastră fami
lie din stadion" să-și piardă cal
mul. Situația se reflectă în cla
sificarea acestui public piteș- 
tean drept ciștigător, și el, al 
unui trofeu „Trofeul Petschovs- 
chi“, care dotează competiția 
destinată spectatorilor.

— Pe cine-1 socoți drept 
mai valoros, cel mai dotat 
balisț al lotului de la F.C. 
GEȘ ?

— La noi, la F.C. ARGEȘ, nu 
se face distincția că un jucă
tor ar fi mai dotat decît celă
lalt. chiar atunci cînd, conjunc- 
tural, se detașează de restul coe
chipierilor săi. Nimeni nu e 
senator de drept. La F.C. AR
GEȘ nu sînt vedete ci numai 
jucători care luptă și creează. 
Marea cinste e să faci parte din 
lot și să te străduiesti să-ti cu
cerești locul, care la noi nu 
obține decît prin luptă 
că.

cel 
fot- 
AR-

se 
și mun-

... Dar iată-1 si pe 
Paul Tom eseu, medicul 
F.C. ARGEȘ.

Deși funcționează la circum
scripția medicală de la Scomi- 
cesti, unde si locuiește, nu-și 
neglijează „pupilii* pe care-i

doctorul 
lotului

46 tineri ingineri și tehnicieni din Cîmpina au participat la simpo
zionul „Metode și sisteme modeme de informare tehnico-științifică*
• 50 de elevi din Timișoara lucrează la I.A.S. Giarmata, îoo pe șan
tierul noului spital și 10G la înfrumusețarea cartierului Șag e Coope
ratorii meșteșugari din județul Gorj (75 la sută sînt tineri) au realizat 
înainte de termen planul semestrial. în această lună se va realiza 
planul pe 7 luni • Școlile din municipiul Galați au fost dotate cu 
foarfeci de omizit puse în prăjini ț La construcția cinematografului 
de vară a cabanei „Maiai" tinerii din Anina au economisit prin 
muncă patriotică HO 000 lei e Județul Tulcea transmite : la Fabrics 
de conserve „Dunărea" s-a cules prin muncă patriotică 20 tone fruc
te, s-au plivit 26 ha roșii și s-au recoltat 16 ha mazăre ; la I.I.P. 
Tulcea s-au înregistrat 2 600 000 lei beneficii suplimentare ; In două 
zile s-au colectat 53 tone metal vechi ; Echipa de tineret condusă de 
Cacencu lacob de la I.J.C.M. Tulcea a predat cu 4 zile înainte blocul 
E 2 ; In trei zile tinerii de la A.F.D.J. Sulina au executat peste pro
gram lucrările instalației la un bac de încărcare și descărcare a na
velor maritime economisind 50 000 lei ; Au început întrecerile în ca
drul acțiunilor „Fiecare tînăr un bun gospodar al locului de muncă" 
și „Fiecare tînăr fruntaș în producție, exemplu în comportare" ; 21 
șofer de Ia T.M.B. Tulcea au aprovizionat șantierul peste orele de 
program, economisind 12 000 lei ; In 4 ore tinerii de la I.J.C.M. au 
descărcat o garnitură de vagoane cu ciment planificată pentru 2 zile
• In cadrul acțiunii de încadrare a tinerilor în producție 85 tinere 
din Cîmpina s-au calificat e A cincea premieră a Teatrului școlar 
timișorean cu stagiune permanentă a fost- „Ondine" • Dezbaterile de 
la Combinatul de materiale pentru construcții din Aleșd au avut ca 
temă „Tineretul participant la construqțța societății socialiste", iar 
simpozionul din Droheta Tr. Severin : „Rolul femeii în societatea con
temporană" • Liceul agricol din Blaj a editat, in vacanță, revista 
..Mlădițe" • Valea Jiului a găzduit concursul „Flori alese de pe Jiu"
• 21 de tinere din Satu Mare au vizitat Fabrica de confecții din 
Oradea, au participat la o seară pentru tineret și au mers la stațiu
nea balneară Felix • 250 de elevi si 25 profesori se află în stațiunea 
„2 Mai" pregătindu-se pentru viitoarele întreceri sportive e La Brad 
și Cheia au avut loc ample manifestări pentru pregătirea pionierilor 
și utecistilor pentru apărarea patriei. (De la corespondenții noștri : 
Vasile Petrescu, Aurel Anghelache, Thomas Breier, Pompiliu An- 
driță, M. Ștefan, Ion Ghineț, N. Corneliu, Ion Tincuț, Anica Paras- 
cliiva, Vasile Moroșan, Valentin Buzica, Rodica Hanganu).

• IN PRIMUL TUR al pro
bei de simplu bărbați din ca
drul turneului, internațional de 
tenis de la Wimbledon, jucăto
rul român Ilie Năstase l-a întâl
nit pe australianul John Bart
lett. După o partidă în care 
și-a dominat net adversarul, 
Ilie Năstase a terminat învin
gător în trei seturi cu 6—4, 6—2, 
6—2.
• IN PRIMA ZI a concursu

lui atletic „Memorialul Kuso- 
cinski" de la Varșovia, sporti
vul român Carol Corbu a cîști
gat proba de triplu salt cu per
formanța de 16,79 m. Pe locul 
doi s-a clasat polonezul joa- 
chimowski cu 16,74 m. Proba 
feminină de aruncarea suliței a 
revenit altetei poloneze Gry- 
zleckj cu 62,68 m.

• CUNOSCUTUL ZIARIST a- 
merican de box, Nat Fleischer, 
directorul revistei „The ring", a 
decedat la New York în vîrstă 
de 84 de ani. In cursul carierei 
sale} Fleischer a scris 54 de 
cărți. In fiecare an, Fleischer 
edita o „Enciclopedie" a boxu
lui mondial.

• PE STADIONUL „V. I. Le
nin" din Moscova s-a disputat 
prima manșă a finalei campio
natului european de fotbal (re
zervat echipelor de tineret) din
tre reprezentativele Cehoslova
ciei și U-R.S.S. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate : 2—2 (0—0). Au marcat :
Blohin (min. 51), Guțaev (min. 
69), respectiv Albrecht (66) și 
Melichar.

Meciul retur se va desfășura 
la 30 iunie la Ostrava.

• LA ERFURT au luat sflrșit 
campionatele de atletism ale 
R.D Germane. In ultima zi de 
concurs au fost înregistrate ci- 
teva performanțe de valoare 
mondială. Cea mai disputată 
probă a fost cea de aruncarea 
greutății masculin, care a reve
nit Iui Gies cu 21,21 m, urmat 
de Rothenburg — 20,79 m și 
llriesenick — 20,73 m. Record
mana mondială in proba de 
aruncarea suliței, Ruth Fuchs, 
a obținut 62,92 m, iar Margitta 
Gummel, în proba de aruncarea 
greutății, performanța de 19,48 
m. Cursa feminină de 1 500 m a 
fosț ciștigată de Gunhild Hoff- 
meister cronometrată în 4* 
11” 6z10. Cu un rezultat bun 
s-a încheiat și proba masculi
nă de săritură în lungime, în 
care victoria a revenit lui 
Klauss cu 8.12 m.
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abordează zilnic. Nu în consul
tații și verificări de cabinet me
dical ci în testul contactului 
spiritual.

— Fără o igienă sportivă, fără 
un climat de sănătate fizică și 
spirituală, nici o trudă sportivă 
nu e hărăzită succesului final. 
Nu a fost ușor, desigur, să in
staurezi o rigiditate în viata 
intimă a unor tineri, care, ori
cît sînt ei de dăruiți fotbalului, 
erau totuși tributari și dreptu
rilor vînstei, — și chiar tenta
țiilor inerente ei...

— Ce socotiți dumneavoastră 
că are rol prioritar în evoluția 
unei echipe : condiția fizică, cea 
tehnică, moralul ?

— Toate trei laolaltă. — ne 
vine răspunsul. Una fără cea
laltă schioapătă. Și. între ele, 
voința dîrză și neabătută. ca 
fiecare jucător să nu uite că a 
juca fotbal nu înseamnă a fu
gări o minge, a o lovi, ci mai 
mult : să fie, înainte de orice, 
un om respectat de ceilalți și 
în primul rînd de sine.

Intre noi a apărut si colonelul 
Gheorghe Gavrilă, președintele 
clubului F.C. ARGEȘ.

— Dumneavoastră ce ne spu
neți ?

— Că sîntem conștienți de 
marea răspundere ce ne incum
bă pentru o bună reprezentare 
în competiția europeană de pri
mă însemnătate în care cuce
rirea’ titlului de campioni na
ționali ne-a calificat. După o 
scurtă vacantă a lotului, lucrul 
va fi reluat cu osîrdie și cu 
vingere. întru îndeplinirea 
mari și grele datorii.

con- 
unei

Aici se încheie periplul __
tru printre proaspeții campioni 
care au adus în vechea vatră 
voievodală a Argeșului primul 
trofeu de campioni naționali de 
fotbal.

nas-

v. mont

Loc de recreere și competiții
pentru sportul minții

INSULELE CANARE

UN SIMULTAN LA•••

3 000 DE MESE
Seria marilor concursuri inter

naționale, începută anul acesta 
la Reikjavik și Teesside, a conti
nuat în cursul lunii trecute cu 
două întreceri de anvergură, 
turneele internaționale de la Am
sterdam și Las Palmos. Ultimul 
a constituit atît pentru organiza
tori, cît și pentru marii maeștri 
și maeștri internaționali care 
au participat, o adevărată 
premieră șahistă. Intr-adevăr, 
a fost primul mare eve
niment șahist care s-a desfă
șurat de-a lungul anilor în aceas
tă frumoasă insulă în care, după 
cum am putut vedea cu toții, in
teresul pentru sportul minții este 
extrem de mare, mai ales în rîn
dul copiilor și tineretului. Tur
neul propriu-zis a avut o desfă
șurare interesantă și s-a încheiat 
cu victoria meritată a marelui 
maestru maghiar Portisch, urmat 
în clasament de Larsen și Smîs- 
lov. Mai ales evoluția lui Larsen 
a fost urmărită cu mult interes, 
avîndu-se în vedere recentul 
K.O. tehnic la care a fost supus 
volubilul mare maestru danez în 
recentul său meci cu super-cam- 
pionul american Bobby Fischer. 
Se pare, însă, că optimismul ne
dezmințit al lui Larsen a învins 
pt de această dală, întrucît la 
scurt timp după ce a cîștigat

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Gloria (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (orele 
9,30; 12; 15,30; 18), Modern (orele 
8,30; 11; 13,30; 15; 18 30 ; 21), Grădi
na Modern (ora 20,30), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,30), Popular (orele 
15,30; 18; 20,15), Munca (orele 15,30; 
18; 20,15).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,45; 17; 
18,15; 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,15; — la orele 10 pro
gram de desene animate pentru 
copii), Buzești (orele 15,30; 18).
Grădina Buzești (ora 20,30).

FEMEI TN OFSAID : rulează 
Lira (orele 15,30; 18).

DESCULȚ IN PARC : rulează . 
Bucegi (orele 15.45; 18), Tomis (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Tomls (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Giuleștl (o- 
rele 15,30; II; 20,30).

la

la

ROBIN HOOD : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 13;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18), Gra
dina Arta (ora 20,15).

SILVIA : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18,15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 16;
19.30) .

PRERIA : rulează la Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MICUL SCALDATOR : ruleazS 
la Crîngași (orele 15,30; 17,45; 20),

LEGENDA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15), Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI 
NARI : rulează la 
9; 12,15; 15,45; 19), 
val (ora 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează 1* 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Cosmos (orele 15.30; 17,45: 
20).

LOVE STORY : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18). Grădina Mo
șilor (orele 20,15).

EVADAREA. DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Laro- 
met (orele 15,30: 17,30; 19,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15)

TRAFIC : rulează la Grădina U- 
nirea (ora 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,30).

OSCEOLA : rulează la Grădina 
Vitan (ora 20,30).

VERA CRUZ (orele 9.30; 11: 13; 
15: 17; 18,45), PAT ȘI PATAȘON 
(ora 20,30) j rulează la Cinemateca 
„Union".

DOI GRĂDI- 
Festivai (orele 
Grădina Festi-

MIERCURI, 28 IUNIE 1972
Opera Română : (La Sala Pala

tului) : RIGOLETTO — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sch. Măgurea- 
nu) : RECITALUL ORCHESTREI 
SFINX — ora 20; Teatrul Giulești: 
COMEDIE CU OLTENI — ora 20; 
Ansamblul Rapsodia Română : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30 : Circul „București": CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA

MIERCURI, 28 IUNIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Documentar s „Pa-

trioții din Guineea-Bissau în 
luptă". 9.25 O viță pentru o idee : 
Paracelsus (III). 10,00 Curs de 
limba franceză (Lecția a 22-a). 
10,30 Muzică populară. 10,50 Tele- 
cinemateca pentru copii și tineret: 
„Jack și fasolea fermecată". 12.20 
Telejurnal. 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază 18,20 Publi
citate. 18,30 întrecere cu timpul. 
18,50 Reflector. 19,10 Tragerea Pro- 
noexpres. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 în întâmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii. Țara 
întreagă în întrecere. 20,20 Teleci- 
nemateoa : „La Nord prin Nord- 
Vest" — o producție a studiourilor 
americane. 22,10 „24 de ore". 22,30 
Volei masculin : Ungaria—România 
— selecțiuni, înregistrare la Szom- 
bathaly.
PROGRAMUL II

20,00 România în lume. 20,30 Se
lecțiuni din Festivalul de muzică 
ușoară „Orfeul de aur". 21,15 Viața 
economică a Capitalei. 21.35 Artă 
plastică. 21,50 Teatru foileton : 
„Mușatinii", după trilogia lui 
Barbu ȘtiSftnescu Delavrancea.

Teesside-ul, el a obținut din nou 
un rezultat de o foarte bună 

valoare. Interesant de remarcat 
este faptul că la Las Palmas a 
fost înregistrat un record salutat 
cu plăcere de toți comentatorii 
de șah: în acest turneu a fost în
registrat cel mai mic număr de 
remize din ultimul timp. Se pare 
că spiritul acesta de luptă foarte 
dezvoltat a fost favorizat în mare 
măsură de condițiile excelente 
asigurate de organizatori, de 
faptul că acest turneu s-a desfă
șurat într-un cadru natural din 
cele mai frumoase, el oonsti- 
tuind, în afara orelor de joc, o 
adevărată vacanță. Organizatorii 
au căutat să destindă nervii tu
turor participanților printr-o se
rie de acțiuni turistice care au 
reușit cu desăvîrșire. Astfel, a 
fost vizitată zona sudică a insu
lei (unde se pare că soarele nu 
apune niciodată), alegîndu-se ca 
punct turistic cocheta stațiune 
balneară San Agosto. Peste cîte- 
va zile a urmat o foarte pito
rească vînătoare de rechini (în 
care, bineînțeles, șahiștii au avut 
doar rolul de spectatori...), iar la 
sfîrșitul turneului, toți partici- 
panții au vizitat una din cele 
mai interesante insule de pe 
glob, Lanzarote. Lipsită complet 
de apă, distrusă de mai mutte 
ori de erupții vulcanice, situată 
în întregime pe sol vulcanic, 
Lanzarote a fost transformată, 
totuși, cel puțin în unele părți, 
într-o adevărată grădină fertilă 
de către om. Impresia pe care o 
lasă lupta surdă, de zi de zi, a o- 
mului cu natura, aici, în acest, ca
dru ostil, este covîrșitoare. De-a 
lungul turneului au fost purtate 
multe discuții, după cum era și 
normal, asupra meciului care va 
începe curînd, la Reikjavik, in
tre campionul mondial Spasski 
și șalangerul său oficial Fischer. 
Desigur, părerile au fost împăr
țite și în timp ce majoritatea 
concurenților l-au preferat pe 
campionul american au existat 
Și cîțiva optimiști (în frunte cu 
Larsen) care merg la sigur pe 
șansele lui Spasski. In orice caz, 
rezultatul marelui meci de la 
Reikjavik este așteptat cu un in
teres enorm și cu mukă emoție 
de întreaga lume șahistă. Înche
ierea turneului de la Las Palmas 
ne-a rezervat tuturor o ultimă 
SiirPȚiză. Pentru prima oară, 
probabil, în istoria șahului, s-a 
organizat pe unul din cele mai 
mari bulevarde ale orașului, un 
simultan colectiv la 3000 de 
mese! Toți participanții erau co
pii, viitorii maeștri ai șahului din 
Insulele Canare!

FLORIN GHEORGHIU
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Pacea în lume nu poate 

să se întemeieze pe forță"
Convorbirile iugoslavo - etiopiene

Phenian
DELEGAȚIA

DE ZIARIȘTI

Aviația SUH a bombardat O subunitate a forțelor pa
triotice din Mozambic în 
timpul unei misiuni de lupta 
împotriva trupelor colonia

liste portugheze.

Luind cuvîntul la recep
ția oferită în onoarea îm
păratului Etiopiei, Haile Se
lassie, care face o vizită «- 
ficială în Iugoslavia, pre
ședintele Iosip Broz Tito a 
relevat prietenia tradiționa
lă care leagă popoarele ce
lor două țări, arătînd că a- 
tașamentul acestora la 
principiile politicii de 
nealiniere constituie o bază 
importantă a colaborării 
rodnice bilaterale.

Au fost lovite numeroase obiective civile
Aviația Statelor Unite a bom

bardat, la 27 iunie, din nou. o- 
rașul Hanoi, lovind o serie de 
străzi populate și puncte din 
toate patru suburbiile orașului, 
informează agenția V.N./X. Prin
tre obiectivele atinse de bom
be, se numără spitalul Bach 
Mai, cel mai mare centru medi
cal din R.D. Vietnam, o grădini
ță și o școală Elementară. A 
fost înregistrat un mare nu
măr de victime din rîndul popu
lației civile a orașului. In cursul 
raidului din ziua de 27 iunie au 
fost doborîte alte 10 avioane 
americane, cîțiva dintre piloții 
lor fiind capturați.

în legătură cu această nouă 
agresiune asupra orașului Ha
noi, Ministerul de Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care se reafirmă 
hotărîrea populației R.D. Viet
nam de a duce, pînă la victoria

finală, lupta sa de rezistență, 
în pofida escaladării din ce’ în 
ce mai grave a bombardamen
telor aviației americane asupra 
orașelor și satelor Vietnamului 
de nord. Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam decla
ră cu fermitate că singura cale 
de ieșire din războiul din Viet
nam pentru imperialismul ame
rican, este încetarea imediată a 
minării și blocării porturilor 
nord-vietnameze, precum și a 
bombardamentelor și celorlalte 
acte de încălcare a suveranității 
și securității R.D. Vietnam, a- 
bandonarea politicii de „vietna- 
mizare". participarea guvernului 
S.U.A. la convorbiri serioase în 
cadrul Conferinței de la Paris 
și răspunsul pozitiv la propune
rea de pace în șapte puncte a 
G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

„Iugoslavia, a arătat președinte
le Tito în continuare, apreciază 
pozitiv noile procese în relațiile 
dintre marile puteri, orientarea, 
spre contacte și tratative și 
crearea unei atmosfere de mai 
mare încredere între țări și po
poare. Aceasta este calea spre slă
birea încordării în lume. Dar, pen
tru a fi înfăptuite pe deplin aștep
tările popoarelor din lumea în
treagă, contactele dintre marile 
state trebuie să ducă și la demo
cratizarea relațiilor internaționale 
în general, la respectarea intere
selor tuturor țărilor și a dreptului 
lor de a participa, cu drepturi ega

le, la viața internațională". „Pa
cea in lume nu poate să se înte
meieze pe forță. ci pe sistemul 
universal de securitate și pe apli
carea deplină a principiilor Cartei 
O.N.U.", a subliniat președintele 
Iosip Broz Tito.

în răspunsul său, Haile Selassie 
a arătat că relațiile iugoslavo-etio- 
piene sînt bazate pe o colaborare 
reciprocă reală, în ultimii ani fiind 
remarcată o extindere a domenii
lor de cooperare între cele două 
țări.

„Pe plan internațional, a relevat 
Haile Selassie, Etiopia și Iugo
slavia promovează o politică simi
lară în cadrul O.N.U. și al altor 
foruri internaționale. Eie au res
pectat întotdeauna cu consecvență 
principiile coexistenței pașnice și 
ale rezolvării pe cale pașnică a tu
turor litigiilor dintre state. Cele 
două țări condamnă agresiunea 
peste tot acolo unde ea âpare.Etio- 
pia și Iugoslavia se pronunță, de a- 
semenea, pentru înlăturarea discri
minării rasiale. Sînt convins că o 
astfel de abordare comună a prin
cipalelor probleme internaționale 
va contribui Ia soluționarea pro
blemelor deschise care pun în 
primejdie pacea și securitatea în 
lume"?

Al PRESEI
PENTRU TINERET

DIN ROMANIA
PRIMITĂ DE

PAK SEN CER

continuă presiunea
asupra orașului Hue

Marți dimineața bombardierele americane B-52 și-au conti
nuat raidurile asupra zonelor eliberate din provincia Quang 
Tri, din partea septentrională aVietnamului de sud — rela
tează agenția ASSOCIATED PRESS.

Ele au efectuat, în cursul ul
timelor 24 de ore, un număr de 
22 de misiuni de-a lungul alinia
mentului Quang Tri-Thua 
Thien, -la 28 de km de zona de
militarizată, la sud de.. orașul 
Quang Tri*și la-vest de Hue, 
unde au fost înregistrate lupte 
puternice între formațiuni ale 
forțelor patriotice din Vietna
mul de Sud și trupele saigo- 
neze. ,

In pofida intensității acestor 
bombardamente, patrioții au de
clanșat un susținut tir de arti
lerie asupra a 13 baze săigone- 
ze din provincia Thua Thien, 
provocîndu-le .însemnate pier
deri • în efectiv și materiale. 
Alte înfrîngeri au fost suferite 
de militarii saigonezi în apro
pierea localității My Chanh, 
precum și în apropiere de Hue 
la 19 km de oraș. în partea ves
tică a fostei capitale imperiale, 
Hue, forțele patriotice continuă 
să exercite o presiune constan
tă.

Pe de altă parte, trupele sai- 
goneze, care se străduiesc, de 
peste două luni, să spargă blo
cada orașului An Loc, s-au 
ciocnit, luni, de o puternică re
zistență din partea forțelor de

eliberare. Inamicul a fost obli
gat să se retragă în derută, lă- 
sînd în urma sa numeroși morți 
și răniți.

■■

Pak Sen Cer, al doilea vi
cepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Core
ene, a primit delegația de 
redactori ai presei pentru 
tineret din România, condu
să de tovarășul Eugen FIo- 
rescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., redactor-șef 
al ziarului „Scînteia tinere
tului", care efectuează o vi
zită în R.P.D. Coreeană.

Rezoluție adoptată în Consiliul 
de Securitate privind incidentele

israeliano-libaneze
După trei zile de dezbateri, 

Consiliul de Securitate a adop
tat, luni noaptea, cu 13 voturi 
pentru, nici unul contra și două 
abțineri (S.U.A. și Panama), un 
proiect de rezoluție prezentat 
de Marea Britanie, Franța și Bel
gia prin care se condamnă, de- 
plîngînd toate actele recente de 
violență din regiune, atacurile 
repetate ale forțelor israeliene 
împotriva teritoriului și popu
lației Libanului, care constituie 
o violare a Cartei O.N.U. și a 
obligațiilor Israelului în virtutea 
acestei carte. Consiliul își expri
mă, în continuare, dorința fermă 
ca măsuri corespunzătoare să 
aibă drept consecință eliberarea 
imediată, în termenul cel

OPȚIUNILE
CONSILIULUI

TINERETULUI DANEZ
Conducători ai Consiliului 
vorbesc „Seinteii tineretului"

ntr-una din aceste zile fierbinți de iunie, ne-au
I vizitat la redacție oaspeți din Danemarca —
I membrii delegației Consiliului Tineretului Danez 

|aj (D.U.F.), care la invitația C.C. al U.T.C. au efec- 
19 tuat o vizita în România. Am avut, astfel, prilejul 

să stăm de vorbă cu Kund Munksgaard, președin
tele D.U.F., Ole Lovig Simonsen, președintele Comitetului na
țional danez al W.A.Y., Lillian Lang, responsabilă cu probleme 
internaționale în organizația sportivă pentru tineret.

Președintele D.U.F., Kund 
Munksgaord, schițează trasa
turile esențiale ale Consiliului : 
născut din necesitatea de a uni
fica eforturile generației tinere 
spre împlinirea unor idealuri 
comune, D.U.F. numără în rîn- 
durile sale 42 de organizații 
membre, extrem de diferite, de 
la conservatori la comuniști, 
organizații culturale, sportive, 
de cercetași, care își păstrează 
— fiecare — deplina autono
mie. Consiliul realizează cola
borarea acestor organizații pe

a blocurilor. „Vizita noastră în 
România reflectă posibilitățile 
existente pentru o colaborare 
sinceră, utilă" — a subliniat 
președintele D.U.F.

Interlocutorii noștri au rele
vat interesul față de apropiaifî 
conferință europeană a tinere
tului care va avea Joc la Hel
sinki. „La această conferință — 
arăta dl. Simonsen — ne vom 
pronunța pentru dreptul fiecă
rui stat la o dezvoltare inde
pendentă, pentru recunoașterea 
actualelor frontiere europene.

scurt, a tuturor membrilor perso
nalului militar, sirian și libanez, 
răpiți cu forța Ia 21 iunie de 
pe teritoriul libanez. Documen
tul cere Israelului să se confor
meze cu strictețe rezoluțiilor an
terioare adoptate de Consiliul de 
Securitate prin care i se cerea 
să renunțe la orice violare a su
veranității și integrității terito
riale a Libanului.

Masuri privind 
îmbunătățirea 
mecanismului 
economic al 

agriculturii bulgare

La Philadelphia au înce
put audierile in procesul pri- 

' vind caracterul neconstitu- 
țional al războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam.
sul are loc în urma inițiati
vei unor organizații antimi- 
litariste din Philadelphia, 
care, în numele contribuabi
lilor americani au cerut. în 
septembrie 1971. să fie des
fășurată o asemenea acțiune 
judiciară. în virtutea faptu
lui că nici o declarație de 
război a Congresului S.U.A. 
nu a fost formulată pînă azi 
împotriva țărilor Indochi- 
nei. unde se desfășoară. în 
prezent, agresiunea ameri
cană.

Proce-

a 70 de ani, după un mandat 
de 8 ani care ar fi trebuit șă sc 
termine în noiembrie, Eisaku 
Sato a renunțat la funcția 
de președinte al partidului și
implicit Ia cea de premier 

dînd astl'el startul în competiția pentru 
ocuparea locurilor rămase vacante. Cu 
fiecare zi care se scurge și data de 5 iu
lie cînd urmează să fie desemnat succe
sorul său se apropie, lupta se înăsprește 
intre principalii candidați. Dintre aceștia, 
Takeo Fukuda, actualul ministru de ex
terne, pare să aibă șanse de a fi „moște
nitorul" favorit al fostului premier care 
și-a păstrat un control indiscutabil asupra 
unor fracțiuni ale partidului liberal-demo
crat. Vîrsta sa înaintată, 67 de ani (chiar 
după standardul japonez) pare să fie sin
gurul element împotriva învestirii sale în 
această funcție. Fukuda are reputația unui 
diplomat strălucit care se simte foarte 
bine în lumea cifrelor, statisticelor și gra
ficelor. Născut în prefectura Gumma, in 
1905 Fukuda a frecventat cele mai bune 
scoli și Universitatea imperială din Tokio. 
In 1929 a început să lucreze Ia Ministe
rul de finanțe unde a rămas timp de 20 
de ani. Ar fi trebuit să fie numit în func
ția de viceministru de finanțe, dar acu
zațiile care i s-au adus do a se fi lăsat 
implicat în niște speculații i-au intirziat 
cariera politică timp de 10 ani pînă cînd 
s-a dovedit că ele au fost cu totul neîn
temeiate. In partidul liberal-democrat ci 
a ocupat succesiv funcții de răspundere, 
printre care cea de secretar general, îna
inte de a deveni ministru de finanțe în 
1967. Fukuda are relații strînsc atît cu 
industria, cH și cu lumea de afaceri.

Un alt candidat potențial este Kakuei 
Tanaka, ministru al comerțului interna
țional și industriei. De origine modestă, 
autodidact, Tanaka e considerat o „perso
nalitate colorată" într-o țară în care 
„competența prudentă" e tot ceea ce se 
cere unui politician. Tanaka provine din 
regiunea agrară săracă Niigata ; tatăl său 
nu a reușit în afaceri și ca singur fiu al

unei familii cu alțj șase copii, Tanaka a 
cunoscut lipsurile de tot felul. La un mo
ment dat, a trecut examenele de admitere 
la Academia navală, dar pînă la urmă a 
renunțat Ia cariera de ofițer și s-a apu
cat de afaceri. La 29 de ani a fost ales în 
Dietă. Cariera sa în cadrul partidului li
beral-democrat a fost rapidă, cu excepția

Succesiunea

• CINE VA FI NOUL PRE
MIER JAPONEZ? • ÎN
FRUNTĂRI POLITICE ACER
BE LA TOKIO • AGENDA 
ÎNCĂRCATĂ A URMAȘULUI 

LUI SATO

unor momente mai sumbre. Ca ministru 
de finanțe în cabinetul Ikeda a repurtat 
succese apreciate la timpul său. Apoi, 
funcția de secretar general al partidului 
pe care a deținut-o pînă în 1971, cînd a 
devenit ministru al comerțului internațio
nal și industriei, i-a dat posibilitatea să-și 
formeze relații stabile și să-și exercite in
fluența asupra unei părți din aparatul de 
partid. Sprijinul pe care a anunțat că i-1 
va acorda Y. Nakasone, liderul celei de a 
cincea fracțiuni, îi mărește șansele la

Convenția națională a partidului de Ia 5 
iulie.

Masayoshi Ohira, 62 de ani, a fost mi
nistru de externe, este un candidat care 
se sprijină pe o puternică bază în partid, 
ca și pe lumea financiară. lin alt politi
cian proeminent al partidului care urmă
rește succesiunea este Takeo Miki, 64 de 
ani, fost și el ministru de externe. Acest 
candidat a mai încercat pînă acum să 
ocupe de două ori funcția supremă în 
partid, dar a pierdut în fața lui Eisaku 
Sato.

Alegerea succesorului lui Sato are Ioc 
intr-un moment semnificativ pentru viața 
niponă, cînd țara caută să-și găsească 
propriul făgaș în relațiile internaționale. 
Aripa mai tînără a partidului de guver- 
nămint cere o deschidere a relațiilor cu 
țările socialiste din Asia și Europa. De la 
oricare dintre candidații care va putea 
întruni cele 240 deș voturi, chiar de la 
primul tur, pentru desemnarea, în func
ția de președinte al partidului și. în prin
cipiu, în cea de premier, se așteaptă atit 
revitalizarea politicii externe cit și însăși 
a partidului care la ultimele alegeri loca
le și senatoriale a pierdut din sufragii 
(dacă în 1946 P.L.D. întrunea 65 la sută 
din voturi. în prezent dispune doar de 44 
la sută). In al treilea rînd, problemele 
economice stîmesc un interes la fel de 
mare. „Războiul vamal cu S.U.A., reeva
luarea yenului, noile concesii comerciale 
pewcare Ie-a solicitat la începutul lunii 
iuftie S.U.A., au punctat relațiile dintre 
cefe două țări cu momente de încordare. 
Agenda viitorului prim-ministru poate fi 
completată cu multe alte probleme ne
rezolvate : locuințe, poluare, rețeaua sa
nitară, tendințele inflaționiste. Aceste pro
bleme vor aștepta, însă, să fie abordate 
după consumarea manevrelor și luptelor 
dintre fracțiunile rivale din partidul gu
vernamental și după încheierea vacanței 
parlamentare.

Agenția B.T.A. a difuzat ho- 
tărirea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria privind perfecționarea 
mecanismului economic în agri
cultură. In acest sens, in hotări- 
re se subliniază că sarcina prin
cipală care stă în fața agricultu
rii bulgare, în condițiile con
struirii societății socialiste dez
voltate este concentrarea și spe
cializarea în continuare. Se pre
vede astfel înfăptuirea conduce
rii agriculturii pe baza unor pla
nuri de perspectivă de 10—15 
ani, a celor cincinale și anuale, 
precum și a unei scheme gene
rale a amplasării teritoriale a 
forțelor de producție. In contex
tul măsurilor un loc important 
îl ocupă reglementarea proble
mei prețurilor și retribuției 
muncii, dezvoltarea rapidă a 
tehnicii agricole, chimizarea și 
mecanizarea agriculturii, ridi
carea nivelului de calificare a 
cadrelor de conducere și a. lu
crătorilor din această ramură.

C.C. al P.C. Bulgar și Consi
liul de Miniștri consideră, de a- 
semenea, necesar ca în cel de-al 
șaselea cincinal să se încea
pă examinarea, proiectarea și 
crearea condițiilor pentru folo
sirea complexă a apelor Dunării, 
în primul rînd pentru irigare.

DOINA TOPOR

• LA AMBASADA română 
din Moscova a avut loc, la 27 
iunie, solemnitatea inmînării de 
distincții ale Republicii Socialis-- 
te România unui grup de spe
cialiști sovietici, pentru contri
buția adusă, în colaborare cu 
constructorii români, la reali
zarea și darea în funcțiune a 
sistemului hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier.

• înaltele distincții, au fost în- 
minate de ambasadorul Gheor- 
ghe Badrus care a felicitat pe 
cei decorați. Răspunzînd în nu- 
rrtele lor, V. E. Balagurov, ingi
ner șef pentru montaj, a mulțu
mit pentru, distincțiile acordate, 
subliniind că acestea reprezintă 
o apreciere a activității între
prinderilor sovietice care- au li
vrat utilaje pentru hidrocentrala 
de la Porțile de Fier.

Ion lonifă la Praga
• LA INVITAȚIA Prezidiului 

C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
guvernului R.S. Cehoslovace și 
a ministrului apărării naționale 
al R.S. Cehoslovace, marți dimi
neața a sosit la Praga delegația 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, condusă de 
generalul de armată Ion Ioniță,

membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate. Din de
legație fac parte generalul colo
nel Ion Coman, adjunct al mi
nistrului și secretar al Consi
liului Politic Superior,, general
colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului, alți generali și ofi
țeri superiori.

Interviu al primului 
ministru canadian

'• ÎNTR-UN interviu acordat 
revistei ,,U. S. News and World 
Reporter", Pierre Eliott Tru
deau, primul ministru al Cana
dei, a salutat încheierea, în ul
tima perioadă, a unor acorduri 
și înțelegeri, în Europa și în 
lume, care reprezintă o înde
părtare de la politica „războiu
lui rece". „Este tot m^i bine 
înțeles faptul că pacea și pro- . 
greșul trebuie să fie asigurate 
prin stabilirea de legături și a 
înțelegerii între țări" — a re
levat primul ministru, al Cana
dei.

El s-a referit apoi la relațiile, 
țării sale cu Uniunea Sovietică, 
apreciindu-le drept amicale, de 
bună vecinătate.

• LA INVITAȚIA Institutu
lui chinez pentru afacerile ex
terne, la Pekin au sosit Hale 
Boggs, liderul majorității demo
crate, și Gerald Ford, liderul 
minorității republicane din Ca-

tele Institutului pentru afaceri
le externe, Ciao Kuan-hua. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, alte persoane oficiale 
chineze.

1
mera Reprezentanților a S.U.A., 
— anunță agenția China Nouă. 
Institutul chinez pentru aface
rile externe a organizat • o re
cepție în cinstea celor doi oa
meni politici americani. La re
cepție au luat parte Go Mo-jo, 
vicepreședintele Comitetului 
permanent al Adunării repre
zentanților populari din întrea
ga Chină. Cian Sijo. președin-

• MINISTRUL de stat pentru 
problemele economice și de 
transport din guvernul landului 
Bavaria, dr. Anton Jaumann — 
însoțit de ambasadorul Româ
niei la Bonn, Constantin Oancea 
și de vicepreședintele Came
rei de Comerț, Hristache Zâm
bet i, în cursul 
la Expoziția 
la Miinchen 
a apreciat modul pregnant 
care __ Z* . ’
tare a produselor țării noas
tre oferă o imagine edificatoare, 
asupra eforturilor și -realizărilor 
economiei naționale, asupra Ro
mâniei contemporane.

la 12. Referindu-se Ia semnifi
cația aderării statului Trinidad- 
Tobago, agenția U.P.I. sublini
ază că deși această mică insulă 
din Marea Caraibilor are q pro
ducție relativ redusă, prezența 
sa în O.P.E.C. ,va face și mai 
puternic glasul acestei organiza
ții, hotărîtă să apere interesele 
statelor membre, în lupta cu 
marile companii occidentale.

La Helsinki au continuat 
lucrările Conferinței miniștri
lor culturii din Europa. După 
încheierea dezbaterilor pe 
marginea proiectelor de re
comandări înaintate de țări
le participante, în cursul zi
lelor de luni și marți confe
rința a procedat la prezen
tarea, discutarea și adopta
rea în ședințe plenare a ra
poartelor comisiilor și a re
comandărilor.

Delegația română a sus
ținut patru proiecte de re
comandări pe temele : cul
tura și tineretul, cultura și 
organizarea timpului __ liber, 
rolul și locul artistului în so
cietate și cooperarea cultu
rală și securitatea europea
nă. Ideile propuse au fost 
însușite de conferință si cu
prinse în recomandările fi
nale.

plan politic și în cadrul unor 
activități cu caracter social sau 
cultural.

Vorbind despre problemele 
actuale ale generației tinere din 
Danemarca, oaspeții s-au refe
rit ia necesitatea formării perso
nalității tinerilor încă de la o 
vîrstă fragedă, la educarea lor 
în spiritul înțelegerii responsa
bilităților sociale. în acest con
text s-a amintit experiența acu
mulată de consiliile elevilor. De 
asemenea, s-a reliefat și existen
ța altor probleme de o certă 
acuitate. Este vorba, mai ales, 
de accesul tineretului provenit 
din păturile muncitoare în uni
versitate. Doar 16 la sută din 
studenți sînt de origine munci
torească.

La capitolul relații internațio
nale consemnăm legăturile 
strînse ale D.U.F. cu organiza
țiile de tineret din țările scan
dinave și interesul pe care îl 
manifestă pentru lărgirea co
laborării cu toate organizațiile 
de tineret din întreaga Europă. 
Un accent deosebit este pus pe 
cooperarea cu tineretul țărilor 
socialiste prin organizarea de 
seminarii bilaterale. De aseme
nea, 180 de tineri vor merge în 
Cuba, timp de trei săptămîni, 
spre a sprijini construcția de 
școli. D.U.F. se pronunță pentru 
recunoașterea R. D. Germane. 
Tn general, după părerea DU.F., 
organizațiile de tineret pot, 
prin modalități specifice, să-și 
aducă propria lor contribuție 
la destinderea europeană, la 
depășirea politicii anacronice

ca și pentru dezarmare nucle
ara. Dorim ca întîlnirea de la 
Helsinki să reprezinte un pas 
înainte, să aducă elemente ca
litative superioare în colabora
rea organizațiilor de tineret. 
Delegația daneză se va strădui 
în acest sens. Vom acționa pen
tru a sprijini trecerea la mâ
luri practice în domeniul secu
rității europene, deoarece tre
buie definitiv depășită faza ge
neralităților. Trebuie acționat 
concret, nu numai în principiu".

Tn sfîrșit, discutăm despre co-ț 
laborarea româno-daneză pe- 
planul tineretului. Oaspeții sub-Ț. 
liniază aprecierea lor pozitiva* 
în ceea ce privește legăturile 
dintre D.U.F și U.T.C. din Ro
mânia, perspectivele acestor le
gături. Ei au exprimat intenția 
de a invita o delegație a tine
retului român sâ viziteze Dane
marca și s-au referit la intere
sul tinerilor danezi de a cu
noaște România. Președintele 
D.U.F., Munksgaard, ne-a sin
tetizat impresiile sale despre 
România : „Tot ceea ce am vă
zut și tot ceea ce am aflat — 
la Institutul Politehnic, la casele 
de cultură ale tineretului, în 
întîlnirile cu reprezentanți ai 
U.T.C., ca și cu tineri — a fost 
deosebit de interesant. Vizita 
noastră în România s-a dovedit 
a fi nu numai plăcută, ci și 
folositoare pentru a înțelege 
realitatea unei țări aflată în- 
tr-un complex proces de dez
voltare".

E. O.

SESIUNEA 0.1. M.
Marțix s-au încheiat la Gene

va lucrările celei de-a 57-a se
siuni a. Conferinței Internaționa
le a Muncii, la care au partici
pat delegați din 118 țări- mem
bre ale Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.). în tim
pul sesiunii au fost adoptate mai

vizitei sale 
națională de 
„România-72", 

în 
această largă prezen-

Sesiunea O.P.E.C.
• CEA _ de-a 29-a conferință 

ministerială a Organizației Sta
telor Exportatoare de petrol a 
aprobat marți cererea statului 
Trinidad-Tobago de a fi primit 
în rîndul membrilor O.P.E.C. al 
căror număr s-a ridicat astfel

Ravagiile uraganului 
„Agnes"

• DUPĂ ce a făcut cel puțin 
117 victime și pagube materiale, 
apreciate la peste un miliard de 
dolari, uraganul „Agnes" a pă
răsit, în cele din urmă zona 
nord-estică a Statelor Unite, dis- 
părînd în direcția Canadei. In 
Virginia, Florida. Maryland, 
New York, Pennsylvania și în 
celelalte state afectate, fluviile 
și rîurile încep să -revină la . 
matcă. Operațiunile de trimitere 
a ajutoarelor și de restabilire a 
comunicațiilor rutiere și ferovi
are se desfășoară cu participa
rea unităților militare.

Întîlnirea de la Simla
AZI ÎNCEP CONVORBIRILE 

INDO-PAKISTANEZE
Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a plecat marți spre 

Simla, localitate indiană situată la 280 km de capitală, unde 
urmează să se întîlnească cu președintele Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto. Miercuri dimineața, este așteptat să sosească la 
Simla și președintele pakistanez.

In declarațiile recente ale premierului indian și președinte
lui pakistanez s-a subliniat dorința celor două țări de a se ajun
ge in cursul acestei întrevederi la o reglementare a problemelor 
divergente care să pună bazele relațiilor de bună vecinătate 
dintre India și Pakistan.

Marți, postul de radio național indian a lansat chemarea 
către populație, de a face o primire prietenească președintelui 
pakistanez. „Avem poziții asemănătoare în multe probleme, 
premierul Indira Gandhi și președintele Zulfikar Aii Bhutto se 
întîlnesc la Simla pentru a afla calea spre pace. Trebuie să-i 
ajutăm în aceste eforturi", se spune în apelul postului de radio 
indian.

multe rezoluții, între care și una 
referitoare la contribuția Orga
nizației Internaționale a Muncii 
la protecția și ameliorarea me
diului în raport cu munca.

A fost adoptată, de asemenea, 
o rezoluție care condamnă Por
tugalia pentru politica sa de o- 
presiune colonială, discriminare 
rasială și violarea drepturilor 
sindicale în Angola, Mozambic 
și Guineea Bissau.

Dezbaterile generale din ple
nara conferinței au fost axate pe 
raportul directorului general al 
Biroului Internațional al Muncii, 
consacrat implicațiilor sociale ale 
revoluției tehnico-științifice con
temporane și a efectelor pe care 
le are aceasta asupra mediului 
de muncă și a mediului încon
jurător, în general.

Conferința a stabilit, totodată, 
elaborarea la sesiunea sa viitoa
re a unor noi convenții și reco
mandări internaționale, menite 
să armonizeze aplicarea tehno
logiei moderne cu apărarea inte
reselor celor ce muncesc.
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