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In ziua de 7 iulie 1972 a avut loc șe

dința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și 
conducători ai unor organe centrale 
Stat și organizații obștești.

Comitetul Executiv a examinat și a- 
probat planul de dezvoltare economică 
și socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1973, actualizat pe baza 
orientărilor și măsurilor stabilite în 
consfătuirile de lucru cu cadrele de con
ducere și specialiști din institutele de 
proiectări și cercetări, cu conducerile 
ministerelor și primi secretari ai comi
tetelor județene de partid. Proiectul 
Planului de stat îmbunătățit va fi pre
zentat spre adoptare Marii Adunări Na
ționale.

în continuare, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a examinat unele proble
me privind activitatea în domeniul pro
ducției, depozitării și desfacerii bunuri
lor alimentare destinate populației. Au 
fost adoptate măsuri pentru remedierea 
deficiențelor existente și realizarea în-

de

tr-un termen cit mai scurt de către Mr* 
nisterul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, Ministerul Comerțului 
Interior, comitetele executive ale consi
liilor populare a sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului și statului privind 
îmbunătățirea activității în acest sector.

Comitetul Executiv a examinat pro
iectul de Lege cu privire Ia dezvoltarea 
economico-socială planificată a Româ
niei, proiectul Legii finanțelor, proiectul 
Directivelor cu privire la sistematizarea 
teritoriului, a orașelor și satelor, la dez
voltarea lor economico-socială și a hotă- 
rit ca acestea să fie supuse spre dezba
tere Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

De asemenea, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a dezbătut și adoptat Te
zele cu privire Ia principalele probleme 
care vor fi cuprinse în Raportul la Con
ferința Națională a P.C.R.

In încheiere, Comitetul Executiv a a- 
probat unele măsuri cu privire la des
fășurarea lucrărilor Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român și a 
soluționat probleme ale activității cu- 
rente.

FIERBINȚI ALE SECERIȘULUI

ÎN CÎTEVA ZILE

Proletari

3LTATUL VA FI ÎNCHEIAT

succes al mecanizatorilor de la S.M.A. Caracal are o sin 
gură explicație : 
FUNCTIONAREA IREPROȘABILĂ A COMBINELOR

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu 
a delegației Uniunii 

Progresiste Senegaleze
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația Uniunii 
Progresiste Senegaleze, care vizi
tează țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.
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CENTRALA
Performeri și performanțe in întrecerea socialistă

INDUSTRIALĂ
văzută din uzină

Rezultat al stăruitoarei preocupări a partidului pentru perfec
ționarea organizării, conducerii si planificării economiei naționale, 
corespunzător condițiilor actualei etape de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, centralele industriale a căror în
ființare și organizare a fost hotăiîtă de Conferința Națională a 

' partidului din decembrie 1967 trebuie să realizeze o îmbinare mal 
perfectă a conducerii centrale pe bază de plan a întregii activități 
economieo-soeiâle, cu inițiativa larga a întreprinderilor, a cadrelor 
de specialiști, a tuturor oamenilor muncii. Prin constituirea acestor 
noi structuri economice au fost create astfel premise mai favorabi
le pentru organizarea superioară a producției și circulației bunurilor 
materiale, apropierea organelor de conducere de activitatea eco- 

. nomică concretă, folosirea mai rațională a resurselor materiale și 
umane, mai temeinica fundamentare a deciziilor, sporirea opera
tivității în desfășurarea proceselor economice, în controlul și în
drumarea întregii activități de producție. In acest sens, încă la

Conferința Națională din 1967 secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, definind cu limpezime profilul, atri- 
buțiunile, locul centralei în viața economică a țăriL atrăgea atenția 
asupra grijii pe care trebuie s-o manifeste toți factorii de răspun
dere pentru ca aceste organisme să nu devină verigi intermediare 
între ministere și întreprinderi, să nu se transforme într-un aparat 
administrativ birocratic, ci să militeze cu consecvență pentru sim- 
plificarea raporturilor dintre centrale și unitățile din subordinea 
lor, ele să devină factorii motrici ai ridicării pe o treaptă superioară 
a întregii activități economice. De la înființarea centralelor a tre
cut suficient timp. Se ridică activitatea acestor organisme economi
ce la nivelul concepției și rațiunii care au stat la baza constituirii 
lor ?

Publicăm azi în pag. a 3-a, opiniile toc. CONSTANTIN BARBU, 
inginer-șef la Uzinele „Timpuri Noi" din Capitală.

• Constituite pe schema unor mari întreprinderi, centralele sau grupurile de uzine s-au 
dovedit forme optime de conducere a economiei.

• Cadrele centralelor și grupurilor astfel constituite, fiind oameni ai producției, în mij
locul producției, deciziile și măsurile lor sînt prompte, la obiect, eficiente.

• între noi si centrală s-au stabilit relații pe care contăm serios în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă.

• Mai trebuie aduse perfecționări funcționării lor pentru ca aceste organisme să se ridice 
Ia nivelul concepției și rațiunii care le-a creat.

Foto : EMIL TANJALĂ
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• Un model de ar- 
tist-cetâțean 
de Ion Dodu Bălan 
A ști să muncești, 
să visezi, să gîn- 
dești...
Nils K. Stable răs
punde la ancheta 
noastră internațio
nală.
Poezii de Dumi
tru M. Ion, Elisa- 
beta Nifâ-Novac, 
Traian Filimon.

ORGANIZAȚIE.

UK FOTOREPORTAJ
„NICI UN MINUT PIER

DUT" și construcțiile metalice 
așteptate la Uzina de alu
miniu din Slatina vor fi 
vrate înainte de termen 
prin efortul tinerilor de 
întreprinderea industriei 
cale „Oltul*.

li-
și 
la 

lo-

Citifi reportajul „IN ÎN
TRECERE CU MINUTELE" in 
pag. a 3-a
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„Aici, ia mină, șeful nu e numit, 
îi ales oamenii și ei ii descoperă

totdeauna pe cel mai bun!“

Ca un leitmotiv avertismentul a- 
cesta ni l-au adresat toți cei ce 
ne-au vorbit despre cel mai tînăr 
șef de brigadă de la mina Petrila 
— FRANCISC KOVACS — autorul 
celor mai recente recorduri în lu

crările de înaintare

Consolidarea unei 
galerii, dincolo de ri
gurozitatea calculelor 
geometrice și trigo
nometrice ’ 
pec tarea 
diferitelor 
geologice, 
act de 
Pentru a ajunge 
stratul de 
pe care minerii 
vor scoate la supra
față. cîțiva oameni 
trebuie să deschidă 
galeriile de acces pe 
unde vor circula va- 
gonețiL vor trece 
conducta de aer și 
cea de apă industri
ală. cablurile de e- 
nergie electrică. în- 
tr-un cuvînt oame-

• •••••••••<

și de res- 
rezistenței 

structuri 
este un 

conștiință. 
’ _ la

cărbune 
îl

ni și accesorii me
canice și electrice 
care vor „ataca" mi
nereul. E cazul să 
ne întrebăm ce-ar 
însemna o eroare de 
calcul sau o cit de 
mică neatenție la ar
mare ?

Se știe, aici în Va
lea Jiului, deschiză
torii de drumuri 
subterane nu se prea 
omoară cu vorba, pun 
într-o frază cinci su
biecte și ceva mai 
multe predicate și-i 
mai auzi a doua zi. 
Ei bine, spun ei cui 
îi arde de conferin
țe la 400—500 sau 
600 metri sub pă- 
mînt? Iată de ce

Din delegație fac parte : Kabî- 
rou M’Bodje, membru al Secre-» 
tariatului Politic al U.P.S., depu
tat, vioepreședinte al Adunării 
Naționale, conducătorul delegați
ei, Caroline Diop, membră a Se
cretariatului Politic al U.P.S., de
putată, președinta Consiliului 
Național al Femeilor U.P.S., și 
Papa Alioune N’Dao, membru al 
Biroului Politic al U.P.S., secretaf 
general al Mișcării Tineretului 
U.P.S.

Au fost de față tovarășii : Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., și 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, delegația senc- 
galeză a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
salut din partea secretarului ge
neral al Uniunii Progresiste Se
negaleze, președinte al Republi
cii Senegal — Leopold Senghon 

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a transmis în nume
le conducerii P.C.R. și al său 
personal, un mesaj de salut con
ducerii U.P.S., secretarului gene
ral al U.P.S. și președinte al Re
publicii Senegal, Leopold Sen-» 
ghor, împreună cu urări de pros
peritate și progres pentru poporul 
senegalez.

In cadrul convorbirilor, a fost 
reafirmată satisfacția ambelor 
partide pentru evoluția pozitivă 
a raporturilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Progresistă 
Senegaleză, exprimîndu-se dorin- 

* Sa comună de a extinde schim
bul de experiență în domeniul 
activității economice și sociale, 
schimburile de informații și da 
vederi, în interesul prieteniei din
tre cele două partide și popoare,1 
al întăririi solidarității și luptei 
unite a popoarelor împotriva fnw 
perialismului și colonialismului* 
pentru o dezvoltare independent 
tă pe calea progresului social* 
pentru pace și înțelegere inter* 
națională.

S-a subliniat, de asemenea, do
rința părților de a depune efor* 
tu.ri și în viitor, pentru dezvol* 
tarea legăturilor economice, teH* 
nico-științifice, culturale, pe pla
nuri multiple dintre RepublidSf 
Socialistă România și Republicii 
Senegal, corespunzător interese-* 
lor popoarelor român și senega
lez, cauzei păcii și colaborări? in* 
ternaționale.

Convorbirile s-a» desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
tenie.
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• Activitatea pro
ductivă în școala.

•— Au cuuîntuZ inspectori 
școlari din mai multe 
județe.

dialogul nostru ou 
tînărul șef de briga. 
dă Francisc Kovacs 
nu a durat nici mă
car un minut $i 
pentru a afla ci
te ceva despre 
tînărul care abia
NICOLAE ADAM

(Continuare 
în pag. a lll-a)

TURISM PENTRU TflOMERET

Cercul
de torism
în acțiune

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

AJUTAȚI-L PE MATEI - LENEȘUL
sese cu o zî mai înainte 
părinții lui Matei, acasă, să 
ceară sprijinul), dar nu știu 
cum s-a făcut că, abia a apu
cat tînărul codaș să găsească 
o explicație stării proaste prin 
care trece, că același muncitor 
a și început să-i vină în ajutor. 
Era vorba, în fapt, despre nor
me (tăiat țeavă, operație din
tre cele mai simple în strungă- 
rie). „Băiatul este foarte tînăr, 
fraged, n-are decît doi ani de 
meserie, poate el să facă a- 
ceeași normă ca și mine, care

EUGEN FLORESCU

(Continuare In pag. a 11-a)

Pentru a-i defini atitudinea 
față de munca, oamenii îi zic 
în uzină, cel mai adesea, alt
fel decît Matei-leneșul. Deși 
mai plastic, poate mai exact și 
mai meritat, termenul pe care 
i-l adaugă numelui ni s-a pă
rut prea pitoresc pentru a fi 
încredințat tiparului. Faptul 
este, însă, fapt: Matei Gheor- 
ghe, muncitor cu numai doi ani 
vechime în producție, s-a fă
cut cunoscut în secția strungă- 
rie a Uzinelor de mașini elec
trice București ca unul bolnav 
de-o boală ciudată : cum aude 
de muncă îl și apucă o plic
tiseală de moarte, puterile îi

slăbesc, iar cînd mai dă cu 
ochii și de prietenul său cei 
mai bun, tînăr-„problemă* și 
el, absolvent din aceeași serie 
a școlii profesionale de pe lin
gă uzină, sfîrșeala îl cople
șește de tot. Prietenul este și 
el din aceeași familie de tineri 
care par a se fi născut cu o 
acută inapetentă pentru mun
că. Se uită la tine întrebîndu- 
te din ochi dacă nu cumva ești 
tu acela care ar putea să știe 
cam cînd i se va sfîrși pedeap
sa de a fi fost pus să facă si 
el ceva în viată, iar amîndoi 
privesc mașinile precum niște 
inși abia freziti din somn puși

să urce repede un munte cu 
cîte un sac în spate...

îmi dau seama, o asemenea 
stare de lucruri nu poate să a- 
rate decît niște oameni total 
nefericiți. De aceea m-am gîn- 
dit că trebuie făcut ceva pen
tru ei. Poate s-a greșit undeva, 
în ceea ce-i privește...

Am încercat să stau de vor
bă cu Matei, dar aproape în 
aceeași clipă s-a apropiat de 
noi, dorina să. dea o mînă de 
ajutor la clarificarea situației, 
un alt muncitor, ceva mai în 
vîrstă, de Ia care Matei a în
vățat meseria. Nu, nu venise 
să i ia apărarea (el însuși fu-

Ia 
le

Primul aspect elocvent pentru 
investigațiile noastre... turistice, 
pe care l-am întilnit în curtea 
întreprinderii ,.6 Martie" din Ti
mișoara — unde se produc uti
laje pentru construcții — a fost 
acesta : un grup de tineri urmă
reau cu atenție, comentînd bine
înțeles anunțurile cu excursiile 
afișate pe panoul de la intrarea 
in marea hală. Excursii în județ, 
în țară și peste hotare. Ceva mai 
tirziu, în biroul organizației 
U.T.C., aveam să aflu numele ti
nerilor acelora pasionați de dru
meție : Ion Chior eanu, Li viu Ni
cola, Mihai Ambruș, Ion Suciu, 
Mihai Szekely, Dănilă Neamțu, 
Alex. Crișan.

— Sînt animatorii mișcării tu
ristice, din întreprinderea noas
tră, adevărați propagandiști pen
tru drumeție — ne spune ingine
rul Mircea Șuteu, responsabilul 
cercului de turism.

— La noi turismul se bucură 
de o largă adeziune din partea 
celor aproape patru sute de ute- 
ciști — ne spune Ștefan Kohut,

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a V-a)

METAFORA
DUNĂRII

de A. I. ZĂINESCU

Porțile 'de Fier, ridicate azi la rangul de porți ale Iu- ' 
minii, nu sînt numai o simplă metaforă a Dunării. Și nu i 
sînt, mai ales, numai un semn unic, vital, al acesteia. « 
După cum barajul de adînci și proaspete energii la care < 
fluviul a fost silit să se încline, suferind aici prima sa < 
corectură geologică, nu este numai un prag, într-adevăr 1 
uriaș și monumental al acestor porți, nu este numai o i 
înaltă cotă solară la care apa s-a ridicat în rezonanță < 
cu cosmogonia însăși a luminii, ci șî transmisia, enorma 1 
și tulburătoarea transmisie de putere pe care Dunărea o i 
înfăptuiește azi, schimbîndu-și și primenindu-și curgerea, < 
timpul care altfel acum îi netezește, de purpură, oglin- i 
zile. <

Intre puterea care se naște și cea care se transmite i 
astfel, între perpetua, ampla ei devenire și schimbul con- I 
tinuu.de raze pe care-1 consacră, porțile Dunării, porțile 1 
luminii cum li ș-a spus, inspiră o sănătate de fier, neîn- ( 
doielnică, o înfiorare ca un suflu de aripă proaspăt peste i 
o lungă seînteiere de frunți. Iluminează astfel ceva sobru < 
și bărbătesc, ceva suav, plin de o absolută candoare, 1 
ceva inefabil și în același timp concret, material pînă la ( 
atingerea cu aștri și ploaia, cu iarba care tremură viu < 
pe abrupte pante de munți și coline, ceva sobru si tot- ( 
odată larg degajat, eliberat parcă de o imensă datorie « 
pentru a intra numaidecît, fără răgaz șî definitiv, în I 
cîmpul magnetic, de atracție, al unei alte uriașe sarcini I 
gravitaționale. Fiindcă, Dunărea, de la acest punct geo- 1 
logic care se cheamă acum sistemul Hidroenergetic Por- < 
țile de Fier, intră în cea mai spectaculoasă fază a ei I 
cosmică, tangentă la soare. Ea răsare pe cer și nu două I 
maluri o susțin, ci mii, milioane de mîini parcă, milioane I 
de umeri și brațe, milioane de frunți. <

Am asistat, cu ani în urmă, Ia cele dintîi salve și detu- i 
nături asprejn piatră, la începutul care prefigura atunci l 
întregul destin de azi al fluviului. Mii de constructori de i 
pe un mal și celălalt trăiau emoția unui act istoric ge- < 
neros. Era tensiunea unei mari bătălii care se dădea cu 
apele și cărora li se aducea aici o corectură tehnică dintre < 
cele mai curajoase. Și iată azi, în plenitudinea izbînzii < 
dobîndite, iată Porțile de Fier care nu sînt numai o me- < 
taforă a Dunării, ci a unui întreg destin uman și geologic < 
în care pămînt, piatră, apă și cer s-au îngemănat într-un < 
tulburător evantai al elementelor tari, pentru ca arcul C 
carpatic de care ținem de milenii să vibreze de o nea- L 
semuită splendoare. Fluviul însuși iese din perimetrul strict < 
al geografiei și intră în acela al istoriei, al științei și 
tehnicii moderne, în biografia a mii și mii de oameni, a L 
mii și mii de constructori care i-au înălțat cel mai monu- <[ 
mental edificiu, arcul de triumf energetic. Fluviul face % 
parte astfel din deprinderea, știința și pasiunea noastră < 
de a construi. Și aceasta este metafora, poate, cea mai 
concludentă a Dunării. <

1

I

tinuu.de
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punzători de
Fonetici produ rticd— la micro ceicuiatoare. Explicabil: rinf elevi dintr-d clasă specială de 

matematică.

f

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

LA FAȚA LOCULUI, 
SOLUȚII PE LOC
DA, ACEASTA ÎNSEAMNĂ 
MUNCĂ DE ÎNDRUMARE

Activitatea productivă in școală
CE FACEM PENTRU A RĂSPUNDE ACESTEI CERINȚE ?

Ne amintim că în acest an 
școlar au avut Ioc multe sim
pozioane. dezbateri și analize — 
la nivel republican și aproape 
în fiecare iudeț — consacrate 
practicii productive, educării 
prin muncă și pentru muncă. 
S-a discutat poate chiar Drea 
mul*- iar concretizarea unor o- 
biective ale practicii continuă 
să rămînă in urma proiectelor, 
studiilor, schimburilor de expe
riență. sugestiilor adunste. So- 
iicitîndu-i. de pildă, pe elevi sâ 
rânorteze viitorul lor profesio
nal la ceea ce întreprind în o- 
rele de practică, raportul a apă
rut deficitar, cazurjl? de opțiune 
pentru meseria în care se ini
țiază' azi fiind cu totul sin
gulare si îhtîrnplătoarri Trebuie 
să vedem de ce.

Cu ajutorul inspectoratelor 
școlare județene, care au răs
puns unor întrebări privind 
practica elevilor, sub multiple
le ei aspecte, putem adinei răs
punsul.

O INTREB/\RE SUNA AST
FEL : Vă satisface profilul si 
diversitatea meseriilor aborda
te în atelierele școlare : în mod 
concret, în ce raport este acest 
profil cu specificul economic al 
județului ? Ce criterii au stat 
la baza perfectării profilului de 
practică î a fost vorba de eon- 
ceptîri care să ducă la echili
brarea nomenclatorului de me
serii și să tină seama si de pre
ferințele elevilor. Ori S-a recurs 
la soluția de a crea ateliere 
potrivit unor posibilități ope
rative ?

Inspectoratul școlar județean 
— Gorj, prin tovarășul V. RO- 
MANESCU, inspector general, 
răspunde, „Orientârea pregătirii 
tehnico-productive a elevilor 
județului s-a făcut în funcție de 
specificul producției materiale — 
industrial-agricolă — din locali

NOI, CEI DE 18 ANI
Parcurgem ultimele întrebări ale anchete 

care și-a fixat felul, îndeajuns de amb ;ios, de 
a contura cu ajutorul răspunsurilor citeva din 
trăsăturile esențiale ale actualei generoții de ti
neri aflați la vîrsta de 18 ani. Două din aceste 
întrebări finale situau subiecții față în față cu 
clasa, cu școala, l-am întrebat •.

• Considerați câ școala a jucat un rol funda
mental în formarea dv. intelectuala și umană *

• Clasa dv. a reprezentat o colectivitate ? 
V-a pregătit pentru o viața socială?

NOUĂ ÎNTREBĂRI
—■ * ~“—1

UN POSIBIL

AUTOPORTRET
întrebările implicau subiecții 

într-o introspecție lucidă. Dar, 
poate unde se aflau în ultimul 
an de școală, le-a venit greu să-și 
cpnzureze sentimentele în favoa
rea totală a lucidității : de aceea 
nu trebuie să privim, circumspect 
răspunsurile chiar dacă în ele 
poate fi intuită și o anume doză 
de subiectivism, venită de acolo 
că elevii au judecat clasa, școala 
și în umbra nostalgiei care se 
înfiripa pe măsură ce se apro
piau de punctul terminus al vie
ții de liceu. Cu toate acestea, 
ele furnizează opinii și gînduri 
care trebuie luate în seamă 
fiindcă reprezintă punctul de ve
dete al beneficiarului influenței 
exercitată de clasă, de școală în 
ansamblu.

Luate separat, răspunsurile nu 
oferă surprize. Subiecții atribuie 
Școlii, clasei rolul decisiv în 
formarea lor. După cum sesizea
ză și zonele unde influența aces
tora s-a menținut la suprafață — 
spre regretul elevilor, întrucît, în 
pragul absolvirii, deci al momen
tului confruntării cu viața de din
colo de porțile liceului, se simt 
descoperiți din anumite puncte 
de vedere. Dacă cercetăm răs
punsurile în totalitatea lor și ex
tragem opiniile care întrunesc 
cele mai multe opinii, ce obser
văm ?

Cu privire la liceu, domină 
recunoașterea, aproape unanimă, 
că școlii — ca instituție — îi da
torează ceea ce sînt. „Foaia de 
drum“ pentru mai departe le-a 
fost dată de școală, lor rămînîn- 
du-le s-o utilizeze cu maximum 
de profituri pentru ei și pentru 
societate. „Ne-a format ca oa
meni ai acestei societăți", \dică 
am învățat să prețuim munca", 
„Stilul muncii intelectuale l-am

fi

tate. in funcție de oorintole ele
vilor. dar. in speriaL !n ftrscEe 
de conditiile ma:eriale exis
tente și de Dersjnalud 
îndrumare necesar. In 
urban, băieții se pregătesc în 
electrotehnică, strangărie. Lăcă- 
tu$erie. sudură, timpiărie $: 
mecanică, iar fetele fee em» 
itorie. broderie. Ia medici 
rtira’. în functi-e 4e pâritelitâti. 
elevii lucrează ir. aErimltură — 
pomicultură, cultura cerealelor, 
a plantelor tehnice, '.eru-r mi
turi. cultura riosunalvl. coro- 
haterte rp-orianii rtlulwi. tee$- 
tefea H-Jhirilor de nrtf
in activități de atelier. Distri
buția celor-179 de ateliere 
lare De* nrofîle arată ast^I: 
34 - lă-âtușerie 3 - 
tehnică. 63 — timn’âre. 43 — 
croitorie. 3 — tricotaje. 15 — 
menaî-sospodărie. 7 — țesături. 
4 — cusături-broderii. 1 — len
jerie. 1 — ol’ “ - -
diul urban se păstrează o wx>- 
portie între me«erii in mediul 
rural predomină atelierele âe 
timnlărie si croitorie. ©e«te D 
la sută. Sarcinile eîarinthiM 
imDun mecanizarea tuturor h*- 
crărilor agricole si extinderea 
irieatîikw. arta in«»nmind câ hi 
mediul rural trebuie să îmbună
tățim profilul ■♦•lieretor <■ 
profile de mecanici ri moto- 
Domuisti*.

Să facem insă. In afara aces
tei Droouneri de viitor, fi o al
tă raportare. în ’ ude tul Gorl se 
arată in răspunsul primit, ma
joritatea școlilor sînt oatronate 
de întreorinderi industriale, de 
construcții, de transporturi, to- 
treorinderi de mecanizarea a- 
griculturii. cooperative agrico
le. Adoî. ne teritoriu* ’udehj’ui 
funcționează patru scrii profe
sionale cu meseriile — ci
tăm selectiv — ’IcltiJS- 
mecanic în industria mate
rialelor de construcții, efec- 

vrare.

deprins în școală", ^Școala mi-a de a-i fi pre-zărit toteâecfuaL Si
gur, du e puțin tecra că tinerii 
testat de nai absoKi școala stă
pân pe un bagaj însemnat de 
cunoștințe, cu tehnicile
muncii intelectuale, pe baza că
rora iți ateg, in cea nu’ mare 
parte, profesiuni de Daturi să le 
valorifice atft cenoștafrle cft și 
deprinderile formate. Dar — sus
țin elevii — nu te este destui 
Resimt faptul câ pleacă din școa
lă fără o pregătire — cd puțin 
la același nhd — pentru viată. 
Vocile acestea care regretă câ 
maturiiarea în fața tuturor pro
blemelor de viața du se situca- 
zâ la nivdul de maturizare inte
lectuală dobînditâ în școală, tre
buie ascultate. Etex-ul 'Tea, și pe 
buni dreptate, sâ profite de școa
lă. ca instituție calificată și in
vestită de societate să formeze 
generația tinără, la nivelul ce
lor lî ani trâiți în incinta ei. sub 
veghea et Dar asta înseamnă 
că școala trebuie să acționeze 
fcarte bine în clase și să obți
nă aici existența colectivităților 
ferme și durabile în care se pre
gătește elevul pentru riața se
rială în ansamblu.

Din răspunsuri se poate con
stata ușor că tocmai în clasă a- 
par fisuri în structura colectivi
tății pe seama cărora elevii pun 
minusurile din formația general 
umană. întnicît clasa este în a- 
celași timp și organizație U.T.C-, 
transferăm observațiile ce se im
pun finalului anchetei, după e- 
puizarea ultimei întrebări :

— A/i trăit ca un adevărat u- 
tecist ? Precizați în ce a constat 
viața de organizație la care ați 
participat.

deschis drumul spre profesie" — 
sînt cîteva mostre de răspunsuri, 
recunoașteri certe £e rolului 
fundamenta] jucat de scoală în 
formarea elevilor. Răspunsul 
„formația mea de acum nu-o 
datorez mie, școala crientindu- 
mă doar s-o dobindesc* — 
este singular. Dar nu e de în
criminat deoarece nu e 
țin lucru să știi ceea ce ai de- 

CE
DATORĂM

SCOLII
9

vo
n-a

venit cu propriile eforturi de 
ință ; rolul școlii, în acest caz, 
fost micșorat Dimpotrivă, ara 
spune noi, a fost situat pespune noi, a fost situat pe un 
plan superior din moment ce a 
reușit să pună în mișcare timpu
riu conștiința de sine, conștiința 
că tînărul poate lucra asupra sa 
cu un succes cel puțin egal cu al 
școlii.

în cazul altor răspunsuri — 
date de peste jumătate din nu
mărul subiecților — rolul școlii 
a fost mărginit doar la meritul

M. VTDRAȘCU 
L. LUCREȚIA

troc.

si Ttat-

la arofiZul

te — 1.
— u motorie — M 

«x rSr-» - ÎL erertorie — M. 
artă ni—'ari, artizanat — îă

— 11_ Toriai. -4eea c*m- 
Oto>e« aMr A? rrarrită
•n dnmecri- eu mdere ti to-

. — - - - ■ 

dretsr tâe. r-memarm rea-
Szas ia —ssâsrr-ă.* Să vedem 
cuca arată tosela 
ritiaede.’extil — cs 11 unități. Ea 
este recr» cetită tivi pentru ?ee- 
eifiewl todataM : prademint 
mese* Se -. imrafte de mineri. 
esjeraBeCâee. •» *eie t Uree de 
F^-feBtete arofemle reurerm- 
tatfxv fii-x* are.east iar U Hu- 
cedaara <e afs* institut ride- 
nctoc. de «ubc-igiperi «i. nu de- 
parae H Pe<r*wani. un institut 
de “:->e - tir.zpntf din tară

De re am citat aceste râ«- 
wmsrsri c de re le-am pus aîă- 
tr-, de pr-’fihri Imitimlntului 
d_-. riadete e respective ori din 
a?mxriere ? Per.tru că asa erte 
broe. m fie ana'.izaie lucrurile, 
în core:at:e directă Si analizate 
astfel. »e -oser-.ă câ U județe 
cu asoert ero-pmi? diferit apar 
derm’, de mici deo«ebiri de pro
fil ca r de priorități. Predomi
nă iăeâtu«eria. timolăria. eroi- 
‘nria. cusăturile, mai puțin e- 
>rtr*»*ehr.5ca «i mfllt mai outin 
meseriile specifice iudetului. 
Djoâ rum nu se oot face 
eordâri perfecte Intre nomen
clatorul DraCfirtî «i cel al me- 
«T??tor rt mtofestiîor care not 
fi dobindite prin viitoarele 
treote de invâtâmint De Deri- 
metral ;udețuîul respectiv ori 
in apropiere. (Si situația nu este 
particulară doar acestor jude
țe : numai din motive de soa- 
tiu n-am putut exemplifica cu 
mai multe din răspunsurile Pri
mite). Aceasta ar fi o primă re
marcă : se trădează faotul că 
intenția bu-«ă. de a integra peste 
tot în scoli în viata elevului, 
activitatea productivă, nu este 
dusă Dină Ia ambiția ca prac
tica să-l determine De elev să

ra-

(Urmare din pag. I)

Tucrei de 10 ani ? lată între
barea !*, a zis tovarășul de la 
care Matei învățase meseria 
de strungar.

Mărturisesc că logica aceasta 
m-a descumpănit. M-am dus la 
normator și la meșter, i-am 
chemat să se întrebe dacă nu 
cumva in loc să fie criticat, 
tînărului ar trebui sâ-i fie ce
rute scuze fiindcă i s-a dat o 
sarcină prea mare. Și, fără să 
mă fi așteptat, am asistat la 
un dialog foarte aprins, cu 
întrebări care au făcut ca ba
lanța logicii - sâ indice direcția 
inversă, vechime mică ? spunea 
maistrul. Dumneata, la doi ani 
de meserie, cum erai ? Majo
ritatea celor de aici, care sînt 
meseriași buni, cum arătau ca 
lucrători după doi ani de pro
ducție ? Este norma prea 
„strimtă" ? S-au adresat, apoi, 
lui Matei, direct. Tn cît timp 
poți să tai 600 de bucăți de 
țeavă ? „în cinci ore...*, a spus 
Matei". în cît le tai, de fapt 
„în douâ-trei zile...". „Cîte ore 
de muncă are luna ? Dar dum
neata cîte ore ai lucrat efec
tiv în lunile cutare și cutare?"...

Lucrase între 70—80 ore pe 
lună I Adică nici 10 zile din

se zindeascâ la viitoarea lui pro
fesie si s-o aleagă in general ne 
cea in care deja s-a inițiat ori 
mărar uha apropiată.

Inspectorul general școlar al 
județului Argeș, tovarășul FLO
RIAN Di IL LEAS A are dreptare 
itimd tind afirmă că ar trebui 
g-ncită diversificarea praetitil 
e'.ev-Jor in raport cu cerințele 
vieții, dar impusă de mai multe 
direcții de dezvoltare, de o 
r'nceptie mai Iartă, nu numai 
de condițiile in care lucreaM 
fiecare scoală. Adică, se impu
re cb’. gativitatte de a perfecta 
— și lucrul acesta ar trebtiî sâ-1 
fată mai exact Ministerul Edu
cației <i învâțâmintului pe baza 
eopciuziilor de pînă acum —

deprinderi tretarie înarmați e- 
tevn mod vădit. 11 o a<?- 
fcecea irtrebare. rispunsul nu 
poate fi altul — preciza ins
pectoral ceneral — detit că a- 
eest rwyum va avea in vedere 
feerofle emnomie* hidetahit 
r.eresarul de tortă de munci. 
CrtJttoi aMjgr.ar ce w C e- 
j-mtte ne 
ra fiatre------------------------ s m. 
r. rtte «e mode tare a trto- 
eesetar <e DroAoetie. împttcit 
acere «xi « o critic* referitoa
re la percjaeata improvraatieL a 
mi-tmeî rezistențe care duc la 
stebiiirea unor profile de prac
tică dup* crinetmul mai comod 
Uatem ce se ooate. ce ne per
mit condițiile* E drept. nimeni 
n-are sbrjrd.tatea «â ceară pes
te noapte, mporbihil : ateliere 
modeme cu meserii profilate 
te eeie nani wi domenii de 
activitate. Se ooate. trt-Si. 
ere o muncă mar atenta de coc- 
ceotie Mai exact, se poate =u- 
gem a«ez=ree obligatorie, a ace
eași masă de lucru. a școlii si 
feerorilor de invățămint cu fac
torii economiei, cu cei care-fi a- 
sumă patronarea. cu cei care 
ră sound de planul județelor de 
progpooa forței de muncă pen
tru a delimita exact — nefgrto- 
rtnd posibilitățile — activitățile 
productive oentru elevi. Numai 
ass se psa*e anticipa atrageres 
elevului de azi spre meseriile ne
cesare pe plan local Altminteri. 
dimîmUtn rosturile practicii, o 
facem numai de dragul ideii ge
ne roGse : elevul sâ muncească. 
Practica de dragul practicii poet? 
duce tftsl la interpretări dăună
toare. S: exemplul unui maistru 
dintr-o întreprindere bucureștea- 
nft care-i punea dimineața pe 
elevi să sorteze piese, tar la 
orinz le împrăștia pentru că se
ria de elevi de după-amiază să 
le sorte» tfte. nou — este con
cludent in acest sens. Nu-i greu 
si deduci efectul anueducat.v 
al une? a«emenea soluții. cît de 
mult poate fi compromisă ideea 
de muncă. Și chiar dacă un a- 
semenea caz este singular, tot 
merită să ni-1 amintim ori de 
cite ori școala recurge la solu
ția cea mai simplă : să le dăm 
ceva de lucru elevilor, «ă aco
perim orele de practică* în ce 
scop o facem, insă ? Vacanța 
trebuie consacrată pentru a da 
răspuns Dractic acestei întrebări.

LUCRETIA LUSTIG 

30... Așa mi-am dat seama că, 
deși exigența n-a lipsit din 
partea unor tovarăși, lenea lui 
Matei a găsit pat moale de 
argumente „obiective" în opi
niile altora. Cel mai ciudat mi 
s-a părut argumentul cu tine
rețea și „frăgezimea" sa. Cine-l 
privește pe Matei alături de 
muncitorul de la care a învă
țat meseria nu poate să nu ob

AJUTAȚI-L PE MATEI
serve că el este mult mai so
lid. De unde, dar, lîngă figu
ra sa de rugbyst părerea că 
la 20 de ani este încă necopt, 
fizicește, pentru a monta o 
piesă în strung, a pune o cotă 
exactă și a supraveșehea a- 
tent mașina ? Și mai surprin
zător este că, mirați de de
monstrația de lene făcută de 
Matei, unii au ajuns să se con
vingă că el s-a născut incapa
bil să muncească. „E prea le
neș, tovarășe, ca să fie strun
gar, dar cred că nici pentru 
altă muncă nu-i bun*, zicea 
cineva. Cum adică ? S-a născut

Sensul evident pozitiv în care 
au început în ultima vreme să 
evolueze lucrurile în organizațiile 
U.T.C. din orașul Hîrlău, dorin
ța comitetului orășenesc U.T.C. 
de a accentua procesul de con
solidare politico-organizat ori că a 
acestora au în bună parte ca 
punct de plecare atenția tot mai 
sporită a biroului și secretaria
tului Comitetului județean Iași al 
U.T.C. față de organizația de 
aici. Acesta s-a deplasat în ulti
ma perioadă mai des la Hîrlău, 
pentru a controla și îndruma în 
mod concret organizațiile, făcîn- 
du-și din sinteza concluziilor, 
desprinse cu o asemenea ocazie, 
subiectul unei ședințe de birou.

Luată în întregime, o astfel de 
acțiune s-a dovedit mai mult de- 
cît utilă. De învățămintele și a- 
jutorul ei neraijldcit au benefi
ciat aproape jumătate din orga
nizațiile orașului și, prin coficlu- 
ziile biroului județean puse în 
fața biroului orășenesc, am putea 
spune că au avut de cîștigat toa
te cele care sînt puse aproxima
tiv în fața acelorași probleme.

Concluziile membrilor biroului 
județean U.T.C. au scos în evi
dență realizările înregistrate de 
organizații, de birottl și Comite
tul orășenesc Hîrlău al U.T.C. 
Intre altele s-au remarcat preo
cuparea sporită pentru consoli
darea organizațiilor U.T.Q, con
tribuția acestora la antrenarea ti
nerilor iu vederea realizării sar- 
tixnlor de plan, creșterea mvehi- 
hri profwtonal al tinerilor, actiu- 
trfte fnftfete ta scopul calificărti 
ți pohcalifidrii U Fabrica de tri-

Ateharol meranic. bilanțul pozi
tiv a! acthmîlor de muncă patrio
tică, plusul de inițiativâ al orga-

7n tabdra studențească de la „Izvorul Mureșului". 
. Foto: PAVEL TÎNJALA

Matei cu o infirmitate cauzată 
de lene și este obligată socie; 
tatea să-l fină în broje î Și 
apoi, ce fel de pedagogie este 
aceasta prin care, dintr-un 
motiv sau altul, îi bagi în cap 
unui tînăr că munca nu-i pen
tru el ? De curiozitate, chiar a- 
colo, în secție, l-am întrebat 
cum se simte cînd umblă prin 
uzină, cum iese pe poarta uzi

nei purtînd pe frunte o ase
menea etichetă — „leneș și 
incapabil de muncă*. Am vă
zut pe fața lui o tresărire, un 
zvîcnet bun, zic eu. Pentru că 
trebuie să fie o greșeală : el. 
Matei, nu s-a născut ca „Ma- 
tei-leneșul*. Lenea lui vine din 
altă parte. Vine de la faptul 
că pînă azi încă n-a înțeles că 
bucuriile, satisfacțiile, însuși 
sensul vieții sînt date de mun
că, nu de trîndăvealâ. El n-a 
înțeles că, strungar fiind, strun
gul trebuie să ocupe primul loc 
în viața lui. Cineva îmi spu
nea ; în timp ce alt coleg al 

nizațiilor U.T.C. pe linie cultii- 
rol-artistică.

Propunîndu-și, însă, așa cum 
sublinia și tovarășul Gli. Rusu, 
secretar al comitetului județean 
U.T.C., „o analiză severă și pro
fundă a situației din organizații

PE TEREN,
CU ACTIVIȘTI

Al

COMITETULUI

JUDEȚEAN

IAȘI AL U.T.C.

mai de folos decît reliefarea re
zultatelor care nu sînt deloc ne- 
glijâbile*4, biroul comitetului ju
dețean a considerat că organizația 
orășenească Hîrlău a U.T.C., bi
roul și comitetul acesteia, sînt 
deficitare încă din multe puncte 
de vedere.

In Ordinea importantei am cita 
în primul rind ca deficitară preo
cuparea de a introduce un stil de 
munca colectiv,. receptivitatea 
încă slaba a unor membri ai bi
roului orășenesc fața de proble
mele organizațiilor, tendința a- 
cestora de a lăsa lucrurile numai 
în seama secretarului care, cu tot 
zelul și puterea de muncă ce îl 
caracterizează, nu reușește să cu
prindă în ritmul dorit toate orga
nizațiile. toate problemele. De 
aid caracterul prea general al ac- 
trritâțuor înscrise in programul 
biroului orășenesc U.T.C. la une
le capitole, cum ar fi cel al pro
pagandei, tendința unor comite

lui, Staiu, cît erau elevi, stă
tea lîngă strung/ cercetîndu-l 
și disecîndu-l, el, Matei, era 
mai tot timpul „la minge". 
Pentru el mingea era înaintea 
strungului, chiar și azi strungul 
o rămas în urma altor lu
cruri. Fostul coleg de clasă, 
pentru care strungul stătea, fi
resc, înaintea mingii cîștigă o- 
bișnuit 2 000 lei pe lună (tot 

cu 2 ani 
ce Matei 
nici 400...

latâ de 
pedagogii

vechime I), în timp 
nu atinge uneori

ce, în fata acestei 
_____ __ inverse care se prac
tică uneori cu Matei, mi se 
pare că este necesară lansarea 
unui apel : ajutați-l pe Matei- 
leneșul, scoateți-l din această 
stare nefirească, stare care 
nu-i poate aduce în nici un 
fel satisfacție. Spuneți-i foarte 
deschis și foarte răspicat lucru
rile. Nu-I amețiți cu „greuta
tea normelor", vorbiți-i despre 
ceea ce se face, de fapt cel 
mai bun în lume, despre ceea 

te șî birouri U.T.C. de a proceda 
la fel, fără a da curs unor ac
țiuni concrete, izvorîte din sub
stanța frămîntărilor tineretului. 
Biroul județean U.T.C., consec
vent cu sine însuși, a sesizat și 
tendința de plutire în generali
tăți între lipsurile principale ale 
activității organizațiilor U.T.C. 
Noi înșine am avut ocazia s-o 
facem, la Fabrica de tricotaje de 
exemplu. Se lucrează într-adevăr 
în unele organizații, de unul sin
gur sau cu ușile închise. Se în
cropesc la modul birocratic pro
grame de activități, încălcîndu-sd 
chiar normele elementare ale vie
ții de organizație, ceea ce are 
drept rezultat slaba adeziune a 
tinerilor la acțiunile propuse. O 
astfel de procedură este dublată 
alteori de atitudinea de dezinte
res a unor comitete U.T.C. față 
de propunerile tinerilor, făcute 
în adunări sau cu diverse ocazii, 
care rămîn în dosarele de pro
cese verbale.

Asemenea deficiențe au cen
tralizat atenția membrilor birou
lui județean în întreaga lor acti
vitate desfășurată la Hîrlău. Con
tracararea tendinței de a ocoli 
problemele concrete, în cazul u- 
nor organizații, a constat în pri
mul rind în intervențiile pe loo 
ale membrilor biroului, interven
ții care au alcătuit, de altfel, și 
capitolul cel mai important al 
planului de măsuri propus în ve
derea unei cît mai bune desfă
șurări a procesului de consolida* 
re politică și organizatorică a or
ganizațiilor U.T.C. de la Hîrlău. 
De față fiind la analiza biroului 
comitetului județean U.T.C., 
membrii biroului orășenesc au 
înțeles, desigur, mult mai bine și 
ce le rămîne de făcut, și într-o 
anume măsură, $i cum trebuie să 
facă. Același lucru poate fi a- 
firmat și în legătură cu biroul 
comitetului județean care, în do
rința de a aborda la fața locului 
problemele, și-a întregit el însuși 
viziunea despre cerințele concre
te ale organizațiilor și ale ute- 
ciștilor. despre modalitățile 
care se cuvine să recurgă în 
tivitatea sa de viitor.

Inițiativa, spuneam, a fost 
nevenită. Aplicarea ei, o reușită 
capabilă să stimuleze un stil de; 
muncă dinamic și concret Ia am
bele niVele, o mai bună funcțio
nalitate a relațiilor reciproce, o 
îndrumare mai complexă și dife
rențiată. Dorința comitetului o- 
rășenesc U.T.C., hotărîrea sa de 
a face din organizația pe care o 
conduce și care nu prea de mul
tă vreme nu se putea înfățișa cu 
cine știe ce realizări, o organi
zație fruntașă, s-a bucurat de 
audiența cuvenită. Aceasta este 
și convingerea biroului județean, 
bine întemeiată, socotim, și o ast
fel de convingere e și firească 
pentru că altminteri o simplă 
schimbare a locului ședinței sau 
o simplă demonstrație de ceea ce 
se poate face printr-o acțiune 
concretă a unui colectiv n-ar 
sluji prea mult scopului propus.

la
ac-

bi-

ION CHIRIAC

ales, ajutîn- 
la întrecere 

Daji-i un fel.

ce se poate obține cu o mași
nă. Amintiți-i (din cinci în cinci 
minute dacă este cazul) că ni
căieri în lume muncitorului 
din industria modernă nu i se 
permite să umble prin secție 
cum vrea și cînd vrea, câ 
timpul cît produce mașina efec
tiv este o problemă capitala, 
oriunde. Și, mai 
du-l, antrenați-l 
cu cei mai buni, 
nu o scuză I

Apelul trebuie, în egală mă
sură, adresat și părinților lui 
Matei (str. Tg. Neamț nr. 32, 
Bl. A16, et. IV, ap. 30, Dru
mul Taberei), care fac grava 
greșeală de a-i pune băiatului 
în buzunar suma pe care el 
nu o cîștigă (nemuncind) și 
care s-au grăbit să-l facă șofer 
amator trimițîndu-l la distracție 
cu automobilul familiei. Peda
gogia binelui oferit fără nici 
o pretenție este, se știe, o 
școală a răului, cu urmări, 
uneori, foarte grele. Ea mole
șește, ucide partea bună a 
personalității, epuizează flacă
ra vie a omului.

...în casă, în uzină, cei ce-i 
sînteți prieteni, părinți sau to
varăși, ajutați-l, deci, pe Matei 
leneșul I
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CENTRALA

văzută din uzinăA XXv-A
ANIVERSARE A REPUBLICII
1 EEmîaEE

După vreo jumătate de oră de 
la intrarea în biroul inginerului 
șef de la Uzina „Timpuri Noi“ 
am putut începe discuția. Inter
locutorul nostru terminase de 
studiat ultima adresă din mapa 
voluminoasă.

— Vă stau la dispoziție.
— Aș dori să discutăm des

pre raporturile uzinei dv. cu 
Grupul industrial de Uzine „23 
August" de care aparțineți, des- 
spre modul în care au evoluat 
și s-au aprofundat aceste rapor
turi de la constituirea centra
lelor și pînă în prezent, să pre
cizați în ce măsură această for
mă de. conducere a economiei 
răspunde conceptului care a stat 
la baza înființării lor.

— Principial vorbind consider 
grupul industrial ca formă op
timă de conducere a economiei 
din mai multe puncte de vedere. 
Sînt constituite pe schema unor 
mari întreprinderi, deci în ge
neral în limita aceluiași fond de 
salarii, cu un personal minim. 
Cadrele lor sînt fără excepție 
oameni ai producției, în mijlocul 
producției, simt permanent pul
sul producției. Deci, răspunde
rea lor este dublată de compe
tența mereu împrospătată, deci
ziile și măsurile lor sînt mai 
prompte, mai puțin formale, așa
dar, mai Ia obiect și mai efici
ente. Și tocmai aceasta a fost 
rațiunea înființării lor : apro
pierea conducerii de producție.

— Colectivul uzinei dv. s-a 
angajat să realizeze cincinalul 
în patru ani și jumătate, să ob
țină în această perioadă reali
zări care să întreacă toate per
formanțele de pînă acum ale 
întreprinderii. Ce ajutor aștep
tați în acest sens de la grupul 
industrial?

— Cum spuneam, prin orga
nizarea sa grupul industrial ne 
poate ajuta și ajută foarte 
mult. Fiind constituit pe schema 
Uzinei „23 August“. deci o uzină 
cu mari posibilități tehnice, cu 
un colectiv de specialiști de 
înaltă clasă, vom colabora înde
aproape în stabilirea tehnologii
lor moderne, în acțiunea de au- 
todotare, în pregătirea și specia
lizarea în comun a cadrelor de 
muncitori și tehnicieni. Intre noi 
s-au statornicit deja astfel de 
relații și contăm serios pe ele 
în îndeplinirea tuturor sarcini
lor noastre. Trebuie să subliniez 
însă că e vorba în general de ra
porturi cu caracter mai mult de 
cooperare, de întrajutorare.

— Cum e și normal.
— Normal, dar nu e deajuns.

Grupul industrial, cu statut de 
centrală, ar trebui să aibă mai 
multă autonomie, mai multă pu
tere de decizie, să fie mai puțin 
încorsetat în acte normative și 
instrucțiuni care deseori se bat 
cap în cap. Altfel ne trezim în 
fața unei tutele mărunte, grupul 
industrial riscă să devină o 
simplă verigă intermediară între 
noi și minister. Adică tocmai 
ceea ce nu trebuie să se întîm. 
ple. Dar pentru a fi mai înțeles 
iată un exemplu de neputință a 
grupului industrial în rezolvarea 
unei situații destul de banale. 
Timp de trei luni, din cadrul 
serviciului nostru tehnologic au 
lipsit, pe motiv de boală, cinci 
salariați. Sarcinile acestui ser
viciu, care trebuie să asigure, 
printre altele, pregătirea fabri
cației pentru șapte produse noi 
ce urmează să fie asimilate, sînt 
extrem de grele și voluminoase. 
Am cerut grupului industrial 
să ne ajute în obținerea unei 
aprobări pentru ca din econo
miile la fondul de salarii — re
alizate prirl concediile me
dicale ale celor 5 salariați — să 
plătim citeva ore suplimentare 
pentru ca totuși lucrările să fie 
executate. Conducerea grupului 
industrial ne-a înțeles, s-a con
vins că prin folosirea cîtorva mii 
de lei din economiile noastre, 
realizăm în schimb producție de 
zeci de milioane. Dar grupul 
industrial nu are dreptul să dea 
asemenea dezlegări și nici nu le 
poate obține din altă parte. ; 
Cred că dacă oamenilor li se 
atribuie răspunderi, trebuie să • 
li se asigure și mijloacele prin • 
care să-și exercite atribuțiile. ; 
De altfel, această idee face ; 
parte din concepția în care a . 
fost gîndită înființarea centra
lelor.

— Ce va răspuns totuși con
ducerea grupului industrial ?

— Să luăm oameni din alte 
compartimente.

— Cum probabil ați și proce
dat.

— Nu N-am procedat așa 
pentru că iată cum stau lucru
rile cu personalul tehnico-ad- 
ministrativ De ani de zile ni 
se cere mereu să-l reducem și 
l-am redus Centralelor de ce 
nu li se impun reduceri simi
lare ? !n acest an. de pildă, tre
buie să scădem în continuare 
numărul lor cu încă 31 de oa
meni. înțelegem mai bine ca 
oricine că așa e bine, că e in
teresul eficienței economice. Dar 
nu putem înțelege de ce in ace
lași timp sporesc artificial sar
cinile birocratice, volumul lu
crărilor formale ale serviciilor 
tehnico-administrative ? Ni se 
cere - și încă o dată spun că e 
o cerință obiectivă — să gene
ralizăm schimbul II și să extin
dem schimbul III dar aceasta 
presupune întărirea asistenței 
tehnice. Nu se poate da produc
ție și calitate fără asistență teh
nică în toate sectoarele și toate 
schimburile. Dar primim, toto
dată. instrucțiuni și indicații ca 
acestea : „Veți lua măsuri pînă 
la data de. pentru a întări com
partimentul de normare prin 
redistribuirea personalului t.a."
Sau ; „Veți lua măsuri pentru

INDUSTRIALA
— prin redistribui-a organiza r__ __________

rea personalului t.a. — a compar
timentului de documente secre
te". Și mai departe : „Procedați 
imediat la înființarea — prin 
redistribuirea personalului t a. 
— a compartimentului de ergo
nomie și informatică" etc. Nu-î 
aceasta o adevărată hărțuială ?

— Ce vină are grupul indus
trial ?

— Nici una. Nu cere nimic din 
proprie inițiativă. Dar noi sim
țim că ni se cere și ce trebuie 
și ce nu. Prin poziția sa grupul, 
industrial, centrala, trebuie să 
intervină mai energic în exerci
tarea rolului lor, sâ stăruie mai 
mult și mai melodic pentru per
fecționarea propriului lor pro
gram și a modalității de condu
cere. Să revin insă la mapa mea 
de corespondență cu care m-ați 
găsit aici. Hîrtiile s-au înmulțit 
in ultimul timp ca ciupercile

după ploaie. îmi sosesc zilnic 
cam 50 de adrese, totalizînd 
peste o sută de pagini. Aceasta 
e numai porția mea pentru că 
directorul, directorul adjunct, 
contabilul șef o au pe a lor. 
Toate trebuie citite cu atenție 
pentru ca să știm ce semnăm 
și unde să le îndrumăm. Și parcă 
pe zi ce trece vin tot .mai multe, 
ni se cer situații tot mai nume
roase și mai complicate. De pil
dă. de un timp încoace Banca 
Națională — iau un exemplu la 
intimplare — ne pretinde lunar 
o situație cu deficitul forței de 
muncă și modul în care ne pro
punem sâ o completăm. I-am 
întrebat pe tovarășii de acolo 
la ce le folosește? Nu au știut 
ce sâ ne răspundă. O altă si
tuație, cu același conținut, dar 
rubricile altfel așezate, ni se 
cere la Oficiul de repartizarea 
forței de muncă. Pentru ce ? Ni 
se spune că pentru evidență.

— ..Nici un minut pier
dut !“

Repere diverse ale unei 
întreceri de amplă mobi
lizare sînt cuprinse în a- 
cest imperativ, pe cit de 
scurt pe atît de categoric, 
ce concentrează eforturile 
întregului colectiv de mun
că al întreprinderii de in
dustrie locală „Oltul", din 
Slatina. Tinerii, mai mult 
de trei sferturi din efecti
vul acesteia, aduc fiecărei 
zile rezultate specifice, pro
prii, cu rivna celor mai di
namice afirmări. Uteciștii 
sînt, ca totdeauna, printre 
cei mai harnici, fie că e 
vorba de acei care acțio
nează pentru livrarea îna
inte de termen a firmelor 
metalice așteptate la Uzi
na de aluminiu, fie că e 
vorba de cei de la secția 
electrotehnică, de la meca
nică și tîmplărie sau de țe
sătoarele de covoare de tip 
oriental pentru export.

La „electrotehnici", în 
adunarea generală din mai 
a uteciștilor, s-au discutat 
cu răspundere toate deta
liile, pîrghiile prin care ti
neretul va putea contribui 
efectiv la realizarea anga
jamentelor asumate de în
treprindere în cinstea Con
ferinței Naționale. Astfel, 
printre altele, discutind te
ma „Cum exploatăm și în
treținem utilajele" a fost 

• MOINEȘTI: 200 ML. PE ZI FORAȚI
Brigada de sondori condusă de Ion Dîrlea, de Ia Unitatea de foraj 

din Moinești, a stabilit, în aceste zile premergătoare Conferinței Na
ționale a partidului, un nou record republican, forînd cite 200 ml. 
pe zi în straturi dc rocă foarte dură. Analizind posibilitățile de care 
dispune, pe baza rezultatelor dobîndite, brigada sondorului Ion 
Dîrlea a lansat o chemare fa întrecere către toți petroliștii din bazinul 
Moldovei în care se prevede : creșterea vitezei de lucru cu 2 la sută, 
sporirea metrajului pe fiecare sapă cu 5 la sută, reducerea timpului 
neproductiv sub 8 Ia sută, scurtarea timpului de manevră la sonde 
la numai 5 ore mar? și reducerea consumului de materiale cu 4 la 
sută față de norme.

• BORZEȘTI: AU DEPĂȘIT

PARAMETRII TEHNICI PROIECTAȚI
Chimiștii de la Borzești au realizat producții record în aproape toate 

fabricile și secțiile Grupului industrial de petrochimie, depășind po
tențialul capacităților proiectate, la unele instalații, cu 10—15 la sută. 
S-au obținut, astfel, peste sarcinile de plan, circa 400 tone cauciuc 
sintetic, 500 tone policlorură de vinii, 100 tone polistiren, 100 tone fe- 
nol-acetonă, 440 tone triclor etilenă. Pe baza acestor realizări, petro- 
chimiștii de pe Valea Trotușului și-au reconsiderat angajamentele 
asumate în întrecerea socialistă, hotărînd să-și suplimenteze sarcinile 
de la 40 la 70 milioane lei Ia producția globală, de la 30 la 50 milioane 
Ici !a producția marfă și să reducă cheltuielile materiale cu 8 
milioane lei.

Dar la ce poate folosi o astfel 
de evidență care ne răpește zile 
întregi de muncă de vreme ce 
sîntem lăsați să ne descurcăm 
cum putem ? Lunar și trimestri
al, apoi, trebuie să întocmim și 
să trimitem la grupul industrial 
o situație tip „M.S.U.M." cu 
muncitorii pe schimburi la care, 
în ultima lună a fiecărui trimes
tru. trebuie să alăturăm încă o 
situație, de data aceasta de tip 
..MSInd3“. In general, același 
lucru. Precizez încă o dată : 
multe din datele care ni se cer 
în mod repetat nu pot folosi ni
mănui, la nimic serios și sînt 
convins că peste multe nici nu 
se uită nimeni.

— Cum vedeți simplificarea 
acestui stil de muncă, a relații
lor uzină-grup industrial, apropi
erea și amplificarea lor în sensul 
rezolvării cu mai mare operati
vitate a problemelor legate con
cret de producție ?

— Consider că este necesar să

vizată cu sarcini concrete 
faza de ajustaj, pentru e- 
liminarea rebuturilor la 
carcasele de aluminiu ale 
lămpilor fluorescente. Re
zultatele sînt vizibile de la 
o zi la alta, în micșorarea 
radicală a numărului de re- 
tumări. In acest cadru cei 
21 de membri ai brigăzii 
de tineret au în atenție

a
aluminiu.

reducerea in continuare 
consumului de 
dincolo de pragul deja a- 
tins de la 5,2 kg la 4,8 kg 
la fiecare din cele 10 000 
carcase realizate lunar. Vic
tor Basarab, conducătorul 
brigăzii este „as" intr-ale 
matrițeriei, minuind cu a- 
ceeași superioară pricepere 
strungul, freza, raboteza și 
mașina de rectificat, dar și 
un însuflețitor al în
trecerii, al căutării de noi 
soluții pentru ridicarea 
productivității muncii. In

LA ÎNTRECERE
CU

ROMULUS LAL

fi

MINUTELE

UN FOTOREPORTAJ

calitatea sa de secretar al 
biroului U.T.C. din secție 
nu pierde din vedere nici 
să întrebe și despre înde
plinirea sarcinilor de orga
nizație încredințate fiecă
rui utecist — in cazul de 
față Nicolae Zamfir, care 
avea de scris un articol 
pentru gazeta „Electroteh- 
nistul".

In ipoteza efortului pro
fesional cele 400 de tinere 
muncitoare de la secția 
„covoare" pot fi regăsite zi 
de zi, iar in fiecare lună,

(Urmare din pag. I)

a împlinit douăzecișicinci de 
ani nu-i tocmai ușor, minerii din 
Petrila, cei mai mulți, îl știu 
pe șeful de brigadă Andrei Ko
vacs, — sînt veri cei doi Ko
vacs — și le este greu să crea
dă că „omul pe mina căruia 
mergeau cu ochii închiși" a ple
cat la pensie și cum prea pu
țini intraseră pe . galeria săpată 
de actualul șef de brigadă și oa
menii săi, mai auzeai : „Să-l 
vedem la treabă, și după aia mai 
vorbim"... Asta a fost pînă a- 
cum citeva luni. Și l-au văzut.

Așadar, ce faptă demnă de-ai 
rosti numele întreg a făcut 
Francisc Kovacs ? Punem aceas
tă întrebare maistrului de 
schimb și răspunsul vine sigur, 
omul se sprijină în vorbele pe 
care le rostește, semn că sînt 
„armate" cum trebuie aceste 
vorbe. ..Un șef de brigadă nu e 
numit de conducerea minei — 
vine tovarășul director sau în.- 
ginerul șef și spune : „de astăzi 
tu răspunzi de această forma
ție". Pe s^f trebuie să-l aleagă 
oamenii cu care va lucra și e 
de știut că ei îl aleg pe cel 
mai bun. Nu că noi n-am fi 
aflat că Francisc e miner bun. 
Dar în brigadă erau mineri cu 
vechime și pricepuți și destoi
nici. bărbați de 40—43 de ani și 

se înceapă cu revizuirea tutu
ror situațiilor și datelor statis
tice care se cer în prezent unei 
întreprinderi și reducerea la 
minim posibil. Nu sîntem îm
potriva hîrtiilor și situațiilor ci 
a excesului. Aceasta ar duce la 
descongestionarea serviciilor teh- 
nico-administrative și la mai ra
ționala utilizare a cadrelor pen
tru producție. Grupurile indus
triale, centralele, combinatele 
cu statut de centrală să fie îm
puternicite— așa cum mai spu
neam — cu drepturi care să le 
permită a interveni mai activ, 
mai autoritar și mai operativ în 
conducerea și perfecționarea ac
tivității economice a unităților 
din subordinea lor. Ele trebuie 
să devină într-adevăr organisme 
de dinamizare a producției și 
a progresului tehnic, de creștere 
substanțială a eficienței econo
mice a tuturor întreprinderilor, 
mari sau mici.

tot in ținută de lucru, sini 
prezente fi In acțiuni de 
muncă patriotică, pentru 
amenajarea bazei de agre
ment a tinerilor din oraș, 
pe malul Oltului, insă și 
la înfrumusețarea între
prinderii și la secerat, pe 
ogoarele C.A.P. Slătioara, 
unde le-a fost repartizat în 
acest scop un lan de grîu 
de 5 ha. In ambianța unor 
asemenea împrejurări, se 
cunosc mai bine, își relevă 
calități și trăsături de ca
racter și, firesc, după 6 luni

Francisc in ziua aceea avea doar 
25. E de mirare nu ? Și am zis 
că cei din brigadă știu mai bine 
decit noi. Să ai un tînăr de 
douăzecișicinci de ani în frun
tea unei brigăzi de deschizători, 
nu prea s-a întimplat pînă a- 
cum. Dar hotărîrea și știința 
celor din brigadă e lege. Și bri
gada a săpat și armat peste 
1100 metri liniari de galerie și 
lucrări auxiliare, a reușit în 
luna iunie peste 80 metri ia îna
intare, la o galerie cu profil de

PERFORMERI Șl PERFORMANȚE
12,5 metri. Este unul din cele 
mai bune rezultate obținute de 
brigăzile cu cele mai mari vite
ze de avansare pentru că, tre
buie să știți, formația lui Fran
cisc Kovacs face parte din rin- 
dul acestor brigăzi. Peste 1100 
metri, deci ! Vin unii, vin alții, 
se uită, cintăresc din ochi price
perea celor 13 oameni care au 
străbătut această distanță de pe 
orizontul XIV, pun mina si-i 
auzi : „mă. Francisc ăla de e 
văr cu Andrei la ce școală a 
umblat ?“ Ei și acum au văzut,

NOI OBIECTIVE ECONOMICEPE HARTA ȚĂRII
• LA ÎNTREPRINDE

REA „SALINA", DIN 
OCNA MUREȘ, A FOST 
PUSĂ 1N FUNCȚIUNE. 
CU 5 ZILE ÎNAINTE DE 
TERMENUL PLANIFI
CAT. O INSTALAȚIE MO
DERNA PENTRU OBȚI
NEREA SĂRII PRIN EVA
PORARE. avind o capaci
tate anuală de 25 000 tone. 
De remarcat că lucrările 
au fost efectuate de un co
lectiv al trustului de con
strucții și montaje miniere 
București, față ca procesul 
de producție să fie stinghe
rit.

• ÎN IMEDIATA VECI
NĂTATE A MUNICIPIU- 
LUI roman, ȘI-A ÎN
CEPUT PRODUCȚIA O 
NOUA UNITATE AGRI
COLĂ — COMPLEXUL 
DE SERE ȘI SOLARII — 
de unde s-au livrat primele 
30 de tone de legume. 
Complexul se întinde pe o 
suprafață de 10 hectare S> 
este dotat cu utilaje de 
înaltă tehnicitate.

Noua unitate agricolă va 
contribui Ia buna aprovi
zionare a populației în a- 
notimpurile reci.

de muncă și viață, alături 
în același loc de muncă, de 
participare la activități în
treprinse de organizație, 
alte tinere trăiesc, ca Lenu- 
ța Militam și Rodica Pi
sar ău, emoțiile pregătirii 
în vederea adunării gene
rale care va discuta primi
rea lor în U.T.C.

Lună de lună, în între
prindere a crescut numărul 
tinerelor, numai în mai-iu- 
nie au fost angajate încă 
130, ca lucrătoare sau pen
tru cele patru luni de uce- 

minerii cu vechime, ce fel de 
meserie are în cap și în mîini 
noul șef de brigada. Vocea, 
maistrului intră in alt registru, 
semn că trebuie să ne oprim cu 
întrebările.

Ne interesăm de datele statis
tice ale brigăzii. Angajamentul 
trimestrial îmbunătățit a fost 
realizat încă din luna mai și 
depășit cu 38,7 la sută. A fost 
unul din cele mai mari angaja
mente. Brigada l-a realizat in
tr-o singură lună, și i-a adăugat 

incă aproape 40 de procente. în 
lunile aprilie și mai viteza me
die de înaintare a fost de 70 
metri liniari. în iunie — de pes-- 
te 80, cum spuneam. Nu acesta 
este recordul Văii Jiului. Dar 
cine poate afirma că nu brigada 
lui Kovacs va fi în frunte cit 
de curînd ?

Ce spune însă șeful de bri
gadă ?

„Da, zice Francisc Kovacs, am 
auzit de 100 și chiar de peste 
100 de metri de galerie săpată 
și armată. Cifra nu este peste

• COLECTIVUL ȘAN
TIERULUI „PORȚILE DE 
FIER" AL ÎNTREPRINDE
RII „ENERGOMONTAF- 
BUCUREȘTI A ÎNCHEIAT 
OPERAȚIILE DE ASAM
BLARE A CELUI DINȚII 
AGREGAT AL MICROHI- 
DROCENTRALEI DE LA 
CURTEA DE ARGEȘ, cea 
de-a 9-a unitate hidroenerge
tică din salba de lumini ce 
se construiește pe riul Ar-

geș. După cum a precizat 
Valeriu Perșinaru, inginer-șef 
al șantierului, lucrarea a fost 
terminată cu 3 luni mai de
vreme, colectivele de mon- 
tori și constructori îndepli- 
nindu-și astfel una dintre 
principalele prevederi înscri
se în angajamentele asumate 
în întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului. In 
prezent, agregatul, cu o pu
tere funcțională de 4 000 kW, 
se află în probe de uscat.

nicie, iar cererile altor 85 
de a deveni țesătoare de 
covoare așteaptă rezoluția 
directorului. S-a deschis o 
secție cu același profil la 
Caracal, se fac pregătiri în 
același sens și pentru Dră- 
gănești-Olt. Survin, desi
gur, nu numai probleme de 
organizarea producției și a 
muncii, dar și privind tran
sportul, masa, cazarea a- 
cestor tineri. Bineînțeles, 
intră astfel în actualitate 
și numeroase aspecte edu
cative, căci noile angajate

puterile noastre și rămîne de 
văzut ! Noi deocamdată le-am 
luat-o înainte celor de la inves
tiții. trebuie să țină și dum
nealor pasul cu brigada, avem 
nevoie de materiale la timp, că 
doar nu putem arma galeria cu 
promisiuni". Asta e tot ce mi-a 
spus Kovacs. Care să fie explij 
cația saltului făcut de brigadă 
în ultimele luni, încerc să aflu 
de la cei care lucrează sub „co
manda" acestui tînăr ?

„Francisc descoperă în noi

ceea ce exista format de ani de 
zile dar nedat la iveală. Vine 
el o dată și ne spune : uite, 
fraților, dacă facem așa și ata
căm așa și lucrăm fără pierderi 
de timp în plus — că timp pier
dem cu aprovizionarea — ajun
gem la cutare rezultat. Vezi, a- 
tunci noi am zis că se poate, și 
am și făcut, știam noi că se 
poate, da îți trebuie îndemnul 
și exemplul celui din frunte. A- 
eum vedeți cum lucrăm : în
tinși pe spate sau pe burtă, dar 
dacă tot lucrăm așa — că deo

Un substanțial avans față 
de prevederi se înregistrează 
și la asamblarea celui de-al 
2-lea agregat al centralei a- 
mintite, precum și la efec
tuarea operațiilor de montaj 
a utilajelor din alte patru 
microhidrocentrale de pe riul 
Argeș: Pitești, Noapteși, Zi- 
goneni și Băiculești.

• LA GHERGHIȚA — 
localitate situată în județul 
Prahova, A FOST DAT IN 
EXPLOATARE UN COM
PLEX DE CREȘTERE ȘI 
ÎNGRAȘARE A PORCI
LOR obiectiv la a cărei 
construcție au participat 27 
de cooperative agricole de 
producție. Noul complex, 
primul de acest fel în ju
deț, dispune de condiții 
care-i permit organizarea 
muncii în flux continuu. 
Ca atare, anual de aici ur
mează a 
3 000 tone 
din carne 
zent, atît 
trustul de
taj-Ploîești — cit și bene
ficiarul se preocupă ca in 
mai puțin de 6 luni com
plexul să atingă parame
trii prevăzuți pentru actua
lul cincinal.

fi livrate circa 
carne și produse 
de porc. In pre- 
constructorul — 
construcții mon-

sînt foarte tinere, unele sub 
18 ani, fără o bogată ex
periență de viață, cu atît 
mai mult cu cît vin de la 
sate. In egală măsură, in
tervin deci multiple solici
tări, sarcini și răspunderi, 
atît pentru conducerea în
treprinderii cît și pentru 
comitetul U.T.C. Dialoguri
le apropiate ale directoru
lui unității, Constantin 
Ceaușu, și ale secretarului 
U.T.C., Ion Nicolae, mem
bru al consiliului oameni
lor muncii, au adus pînă a- 
cum multe rezultate utile. 
Se vor continua cu aceeași 
preocupare pentru maximă 
operativitate a rezolvărilor. 
Dar, intr-un astfel de con
text nu mai puțin aștepta
tă este și contribuția consi
liului tinerelor fete de la 
nivelul organizației orășe
nești Slatina a U.T.C. care, 
deocamdată, se lasă încă 
așteptată. Dincolo de pla
nuri și bune intenții, pentru 
nimeni, nu este timp de 
pierdut.

ION TRONAC
Foto : EMIL TĂNJALĂ 

camdată nu se cunoaște vreun 
sistem de înaintare unde să stai 
numai în picioare — deci dacă 
asta ne e meseria, să stoarcem, 
atunci orele în favoarea noas
tră. Una e să se zică despre 
tine: „da. ăștia nu-s pescari*' 
și alta să auzi „folclor" pe sea
ma ta. Și apoi și ciștigul: mai 
saltă și el și nu e râu“.

Spuneam la început: consoli
darea unei galerii este un act 
de conștiință. De fapt, un act 
de elementară camaraderie 
dacă vrem să ne amintim ce 
cuprinde și ce semnifică acest 
cuvint.

Misiunea brigăzii lui Francisc 
Kovacs este de a săpa și conso
lida galeriile prin armare. Iată, 
descoperim încă un teritoriu 
unde nu este admisă eroarea, 
unde nu există coeficient de to
leranță. Minerii din Petrila 
merg prin galeria brigăzii lui 
Francisc Kovacs, au precizat in
terlocutorii noștri — mulți la 
număr — cum ar merge pe stra
dă la lumina zilei. Și această 
necesară siguranță nu e atît un 
omagiu, cit un act de atestare 
valorică a tînărului de douăzeci
șicinci de ani, de asimilare in 
rîndul celor cu mîini care nu 
greșesc. Dacă adăugăm și rezul
tatele brigăzii pe ultimele luni, 
transcriem cu respect, în pagi
nile ziarului, numele acestui 
miner «camarad.
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OAMENI, EXPERIENȚĂ, PASIUNI

Cum stăpîniți 

„mașina timpului"?
O anchetă internațională de CAROL ROMAN

național singurul „mijloc de a de- 
ripâna obiceiurile cele urîte și 
a forma gustul unei nații". în re
alitate, „Societatea filarmonică" 
adăpostea o organizație politică 
menită să realizeze votul univer
sal, unirea, emanciparea țigani
lor, dreptatea și egalitatea într-o 
societate strivită de un feudalism 
anacronic. Eliade n-a fost numai 
una din personalitățile de frunte 
ale revoluției de la 1848, e ade
vărat, o personalitate plină de 
contradicții și de ciudățenii, care

sului politic a lui Heliade care 
nu se datora atît unui confor
mism și unor slăbiciuni de ca
racter, cît unor convingeri inti
me ale autorului. De aceea se 
poate spune că el n-a participat 
cu toată consecvența la o revo
luție politică și socială, în schimb 
a realizat o revoluție a spiritu
lui, printr-o strînsă legătură cu 
realitatea concretă a vieții de 
fiecare zi, cu formele vii de ex
presie ale poporului. „Eliad scria 
cum se vorbește — remarca E-

meniu în lucrări ca : Gramatica 
(Sibiu, 1828), Paralelism intre 
dialectele român și italian (1841). 
Vocabular de vorbe străine în 
limba română (1847). Cu toate 
exagerările sale latinizante și ita- 
leinizante, Heliade a avut în do
meniul limbii contribuții remar
cabile, afirmînd structura latină 
a limbii noastre, cerînd înlocui
rea alfabetului cirilic cu cel la
tin, simplificînd alfabetul și sus- 
ținînd că nu trebuie să înlăturăm 
„zicerile străine ce s-au natura-

UN MODEL DE

NILS
K. STAHLE

Nils K. Stihie e*t« 
directorul executiv 
al renumitei Funda
ții „Nobel- din Stoc
kholm, cu începeri 
din anul 1948.

După ce a termi
nat studiile juridice 
la Lohe (Suedia) a 
activat mai bine de 
două decenii in di
plomație, avind ran
gul de ambasador în 
cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al 
Suediei.

Om de o vastă e- 
rudiție, este autorul

unor inperUak k»- 
crtri dedicau atit tai 
Alfred Nobel efe P 
laureaților impor
tantului premiu di» 
diferite lin te
rnii.

Fii«d«-i renăs
cută pe plan interna
tional competenta i» 
problemele de drept 
international. Nils K. 
Stable este consultai 
deseori, de către di
ferite ins ti toții io- 
ternaționale, in pm- 
bleme juridice cu
rente.

ARTIST-CETÂȚEAN
ae ghida în politica după formula 
»u mai puțin contradictorie pen
tru acri eveniment istoric : „urăsc 
tiran::. Mi-e frică de anarhie". 
Penuru el, formula aceasta nu era 
o simplă metaforă, ea deriva din 
însăți esența gîndirii lui social- 
pc- tice. exprimată în lucrarea 
Echilibru intre antiteze, sau Spi- 
rital p materia <18-59—1869), în 
care milita pentru păstrarea ar- 
axmiet «i eritarea răsturnărilor : 
_De».'za scutului nostru va fi 
una r aceeași : Echilibru antite
zelor, și prin urmare :

Dnvdd și Datoria
Autoritatea și Libertatea 
Guvernul și Poporul
Corn «nația și Progresul etc.

de ION DODU BĂLAN

zfla același respect din
partea noastră, aceeași apărare, 
arelaș mit, pe cît vor fi in echi
libra. iar la intîinplare de va în-

A ȘTI SÂ MUNCEȘTI, 
SĂ VISEZI, 

SĂ GlNDEȘTI...

v»aer o parte. % om trece in par
tea criei rminse. spre a susține 
echilibra*. Un asemenea princi
pia era o frină pentru revoluție

minescu : viul grai a fost dască
lul lui de stil. Prin el limba s-a 
dezbrăcat de formele convențio
nale de scriere ale evului mediu 
și ale cărților ecleziastice, a de
venit o unealtă sigură pentru mî- 
nuirea oricărei idei moderne. Din 
acest punct de vedere Eliad a 
fost cel dintîi scriitor modern al 
românilor și părintele acelei limbi 
literare pe care o întrebuințăm 
astăzi". Pe această legătură in
disolubilă cu spiritul național, cu 
tradițiile folclorice și cu poporul 
se bazează tot ceea ce a rămas 
mai bun din creația sa originală, 
din care cităm în primul rînd 
poezia antologică Zburătorul și 
tot pe ea se reazimă reformele 
sale lingvistice care au determi
nat o evoluție fericită a limbii 
române literare, chiar în ciuda 
numeroaselor exagerări pe care 
Heliade le-a făcut și în acest do-

lizat". El milita cu îndreptățire 
pentru îmbogățirea vocabularului 
prin contactul cu textele vechi 
care, printre altele, au darul de 
a asigura și unitatea limbii noas
tre naționale, ceea ce evoluția ei 
ulterioară a atestat cu prisosin
ță. în privința rolului creatoru
lui în societate el socotea că poe
tul este un misionar care trebuie 
să se inspire din prezent și să 
pregătească viitorul, în calitatea 
lui de îndrumător spiritual al 
mulțimilor. în viziunea sa crea
ția științifică și literară reprezenta 
un act politic cu un important 
rol funcțional. Fiind chemată să 
studieze trecutul ea va dezvălui 
și ceea ce e bun și ceea ce e rău, 
în scopul educării, realizînd ast
fel un act de pedagogie națio
nală. „Toți cîți se ocupă de ști
ință spre a ameliora societatea 
sau politica — scria Heliade — 
studiind trecutul ei, conducînd 
prezentul spre a prepara un vii
tor mai ferice și prevăzînd ast
fel pentru educațiunea junimii, 
aceștia în adevăr pot zice ca face 
adevărată politică". Un asemenea

act pedagogic, plin de răspun
dere pentru evoluția literelor ro
mâne a întreprins Heliade și în 
calitatea lui de îndrumător cul
tural, luptînd împotriva grafo- 
maniei și a autorlîcului: „Copii, 
cîți învățați carte — scrie el — 
feriți-vă ca de altă aia să nu că
deți în boala autorlîcului. Invă- 
țați carte, cultivați artele, învă- 
țați meșteșuguri cît putețu : eu 
nu vă zic să nu scriți; dar scriți 
ca să vă deprindeți; ca să vă fo
losiți voi, ca să folosiți pe alții, 
dar nu ca să sburați așa de juni 
și de timpuriu la nemurire ; că, 
zău, nu știți qe va fi pe acolo".

îndemnul lui Heliade a rămas 
tot timpul de o neștirbită actua
litate ; de aceea e bine ca îndru
mătorii culturali și cei ce se o- 
cupă de fo^narea, educarea și 
instruirea tineretului să-1 păs
treze viu în minte și să-1 aplice 
în acțiunile lor. El îndemna la 
scris dar și la exigență. El clauza 
un spirit critic intransigent, in
compatibil cu concesiile și adu
larea infructuoasă a tinerilor : 
„Lăsați-i să scrie, dar nu le dați 
nas, nu-i înlesniți să-și tipărească 
lucrările copilărești, că i-ați pier
dut" îndemna el cu francheță și 
cu grijă pentru destinele litere
lor române și ale generațiilor ti
nere de scriitori. Heliade a fost 
și rămîne pentru toate generațiile 
de tineri un exemplu de pasiune, 
de dăruire și muncă pentru pro
pășirea limbii și literelor române, 
pentru afirmarea națiunii noas
tre în concertul universalității. El 
a fost și rămîne pentru tinerii 
scriitori un model de artist-cetă- 
țean, pentru care scrisul însemna 
a „lucra în folosul societății și 
omenirii" ; în viziunea lui litera
tura autentică „nu tractă decît 
despre binele și-mulțumirea so
cietății, spre ameliorarea ei, spre 
perfecționarea omului, în cele 
individuale, în cele soțiale, și în 
cele guvernamentale". Heliade 
constituie pentru noi toți un e- 
xemplu de sete de cunoaștere, de 
pasiune pentru acel mare viciu 
nepedepsit care este lectura.

DUMITRU M. ION

de NILS K. STAHLE

Nu este pentru prima oară cind vin in contact 
eu ziarul românesc „Seinteia tineretului", care-ți 
dovedește de mai mulți ani consecvența in or
ganizarea unor valoroase anchete internațional* 
pentru umanitatea tinără.

Atunci cind mă întrebați cum anume stăpi- 
nesc mașina timpului, sint convins câ sintev 
preocupați de modul in care oamenii tineri iși 
folosesc orele vieții și ce anume fac — sau maj 
de grabă ce trebuie âă facă — pentru a-și con
sacra eforturile, în mod plenar, in vederea atin
gerii unui scop folositor colectivității și sieși. 
Prin minte imi trec cuvintele înțelepte ale lui 
Voltaire care, cindva. a scria : „Le temps est 
assez long pour quiconque en profile ; Qul tra- 
vaille et qui pense en etend la limite. On peut 
vivre beauooup sans vegeter longiemps-4 (Timpul 
este destul de lung pentru dne știe să profite de 
£1 ; Cine muncește și cine gindește ii inunde li
mita. Poți trăi mult fără să vegetezi îndelung)

Mai intii trebuie să muneești — deoarece din 
acest punct izvorăsc toate : și satisfacția per- - 
nală $i recunoașterea publică și progresul indi
vidual și mulțumirea inegalabilă de a contribui 
la progresul mediului in care activezi. Vedeți, 
dragi tineri din România, despre această ches
tiune a muncii s-a scris multă literatură in în
treaga lume. Dacă ar fi să încerc a afirma o xiec 
principală din lucrările pe care am avut puținp 
de a le fi parcurs, aș semnala una : atunci cind 
realizezi — sau creezi — ceva, să trăiești cu sen
zația timpului, a devenirii. Orice lucru il faci nu 
uita că el se află supus in permanență probei 
dar și eroziunii timpului. Nu există ur. judecă- 
tor mai exigent, mai aspru, mai nemilos deejt 
timpul. Dacă ai realizat un lucru de valoare — 
fie ca concepție, din punct de vedere al calității 
Înglobate în acesta, ori prin consecințele asupra 
circuitului de bunuri al oamenilor — doar tre
cerea timpului iți va notifica intrutotui valoarea 
sa. De a'ceea, conchid :

a) cind lucrezi, cind te apleci asupra unui 
obiect pe care-1 creezi, indiferent despre ce este 
vorba — încearcă să-1 înzestrezi cu tot ceea ce-i 
poate da durabilitate și care te reprezintă pe tine 
cel mai bine. Nu crea doar pentru a te afla in 
treabă. Pentru că vine un timp cind ceea ce ai 
creat, supus fiind la proba practică a vieții va 
duce în mod indiscutabil fie la aprecierea ta de 
către ceilalți cu apanajul responsabilității, ari la 
depreciere, prin sublinierea firească a iresponsa
bilității tale. Ambele alternative se află in mii- 
nile omului...

b) încearcă să te înalți peste ocupația ta stric
tă, diurnă. In confruntarea cu timpul iți trebuie 
acel ceva pe care aș îndrăzni să-1 denumesc „su
flul de a parcurge timpul**. Fixat de o profe; 
siune ori o ocupație — tocmai pentru a izbuti 
să faci mai mult chiar in domeniul tău propriu 
— încearcă, neîncetat, să-ți menții trează sensi
bilitatea, să te încarci in permanență cu mrejele 
clipei care urmează... Poate că tocmai de aceea 
atit de mulți oameni tineri, mai cu seamă, sint 
poeți — sau mai corect spus — Încearcă să fie

în această privință mi-aș permite o digresiune 
în sensul ideii mele de mai sus: este cunoscută 
activitatea științifică și ca om întreprinzător a 
creatorului fundației care-i poartă numele. Al
fred Nobel. Munca sa l-a absorbit in întreaga 
viață Intr-o asemenea măsură, incit una dintre 
cărțile romanțate ce au fost scrise despre Nobel 
se numește „Omul pe care nimeni nu l-a cu
noscut” .

Și totuși, In întreaga sa viață și activitate a 
încercat să se înalțe mai presus de clipa de apli
cație a capacităților sale.

Alfred Nobel dovedea un interes deosebit atH 
pentru știință, cit și pentru literatură. El căpă
tase noțiuni tehnice și umanistice, fără să aibă 
vreun fel de pregătire universitară. Și de aceea 
avea unele limite în formația sa. Și totuși, bi
blioteca sa, care era bine dotată, conținea atit o- 
pere tehnice cit și literare în toate limbile de 
circulație internațională. El susținea că cuoeri- 
rile științelor naturii constituie materialul din 
care va izvorî fericirea generațiilor viito^je, iar 
mesajul umanist al literaturii va avea rolul său 
la atingerea acestei aspirații.

în timpul studiului său perseverent al limbi
lor, el a tradus continuu literatură în limba sue
deză, dovedind asemenea aptitudini îneît aproa
pe că a devenit el însuși un scriitor. Prof.

Schi tick, renumitul său biograf, «pune» că No
bel ..avea toate perspeet-vele de a devesx s» 
scriitor de poez_e reflex.vA deoarece ei ove» • 
mare sensibilitate și putere jmațiaetivâ. ca 
poate observa in tinerețea sa. in meercânie 
tice influențate de Shelley*.

Dar intorsă:ura pe care a kx2*.-o viata 4

fice. natural că l-au îndepărta» de poete 
mai tirziu. cind a vrut să se apuce ară*: ce li
teratură șt sâ încerce să acrie sefiițe — era 
tirziu. Imagmaua sa era âe-aeusn nea<tarâ •* •* 
exprima aproximau» , el enjur fucd comtaem 
de aceasta Ptanur_e sale pec-ru astfei de r» 
mane ca „Surorile* (IM?) sau de 
(INI) in care fi-a exprima: șederile 
reformelor sortate - erau Jesui 
artificiale deș: conțineau obser 
asupra naturii umane. Antud 
viață, toc mai accentuata, a 
sale să fie sarcastice șt c&u 
deloc surprinzător ră ele a 
publicate

Singura sa încercare de a serie o p.esâ * f»s 
tragedia ..Nemesis* lucrata m INS v- pubLcata. 
la Pani. în INA Dar ei a «uns toana* cind 
ediția a fost gata Membru supraviețuitor. az fa
miliei. care au conadera: că ..o astfel de p.eta 
slabi nu poate aduce tuci un credit menor-.a 
unui mare om' au (Lsvu*-e. pâstrindu-oe doar 
trei exemplare ^Foarte bite s-a prooeoati sp-ne 
prof. Sehlucit. pentru că pubtteul ar fi avu*, de
sigur o imagine falsă a Iui Nobel <tn acest mx 
produs tipării al condeiului său. Alfred Nobel 
a fost, intr-adevăr, un poet, el a avut sensibilita
tea unui poet p ce tinâr ei ar fi putut să se 
exprime intr-o formă poetică- Dar aceasta a dis
părut o data cu trecerea anilor*.

El și-a menținut dragostea pentru poezie de-a 
lungul vieții, in ciuca enormei poveri a activi
tății sale științifice. El • urmân: îndeaproape 
direcțiile literaturii, induriv cea scandinavă pa 
văzut in ea sursa întinerim omului în dezvolta
rea sa către o viață mai bună la care ei vi
sează.

în scrisorile sale el citează, adesea, g chiar 
parodiază pe Shakespeare aau pe aip serutor. 
englezi. încercările sale poetice au fost, după 
cum știm, inso irate din Byron fi Sheliey. fi el a 
fost in mod evident foarte famuiacxat cu felul 
de a gindi al autorilor vechi $1 moderm. aii: cei 
binecunoscut cit și cei obscuri. El și-a expri
mat clar simpatiile și antipatiile în ceea ce pri
vește operele pe care le-a parcurs, reiesmd clar 
că el a preferat opere cu o tendința de fabula
ție și imaginație și că i-a dezaprobat pe natura; 
liștii timpului său. Printre scriitorii francezi ei 
a admirat pe Victor Hugo, pe care l-a cunoscut 
personal, de asemenea, pe Maupassant, Balzac și 
Lamartine. A prețuit marii scriitori ruși ca Go
gol. Dostoievsky Tolstoi și Turgheniev. dintre 
care, cel mai mult, l-a admirat pe acesta din 
urmă. Scriitorii săi favoriți — scandinavi — pe 
care adesea i-a discutat in scrierile sale adre
sate prietenilor au fost Ibsen. Bjomson, Jonas 
Lie, Garborg. Victor Rydberg și Selma Lagerlof. 
Prietenilor suedezi el le-a făcut o scurtă cro
nică a piesei lui Ibsen ..Peer Gynt“.

Prietenii lui Nobel spuneau in scrisori că și 
mai tirziu. la bătrinețe. el putea să recite cu o 
anumită frumusețe pasaje lungi din „Povestfcile 
lui Fritjofs** de Tegner și din „Childe Herold-1 
de Byron. In corespondența sa. el dădea adesea 
citate din cuvintele de înțelepciune ale scriito
rilor din antichitate și din Voltaire. Schiller și 
Hans Anderseen.

In biografiile sale, adesea s-a spus că Nobel 
a dedicat multe din poeziile sale pasiunilor. Ar
hivele, în afară de poezia sa importantă și mult 
discutată „A Riddle*4 (O ghicitoare) conțin multe 
exemple valoroase care arată înclinația sa spre 
poezie. In ultimii ani, au mai fost găsite frag
mente și note scrise de el, ascunse in cele mai 
improprii locuri cum ar fi de pildă in jurnalele 
de laborator. Ele includ poezii scrise de-a lungul 
anilor și niște însemnări ou titlul : „Despre ce 
intenționez să filozofez”.

Cum stăpîniți mașina timpului ? Aceasta de
pinde de fiecare : cum înțelege să se dedice me
diului și sie-și, cum înțelege sâ profite de orele 
vieții, cum știe să muncească, să viseze și sâ 
gindească... — ca să-1 parafrazeze pe Voltaire.

de
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• iubi fora >ă fit geta 
i

Arborii cart fofnind înfioaro
Krwl ctl dulct carMi Pt^x* 
Și ixvor fi o voiului Itgt ?
Ciot oocrtt trăi fără »o fit gata 
Să-l doară
Un pămint pt cart prin vtght 
Cu toți i-am dat mingiitre 
Nummdu-I cu o lingură țoaptâ : 
Tară!

fărâ pirure.
lore murmur de opă, 
de ape fora de păstrăvi, 
de ope io care

8 ZA NTI N
Orico adioro do viat cinfă răcoros
Prin Huiort do spice;
Gmpia st plimbă pină in zări.
Căldura fact valvri-valuri prin aer ;
Trec cintocele
Ca niște novt eu țăranii la pitpt.
Macii n-«dorm ctl o vara de lungă —
Cme poate să «pună
Că inimile nu văd niciodată «oarele ?
Colmele-s in mantii bizantine-mbrăcatt :
Sobul do griu t surisul unui strămoș — 
El foșnește sau mantia ?
Cum se-așteoptă dimineața-n Gmpia Ardealului 
Cu omătul luminii ;
Zorii ouă colina cu aburi de griu I
Toată ziua pâmintvl deapănă Cimpia Ardealului 
Ia jurul asiei griului.

ELISABETA NIȚÂ-NOVAC

PLECAREA
TRAIAN FILIMON

CONSTRUCTORILOR
Ne luarâm umbrele cu noi 
și plecarăm tăcuți 
pe drumuri tinere, neumblate 
auzeam cum strivim 
singurătatea sub tălpi 
și cum ne strigă zările taate. 
Bătătoream poteci nebănuite 
și cinam pe genunchii 
orelor ce-ncolțeau.
Ne mai rănea singurătatea 
stîlpilor do la case puțin 
și soarele ne turna vin

în ulcioare.
Șantierul ne zărea de departe ; 
umeziți de fTomintări 
pmM suflet _ 
in zorii acelei dimineți așteptate 
ne fremăta o mare in umblet.

Statuile s-ou trezit de hmiină orbite 
ulcioarele păstrează vinul rece. 
Argeșul curge 
prin albia lunii
și cu apele toate petrece.

NEAMUL TAU
Neamul tău ți-l cunosc 
întemeiat lîngă zodia berbecului 
zămislit de ochii păsării 
din covor oltenesc.
Tu, lîngă neamul tău 
lîngă izvoare, 
îngenunchezi pe o tăcere 
prin care doar înțelepciunea 
mai poate să coboare. 
Neamul tău ți-l cunosc 
întemeiat lîngă nuri de «oa™,_ 
zămislit de un credincios pămînt. 
Eu, lîngă neamul tău, 
lingă izvoare, 
îngenunchez cu un suflet de sfînt. 
Știu neamul tău 
zămislit de ochii păsării 
din covor oltenesc.
Știu pasărea ce cîntă 
imnul cel mai înalt 
al acestui pămînt românesc.

ULCIOR
Cine mai știe, țara mea, de cind 
Alerg prin tine, toamna numărînd, 
Flop după plop, cocor după cocor. 
De multă frunză umerii mă dor.

Cine să țină minte cîte ploi 
Fug dintr-o zare-n alta peste noi.
Cite semințe rodnice de cînt 

Cad și răsar în mine ca-n pămînt.

Tu, veșnic ești rotire de-nceput 
Alcătuind ulciorul meu de lut.
Și toate timpurile care vin 
Aici il află, de tărie plin.

DOR
Dor din rouâ, dor din 
Cr«șt»-n vatra casei mele 
Rădăcina-i sâ mâ doară 
Ca un cintec pe vioara.

Stîlpii strâjuind pridvorul 
Urcâ-nalți și drepți ca dorul ;
Eu îi răresc cu securea, 
Ei se-ndeasă ca pâdurea.

Bate soare, ceme lună 
Streșinile dor aduna 
Picurindu-I, lacrimi line, 
Peste liniștea din mine.

De-aș cunoaște vre-un descîntec 
Sâ prefac lumina-n cîntec, 
Veșnic mi-ar cînta-n fereastra 
Dorul, pasăre măiastră !

ACȚIUNI DEDICATE

CONFERINȚEI

NATIONALE A P.C.R.

Luna teatrală 
bucureșteană

Teatrele bucureștene se alătură 
elanului general și. în întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, de
dică, acestui important eveni
ment, O lună de activitate, des
fășurată sub semnul creației ro
mânești. In această lună teatra
lă, organizată de Comitetul de 
Cultură și Educație Socialistă al 
municipiului București, se vor 
prezenta în fiecare zi cele mai 
valoroase spectacole din reper
toriul național, prezentate in 
ultimii ani pe scenele Capitalei. 
Actuala inițiativă omagială a- 
cordă prilejul teatrelor din Bu
curești să aducă în fața publi
cului realizări artistice capabile 
să ilustreze activitatea de sti
mulare și valorificare a drama
turgiei originale, clasice și con
temporane. Stagiunea estivală 
bucureșteană va constitui astfel 
un bilanț al realizărilor înregis
trate de viața teatrală bucureș
teană, bilanț care va oglindi lo
cul real oferit de instituțiile 
noastre dramatice piesei româ
nești din toate timpurile. Ince- 
pind, deci, de la 1 iulie și pină 
in ultima zi a lunii, fiecare tea
tru din Capitală își face un punct 
de onoare din a prezenta cel 
mai bun spectacol din reperto
riul propriu, servit de către cei 
mai talentați și mai cunoscuți 
actori. Prima scenă a țării, Na
ționalul bucureștean. va fi pre
zent în acest program cu opt 
spectacole, alese din stagiunea 
prezentă și din cele preceden
te : vom avea astfel prilejul să 
revedem „O scrisoare pierdută”, 
care se joacă aici de peste 20 de 
ani. interpretată, desigur și as
tăzi. de actori iluștri. Același 
teatru va oferi publicului și 
alte spectacole după lucrări
le scriitorilor clasici români, 
precum și cele mai valoroa
se piese originale actuale ca, 
de pildă, ..Săptămîna patimilor” 
de Paul Anghel. Naționalul bu
cureștean va fi singurul prezent 
în această lună teatrală cu o 
premieră absolută, o nouă piesă 
de Al. Mirodan fiind anunțată 
pentru 16 iulie. Reprezentații 
mai vechi sau mai noi, cu lu
crări semnate de Paul Everac, 
Ion Omescu, Aurel Baranga, 
Eugen Barbu figurează, de ase
menea, în programul acestei pe
rioade. Teatrul Bulandra va a- 
duce pe scena Naționalului ver
siunea proprie a „Scrisorii pier
dute". „Ziariștii** de Mirodan și 
o reprezentație de dată recentă, 
„Coloana infinită”, poem drama
tic de Nicolae Tăutu. Nu vor lip
si, firește, nici Teatrul Nottara 
cu „Gaițele” al Al Kirițescu și 
„Omul care...“ de Horia Lovi- 
nescu, sau Teatrul de Comedie 
cu „Croitorii cei mari din Vala- 
hia” de Al. T. Popescu, nici Tea
trul „Ion Vasilescu" cu o piesă 
de Victor Eftimiu, sau Teatrul 
Mic cu un text de Șt. Berciu.

Preocupările și inițiativele in
stituțiilor noastre dramatice vor 
fi evidente în această Lună tea
trală nu numai în ceea ce pri
vește abordarea repertoriului 
național, dar și a capacității lor 
de a transpune scenic piesa ro
mânească la cel mai înalt nivel 
artistic. In cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, teatrele 
vor prezenta lucrări cu o valo
roasă ținută spectaculară, făcînd 
din Luna teatrală bucureșteană 
un prilej de sărbătoare a cultu
rii românești. Sărbătoare la car» 
publicul tînăr, în primul rînd, 
este invitat cu solicitudine da 
toți cei care servesc arta tea*' 
trală în Capitala noastră.

A. B.
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Cu prilejul 

aniversării victoriei
A APĂRUT;

Primirea de către președintele 

Consiliului de Miniștri, 

ion Gheorghe Maurer, a ambasadorului 

Republicii Volta Superioară

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri di
mineața pe Michel Kompaore, 
ambasadorul Republicii Volta 
Superioară, în legătură cu

plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

înapoierea delegației de partid 

și guvernamentale române din Republica 
Algeriană Democratică și Populară

Delegația de partid și guver
namentală, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a parti
cipat lă festivitățile prilejuite de 
cea de-a X-a aniversare a inde
pendenței naționale a Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare, s-a înapoiat vineri după-a- 
miază de la Alger.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Paloș, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, și Pe
tru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor pxterne.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni,delegația a fost întîmpinâtă 
de tovarășii Gheorghe Radulescu

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrul afa
cerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

★

La plecarea de pe aeroportul 
Dar El Beida din Alger, delega
ția română a fost salutată de La- 
yachi Yaker, ministrul algenan 
al comerțului, Abdelaziz Maaoui. 
ministrul turismului, de funcțio
nari superior ai Ministerului Afa
cerilor Externe al Algeriei.

Au fost prezenți membrii de
legației militare române, condu
să de general-colonel Ionel Va
sile, adjunct al ministrului for
țelor armate ale Republicii So
cialiste România. Ștefan Mihai, 
ambasadorul României la Alger.

(Agerpres)

revoluției populare 

mongole
Sub auspiciile Institutului ro

mân pentru relații culturale cu 
străinătatea, vineri după-amiazâ 
a avut loc in Capitală, o aduna
re festivă consacrată celei de-a 
51-a aniversări a victoriei re
voluției populare mongole.

Au participat prof. univ. Stan» 
ciu Stoian. secretar general al 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale. oameni de cultură și artă, 
ziariști, un numeros public.

Despre semnificația acestui e- 
veniment din istoria poporului 
mongol a vorbit prof. univ. 
Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al I.R.R.C.S. El a re
levat prețuirea pe care Partidul 
Comunist Român, guvernul și 
întregul nostru popor o acordă 
dezvoltării relațiilor frățești ro- 
mâno-mongole in cadrul cărora 
un eveniment de o deosebită 
importanță l-a constituit vizita 
întreprinsă in vara anului tre
cut in R. P. Mongolă de dele
gația de partid și guvernamen
tală română, condusă de tovară
șul Nicolae Ceausescu.

In cu vin tul său Dolgoriin Pu- 
rev. însărcinatul cu afaceri ai. 
al R. P. Mongole la București, 
după ce a trecut in revistă suc
cesele obținute de poporul mon
gol in construirea noii orinduiri, 
a arătat că între Republica 
Populară Mongolă fi Republica 
Socialistă România se dezvoltă 
din an in an relații de priete
nie și colaborare tot mai strinse 
care servesc cauzei comune, 
păcii și socialism ului

In încheierea manifestării a 
fost prezentat un film documen
tar mongol.

*
Cu prilejul sărbătorii națio- 

nale a Republicii Populare Mon
gole, vineri seara, a avut loc 
ta cinematograful „Caoitol“ din 
Capitală, un spectacol de ga
lă cu filmul ..Tara mea. Mon
golia". producție a ttudiourilor 
mongoleze care redă aspecte 
din munca pentru construirea 
socialismului.

„LUPTA 
DE CLASĂ"

Nr. 7, iulie 1972
DIN SUMAR :

Mihai Marinescu : Valori
ficarea superioară și eco
nomisirea resurselor mate
riale : Petre Blajovici : E- 
xigențe actuale ale perfecțio
nării activității consiliilor 
populare : Constantin Băbă- 
îău : Conducerea politică a 
activității economice : Aurel 
Duca : Dialogul cu masele, 
cerință esențială a muncii de 
partid ; Mihail Florescu : 
Organizare — relații — atri
buții : Teodor Brateș : Eco
nomie si ideologie ; Valen
tin I. Prisăcaru : Practici a- 
nacronice in domeniul con
tractelor economice : Radu 
Mănescu : Contradicții vechi 
și noi legate de sistemul de 
prețuri

Organizațiile obșești in sis
temul democrației socialiste : 
Dezbatere organizată de A- 
rademia de Științe Seriale și 
Politice secțiile de științe' 
politice și științe juridice.

Henri Wald : Tehnica și 
omul : Virgil Ioan id : Pro
tecția mediului înconjurător, 
acută problemă mondială ; 
Uie ȘerMnescu : Supermo- 
nopolurile și suveranitatea 
națională.
• Din viața partidelor co

muniste și muncitorești.
• Critică și bibliografie ;
• Revista revistelor.

V
iteza secerișului 
depinde în mod 
hotărîtor de func
ționarea combine
lor. Cit stau în 
brazdă, cu ce ran

dament lucrează combinele 
conduse de tinerii mecaniza- 
tori ? — iată ce ne-am pro
pus să aflăm în raidul între
prins în citeva unități coope
ratiste deservite de stațiunea 
pentru mecanizarea agricul
turii Caracal. La cooperativa 
agricolă Drăghiceni se re
coltează ultimele hectare din 
cele 700 cultivate cu griu. 
Producția medie cu 500 kilo
grame la hectar mai mare de- 
cit cea planificată. Cum s-a 
reușit aici ca în aproximativ 
10 zile bune de lucru să se 
secere cu 12 combine C-l su
prafața sus amintită ?

— Combinele au funcțio
nat foarte bine in această 
campanie — ne spune șeful 
secției, tovarășul Constantin 
Toma. Au fost reparate cu 
grijă și întreținute la feL Am 
obișnuit ca in fiecare nară, 
după ieșirea din lan, să facem 
verificarea amintită a stării 
tehnice, întreținerea cores
punzătoare. Nu am lăsat a- 
ceste operații pentru dimi
neața următoare, cum se obiș
nuiește in cele mai multe 
locuri, pentru a ști din vre
me ce piese ne trebuie, ce in
tervenție e necesară. Aceasta 
ne-a permis ca in fiecare zi.

în momentul cînd se usca 
griul să intrăm cu toate com
binele in lan.

Reține atenția uniformitatea 
realizărilor zilnice ale celor 
12 mecanizatori combainieri, 
jumătate din ei tineri. Canti
tatea recoltată de aceștia o«-

Dobrosloveni să recolteze 
peste 600 de hectare din cele 
900 cultivate. La prima ve
dere, judecind numai după 
suprafața recoltată realizările 
lor par inferioare celor de la 
Dăghiceni. Aflăm însă că ei, 
de pe aceeași unitate de su-

ORELE FIERBINȚI ALE SECERIȘULUI

Recoltatul 
va fi 

încheiat
crlează cu mici diferențe in 
Jurul a 20 de tone. De reți
nut că norma unei combine 
in condițiile unității era de 
13 tone.

Prin folosirea cu randament 
sporit a combinelor și a tutu
ror ceasurilor prielnice reu
șiseră și cei 10 combainieri 
de la cooperativa agricolă

prafață. au avut de strîns o 
producție cu 1100—1 300 kilo
grame nfai mare. Mecaniza
torii Mihai Cîrjan, Constan
tin Gheorghe și Gheorghe 
Cîrjan. in ultimele trei zile 
au realizat, comparativ cu 
norma, cantități superioare cu 
17. 21 și respectiv 15 tone de 
griu.

— Am început să socotesc 
anormală situația cînd o com
bină își realizează doar nor
ma — ne mărturisea inginerul 
șef al cooperativei, tovarășul 
Ion Uciu. „Nu numai mașini
le noastre merg bine dar și 
organizarea pe care a făout-o 
cooperativa a foet foarte bună 
— ne spune Iile Scarlat, șeful 
secției de mecanizare. Nici
odată nu s-a intîmplat să aștep
tăm, dimineața, cooperatorii 
de pe combină, atelajele pen
tru transport, sacii necesari. 
Organizarea pe ferme și pe 
formații de lucru s-a păstrat 
și in timpul campaniei, în
trecerea care a existat dind 
foarte bune rezultate".

Conjugarea eforturilor me
canizatorilor cu o bună orga
nizare a muncii celorlalți 
participant! la procesul recol
tării este calea optimă pen
tru încheierea grabnică și 
fără pierderi a secerișului. 
Ceea ce nu se întîmplă în 
fiecare zi și la cooperativa a- 
gricolă din Caracal. Lipsa sa
cilor, a oamenilor de pe com
bine. o defectuoasă preluare 
a sacilor (de multe ori, com
bina încărcată cu saci ser
vește drept mijloc de trans
port. cărîndu-i pină la locul 
de preluare) impietează asu
pra integralei folosiri a tim
pului de lucru numai pentru 
recoltatul propriu-zis. Așa se 
face că un număr de 12 com
bine C-l, C-3 și o combină 
Gloria nu realizaseră decît 
550 hectare din totalul de 990 
hectare.

OCTAVIAN MILEA
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O FINALĂ IDEALĂ
NĂSTASE—SMITH

TEATRE
• Continuă seria de 

spectacole pe care 
prestigioase colective 
artistice le dedică Con
ferinței Naționale a 
partidului în cadrul 
„LUNII TEATRALE 
BUCUREȘTENE». Re
amintind că spectaco
lele au loc in sala Co
media a Teatrului Na
țional în fiecare seară 
la orele 20,00: reținem • 
din program :

— marți, miercuri si 
joi Teatrul Național 
.,1. L. Caragiale" pre
zintă. în Ordine, pie
ile „SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCA
RA» de Eugen Barbu, 
„SĂPTĂMÎNĂ pati
milor- de Paul An- 
ghel și „TRAVESTI» 
de Aurel Baranga. Vi
neri este rîndul Tea
trului Mic cu piesa 
„APE ȘI OGLINZI» de 
Paul Everac, pentru 
ca simbătă și duminică 
să facem din nou cu
noștința cu actorii 
Naționalului într-o 
premieră : „DESPRE 
UNELE NEAJUNSURI, 
LIPSURI ȘI DEFI
CIENȚE ÎN DOME
NIUL DRAGOSTEI" a 
cunoscutului drama
turg Alexandru Mi- 
rodan.

Romane, orele «1,00 
ti votn revedea pe 
Jean Păunescu, Mihai 
Constantinescu. Petre 
Geambașu, Ana Petria, 
Benone Sinulescu, Pe
tre Săbădeanu alături 
de formația vocal-in- 
strumentală Savoy sub 
o conducere artistică 
ce poate constitui un 
cec in alb : Marin 
Constantin. Nae Lăză
rescu și Nucu Petres
cu ne promit că vor 
da varietăților... sarea 
și piperul.

• Ceva asemănător 
anunță și Radiotelevi- 
zlunea română dar 
pentru 10 și 11 Iulie, 
la Teatrul de vară „23 
August". Aceleași nu
me, dar și altele noi 
(Glcă Petrescu, Aure
lian AndreesCu, Cornel 
Constantiniu, Cătălina 
Marinescu, Irina Lo- 
ghin, Iile Udilă etc.), 
suplimentate de doi 
oaspeți de peste hota
re : Chyke Basil (Ni
geria) și Saivadore 
March (Italia) ne invi
tă la spectacole ex
traordinare de muzică 
ușoară Și populară 
prezentate de Ion Mus

tață și susținute cu

SPECTACOLE 
iN AER LIBER
• Trei manifestări 

asemănătoare ca gen, 
spectacole de varietăți 
în care îndrăgiți inter
pret de muzică ușoa
ră și populară vor a- 
părea în fața publicu-

Irina Loghin

lui. au loc și în aceas
tă săptămînă.

• Ansamblul artis
tic al Uniunii Tinere
tului Comunist ne 
promite astfel, pentru 
zilele de 8 și 9 iulie un 
spectacol de „Varietăți 
la grădină", la Arenele

faci prăvălie cu scară"Scenă din „Să nu-ți

GALATHEEA" de Pas- 
kandy Geza (miercuri, 
programul H, orele 
20,15) vor completa c- 
misiunile teatrului ra
diofonic din această 
săptămînă.

La reușita spectaco
lului vor contribui 
Dina Cocea, Leopolcii- 
na Bălănuță, George 
Calboreanu, Ionescu 
Gion, D. Furdui, Dinu 
Ianculescu. Sandu Sti- 
claru, Napoleon Crețu.

TV.-RADIO
• Teatrul radiofonic 

ne anunță punerea în 
„scenă" a două dintre 
lucrările distinse la 
concursul de scenarii 
pe care Radiotelevizlu-

AVANPREMIERA
momente vesele de N. 
Stroe, Mihai Ciucă și 
Nae Lăzărescu.

• Astăzi și luni sce
na Teatrului de vară 
„Herăstrău" va fi 
ocupată; din inițiativa 
Consiliului sindicate
lor, sectorul 1, tot cu 
un program de va
rietăți. Brigăzi artisti
ce de agitație de la 
Automatica, 
IPROCHIM, 
Telefoane, ________
de mandoline din Di' 
recția Poștei, 
„Alunelul", 
de fluierași 
Șui" ’* ” 
vor prezenta, 
firește, 
lecțiuni

I.C.S.I.M.,
TAROM, 

orchestra

, taraful 
formația 

____ „Ciobăna- 
de la Telefoane, 

vizind, 
reputația, se- 
din programe.

spectacol de 
și lumină

• Un 
sunet ______
este anunțat, la 9 iu
lie, în rotonda scriito
rilor din grădina Ciș- 
migiu pe un scenariu 
inspirat din opera pa
triotică a clasicilor li
teraturii române. E de 
notat că pe parcursul 
manifestării intitulate 
„CE-ȚI DORESC EU 
ȚIE, DULCE ROMÂ
NIE" vom avea prile
jul să ascultăm din 
„fonoteca de aur" vo
cea neasemuită a celor 
ce au fost Sadoveanu, 
Tudor Vianu, George 
Vraca.

ne

Quvema
ORA ELEFANȚILOR ALBAȘTRI: 

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

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Doina (ora 19.45).

GALA FILMULUI - MONGOLIA 
ȚARA MEA — rulează la Capitol 
(ora 20).

O AFACERE : rulează la Patria 
(orele 10; 12.30: 16; 18.30, 21), Ca
pitol (orele 9,30; 12- 14,15; 16.30; 
Grădina Capitol (ora 20.15).

TREI DIN VIRGINIA . rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; gl)» 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. 18,30; 21), Favorit (orele 
9.15: 11.30: 13.45: 16; 18.15: 20,30), 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

FILM

Mihai Constantinescu

nea română l-a orga
nizat anul trecut : 
„POSTUL ERA DES
CHIS" (de Alecu Po- 
povici) duminică pe 
programul II. orele 
1915 și „RAMÎI CU 
NOI, CRI NT" (de Dan 
Tărchilă) vineri pro
gramul II orele 10,30. 
Alături de ele, o pre
mieră : „I?: *
VERII" (scenariu 
diofonic 
Auneanu), 
gramul I, 
„NUNTA 
CINSKI"
Kobilin (marți, 
gramul ni ora ____
și „PYGMALION ȘI

,IN ARȘIȚA 
t “zr? ra
de Manole 

luni pro- 
orele 20,55. 
LUI KRE- 
de Suhovo- 

pro- 
20.20)

• O premieră nota
bila 5 „VEDERE DE 
PE POD" — producție 
a studiourilor ameri
cane în regia lui Sid
ney Lumet. Ralf Val- 
lone, Maureen Staple
ton, Raymond Pelle
grin, Jean Sorel, Carol 
Lawrance, Morris 
Carnovsky sînt princi
palii protagoniști ai 
piesei cu același nume 
a scriitorului ameri
can Arthur Miller. Ce 
se poate spune în 
plus ? Piesă contestată 
și film nebăgat de sea
mă de critică la pre
mieră. Apoi au urmat 
discuțiile. Discuții care 
vor continua... cu pă
rerile noastre, ale ce
lor care vom vedea a- 
cest film.

• „EXPLOZIA AL
BA» — o altă premie
ră oferită de studiou
rile din Odessa In re
gia lui Stanislav Go
voruhin. Un grup de 
6 eroi merg pină la 
sacrificiul suprem ofe
rit de o situație dra
matică pe măsură.

I. B.

Ana Petria

„Wimbledon-72“. festivalul 
sportului alb care timp de două 
săptămîni a deținut capul de 
afiș al calendarului sportiv in
ternațional. se încheie astăzi o 
dată cu disputarea finalelor de 
simplu bărbați și dublu mixt. 
Protagoniștii actualei ediții — 
a 86-a în istoria Wimbledonului 
— au fost talentații jucători : 
românul Uie Năstase și ameri
canul Stan Smith. S-a ajuns la 
o finală ideală, notează comen
tatorul agenției „France Pres- 
se“. Pe terenul central al Wim
bledonului vor fi opuși cei mai 
buni jucători ai , turneului, co
tați ca favoriți principali, ju
cători care au impresionat prin 
tehnica și jocul lor exemplar, 
eliminînd fără drept de apel pe 
rînd cei mai periculoși adver
sari. Finalist cu un an în urmă, 
Smith ar părea favorit prin 
calculul hîrtiei, precum și pen
tru faptul că se acomodează 
mai bine cu terenurile de iar
bă, dar mulți specialiști acordă 
șansa lui Uie Năstase, care în 
acest an a repurtat multe 
succese de prestigiu. De ase
menea, comentatorii mențio
nează faptul că în decembrie 
trecut Năstase l-a învins pe 
Smith în turneul de la Paris.

Referitor la victoria sa asu
pra lui Orantes, în semifinale, 

sur
ea re a 

ade- 
nici- 
con-

centrez atît de bine asupra jo
cului, dar oricum Orantes nu a 
dat întreaga măsură a valorii 
sale“. întrebat ce crede despre 
șansele sale în partida finală 
cu Smith. Năstase a declarat : 
„Cu Smith m-am întîlnit de 
mai multe ori și îi cunosc jo
cul. Cred câ partida va fi 
foarte strinsâ. Intr-o finali ca 
aceasta este insă greu sâ știi 
dinainte ce se va întimpla. 
Faptul câ l-am învins o dată la 
Forest Hills nu spune nimic. 
Situația este diferită de data 
aceasta, după cum și gazonul 
este altul. Voi face, însă, totul 
ca să disput cea mai bună 
partidă a mea".

• Vineri la Londra au fost cu- 
noscuți primii învingători ai tur
neului internațional de tenis 
„Wimbledon-72“. Peste 16 000 de 
spectatori au urmărit finala pro
bei feminine in care BiU*e Jean 
King (S.U.A.) a repurtat o facilă 
victorie cu scorul de 6—3. 6—3
în fața lui Evonne Goolagong, 
(Australia), ciștigâtoarea ediției 
de anul trecut.

In finala probei de dublu băr
bați, cuplul Hewit — McMillan 
(R.S.A.) a învins cu 6—2, 6—2, 
9—7 pe americanii Smith — 
Dillen.

• Stadionul Republicii din Capitală, găzduiește astăzi și 
miine cu începere de la ora 15,», întrecerile celei de-a XXI-a 
ediții a campionatelor internaționale de atletism ale României. 
Anul acesta, paralel cu întrecerile internaționale, se va disputa 
și cea de-a 56-a ediție a campionatelor naționale de seniori la 
startul căreia vor fi prezenți peste 300 de concurenți din nu
meroase orașe, ia frJrte cu cei mai buni atleți din țară, com
ponență at lotului olimpic. Numărul țărilor participante la 
această ediție a campionatelor internaționale este de 17. Vor 
fi prezenți printre alții sportivi coasacrați : Petra Vogt (R. D. 
Germană). Tereza Nowak (Polonia), Karel Lismont (Belgia), 
Hristos Papanicoteu (Grecia). Henry c Kalocsav (Ungaria), pre
cum și Valeria Butanu. Argentina Menis, Ileana Silai. Lia 
Manoiix Șerban Ioan. Carol Cortxi. compor.enți ai lotului 
olimpic român.

• Ieri, pe lacul Snagov au început întrecerile tradiționalei 
competiții de cainc-canoe ta care participă sportivi din 10 țări. 
In prima ri a întrecerilor au fost programate cursele de cali
ficare pentru semifinalele competiției programate astăzi cu în
cepere de la ora 17.00. In proba de caiac 1 — 1 000 m printre 
alții s-au calificat in semifinale: A Saparenco (U.R.S.S.). C. 
Macarenco (România). L. Kovacs (Ungaria). Rummel (R. D. 
Germană). La caroe 1 — 1CO9 m alături de reprezentantul 
nostru Ivan Patzaichin au mai obținut calificarea Wlchmann 
(Ungaria). Iurcenco (U.R.S.S.). D. Lewe (R. F. a Germaniei).

în ultima probă a zilei s-au întrecut echipajele de caiac 
4 — 1000 m. Alături de echipajul României (Vernescu, Zafiu, 
Vartolomeu. Sciotnic), s-au mai calificat în semifinale Finlanda, 
Spania. U R S S.

întrecerile ..Regatei Snagov* continuă astăzi. Duminică au loc 
finalele.
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Bufanu. Argentina'Menis, Ileana Silai.’
Ioan. Carol Cortxi, compor.enți ai 1<

Granitul Babadag-
Electrica C-ța 

Danubiana Roman-
Textila Bot.

C.F.R. Pașcani-
Victoria Roman 

Textila Buh uși-Letca Bacău 1

1

1

1

Oituz Tg. Ocna-Ceahliul 2 
Sirena Buc.-Autobuzul Buc. 1,X 
Tehnometal Buc.-

Laromet Buc.

T.M. București-FI. Roșie Buc. 1,X,2

Marina Mangalia-
Dunârea Tulcea 1

Chimia» Rm. V.-Oltul Rm. V. 1,X

1
Lotru Brezoi- 

Unirea Drâgășani
C.F.B. Simeria- 

Mineruj Lupenî

COFVinul-Victoria Călan

1,X

1

pra lui ______, _ _____
Năstase a fost oarecum 
prins de ușurința cu_
obținut calificarea : „Este 
vârât, a spus Năstase, că 
odată nu am reușit să mă

Meciul Secolului la șah
va incepe marți

Potrivit ultimelor știri trans
mise din Reykjavik de agen
țiile de presă internaționale 
meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri 
Boris Spasski (U.R.S.S.) și Ro
bert Fischer (S.U.A.) va începe 
marți 11 iulie. Un prim pas 
spre soluționarea diferendului 
dintre cele două părți a fost fă
cut prin prezența ambilor con
curenți la festivitatea tragerii 
la sorți a culorilor pentru- pri
ma partidă. Sorții au decis ca 
în prima partidă campionul 
mondial să joace cu piesele 
albe, iar Fischer cu cele negre. 
Cei doi protagoniști ai meciu
lui și-au strîns mîna și au 
schimbat cîteva cuvinte, în 
timp ce sute de ziariști pre
zenți în sală i-au aplaudat cu 
multă căldură.

înaintea acestei festi rități 
tradiționale, Robert Fischer, 
convins probabil că atitudinea 
sa de frondă și lipsită de tact 
nu are nici un sens, i-a făcut 
o vizită lui Boris Spasski, cu 
care prilej și-a prezentat per
sonal și în scris scuze pentru 
faptul că din cauza lui s-a în- 
tîrziat începerea meciului, ceea 
ce a produs multe neplăceri 
organizatorilor și federației in
ternaționale.

internaționale 
titlul “ *
marii

CERCUL DE TURISM
(Urmare din pag. U

secretarul comitetului U.T.C. Na 
e de mirare : de la înființarea 
sa cercul de turism e in acțiu
ne. După mine cercul de turism 
este unitatea de bază, nucleul 
care impulsionează dezvol
tarea activității turistice. Rîndu- 
rile celor care înțeleg rolul tu
rismului sint tot mai numeroase. 
Aceasta explică și preocuparea, 
grija comitetului V.T.C. pentru 
programele de activități. Urmă
rim ca acestea să corespundă 
cerințelor de cunoaștere și de in
fluențare. dezideratelor educati
ve. Comitetul U.T.C. se întruneș
te. discută înscrierile la excursii 
și de la caz la caz. in funcție de 
contribuția pe care o aduc unii 
tineri la viața de organizație, de 
rezultatele pe care le dobinde^c 
în producție, le acordăm unele 
facilități. Avem destui tineri 
care au beneficiat de unele a- 
vantaje cum ar fi achitarea din 
fondurile organizației, pină la 
30 la sută, din costul excursiilor. 
Aceste fonduri sint realizate din 
cotizații, din acțiuni patriotice și 
din predarea unor cantități de 
fier vechi. Sint și cazuri — tineri 
care nu muncesc, au abateri de 
la disciplina de producție, de la 
etica socială — cind nu sîntem 
de acord cu înscrierea lor pentru 
plecarea în excursiile asigurate 
de cercul de turism prin agenția 
B.T.T. Trebuie să arăt că toți cei 
30 de membri ai cercului de tu
rism fac parte din activul nos
tru de bază pe care ne bizuim în 
munca politică cu masa tineri-
lor.

Cercul a luat ființă anul aces
ta. Reunește 30 de membri și 
dispune de trei ghizi, aflați in 
perioada de pregătire și ei. Fie-

care, pentru a intra in posesia 
carnetului de ghid, mai are de 
Organizat dte trei excursii. A- 
cestea sint probele practic^. Lă
cătușul loan Suciu e unul dintre 
ei. La ora prezenței noastre aco
lo. el urma sâ organizeze pentru 
proprii lui tovarăși de muncă, 
tineri și ei. excursia de la Cri- 
vaia-Văliug — afișată la panou 
— cu următoarele obiective de 
vizitat : Cetatea oțelului — Re
șița — lacul de acumulare. Com
plexul turistic.

De fapt aceasta este o mică di
gresiune. Activitatea cercului 
este axată in două direcții : 
excursii interne și excursii ex
terne. Anul acesta, pină in pre
zent. s-au înregistrat ia excursi
ile interne circa 400 de partici
pări. iar la cele externe vreo 40. 
Ne ocupăm, mai intii, de prime
le. Excursiile in țară sînt grupa
te pe diferite tematici. O aflu
ență mare au cunoscut cele în
scrise în repertoriul dedicat 
aniversării Semicentenarului 
U.T.C. Firește — precizarea se 
impune — toate acțiunile sînt 
aranjate prin Agenția B T.T. din 
Timișoara. Nu sint subestimate 
drumețiile pe jos și pe biciclete 
în împrejurimile Timișoarei, ori 
la munte. Weekend-ul. deci o 
ieșire de o zi sau de două zile 
la sfirșit de săptămînă. simbătă 
și duminică — ii fac la Baza tu
ristică a tineretului de la Șag — 
amenajată în mare parte prin 
munca patriotică a acestuia. Aici 
există numeroase terenuri de 
sport, pe malul riului Timiș e 
o plajă. Organizația U.T.C. de la 
..6 Martie** are. aici, o cabană de 
20 de locuri și nu concepe să nu 
valorifice pe de-antregul aceste 
posibilități. In sezonul alb. se 
organizează excursii pe... schi. 20

de tineri sportivi din întreprin
dere. asta iarnă, au făcut o 
excursie absolut inedită, pe schi, 
pe Muntele Semenic : 150 km. E 
o performanță. După cum o per
formanță poate fi considerată 
baza materială de care dispune 
cercul la această oră : schiuri, 
bocanci, rucsacuri, hanorace, sal
tele pneumatice, diferite jocuri 
etc. Se estimează că în sezonul 
estival afluența de solicitări vi
zează litoralul unde, in cadrul 
Taberei la Costinești. le-au fost 
rezervate cite 6 locuri pe serie.

Realizări interesante a obținut 
cercul de turism și în direcția 
excursiilor organizate peste 
hotare. Locurile rezervate pen
tru excursiile de mai lungă du
rată in R. D. Germană. U.R.S.S., 
Cehoslovacia. Ungaria. Polonia 
etc. au fost de fiecare dată ono
rate ,S’n" SRstate și solicitate de 
tinerii de la .,6 Martie“ excursiile 
de scurtă durată cum sint cele 
intitulat? ..O zi la Belgrad". O 
parte din acțiunile cercului de 
turism se înscriu, firesc, in ciclu
rile „Tineri să ne cunoaștem pa
tria socialistă*4 și „Floare de 
colț". Pentru a verifica gradul de 
eficiență al activităților turistice 
pentru luna septembrie cercul 
organizează un ingenios concurs 
de fotografii cu largi explicații : 
..Cum și unde ne-am petrecut 
concediul și un altul intitulat 
„Cunoaștem orașul turistic Timi
șoara ?“ Pentru ultimul s-au și 
realizat 80 de diapozitive cu 
principalele obiective turistice 
din orașul de pe Bega. Acest 
material documentar va fi pro
iectat pe ecran și va fi comentat 
de tinerii concurenți. Comitetul 
U.T.C., cercul de turism dispu
ne. în acest sens, de un cine- 
club. de un aparat de filmat și 
de altul pentru proiecție.

PiMi/ff

ÎV PLOAIE
Ploua. Cu umbrela deschisă 

mă Îndreptam destul de aga
le către ieșirea din uzina chi
mică Valea Călugărească. Tra- 
verslnd curtea, la un moment 
dat, aproape de poartă, mi s-a 
părut Că Sint strigat. Un glas 
tremurat încerca să mă facă a- 
tent ; „Tovarășe reporter, stați 
puțin, tovarășe reporter...» ui- 
tindu-mă în jur la stingă, la 
dreapta, in față, în spate n-am 
Zărit pe nimeni. „Sint aici — 
S-a auzit iar vocea — sînt aici, 
doar la un metru". La un me
tru se afla un balot impresio
nant de fier vechi. „Da, da 
chiar eu vorbesc, ascultați-mă 
vă rog». Tonul disperat cu care 
mi se adresase ciudatul inter
locutor m-a determinat să mă 
opresc. Am avut astfel ocazia 
să-i ascult păsul.

— Sint bătrîn acum — și-a 
început povestea. Pină nu de 
mult credeam că nu va mai 
trece multă vreme pină ce no
roiul mă va înghiți pentru în
totdeauna. Era o soartă neme
ritată. In tinerețe slujisem cu 
cinste, fusesem căutat și folo
sit, constructorii de mașini, me- 
talurgjștii, metamorfozîndu-mă 
in utilaje și instalații in fier- 
beton și electrozi, in nu mai 
știu cîte alte produse. Dar ce 
să-i faci, asta e viața, nu poa
te dura o veșnicie, anii au tre- 
cut, nu mai făceam față. încet, 
încet, o dată cu virsta utilita
tea mea scădea. în cele din 
urmă s-a hotărît că, gata, nu 
mai are rost să Încurc lumea. 
Fiecare mă arunca pe unde ni
merea. nimeni nu-mi mai purta 
de grijă.

După aceste cuvinte balotul 
de fier vechi nu-și mai putu 
stăpîni lacrimile. Respectîndu-i 
durerea l-am lăsat să-și re
vină.

— Nici nu vă puteți închipui cit 
de singur mă simțeam. Zilele

PRETEXT DE 
FOILETON

18,30; 20.45), Grădina Select (ora 
20.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA rulează la Central (orele 9; 
12,30; 16; 19,30). Miorița (orele 9; 
12,30; 16; 19.30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Grlvița (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 la 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: 16;
18,15: 20.30)

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

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Excelsior (orele 9,30; 12; 
15,30; 18; 20.30), Tomis (orele 9,30; 
12.15; 15; 17,45).

ODISEEA GENERALULUI JOSE :

AEROPORTUL : rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30; 19).rulează la Munca (orele 15,30; 18; 

20,15).
CASA DE SUB ARBORI ; rulează 

ia Bucegi (orele 15,45; 13; 20.30), 
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 Laromet (orele 
15,30; 17,30; 19.30). Giulești (orele 
15.30; 18; 20,30), Cotroceni (orele 
15.30; 18; 20,15).

ASEDIUL : rulează la Grădina 
Tomis (ora 20,30).

TRENUL : rulează la Buzeștl (o- 
rele 15.30; 18) Grădina Buzeștl
(ora 20.30).

FELIX și OTILIA : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL l 
rulează la Lira (orele 15,30: 18)» 
Grădina Lira (ora 20,30), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Lumina (orele 9: 11,15; 
13,30: 16; 18,15: 20.30).

ADIO, DOMNULE CHIPS î ru
lează la Drumul Sării (orele 
15,30; 19).

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

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT ; rulează la Ferentari (orele 
15,30: 17,45; 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Pacea (orele 15,45: 19), Vi- 
tan (ora 16). Grădina Vltan (ora 
20.30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI . rulează la Festival (orele 
9; 12,15: 15,45: 19). Grădina Festival 
(ora 20,15).

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

SILVIA : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY WALANCE (orele 9,30; 
11.45: 14; 16.30), PAT ȘI PATAȘON 
(ora 18.45), LACRIMI DE ȚIGAN
CA (ora 20,30) — rulează la Cine
mateca „Union".

SIMBATA, 8 IULIE 1972
PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,05 Biblioteca pentru 
tofi. 9.40 Vetre folclorice : „Valea 
Chioarului". 10,05 De vorbă cu gos

podinele. 10,20 Tele-enciclopedia. 
11.05 Ancheta TV. : „Clase fără 
catedră". 11,45 Tele-divertisment- 
service. 12,10 In slujba sănătății — 
emisiune de educație sanitară. 12.25 
Telejurnal. 15,00 Tenis de cîmp : 
finala probei de simplu bărbați din 
cadrul Campionatelor internaționa
le ale Angliei. Transmisiune direc
tă de la Wimbledon. Crainic co
mentator : Emanuel Valeriu. 17,00 
Emisiune în limba germană. 18,45 
Ritm, tinerețe, dans. 10.20 1 001 de 
seri — emisiune pentru cei mici. 
19,30 Telejurnal. 20.00 în întîmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român și a 
celei de a 25-a aniversări a Repu
blicii. Țara întreagă în întrecere. 
20,20 Tele-enciclopedia. 21.00 Film 
serial : „Schulmeister". Episodul 
V : „Crini albi". 21.50 Visul unei 
nopți de vară — emisiune de di
vertisment. 23,00 Telejurnal. 23.10 
Atletism : Campionatele internațio
nale de atletism ale României. în
registrare de la Stadionul Repu
blicii.

PROGRAMUL II

16,30 Agenda. 16,40 Ansambluri 
folclorice. 17,10 Reportaj bucu-

reștean. 17.25 Pagini muzicale de 
mare popularitate. 17,35 Film ar
tistic : „Căsătorie prin mica publi
citate".

DUMINICA, 9 IULIE 1972 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,20 Mari muzicieni la București 
(Yehudi Menuhin). 12,00 De strajă 
patriei. 12,30 Emisiune în limba 
maghiară. 14,00 360 de grade. 17,00 
Potcoava de piatră. Episodul 7 : 
Țipătul Gîrliței. 17,50 Cintare Pa
triei. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,10 Reportajul săptămînii. 
Ce idee poartă semnătura ta. 20.30 
Film artistic : Simpaticul Andrew. 
22.00 Muzică ușoară. 22,20 Tele
jurnal. 22,35 Campionatele Interna
tionale de atletism ale României, 
înregistrare de la Stadionul Re
publicii.

PROGRAMUL II
12,30 Promenada duminicală. 20,00 

Scară de balet. 20,35 Săptămînă 
culturală bucureșteană. 20,50 Ro
manțe și cîntece de petrecere. 21,20 
Din lumea științei. 21,40 Film se
rial : Schulmeister (reluarea episo
dului V : Crinii albi).

treceau și treceau identice una 
cu alta. Rugina mă cuprindea 
din ce în ce mai mult. Ca să 
nu vă mai spun că trupul Îmi 
era împrăștiat prin toată 
curtea. Ici un kilogram, dinco
lo, încă unul. Pină cind în- 
tr-o după-amiază, binecuvîn- 
tată fie. am auzit voci tinere. 
,.Hei bătrîne. trezește-te, iți 
pregătim o nouă viață. Vei re
naște în furnale unde metalur- 
giștii îți vor da să sorbi din 
elixirul tinereții !“ Ce se în- 
timplase ? Uteciștii Șantierului 
I Valea Călugărească al Trus
tului de construcții industriale 
Ploiești, conduși de secretarul 
lor Viorel Popa aflaseră de 
trisla-mi soartă și se deciseserâ 
să mi-o schimbe. Cu răbdare 
și atenție, timp de nouă săp- 
tămini, după program, uneori 
și duminica, m-au adunat bu
cată cu bucată din toată in
cinta așa că in final am ajuns 
din nou la o greutate respec
tabilă, — 100 de tone. Ca să 
fiu mai lesne de transportat la 
„sanatoriu» m-au balotat. Ah, 
ce clipe fericite credeam că 
mă așteaptă. Mă voi urca deci 
intr-un vagon, voi străbate 
țara, voi ajunge la Reșița sau 
Hunedoara sau Galați unde, 
precum pasărea Phoenix, voi 
renaște cu ajutorul focului pu
rificator.

— Iluzii deșarte... oftă inter
locutorul meu izbucnind iar in 
plîns. Cei de la Secția de co
lectare a metalelor nu mă vor. 
Pentru că numai așa îmi pot 
explica de ce de la 1 aprilie 
nu-mi fac formele pentru a 
putea să-mi urmez destinul, de 
ce nu mă preiau de la harnicii 
băieți pentru a mă trimite aco
lo unde mi-este locul ? Ah, cît 
aș vrea să fiu din nou util, cit 
aș vrea din nou să-mi schimb 
numele din fier vechi în 
strung, în locomotivă, în mai 
știu eu...

Printre sughițuri mai apucă 
să pună o întrebare ;

— Oare pe cei de la I.C.M. 
nu s-o găsi cineva să-i „balo
teze» ?

Să fi știut și tot nu mai pu
team să-i răspund. Lacrimile 
mă podidiseră și pe mine.

GH- GHIDRIGAN



Pe una din străzile Belfott-ului se înfruntă din nou militonți protestanți ți soldați britanici

Lista noului guvern
francez

Președintele Georges Pompidou a aprobat, 
noului guvern francez, ce i-a 
nistru, Pierre Messmer.

__ _ ____ , joi seara, lista
fost prezentată de primul mi-

Potrivit agenției France Pres
se, din noul cabinet fac parte 
20 de miniștri și 10 secretari de 
stat, printre care Michel De-

Kakuei Tanaka 

normalizării
cu R. P.

Intr-o declarație făcută cu pri
lejul instalării noului guvern, 
premierul japonez, Kakuei Ta
naka, a declarat că intenționează 
să accelereze procesul de norma
lizare a relațiilor dintre țara sa și 
Republica Populară Cliineză — 
transmite agenția France Presse. 
Subliniind că politica externă a 

★
Noul prim-ministm al 

Japoniei, Kakuei Tanaka, 
a făcut cunoscută, vineri, 
lista cabinetului său.

Principalele portofolii au fost 
atribuite astfel: ministru al afa
cerilor externe — Masayoshi 
Ohira ; ministru al industriei și 
comerțului internațional — Ya- 
suhiro Nakasone ; ministru al 
finanțelor — Koshiro Ueki: mi
nistru al muncii — Hajime Ki
mura ; ministru al afacerilor in
terne — Hajime Fukuda ; direc
tor general al Aggnției pentru 
apărare — Keikichi Masuhara ; 
ministru de stat fără portofoliu 
— Takeo Miki ; ministru de sta*.. 
director general al Agenției pen
tru planificare economică — 
Kiichi Arita.

DOI MEMBRI Al 
GUVERNULUI AU 

DEMISIONAT

in favoarea 

relațiilor 
Chineză 
guvernului său va fi fondată pe 
o „diplomație de pace“, Tanaka 
a menționat că întărirea puterii 
economice nipone are darul de 
a antrena o sporire a responsa
bilităților Japoniei față de restul 
Înmii.

Spre— 

liniștea

pătrată...

bre, ministru de stat însărci
nat cu apărarea națională, Ed* 
gar Faure, ministru de stat în
sărcinat cu probleme sociale, 
Maurice Schumann, ministru al 
afacerilor externe, Raymond 
Marcellin. ministru de interne, 
Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul economiei și finanțelor, 
Joseph Fontanet, ministrul edu
cației naționale, Olivier Gui* 
chard, ministru pentru echipa
ment, locuințe și amenajarea 
teritoriului. Jacques Duhamel, 
ministru pentru probleme cul
turale, Robert Boulin, ministru- 
delegat pe lîngă primul mi
nistru însărcinat cu relațiile cu 
Parlamentul, Robert Poujade, 
ministru delegat pe lîngă pri
mul ministru, însărcinat cu 
protecția naturii și a mediului 
înconjurător, și Andre Bet
tencourt, ministru delegat pe 
lîngă primul ministru însărci
nat cu afaceri externe. Jean 
Philippe Lecat a fost ales se
cretar de stat pe lîngă primul 
ministru, purtător de cuvînt al 
guvernului.

PLENARA C.C. AL PARTIDULUI
MUNCII DIN COREEA

Ba Phenian a avut loc. între 
1 și 6 iulie. Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Mau
rii din Coreea.

In cadrul lucrărilor. Kim lr 
Sen, secretarul zeneral al Co
mitetului Central al partidului, 
a prezentat un raport cu pri
vire la politica partidului în
dreptată către re unificarea paș
nică a patrieL

Participanții la plenara — 
suoliniază A C.T.C. — au rele
vat înalta semnificație a re
centei Declarați: roarane sem
nate oe reprezentanții Ncrâ-1- 
și sudului, apreriiaâ-o drep* o 
victorie oe linia eforturilor de
puse de Partidul Mundi dm 
Coreea pentru reunificarea na
țională. ca o piatră de temelie

pe cale pașakâ. prin eforturile 
proprii ale națiunii coreene și 
fără amestecul vreunei forțe
din afară.

La al doilea punct al ordinii 
de zi. Kim Ir. primul vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi- 
niștri. a prezentat nn raport in 
legătură cu generalizarea învă
ță mia tul ui obligatoriu de zece
raportului. participarîții la ple-

aai. cd un ax de pregătire 
larâ. ca o etapa corespcxzixd 
notlor cerințe ale den 
«dia^fice. etu xmice și cuixx- 
rale a țârii.

Tîrgul internațional 
de la Dar Es Salaam.

Președintele
Julius Nyerere 

a vizitat

Pavilionul României la 
Tîrgul internațional „Saba 
Saba“ de la Dar Es Salaam a 
fost vizitat. Ia 6 iulie, de pre
ședintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere, însoțit de ministrul 
comerțului și industriei, A. 
Jamal.

In aceeași zi, Pavilionul ro
mânesc a fost vizitat dc 
H. Moyo, ministru de 'stat din 
Zanzibar, și de experți ai 
Ministerului Dezvoltării Ape
lor și Energiei, care s-au in
teresat în mod deosebit de 
instalația de forat puțuri de 
apă.

Oaspeții tanzanieni au fost 
întâmpinați de Marin Vremeș, 
directorul pavilionului româ
nesc.

tinerilor liberali britanici
INTERLOCUTORII NOȘTRI ■ CONDUCĂTORI 
Al LIGII NAȚIONALE Ă TINERETULUI LIBERAL 

DIN ANGLIA

_ n anii, din urmă, gazetele de pe matul Tamisel 
’^1 constatau cu certă surprindere evoluția pe car» 
i i o cunosc tinerii liberali britanici, tendința lor* 
|B accentuată către poziții situate la stînga parii- 
!■ dului liberal. A fost, de aceea, interesant să dis

cutăm pe această temă cu conducători ai Ligii 
Naționale a Tineretului Liberal care au vizitat România, fa 
invitația C.C. al U.T.C.

La scurt timp după anunțarea 
listei noului cabinet japonez, doi 
dintre membrii acestuia și-au 
anunțat demisia. Este vorba de 
Makoto Miike și Kiichi Arita, care 
dețineau funcțiile de director general al Agenției pentru planifica
re economică și, respectiv, ministru 
al poștelor și telecomunicațiilor. 
Cei doi miniștri demisionari fac 
parte din fracțiunea condusă de 
Takeo Fukuda, principalul ad
versar al noului premier la re
centele alegeri pentru președinția 
Partidului liberal-democrat. Ei au 
luat această hotărîre. relevă a- 
genția Reuter, întrucit consideră 
că numărul de voturi obținut la 
scrutin de Fukuda ar fi impus o 
reprezentare mai substanțială a 
grupării sale în noul guvern.

Cele două portofolii rămase va
cante au fost preluate temporar de 
primul ministru.

Protest al R.P.D. 
Coreene

ÎNTREVEDERE

• ÎN CADRI L unei Băi »HJ- 
niri a Comisiei militare de ar
mistițiu din Coreea, care a 
vut loc 13 Panmunjon. reprezen
tantul R.P.D. Coreene a prezen
tat un protest in leriturâ « 
provocările militarilor xmeri- 
cani in cadrul zonei demilita
rizate — transmite a<«rtia 
A.C.T.C. Astfel, in cursul peri
oadei 20 iunie-’ robe, W fwt 
săvirșite 105 acte de acest feL 
constind in introducerea de ar
mament automat si vehicule mi
litare in zona aferenta sediu
lui Comisiei militare de armis
tițiu de la Panmunjon—a pre
cizat reprezentantul R.P.D. Co
reene.

*
e ■ - r -1*

că. potrivit upel știri din se^i- l»

JANOS KADAR-

WILLIAM ROGERS

Convenție consulară 
ungaro-americană
JANOS RADAR, prim-se- 

cretar al C.C. al P.M.Ș.U., l“a 
primit vineri pe William R®“ 
gers, secretar de stat al S.L.A., 
care face o vizită oficială >n 
Ungaria, anunță agenția M.T.I. 

în aceeași zi, Janos Peter, mi
nistrul de externe al Ungariei, 
și William Rogers au avut con
vorbiri în probleme ale relați
ilor bilaterale, inclusiv în pro
bleme deschise, și, de asemenea, 
în probleme internaționale care 
privesc cele două părți.

Janos Peter și William Ro
gers au semnat apoi convenția 
consulară ungaro-americană.

Totodată, a fost semnat un a- 
cord de colaborare științifica 
între cele două țări.

Scrisoarea adresată de Israel 
Consiliului de Securitate

Reprezentantul Israelului la 
Națiunile Unite. Josef Tdcoan. 
a inminat o scrisoare președin
telui in exercițiu al Coesiliulu: 
de Securitate, in care arată, că 
țara sa se pronunță pentru „eli
berarea generală a plizociieriîor 
de război deținuți de părțile im
plicate in conflictul din Orien
tul Apropiat" — relatează agen
țiile Reuter și France Presse.

Această scrisoare, adaugă a- 
gențiile. survine în momentul 
în care Siria și Libanul au ce
rut convocarea Consiliului de 
Securitate pentru a se lua in 
dezbatere — după cum mențio
nează scrisoarea însărcinatului 
cu afaceri al Libanului — ..re
fuzul Israelului de a elibera 
personalul militar libanez și si

rian arestat la 21-acrie pe teri
toriul libanez- Potrivi punctu
lui de vedere al celor două țări, 
aceste persoane — intre care 
c.nri ofițeri superiori sirieni — 
nu intră in categoria priaome- 
rzior de război și. deci. Israelul 
nu are dreptul sâ reclame un 
schimb de prizonieri pentru eli
berarea lor.

După cum se știe, rezoluția a- 
doptată la 26 iunie de Consiliul 
de Securitate. in legătură cu 
raidurile israeliene in sudul Li
banului. se pronunță pentru eli
berarea ofițerilor sirieni și li
banezi răpiți Ia 21 iunie de tra
pele israeliene.

Act de provocare 
al opoziției chiliene

Folosindu-se de 
majoritatea de care 
dispun in Congres, 
parlamentarii parti
delor de opoziție de- 
mocrat-creștin și na
țional de dreapta au 
hotărît miercuri sea
ra suspendarea din 
funcție a ministrului 
chilian de interne, 
Hernan del Canto, 
sub pretext că ar fi 
permis „ocuparea ile
gală a unor între
prinderi industriale" 
și ar fi „jenat" acti
vitatea unor repre
zentanți ai organelor 
de presă ale opozi
ției. Deputății Fron
tului Unității Popu
lare au respins acu

zațiile aduse lui Can
to și au părăsit șe
dința parlamentului.

Este pentru a doua 
oară cind, in urma 
manevrelor partide
lor de opoziție, un 
ministru de interne 
chilian este recuzat 
in parlament Prede
cesorul său, Jose 
Toha, recuzat în luna 
ianuarie, a fost nu
mit, ulterior, după 
reorganizarea guver
nului ministru al a- 
părării.

Frontul Unității 
Populare a dat publi
cității o declarație în 
care condamnă acțiu
nea opoziției împo
triva lui Canto și ca

lifică drept neînte
meiate acuzațiile a- 
duse acestuia.

La Santiago de 
Chile, transmite a- 
genția France Presse, 
s-a anunțat că minis
trul de externe, Clo- 
domiro Almeyda, va 
asigura interimatul 
Ministerului de In
terne. în urma sus
pendării din funcție 
a lui Hernan del 
Canto. Această hotă- 
rire a fost adoptată 
în cadrul unei re
uniuni extraordinare 
a Consiliului de Mi
niștri, convocată de 
președintele Salvador 
Allende.

Peru va restabili rela
țiile diplomatice cu 

Cuba
Președintele Perului, Juan 

Velasco Alvarado, a anunțat 
in cadrul unei conferințe de 
presă că țara sa ca restabili 
relațiile diplomatice cu Cuba 
la sfîrșitul acestei luni. Preșe
dintele peruan a .afirmat că 
relațiile existente, în prezent, 
între cele două tari se ba
zează pe respectul reciproc.

România la expoziția 
cărții de la Rio de 

Janeiro
• LA RIO DE JANEIRO a 

fost inaugurată, joi, Expoziția 
internațională a cărții de artă.

L
a citeva ore 
după moartea 
lui Joe GaUo 
atit amicii cit și 
adversarii lui 
s-au hotărît, prin- 

tr-o spontană fi unanimă 
comuniune de vederi, sâ-i 
comemoreze dispariția printr-o 
muncă ri mai susținută. Gîn- 
dit și făcut. Salariații locului 
de veci încă mai netezeau 
pănuntul peste marele GaUo, 
regele șnițelelor new-yorkeze, 
cind colaboratorii patronului 
contrabandei cu came (și cite 
și mai cite) au trecut la repre- 

fracțiunii ma
fiote care își permisese să le 
lichideze, ăngem, geful. In 
gangurile Sew Yotkultii, ca ji 
in wmptuoaiele refedinfe 
gangsierețti, dufmanii s-au 
cântat cu asiduitate ,i s-au se
cerat reciproc ca un entu
ziasm pe care numai doliul 
lăsat de GaUo ll putea stimu
la. Așadar, s-a muncit mult și 
din greu. In două sâptâmim 
14 -ÂurT, fie ^orfanr de-ai 
decedatului, fie dimpotrivâ, 
l-au urmat cu călcide incinte 
spre a couhsujt dupvta. dacă

imp

rm

Dm siMe fnonosse «fe roz- 
bcwAt i de trimis nsha neve- 
workgzi mi simțit sfiția 
fiori pe de iimp. Și
țirtif. Dcr, peatra ci fi pro- 
femufta cri—ei mt 
ăattachri de amtenm a 
ixmt. tiptil, *t f itrrcasre 
ia tufleteie mon fi aiicra. 
Mai âupUsmîot ca nimeni 
ofad a fini Joseph Lupordli, 
md doOrt eei care îl prâpă- 
ditm, pm gioarse bme ținti-

Srmțmâ ci cerni do foc re 
ia fini ptipidm dost- 

«ăei mfe. Lspve& a părăsii 
direct Next Tork-<rf îadrep- 
tmdu-te rpre C^fonia. Acolo. 
c* prnev pfecsU p drgansd 

x predat de bună core n 
jmudaC de făeni- pobfieL Le 
taterozstoriu s dedant ci 
gesrid tiu a fost direct deter- 
rniaet de teribile crampe 
fîomczcle. Cind a început sd-l 
doară burta, adică, i-a stricit 
ideea câ este otricit. Deși 
alarma a fost falsa el ți-a ex
primat convingerea câ dacă 
nu ca fi otrăvit, sigur ca fi 
împușcat, călcat de o mașină, 
blocat m vreun lift etc. ceea 
ce nu ip poate permite. Ca 
atare roagă păzitorii ordinii 
să-l încarcereze, sa-l țină în 
pușcărie, singurul loc unde 
sufletul său tulburat va găsi 
liniștea mult dorită.

Rugămintea i-a fost pe loc 
w cu delicatețe îndeplinită. 
T)e altfel, era căutat de destu
lă vreme. Încă un război-două 
arin gangurile amintite și 
pilcuri de „duriu măturați de 
mania persecuției î^i vor găsi 
liniștea în numeroasele camere 
mici, dar și sigure care îi aș
teaptă^. Dacă nu, nu.

RADU BUDEANU

la care sint prezente, pe lingă 
țara gazdă, alte 16 țări din A- 
merica. Asia și Europa, între 
care și România.

Expoziția, organizată în ca
drul Anului internațional al 
cărții și în intîmpinarea celei 
de-a 150-a aniversări a dobîn- 
dirii independenței Braziliei, 
cuprinde albume de artă, dicțio
nare și reviste de specialitate, 
cataloage, realizate de edituri 
prestigioase din țările partici
pante.

Standul românesc, cuprinzînd 
albume de artă editate în ulti
mii ani, se bucură de succes.

N.A.S.A. va lansa un 
satelit ecologic

• N.A.S.A. intenționează să 
lanseze la 21 iulie, de la baza 
Vandenberg, primul satelit eco
logic, denumit Erts. Principale
le sarcini ale satelitului sînt de
tectarea surselor de poluare, e-

Convorbirile lui Kurt Waldheim
cu conducătorii polonezi
Edward Gierek, prim-se- 

cretar al C.C. al P.M.U.P., 
și Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, 
I-au primit pe Kurt Wald
heim, secretar general al 
Organizației Națiunilor 
Unite, care face o vizită 
oficială la Varșovia.

Agenția P.A.P. precizează că, 
în timpul convorbirilor, au fost 
discutate probleme importante 
ale situației internaționale.

în cadrul unei conferințe de 
presă, secretarul general al 
O.N.U. și-a exprimat satisfacția 
de a fi putut lua cunoștință cu 
punctul de vedere al Poloniei

într-o serie de probleme majore 
ale lumii contemporane.

Referindu-se la apropiata se
siune a O.N.U., secretarul gene
ral a declarat că „dacă ne vom 
apropia de rezolvarea măcar a 
citorva probleme importante, a- 
ceasta va fi un mare succes". E- 
venimentele lumii — a continuat 
el — confirmă necesitatea exis
tenței Organizației Națiunilor 
Unite ea un instrument impor
tant al asigurării și consolidării 
păcii. Ea trebuie să aibă un ca
racter universal; în activitatea 
organizației trebuie să fie re
prezentate toate popoarele, a 
subliniat Kurt Waldheim.

Zona industrială a
Pnom Penh-ului sub tirul

patrioților khmeri
în urma atacurilor violente ale 

patrioților khmeri, unități ale 
armatei regimului marionetă de 
la Pnom Penh au fost nevoite să 
abandoneze două poziții întărite 
de pe șoseaua nr. 2, care leagă 
capitala cu provincia centrală 
Takeo, informează agențiile de 
presă. De asemenea, patrioții 
desfășoară acțiuni de luptă în 
apropierea capitalei cambodgie
ne. Astfel, zona industrială a 
Pnom Penhului a fost supusă 
Seri, ținui puternic tir de către 
patrioț:.

Joi și vineri. orașul Ang Ta- 
som. aflat la 75 de kilometri 
sud oe Pnom Penh, a fost supus 
unui puternic tir de artilerie, 
Tn«k Iwwiirtr suferind pier
deri grele. Agențiile precizează 
câ acest oombardarnerr. a fost 
cel mai puternic din ultimii doi 
ani. Forțele auxiliare, trimise 
în ajutorul garnizoanei armatei 
marionetă din localitate, au fost 
ir-timpinate cu un adevărat ura
gan de foc. Printre cei uciși se 
aCâ și generalul de brigadă 
Kong Chat, guvernatorul pro- 
viuc.ei Takeo. Comazjdamenvol 
mil iar c.n Pnom Penh a fost

nevoit să recunoască situația 
foarte încordată” în care se 

află forțele lonnoliste la sud și 
la est de capitală.

PROTEST AL M.A.E. AL 
R. D. VIETNAM

Tntr-o declarație a Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam se arată că a- 
viația Statelor Unite a bom
bardat din nou, la 5 iulie, ora
șul Nam Dinh, suburbiile Hai- 
fongului și o serie de regiuni 
populate ale R. D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam protes
tează energic împotriva aces
tor acțiuni și cere cu fermita
te să se pună capăt imediat 
minâHi și blocării porturilor 
nord-viemameze. bombarda
mentelor aeriene și navale, tu
turor actelor îndreptate împo
triva suveranității și securită
ții R. D. Vietnam.

David Mumford, vicepre
ședinte al Ligii, subliniază ca 
organizația este secția de ti
neret a partidului liberal din 
Anglia și Țara Galilor, adău
gind i „Am impresia câ tine
retul liberal are idei mai pro
gresiste decît partidul liberal". 
Intr-o succintă expunere a 
punctelor de vedere ale orga
nizației, David Mumford ara
tă că tineretul liberal șe pro; 
nuntă împotriva . discriminării 
rasiale sau religioase, promo
vează principiile dreptății, 
este în favoarea drepturilor 
cetățenești, pentru o largă par
ticipare populară la soluțio
narea problemelor vitale, se 
opune izolaționismului, con
damnă politica blocurilor mili
tare și cere ca Anglia sâ pă
răsească N.A.T.O., este pre
ocupat de consecințele subdez
voltării și de modul în care 
evoluează raporturile „lumii a 
treia" cu țările dezvoltate.

Interlocutorul nostru arată 
că ultimul congres al tinere
tului liberal a acordat sprijin 
deplin ideii conferinței pentru 
securitate europeană. „Confe
rința pentru securitatea euro
peană — menționează Mum
ford — poate să adîncească 
destinderea, să elimine surse
le de tensiune". în același 
context, tînărul liberal a sub
liniat insistența cu care orga
nizația sa militează pentru 
desființarea N.A.T.O, pentru 
înfăptuirea dezarmării nuclea
re etc. „Dorim o Europă în a- 
fara blocurilor, o Europă în 
care să fie realizată dezarma
rea" — arată el. La recentul 
congres al tineretului liberal 
problema aderării britanice la 
Piața Comună a fost extrem 
de controversată. O majorita
te limitată s-a pronunțat în fa
voarea aderării („din neferici
re" — adaugă David Mum
ford).

Deplasările produse în ca
drul tineretului liberal din An
glia — ni se explică — sînt re
zultatul unei evoluții de dura
tă și al schimbărilor produse 
în gîndirea tinerilor ce fac 
parte din organizație și din 
conducerea sa.

Vorbind despre problemele 
colaborării tineretului din dife
rite țări, Carol Barker, membră 
a Comitetului Executiv al Uniu
nii Studenților Liberali, relevă

necesitatea schimburilor de pa? 
reri, a întîlnirilor pe scara in* 
ternaționalâ care să favorizez 
ze apropierea și mai buna cu
noaștere reciprocă. în acest 
sens, Carol Barker se declară 
foarte mulțumită de vizita sa 
în România, apreciind posibili
tatea oferită de a cunoaște 
realitățile românești, mentio- 
nînd interesul fată de politica 
României, spiritul constructiv al 
acestei politici. „Sperăm ca a- 
ceastă vizită — a afirmat Ca
rol Barker — să fie începutul 
unor relații mult mai fructuoa
se între tineretul liberal bri
tanic și U.T.C. din România^

M. RAMURA

Ca un peisaj lunar. Așa a- 
rafâ pâmîntul vietnamez 
presârat cu aproximativ 
26 milioane de cratere fă
cute de bombele lansate de 

avioanele americane.

Schimbări
in cabinetul

vest - german
Președintele Gustav Heine

mann a aprobat, vineri, unele 
schimbări în cabinetul vest-ger- 
man. La propunerea cancelaru
lui Willy Brandt, Helmut 
Schmidt a fost numit ministru 
al economiei și finanțelor, înlo- 
cuindu-1 pe Karl Schiller, care a 
demisionat. în^ locul lui Helmut 
Schmidt, care a deținut pînă în 
prezent portofoliul apărării, a 
fost numit Georg Leber, fost mi
nistru al transporturilor și pro
blemelor poștale. în sfîrșit, por
tofoliul lui Leber va fi preluat 
în mod suplimentar de mi
nistrul pentru problemele locuin
țelor și planificării municipale, 
Lauritz Lauritzen.

liminarea insectelor fără re
curgerea la pesticide, studierea 
„sănătății- pădurilor, culturilor, 
fluviilor și riurilor. In greutate 
de aproape o tonă, satelitul este

dotat cu o aparatură extrem de 
sensibilă, capabilă, de pildă, sâ 
identifice diferitele specii de 
plante.

Expoziție 
ide arta plastica 

românească la Ermitaj
• IN BAZA planului de cola

borare culturală și științifică 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, 
la 7 iulie, la Muzeul Ermitaj din 
Leningrad, a avut loc vernisajul 
expoziției de artă plastică româ
nească. Expoziția cuprinde peste 
280 de lucrări de pictură, sculp
tură și tapiserie, opere ale celor 
mai âe seamă artiști plastici

• LA SOFIA au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al XXU-lea 
Congres al Uniunii învățătorilor 
bulgari.

Luind cuvintul la închiderea 
congresului Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat, 
a subliniat răspunderea ce revine 
învățătorilor în educarea tinerei 
generații și s-a referit la pro
blemele ridicate în fața școlii de 
revoluția tehnico-științifică și 
construirea societății socialiste 
dezvoltate in Bulgaria.

300 000 de lucrători din industria chimică italiană au decla
rat grevă protestind împotriva întreruperii negocierilor în ve
derea înnoirii contractelor colective pe scară națională. In 
urma neînțelegerilor între reprezentanții sindicali și cei ai 
conducerilor întreprinderilor negocierile au fost întrerupte Ia 
31 mai. Pînă la sfirșitul acestui an expiră valabilitatea con
tractelor colective a aproximativ 4 400 000 lucrători din in
dustrie și 1 700 000 muncitori agricoli.

Vineri, a avut loc Ia Bonn o 
conferință de presă a cancelaru
lui federal Willy Brandt, pre
ședintele Partidului Social-Ue- 
mocrat, și a lui Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul afaceri
lor externe, președintele Parti
dului Iiber-democrat, anunță a- 
genția D.P.A.

Referindu-se Ia demisia lui 
Karl Schiller din funcția de mi
nistru al economiei și finanțelor, 
Willy Brandt a subliniat că a- 
ceasta nu are semnificația unei 
schimbări a politicii economice 
a guvernului. Cancelarul federal 
a lăsat să se înțeleagă că, în 
cazul menținerii actualei coaliții 
P.S.D.-P.L.D după alegerile an
ticipate, programate a se desfă
șura în această toamnă, noul gu
vern va prezenta modificări 
structurale.

In cadrul aceleeași conferințe 
de presă, Walter Scheel a afir
mat că retragerea lui Schiller se 
datorește „unei măsuri de teh
nică monetară și nu unor pro
bleme fundamentale"*
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