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Constructorii conduși de tânărul
Marin Albii au bătut cunoscutul

record al brigăzii lui Gheorghe țerpău

EI MONTEAZĂ

TREI APARTAMENTE PE ZI
Datorită

acestui succes

Proletari din toate țările, uniți-vă!

25 de familii

se vor muta

mai devreme

■in casă nouă
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FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Marea întreprindere
și școala pe care

o patronează
• Pentru ideea „Bacalaureat si muncitor de categoria a 

treia" nota maximă. • Centrul de calcul și secția sa din liceu. 
• Elevii sînt viitorii noștri muncitori — spune uzina. • între
prinderi industriale puternice față în față cu ateliere școlare 
de... menaj. • Uneori patronarea nu depășește o trusă de 
scule. • Cine întreabă pe directorul uzinei : știți cum arată 
atelierele școlii pe care o patronați ? • Ce face școala care 
n-are în comitetul de părinți un conducător de întreprindere 
sau cum ar trebui să se perfecteze patronarea.

Se înalță zidurile noului că
min al Școlii miniere din 

Cîmpulung Muscel
• Foto: GH. CUCU

O
Ferestre spre lumina și inti

mitatea apartamentelor.

Foto: AL. PRUNDEANU

ÎN PAGINA A lll-A:

CUM S-AU
AUTODLPÂȘIT

FETELE DE LA

două săptămîni de la lansarea unei inițiative 
relatate de secretara U.T.C., Ioana Nae

r î

„Vom face din întreaga noastră
activitate un exemplu 
de dăruire si muncă

cadrele didactice și asocia
țiile studențești sub condu
cerea organizațiilor de 
partid, va fi materializată 
de către fiecare dintre noi, 
in spiritul exigentelor ac
tuale. Pornim la drum, in 
profesie, conștienți de rolul

u

Cine ar
marile obligații _______
revin uzinelor și întreprinderi
lor noastre? Sarcina lor pri
mordială ține de producție, de 
realizarea indicilor de plan. 

«I^ar nu e mai puțin adevărat 
A&ă între această îndatorire și 
’ cea de a asigura fluxul normal 

al întregirii și reînnoirii forței 
de muncă se poate pune, cel 
puțin, semnul egal. In acest 
sens trebuie interpretat faptul 
că, atunci cînd secretarul ge
neral . al partidului — tovară
șul Nicolae Ceaușescu — se o- 
cupă de problemele economiei 
naționale, include ' întotdeauna 
și problemele pregătirii tinere-

putea minimaliza 
eonomice ce

tulul pentru muncă și viață 
Cuvîntarea recentă la Confe
rința extraordinară a organiza
ției municipale de partid Bucu
rești este o dovadă în plus că 
aceste aspecte se întrepătrund 
și se condiționează.

Școala este angajată în pre
zent să pregătească tînărul pen
tru muncă, procesul său de în- 
vățămînt incluzînd o zi pe săp- 
tămînă dedicată practicii pro
ductive. Dar fără concursul în-

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

FALSITATEA
PERSONAJULUI

LITERAR 
MIJLOCIU

Ca orice artă particulară, lite
ratura nu-și propune să rezolve 
teoretic problemele omului, ci le 
include în materia ei, le întruchi
pează și dezbate concret Omul 
ca personaj al literaturii nu c o 
imagine abstractă și generală care 
să se poată suprapune peste ori
cine în timp și spațiu ci un om 
anumit, membru al unei comuni
tăți, într-o anumită conjunctură 
isțprică și în condiții sociale anu
me. Dincolo de aceste generalități 
omul ca personaj literar are un 
portret numai și numai al lui, 
constituit din date temperamen
tale, din un anume tip de perso
nalitate care îi dictează compor-

OPINII
de MARIA LUIZA 

CRISTESCU

tamentul, dintr-o conștiință mo
rală. Am spus adesea, simplifi- 
cînd, „reprezentant" al cutărui 
mediu sau pături sociale, ceea ce 
pentru cititor poate să însemne 
altceva decît pentru scriitor. Ci
titorul își poate imagina o metodă 
de lucru în care autorul împarte 
personajelor Iui suprafețe sociale, 
politice, filozofice și dă fiecăruia 
în parte însușiri și teorii care să 
acopere aceste zone, pentru ca 
apoi să le pună în dispută, fie
care apărîndu-și poziția. Uneori 
s-a gîndit așa despre literatură, cu 
intențiile cele mai bune, dar re-

(Continuare în pag. a IV-a)
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• Mesageri

ai gândului

și voinței

colective
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DE CE NU
în deplasările noastre de lu

cru avem deseori prilejul să 
discutăm cu tinerele angajate în 
diverse compartimente ale pro
ducției. ta uzine, pe șantiere. în 
instituții, pe ogoare. Multora 
dintre ele le-am admirat hăr
nicia, seriozitatea, atașamentul 
pentru locul de muncă si în a- 
celași timp optimismul cu care 
fiecare iși privește viitorul. Fi
rește, nu o dată am și scris des
pre ele. Iată însă că în blocno
tes ni s-au adunat în ultima 
vreme numeroase opinii ale fe
telor, colegele noastre de mun
că, opinii despre ele însele, des
pre condiția lor, dar si despre 
cei alături de care trăiesc si 
muncesc. Așadar, fetele se în
scriu Ia cuvint. încercăm, din 
confesiunile lor, să le conturăm

Absolvenții Institutului 
politehnic „Traian Vuia" 
din Timișoara, promoția 
1972, Însuflețiți de entu
ziasmul cu care întregul po
por s-a angajat să înfăptu
iască grandioasele sarcini 
în cinstea Conferinței Na
ționale și a celei de a 
XXV-a aniversări a Repu
blicii, se angajează ca prin 
încadrarea fiecăruia dintre 
noi la locurile de muncă *ă 
depunem toate eforturile, 
cunoștințele, talentul și în
treaga noastră pricepere 
pentru ca actualul cincinal 
să fie îndeplinit cu succes 
în termenul de 4 ani și ju
mătate. Pregătirea profesio
nală și politico-ideologică 
dobindită in .perioada stu
diilor, activitatea desfășu
rată in acest sens de către

TELEGRAMA ADRESATA
C. C. AL P. C. R„ 

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

pe care il au de îndeplinit 
toate cadrele noastre tehni
ce din economie pentru a 
asigura extinderea in tot 
mai mare măsură a cuceriri
lor științei și tehnologiilor 
avansate in producție, pen-

tru modernizarea continuă, 
a tuturor ramurilor econo
miei noastre naționale. Asi
gurăm Comitetul Central, 
pe dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, că 
vom face din activitatea 
noastră de fiecare zi un 
exemplu de dăruire in 
muncă, manifestare vie a 
patriotismului socialist, in 
acest mod înțelegînd să ne 
aducem contribuția la stră
daniile întregului nostru 
popor in vederea propășirii 
patriei, a ridicării ei pe 
culmile mereu mai înalte 
ale progresului și civiliza
ției.
adunările generale 

-ALE ABSOLVENȚILOR — 
1972 — Institutului poli
tehnic „Traian Vuia“ din 

Timișoara

Cazul unui 
secretar U.T.C. 

membru 
în Consiliul 
oamenilor 

muncii
u
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EL TACE
ÎNTOTDEAUNA,
DEȘI SE ZICE

CA „ VORBEȘTE" IN 
NUMELE TINERILOR!
Unul dintre elementele semni

ficative înscrise în cartea de vi
zită a cunoscutei Uzine „Pro
gresul" din Brăila îl constituie 
prezența in rîndurile colectivului 
său de lucrători a circa 3 000 de 
tineri. Pentru punerea în va
loare. a potențialului de ener
gie și acțiune de care este ca
pabil acest important detașa
ment al tinereții, un instrument 
util se arată a fi exercitarea 
dreptului consemnat prin lege 

. ca reprezentantul tinerilor, se- 
Icretarul U.T.C., să facă parte din 

forul reprezentativ al uzinei, 
consiliul oamenilor muncii.

■ Ne-am propus ca, aflați recent 
w în incinta uzinei, să efectuam un

I
I

| «în Apuseni [

un oraș ♦♦♦
I

*

I

sondaj de opinie între factorii 
care compun consiliul, printre 
tineri, în legătură cu aprecierile 
formulate la adresa calității pre
zenței secretarului U.T.C. în a- 
cest for de conducere. Cel din
ții interlocutor a fost inginerul 
Stoian Iordan, șeful serviciului 
producție :

„îmi este dificil să mă pro-

nunț. Nu pentru altceva 
pentru că nu prea am ce spu
ne- Pe secretarul U.T.C. nu l-am 
auzit niciodată vorbind în ședin
țele consiliului- Se complace în
tr-o tăcere absolută. Prezență

cî

TRAIAN GINJU

SE CONSTRUIESC :

CĂMINE PENTRU TINERI

Șl PENTRU
TINERE ?

profilul dintr-un unghi care, din 
păcate, n-a fost folosit prea 
des : un unghi din care fetele 
ne apar nu numai cu bucuriile, 
cu satisfacțiile muncii lor. ci si 
cu unele insatisfacții care depă
șesc sfera strict individuală. Le 
înserăm așadar în rîndurile ce 
urmează, cu certitudinea că 
problemele ridicate de inter
locutoarele noastre vor găsi au
diența de care au nevoie.

— Da, avem și noi cite ceva 
de spus — ne-a declarat Maria

Rădulescu, secretara organiza
ției U.T.C. din secția 310 pre
lucrări metalice de la Uzina 
„Electronica" din Capitală. Uite, 
chiar de curînd. in ziarul nos
tru de uzină inginera Popes
cu Sanda punea în discuție con
diția femeilor angajate ta pro
cesul de producție al uzinei. Co
legii ne privesc și ne tratează 
cu multă superioritate. Deseori 
mi-a fost și mie dat să aud 
cum „șeful" își trimite subalter
na (care poate avea aceeași pre-

gătire profesională) după țigări, 
apă, gustare, să-i spele ceașca 
de cafea sau de ceai, în fine, 
treburi din astea.

Pornind de la această confe
siune, am încercat să realizăm 
un sondaj de opinie printre res
ponsabilele cu activitatea tine
relor fete din cîteva județe ale 
țării. Nota comună a fost faptul 
că. pretutindeni, fetele parti
cipă cu entuziasm la activitatea 
de producție, dovedind pricepe
re și interes în realizarea sarci
nilor de plan, spirit mobilizator 
și. firește, dorință de afirmare. 
Dar li se neagă întotdeauna și

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a TV’a)_

(Continuare în pag. a Il-a)
I

COLOCVIILE
ȚARII

de VASILE VETIȘANU

Cu fiecare zi, țara își confruntă rezultatele, substanțiali- 
zate în statisticile produselor industriale, în culesul recol
telor bogate, în sugestiile și inițiativele creatoare ale unui 
întreg popor, dornic să-și cucerească un loc și să aibă 
un rol in societatea contemporană. Pretutindeni întilnim 
dezbaterile vii, realiste, în care se oglindește străduința 
umană, necesitatea de a găsi soluții adecvate problemelor 
țării. Tot ceea ce s-a creat ne îndreptățește la un optimism 
izvorît din realitățile socialismului românesc. Există o pu
tere de acțiune la scara întregii țări, în care tot ceea ce 
s-a înălțat, în timp de cîteva decenii, de la cetățile luminii, 
care ascund miliarde de kilowați, pînă la marile combinate 
ale oțelului, dă siguranța realizării, mai bine și mai de
vreme a celor planificate.

Colocviile, țării sînt însuflefitoare, ele au rosturile bine 
definite, oglindind ritmurile unei munci asidue, ca și nestă
vilitul avînt eroic prin manifestare, de a găsi punți de 
trecere către cele mai rodnice soluții, acumulînd o expe
riență de viață, în care se întîlnesc strădaniile de decenii. 
Tn fiecare colț de țară, județ și localitate urbană sau ru
rală sînt urmărite și analizate, în spirit revoluționar și 
creator, rezultatele de pînă acum, producțiile materiale și 
spirituale, in toate aceste dezbateri, în reluările și propu-

(Continuam în pag. a V-a)
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PETRECEREA VACANȚEI

Turismul — întîlnire cu fru musețile țârii. In fotografie o 
părticică a renumitei stațiuni balneo-climaterice Borsec.TURISM PENTRU TINERET

UN EXCELENT LOC PENTRU

AL. DOBREiT

excursii.

județul nostru, a 
social-economice 

anii socialismului.

Zilele acestea Complexul tu
ristic Izvorul Mureș al. B.T.T. 
și-a primit primii oaspeți — 250 
elevi din județul Ilfov. Lor le 
vor urma -ț în următoarele 
două serii — alți Cinci sute de 
elevi, tot de pe raza județului 
amintit, cărora organizatorii le 
oferă un program deosebit de 
bogat și variat: drumeții, ex
cursii pentru vizitarea împre
jurimilor taberei sau a unor 
puncte turistice din apropiere, 
concursuri de orientare turis
tică, activități pentru cunoaș
terea florei locale și colecțio
narea de plante pentru ierbar, 
întreceri cultural-sportive, în
vățarea de cîntece pionierești 
și patriotice, concursuri pentru 
desemnarea celui mai bun re
citator, un carnazal pionieresc. 
Și dacă tuturor acestora le a- 
dâugăm frumusețea peisajului în 
care este situat Complexul tu
ristic și, element la fel de im
portant, condițiile ireproșabile 
de cazare și masă ce sînt asi
gurate, imaginea este completă. 
Situat la poalele muntelui Haș- 
mașul Mare, Complexul turistic 
ce face obiectul acestor rînduri 
este așezat în depresiunea for
mată din munții Ciucului și Har
ghitei; la o altitudine de 891 m, 
cu un aer bogat în ozon și aero-

■ soli ră.șinoși, cu o frumusețe rar 
întîlnită a împrejurimilor. Are 
o capacitate de cazare de 460 
Ioduri în vile cu 1—4 paturi, cu 
apă caldă, încălzire centrală, 
canalizare. Vilele cu confort A, 
sînt dotate cu aparate de radio. 
Tn diferite puncte ale Comple
xului funcționează cinci televi
zoare. Cantina, modernizată, de
servită de un personal cu înaltă 
calificare îndrumat de bucăta- 
rul-șef Ioana Giurea, asigură 
servirea mesei pentru trei sute 
de persoane într-o serie. In 
sfîrșit, cîteva date privind do
tările cultural-sportive : tere
nuri asfaltate pentru volei, 
handbal, baschet, tenis de rfmp, 
un teren de fotbal, un club cu 
sală de tenis de masă, un club 
cu sală de audiții muzicale, cu 
punct de documentare politică 
înzestrat cu ziare și reviste, o 
bibliotecă cu 10 000 volume, o 
sala de cinema în care rulează 
trei filme pe săptămînă, jocuri 
mecanice ș.a.

După cum ne informa Liviu 
Truța. directorul Complexului, 
o atenție deosebită se acordă 
solicitărilor tinerilor turiști 
oentru organizarea unor ex
cursii cu autocarele la Lacul 
Roșu. Tușnad, Toplița, Borseo 
sau Sovata. Pentru amatorii de 
excursii, pe jos se organizează 
drumeții la izvoarele Mureșu- 

. lui și Oltului sau în puncte ceva 
mai îndepărtate« Piatra -singu
ratică, Tarcău, Peștera Șuga. în 

| acest scop turiștii.:.au -asigurat —L

materia-lul echipamentul
sportiv și turistic necesar (cor
turi. saltele pneumatice etc.). Și, 
să nu uităm. Complexul turis
tic Izvorul Mureșului oferă ace
leași, condiții optime de confort 
și grupurilor de excursioniști 
aflate în tranzit prin zona a- 
ceasta.

Simpla enumerare a acestor 
dotări, în stare să satisfacă 
toate exigențele, frumusețea 
locurilor în care este așezat 
Complexul turistic Izvorul Mu
reșului, posibilitățile create 
pentru excursii interesante și 
reconfortante, sînt suficiente, 
credem, pentru a oferi ele în
sele o excelentă vacanță.

O întrebare care dacă nu le-a fost pusa încă șefilor agenții
lor B.T.T. din județele țării, le sugerăm să încerce să răs
pundă pentru ei înșiși pînă la sosirea reporterului. Deocam
dată, pe această temă o primă investigație Ia Agenția de tu
rism pentru tineret-Cluj, Interlocutor Gh. Paraipan, șeful ad
junct al agenției, organizator de

Județul Cluj dispune de posi
bilități largi pe care Agenția 
noastră, pe cît cu putință, după 
cum veți vedea, încearcă și în 
bună parte reușește, să le va
lorifice. Trecutul istoric ne oferă 
destule obiective turistice legate 
de istoria patriei, a poporului 
român, pe care tinerii le vizitea
ză cu un interes deosebit. Dar 
să enumăr cîteva : pe dealul 
Bobilna s-a aprins flacăra Răs
coalei in 1437 ; lingă Turda, stră
vechea cetate Potaissa. se află 
mormintul lui Mihai Viteazul ; 
pe Valea Arieșului tinerii reme
morează traseele istorice ale Iui 
Horia, Cloșca și Crișan și Avram 
Iancu ; Clujul ne oferă mărturii 
ale trecutului istoric prin piesele 
expuse în Muzeul istoric, dar și 
prin relicvele pe care le întilnești 
la tot pasul : turnurile bastioa- 
nelor diferitelor bresle de mește
șugari, casa lui Matei Corvin, și 
atîtea altele- Sus. pe Cetățuie, în 
aer liber, e Muzeul satului ar
delean ; la Gilău. e Cetatea lui 
Gelu ; la Dăbîca — un șantier 
arheologic ; Ia Poieni — Cetatea 
Bologa. Avem, apoi, numeroase 
case memoriale ale unor cărtu
rari ai neamului românesc ; cas
telul de la Ciucea. unde a trăit 
și a scris pagini nemuritoare Oc
tavian Goga. Istoria mișcării 
muncitorești. lupta in ilegalitate 
a partidului, sint reprezentate 
prin momente interesante pe
trecute la Atelierele C-F.R. șt în
treprinderea ..Clujana", la Tur
da. Potențialul turistic al jude
țului nostru este considerabil 
îmbogățit de obiectivele econo
mice și social-culturale. de con
strucțiile înălțate în anii socia
lismului. Mă voi opri la obiecti
vul cel mai nou și mai preferat

de tineri: I.C.H. Tarnița, 
unde în cadrul șantierului 
tineretului, țnii de tineri dau bă
tălii temerare pentru transfor
marea forței apelor în lumină și 
energie. Județul nostru e înzes
trat de la natură cu minunate 
zone montane pentru excursii și 
agrement : Valea Drăganului,

CUM VALORIFICAȚI
POTENȚIALUL

TURISTIC

(Urmare din pag 1)

JUDEȚULUI
Valea 
șoara, , _ 
formăm 
sporturile 
Turzii-

9
■

Băi-Arieșului, V'ădeasa, 
pe care în viitor o-trans- 

intr-o stațiune pentru 
de iarnă, Cheile

— Intr-adevăr aveți po
sibilități mari pentru dez
voltarea turismului pentru 
tineret. Dacă vreți, acum, 
să faceți un salt de la 
cunoașterea la valorifi
carea lor.

— Continuînd acțiunile orga
nizate în cinstea Semicentenaru
lui creării U-T.C-, ne-am propus 
ca în întimpinarea Conferinței 
Naționale a P-C.R. cît și a celei 
de-a XXV-a aniversări a Repu
blicii, să organizăm excursii te
matice pentru vizitarea de către

tinerii 
obiectivelor 
construite în 
a Muzeului de istorie a Partidu
lui Comunist Român, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, a Muzeuiui de istorie 
a Republicii Socialiste România, 
Muzeul Doftana, precum și 
obiective turistice din cele mai 
frumoase zone ale țării. La a- 
ceste acțiuni vor fi antrenați de 
către cercurile de turism din or
ganizațiile U.T.C.. peste 25 000 
tineri muncitori, studenți, elevi, 
țărani- Aeestea ar fi acțiunile de 
mai mare amploare pe care le-a 
inițiat Comitetul județean al 
U.T-C. și agenția BTT Cluj. în 
primele patru luni ale anului, 
peste 10 000 de tineri clujeni au 
străbătut itinerarii care trec 
prin București, Doftana, Valea 
Jiului, Hunedoara, Porțile de 
Fier etc.

în afara itinerariilor cuno
scute, prezentate mai sus. A- 
genția organizează excursii Ia 
solicitarea tinerilor pe traseele 
pe care le propun organizațiile 
U.T.C. și cercurile de turism- 
Trebuie menționa: că cele mai 
importante excursii și acțiuni 
turistice se înscriu in ansamblul 
celor două cicluri de activități; 
..Tineri — să ne cunoaștem pa
tria socialistă" — unde s-au în
registrat peste 600 de acțiuni cu 
peste 10 000 de participanți — și 
„Floare de coif* la care au fost 
angrenați mie de tineri dintre 
care circa o mie de participanți 
au deja trecute cite 1 și 2 probe.

Valorificarea potențialului tu
ristic al județului depinde in 
bună măsură de cunoașterea ?i 
popularizarea obiectivelor cu
prinse in granițele Ini- Agenția 
din Cluj face un bun oficiu in 
acest sens. Zece mii de afișe a- 
nunță perioadele și traseele, nu
meroase pliante prezintă tineri
lor obiectivele și itinerariile tu
ristice din județ

C. VASILE

Muncă în mijlocul naturii, în 
aerul ozonat al pădurilor 
seculare, meseria de forestier 
este o profesie la fel de fru
moasă ca multe altele oferite 
tineretului țării, cu mențiu
nea că poate fi numită „izvor 

de sănătate".

fizică și nimic mai mult. Fără 
a-i scuza cituși de puțin atitudi
nea, evident . incompatibilă cu 
ceea ce se așteaptă de la el, 
explicația situației trebuie cău
tată și în stilul de jnuncă al con
siliului, în felul în care este pri
vit de ceilalți membri".

Am remarca că. pe parcurs, 
fiecate interlocutor a încercat, 
fiind un lucru de la sine înțeles, 
să circumscrie prezența secreta
rului U-T.C., calitatea acesteia, 
în cadrul larg al activității celor
lalți membri ai consiliului oa
menilor muncii. Această optică 
Se justifică nu numai prin aceea 
că concretizează convingător ci- 
teva trăsături ale problemei dar 
permite și o înțelegere mai com
pletă a stărilor de fapt. în ceea 
ce îl privește pe șeful serviciu
lui producție el a legat apre
cierea referitoare la secretarul 
U.T.C. de absența din sfera pre
ocupărilor consiliului și a unor 
probleme specifice tinerilor. Tra
tarea chestiunilor doar la nive
lul general al uzinei, fără a ține 
seama în mod explicit de gradul 
în care unele (de pildă, califi
care, salarizare, disciplină etc.) 
angajează cu deosebire pe ti
neri a cauzat într-un fel o a- 
numită distanțare x a repre
zentantului 'tinerilor în ra
port de practica respectivă. Tă
cerea lui nu este străină de a- 
ceastă realitate.

în termeni similari și-a spus 
cuvîntul și Dumitru Roșea, șef 
de echipă, secretarul organiza
ției de partid din secția montaj t

„Părerea mea este că secreta
rul U-T.C. nu este om de acțiune, 
nu este combativ. Se vede ime
diat că-i băiat cuminte și atit. 
Nici eu nu-mi aduc aminte să 
fi făcut vreo propunere, să fi 
avut ceva de spus vreodată, in
diferent de problemele discu
tate în consiliu. în consiliu a 
ajuns, nici nu se putea altfel, să 
fie trecut cu vederea'1.

Două amănunte esențiale vin 
să completeze opinia lui Dumi
tru Roșea. Dînsul a constatat nu 
o dată că tinerii nu știu nimic 
despre ce se discută în consiliul 
oamenilor muncii. La rindul nos
tru. discutînd cu mai mulți ti
neri din secția cazangerie. ne-am 
format propria convingere că ei 
ignoră cu desăvîrșire orice fapt 
cit de palpabil legat de partici
parea la lucrările consiliului a 
reprezentantului lor. O dovadă 
că pasivitatea lui nu se limitează 
doar la păstrarea tăcerii în șe
dințele de consiliu, dar acesta 
nici măcar nu depune efor
tul, presupus ca elementar 
de rostul participării în acest

de a le aduce la 
tinerilor activita- 

se desfășoară în 
lui. Apoi, și aceasta

Organism, 
cunoștința 
tea ce 
prezența __  ___ _ .
privește cadrul de referință de 
care pomeneam mai înainte, Du-, 
mitru Roșea crede că la situația 
în care se află secretarul U.T.C. 
concură și făptui că, în general, 
în consiliu se adoptă o poziție 
exclusiv administrativă față de 
problegie- Neglijarea laturii edu
cative a soluționării lor. dome
niu în care organizația U.T.C. se 
poate afirma prin excelență, a 
devenit la un moment dat un ob
stacol în calea activizării condu
cătorului ei.

Plecind de la aceeași idee, a 
prezenței fizice lipsite de orice

ce ei cunosc nu se datorează a- 
proape de loc preocupărilor se
cretarului U.T.C., ci, in special, 
organizațiilor de partid din .sec- 
ții-

Ne-am încheiat ancheta cu Ion 
VÎăducă, omul despre care am 
vorbit pînă acum, secretarul co
mitetului U.T.C- înainte de a-1 
asculta i-am împărtășit cele afla
te deja- Nu a contestat nimic, a 
admis toate observațiile dar a 
încercat să ofere și o explicație 
proprie în completarea celor an
terior consemnate. Ea sună ast
fel :

..De cînd îndeplinesc funcția da 
secretar am lipsit cam la jumă
tate din ședințele consiliului. 
Pentru că nu am fost anunțat în-

EL TACE
ÎNTOTDEAUNA

contribuție efectivă la activitatea 
consiliului din partea secretaru
lui U.T-C.. Costică Andonescu. 
președintele sindicatului arăta : 

..Dacă nu l-am. ascultaț in con
siliu. în schimb, cu secretarul 
U-T-C. am vorbit adeseori des
pre problemele de care ne ocu
păm în ședințele lunare ale a- 
cestuia. Fără nici o teamă de a 
greși pot spune că el nici nu le 
stăpînește cum trebuie, nu le cu
noaște prea bine și nici nu știe 
ce trebuie făcut. De altfel, mă 
îndoiesc că în legătură cu acest 
aspect el se consultă cu comite
tul U.T.C-, în general, cu activul 
organizației, că opiniile lui con
stituie punctul de vedere al a- 
cestora. Dacă ar face așa ceva ar 
ști mai multe și mai bine".

Și de această dată propria 
noastră investigație ne-a confir
mat. aprecierea președintelui sin
dicatului- Astfel, atît locțiitorul 
secretarului U.T.C. pe uzină, cit 
și un alt membru al biroului, 
n-au putut formula nici o consi
derație certă despre ceea ce face 
secretarul lor în consiliul oame
nilor muncii- în final, ne-au de
clarat deschis că nu intră în 
obișnuința acestuia de a-i infor
ma organizat cu problemele res
pective, că nu există o practică 
Ia scara întregii organizații de a 
se cunoaște și dezbate opțiunile 
reprezentanților colectivului de 
lucrători ai uzinei. Oricum, ceea

totdeauna la timp cu data cînd 
au loc. Nu am luat cuvîntul pen
tru că materialele care sînt dis
cutate nu-mi sint înminate șî 
mie in prealabil. Cu una sau 
două excepții am venit la consi
liu cunoscînd doar tema ce 
urma să fie dezbătută și unele 
date pe care mi le-a furnizat ex
periența proprie"-

Cită deosebire între seriozita
tea celorlalte aprecieri și aceasta 
din urmă- Conținutul ei nici nu 
formează o problemă reală. 
Ne-au spus-o absolut toți oame
nii întîlniți la Uzina „Progresul". 
Bineînțeles numai în cazul cînd, 
cum se întîmplă cu Ion Vlădu- 
că, îți privești mandatul superfi
cial, fără un autentic simț do 
responsabilitate, cînd îți lipsește 
preocuparea de a te arăta com
petent în îndeplinirea Iui con
form așteptărilor celor care ți 
l-au încredințat. De fapt ce i sg 
Dretinde secretarului U.T.C. in 
calitate de membru al consiliu
lui oamenilor muncii ? Desigur, 
doar participarea acestuia la se- 
dintele consiliului nu poate adu. 
ce cu sine rezolvările corespuns» 
zătoare problemelor abordat?.-» 
Mai ales că eficacitatea unei ase-x, 
menea participări, după cum am 
văzut, depinde și de felul-de a 
lucra al celorlalți membri ai 
consiliului, un mod care com
portă suficiente observații- Și ele 
nu sînt deloc neglijabile, dimpo
trivă- Indiferent de condiții 
particulare, secretarul U.T.C» 
trebuie însă să-și spună cuvîn
tul, să nu rămînâ o prezență fi
zică, un om trecut cu vederea, 
în consiliu el nu este o persoană 
individuală, ci reprezintă o co
lectivitate ale cărei interese se 
cer exprimate șt apărate, trebuie 
să facă totul în măsura posibi* 
lului, și acesta oferă destule re
surse rămase Încă latente la 
Uzina „Progresul" ca să fie res
pectate în practică. Dacă acest 
lucru ar fi cu claritate înțeles 
atunci inițiativa, combativitatea, 
prezența cea mai energică, în-» 
tr-adevăr tinerească, exact ceea 
ce astăzi î se reproșează că-i lip* 
sește, și-ar găsi cu prisosință lo* 
cui in aprecierea oamenilor des* 
pre munca secretarului U.T.C»

Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de construcții 
școlarizează elevi — prin sistemul învățamîntului profesional 
— în 36 de meserii. Toate frumoase și interesante, exercitindu-se 
în condiții de tehnicitate ridicată, multe dintre ele cerînd și 
aptitudini artistice.

Să luăm sectorul de exploatare și industrializare a lemnului. 
Munca manuală din exploatările forestiere, din fabricile de pre
lucrare a lețnnului ori de mobilă se înlocuiește tot mai intens 
cu mașini moderne, de mare randament. De aceea, nici munci
torii nu mai pot face față cu deprinderi „moștenite" în familie, 
ori „furate" printr-o ucenicie prelungită. Ei au nevoie de o pre
gătire școlară riguroasă pentru a cunoaște funcționarea mași
nilor. complicatele procese de fabricație din industria lemnu
lui. cerințele contemporane față de producția de mobilă. Vechile 
meserii din acest important sector al economiei naționale sînt 
exercitate astăzi de : lăcătuși mecanici, mașiniști la fabricarea 
cherestelei, placajului, panelului ori furnirului, operatori pentru 
fabricarea plăcilor aglomerate din lemn, tîmplari de mobilă și 
articole tehnice de construcții, tîmplari de mobilă artistică.

Industria materialelor de construcție — o industrie prin exce
lentă modernă — dacă ținem seama de ritmul contemporan de 
construcții și de cerințele actuale de confort — a dat la rîndu-i 
noi dimensiuni vechilor îndeletniciri din acest domeniu. Zece 
meserii foarte specifice,*precum ceramist-ceramică fină, opera
tor ceramist, operator la fabricarea materialelor izolatoare, ope
rator la fabricarea lianților și azbocimentului, prelucrător mar
mură și altele, atrag în fiecare an numeroși tineri.

O largă rețea de învățămînt — 35 școli profesionale — stă la 
dispoziția tinerilor care optează pentru meseriile din domeniul 
exploatării și industrializării lemnului, precum și a materialelor 
de construcții.

Centrul de concurs din ora- Centrul de concurs din ora-
| șui Arad, (funcționează în lo

calul Grupului școlar pentru I industria lemnului Arad, B-dul
Karl Marx nr. 25—31), Școala 
profesională — 115 locuri; Uce
nicie la locul de muncă — 242 

| locuri.

Centrul de concurs din ora- 
Ișul Oradea (funcționează în lo

calul întreprinderii de mate
riale de construcții Bihor, str. 

ISeleușului nr. 22—29). Școala 
profesională — 230 locuri ; Uce
nicie la locul de muncă — 21B 
locuri.

■ Centrul de concurs din ora- 
■ șui Bacău (funcționează în lo- I calul Școlii profesionale pentru

celuloză și nîrtie, Bacău, str. 
Mărășești nr. 217), Școala pro
fesională — 220 locuri • Uceni- 

icie la locul de muncă — 69
locuri.

I Centrul de concurs din Blaj
(funcționează în localul Grupu
lui școlar pentru industria 
lemnului, Blaj, str. Dr. Petru I Groza nr. 25), Școala profesio
nală — 86 locuri j Ucenicie la 
locul de muncă — 140 locuri. 

I Centrul de concurs din ora
șul Alba lulia (funcționează în 
localul Inspectoratului silvic 

I Alba lulia, str. Dobrogeanu 
| Gherea nr. 9), Școala profesio

nală — 142 locuri ? Ucenicie la 
| locul de muncă — 20 locuri.

Centrul de concurs din Brăila I (funcționează în localul Școlii 
profesionale Industria lemnului, I Brăila, B-dul Karl Marx nr.
65).' Școala profesională — 151 
locuri î Ucenicie la locul de 

I muncă — 83 locuri. 

șui Galați (funcționează în lo
calul întreprinderii de prefa
bricate Galați, str. Bazinul Nou 
nr. 83). Școala profesională — 
35 locuri ; Ucenicie la locul 
de muncă — 5 locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Tulcea (funcționează în 
localul Inspectoratului silvic, 
Tulcea, str. Isaccea nr. 21). 
Școala profesională — 131
locuri; Ucenicie la locul de 
muncă — 10 locuri.

Centrul de concurs din Bucu- 
rești-Pipera (funcționează în 
localul Grupului școlar pentru 
industria lemnului București, 
str. Elev Ștefănescu Ștefan nr. 
4, sector 3). Școala profesiona
lă — 54 locuri; Ucenicie Ia lo
cul de muncă — 92 locuri.

Centrul de concurs din 
Bușteni (funcționează în loca
lul Școlii profesionale pentru 
celuloză și hîrtie, Bușteni, str. 
Caraiman nr. 38). Școala pro
fesională — 195 • locuri; Uceni
cie la locul de muncă — 40
locuri.

Centrul de concurs din Călă
rași (funcționează în localul 
Școlii profesionale pentru ce
luloză și hîrtie, Călărași, str. 
Plevna nr. 225. Școala profe
sională — 114 locuri; Ucenicie 
la locul de muncă — 52 locuri.

Centrul de concurs din Călă
rași (funcționează . în localul 
Școlii profesionale de celuloză 
și hîrtie, Călărași, str. Plevna 
nr. 225). Școala profesională — 
22 locuri.

Centrul de concurs din Ca
ransebeș (funcționează în loca
lul Școlii profesionale pentru

HAINĂ NOUĂ UNOR 
MESERII TRADIȚIONALE

Industria lemnului, Caransebeș, 
str. Libertății nr. 4). Școala 
profesională — 104 locuri; Uce
nicie la locul de muncă — 223 
locuri.

Centrul de concurs din Cim- 
peni — județul Alba (funcțio
nează în localul Școlii profe
sionale pentru industria lem
nului, Cîmpeni — județul Alba). 
Școala profesională — 42
locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Cluj (funcționează în loca
lul Școlii profesionale pentru 
industria lemnului, Cluj, str. 
Borzești nr. 13). Școala pro
fesională — 176 locuri; Uceni
cie la locul de muncă 319 
Ioduri.

Centrul de concurs din ora
șul Brașov (funcționează în lo
calul Centralei industriale a 
lianților și azbocimentului, 
Brașov, str. Carpați nr. 24). 
Școala profesională — 345
locuri • Ucenicie la locul de 
muncă — 98 locuri.

Centrul de concurs din Ho- 
ghiz-Rupea (funcționează în lo
calul Liceului de cultură gene
rală Rupea, județul Brașov). 
Școala profesională — 60 locuri.

Centrul de concurs din 
Curtea de Argeș (funcționează 
în localul Grupului școlar pen
tru industria lemnului. Curtea 
de Argeș. B-dul Republicii nr. 
21). Școala profesională — 332 
locuri» Ucenicie la locul de 
muncă — 320 locuri.

Centrul de concurs din 
Curtea de Argeș (funcționează 
în localul Grupului școlar pen
tru industria lemnului, Curtea 
de Argeș. B-dul Republicii nr. 
21). Școala profesională — 78 
locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Cîmpulung-Argeș (funcțio
nează în localul Combinatului 
pentru materiale de construcții, 
Cîmpulung, str. Negru Vodă 
nr. 127). Școala profesională — 
102 locuri.

Centrul de concurs din Foc
șani (funcționează în localul 
Liceului pentru industria lem
nului. Focșani) Școala profe
sională — 63 locuri ; Ucenicie 
la locul de muncă 101 locuri.

învățămîntul profesional aparținind Ministerului 
Economici forestiere și Materialelor de construcții

Centrul de concurs din Gur- 
ghiu-Mureș (funcționează în 
localul Școlii profesionale Sil
vice, Gurghiu — județul Mureș). 
Școala profesională — 15 locuri] 
Ucenicie Ia locul de muncă 95 
locuri.

Centrul de concurs din 
Miercurea Ciuc (funcționează 
in localul Grupului școlar pen-

NOMENCLATORUL DE MESERII
- SECTORUL 

DE EXPLOATARE 
ȘI INDUSTRIALIZARE 

A LEMNULUI

• Lăcătuș mecanic în ex
ploatări forestiere • Lăcă
tuș mecanic în industria lem
nului • Mașinist la fabrica
rea cherestelei • Mașinist 
la construcția drumurilor fo
restiere • Mașinist Ia fa
bricarea placajului, panelu
lui și furnirului • Operator 
Ia fabricarea celulozei și hîr- 
tiei • Operator la fabrica
rea plăcilor aglomerate din 
lemn • Operator la fabrica
rea plăcilor fibrolemnoase • 
Tîmplar mobilă și articole 
tehnice • Tîmplar mobilă 
artistică • Tîmplar con
strucții.

tru industria lemnului, Mier
curea Ciuc, str. Coșbuo nt. 80). 
Școala profesională — 420
locuri; Ucenicie la locul de 
muncă — 142 locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Năsăud (funcționează în lo
calul Școlii profesionale silvi
ce, Năsăud, str. Gării nr. 1). 
Școala profesională — 183
locuri; Ucenicie Ia locul de 
muncă — 10 locuri.

Centrul de concurs din Pia
tra Neamț (funcționează în lo
calul Grupului școlar pentru 
industria lemnului, Piatra 
Neamț, str. Ștefan cel Mare 
nr. 67). Școala profesională — 
124 locuri ; Ucenicie la locul de 
muncă — 38 locuri.

Centrul de concurs din Rim- 
nicu Vîlcea (funcționează în

SECTORUL MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII

• Ceramist ceramică fină 
pentru construcții • Electri
cian de întreținere și repa
rații • Electrician instalații 
automatizate • Lăcătuș me- 
canio • Operator ceramist — 
ceramică brută • Operator 
la fabricarea și prelucrarea 
geamului • Operator la fa- 
oricarea materialelor izola
toare • Operator la fabrica
rea lianților și azbocimen
tului • Operator în industria 
prefabricatelor din beton • 
Prelucrător marmură.

localul Grupului școlar pentru 
industrializarea lemnului, Rîm- 
nicu Vîlcea, str. V. I. Lenin nr. 
311). Școala profesională — 140 
locuri; Ucenicie la locul de 
muncă — 35 locuri.

Centrul de concurs din Satu 
Mare (funcționează în localul 
Școlii profesionale pentru indu
strializarea lemnului, Satu 
Mare, str. Crișan nr. 1). Școala 
profesională — 35 locuri ; Uce
nicie la locul de muncă — 35 
locuri.

Centrul de concurs din Sim- 
leul Silvaniei (funcționează în 
localul Inspectoratului silvie 
Simleul Silvaniei, str. Libertă
ții nr. 3). Școala profesională 
— 267 locuri.

Centrul de concurs din Sibiu 
(funcționează în localul Grupu
lui școlar pentru industrializa
rea lemnului. Sibiu, str. Movi-

SECTORUL SILVIC
Pădurar.

MESERII COMUNE 
TUTUROR SECTOARELOR
• Electrician aparate de 

măsură și control • Frezor- 
rabotor—mortezor • Sculer— 
matrițer • Strungar • Su
dor • Lăcătuș pentru con
strucții metalice • Lăcătuș 
mecanic industria construc
țiilor de mașini • Mecanic 
pentru motoare cu combus
tie internă • Gperator la 
prelucrarea materialelor 
plastice • Lăcătuș mecanic 
auto-moto • Turnător for
mator • Instalator instalații 
tehnico-sanitare și de gaze 
• Oțelar • Zidar construcții.

A. B.

Iei nr. 8). Școala profesională 
— 27 locuri i Ucenicie la locul 
de muncă — 162 locuri.

Centrul de concurs din Si- 
ghetul Marmației (funcționea
ză în localul Școlii profesionale 
pentru industrializarea lemnu
lui, Sighetul Marmației, str. 
Dragoș Vodă nr. 39). Școala 
profesională — 54 locuri | Uce
nicie la locul de muncă — 83 
locuri.

Centrul de concurs din Su
ceava (funcționează în localul 
Școlii profesionale pentru in
dustria lemnului. Suceava, str. 
Unirii nr. 17). Școala profesio
nală — 279 locuri; Ucenicie la 
locul de muncă — 272 locuri.

Centrul de concurs din Tirgu 
Jiu — (funcționează în localul 
Școlii profesionale pentru in
dustria lemnului, Tîrgu Jiu, 
Bd. 1 Mai nr. 342). Școala pro
fesională — 452 locuri; Uce
nicie la locul de muncă — 313 
locuri.

Centrul de concurs din Timi
șoara (funcționează în localul 
Școlii silvice Timișoara — Pă
durea Verde). Școala profesio
nală — 74 locuri ; Ucenicie la 
locul de muncă — 59 locuri.

Centrul de concurs din Tîrgu 
Mureș (funcționează în localul 
Școlii profesionale pentru in
dustrializarea lemnului, Tg. 
Mureș. Piața Eroilor Sovietici 
nr 15). Școala profesională — 
104 locuri; Ucenicie la locul de 
muncă — 115 locuri.

Centrul de concurs din Scă- 
îeni (funcționează în localul 
Școlii profesionale de materia
le de construcții, Scăieni /- 
județul Prahova). Școala pro
fesională — 63 locuri ; Ucenicie 
la locul de muncă — 49 locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Buzău (funcționează în lo
calul Fabricii de geamuri Bu
zău). Școala profesională — 95 
locuri; Ucenicie la locul de 
muncă — 84 locuri.

Centrul de concurs din mu
nicipiului București — func
ționează în localul Grupului 
școlar de materiale de con
strucții București, Militari, Bd 
Preciziei pr. 12, sectorul 7). 
Școala profesională — 147
locuri j Ucenicie la locul de 
muncă — 70 locuri.

Centrul de concurs din Con
stanța (funcționează în localul 
Combinatului de exploatarea și 
industrializarea lemnului. Con
stanța, Str. Palas nr. 4). Școala 
profesională — 176 locuri; Uce
nicie la locul de muncă — 152 
locuri.

Centrul de concurs din ora* 
șui Aleșd (funcționează în lo
calul Combinatului de mate- 
riale de construcții Aleșd, - jyd. ‘ 
Bihor). Ucenicie la locul de. 
muncă — 68 locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Vascău (funcționează în lo
calul Ocolului silvic Vascău — 
jud. Bihor). Școala profesiona
lă — 54 locuri; Ucenicie la lo
cul de muncă — 30 locuri.

Centrul de concurs din Tîr
gu Jiu (funcționează în localul 
Școlii profesionale pentru ma
teriale de construcții Tg Jiu, 
str. Victoriei nr. 132). Școala 
profesională — 65 locuri ; Uce
nicie la locul de muncă — 98
locuri (cursuri serale 110 locuri).

Centrul de concurs din Tur
da (funcționează în localul 
școlii profesionale pentru ma
teriale de construcții, Turda, 
str. Aurel Vlaicu nr. 1). Școala 
profesională — 140 locuri ; 
Ucenicie la locul de muncă 
(învăț, zi) 161 locuri; (învăț, 
seral). 40 locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Roman (funcționează în lo
calul Școlii profesionale de ma
teriale de construcții, Roman, 
Bd. Republicii nr.' 1—3). Școala 
profesională — 42 locuri. Uce- 
cenicie la locul de muncă — 5 
locuri.
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Centrul de concurs din ora- 
șu Jimbolia (funcționează în 
localul Școlii profesionale de 
materiale de construcții Jim- 
bolia, str. 1 Mai nr. 35). Școala 
profesională — 11 locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Iași (funcționează în loca
lul Școlii profesionale de mate
riale de construcții, Iași, str. 
Manta Roșie nr. 5). Școala pro
fesională — 199 locuri; Uceni
cie la locul de muncă — 196 
locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Fieni (funcționează în lo
calul Școlii profesionale de 
materiale de construcții, Fieni, 
jud. Dîmbovița). Școala profe
sională — 14 locuri; Ucenicie 
la locul de muncă — 29 locuri.

Centrul de concurs din ora
șul Doicești (funcționează în 
localul întreprinderii de prefa
bricate din beton, Doicești, 
jud. Dîmbovița). Școala profe
sională — 79 locuri. Ucenicie 
la locul de muncă — 40 locuri.

Centru! de concurs din ora
șul Deva, (funcționează în lo
calul Școlii profesionale de 
materiale de construcții, Deva, 
str Prelungirea Oituz). Școala 
profesională — 201 locuri ; Uce
nicie la locul de muncă 7 locuri.
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Din argumentele pe care le aduc

tinerii, reporterii noștri vă prezintă:

Constructorii, conduși dc tânărul
Woriii Albii, au bătut cunoscutul
record al brîgărîî lui Glieorglae Șcrpău

E

El MONTEAZĂ
TREI APARTAMENTE

PE ZI

CUM S-AU AUTODEPĂȘIT
FETELE DE LA F.R.B

ALEXANDRA NAE

două
saptamini

dc la lansarea
unei Initiative

relatate
dc secretara FLORICA TUNARU

Brigada condusă de tinăral 
comunist Marin Albu a fost re
partizată de șantierul său la lo
tul din Berceni. Primise sarcina 
să construiască blocuri U-4 cu 72 
de apartamente. Av£a la dispo
ziție, conform planului, o lună 

Gri jumătate. Lui Marin Albu i se 
■păruse însă mult prea mult fața 

de capacitatea, fața de spiritul 
brigăzii lui.

— Sîntem 26 de oameni — li 
s-a adresat el — dintre care 8 
uteciști, deci tinerețea și rigoa
rea C de partea noastră ca și ex
periența celor mai în *
cît timp credeți că-1 
gata ?

— După părerea 
fraților mei — îmi 
vorbesc în numele lor , 
sînt mai mare — cred că ne sint 
suficiente 30 de zile.

Cel care vorbise era sudorul 
Ștefan Dinu și,, după cum sin
gur se exprimase el, reprezenta 
în discuție și punctul de vedere 
al lui Marin și Chiriac Dinu, 
frații Iui mai mici, membri ai 
aceleiași brigăzi. Au subscris apoi 
la această hotărîre toți din bri
gadă. în final însă blocul U-4 s-a 

7 montat în numai 20 de zile.
— Stabilisem acolo un auten

tic record al brigăzii — ne spune 
tînărul constructor, dar am avut

vîrsta. în 
putem da

mea și a 
permit să 
pentru că

și condiții dintre cele mai bune 
și în primul rind o aprovizionare 
ireproșabilă cu beton. Fac insă 
această precizare pentru ca an
gajamentul nostru de a monta 
trei apartamente cu o singură 
macara pe zi ca replică la iniția
tiva lui Gheorghe Șerpău. să 
apară <i mai realist, și mai ceit. 
Precedentul este. cred, destul 
de convingător.

Dar și mai convingătoare sint 
faptele de pînă acum ale brigă
zii pe șantierul blocului D-15 
din microraionul V — Drumul 
Taberei la care lucrează brigada 
lui Albu în prezent. Este un bloc 
cu 124 de apartamente conven
ționale a cărui montare a început 
la 1 iunie. La 30 ale lunii res
pective oamenii lui Albu aveau 
deja montate aproape 90 de a- 
partamente convenționale, deci 
în medie merseseră cu trei apar
tamente pe zi.

— Continuînd în acest ritm, 
cînd veți termina blocul Ia care 
lucrați ?

— La 10 iulie va fi predat 
pentru finisaj — ne asigură șe
ful brigăzii — adică cu 10 zile 
în avans față de graficul nostru.

în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei de a 
XXV-a aniversări a Republicii, 
șantierul nr. 2 a întreprinderii de

construcții din prefabricate Bucu
rești s-a angajat printre altele, 
să realizeze in acest an. prin de
pășirea productivității muncii cu 
4 600 lei pe salariat, un phis de 
160 apartamente.

— Cum știți la această oră ?
— Am predat deja in primele 

șase luni — ne răspunde ingine
rul Paul Tănase — 61 aparta
mente peste plan. Productivita
tea muncii a fost depășită cu 
16 ia sută.

Din angajamentul șantierului, 
brigăzii Iui Marin Albu ii revine 
să realizeze 25 de apartamente 
peste plan, adică o producție su
plimentară in valoare de 440 000 
lei. Aceasta înseamnă câ nu
mai el, cu cei 25 de construc
tori din brigada sa, va pune la 
dispoziția oamenilor muncii mult 
mai devreme decît prevederile 
planului, 25 de locuințe. Ritmul 
cu care se lucrează în aceste 
zile, disciplina și entuziasmul oa
menilor, folosirea intensivă a 
mijloacelor de transport, a ma
caralei, sub deviza: „Nici un 
minut pierdut din cele 24 de ore 
dc muncă4* ca și realizările e- 
fective la zi, oferă toate garan
țiile ca angajamentul îndrăzneț 
va fi îndeplinit.

OLIMPIA MANOLE

ioana Mic

DELEGAȚI LA CONFERINȚA
NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

UN OM AFLAT ÎN 
LUPTĂ CU PROVERBUL

îl moștenește parcă de la .pă
rinții ei, țărani cooperatori în 
satul Bălteni, județul Vaslui. 
L-a verificat și l-a consolidat în 
timpul cursurilor liceului și ale 
școlii tehnice de chimie și nu 
poate decît să creadă în conti
nuare în el. Ce mare filozofie 
ar putea fi timpul, de exemplu, 
în generalizarea controlului de 
calitate pe toată linia tehnolo
gică asupra produselor, 
timpul fabricării lor. atît 
serviciul C.T.C., cît și 
cei ce le produc ? în 
cînd a fost angajată,nici 
s7a

Marea competiție a hărniciei 
presupune, desigur, nu numai 
obținerea unui număr cît mai 
mare de produse peste plan, ci 
și îmbunătățirea calității lor sau 
cel puțin respectarea întru totul 
a parametrilor fixați în acest 
sens. „A împărtăși o astfel de 
idee și a te mobiliza pentru în
făptuirea ci înseamnă a te afla 

țîrf lupta cu un proverb și anume 
cti acel „Graba strică treaba" 
care, ca toate proverbele, cu- 
prinzînd un adevăr esențial, a 
devenit un fel do regulă, se re
feră deja la un anume fel de a 
gîndi. Tot într-o astfel de luptă 
— continuă interlocutoarea noa
stră. tovarășa Aneta Păduraru, 
operator C.T.C. Ia Uzina de pre
lucrarea maselor plastice din 
Iași — e să descoperi excepția 
care confirmă regula, prover
bul deci, și lucrînd după aceasta 
să ajungi la rezultate excepțio
nale, la situații cînd din excep
ție se poate naște un nou pro
verb, o nouă regulă4'.

Cele 11 fete de la serviciul 
C.T.C. dm schimbul Anetei Pă
duraru nu alcătuieso numai o- 
bișnuitul filtru al calității, ci și 
o echipă aflată în luptă cu pro
verbul amintit. Memoria acestui 
colectiv reține multe situații în 
care au fost obținute recorduri 
și de timp și de calitate, momen
te în care productivitatea mun
cii a atins punctul de vîrf fără site de Aneta Păduraru. ca șijie 
sa dăuneze aspectelor oalitative. 
Reține desigur și momente cînd 
s-a lucrat cu încetinitorul. Mo
mentele acestea desigur nu sînt 
reținute doar de dragul aminti
rilor, ci în scopul de a le ana
liza în vederea găsirii soluțiilor 
celor mai plauzibile. „Dacă nu 
am face și acest lucru — inter
vine Aneta Păduraru — ne-am 
asemăna cu un robot or, omul 
își fixează reguli nu numai pen
tru a le respecta, ci și pentru a 
le depăși".

Pentru a depăși regulile exis
tente și avînd. în același timp, 
siguranța că nu se va proceda 
greșit, tînăra Aneta Păduraru a 
înțeles că progresul tehnic mai 
ales, nu merge numai cu pași 
de uriaș, că trebuie fructificate 
toate posibilitățile. Un astfel de 1 

• mod de a simți și7de a judeca

în

.. . w , nu
s-a gîndit la o astfel de mă
sură. Pentru a veghea la aplica
rea unei asemenea măsuri așa 
cum se cuvine, Aneta Păduraru 
face serviciul dc la orele 14 la 
8 dimineața. Lucrează în tură 
lungă pentru a intra permanent 
în legătură cu toate cele 3 schim
buri ale serviciului C.T.C. „Ti
nerii, ne spunea, tineri pentru 
că și aici, ca în majoritatea în
treprinderilor ieșene, ei alcătu
iesc majoritatea, au fost pregă
tiți să se autocontroleze. Mi-a

Urmată îndeaproape de Victo
ria Zamfir cu 12,8 kg.

• Ziua a Il-a — Nae Ale
xandra își depășește propria 
performanța, obținînd supli- 
mentar 16,5 kg. Rezultat care 
o situează din nou pe primul 
loc mărind distanța față de fi
ii atoarea ce o urmează. Lupta 
pentru celelalte două locuri se 
dă între Victoria Zamfir și O- 
Iimpia Manole, ambele cu 13 
kg.

• Ziua a III-a — schimbare 
de situație : Olimpia Manole ia 
conducerea, unde se va menți
ne și în ziua a patra. Distanța 
dintre ea și celelalte este mi
nimă.

în dimineața în care am fost 
în mijlocul utecistelor de la 
secția de ringuri a unității II 
din cadrul Filaturii Românești 
de Bumbac începea o nouă săp
tămînă. O nouă săptămînă în 
care fiecare filatoare — și 
toate împreună — după cum ne 
informează tovarășa Victoria 
Zamfir — și-au propus să trea
că și peste ștacheta celor 124 
kg. realizate zilnic peste plan. 
•Și indiferent cine va prelua 
conducerea în plutonul celor 
mai buni dintre cei buni cîști- 
gată va fi producția. Pentru că 
trebuie să menționăm depășiri
le de plan nu se realizează în 
detrimentul calității ci avînd 
mereu în vedere ca firele să 
fie filate în mod ireproșabil. 
Inițial utecistele s-au angajat 
să dea zilnio peste plan 85 kg. 
în cele două săptămîni trecute 
de la declanșarea întrecerii ele 
au demonstrat că se poate mai 
mult.

de ring ce le deservesc, prin 
intervenții prompte.

Să supraveghezi 6 părți de . 
ring, aaică mersul normal a 
nu mai puțin de 1 248 de fuse, 
să ai grijă ca ele să nu se o- 
prească nici măcar pentru o 
clipă, căutînd în tot acest timp, 
nu numai să-ți îndeplinești 
norma dar să o și depășești 
substanțial, iată o performan
ță demnă de invidiat.

— Și totuși, întrebăm, tre
buie ca în cadrul acestei între-, 
ceri sâ existe o departajare 
care să aleagă dintre cei buni, 
pe cei mai buni ?

— Presupunere pe deplin în
temeiată — răspunde interlo
cutoarea noastră. Notați vă 
rog: Nae Alexandra, Anica 
Baciu, Tinea Tănase. Olimpia 
Manole, Florica Tunaru...

— Și... — intervine tovarășa 
Nae Ioana — neapărat Zamfir 
Victoria, secretara organiza
ției U.T.C. de Ia ringuri, ea 
însăși un exemplu, care, îm
preună cu fetele citate, nu nu
mai câ deține întîietatea dar 
antrenează. însuflețește pe toa
te celelalte uteciste din secție.

Urmărind rapoartele de pro
ducție ne putem da seama că 
tinerele a căror nume au fost 
pronunțate au intr-adevăr cele 
mai bune rezultate, conduce
rea în clasamentul fruntașelor 
aparținîndu-le în toată perioa
da trecută de la demararea ini
țiativei. Iată pentru o mai bună 
reliefare a acestui adevăr ra
diografia ultimelor 4 zile din 
cea de a doua săptămînă.

• Ziua I — conduce Nae 
Alexandra, care a realizat pesto 
plan o cantitate de 13,2 kg.

Un simplu calcul a fost sufi
cient pentru a convinge tine
rele muncitoare din secția rin
guri a unității II din cadrul în
treprinderii ..Filatura Româ
nească de Bumbac4' să adere în 
unanimitate la inițiativa pro
pusă do organizația U.T.C. în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a sărbătoririi a 25 
de ani de la crearea Republi
cii. Inițiativă exprimată succint 
de cuvintele : „Zilnic, prin e- 
forturi proprii, 85 kg fire car- 
date peste plan

— La prima vedere — ne 
spune tovarășa Nae Ioana, se
cretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere — cifra nu im
presionează. Dar, înmulțiți-o 
cu cele 195 de zile cîte mai 
rămăseseră din momentul lan
sării inițiativei și rezultatul va 
fi de peste 16 tone.

16 tone care nu erau trecute 
în plan, 16 tone livrate în a- 
vans unităților industriei ușoa
re, care prelucrează în conti
nuare firele cardate produse la 
Filatura Românească de Bum
bac. Tot 16 este și data cînd 
s-a dat^ startul în această com
petiție 'a muncii și hărniciei.

...Și a trecut o săptămînă. în 
22 iunie rapoartele de fabrica
ție înregistrau fără nici un 
echivoc că, în medie, pe zi, s-au 
cbținut nu 85 de kg cît sta- 
Dîlise angajamentul inițial, ci 
115 kg peste plan. Bilanțul pri
melor 6 zile coincidea deci cu 
obținerea de către tinerele fi
latoare a unui spor de produc
ție de 690 kg.

...Săptămînă a doua... Pe 
data de 29 iunie se consemna • 
„recordul mediu zilnic al pri
mei săptămîni a fost depășit cu 
9 kg.u. Deci încă 740 de kg in
trau într-un palmares ce se 
anunță de pe acum extrem de 
bogat.

— Aș vrea să remarc — con
sidera necesară o precizare to
varășa Victoria Zamfir, secre
tara, organizației U.T.C. de la 
secția ring — că. fără nici o ex
cepție. toate tinerele caută 
să-și întreacă colegele, între- 
cîndu-se pe ele însele. Cum ? 
Prin organizarea mai bună a 
locului de munca, prin aten
ta supraveghere a celor 6 părți

ROMULUS LAL

Națională a partidului vor ex
prima, desigur, cuvîntul acestui 
colectiv, pe care delegata lui îl 
va reprezenta.

I. CHIRIAC

GH. GHIDRIGANA.VICA BACIU

CURAJUL NOSTRU 
SE NUMEȘTE MUNCĂ !

Roșu Adrian este, la 26 de 
ani, șeful serviciului electro- 
energetic al Fabricii de osii și 
boghiuri Bal?.

. Discuția noastră are loc in 
fața tabloului central de co
mandă.

— Ce institut ați absolvit ?
— Institutul Politehnic Timi

șoara.
— Cind ați venit Ia Balș ?
— De 3 ani de zile.
— Vă simțiți bine in colecti

vul fabricii ?
— Mă simt bine. De fapt, fa

cem cu toții ceea ce trebuie să 
fie făcut. Sint greutăți, dar ’e 
descurcăm, ne descurcăm. Ve
deți, greutățile sint inerente a- 
tunci cind pornești la drum fără

TINCA TAXASE

— Au avut dreptate tovarășii 
dumneavoastră de muncă de Ia 
care am aflat câ una d-n trăsă
turile de caracter ce vă definesc 
este modestia.

— La noi, in fabrica nu ne pu
tem lăuda decit cu ceea ce fa
cem. Și lucrurile bune despre 
noi cred că trebuie să le spună 
alții.

— Atunci sâ încep tot eu a 
spune. Știu că în noiembrie 1971 
prin promptitudinea acțiunii dv-, 
ați salvat fabrica de la o ava
rie- Pot vorbi , in cazul acesta de 
eroism ?

— Nu, n-a fost nimic eroic. A 
fost un accident- A avut loc un

executa deocamdată 
fabrică-

— Colectivul v-a împuternicit 
să-i exprimați și bucuriile și ne
cazurile ?

— Desigur. Și pentru acest lu
cru și pentru altele, le mulțu
mesc dar Ie și râmin îndatora:, 
îmi revin sarcini mari.

— Acționind curajos vă veți 
outea aduce o contribuție perso
nală, eficientă la îndreptarea 
lucrurilor.

— De curaj nu mă pling. în 
înfringerea greutăților pe care

hksmbu m amu și voim am
plăcut că au înțeles și s-au con
vins să fie mai atenți, ba chiar 
să mă ajute și în conștientizarea 
celor și mai tineri asupra în- 

. seninătății pe care o are respec
tarea calității4'. Metodele folo-

întreaga ei echipă, nu se rezumă 
doar la măsurile pur adminis- 

' trative. ci își propun să educe și 
■ conștiința oamenilor.

Calitatea este asigurată astfel 
. permanent o dată cu creșterea 
ritmului producției. Proverbul, 
cum s-ar spune, este învins și 
din excepția care îl confirmă se 
naște un nou proverb prin care 
ni se spune că „Stările excep
ționale dau naștere la oameni 
excepționali". Tntr-un asemenea 
proces, Aneta Păduraru are me
rite însemnate. Merite confir
mate în timp de primirea ei în 
1968, la 26 de ani, în rîndurile 
partidului, de încrederea pe care 
i-au acordat-o comuniștii, ale- 
gînd-o în conducerea organiza
ției de partid, de faptul că a 
fost aleasă membră a comitetu
lui județean de partid și acum de 
mandatul de delegat ce i s-a în
credințat pentru Conferința Na
țională a partidului. Cele 1060 de 
tone mase plastice prelucrate 
peste plan, cu care colectivul 
U.P.M.P. întîmpină Conferința

o experiență. Fabrica noastră 
de osii și boghiuri e unica din 
țară, instalațiile sint din cele 
mai moderne, dar nu avem tot 
ce ne trebuie-

— Dacă ați avea totul asigurat 
ați fi fericit, v-ar plăcea ?

— Știu eu ? Poate- Noi lucrăm 
cu multă mulțumire și avem sa
tisfacții mari cind reușim să 
confecționăm, să modificăm prin 
mijloace proprii anumite ansam
bluri ale instalației.

— Sînteți căsătorit ?
— Da. Soția mea e profesoară 

de limba română aici in Balș. 
Am^și un băiat de 2 anișori.

— Am auzit că mai tot timpul 
sînteți în fabrică. Nu se plinge 
soția ?

— Se mai plinge. Dar eu tre
buie să fiu aici, pentru că o 
mică defecțiune a instalației e- 
lectrice înseamnă pagube de 
sute de mii.

— La Conferința extraordina
ră a județului Olt din 17 iunie 
anul curent ați fost ales delegat 
al Balșului la Conferința Națio
nală a P-C-R. Cum v-ați simțit ?

— Onorat și mirat. Onorat 
pentru că e pentru prima dată 
cind voi participa la o Confe
rință de o astfel de însemnătate. 
Apoi sint convins că erau alții 
și mai buni.

incendiu. A luat foc instalația e- 
lectricâ de la linia automată de 
forjat osii. Incendiul a fost lo
calizat și stins de cei care se 
aflau atunci in fabrică.

— Adică de grupul de energo- 
electricieni conduși de dv.

— Dacă vreți să vorbim de e- 
roism. atunci putem spune că 
este un act de eroism colectiv, 
pentru că pe urmă s-a muncit 
la refacerea liniei, s-a muncit 
virtos cite 14—16 ore pe zi. Dec: 
nu cu sint erou- Eroii sint toți 
cei care munceșc așa cum tre
buie să se muncească.

— Ce însemnătate are pentru 
dv. Conferința națională.

— E greu de spus în citeva 
cuvinte. în primul rind cred și 
sint convins câ acolo se vor 
spune lucrurilor pe nume. Se 
vor îmbunătăți multe. Și prin
tre acestea multe vor fi și pro
blemele fabricii noastre.

— Anume.
— Vedeți, aici Ia Balș, unde 

nu de ■ mult exista doar o mică 
Industrie locală* s-a înălțat a- 
ceastă fabrică de grad republi
can. ca producție și dotare teh
nica- Și noi vrem să fim mai 
serios ajutați in privința respec
tării termenilor contractuali, de 
către celelalte întreprinderi cu 
care colaborăm, a asimilării pie
selor de schimb care nu se pol

le mai avem noi, curajul se 
cheamă muncă. De asta nu ne 
speriem.

INA OPRIȘIU

300 DE FRUNTAȘI 
DATOREAZĂ 

CUNOȘTINȚELE, 
MĂIESTRIA

îl

Este dificil să vorbești despre 
Har.ea Ana. Dificil, pentru că- tre
buie sâ spui foarte multe. Mă voi 
rezuma doar la atît : pricepere, 
r'boare, perseverență, destoinicie. 
Azi o găsiți la Școala Profesională 
a Ministerului Industriei Ușoare. 
Conducerea fabricii a ales-o 
pregătească tinerele care vor 
jnvețe meseria de filatoare.

Cu aceste precizări făcute 
Doina Marin — *•
tului U.T.C. de 
fe „Argeșeana" 
spre școala în care se pregătesc 
viitoarele muncitoare ale marii în
treprinderi piteștene. în răgazul 
unei pauze am cunoscut-o pe ti- 
năra delegată la Conferința Națio
nală a partidului. De trei ani se 
ocupă de pregătirea fetelor. Ani 
în care s-a străduit să convingă 
peste 300 de eleve de frumusețea

să 
să

__ __  _____  de 
secretara comite-

Ia Fabrica de sto- 
m-am îndreptat

rr.ese-.e ce focare. Dacă a reu
șit ? Majoritatea dintre ele stnx 

fruntașe fn tntrece, e. în În
trecerea pe .care de satana-*
<*e la -Argeșeana- o desfâscara m 
Inrimputarea Confess;*. Xa^czale 
a partidului.

Secția matură din care Ana Ha
nna .ace pane, șl în care isi des
fășoară actimatea, s-a angajat să 
cea peste p-lar. 30 de tone fire de 
tricotau ,^Ueie acestea — jmi 
spunea interiocutcarea mea — 
vom raporta îndeplinirea angaja- 
meatului. Rina ia Conferința Na- 
nonaU. aproape rt-| vota dubia. 
$i nu poate fi altfel cind noi am 
chemat la întrecere filatura din 
Con«anța-. In depășirea angaja
mentului. fa sporirea cahtâții pro
duselor. in succesele globale ale 
fila marele r. Ana Hanea are o con- 
t.-.buțfe bine conturată, are un a- 
pert specific care ii dă satisfacții, 
o tace iubită și apreciată. Munca 
de instruct oare nu este deloc ușoa
ră. Dar ea a fost aleasă nu nu
mai pentru câ era mai apropiată 
ce virsta elevelor ci și per.tru 
aptitudinile de necontestat pe cars 
le are : tact, răbdare, pasiune.

Fiecare cin cele 300 de eleve, a 
avut „problemele ei“ aut profe
sionale cit și personale. Instruc- 
toarea. a adoptat față de flecare o 
atitudine anume, le-a înțeles, le-a 
ajutat, le-a îndrumat. Iar acum, in 
zilele cînd gîndește că va partici
pa la Conferința Națională a parti
dului, este stăpînită de o mare emo
ției ..Cînd am pornit fabrica — 
mărturisește ea — ne-a vizitat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu care 
nc-a indicat să ne preocupăm în 
mod deosebit de calificarea per
sonalului. Urmînd indicațiile secre
tarului general al partidului, pot 
spune acum că mi-am adus con
tribuția la îndeplinirea acestui o- 
biectiv. M-am străduit sâ le în
văț pe eleve cum să exploateze 
rational utilajele moderne, cum să 
folosească la maximum toate po
sibilitățile de sporire a calității. 
Am reușit să le conving că marca 
fabricii reprezintă peste hotare 
prestigiul țării. Toate acestea 
vreau sâ le transmit conferinței. 
Doresc să fac cunoscut entuzias
mul salariaților noștri — in marea 
majoritate foarte tineri. Și ntai 
ales să ne angajăm că ne vom 
situa și de acum înainte în prime
le rînduri ale întrecerii".

Ana Hanea va purta la confe
rință mesajul tuturor tinerilor fa
bricii, al miilor de entuziaști care 
asemenea delegatului lor știu că 
încrederea se cîștigă numai prin 
pasiune pentru meserie, prin 
cinste, printr-o muncă exemplară.

IOAN VOICU

VICTORIA ZAMFIR
Foto: GH. CUCV

CONSEMNĂM

ÎN APUSENI

NA ȘT
UN ORAȘ»,

moțeas-Străvechea așezare 
că din preajma viitorului lâc 
de acumulare Fintinele, unde, 
glâsuiește istoria, lancu și ai 
lui ar fi purtat o victorioasă 
bătălie, va fi acoperită curind 
de apele Someșului. Un imens 
șantier forțează aici îngustări 
de ape, mai operativ decit în
săși stîncile Apusenilor. Ma
carale. basculante, camioane 
puternice sint alăturate înaltei 
puteri a minții și brațelor ti
nerești care vor îmbogăți cu
rind prin eforturile lor, con
stelația patriei. Sus, în munți, 
deasupra viitorului lac de acu
mulare. a început construcția 
unui oraș. Un oraș în Apu
seni, în care se vor strămuta' 
moții cu toate valorile mate
riale și spirituale create de-a 
lungul mileniilor.

— Orașul nostru, născut 
aici, în inima Țării Moților, 
ne spune ttnărul arhitect Ghj 
Elkan, proiectantul principal 
al acestei noi localități care 
va îmbogăți harta patriei, va 
fi un oraș model, cu o avansa
tă și multiplă echipare tehni- 
co-calitatică, cu o dotare so
cial-culturală eficientă, cu o 
arhitectură robustă și optimis
tă, ancorată atît in tradiție cit

și în funcționalitatea modernă 
a turismului. Problema elabo
rării proiectului a fost, desi
gur, delicată, avînd în vedere 
caracterul inedit, determi
nat de necesitatea de a dis
loca o comunitate omenească 
și de a o plasa pe o altă 
platformă de existență.

Tinerii constructori prin 
munca și sub ochii cărora se 
va naște noul oraș, s-au 
liotărît să întâmpine Conferin
ța Națională a partidului și 
cea de-a 25-a aniversare a 
proclamării Republicii prin 
începerea construcțiilor și da
rea lor în folosință cu mult 
înainte de termenul stabilit. 
In acest scop au fost începute 
lucrările clădirii oficiului poș
tal, agenției C.E.C., a com
plexului cultural care va dis
pune de o sală cu trei sute de 
locuri, un spital cu 50 de 
locuri, o casă de nașteri, două 
blocuri de locuințe, o școală 
cu opt săli de clasă, internat, 
cantină, grădiniță și creșă.

Sus, în munți, tulnicele mo
țești vestesc miracolul: „In 
inima Apusenilor se naște un 
oraș..“.

BENONE NEAGOE
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NOBILUL SIMȚAMINT
AL DATORIEI

' i - . •
Fapt recunoscut îndeobște, sa

tisfacerea stagiului militar are 
adinei repercusiuni asupra for
mării personalității tinerilor, 
grăbindu-]e procesul maturizării, 
prin îmbogățirea experienței de 
viață, prin înalta răspundere pe 
care o implică haina ostășească, 
prin contactul nemijlocit cu ri
gorile impuse de regulamentele 
militare. In rindurile de față nu 
ne propunem o dezbatere de 
principiu deși tema ni se pare, 
și este intr-adevăr, deosebit de 
atractivă. Ceea ce vrem este de 
a ne opri, dind cuvintul inter
locutorilor noștri, asupra citorva 
dintre trăsăturile de ordin mo
ral care îmbogățesc profilul spi
ritual al militarilor.

Dar să facem prezentările : 
locotenent Iulian Patca, secretar 
al Comitetului U.T.C., sergent 
Miron Andreescu, caporal Cons
tantin Toader, caporal Cornel 
Toma și fruntaș Dumitru Cons
tantin. Toți tineri, toți uteciști. 
toți muncitori, toți cu excepția 
ofițerului, de curind trecuți în 
rezervă, toți inclusiv ofițerul, 
vinători de munte.

goviște, intervine caporalul Cor
nel Toma. după ce am fost sfă
tuit în fel și chip cum să mă 
comport, mi-au atras atenția sâ 
nu-i fac cumva de ris- Acum, 
abia reîntors la mașina mea, pri
mul lucru pe care li l-am spus a 
fost, bineînțeles, acela că nu 
i-am făcut de rușine. Si nici ei 
nu s-au făcut de rușine. Tot 
timpul m-au ținut la curenț cu 
ceea ce se intimpla in secție-. 
Cu aceeași plăcere și mindrie. 
caporal Constantin Toeder. după 
ce amintește că a primit o primă 
de la întreprindere, soldat fiind, 
subliniază că la Secția Brânești 
a întreprinderii de panificație 
Tîrgoviște. deși cel mai tinăr, era

să-mi fac formele de angajare*.
Iată fapte care atestă legătura 

permanentă a colectivelor de 
muncă cu tinerii ce-și satisfac 
datoria cetățenească față de’pa
trie, grija ce le-o poartă, carac
terul concret al răspunderii pe 
care-1 conține acel „să nu ne 
taci de rușineȘi in acest con
text adevărul cu privire la le
gătura dintre armată și popor 
capătă noi dimensiuni, proprii 
societății noastre «odaliste.

,.AM AȘTEPTAT GREUL SA 
VINA. DAR AȘTEPTAREA A 

FOST IN ZADAR"

„AM SIMTIT UMĂRUL COLEC
TIVULUI DE UNDE AM PLE

CAT".

Ceea ce 
teresant. 
tul 

este faptul 
satisfacerii 
nu m-am 
lumea din 
preocupările 
„Atunci cind
colectivul meu de muncitori de 
la Uzina de utilaj pertolier Tir-

m: se pare in- 
remarqa sergen- 

Miron Andreescu, 
că în tot timpul 
serviciului militar 
simțit izoiat de
afară, rupt de
mele anterioare*, 

m-am despărțit de

rupt

TINERI IN HAINE
MILITARE

foarte respectat de întreg colec
tivul : ..Intr-o scrisoare, maistrul 
meu. Constantin Boțea, imi spu
nea câ secția noastră a orimit o 
serie ae utilaje noi. modeme, și 
că mă așteaptă cu nerăbdare 
fiindcă abia acum voi putea 
să-mi valorific cunoștințele acu
mulate in școala profesională. Vă 
închipuiți cit m-a mișcat această 
încredere a colectivului in care 
am lucrat și voi lucra și de a- 
cum încolo". „Mie, remarca 
fruntașul Dumitru Constantin, 
colegii de la ..Hidromecanica* 
Brașov mi-au făcut una și mai 
și. Cind am fost in concediu am 
trecut să-i vâd. Nici una. nici 
alta, sâ mă duc la ..personal* și

Observația fruntașului 
mitru Constar.îin ni 
pare interesantă. „înainte 

de a pleca militar, in toate dis
cuțiile la care am asistat au
zeam că în armată e greu, că 
soîdatu! trebuie să facă față 
unor probleme deosebite, unor 
privațiuni. Cu această imagine 
am inbrăcat haina militară și. 
foarte sincer, in fiecare dimi
neață mâ-gindeam că în sfîrșit 
a venit ziua în care voi fi 
fațâ-n față cu acel greu des
pre care auzisem vorbindu-se 
atita. Sint acum deja trecut in 
rezervă și încă nu-mi dau sea
ma dacă m-am intilnit sau nu 
cu această piatră de încercare 
despre care aminteam. Sigur, 
serviciul militar obligă prin în
suși conținutul său la un efort 
mai mare, la o disciplină mai 
riguroasă. Și nu sint lucruri ușor 
de însușit dar nici nu e atit 
de greu pe cit se spune sau 
se pling unii Am discutat 
acest lucru cu multi dintre cole
gii mei. Pînă la urmă m-am du
mirit Pentru unii e destul de 
greu in armată, dar aceștia sint 
dintre tinerii care In viața civilă 
au dus-o fasrte ușor, au trăit 
cum se spune, sub 
părinților*.

Unul dintre cei mai harnici fi talentați sculptori în sticlă ai 
Fabricii „Vitrometan '-Media* este si loan Lăpușan.

Foto: AL. P RUN DEAN U
x »

s
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VIAȚA IN ROZ
O săptămînă cu filme vechi pe 

ecranul televizorului : Jandar
mul se însoară. La nord prin 
nord-vest, Doctor în filozofie și 
nelipsita, eterna retrospectivă 
Walt Disney. Despre ce să scrii? 
Poate despre filmul regizorului 
bulgar Vilo Radev, îngerii Ne
gri. Mărturisesc că acest film 
nu mi-a plăcut singurul său me
rit fiind doar acela de a-mi a- 
minti alte filme bulgare bune : 
Hoțul de Piersici, Ocolul.

Am să scriu atunci despre 
Viața în roz, despre un film pe 
care mulți dintre dumneavoas
tră nu l-ați văzut și de care cred 
că nici nu ați auzit. Viața în roz 
durează numai zece minute, este 
un film fără dialog în accepția 
curentă a termenului și a fost 
făcut de tînărul regizor Dan 
Pița. Subiectul acestui film este

inspirat de viața a doi tineri 
care au pornit la drum pe o șo
sea cu două mijloace de trans
port diferite : o bicicletă — o 
basculantă. Povestea simplă și

adevărată a acestor oameni, ro
mantismul lor ne-jucat, eterna 
și tinereasca, dorința de victorie 
fac din Viața în roz, grație mă
iestriei regizorale, un. punct si
gur de reper.

Priviți acest film : la început 
e o șosea, o șosea pe care trec 
mașini, pe care trec căruțe și 
biciclete, un drum care duce un
deva, departe și pe care oamenii

O inițiativă. o experiență 
inedită integrată preocupărilor 
pemra ——------ —•
colectiv 
pășirea 
Grupul
Rm. vncea. Este vorba de o 
amplă expoziție organizată la 
intrarea pnncioalâ a acestui 
important obiectiv econom.c. 
realizată de tinerii a~șt plas
tid vllcem, reflecting aspecte 
din bogata activitate a chîrriș- 
tflor de aid. Expoziția a^șeazi. 
în seria faptelor penuve. deo
sebite. rodul preocupări, tuturor 
factorilor pentru bunul mers a’, 
producției. Se prezintă succint 
inițiativa -La fiecare instalație

mobilizarea Întregului 
la Indeplin:rea șl de- 
sarcfnfior de plan, la 
industrial de chimie

PICTORII
oblăduirea

DE CE NU Șl
„SA Al ÎNCREDERE 

IN TOVARAȘH
ÎN TINE. 
TAr

PENTRU TINERE ?
(Urmare din pag. O XB -

de la secția oxoolcooli, este 
socotit ..cel mai bun operator 
chimist-, un adevărat izvor dc 
idei pentru grupul de inovatori 
in care se încadrează : Eufrosi- 
na Băiașu. laborantă C.T.C., un 
priceput organizator de grupă 
sindicală, exigentă cu sine și cu 
ceilalți, modestă.

Sint numai cițiva dintre tine
rii fruntași al Grupului indus
trial de chimie Rm. Vilcea ale 
căror portrete au fost executate 
cu măiestrie de artiști plastici 
vfleeni Victor Stama-Dyky, Va
lentin Diaconii. Ion Pîrvu. In 
același timp insă, penelul ar
tiștilor a devenit o armă critică 
puternică, împotriva aspectelor

l\ UZINA
discordante cu cele Înfățișate 
pinâ aour.. Sint caracterizați si 
s-puși oprobiului colectivului 
ce. care prin manevrări greșite 
ș. nesupravegheri ale instala- 
țiflor aa provocat mari pierden 
rtateria!®. absolvenți ai școlii 
proiessonale. care se sustrag 

‘-“drorran: maiștrilor, campio
nii absentelor nemotivate, cei 
care refud respectarea r.onne- 
:oc de tehnica securității nun-

MUZICA COLOCVIU

AL ARTELOR LA OPERĂ
Zilele trecute, in ultima săptă- 

mină a stagiunii, in holul Operei 
Române, a acut loc un adevă
rat colocviu artistic, ce trebuie 
subliniat ca atare : in pauza unui 
concert de lieduri susținut de 
baritonul Dan Iordăchescu cu a- 
companiameniul pianistului grec 
Nicolas Astrinidis a acut 
vernisajul unei expoziții cu 
lucrări ale lui Constantin 
liuță, expoziție „prefațată"
scriitorul Fănuș Neagu fi criti
cul de artă Constantin Prut.

Intr-un moment m care în
cercăm sâ găsim noi mijloace de 
contact intre artiști și public, în 
momentul in care încercăm sâ 
aducem noi contingente de ti
neri in fălite dc concert si spec
tacole brice. intr-un moment in 
care ne rtrottum ai improfpă
tăm repertorâie m Mal ăaacro- 
mce cir vor teatre maâaie.

loc 
noi
Pi- 
de

condițule potrivite de afirmare u.t.C. na manifesta safane.‘.--a
la locul lor de muncă ? grijă fztă de fete. --

— Nu prea — ne-a răsmma credere in eMaaettttfle lor sro-
Constanța Nițu. din București. fesiosale și orpinîMiarice. Dfai
Faptul e cu atît mai auoârfttor. păcax. driar iFM —i
cu cit știm câ in Capitală 45 la 01 ■■■ct de rtoyMmere. a-
sută din uteciști: angajați în tarei dud Cetele le MMmb dn-
diverse compartimente de pro- lenntele lor pe deplin nmttGe»-
ducție sint. fete. Se mai men- te- Eâeeau de orvfintt doar să
tine pe Ig conducerea unor in- tundă eu anterioritate. Ce fă-or
treprinderi și instituții concep- fi zieind dnmnealcr : _A-reoe Mi
ția că fetele ar fi mai b.r.e să alte trebari ridi MtfM» w <m
se gîndească in primul rind Ia ae maî trebuie și ale von»-
cratiță. Foarte rar sînt promo- tre !*.
vate în muncă, chiar si atunci Iată. dar. câ frăție ae alnft to
cind isînt bine pregătite profe- totdeauna ascultate ei ttelate cb 
sional, pe fondul unei conduite" 
morale ireproșabile. Astfel, 
funcții de maiștri de pildă. _ 
99 la sută din cazuri sint pro
movați bărbații. Chiar si in în
treprinderile unde majoritatea 
muncitorilor <sînt femei. Așa se 
intimpla la „Tricodava" si nu 
numai acolo (N. A. — din jude
țul Bistrita-Năsăud ni se con
firmă același lucru).

Interlocutoarea noastră ne-a 
mai relatat încă un fenomen. In 
perioada 1972-1973 în București 
se vor construi încă 13 cămine 
muncitorești. Dintre acestea, nu. 
mai unul, cu 95 de locuri (!) se 
preconizează să fie repartizat fe
telor, cînd se știe foarte bine că 
peste 30 la sută din angajați! în
treprinderilor Capitalei sînt fe
mei. O situație asemănătoare 
ne-a fost semnalată și la Satu 
Mare. „Aici au fost date recent 
în folosință patru cămine mun
citorești. dar toate pentru_băieti 
— ne-a declarat Lucia 
secretara Consiliului 
fete al Comitetului 
Satu Mare al U.T.C. Am 
cerut noi. pe diferite căi, să ni I 
se construiască și nouă unul. . 
chiar și prin munca noastră 1 
patriotică. însă am primit doar i 
promisiuni*.

La Marghita. există o fabri- ' 
că de confecții unde lucrează . 
peste 1 500 de muncitoare, din
tre care circa 1 000 sînt necăsă- I 
torite. Dar nici aici fetele nu 
au încă asigurată posibilitatea I 
de a beneficia de un cămin. Asa 
se face că de cîtiva ani. în a- 
cest oraș, mai cu seamă în car- i 
tierul fabricii, numeroși cetă
țeni s-au specializat în profe- ' 
siunea de gazdă. .

— Aș dori să amintesc că și
la noi există o situație asemă- • 
iiătoare — ne declara Lucia Pe- 
treneac, din județul Brasov, deși 
în prezent, jumătate din sala- | 
rialii întreprinderilor noastre o 
constituie fetele. Si nu numai I 
jn meserii „tradiționale*, ci si 
în acelea de strungari, frezori, 
rectificatori. I

— Fetele noastre sînt dorni
ce de muncă și muncesc bine. 1 
în ultima vreme, asistăm la un . 
adevărat asalt al fetelor către
industrie și asta ne dovedește |
cît se poate de clar câ ele sint 
capabile să presteze cu toată I
răspunderea orice fel de mun
că — întărea si Maria Tomes- 
cu, din Consiliul tinerelor fete | 
al județului Timiș. Numai 
primele 5 luni ale anului, 
noi au fost încadrați în cimpul 
muncii circa 800 de tineri, din
tre care aproape 600 n-au mai 
lucrat, niciodată. 250 sint fete. 
Nu există, cred eu, meserii în 
care fetele să nu se poată des
curca. Așadar, unii dintre cole
gii de muncă n-au nici un te
mei să ne privească cu reține
re ori .eu condescendență, afi- 
șînd nu o dată o falsă grijă pen
tru menajarea noastră si tinîn- 
du-ne departe de perspectivele 
de promovare îri muncă. S-a mai 
văzut doar, că atunci cînd, to
tuși, o tînără este promovata, 
ea dovedește în cele mai dese 
cazuri multă exigență și res
ponsabilitate, achitîndu-se în 
bune condiții de îndatoririle pe

dialogul artelor inițiat de con
ducerea Operei Române repune 
în actualitate necesitatea inte
grării în planurile de activități 
curente ale unor instituții mu
zicale nu numai a seriilor de 
concerte și spectacole obișnuite 
ci a tuturor acelor forme educa- 
tiv-muzicale, pe care instituțiile 
muzicale sînt obligate să le o- 
fere publicului. „Dialogul arte
lor*4 ne „cere" astfel să integrăm 
în viața de concert fi simpozioa
nele fi conferințele pe teme mu
zicale. și concertele lecții pentru 
marele public și discuțiile dintre 
creatori și public și spectacole
le speciale menite să evidențieze 
legăturile dintre muzică și cele
lalte arte și audițiile pe benzi 
comentate de critici etc. Un

IOSIF SAVA

se întîlnesc spre a merge O vre
me împreună chemați fiecare de 
o țintă a lor. Pe acest drum se 
întîlnesc și eroii noștri, o întîlni- 
re banală ca . atîtea altele dar 
poate nu numai atît, sigur, nu 
numai atît cită vreme între cei 
doi se iscă un dialog, cîtă vreme 
cei doi înseamnă două feluri di
ferite de a privi viața. Și iată, 
basculanta trece. în viteză lăis-înd 
mult în urmă bicicleta numai că 
pe drum, în viață adică, mai 
există și bariere unde trâbuie 
să aștepți și acolo te ajunge din 
urmă bicicleta, ba te și depășește 
și degeaba recuperezi căci vine 
o turmă de oi și iar rămîi la 
volan așteptînd și iar te ajunge 
din urmă bicicleta și iar te de
pășește. Bicicleta și basculanta 
iată două „caractere", doi oame
ni pentru care viața nu înseamnă 
același lucru. O clipă ai senza
ția că cel de pe bicicletă se 
plimbă în vreme ce șoferul bas
culantei muncește, are o treabă, 
o clipă crezi că va învinge în 
această întrecere inegală cel 
care merge pe drumul cel drept 
al șoselei asfaltate. Și nu știi, 
iată, nu știi pe cine să iubești 
și cui să-i dai dreptate deoarece 
zău câ amîndoi acești oameni au 
dreptate. Fiecare în felul său are 
dreptatea sa și drumul acesta 
pe care ei merg parcă îl știi 
parcă îl cunoști de undeva și o 
clipă tu ești cel de pe bicicletă 
care părăsești la nevoie șoseaua 
și o iei pe scurtătură, o iei pe 
un drum de țară străjuit de 
plopi și te oprești să bei din. 
izvor iar altă clipă ești la vola
nul basculantei și îți vezi de 
drum și știi că trebuie să aștepți 
la bariere, că trebuie să dai prio
ritate și cu cotul rezemat de 
parbriz aștepți și pornești mai 
departe și nu înțelegi în primul 
moment ce s-a întîmplat pe-^o- 
sea și abia tîrziu descoperiră 
omul cu care ai pornit la dn&n 
a fost zdrobit de un tren și a- 
tunci nu mai poți pleca mai de
parte chiar dacă știi și simți că 
tu ai avut dreptate. Chiar dacă, 

‘iată, trebuie să pleci.
Viața în roz este un film dur, 

pentru că viața nu este roză, 
este un film de la care pleci 
zguduit. Pleci de la Vțața în roz 
cu nostalgia filmului adevărat 
șî sincer, ou gîndul la dispariția 
aceluia care a luat viața altfel 
decît trebuia să o ia. nu greșit 
doar altfel, căci moartea este în 
film o capodopera de echivoc 
artistic.

ȘTEFAN STOIAN

in 
in

. Cioran. 
tinerelor 
județean 

tot

atenția cuve^tâ. Am viz^:: r 
cu acest prilej si cu a-tee râ. 
sub pretexta; aaxajârt; in alte 
preocupări — ce-: dre«- roa- 
portante Si ele — problemele fe
telor sint r.ezlijate de re_ z 
măsură să le rezolve. Ua feJric- 
lizant al acestei nedijeEte este 
desigur și inertia ia care ae 
complac acest: factor- Isertla 
sau mai precis cor.cep'ia res- 
tă a unora, conform căreia me
nirea femeii se lim-.teazâ ra pre
cădere la cei patru pereți a; fa
miliei sau ai viitoarei ei făc
lii. Din ce in ce mii preempt te 
constată însă că femeia se sim
te puternic chemată in proeesul 
efectiv al producției, in care 
se angajează cu toată dăruirea, 
cu toată seriozitatea. Toc.-r.3t de 
aceea este necesar ca probleme
lor ridicate de ele sâ L se a- 
corde și atenția cuvenită, ex- 
cluzînd amînările sau amabili
tatea îngăduitoare. Uri acope
rire în fapte.

I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)

treprinderilor n-o poate face la 
nivelul corespunzător. Acesta 
este de fapt mobilul esențial al 
învestiturii pe care au primit-o 
întreprinderile de a patron.- 
școlile. De aici, de la această 
ștachetă de obligații morale și 
materiale pornim In analiza 
modului în care se 
patronarea.

Nu trebuie teoretiza: prea 
mult că relațiile ce- se statorni
cesc între școală și întreprin
derea care o patronează — cind 
ambele se simt reciproc răs
punzătoare și îndatorate — po: 
da rezultate dintre cele mai 
favorabile pentru pregătirea 
complexă a elevului. Sînt fap
te și exemple care vorbesc in 
acest sens.

Liceul nr. 2 din Cimpulung

realizează

uui vi-npu.-jg 
este patronat de întreprinderea 
de industrie locală. In orele de
practică elevii lucrează la a- 
samblarea unor oiese-suban- 
samble pentru Dacia 1300. Din
colo de* dobindirea unor de
prinderi, activitatea lor a căpă
tat aspectul muncii productive, 
întreprinderea, cu acordul șco
lii. s-a gîndit sâ-i cointereseze 
mai mult pe elevi propunindu- 
!e ca. pe baza unui examen, 
să primească in acest an certi
ficatul de muncitor calificat, ca
tegoria a treia. N-au așteptat 
legiferări și instrucțiuni privind 
dreptul de a finaliza practica 
și iată că elevii acestui -liceu 
beneficiază, la absolvire, de ca
lificarea într-o profesie.

Tot în județul Argeș, la 
U.^P. Colibași, majorității ab
solvenților claselor a X-a, care 
au făcut în timpul școlii prac
tica aici, li s-a propus să rămî- 
nă în uzină și să se califice la 
locul de muncă. Interesant de 
reținut că e vorba de un nu
măr mare de tineri din comu
ne situate în jurul uzinei, pre
cum : Colibași, Boteni, Vlădești, 
Cosești și altele.

IConcepînd munca tehnico- 
productivă foarte diversificat, 
în raport cu pregătirea și ap- 
vuiiQ touuivu ue inaaivnrne pe — titudinilr 

linie de serviciu. Părerea mpa I Liceului 
este că nici conducerea între- " ținut de

I
I
I

in 
la I

I
I
I
p

I

tițudinile elevilor, conducerea 
i nr. 2 din Ploiești a ob

ținut de la Centrul teritorial

I

£T3

pens

marea unei
Lartoare chiar

Mergiad pe linia pregătirii 
e’erilsr in domeniile predomi- 
nante ale producției locale. Fa- 

:a de st£oi hidraulici din 
Vulcan — ca întreprindere care 
patronează liceul din localitate 
— a sprijinit școala In orga
nizarea unor ateliere cu profi’

Sc- FALSITATEA
PERSONAJULUI
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(Urmare din pag. I)

schimb, ceea ce reprezintă 77.6 
la sută din necesar; din nu
mărul total de ateliere, cele 
mai numeroase sînt de lăcătu
șerie. electrotehnică, mecanică, 
iar pentru fete, de croitorie : 
r.umărul atelierelor cu plan de 
producție — 1 345 ; numărul lo
turilor agricole din unitățile 
școlare — 5 465 : 76 la sută din 
unitățile școlare sînt patrona
te de întreprinderi. Dar dacă e 
să analizăm patronarea sub 
aspectul ei esențial, atunci tre
buie să așezau față în față în
treprinderile — cu profilul lor 
și școlile — cu profilul ateliere
lor de care dispun. Aici, sta
tistica poate fi atacată.

Din județul Hunedoara — 
de pildă — în care toate șco
lile sînt patronate de între
prinderi, ni se precizează : 
este redus numărul elevi-

să se îndrepte spre construcții 
— domeniu atît de dezvoltat la 
noi — sau minerit, ca să luăm 
doar aceste exemple. Or, toc
mai in aceste două domenii 
sint absente în profilul practi
cii productive cu toate că între
prinderi de construcții, bună
oară, sint în fiecare județ, și 
patronează școli.

Adevărul este câ, în multe 
cazuri, în acțiunea de patro
nare nu se pune acest aspect 
de fond : „ce patronăm ?“. Poa
te pentru că școala și între
prinderile nu se gîndesc in 
mod expres că activitatea teh- 
aico-productivă poate și tre
buie sa stea la baza viitoarei 

și că pa- 
servească

aico-productivă po; 
buie sa stea la bak 
profesiuni a elevilor 
tronarea trebuie să 
tocmai acest scop.

Se descoperă un 
fond al patronării.

viciu de
Școala și

MAREA ÎNTREPRINDERE SI ȘCOALA
7 7

diversificat cum ar fi : prelu
crări metalice prin așchiere, 
galvanizare, lăcătușerie gene
rală. timplărie, electrotehnică, 
depanări radio T.V.. etc.

Iată ce substanță poate că
păta ideea de patronare, în 
momentul cînd uzina nu tra
tează școala — cu nevoile ei 
specifice — ca o povară, ci o 
sursă unde se află realmente 
schimbul de mîine al munci
torilor săi.

Să perseverăm însă în a cer
ceta ce rezultă în mod c-upent 
din patronare, dacă dominante 
sint exemplele ca cele de mai 
sus. După o statistică a Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui, furnizată recent, s-ar părea 
că lucrurile stau bine: s-au 
realizat 10 949 ateliere-școlare, 
cu 221 100 locuri de muncă pe

lor care fac practică în 
principalele domenii cu pon
dere în industria județului — 
minerit, siderurgie, construcții. 
Dacă ar fi un caz singular tot 
ar fi bine. Dar realitatea ara
tă că întreprinderi cu pretenții 
patronează cu dezinvoltură a- 
teliere de... croitorie și menaj. 
Altfel nu se explică de ce pon
derea atelierelor destinate pre
gătirii tehnice 
elevilor o dețin 
le de cusături, 
nat. tîmplărie.
declara întreprinderile „patron" 
că practica productivă este cel 
puțin orientativă pentru elevi, 
în ceea ce privește meseriile 
spre care să se îndrepte ? Deși, 
ea ar trebui să reprezinte mai 
mult, locul unde poate începe 
tînărul pregătirea în aceste 
meserii. Se observă de ani de 
zile că sînt puțini tinerii care

productive a 
cele cu profi- 
menaj, artiza- 
Și atunci, pot

întreprinderea pun încă prea 
puțin la baza colaborării, im
provizează și se declară mulțu
mite pînă și de un transfer 
de cîteva scule. Ar fi conclu
dent, dar mai ales oportun, să 
li se pună conducătorilor de 
întreprinderi întrebarea : „Ați 
văzut atelierele școlii pe care o 
patronați ?“. Dacă li s-ar fi pus 
această " ' ’ 
Uzinelor ___ ____
U.J.C.M. sau I.T.A.U. din Plo
iești, probabil că, la ora ac
tuală, atelierul interșcolar pe 
care îl patronează ar fi deve
nit cu adevărat o minifabrică
— așa __  _ ___ t__
inițial — și nu niște încăperi 
pe jumătate goale, ori 
șini unelte în stare de 
ționare, bune de casat, 
barea ‘adresată și altor 
cători de întreprinderi,

întrebare directorilor
..1 Mai". U.Z.U.C.,

pe

cum a fost conceput

cu ma- 
nefunc- 

între- 
condu- 

mai

exact, răspunsul, ar presupune 
intervenții prompte în. echili
brarea profilului atelierelor 
școlare, în dotarea lor cores
punzătoare. în statornicia unei 
asistențte tehnice, pe scurt. în 
valorificarea deplină a acestei 
noi discipline ain orarul șco
lar în scopul pregătirii pentru 
muncă și pentru viață a elevi
lor.

Există aici o contradicție: 
idealul de patronare îl pot 
realiza marile întreprinderi și 
tocmai acestea sînt cele care 
privesc această sarcină ca pe 
o cenușăreasă. E cazul să re
luăm sublinierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care, refe- 
rindu-se direct la întreprin
derile mari, arară că toc
mai acestora le revine obli^ 
gația de a patrona un liceu și 
cîteva școli de 10 ani. Ne dăm 
seama că lucrurile nu pot fi 
puse la punct atîta vreme cit 
relațiile dintre școală și între
prindere, în cadrul patronării, 
sînt stabilite formal, operîndu- 
se cu numiri din oficiu. Patro
narea pe bază de dispoziție — 
după cum bine sublinia inspec
torul general' al județului Ar
geș — fără ca respectiva con
ducere de întreprindere să se 
oblige și moral, angajat. în a- 
ceastă acțiune, ori patronarea 
la ..mica înțelegere* prin pă
rinții care lucrează ori sînt în 
conducerile unor întreprinderi, 
nu poate duce la conceperea 
activității productive a elevilor 
cu finalizarea bine precizată 
de către partid. Departe de a 
pune patronarea sub semnul 
birocratizării, se impune insă 
și anumite reglementări oficia
le. cum ar fi legalizarea trans
ferului de mașini-unelte ori a 
materiei prime, remunerarea 
elevilor, contractarea unor co
menzi de către școli și altele, 
care în prezent creează dificul
tăți în statornicirea unor bune 
relații de colaborare.

Lucrurile amintite pînă acum 
constituie un prim aspect al

zultatele au probat că o asemenea 
metodă mecanică nu-și atinge 
scopul Problema individului ca 
reprezentant al colectivității dar 
și al său propriu este pusă altfel 
de literatură, iar marile opere o 
dovedesc. La masa de lucru scri
itorul numai în măsura în 
care are talent și are o viziune n asupra famii in care trăiește poate
include aspectele generale în 
particularul operei sale de artă.

I Geniul lui Tolstoi face ca perso
najele din Război și pace și Ana
Karenina să trăiască în viața lor I intimă probleme ale vieții și
timpului, pe care punîndu-le și 
rezokindu-le pentru ele însele le 

I rezolvă implicit și în chip semni
ficativ pentru societatea din care 
fac parte. Pentru scriitor, omul Ie un amalgam de date personale 
si sociale, unele influențîndu- 
le pe celelalte. Din experiența 

«socială a unui personaj se pot 
desprinde idei în legătură cu 
problema generală, nicicînd însă I personajul nu poate fi apanajul 
simplu al unei teorii, nu poate fi

I rezoiva implicit șt m cnip se 
ficativ pentru societatea din 
fac parte. Pentru scriitor. <

Ie un amaigam ae aate persona 
si sociale, unele influențindi 
le pe celelalte. Din experiem

redus la niște date comune unei 
I întregi societăți. Modul de a 
Igîndi asupra vieții și societății 

este particular fiecăruia și con- 
- diponat de educație, mediu fami- 

s gene
rale trăiesc în interpretarea parti- 

i care totalizează 
conștiința morală. Personajul a- 
aoptă ceea ce i se potrivește mo- 

i său de a gîndi, ba chiar 
mai mult, scriitorul e interesat de 
un anume om numai în măsura în 
care e un receptor și apoi un 
purtător al mentalității generale, 
-a sensul acesta el devine un re-

Icuponat ae educație, mediu 
lial și profesional. Teoriile

I culară. în felul în
■ conștiința morali

iaoptă 
dului

I
Ipu

! In

Iprezentant al colectivității.
Există ideea falsă despre lite-

F

dera un reprezentant al colectivi
tății omogene, un personaj ^ră 
oscilații, fără 41ubiî, fără temeri 
înseamnă a reduce la un plafon 
minim însăși ideea de reprezen
tant. Conștiința individuală e 
frămîntată cu atît mai mult cu 
cît idealul social e mai înalt. Nu 
se poate imagina un personaj pur
tător al ideilor cele mai avansate 
ale timpului ca un spirit așezat, 
molcom, mediocru. Ideea de bine 
nu e fixă și lipsita de mișcare, ci 
se conturează, se corectează în 
funcție de noile date oferite de 
viață, de noile condiții practice 
puse de realitatea obiectivă. So
cietatea este într-o permanentă 
mișcare și evoluție care cere a-1 
ceeași capacitate de evoluție și 
membrilor ei. De acera literatura 
nu poate înfățișa un tip fix, un 
personaj închistat în limitele sale, 
chiar dacă ele includ cele mai 
frumoase însușiri. Permanenta 
luptă în conștiința personajului 
reflectă mai bine 
tendința socială.
propune 
în momente 
mîntare socială, de mișcare re
voluționară cînd personajul prin
cipal al cărții e însăși mulțimea, i 
colectivitatea. Despre „Răscoala*' 
lui Liviu Rr^rreanu se poate spune 
că are drept personaj central co
lectivitatea sătească și nu pe Pe
tre Petre, pe Melintie Heruvimi, 
pe Orchișor. De data aceasta nu 
este vorba de conștiințe particu-l 
lare bine conturate, ci de învolbu-| 
rările unei mase, de mișcarea eil 
psihologică, de contribuția fiecă-l 
rui individ la maturizarea uneil 
situații revoluționare. Nici unull 
dintre aceste personaje nu repre-l 
zintă întreaga comunitate ci fie-l 
care este o părticică a ei, fiecare,| 
prin intervenția lui face să 
pregătească finalul spre care 
tinde. Este unul din cazurile 
care conștiința individuală 
topește în cea colectivă.

adesea
de

și mai exact 
Literatura îșii 

investigarea i 
mare fră-

ratura cu personaje mijlocii, cu 
I biografie egală șf lipsită de mean- 
■ dre, a personajului asemenea cu 

sine de la început și pînă la 
sfîrșit. Această lipsa de valuri, 
conștiința considerată ca un lac 
liniștit este idilică, neveridîcă și 
chiar ineficientă sub aspect edu
cativ. Omul ca ființă rațională și 
conștiință morală parcurge un 
drum sinuos plin de întrebări și 
de puneri în problemă. A consi-

I
I

problemei. Urmează să punem ■ 
în atenție amploarea relațiilor I 
ce pot fi statornicite între ® 
școală și producție sub girul * 
atit de generos al patronării. ®

se
se 
în
S3
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Intilnirc între tineri
TELEGRAME

Tovarășul IOSIP BROZ TITO a trimis tovarășului NICOLAF 
CEAUȘESCU următoarea telegramă :

Vă mulțumesc în mod cordial pentru felicitările și caldele 
urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a 80-a ani
versări a zilei mele de naștere. Aș dori ca și cu acest prilej 
să subliniez convingerea că relațiile strinse, prietenești și cola
borarea fructuoasă dintre Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia și Republica Socialistă România, dintre Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român se vor 
întări în continuare, in interesul popoarelor noastre și ai rea
lizării idealurilor păcii și socialismului. Vă adresez, tovarășe 
Ceaușescu. un călduros salut și urarea de noi succese și pro
gres multilateral României socialiste vecine.

români și americani
SPORT • SPORT

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis președintelui 
Statelor Unite ale Americii, RICHARD M. NIXON, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, 
vă adresez, din partea mea, a Consiliului de Stat și a poporu
lui român, sincere felicitări și cele mai. bune urări pentru 
prosperitatea poporului american.

îmi exprim, cu această ocazie, încrederea că 
țările noastre se vor dezvolta în continuare în 
relor român și american, al păcii și colaborării

relațiile dintre 
folosul popoa- 
internâționale.

• LUNI DIMINEAȚA, tovară
șul Virgil Trofin, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, a primit delegația Fe
derației Naționale a sindicatelor 
din transporturi — C.G-T- — din 
Franța, condusă de Jean Brun, 
secretar general, care a făcut o 
vizită de studiu în țara noastră, 
la invitația Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
de transporturi și telecomuni
cații.

• SERGIJE __________ —
junctul directorului general al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare, director al 
Biroului regional pentru țările 
europene, din Orientul Apropiat 
și mediteraneene, care ne-a vi
zitat țara la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe, a părăsit 
Bucureștiul.

MAKIEDO. ad-

Corul Colegiului „Memo
rial Juniori* din orașul Houston, 
corul ,,Longhorn Singers" și 
Ansamblul de jazz ale Univer
sității din Austin ce se află în 
vizită in țara noastră, sub pa
tronajul Fundației „American 
Council for Nationalities Ser- 
vice“ (A.C.N.S.), au prezentat 
sîmbătă. duminică șl luni noi 
spectacole în stațiunile de pe 
litoralul românesc.

Turiștii aflați în stațiunea 
Neptuns tineri din țară și de 
peste hotare, găzduiți în stațiu
nea Costinești, elevi care-și pe
trec o parte din zilele vacanței 
de vară și Tabăra de Ia Năvo
dari și tineretul constănțean au 
primit Cu căldură bogatul pro-- 
gram de muzică ușoară și mu
zică corâlâ din folclorul ame
rican, apreciind măiestria in
terpretativă a studenților și e- 
levilor din Texas, care, prin 
cfntecele lor, au adus un mesaj 
de pace și prietenie tineretului 
din patria noastră.

★
într-o atmosferă prietenească, 

de entuziasm tineresc, elevii și 
cadrele didactice de la Școala 
generală nr. 6 din Constanța 
s-au întîlnit la Casa corpului

didactic cu elevii și profesorii 
de la Colegiul ..Memorial Ju- 
nîor“ din orașul Houston, statul 
Texas (S.U.A.).

în cursul întîlnirîî, oficiali
tăților municipiului Constanța 
îe-a fost transmis mesajul prie
tenesc adresat de primarul ora
șului Houston, Louis Welch.

A răspuns Ion Popa, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului.

La întîlnire, tinerii oaspeți 
au eusținut un program artistic 
din folclorul american, iar ele, 
vii școlii constănțene au prezen
tat un program de cîntece și 
dansuri populare românești.

Pentru o mai bună cunoaște
re reciprocă, pentru întărirea 
legăturilor de prietenie dîntre 
tineretul studios din cele două 
orașe, elevii din Constanța au 
propus ca Școala generală nr. 6 
să se înfrățească cu Colegiul 
„Memorial Junior" din orașul 
Houston.

Tinerii oaspeți au primit eu 
entuziasm această propunere.

în amintirea întîlnirîî, elevii 
consfințeai au dăruit colegilor 
lor americani obiecte de arti
zanat.

Pentru astăzi, la rubrica noastră închinată pregătirilor, cal
culelor, șanselor olimpice, unu] dintre cei mai reputați atleți 
români, al cărui record pe suta de metri (10.4) realizat în 1946, 
n-a putut fi bătut mai bine de 20 de ani deși progresele teh
nice (pista de tartan), pregătirea științifică oferă condiții, crea- 
ză premise mult mai bune de concurs și de a obține perfor
manțe. Este vorba de IOn Moina, în prezent șeful catedrei de 
educație fizică de la Institutul Politehnic din Cluj, primul 
sportiv român care a primit înaltul titlu de Maestru emerit al 
sportului.

Adunarea electorală
din circumscripția

nr. 5 Olteni pentru
Marea Adunare

Națională
5 Olteni, 
avut loc 

pentru
Jn circumscripția nr. 

jjfcețul Teleorman, a 
adunarea cetățenească 
desemnarea candidatului Fron
tului Unității Socialiste în ve
derea alegerii unui deputat în 
Marea Adunare Națională. în 
locul devenit vacant.

Tovarășul Drăgan Marin, pre
ședintele Consiliului județean 
Teleorman al Frontului Unită
ții Socialiste. în numele Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a propus 
drept candidat pe tovarășul 
Roman Teodor, secretar al Co
mitetului județean Teleorman 
al P.C.R.

Cetățenii prezenți Ia adunare 
au susținut cu căldură candi
datul propus, urmînd ca alegă
torii din circumscripție să 
pronunțe asupra alegerii 
cestuia, ca deputat în Marea 
Adunare Națională, cu prilejul 
alegerilor parțiale care vor 
avea loo în ziua de 6 august 
a.e.

se 
a-

CRONICA

TABĂRĂ CONCURS DE ECONOMIE POLITICĂ
Prima ediție a concursului 

școlar de economie politică și-a 
desfășurat ultimul act-faza fi
nală — in plăcuta ambianță a de
corului montan, in cadrul tabe
rei-concurs organizate la Buf- 
teni. Aici, finalîștii fazei jude
țene. cei trei sute de reprezen
tanți ai liceelor teoretice și de 
specialitate de pe cuprinsul în
tregii țări au intrat de la înce
put în atmosfera unui cantona
ment dedicat studiului intens. 
Acest program care a cuprins 
simpozioane, mese rotunde, co
locvii, lecții de sinteză îndru
mate de cadre didactice de spe
cialitate a constituit o ultimă re
petiție generală materializată 
printr-un concurs ad-hoc. unde 
s-au remarcat reprezentanții ju
dețelor Brăila. Buzău. Ialomița 
și Sălaj. Concursul propriJ-zis, 
s-a desfășurat pe tema ..Crește
rea productivității muncii și ac
țiunea ei în țara noastră". Odată 
depusă teza, cei din tabără au 
abordat fără emoții de a stă dată, 
un program de recreere din care 
n-au lipsit momentele intere
sante. Acestea ne sint relatate 
de Costel Albotă. de la Liceul 
,,G. Bacovia“ din Bacău, coman
dantul taberei. „Am vizitat casa 
memorials ..Cezar Petrescu", am 
organizat concursuri literare, 
am făcut o excursie pe un tra
seu turistic. Un moment de vîr* 
al acestui, program l-a constituit 
vizitarea fabricii de hîrtie din

Bușteni pentru confruntarea ca
tegoriilor teoretice ale econo
miei politice cu producția*.

Iată citeva impresii soUăUte 
unor participanți ia tabăra :

..Am fost impresionat de ca
racterul de studiu al taberei. 
Un real sprijin ni l-au acordat 
tovarășii profesori din locali
tate. care ne-au facilitat acce
sul Ia cabinetul de științe so
ciale al Liceului" — Octavian 
Voiehiță, Liceu’ Horezu. Pri
ma tabără de acest gen 
a constituit un dar minu
nat pentru noi toți" — Emil 
Dobrescu. Liceul ..Alexandru 
Ioan Cuza" — Alexandria. ..Pie
cam de aici mai bogați în învăță
minte. trăiri, prietenii și- io ace
lași țimp. cred că toți am deve
nit mai oonștienți de importanța 
disciplinei îndrăgi te. Doresc ?ă 
urmez Facultatea de matemati
că. dar oregătirea politică este 
indispensabilă fiecărui absoivenr 
— George Ceiasu. Liceul -Matei 
Bâsarab“-Constanța. ..Cred că 
indiferent de clasam rarul final 
toți am avut de cișt^gat !n cele 
două minunate săp'ămini petre
cute aici. întflnirfle avute cu 
tovarășul prof. univ. N. N. 
Constantir.escu. seriozitatea stu
diului indiridual. interesul pen
tru științele sociale, care ae-a 
animat pe toți în această tabă
ră. sint de neuitat- — Aurelia 
Groza. Liceul nr. 4, Brașov.

Iată acum și pe ciștigătorii 
acestui concurs școlar care au 
primit premiile oferite de C.C. 
ai U.T.C. și Ministerul Edu
cației și Tnvățămintului : Pre
miul I — George Voinea. Li
ceul Corabia, județul Olt; Pre- 
miul II — Erzebet Kontz. Li
ceul Sîr.-Martin Ciuc. județul 
Harghita și Alexandru Geamă- 
nu. Liceul nr. 2. Drobeta Tur- 
nu Severin, județul Mehedinți; 
Premiul III — Calandra Ghia- 
țâ. Liceul Gura Humorului, ju
dețul Suceava. Au mai fost a- 
cordate următoarele mențiuni 
speciale : din partea Comitetu
lui județean P.CJL Prahova — 
Eugen Crihan, Liceul „Papiu- 
Darian-, Tg. Mureș, județul 
Mureș; din partea C.C. al 
U.T.C. și M.E.I. — Eicheard 
Mihai. Liceul de construcții de 
mașini. Timișoara, județul Ti
miș ; din partea Comitetului 
județean U.T.C. Prahova — Au
relia P:eșa. Liceul agricol Tur
da. județu.’ Cluj; din partea 
Comitetului orășenesc P.CJL 
Bușteni, Bei a Bordi. Liceul 
nr. 2, Tirnâveni. județul Mu
reș ; (fin oartea Consiliului 
popular Bușteni. — Laurențiu 
Pop. Liceul JDr. Petru Grorari 
București; din partea Liceului 
din Bușim: — Eva Imre. Li
ceul nr. 5. Tg. Mureș, județul 
Mureș.

C. STANCULESCU

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
DIALOG IN ACTUALITATE

U. T
Teri s-a înapoiat în CapiȚ 

tală. delegația do redactori 
ai presei de tineret din țara 
noastră condusă de tovară
șul Eugen Florescu, mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., redactor șef al zia
rului „Scînteia tineretului", 
care la .invitația Uniunii 
Tineretului Muncitor Socia
list din R.P.D. Coreeană a 
efectuat o vizită în această 
țară.
. La sosire pe aeroportul 
București—Otopeni, delega
ția a fost intîmpinată de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C. și 
de reprezentanți ai condu
cerii presei de tineret.

Filatura de fire tip lină piep
tănată din Miercurea Ciuc. 
.Aici media de vîrstă nu de
pășește 19 ani. Un colectiv tî- 
năr și harnic. Un colectiv 
care și-a suplimentat anga
jamentul privind depășirea 
valorică a producției globale și 
marfă de la 15. 400. 000 la 25 mi
ll.ane. Am solicitat un interviu 
acestui harnic colectiv :

— Ce rezultate ati obținut ?
— Planul pe primul semestru 

a fost realizat cu 30 de zile 
mai devreme. Avem la produc
ția globală o depășire de 17 
milioane lei.

— După dv. tovarășe Gheor- 
ghe Pop care sînteți secretarul 
organizației de partid pe 
tură, cine credeți că merită 
mult să fie evidențiat ?

. — Tot* firește. Dar cum acest 
lucru nu-i posibil aș aminti p® 
comunista Concz GiaeUa care a 
realizat 538 kg. firo peste plan 
și uteeista Feer Pirogka.

— Care este cel de-al doilea 
succes ?

— S-au pus în funcțiune cu o 
lună mai devreme obiectivele 
din cea de a Il-a etapă de dez
voltare a fabricii. In acest fel se 
va spori actuala capacitate a fi
laturii cu 1 500 tone fire albe de 
lina pieptănată. Acesta este cu- 
vîntul nostru în întrecere !

IOAN VULCAN

fila-
mai

PREMIERE...
ARHITECTURALE

CRIȘUL REPFDE 
SE VA SUPUNE 

TINERETULUI

agenda sjcecselor cu careîn - 
tinerii din județul Bihor tatim- 
pină cele două sărbători scumpe 
poporului nostru se numără și 
deschiderea șantierului tinere
tului pentru regularizarea riului 
Crișul Repede. Pină la finele a- 
nuiui 1975 aici se vor scrie pa
gini de eroism și tinerețe. Obiec
tivul actual al șantierului: ta- 
luzarea malului drept prin 
de beton. Un prim pas a 
făcut : inaugurarea cu o 
înaintea Conferinței Naționale a 
partidului a acestui nou si foar
te important obiectiv al muncii 
patriotice.

di< 
fost 

lună

L ROMÂNIA - FILM 1
în centrul civic al Vasluiului 

s-a inaugurat hotelul turistic 
,.Raoova“. Felicitări pentru sim
țul artistic, pentru grija cu care 
s-a făcut fiecare lucrare. Tu
riștii. vizitatorii au Ia dispoziție 
84 de camere, confort gradul I, 
restaurant cu terasă, cofetărie 
etc.

Bîrladul a cunoscut si el zile
le trecute o premieră inaugura
lă : nou! complex al Coopera
tivei „Progresul*. la parterul 
căruia s-a deschis Tîrgul jude
țean de mostre.

LIVIV MARC

PREZENJI
IN PRIMELE RÎNDURI

Cîmpina trăiește intens ritmul 
construcțiilor noi. Zilele trecute 
s-a deschis Complexul de deser
vire din piața centrală a ora
șului. La realizarea acestui o- 
biectiv tinerii au efectuat peste 
200 000 ore de muncă patriotică. 
Majoritatea personalului o for
mează tot tinerii.

—• Ce amintire vă stăruie cel 
mai puternic in memorie ?

— A-cum aproape trei decenii, 
mâi exact la 24 august 1946. 
în. vreme ce la Oslo englezul 
Archer a realizat 10,6 pe 100 m. 
plat, în aceeași zi, eu, la Predeal, 
într-un concurs în care i-am 
avut alături pe timișoreanul 
Eugen Lupșa, am bătut recor
dul Europei, realizînd 10.4. în 
aceeași zi. tot la Oslo, sovieti
cul Caraculov a alergat 200 m. 
plat în 21,6 iar eu în 21.3 !

— Trecind la prezent, aș vrea 
să vă întreb ce vor însemna 
J. O. de la Miinchen. pe planul 
progresului, după opinia dv. ?

— După transmisia T.V. a 
meciului de fotbal R.F.G.— 
U.R.S.S., desfășurat pe noul sta
dion olimpic din Miinchen. cu 
care prilej ne-au fost furnizate 
numeroase informații despre 
celelalte construcții și amenajări 
olimpice, a încolțit în mine cer
titudinea că cel puțin Ia atletism 
performanțele vor fi mult mai 
bune ca orieînd. Și cred câ at
leții europeni sînt avantajați 
întruclt ei nu fac o deplasare 
lungă șî n-au nevoie, ca în Me
xic, de aclimatizare. în schimb, 
din acest punct de vedere, atle
ții americani, asiatici și africani 
sînt oarecum handicapați. Cred 
că această ediție jubiliară va fi 
olimDiada recordurilor. Mai ales 
Ia atletism. Dar și ia celelalte 
discipline se vor dobori multe 
recorduri olimpice, mondiale și, 
implicit, naționale.

— Cine credeți că va deține 
primatul Ia atletism ?

— Calculele teoretice, tradiția 
olimpică îi indică pe sovietici și 
americani. Dar ei vor ave» ad
versarii oei mai puternici în at
leții țării gazde și în cei din 
R. D. Germană. Un cuvint de 
spus la unele probe de alergări 
pot ivea kenyenii și etiopienii.

— Ce șanse acordați reprezen
tanților atletismului românesc ?

— Dacă mă refer la băieți, 
Caro! Corbu, la triplu salt, poate 
să cucerească chiar medalia de 
aur. La patrulaterul de la Mila
no cu 17.10 m. el a învins pe doi 
dintre favoriți : pe recordmenui 
mondial și campionul olimpic, 
sovieticul Saneev și pe italianul 
Gentile. Corbu e mai tinăr, are 
forță și poate avea o explozie. 
La restul probelor nu întrevăd 
mari șanse. Neprevăzutul poate 
să-l ducă sus. printre primii 
șase și pe clujeanul Bogdan, la 
decatlon. în schimb fetele spe
răm să ne aducă și de astă dată 
satisfacțiile cele mai mari. Ar
gentina Menis la disc, care a 
ir.trecut-o recent pe Far.ia Mel
nik : chiar și Lia Manollu va 
putea intra în întrecerile finale. 
Am credința în „renașterea* 
Vioricăi Viacopoleanu : ea întot
deauna a știut, la marile con
cursuri. să-și apere cu succes 
prestigiul pe care și l-a cucerit. 
Ileana Silai poate și ea să ree

lificat echipa de fotbal, deși la 
J. O. sportul „rege" fiu mai e 
fotbalul, ci atletismul. Dar.mă 
gîndesc că fotbalul românesc e 
pe locul 12 în lume și pe 5 în 
Europa și să fiu participe la 
Olimpiadă ? Văd șanse serioase 
pentru reprezentanții noștri la 
probele individuale : lupte, ca- 
iac-ctnoe, box.

— Cum apreciați aportul atle
tismului clujean la reprezenta
rea țării în Olimpiadă ?

— Doar cu doi atleți, Silaî și 
Bogdan, foarte sărac. La Mexic 
am avut mai mulți trimiși. E 
un paradox : condițiile s-au îm
bunătățit, dar rezultatele nu se 
văd. Avem 3 stadioane, cu piste 
de atletism, avem regimente în
tregi de elevi și studenți, 2 școli

OLIMPICE

LA BOX,
medalia de argint din 

, dar poate s-o ciștige 
pe cea de aur, avind In 

vedere experiența cîștigată din 
eșecuri ca și din victorii. Cor
nelia Popescu, la înălțime, spe
răm că va trece peste acciden
tul suferit și la Olimpiadă va fi 
și ea in plenitudinea forțelor,

— Dar la alte sporturi?
— îmi pare rău câ nu s-a ca-

diteze

MERIDIAN
• IN CADRUL regatei inter

naționale de caiac-canoe, des* 
fisurată la Brandenburg, in 
apropiere de Potsdam, echipa
jul de 4 (caiac) al României a 
ocupat primul loc, cu timpul 
de T 13’- 45 144. în proba de 
caiac 2. Pocora-Ivanov (Româ
nia) a ocupat locul 4.

• TURNEUL INTERNATIO
NAL DE FOTBAL ..Cupa In
dependenței" a continuat cu 
meciurile etapei a doua con- 
tind pentru grupele semifinale.

La Sao Paulo, in prezența a 
75 444 de spectatori, echipa 
Braziliei a repurtat o victorie 
netă cu scorul de 3—6 (2—4) in 
fața selecționatei Iugoslaviei, 
iau celelalte rezultate ; scoția- 
Cehoslovacia 9—6 ; Argentina— 
U.R.S.S. 1—4 ; Portugalia — 
Uruguay 1—1.

• IX CEA DE-A S-A EDIȚIE 
a „^larelui premiu automobilis
tic al Franței", contind pentru 
campionatul mondial — formu
la 1. victoria a revenit scoția
nului Jackie Stewart. care, 
concurtad pe o mașină ..Tyrrell 
Ford-, a realizat o roedip orară 
de 163.453 km. Pe locul doi s-a 
clasat brazilianul Emerson 
Fittipaldi pe „Lotus*.

AVEM SANSE SERIOASE
LUPTE, CAtAC-CANOE

ne declară ION MOINA,
maestru emerit al sportului, șeful catedrei de educație fizică 

la Institutul Politehnic Chiț
sportive, un liceu cu program 
special. Tinerii fug de sporturile 
individuale, sint mâi grele, cer 
sacrificii mari, performanțele 
vin (sau nu vin !) tîrziu. Prefe
ră jocurile sportive, jocurile cu 
mingea. Apoi sînt prea piuite și 
prea tentante distracțiile. Pînă 
prin 1S53. ultimul meu an de at
letism, veneau la facultățile 
clujene foarte mulți atleți de

categorii superioare din provin
cie, gata făcuți, și aici se per
fecționau. Așa dădea Clujul 
20—25 de atleți în lotul națio
nal. In. ultimii trei ani n-a pă
truns nici un atlet. Contrar in
dicațiilor 
tismul, în 
plan.

și dezideratelor, atle- 
școli nu este pe prim

V. CABULEA

SPORT DE MASĂ
O dată cu primăvara și cu ex

plozia de verdeață caracteristi. 
că anotimpului, asociațiile spor
tive de la sate și-au strămutat 
sediul activităților din spațiile 
acoperite, pe bazele destinate 
fortificării organismului exis
tente in aer liber. „Fotbaliștii* 
satelor din județul Mureș și-au 
început și ei ..maratonul", entu
ziaști și convinși că returul 
campionatului In care sînt an
gajate 61 echipe va aduce se
rioase modificări In clasamentul 
general, sperînd fiecare la 
loc cit mai aproape de cupă. 
Dar nu numai fotbaliștii, deși 
trebuie să recunoaștem că ei se 
bucură de cea mai mare popu
laritate, sint cei care inundă cu 
mișcare terenurile în orele de 
antrenament. Alături de ei echi
pele de oină, de baschet, hand
bal, volei și, mai ales, atleții 
sînt în largul lor. De fapt încă 
din 19 martie, ziua ciad organi
zația de tineret și-a sărbătorit 
glorioasa aniversare a 50 de ani, 
a fost inaugurat sezonul sportiv 
de vară în toate cele peste 100 
de asociații din mediul sătesc 
existente în județul Mureș.

întrecerile care au polarizat 
interesul și eforturile echipelor 
și sportivilor au fost: „Cupa 
primăverii" (la handbal și bas
chet — pentru tinerii din mediul 
urban) și „Cupa semicentenaru
lui U.T.C." care a reunit 20 de 
echipe de băieți și 18 de fete Ia 
baschet, volei și handbal, iar în 
prezent, pe prim plan, se înscrie, 
competiția de masă „Cupa tine
retului de la sate“ — ediția de 
vară — organizată de U-T.C. și 
care se adresează tinerilor din 
mediul rural.

Paralel cu pregătirea fizică 
și sportivă a tinerilor din aso
ciații un obiectiv fundamental 
urmărit de către acestea este 
și perfecționarea condițiilor de 
desfășurare a antrenamentelor, 
extinderea bazelor sportive exis
tente. întrecerea este și în a- 
ceastă direcție stimulul mobili
zator al energiilor. La tradi
ționala competiție „Pentru cea 
mai bună și mai frumoasă bază 
sportivă" și-au anunțat prezen
ța pînă acum 30 de asociații, 
mai mult cu 9 decît în anul pre
cedent. Unul din obiectivele ac
tualei ediții a concursului este 
crearea bazei materiale necesa
re desfășurării pregătirii tine
rilor pentru apărarea patriei. 
Asociațiile din comunele Al. Pa- 
piu Ilarian. Bandu: de Cimpie, 
Gurghiu. Zau. Acățari, Sîngior- 
gîu de Pădure. Miercurea Nira- 
jului sînt cîteva din cele care 
candidează pentru titluri frun
tașe.

La Bandul de Cimpie, anul 
acesta, va fi dat în exploatare 
un complex sportiv modern, 
împrejmuit cu sirmă- El este for
mat din două terenuri de baschet, 
două terenuri de tenis de cîmp, 
un teren de volei, un teren de 
handbal. La ora actuală ame
najările de aici se află în faza

un

turnării bitumului și împletirii 
plasei de sirmă.

— Tot ce se vede aici — îmi 
relata învățătorul Gyorgy Ia- 
noși, președintele asociației 
sportive, arătîndu-mi perime
trul bazei sportive — s-a exe
cutat prin muncă patriotică. Pu. 
tem afirma că aceasta este o- 
f ran da adusă de către elevii 
școlii, cooperatorii, mecanizato
rii tineri, organizației lor la cea 
de a 5«-a aniversare. Timpul 
favorabil din iarna trecută a 
fost folosit din plin. Sute de tone 
de pămînt au fost dislocate, sute 
de tone de pietriș s-au transpor
tat de către tineri. Am fi ne
drepți dacă am evidenția cîțiva 
fruntași. Toți uteciștii au răs
puns* chemării comitetului co
munal U.T.C. efectuînd zeci și 
poate sute de ore muncă.

Următorul popas îl facem la

U.T.C. — este meritul uteciștilor 
din organizație, care au țintft 
cu tot dinadinsul să-și concreti
zeze în fapte hotărârile luate în 
adunarea generală. E drept ca 
la început nu ne-am gindit că 
va ieși așa de frumos însă pri
mele rezultate ne-au încurajat, 
ne-au determinat să ne sporim 
exigențele și eforturile. De fapt, 
probabil nu e departe timpul 
cînd comuna noastră va deveni 
oraș, iar existența unui complex 
sportiv pe măsura titlului ce îl 
va purta este o necesitate.

La Acățari, vizarea unui loc 
de frunte în întrecerea pentru 
„cea mai bună $i mai frumoasă 
bază sportivă* este marcată de o 
elegantă construcție amplasată 
la marginea bazei sportive. E 
vorba de o popicărie modernă 
cu două piste. Valoarea ei de
pășește suma de 200 000 Iei. To- 
vărașul Erno Laszlo ne asigură 
că nu e cu nimic mai prejos 
decît noua popicărie din grădi
na de gimnastică de la Tg. Mu
reș. Același proiect, același 
deviz. Deosebirea este că ex-

Organizația U.T.C. fi asociațiile din

judeful Mureș au făcut pași vizibili in

Competiția pentru
„Cea mai bună

și mai frumoasă
bază sportivă"

ION TOMESCU

PREZINTĂ
Prof. IOAN FLOREA

memo
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PROGRAMUL II

I

MIO- 
Bucu- 
MOS-

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9.05 Teieșcoală. în 
ajutorul candidaților la examenul 
de admitere în învățămîntul su-

rulează la Rahova

tar. (ora 16>* Grădina Vitan (ora 
26.34).

O FLOARE ȘT DOI GRĂDI
NARI . rulează la Festival (orele 
9; 12.15: 15.45: 14). Grădina Festival 
(ora 20.15).

CARTIERUL VESELIEI : rulepză 
la Cringași (orele 15,30; 18; 20,15).

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Arta (orele 
15.30: II), Grădina Arta (ora 20,15).

SILVIA : rulează la Popular (o- 
re’-e 15.30; -------

OMUL _____ _____ ______ __
LIBERTY WALANCE (orele 9.30; 
11.45: 14: 16.30), PAT ȘI PATAȘON 
(ora 11.45). LACRIMI DE ȚIGAN
CA (ora 20,30) — rulează la Cine
mateca „Union".

20,06 Teieeinemateca pentru copii. 
Operațiunea I — film, producție a 
studiourilor sovietice. 21,30 Agenda. 
21,40 Luminile rampei. Violonistul 
Vladimir Lâcatoș — absolvent al 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu" — interpretează lucrări de 
Bach. Paganini, Brahms, Enescu, 
W. Berger. 22,15 Telex tehnico-ști- 
ințific. 22,25 Dicționar muzical dis
tractiv (reluare).

MARȚI, 4 IULIE 1972

PROGRAMUL I

ls: 20.15).
CARE L-A UCIS

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul Național — 
Sala Comedia) : O SCRISOARE 
PIERDUTA — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie (la Teatrul de vară „He
răstrău-) : FATA MORGANA — 
ora 20,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română- : PE PLAIURILE ------
RITEI — ora 18,30; Circul 
rești : CIRCUL MARE DIN 
COVA — ora 19,30.

Producție a studiourilor americane 
Regia : ANDREW MC LAGLEN. 
Cu : JAMES STEWART, GEORGE KENNE 

DY, ANNE BAXTER, KURT RUSSEL, STROT 
HER MARTIN.

Gurghiu. Inițiativa tinerilor de 
aici este similară cu a celor din 
Band. Un complex sportțv com
pus din teren de fotbal cu pistă 
de alergări, un teren de hand
bal, unul de baschet, două tere
nuri de tenis de cîmp, două te
renuri de volei, portic pentru 
atletism construite numai prin 
muncă patriotică — vor fi mij
loacele și condițiile care vor sa
tisface, începînd cu anul acesta, 
la un bun nivel pretențiile, ce
rințele practicării disciplinelor 
sportive in aer liber. Numai va
loarea muncii patriotice desfă
șurate pentru amenajarea tere
nului de fotbal depășește suma 
de 100 000 lei.

Cunoscînd preocuparea pdntru 
crearea bazei materiale necesa
re desfășurării activității spor
tive de masă nu e de mirare că 
echipele comunei gazde a tîr- 
gului de fete, sînt prezente în 
toate competițiile pe plan jude
țean reușind uneori să-și tri
mită reprezentanții și ia con
fruntările sportive republicane.

— Dacă la ora actuală avem 
bune condiții pentru desfășura
rea activității sportive — men
ționa profesorul Mircea Miron, 
secretarul comitetului comunal

ceptind suma de 50 000 Ie! pri- 
mită din donații pentru achizi
ționarea unor materiale, totul e 
construit de mîinile tinerilor 
din sat.

Stadiul lucrărilor de la baza 
sportivă a comunei Al. Papii) 
Ilarian îndreptățește convingerea 
că data inaugurală va fi respec- 
tată. în orele libere zeci de tineri 
participă la finisarea lucrărilor. 
Ia montarea băncilor pentru su
porterii lor în întrecerile spor
tive.

Modernizarea bazelor, bituml- 
nizarea terenurilor, plantarea 
aparatelor pentru gimnastică, 
îngrijirea pistelor de atletism, 
a zonelor verzi din jurul lor 
sînt obiective înscrise în agen
da de lucru a organizațiilor co
munale de la Ghindari. Eremi
tul, Nadeș, Chendu Mare, Cră- 
iești, Brîndovenești, Beica și al
tele angajate în lupta pentru 
cucerirea primelor locuri în în
trecerea amintită, pentru îmbu
nătățirea și lărgirea amenajări
lor, a condițiilor in vederea des
fășurării antrenamentelor și ac
tivității sportive de masă.

MIRCEA BORDA

ORA ELEFANȚILUn ;
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,30; 16; 18 — Program pentru
copii — ora 10).

O AFACERE : rulează la Patria 
(orele 10; 12,30; 16; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grădina Capitol (ora 
20.15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
Ia Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16: 18,30: 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—18,30 
în continuare — PROGRAM DE 
DOCUMENTARE — ora 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18.45; 21.15), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 : 20,30), 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

,30; 20,45), Grădina Select (ora 
,15).
AVENTURI LA MAREA NEA-
RA : rulează Ia Central (orele 9; 

12,30; 16; 19,30), Miorița (orele 9: 
12,30; 16; 19,30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FÂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Grivita (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,30), Aurora 
(orele 9,30; 12; 15,30; 18), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează Ia Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18,15; 20,30), Gloria
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9: 11,15: 13.30; 
16: 18.15: 20.30).

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

DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Excelsior (orele 9.30; 12; 
15,30; 18; 20.30), Tomis (orele 9.34; 
12,15 15; 17,45), Grădina Tomis (ora 
20.36).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează Ia Munca (orele 16; 18; 20).

CASA DE SUB ARBORI : rulează 
la Bucegl (orele 15,45; 13; 20,36 . 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 20.45), Modern (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Grădina
Bucegi (ora 20,30), Grădina Modern 
(ora 21).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15), Laromet (orele 
15,30; 17,30; 19.30).

TRENUL : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Buzești
(ora 20,30).

DACII : rulează Ia Cosmos (orele 
15.30; 17,45; 20).

MARY POPPINS : rulează la 
Unirea (ora 16), Grădina Unirea 
(ora 20,30).

DOAMNA SI VAGABONDUL : 
rulează la Lira (orele ÎS,30; 18), 
Flacăra (orele 15,30: 18; 20.15). Gră
dina Lira (ora 20,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR î ru- 
Icază ia Viitorul (orele 16; 18; 20).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15: 
13.30: 76: 18.15: 20.30).

TUDOR : rulează la Giulești Co
rei e 15,30; 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează Ia Drumul Sării (orele 
15.30; 19).

TRAFIC : rulează Ia Progresul 
(orele 15,30: 18; 20,15).

ROBIN HOOD : rulează la Mo
șilor (orele 15.30; 18), Flamura (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30), 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : “ •_ “ V .
(orele 15,30; 18: 20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Ferentari (orele 
15.30- 17,45: 20).

TOAMNA CHEYENNÎLOR : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 19), Vi-

perior. Filozofie și socialism știin
țific : Partidul marxist-leninist, 
partid revoluționar al clasei mun
citoare. Crearea P.C.R. moment 
de cotitură în istoria societății ro
mânești. Fizică : Laseri. Aplicații. 
10,00 Curs de limba engleză. Lecția 
a 22-a. 10,30 Căminul. 11,10 Prim 
plan : Ion Cîrceag. 11.30 Film se
rial : „Patru tanchiști și un cîine" 

, — (XX). 12.25 Selecțluni din bale
tul „Detașamentul Roșu de femei'' 
— interpretează Ansamblul de ba
let „China". 12.40 Telejurnal. 17,34 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba franceză. 
Lecția a 22-a. 18,00 Steaua polară. 
18.25 Reflector. 18.40 Publicitate. 
18.45 Dinamica societății românești. 
Omul — țelul suprem al acțiunii 
sociale. 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici : „Tigri văr- 
gați". 19,30 Telejurnal. 20,00 Tn în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român și a 
celei de a 25-a aniversări a Repu
blicii. Țara întreagă în întrecere.
20,20 Seară de teatru : „Moartea 
guvernatorului" de Leon Krucz- 
kowsky. 22,00 Vedete ale muzicii 
ușoare : Lara Saint Paul. 22,15 
Imagini din S.U.A. 22,30 „24 de 
ore".

COLOCVIILE
S (Urmare din pag. 1)

nerile ce survin este prezentâ îndrăzneala și curajul, în cea 
mai pașnicâ dintre bătălii, bătălia cincinalului", în fond,

> moment în drumul făuririi civilizației socialiste, a bunăstă- 
rii întregului popor, stăpîn pe destinele sale.

> Ca atare, trebuie spus mereu că nu sîntem doar mar
tori la aceste colocvii ale fării, ci participant efectivi

> și direcți. Sîntem aceia cărora ni se încredințează 
rosturile acestei țări, atunci cînd vorbim de para-

> metrii industriei, de recoltele holdelor, de gînduriie și 
sentimentele care înfășoară pe cei din jurul nostru. înfăp- 
tuirile fac parte din munca noastră de fiecare zi. Sînt în- 
făptuiri pe care le facem în numele prezentului ce ne 
aparține și a generațiilor ce vor lua în stăpînire viitorul. 
^,a rpare^e colocviu al țării, Conferința națională a parti- ' 
aului, vom confrunta toate aceste ritmuri ale muncii, venite 1

? de pe meleag maramureșean sau de pe obcinele Sucevii, ' 
de lîngă Dunăre, sau de pe înălțimile aerate ale munți- ‘ 
lor, ca mărturii ale voinței si hotărîrii noastre de a ridica 1 
țara pe marile dimensiuni ale socialismului, la cotele supe- ’ 

I* rioare ale civilizației noastre în care oamenii muncii sînt 
z deopotrivă proprietari și producători.

( Colocviile țării se multiplică de la o zi la alta, în anga- < 
( jamente colective și individuale, în inițiative și participări <
> entuziaste la realizarea marelui program constructiv al < 
( națiunii. De cîte ori urmărim aceste colocvii ale țării, în ( 
( spornica lor înaintare către ceea ce ține de rosturile a- 4
> cestui pămînt pe care trăim și muncim, ne gîndim la distan* I 
( ta de vremurile care ne închideau aceste deschideri spre 4 
( proprio țară. Colocviile țării ne conturează un rost al <
> nostru, de a ridica o țară pe culmi de civilizație și pro- i

greș, cu putere de destin, /



învățămîntul cunoaște o accelerată dezvoltare în Algeria. 
Imagine dintr-o școală algeriană

El
Convorbirile 

franco - vest-germane

Acord indo - pakistanez

La Palatul Schaumburg din Bonn au început luni consultări 
oficiale între președintele Franței. Georges Pompidou, și 
cancelarul R. F. a Germaniei, Willy Brandt. ,

externe și cei ai finanțelor, pre
cum și premierul francez Jacques 
ChabausDelmas, sosit special de 
la Paris.

în centrul discuțiilor figurea
ză, după cum s-a anunțat, pro
iectul de realizare a uniunii e- 
conomice și monetare a C.E.E. 
și oportunitatea desfășurării în 
viitorul apropiat a reuniunii Li 
nivel înalt a „Celor zece*4 (țările 
Pieței comune plus cele candi
date la aderare). «

Aprecieri pozitive asupra bilanțului

convorbirilor de la Simla

In localitatea Simla a luat stirșit reuniunea indo-pakistane- 
ză la nivel înalt. După cinci zile de convorbiri, anunță agențiile 
France Presse și Reuter, președintele Pakistanului. Zulfikar Aii 
Bhutto, șî primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, au semnat 
un acord-

Convorbirile Ia nivel înalt 
franco—vest-germane au Ioc de 
două ori pe an, în conformitate 
cu tratatul dintre cele două 
țări. După primele contacte, un 
purtător de cuvînt al guvernului 
de la Bonn a declarat că cei doi 
interlocutori au realizat un acord 
asupra „anumitor chestiuni de 
substanță". Cei doi oameni de 
stat au avut, în cursul după- 
amiezii, o nouă întrevedere la

■ care au luat parte miniștrii de
Presa franceză comentează pe larg convorbirile oficiale în

cepute la Bonn. între președintele Franței, Georges Pompidou, 
și cancelarul Republicii Federale a Germaniei, Willy Brandi. 
Astfel, ziarul LA NATION relevă că președintele Pompidou 
va reafirma in fața cancelarului Brandt, ceea ce le-a spus deja 
conducătorilor Luxemburgului, Belgiei. Angliei și OIftidei și 
ceea ce le va spune și conducătorilor italieni, dacă vizita sa la 
Roma se confirmă : faptul că nu mai are rațiune convocarea 
conferinței la nivel înalt a „celor zece", fixată pentru luna 
octombrie, la Paris, atîta timp cît în domeniul monetar nu au 
fost înregistrate rezultate concrete și atita timp cît se mani
festă dezinteres față de problemela legate de lărgirea Pieței 
comune.

hota
„Dorim să avem bune relații

cu tineretul României”
• •

INTERLOCUTORUL NOSTRU : SACHIKO TA- 
GUCHI, MEMBRĂ A COMITETULUI EXECUTIV 
AL FEDERAȚIEI TINERETULUI SOCIALIST DE

MOCRATIC DIN JAPONIA

D
ouă ore după ce a aterizat pe aeroportul Oto- 
peni, Sachiko Taguchi se afla în redacția „Scînteii 
tineretului". Tînăra japoneză — membră a Comi
tetului Executiv al Federației Tineretului Socialist 
Democratic și conducătoarea Departamentului 
internațional al Consiliului național al tineretului 

japonez — ne mărturisea interesul său față de România, țară 
îndepărtată și pe care — pînă acum — a cunoscut-o din lec
turi si filme. A sosit la București, venind de la Viena, unde a 
participat la lucrările Internaționalei Socialiste, # animată de 
dorința de a înmulți legăturile dintre tineretul japonez și cel 
român, de a facilita dezvoltarea relațiilor dintre organizația 
sa și U.T.C.

Ziua României

la Tfrgul 

de la Lusaka
La cea de-a X-a ediție a 

Tirgului comercial al Zam- 
biei — manifestare econo
mică internațională de pres
tigiu care se desfășoară in 
localitatea Ndola — a fost 
sărbătorită Ziua Republicii 
Socialiste România. Cu a- 
cest prilej, Aurel Ardelea- 
nu, ambasadorul României 
în Republica Zambia, și 
Silvian Petrescu, directorul 
pavilionului românesc, au 
organizat o recepție, la care 
au participat Akson Soko, 
ministrul comerțului 'și in
dustriei și alte personali
tăți zambiene.

Vizita la Pelin 
a delegației 
de redactori 

ai presei de tineret 
din România

PEKIN 3. — Corespon
dentul Agerpres, Ion Găla- 
teanu, transmite : Delegația 
de redactori ai presei de ti
neret, condusa de Eugen 
Florescu, membru a! Birou
lui C.C. al U.T.C., redactor 
șef al ziarului „Scînteia ti
neretului", care a făcut o 
vizita în R. P. D. Coreeana, 
s-a oprit în drum spre tară, 
Bentru cîteva zile la Pekin, 

elegația a vizitat Univer
sitatea Chinhua, uzina de 
mașini-unelte nr. 1 din Pe
kin, redacția ziarului „Jen- 
minjibao", obiective sporti
ve și monumente istorice. 
Delegația a avut convorbiri 
cu conducători ai secției 
externe a C.C. al P. C. Chi
nez.

Jen lun-ciun, membru al 
conducerii Secției externe, 
a oferit o masă în cinstea 
delegației. A luat parte am
basadorul României la Pe
kin, N. Gavriiescu.

India și Pakistanul au. convenit 
să Soluționeze conflictul care le 
opune și. confruntarea dintre ele, 
să se străduiască să promoveze 
relații amicale și armonioase și 
să stabilească o pace durabilă în 
zonă, subliniază documentul. Cele 
două țări au acceptat să soluțio
neze problemele lor litigioase pe 
calea negocierilor bilaterale, sau 
prin alte mijloace pașnice asupra 
cărora vor conveni.

în așteptarea unei reglementări 
finale ’ a tuturor problemelor în 
suspensie între India și Pakistan, 
relevă acordul de la Simla, părții® 
se angajează să nu deterioreze si
tuația în mod unilateral, să împie
dice organizarea de asistență și 
încurajarea tuturor acelor acțiuni 
care ar aduce prejudicii menține
rii păcii și relațiilor armonioase 
dintre cele două țâri. Problemele 
fundamentale și cauzele conflictu
lui care au înveninat, timp de 
25 de ani, relațiile indo-pakista- 
neze trebuie să fie soluționate prin 
mijloace pașnice.

Cele două țâri au căzut de a- 
cord să respecte reciproc unitatea 
lor națională, integritatea terito- 
jîală, independența politi'că și su
veranitatea fiecăreia, se arată în 
acordul de la Simla. în conformi
tate cu dispozițiile Cartei O.N.U.i 
fiecare din cele două țări se va 
abține de la orice amenințare cu 
forța sau folosirea îbrtei împo
triva integrității teritoriale sau a 
independenței politice a celeilalte 
părți. Documentul relevă câ for
țele indiene și pakistaneze vor fi 
retrase în cadrul frontierelor lor na
ționale. în Jammu și Cașmir,; linia

de încetare a focului stabilită Ia 
17 decembrie 1971 va fi respectată 
de cele două părți, fără a preju
dicia» pozițiile lor reciproce. Retra
gerea forțelor va începe o dată 
cu intrarea în vigoare a acordului 
și va fi terminată într-o perioadă 
de 30 de zile.

In scopul normalizării treptate a 
relațiilor dintre cele două țări, 
președintele Zulfllcar Aii Bhutto ș» 
primul ministru Indira Gandhi, au 
convenit să adopte măsuri pentru 
restabilirea comunicațiilor poștale, 
telegrafice, maritime, terestre și 
aeriene dintre cele două țări. Po
trivit acordului, comerțul și coope
rarea pe plan economic și în alte 
domenii vor fi reluate pe măsura 
posibilităților.

Primul ministru Indira Gandhi 
și președintele Aii Bhutto au con
venit să se întîlnească din nou, la 
o dată care va fi fixată de co
mun acord. între timp, reprezen
tanți ai celor două țări se . vor în
truni pentru a studia noile dispo- 
zițiuni ce urmează a fi luate în 
vederea stabilirii unei păci durabi
le și a normalizării relațiilor lor, 
și vor discuta, 'în special, proble
me referitoare la repatrierea pri
zonierilor de război și a persoane
lor civile, la reglementarea finală 
a problemelor regiunilor Jammu și 
Cașmir și asupra reluării relațiilor 
diplomatice.

Acordul va fi supus ratificării 
de către cele două țâri, potrivit 

«procedurilor constituționale res
pective și va intra în vigoare în- 
cepînd de la data schimbării in
strumentelor de ratificare.

Noi bombardamente americane
asupra R.D. Vietnam

• AGENȚIA V.N.A. infor
mează că, la 2 iulie, avioane a- 
mericane au aruncat, din nou, 
sute de mine pentru a bloca 
portul Haifong și gurile rîuri- 
lor Ninh Co și Gianh, din pro
vinciile Nam Ha și Quang Ninh. 
în aceeași zi, aviația america
nă a bombardat suburbiile Hai- 
fongului și numeroase zone 
populate din provinciile Quang 
Ninh, Nam Ha, Than Hoa, Nghe 
An, Ha Tinh, Quang Binh și 
din regiunea Vinh Linh. Au fost 
înregistrate victime în rînduri- 
le populației civile și au fost 
deteriorate numeroase obiective 
economice și culturale.

în legătură cu aceste noi acte 
agresive. Ministerul de Externe

îl Republicii Democrate Viet
nam a dat publicității o decla
rație de protest, în care cere 
Administrației Statelor Unite 
să pună capăt minării și bloca
dei porturilor R.D. Vietnam, 
bombardării teritoriului și tu
turor actelor care atentează la 
suveranitatea și securitatea 
R-D.V.

• APĂRAREA ANTIAERIA
NA a forțelor armate ale R.D.V. 
a doborit. duminică, in zona o- 
rașelor Hanoi și Haifong. două 
avioane americane care partici
pau la raiduri de bombardam-n: 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam — informează agenția 
V.N.A.
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Reluarea

negocierilor

intercomunitare

cipriote

La Nicosia au fost reluate luni 
negocierile în vederea soluționă
rii divergențelor care separă co
munitățile greacă și turcă din 
Cipru. Prima reuniune, care a 
avut Ioc.într?o clădire a forțelor 
O.N.U. situată pe linia de înce
tare a focului ce împarte în doua 
capitala, a fost consacrată în în
tregime problemelor procedu
rale. Au luat parte liderii celor 
doua comunități — Glafkos Cle- 
rides și Rauf Deriktash —, re
prezentantul special al O.N.U., 
Osorio Tafall, și reprezentanții 
guvernelor de la Atena și Ankara, 
Michael Dekleris și, respectiv, 
Orhan Ăltikahti. Viitoarea reu
niune va avea loc marți Ia reșe
dința lui Glafkos Clerides.

Președintele Zulfikar Aii Bîxur.c, 
care a condus delegația țârii sale 
la reuniunea indo-pakistanezâ Ia 
nivel înalt, a plecat luni. însoți: 
de membrii delegației pakistaneze, 
spre Carac-. După cum s-a mai 
anunțat, în urma convorbirilor 
dintre președimele Pakistanului și 
primul ministru al Indiei, la Simla 
•a fost semnat un comunicat co
mun care, exprimă dorința celor 
două țări de a soluționa proble
mele divergente dintre ele pe ca
lea negocierilor și renunțării la 
folosirea forței. W

Așențiile Reuter ș! France 
Presse informează că. după -cere
monia semnării comunicatului co
mun, președintele ‘ Zulfikar. Aii 
Bhutto a declarat : „Acesta este 
mai mult decit un comunicat, este 
un acord*. La rîndul său, un pur
tător de cuvînt indian a calificat 
documentul drept „un acord de 
pace și cooperare- care va deschi
de o nouă etapă în relațiile dintre 
cele două țări.

După semnarea comunicatului 
comun, președintele Bhutto a fă
cut cunoscut ziariștilor că a invitat 
pe primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, să facă o vizită în 
Pakistan la o dată pc care aceasta 
o consideră utilă în vederea con
tinuării negocierilor începute 
Simla.
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SUCCESUL
EXPOZIȚIEI 
ROMÂNIA

1972"
Duminică, și-a închis por

țile Expoziția „România- 
1972“, organizată, timp de 
10 zile, în orașul Olimpiadei- 
Miinchen, Șir care a prezen
tat noi și importante realizări 
ale economiei țării noastre.

Atit expoziția „România- 
1972“, care a ocupat o su
prafață de circa 6 000 metri 
pătrați din hala principală a 
complexului de tîrguri și ex
poziții din capitala landului 
Bavaria, cit și.celelalte mani
festări românești organizate 
la Miinchen — expozițiile 
„București —- capitala Româ- 
niei“a „Personalități ale cul
turii și științei românești", 
expoziții de artă populară și 
turistică, prezentări de filme 
documentare, simpozioane, 
seri de folclor — au stirnit 
un deosebit interes în rîndu- 
rile vizitatorilor.

Expoziția „România-1972U 
a fost vizitată de primul 
ministru ol landului Bavaria, 
dr. Alfons Goppel, de pri
marul general al orașului 
Miinchen, dr. H. J. Vogel, 
de numeroși deputați în Par
lamentul vest-german, pre
cum și de personalități din 
conducerea unor concerne și 
firme industriale din R.F.G.

Succesul forțelor de stingă

japoneze

organizația sa condamnă inva
zia militară americană din 
Vietnam. Referindu-se la evo
luția internațională, Sachiko 
Taguchi subliniază : „Fiecare 
țară trebuie să aibă dreptul 
să-și aleagă sistemul său poli
tic/să se dezvolte potrivit.voin
ței suverane a poporului său. 
Fiecare țară are tradițiile sale, 
filozofia sa și năzuințele sale. 
Nimeni nu are dreptul să im
pună prin forță unui popor o 
politică pe care acesta o res- 
flinge. Afirmăm ferm dreptul
□ independență al tuturor 

statelor".
Deși Japonia se află la mii 

de kilometri de România, tina- 
ra japoneză urmărește cu viu 
interes înfăptuirile țârii noastre. 
„România — spunea ea — 
promovează o politică foarte 
nună, o politică de destinde
re și înțelegere, de colaborare, 
o politică destinată diminuării 
încordării între Est și Vest. 
România este activă în viața 
internațională, are bune relații 
cu țâri de pe toate continen
tele. Poporul român are 
tradiții de luptă pentru 
tete. El a obținut mari 
zări mai ales în ultimul 
nai, reușind să dezvolte 
industria, cît și agricultura". 
Sachiko Taguchi ne mărturi
sește câ iubește folclorul nostru 
și co a fost fericită and a 
reușit să cumpere le Tokio 
discuri cu muzică populară ro- 
-c-eased. Eo speră sâ rev nă 
în toamnă în Romcn’o, pen*—j 
o perioadă mei î-tdek-ngc*e.

„Dorim să avem bune relații 
cu U.T.C, cu tineretul Româ
ne* — dectaro ea. Credem că 
exista perspective favorabile 
în această privință. Distanțele 
mari dintre Japonia șî Roma
n's nu pot sâ împiedice o maî 
bună cunoaștere reciprocă".

Mount Vernon
casa muzeu

. n statul Virginia
Zjp există o casă în 
Is stil numit curent

1 „colonial ameri- 
j'JL can". Ea se nu

mește simplu 
Mount Vernon. Doar respec
tul întreținut pentru această 
casă modesta, șirul intermi
nabil de oameni care așteaptă 
într-o dimineață însorită dc 
duminică să viziteze interioa
rele te încredințează că este 
o casă cu totul deosebită : a 
„părintelui acestei țări — 
George Washington". Pe la 
1858 un stră-strănepot de al 
lui Washington oferea casa 
spre vînzare guvernului Sta
telor Unite și apoi guvernu
lui local al statului Virginia 
dar era refuzat de amîndouă. 
Revoltată de indiferența au
torităților de pe atunci față 
<k cea mai însemnată pagină 
de istorie americană, o anu
me Miss Ann Pamela Cun
ninghan) din South Carolina 
a organizat o subscripție pu
blică. a înființat o asociație 
ad-boc pentru Mount Vernon 
si a cumpărat casa contra su
mei de 206 009 de dolari- De 
atunci datează, deci, și prima 
casă-muzeu americană.

Pe o colină domoalâ, usca
tă, a Maryland-ului, aproape 
de apa Potomacului. locul de 
casă fusese descoperit dc un 
strămoș-,.pionier- pe la anul 
1660. In 1726, Augustine 
Washington cumpără proprie- 

Mount Vernon de la

Washington departe de casă, 
și în timpul cărora și-a sacri
ficat liniștea familială șî 
bunăstarea pentru a-și servi 
țara.

Grădina dc flori cu sera ca 
și grădina de legume, încon
joară și acum casa. Atelierul 
cu sute de unelte cu întrebu
ințările cele mai diverse iți 
lasă impresia că această casă 
este locuită în continuare, su- 
gerînd poate și mai bine ata
șamentul său pentru pămîntul 
american ale cărui granițe nu 
le-a trecut niciodată. ‘„The 
Mansion" (casa) a căpătat 
configurația actuală după că- 
sătoria cu Martha Cusiis, cînd 
primului etaj i-a fost adăugat 
unul nou, o mansardă cu o 
mică cupolă, două noi aripi 
legate prin niște colonade 
suple de corpul inițial. Unele 
proiecte fuseseră întocmite 
de Washington însuși și erau, 
ne semne, destul de reușite 
pentru gustul epocii de vre
me ce pe la 1784, vizitînd 
Mount Vernon, generalul La
fayette rămase incintat. Holul 
sau „noua cameră" cum o 
numeau rezidenții, conține 
citeva amintiri in stil fran
țuzesc ; holul central cu scară 
de lemn îngustă adăpostește 
pe o măsuță cu placă de 
marmoră o miniatură a 
Bastiliei și una din clicile 
sale. Era un dar din 17’90 
de la generalul Lafayette 
care-1 acompaniase cu cu
vintele : „Permiteți-mi, dra-

Sachiko Taguchi ne relatea
ză despre generația fînărâ a 
țării sale, despre preocupările, 
speranțele și grijile sale, des
pre diversitatea pozițiilor. 
Creșterea costului vieții, difi- 
cv'‘atea pătrunderii în univer
sitate, existența bazelor milita
re străine — sint cîteva din 
proble-ne'e c *ate de interlocu
toarea noastră.

Vorbind despre Consiliul na
țional al tineretului japonez 
Sachiko Taguchi arată că acest 
orgerrism este CO*ncus din o 
serie de oraonizații printre 
cere Tmerekn Sooo» st Der-c- 
cratx, YMCA. cerce*csT, tine
relul ca*oTc, secțiile de ?>eret 
a're unor s ndicate e*c. După 
cum a reieșit din relatări • 
sole, din Coos’Tu no foc 
o serie de organizații 
neret, influen’e, mai c’es de 
stingă.

Sachiko Taguchi re spune că 
o cond’ție esenrialo pentru 
pccea Ăsiei și a 'urnii întregi 
o constituie încetarea inter
venției S.U-A- în Indochina, câ

vechi 
liber- 
reali- 
cinci- 

afîî

M. RAMVRĂ

P*T

Planifi

• PREȘEDINTELE 
Numeiry a declarat,

vede lumina 
Washington, 
tatălui și a 
mai mare,

întîlnirea dintre primul ministru al Indiei și președintele 
Pakistanului

• didind pentru postul 
de guvernator al prefec
turii Saitama. Yawara 
HaU, sprijinit dc un front 
comun al alegătorilor 
Partidului socialist japo
nez, Partidului Comunist 
din Japonia și Partidului 
socialist-democratic, a ob
ținut 791 815 voturi, invin- 
gindu-l pe candidatul li
beral-democrat Motoyoshi 
Ono, căruia i-au revenit 
697179 de voturi.

Succes! Iui Yawara Hata ur
mează vietoriei obținute de for
țele de stingă, cu o duminică în 
urmă, în alegerile locale din pre
fectura Okinawa și reprezintă, 
după cum anunța Comisia elec
torală din Saitamn, o manifes
tare clară a nemulțumirii popu
lației față de fosta administra
ție locală liberai-democrată.

In prezent, există. în afară de 
Tokio, alte patru prefecturi — 
Osaka, Kyoto, Okinawa și Sai- 
tama — conduse de guvernatori 
progresiști, precum și patru 
mari orașe — Yokohama. Kaxva-

saKi. Komatsu $i 
conduse ce primari aleși de for
țele de stingă, ceea ce înseamnă 
că aproape o treime din popu- 
lația’de 104 milioane a Japoniei 
ra află sub Administrații locale 
progresiste.

Comentind succesele forțelor 
de stingă în Okinawa și Șaitamu. 
secretarul general al Partidului 
socialist japonez, Masashi Ishi- 
bashi, a declarat că ele vor con
tribui la schimbarea cursului 
politie din Japonia, iar opoziția 
va începe o campanie pentru 
organizarea unor alegeri gene
rale anticipate.

La Roma a apărut într-o nouă ediție i 
„ISTORIA POPORULUI ROMÂN"

Una dintre cele mai mari edituri italiene „Editori Riunitî 
scos de sub tipar ediția a Il-a a „Istoriei poporului român 

Lucrare de vaste proporții, ca prezintă istoria poporului nostru 
din cele mai vechi timpuri pîna în prezent, bogat ilustrată — 
ea a trezit un larg interes în lîndurile cititorilor italieni, pri
ma ediție epuizindu-se la mai puțin de un an de la apariție. 
Reeditarea sa răspunde dorinței crescînde ce se manifestă în 
Italia de a cunoaște etapele hotăntoare de dezvoltare a unui 
popor prieten.

Ședința Comitetului
C.Â.E.R. pentru 

colaborare în domeniul 
planificării

• SECRETARUL DE STAT e- 
merican William Rogers, care 
a întreprins, luni, o vizită în. 
Bahrein, a avut o întrevedere 
cu emirul acestei țări, șeicul 
Issa Ben Salman Al Khalifa. In 
cadrul întrevederii, informează 
un comunicat oficial, au fost 
discutate relațiile bilaterale și 
aspecte ale situației din Orien
tul Apropiat. Cu aceeași ocazie, 
secretarul de stat american a 
transmis emirului Bahreinului 
un mesaj din partea președinte
lui Nixon.

• LA MOSCOVA și-a început 
luni lucrările ședința Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul planificării. La lu
crări iau parte președinții Co
mitetelor de stat ale planificării 
din Republica Populară Bulga
ria, Republica Socialistă Ceho
slovacă. Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Mongolă. Republica . Populara 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia. Republica Populară Un
gară, Uniunea Sovietică. Din 
țara noastră participă tovarășul 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al 
carii.

Gaafar
____ ____ ________, în ca

drul unui miting, că Sudanul 
reexaminează problema reluă
rii relațiilor diplomatice cu 
Statele Unite — ‘informează a- 
gențiile M.E.N. și Reuter-

Tineretul lumii S.H.B. își va schimba numele ?
Pentru primirea 

celor două state
germane în O.N.U.

în decursul a-ceva mai Rudi Dutschke și, după 
atentatul asupra acestuia, 
a fraților Wolff, unul din 
factorii coi mai activi ai 
mișcării studențești din 
1967—1968 pentru reforma 
universitară și ai „opozi
ției extraparlamentare", 
autodizolvîndu-se însă în 
1969, în urma tendințelor 
centrifuge interne).

„Asociația universitara 
social-democrată" (S.H.B.), 
constituită după exclude
rea S-D.S., din dorința 
social-democraților de a 
nu abandona terenul uni
versitar. a fost inițial o 
organizație cu o orientare 
mai moderată, apropiată 
de linia partidului și timp 
de cîțiva ani relațiile din
tre P.S.D. și S.H.B. au fost 
intr-adevăr lipsite de ele
mente conflictuale. „Luna 
de miere" nu avea să du
reze, însă, prea mult timp, 
căci pe fundalul revoltei 
universitare de Ia sfîrși-

mult dc un decenții, 
Partidul Social-Democrat 
din R. F. a Germaniei se 
desparte pentru a , doua 
oară de organizația sa u- 
niversitară. începînd de 
la 20 iunie, ,,Asociația uni
versitară social-democrată 
(S.H.B.) nu mai are voie 
să poarte în titulatura sa 
termenul de social-demo
crată.

Conflictul P.S.D. cu stu
denții săi datează din 
1960, cînd organizația lor 
universitară din acea vre
me, „Federația studenților 
socialiști germani" (S.D.S.) 
fusese exclusă pe motiv 
că ar reprezenta o ten
dință pronunțată spre 
stingă, opusă orientării ge
nerale a partidului fixată 
cu un an înainte prin 
„Programul de la Bad 
Godesberg" (după această 
despărțire, S.D.S. avea să 
devină sub conducerea lui

tul anilor ’60. S.H.B. în
săși avea să adopte poziții 
din ce în ce mai pronun
țate spre stingă. Din a- 
cest moment, asupra ra
portului dintre cele două 
organizații a început să 
planeze tot mai vizibil 
pericolul rupturii, mai a- 
les că dreptul de a purta 
denumirea de „social-de
mocrată" a fast acordat 
S.H.B. cu c ndiția ,.retrac- 
tibilității".

Discuțiile dintre repre
zentanții 
purtătorii 
în mediul 
au dus la 
de P.S.D. 
încercările 
re" a S.H.B. 
sancțiunilor : 
partidul a retras studen
ților fondurile pentru 
întreținerea biroului fe
deral și pentru edi
tarea revistei „Fron
tal" iar în martie 1971

partidului și 
săi de cuvînt 
universitar nu 
rezultatul dorit 
Au urmat apoi 
de „disciplina- 
“ pe calea 

în 1969

bursele în valoare de 
3 000 mărci lunar. Tenta
tiva a rămas în continuare 
fără rezultat, deoarece 
studenții nu s-au arătat 
dispuși să renunțe nici la 
prevederea din program 
în care declară că urmă
resc.,,o profundă transfor
mare socialistă a relațiilor 
sociale", nici Ia colabora
rea in acțiuni de interes 
universitar comun cu alte 
organizații studențești de 
stingă.

Hotărîrea de retragere 
a denumirii S.H.B. nu în
trunește însă nici pe de
parte asentimentul tutu
ror membrilor partidului. 
Adversari ai acestei hota- 
rîri există chiar în rîndul 
conducerii partidului și a 
fracțiunii parlamentare 
social-democrate. Printre 
argumentele acestora, la 
loc dc frunte figurează a- 
cela că excluderea S.H.B. 
ar lipsi partidul, pentru

o lungă perioadă de timp, 
de o bază de activitate în 
mediul universitar și ar 
crea un precedent neplă
cut pentru întreaga pers
pectivă a acțiunii sale în 
rîndurile studențimii. Un 
sprijin puternic în disputa 
cu partidul a primit 
S.H.B., de asemenea, din 
partea „Tinerilor socia
liști", organizația mem
brilor tineri ai P.S.D., 
care a anunțat că va in
tensifica colaborarea cu 
S.H.B. în domeniul uni
versitar și, dacă hotărîrea 
de retragere a denumirii 
de către partid va fi 
menținută, va împrumuta 
S.H.B. propria sa titula
tură.

Oricare va fi deznodă- 
mîntul disputei, aceasta 
rămîne simptomatică pen
tru orientarea generală a 
unor organizații de tine
ret din R.F.G.

BAZIL ȘTEFAN

Intr-un interviu acordat agen
ției A.D.N., ministrul de externe 
al R. D. Germane, Otto Winzer, 
a declarat că. în cursul convor
birilor pe care . le-a avut Ia 
Geneva cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, o temă 
importantă a constituit-o primi
rea R.D.G. și R.F.G. în Organi
zația Națiunilor Unite.

Amintind că R.D.G. cere să 
devină membru al O.N.U. încă 
din 1966, ministrul de externe a 
subliniat câ a sosit timpul ca a- 
ceasta problemă să fie soluțio
nată pozitiv și ca R.F.G. să îna
inteze, de asemenea, o cerere de 
primire în O.N.U. Un acord în
tre R.D.G. și R.F.G. în această 
chestiune ar putea contribui la 
crearea unor noi relații între 
cele două state, a spus Otto Win
zer. în încheierea interviului, el 
a subliniat că primirea celor 
două state germane in O.N.U. 
este nu numai posibilă, ci con
stituie și un imperativ al proce
sului de destindere.

sora Iui Mildred și șase ani 
mai tirzin aici p- ' - •
zilei George 
După moartea 
fratelui vitreg________
George Washington cumpără 
casa. In 1759 se căsătorește cu 
Martha Dandrige Cusiis și în
fiază cei doi copii ai acesteia 
din prima sa căsătorie. Din a- 
cel moment. Mount Vernon 
începe să cunoască o adevăra
tă viată de familie, mai ales 
că Washington, iubind foarte 
mult copiii, avea să înfieze 
și pe nepoții Marthei. Anii 
fericiți petrecuti aici sint în- 
trerupți in 1775 cînd este ales 
general și comandă forțele 
continentale. 8 ani mai tîr- 
ziu renunța în fața Congre
sului la atribuțiile sale și se 
retrage ca simplu particular 
la Mount Vernon, 1787 mar
chează Convenția constituțio
nală din Philadelphia pe 
care o prezidează și între 
1789—1797 este instalat ca 
prim președinte al Statelor 
Unite, interval in care vizi
tează de 15 ori Mount Ver
non- Doi ani mai tirziu, 
George Washington moare și 
este înmortnîntat în cripta 
familiei de lingă casa-muzeu.

In cei 45 de ani cît a lo
cuit casa proprietatea sa s-a 
mărit de la 2 000 la 8 000 de 
acri, lăsați ulterior moștenire 
mai multor nepoți. In ciuda 
izolării sale, casa-muzeu a 
stirnit constant interesul vi
zitatorilor care din respect și 
admirație pentru învingătorul 
englezilor din New England 
râm ine au încă o dată impre
sionați de simplitatea locuin
ței sale. „Să fiu cultivator de 
pămint a fost plăcerea mea 
favorită" — scria generalul 
unui prieten, și după toate 
aparențele Mount Vernon era 
o fermă bine orinduită, unde 
proprietarii trăiau în exclusi
vitate din roadele pămintului, 
aveau venituri modeste dato
rită mai ales numeroșilor ani 
de război care l-au ținut pe

gă generale, să vă prezinți 
o imagine a Bastiliei așa cum 
arăta cu cîteva zile mai îna
inte de a ordona demolarea 
ei, și cheia principală a for- 
tăreței despotismului* Este un 
tribut pe care il datorez ca 
fiu, tatălui adoptiv — ca 
aghiotant, generalului meu — 
ca misionar al păcii — pa
triarhului ci".

In micul salon se găsește 
>,harpsichord“-ul — un fel dc 
harmonium importat din 
Anglia. Și de multe ori, așe
zat la măsuța din salonul 
de vest, cu serviciul de por
țelan pentru ceai în față 
(care mai există și astăzi ia 
locul Iui), generalul Washing
ton poate să-și fi ascultat ne
poata cîntînd, în timp ce 
gîndurile i se îndreptau spre 
planuri menite să pună pe 
temelii noi tînărul stat ame
rican. Biblioteca cu aspect 
vobru, cărțile legate în scoar
țe aurite, adevărate opere de 
artă, globul pămîntesc pe un 
trepied uriaș lingă fereastră 
invită la reculegere. Este 
camera cea mai intim legată 
de viața primului președinte 
american. locul unde s-a sfă
tuit ani de zile cu camarazii 
de arme sau cu oamenii care 
făureau legile sau pur și sim
plu cu cultivatorii pămintului. 
Din această cameră, în anii 
critici care au urmat sfîrșitu- 
Iui războiului, Washington 
trimetea scrisorile care aveau 
să activizeze mișcarea pentru 
stabilirea unui guvern fede
ral. Nici o altă încăpere din 
întreg muzeul nu sugerează 
ca aceasta, mai multe asocia
ții cu evenimentele legate de 
nașterea noului stat. Semnele 
de respect pentru acest fău
ritor de istorie sint arborate 
în cele două steaguri cu 
dungi și stele din fața criptei 
in care, pe un sa cofag din 
marmoră, stă scris simplu : 
„Washington"-
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