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Cunî, 17 iulie a.c., a avut loc ședința plenară 
a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a adoptat în unanimitate Tezele a- 
supra principalelor probleme cuprinse în ra
portul care va fi prezentat de secretarul gene

ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința Națională a P.C.R.

Au fost, de asemenea, aprobate unele mă
suri cu privire la desfășurarea lucrărilor Con

ferinței Naționale.

BRIGADA „SUNTEll 
TINERETULUI" 

TRANSMITE DIN 
JUDEȚUL BRAȘOV

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe guvernatorul militar al Statului de sud-est

RAPORTUL
V

Pînă la 1 iulie 1972, județul Brașov a realizat 
o producție suplimentară valorînd 341,4 mili
oane de lei, adică mai mult decît angajamen
tul inițial pentru întreg anul 1972.

O realizare impresionantă. Un raport al în- 
’dreptățitei mîndrii patriotice pe care harnicii 
oameni ai muncii din județul Brașov îl prezintă 
Conferinței Naționale a partidului. O încredin
țare a faptului că ei își vor respecta angajamen
tul pentru acest cincinal și anume acela ca în 
1975 județul lor să realizeze 6,7 la sută din în
treaga producție industrială a țării.
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Tinerii din trei întreprinderi 
demonstrează

Fiecare zi poate să fie o zi 
a recordurilor

al Republicii Federale Nigeria, 
general de brigadă, U. J. Esuene

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni după- 
amiazâ. pe guvernatorul mili
tar al Statului de sud-est al 
Republicii Federale Nigeria, 
general de brigadă, U. J. Esue- 
ne, care face o vizită în țara 
noastră.

Oaspetele a fost însoțit de 
Patrick Odey Odo, ministrul 
industriilor și turismului, pre
cum și de Soji Williams, amba
sadorul Republicii Federale 
Nigeria la București.

La primire au luat parte Ion. 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, și Vasile

• îndeplinirea angajamentelor
• Investiția încrederii

A face din meserie o adevă
rată artă, iată obiectivul per
fecționării profesionale a fie

cărui ttnăr muncitor

Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme ale rela
țiilor bilaterale, exprimîndu-se 
dorința de a dezvolta și inten
sifica aceste relații, în diverse 
domenii, în interesul ambelor 
state, al cauzei păcii și colabo
rării în lume.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale vieții internațio
nale actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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de VASILE VĂDUVA 
și ȘTEFAN STOIAN

Constructorii de 
cursă lungă 
Marile călătorii 
Un nobil mesaj 
generațiilor vii
toare
De cine va de
pinde aerul Ga- 
lațiului

Două planuri economi
ce într-un an

Acum, în preajma începerii 
Conferinței Naționale a partidu
lui, tinerii din județul Galați 
au înscris în marea cronică a 
acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică, un remarcabil suc
ces : îndeplinirea planului eco
nomic anual suplimentat la lu
crările finanțate și nefinanțate. 
Activitatea lor intensă pe cele 
61 de șantiere locale, a fost, după 
cum se va vedea, deosebit de 
rodnică. Ei au colectat 19 000 
tone metale vechi, au scos de sub 
influența eroziunii solului și a 
inundației 400 ha (față de 260 
ha cît prevedea planul. anual),

„Respectul suprem îl acordăm
celui ce muncește!"

— Tovarășe prim secretar aș 
dori să abordăm una din 
problemele esențiale ale so
cietății noastre, cultura în pro
cesul educativ-politic. Se știe, 
județul Argeș, cu obiectivele in
dustriale, cu tineretul său, activ 
și entuziast, cu succesele obți
nute în cincinale și cu toate 
greutățile asupra cărora trebuie 
să izbîndească zilnic este un 
județ reprezentativ pentru efor
tul general pe care îl depune în 
construirea socialismului. Ați 
construit obiective industriale 
noi dar ați creat și oameni, ca-

Șl NOI, TINERII, ÎN PRIMELE RÎNDURI A, PENTRU OM
și-au adus o importantă contri
buție la buna desfășurare a lu
crărilor pe șantierul 'celui de 
al treilea furnal de la Combi
natul siderurgic Galați, a pro
cesului de producție de la Fa
brica de cărămidă din Galați, 
la înfăptuirea unor importante 
obiective social-culturale din 
localitățile județului.

Valoarea lucrărilor nefinanța
te executate de tineri pînă în 
prezent e de 46 milioane lei 
față de 45 milioane lei, cit pre
vedea planul anual suplimentat, 
iar la lucrările finanțate de 
1,35 milioane lei față de 1,3 mi
lioane lei planificat.

Ieri, la Comitetul județean 
Galați al U.T.C., am luat cu
noștință de un plan de măsuri 

Interviul nostru cu tovarășul 
GHEORGHE NĂSTASE,

prim secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

litativ noi ; dezvoltarea socială 
este deci complexă, armonioasă, 
numai în acest fel poate fi de
numită o „evoluție socialistă"! 
Ce modalități ați folosit pentru 
realizarea acestui mare și deo
sebit deziderat ?

— Conferința Națională a 
partidului este un amplu mo- 

inedit prin care se stabileau 
noi cote valorice care urmează 
a fi atinse pînă la sfîrșitul 
anului, în cinstea celei de a 
25-a aniversări a Republicii. Și 
mi s-a părut câ intenția de a 
realiza două planuri economice 
într-un singur an, e realistă.

I. CHIRIC

Vom depăși ceea ce 
ne-am propus

Sîntem la Întreprinderea de 
prelucrare a laptelui din Lu
duș. Aici lucrează numeroși ti
neri, în majoritate fete. In în- 
tîmpinarea Conferinței Naționa- 

ment de reflexie, activă, dina
mizatoare, este de fapt o deci
zie politică pe care, hotărîți în- 
tr-o singură voință, o luăm tot 
poporul înainte de a păși, cu 
sarcini sociale sporite, pe noua 
treaptă a socialismului. Anga
jarea tineretului, pe acest lung 
drum al socialismului, drum 

le a partidului, întregul colec
tiv și-a sporit angajamentele 
inițial luate in întrecerea socia
listă, cu încă 3,5 milioane lei.

La acestea se adaugă și an
gajamentul organizației de tine
ret, acela de a obține o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 880 000 lei, respectiv 40 tone 
lapte praf și 10 tone unt pentru 
export.

Din momentul luării angaja
mentului au trecut doar patru 
săptămîni. Despre modul și 
stadiul realizării lui ne infor
mează tovarășul Gheorghe Mu- 
resan, secretarul comitetului 
U.T.C. :

— La început, ne măr
turisește el. m-am anga
jat in numele tinerilor că

glorios dar nu lipsit de eforturi 
și mari sacrificii, trebuie să fie 
pornită din interior, dictată de 
înalții factori de conștiință, de 
credința că „tot ce mișcă-n țara 
asta, riul, ramul" — cum ar fi 
spus poetul, constituie o singură 
unitate de voință ale cărei te
melii sînt așezate pe principiile 
construcției socialiste, pe aspi-

Interviu realizat de
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a V-a) 

vom realiza suplimentar 
30 tone de lapte praf, a- 
poi, în urma consultării 
cu aceștia am sporit an
gajamentul cu încă 10 
tone de lapte și 10 tone 
de unt pentru export. La 
ora actuală am realizat 
mai mult de 90 la sută din 
angajamente așa că avem 
certitudinea că, în zilele 
Conferinței partidului, 
sarcinile ce ni le-am pro
pus vor fi îndeplinite in
tegral și chiar depășite.

Dintre tinerii din întreprinde
re e greu să alegi cite va nume 
care’ reprezintă vîrfurile. Pen
tru că toți sînt la fel de buni.

MIRCEA BORDA

• La rubrica „Tine
retul lumii" articolul 
„Opțiuni politice ale 
Tineretului Comunist 
din Spania" • Situa
ția din Indochina • 
Un semnificativ suc
ces electoral al U- 
nității Populare în 

Chile

Mîine încep lucrările Conferinței Naționale a partidului. 
Am străbătut, în ultimele zile, o parte bună din țară, am 
discutat cu mult» cunoscuți și necunoscuți fie ei muncitori 
cu înaltă calificare, țărani cunoscători clin generații ai taine
lor pămîntului, sau specialiști cu înalte studii academice, 
tineri și vîrstnici, și știu că dezbaterile marelui forum ai co
muniștilor sînt așteptate cu o vie încredere, dublată de un 
justificat interes. Ziua de mîine, deci, va fi o zi-eveniment 
în fața țării și a fiecăruia dintre noi, iar interesul cu care 
este ea așteptată rezidă, desigur, în multitudinea proble
melor care vor fi dezbătute și pe marginea cărora se vor 
lua hotărîri. Desigur, între ele, căile perfecționării vieții eco
nomice și sociale vor ocupa un loc important. Este firesc. 
Dar discuțiile pe care, ca ziarist, ori ca persoană particu
lară, le-am purtat cu diferiți tovarăși mi-au arătat că pri
virile care se îndreaptă spre Conferință vizează un cîmp 
mult mai larg de aspirații, ele nu se rezumă doar la creș
terea bogățiilor materiale. Aceste aspirații ne vizează pe 
noi înșine, vizează creșterea valorilor noastre umane, sporite 
necontenit în epoca și sub luminoasele principii ale societății 
socialiste. Vrem economie mai bogată, mai diversificată, mai 
complexă, multilateral dezvoltată — fără aceasta socialismul 
neputîndu-și demonstra superioritatea - dar, vrem ca pe te
meiurile acestei profunde zidiri să creștem și noi, oamenii 
acestei epoci dovedită a fi de o uimitoare vitalitate. Este 
aspirația pe care am simțit-o prezentă în toate discuțiile 
purtate în ultimele zile — în oraș sau la sate. Și, trebuie să 
spun, o paralelă se poate face cu siguranță între punctul la 
care am ajuns privind dezvoltarea noastră economică și per
spectivele nelimitate pe care ni ie deschide 'socialismul și 
nivelul la care am urcat, pe pian uman, în cei aproape 30 de 
ani de libertate și perspectivele, parcă și mai largi, spre care 
sintem chemați să urcăm ca oameni crescuți și formați în 
spiritul ideologiei socialiste și comuniste. Facem, prin grija 
partidului, cincinal de cincinal, an de an, zi de zi, o masivă 
investiție în om și n-am putut să nu mă bucur cînd, cu 
prilejul unei vizite într-o secție a unei uzine bucureștene 
secretarul U.T.C îmi spunea că dacă l-ar întreba cineva cam 
despre cîți tineri ar putea spune că trăiesc în chip exemplar, 
el dă ca sigură cifra de 60 la sută. Același secretar U.T.C. 
spunea că despre majoritatea celor ce alcătuiesc restul (40 
la sută) nu poate vorbi cu exactitate necunoscîndu-i foarte

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Hl-a)
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HĂRNICIEI
Tinerii din trei întreprinderi demonstrează

FIECARE ZI PRATE SĂ FIE
R ZI A RECORDURILOR

'„O zi record pe săptămînă" — 
iată una din devizele sub care 
uteciștii din întreprinderile in
dustriale ale municipiului Bra
șov și-au propus să întîmpine 
Conferința Națională a partidului 
și cea de-a 25-a aniversare a Re
publicii. Inițiate de către organi
zațiile U.T.C. ale Uzinei Tracto
rul, Fabricii de stofe, Combina
tului de exploaiare și industriali
zare a lemnului, Filaturii din 
Ghimbav, Uzinei nr. 2 și „Me- 
trom“, zilele record sînt acele 
zile în care depășirea cantitativă 
și calitativă a sarcinilor de plan, 
folosirea integrală a capacităților 
și a fondului de timp, devin obli
gații de onoare pentru toți tine
rii muncitori.

Uzina „Tractorul*. Pentru ute
ciștii din secția a X-a și pinioane, 
constituiți în brigada tineretului, 
7 iulie, dată stabilită de ei ca zi 
record, a fost de fapt o zi a de
pășirii altor recorduri-, obținute 
constant de la constituirea for
mației.

— Pînă atunci — ne spune 
tovarășul Heronim Suilă, secre
tarul organizației U.T.C. — bri
gada reușise să ajungă la depă
șirea planului cu 15 procente. In 
7 iulie această performanță a fost 
corectată cu 7 la sută.

— In medie — relevă strunga- 
iul Aurel Chițu — cînd execut 
axul roții din spate, la sfirșitul 
celor 480 de minute înregistrez 
un plus de 40 de bucăți. In ziua 
record plusul a fost de 110 axe.

— In ceea ce mă privește — 
ne mărturisește Petre Gheorghe 
— realizarea mea, egala cu a ce
lui ce urmează după mine pe 
mașină — Vascu Ticușor, pare 
mai mică — „doar" 40 de fuzete 
peste plan, cu 20 de fuzete peste 
nivelul cel mai înalt al ștachetei 
trecute pînă atunci. Dacă ținem 
seama însă că este vorba de un 
produs a cărei confecționare este 
mai dificila, consider că mă aflu 
la egalitate „de puncte" cu 
Chițu.

Fabrica de stofe. 10 iulie. La 
această dată s-au desfășurat „zi
lele record" în două secții dife
rite : repansat și țesătorie.

— Fără nici o excepție — 
ne informează tovarășa Ana Mun
teanu, secretară a organizației 
U.T.C. — toate cele 78 de fete 
au depășit baremul celor 51 re- 
pansați, de regulă, în 8 ore, rea- 
lizîndu-se suplimentar o medie de 
30 de metri în condiții de calitate 
ireproșabilă.

— Cea mai bună utecistă 
tre cele mai bune ?

— Ana Grama cu 114 m, 
mată de Guiss Waltraum 
72 m.

— Marți, 18 iulie — ne
nea Ana Grama — avem progra
mată din nou o „zi record". A-

din-

ur- 
cu

spu-

Pînă tn 1975, Brașovul va pro- l 
duce IM 000 de autotractoare, 
autocamioane și autoșasiuri. In 
fotografie : imagine din incinta 
„Tractorului-, uzina care »-a 
Încadrat inca de pe acum, in 
rind cu celelalte Întreprinderi 
brașovene, in efortul pentru În
deplinirea unui angajament de 
onoare : pini in 1975 —
«••W0 0M de lei obținuți din 

autouuliri.

Uzina de utilaj textil „U- 
nirea" din Cluj a realizat in 
Cinstea Conferinței Naționale 9 
partidului o producție supli
mentară in valoare de 5 mi
lioane iei, adicâ circa 2&0 tone 
utilaj textil. La economia de 
metal angajamentul a fost de 30 
tone, din care 15 tone pînă la 
Conferință. Pe primul semes
tru s-a obținut o economie de 
84 tone din care 15 la sută prin 
folosirea Înlocuitorilor din 
mase plastice la apărătorile 
pentru mașini : poliesteri cu fi
bră de sticlă în loc de tablă. 
Productivitatea muncii a cres
cut cu 14,5 la sută, față de a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut. Secretul acestor impor
tante succese stă într-o mai 
bună întrebuințare nu numai 
a timpului de lucru, dar și a 
liniilor tehnologice, în valori
ficarea inițiativelor muncitori
lor. Astfel, prin organizarea 
unui flux tehnologic inchis la 
secția „Prelucrări mecanice4-, 
capacitatea de producție a 
crescut de la 8 000 cilindri ea- 
nelați lunar la 12 000, adică cu 
50 la sută.

Intrarea în capacitate a tur
nătoriei, reorganizarea postu
rilor de lucru și a asistenței 
tehnice, folosirea utilajelor la 
capacitatea lor maximă, iată 
cîteva modalități de sporire 3 
productivității muncii la uzina 
de utilaj textil „Unirea44 din 
Cluj.

MIHAELA COMAN

tunci, mai ales că ne vom 
ajla în preziua deschiderii lucră
rilor Conferinței Naționale, îmi 
propun să mă depășesc pe mine 
însă-mi reaiizînd peste plan 156 
metri, deci cu 42 mai mult decît 
pe 10 iulie.

— Vreau să precizez — inter
vine tovarășa Munteanu — că, de

să
altfel, pe 18 iulie toate utecistele 
din repansat și-au propus să 
treacă peste media atinsă în a- 
ceastă săptămînă, obținînd supli
mentar încă 42 metri.

— Cit despre noi, cele 300 de 
țesătoare — ne va spune mai 
tîrziu tovarășa Emilia Popa — 
sîntem decise să ajungem la re
cordul dobîndit de „campioana" 
noastră Roaica Vîșeu. Cu alte 
cuvinte vrem și, vom reuși să dăm 
în ziua respectivă 15 m peste 
plan. De fiecare, bineînțeles.

Uzina „Metrom". Aici astăzi, 13 
iulie, uteciștii din sectorul me
canic șef se află chiar în ziua 
record a săptămînii. Este ora 11. 
Au trecut, așadar, 4 ceasuri, de la 
începerea lucrului.

— Mi-ai promis —■ îi spune 
lăcătușul Nicolae Ceapă, care 
conduce executarea unei repara-

ții urgente de la o mașină-uneal
tă, mi-ai promis că peste o oră 
îmi dai reperul de care am ne
voie pentru „pornire".

— Dacă aștepți încă două mi
nute, pleci cu el — îi răspunde 
strungarul Dumitru Mocanu.

Pînă la ora 13, rectificatorul 
Nicolae Barangă, secretarul or
ganizației nr. 8 are de executat 
un ax ce urmează, tot astăzi, să 
fie montat pe reductorul cu du
blu melc — utilaj ce se con
struiește prin autodotare.

— Cum stai ? îl întrebăm.
— Am terminat. M~am ocupai 

deja de pistonul pentru cilindri. 
După calculele mele la ora 12 și 
25 va trebui să mă duc și să cer 
maistrului alte repere întruât 
planul ce-l aveam pentru astăzi 
va fi pînă atunci indevlirât.

★
Intenționat, reporterul s-a fe

rit să comenteze dialogurile $i 
secvențele din ode trei între
prinderi brașovene. punctai 
doar locul și timpul desfășurării 
lor. Și aceasta întradt, evident, 
ele vorbesc de la sine.

GH. GHIDRIGAN

o datorie de onoaf

Combinatul chimic din Făgă
raș. O unitate industrială mo
dernă, dispunind de mari forțe 
de producție, de un înalt grad 
de tehnicitate. Aici tradiția se 
împletește cu tehnica noua, cu 
atitudinea nouă față de muncă. 
Participînd, în luna iunie, la 
festivitățile organizate cu prile
jul împlinirii unei jumătăți de 
secol de la înființarea combina
tului fâzărășean, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a acordat o 
înaltă apreciere colectivului de 
muncitori, ingineri $i tehnicieni, 
spunînd printre altele: WC»- 
nosc realizările obținute de 
dumneavoastră in cincinalul tre
cut, in primul an al actualului 
cincinal — 1971 — precum w 
la începutul lui 1972. Intr-ade
văr, combinatul dumneavoastră 
se prezintă cu rezultate bune — 
nu numai cu realizarea dar și 
cu depășirea planului pe anul 
trecut și pe primele cină luni 
ale anului 1972. Pentru toate «- 
ceste rezultate bune pe care 
le-ați obținut in activitatea dum
neavoastră, doresc să vă felicit 
din toată mima. Apreciez că 
activitatea, rezultatele pe care 
le-ați obținut, constituie o con
tribuție la devxttana generată 
a patriei noastre".

Firește, aceste rezultate se da- 
toresc dezvoltării pe care a cu-

OPERA
mărturie

specifică a
S-a deschis o amplă expozi

ție de artă cu caracter retro
spectiv în sălile Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste 
România (pictură, sculptură și 
grafică) șl Dalles (sculptură și 
artă decorativă), închinată Con
ferinței Naționale a partidului. 
Ea înmănunchează într-o selec
ție făcută cu discernămînt, cu 
firesc accent pe valoare și au
tenticitate, lucrări realizate în 
ultimii ani. Ne aflăm în fața 
unor lucrări. în cea mai mare 
parte cunoscute, dar și în fața 
unei alcătuiri expoziționale noi, 
în fața unei antologii originale, 
care ne îngăduie un- moment de 
lucidă reflecție și analiză. Una 
din caracteristicile de fond ale 
creației noastre plastice, fie că 
e vorba de pictură, sculptură 
sau grafică o găsim tocmai în 
ceea ce am putea denumi voca
ția actualității. In centrul inte
resului artiștilor se plasează 
limpede omul zilelor noastre, 
efortul său constructiv, efortul 
său de continuă depășire și 
perfecționare morală. Totul ni 
se pare rostit în spiritul ade
vărului neocolind în consecință 
aspectele mai dificile ale unei 
profunde transformări, dar 
neignorînd în același timp mă
reția sa. dimensiunile sale rea
le. implicațiile adinei ale desti-

menec, tînăr. Jumătate din 
muncitorii, inginerii ți tehni
cienii de aid rinf membri ai 
organizației U.T.C. Acestor 
tineri le sini ineredințate sar
cini de o mare răspundere. 
Aici se fabrică prototipuri.

— Știți ce cred eu ? — 
continuă Emil Tiberea, in- 
ter-.ocvtorul nostru de la 
VF.UJLQ. Pentru dezyolta-

INVESTIȚIA
ÎNCREDERII

leu investit pentru dezvol
tarea uzinei. Iată, pînă în 

I 1975 uzina se va extinde iar I 
capacitatea de producție va 
spori de trei ori. In acest 
timp, numărul salariaților se 
va dubla numai.

Sînt ginâuri ce izvorăsc 
dintr-o certitudine. In aceste \ 
zile premergătoare Conferin-\ 
ței Naționale fiecare salariat 
al uzinei este angajat cu 
toate forțele în lupta pentru\ 

, sporirea productivității. A- 
ceastă realitate este rezulta
tul ințelegerii unei idei tot 

. mai frecvent subliniată în\ 
documentele de partid: ideea 
răspunderii inividuale. Și, 
convinși, fiecare din miile 
de oameni, cîți lucrează 
azi în uzină, de importanța 
pe cart o are fiecare zi în 
procesul muncii, ei pregătesc 
incc de pe acum, din aceste 
zile premergătoare Conferin
ței Naționale, recordul anu
lui 1975.

PETRE DRAGU

• 40 apartamente în 11 zile

îndeplinirea angajamentelor
m* vor fi

DE ARTA

și investigație
universului uman

si dea

hd fii co-
Ei 5tu ci

oprită pentru reparații în ziua 
de 1 iulie, iar producția să re- 
înceapă la 1 august Așa ar fi 
fost normai Dar aici, normal 
este ceea ce pot oamenii, nu ce 
prevăd normativele. Combinatul 
avea de onorat o comandă su
plimentară de îngrășăminte. 
Dacă fabri-a de amoniac se o- 
prea, comanda nu mai putea fi 
executată. Colectivul fabricii a 
optat pentru livrarea comenzii. 
Fabrica a fost oprită cu 10 zile 
mai tîrziu. Ceea ce înseamnă 
o producție în plus de 5 475 000 
lei. Acum, întregul colectiv (a- 
lături de mecanicii de speciali
tate lucrează și operatorii chi- 
miști. care au o dublă speciali
zare) depune eforturi sporite 
pentru ca fabrica să reintre în 
funcțiune la termenul planifi
cat : 1 august. Datorită faptului 
că toți muncitorii și în special 
tinerii au muncit și în orele 
lor libere, lucrările sînt avan
sate. în ziua în care la Bucu
rești va începe Conferința Na
țională a partidului, la Făgăraș, 
în cuptoarele fabricii de amo
niac, se vor aprinde focurile; 
iar la 1 august va începe să 
curgă amoniacul.

Este un record cu care acest 
colectiv harnic și inimos întâm
pină lucrările înaltului forum al 
partidului nostru. Un record 

pentru atmosfera 
în aceste zile în- 
chimică a Făgă-

care domină
treaga cetate 
rașului.

ADRIAN VASILESCU

destinul 
noastrenelor individuale in 

comun al societății 
contemporane. Totul ne apare 
rostit cu o gravă și matură res
ponsabilitate, cu respect față de 
ideile generoase, de nobilele 
idealuri ale societății noastre 
socialiste, cu respect față de 
menirea etică a actului creator, 
față de cel căruia i se adresea
ză și căruia i-a fost consacrat

pare tocmai faptul că tot ce 
unifică și identifică spiritual 
frontul nostru artistic, tot ceea 
ce se fundamentează puternic 
pe o filozofie și o concepție 
comuna de viață. încearcă să fie 
exprimat conform sensibilității 
și viziunii proprii fiecărei indi
vidualități artistice In parte. în
tre modalitățile cu un mai pro
nunțat caracter epic, descriptiv.

Expoziția retrospectivă de artă 

plastică dedicată Conferinței 

Naționale a P.CJR.

— publicul. întîlnim în graiul 
expresiv al culorilor și al for
melor sculpturale imagini de 
muncă, chipuri de muncitori și 
țărani cooperatori, imagini ce 
evocă momente semnificative 
din lupta poporului nostru pen
tru emancipare națională și 
socială, portrete ale unor re
marcabili revoluționari și căr
turari. Demn de remarcat ni se

implicit analitic și cele mai sin
tetice ce mizează pe sugestivi
tatea metaforei înregistrăm o 
variație infinită de nuanțe, o 
infinitate de modalități stilistice 
ce-și caută cu pondere (și iz
butind în multe cazuri) un lim
baj nou. preenant și convingă
tor, un limbaj cerut de însăși 
realitatea abordată. Ne dăm sea
ma din asemenea mai ample re-

trospective că artei noastre, de
sigur, in ceea ce are mai bun și 
mai reprezentativ, ii este străină 
dorința de epatare formală, de 
exhibiționism tehnic, câ tot 
ceea ce îndrăznesc artiștii ade- 
vărați in planul mijloacelor are 
in general o serioasă acoperire 
in planul ideii, al conținutului 
și al substanței operei. Ne dăm 
seama, iată, in chip concret cit 
de divers și cit de inepuizabil 
se dovedește filonul realist in 
arta zilelor noastre. Atitudinea 
realistă in artă nu s-a dovedit 
îngustă, rigidă și nefertilă de- 
cit pentru spirite comode și lip
site de har, pentru spirite care 
confundă creația cu metoda di
dacticistă și rețeta, care trec 
peste evenimente, lucruri și oa
meni o privire mai impasibilă 
și rece decît aparatul fotografic, 
în cadrul acestei manifestări de 
prestigiu expun o serie de 
maeștri ai artei românești 
(Henry Catargi, Comeliu Baba. 
Alexandru Ciucurencu. Dumitru 
Gheață, Aurel Ciupe, Ion Mus- 
celeanu. Gheorghe Ionescu, și 
alții), de artiști din generația 
mijlocie (Brăduț Covaîiu, Ion 
Pacea. Ion Gheorghiu, Traian 
Brădean, Virgil Almășanu, Ion 
Nicodim. Viorel Mărginean, Oc- 
tav Grigorescu, Vasile Celmare. 
Sabin Bălașa, Ion Sălișteanu,

TRAZA.V BRADEA.V

Ion Jalea, Ion Vlasiu, Ion Irî- 
mescu, Ovidiu Maitec, Paul 
Vasilescu, George Apostu, Gh. 
Iliescu-Călinești și alții) din a 
căror contribuție se configurea
ză însăși istoria contemporană 
a artelor noastre plastice. A- 
preciem în lucrările lor aci ca 
și în alte expoziții nu numai 
remarcabila lor știință ci și con
secvența și profunzimea vi
ziunii, elanul tineresc, vitalita
tea cu care se angajează în 
dificila dar nobila misiune de a 
zugrăvi chipul României noi. 
Alături de ei expun și o serie 
de tineri artiști (Mihai Ban- 
dac, Gheorghe Anghel, Ion 
Grigore, Nicolae Groza, Minea 
Grigore, Cristian Breazu, Na
poleon Tiron, Adina Țuculescu, 
Horia Flămînd și alții) care s-au 
impus în ultimii ani prin se
riozitatea preocupărilor, prin 
dorința de a îmbogăți mijloace 
și stiluri pe cale de a deveni 
rutiniere, care în același timp 
vădesc tendința certă de a se 
înscrie în perimetrul unei pre
stigioase tradiții, de a investiga 
ceea ce este nou Intr-o reali-

Cu rezultatele 
brigăzii de montori 
condusă de Frank 
Martin facem cu
noștință încă de 
dimineață în biroul 
tovarășului director 
al șantierului nr. 4 
din Timișoara, ing. 
Nicolae Jinca. „în 
cinstea Conferinței 
Naționale a parti
dului și a ani
versării Republicii 
șantierul nostru a 
realizat pe seme
strul 1 63,5 la sută 
din planul de pro
ducție anual, ur- 
mind ca planul pe 
luna iulie să fie în
deplinit pînă în 
preajma Conferin
ței, iar pînă la sfîr- 
șitul lunii se va da 
în folosință un bloc 
cu 80 de aparta
mente care, potrivit 
contractului încheiat 
cu O.C.L.PF., avea 
ca termen de re
cepție 30 mai 
1973“. în discuția

pomită de la con
semnarea rezultate
lor înregistrate de 
Frank Martin î-am 
solicitat interlocu
torului o explicație: 
„Pentru noi, briga
da sa împreună cu 
echipa de sudori 
condusă de Petru 
Cîmpureanu repre
zintă un etalon 
spre care în pre
zent tind toți an- 
gajații șantierului. 
Angajamentul de 
2,8 apartamente pe 
macara, luat de cei 
80 de montori și 
sudori din care, vă 
rog, să notați, a- 
proape 90 la sută 
sînt tineri, este 
grăitor*.

La fața locului 
facem cunoștință 
cu „triunghiula
rul* performanței, 
epitet care din dte 
se va vedea, îl 
merită pe 
Maistrul

deplin.
Franciso

Fischer explică to
tul prin organizarea 
frontului de lucru. 
„Tractoriștii care 
transporta panou
rile, oamenii de pe 
macara: Vasile Su- 
ciu, Adalbert Bonc- 
ziday și Ion Gheor
ghiu — au fost a- 
similați întregii fa
milii de montori, 
sînt integrați în a- 
ceeași disciplină*'. 
Iată Insă cel mai 
concret argument î 
blocul 12 cu 40 de 
apartamente a fost 
adus la cota finala 
în numai 11 zile in 
loc de 14, revenind 
o medie zilnică de 
3,6 apartamente pe 
macara. Recordul 
absolut s-a înre
gistrat la 4> iulie 
cînd ou fost mon
tate 4 
pe o 
cara.

apartamente 
singură ma-

ION DA NC EA

J9O7"

• 8553 tone
_____ ; _J obiectivele 
care și le propun mi*Am specificat că 

pe t— .ti r -r-- . 
nerii de la exploatările de 

minereuri neferoase depind de 
condițiile din minele respective, 
de mărimea filonului, de poziția 
lui etc. La mina Săsar din cite 
am înțeles, răspunsul șefului de 
brigadă Mureșan Victor la che
marea pornită din Herja, consti
tuie un act temerar. Pînă acum, 
în medie, brigada comunistului 
Mureșan obținea 5 tone minereu 
pe post. Răspunzînd la chemare 
această brigadă tși propune să 
realizeze 6 tone pe post. Este 
vorba de 1 tonă în plus de mi
nereu dată țării. 1 tonă în plus 
pe post. Și fiecare tonă de mi
nereu care se adaugă celorlalte 
de la alte exploatări miniere are, 
zicem noi, o inestimabila valoare 
pentru economia țării. Iată de 
ce considerăm și acest angaja
ment foarte important. De alt
fel, exploatarea minieră din Să- 
sar are pînă acum rezultate re
marcabile. In cinstea Conferinței 
Naționale a Partidului și a celei 
de-a XXV-a aniversări a Repu-

tate bogată și semnificativă. Ni 
se pare elocvent în acest sens 
tocmai faptul câ multe lucrări 
din expoziție au avut la bază o 
activitate „reportericească44, câ 
au fost, cu alte cuvinte, rezulta
tul unor documentări pe teren, 
al unui contact direct cu viața. 
Expoziția mai cuprinde și o bo
gată secțiune cu lucrări de artă 
decorativă. Admirăm aici fan
tezia și bunul gust al creatori
lor, dorința lor de a propune 
amplelor spații arhitecturale un 
plus de frumusețe. în acest sens 
organizatorii au inclus cu precă
dere lucrările de artă decora
tivă cu caracter monumental. 
Expoziția, mai exact expozițiile, 
ne prilejuiesc o întîlnire cu tot 
ceea ce a produs mai bun în 
ultimii ani arta noastră plasti
că. în același timp ea este, prin 
aceasta, un omagiu al artiștilor 
adus celui mai apropiat și im
portant eveniment din viața în
tregii noastre țări. Conferința 
Națională a partidului.

C. R. CONSTANTINESCU

peste plan
blicii, minerii de la Săsar ra
portează : în pnmele 6 luni ale 
anului o depășire a planului cu 
8553 tone minereu extras; o 
productivitate a muncii sporită 
substanțial — de la 86,5 tone 
cit era prevăzut în plan pentru 
un miner la 91,5 tone, cifră rea
lizată,

„Întotdeauna, ne spune Vic
tor Mureșan, cînd ne propu
nem o depășire de plan trebuie 
să gîndim realist, să cîntărim bine 
posibilitățile de a realiza un an
gajament. Altfel, aceasta rămtne 
doar pe hîrtie, ceea ce ni se 
nare inadmisibil. Brigada mea nu 
lucrează la abataje cu înmagazi- 
nare a minereurilor. Prin această 
metodă se obțin mai multe tone 
pe post. Noi lucrăm însă prin 
metoda de exploatare cu ram
bleu. 6 tone, cit ne-am propus 
este un barem la care, acum 
cîțtva ani, aici la Săsar, nici nu 
se visa. Este, după părerea mea, 
un obiectiv realist pe care în 
mod precis îl vom atinge".

TEODOR POGOCEANU

BATÂLIA
PENTRU OM

( Urmare din pag. I) «

bine (fiind mai noi), dar câ numai despre doi dintre cei ce 
lucrează în respectiva secție ar putea vorbi în chip total 
negativ, modul lor de viață fiind opus exemplarității cerute. 
De ce m-am bucurat ? Pentru că investiția socialistă în om 
provoacă efecte net superioare, cantitativ și calitativ, oricăror 
alte influențe. De ce, însă, mi-a rămas atît de vie în minte 
argumentația aceluiași secretar ? Fiindcă ea arată că bătălia 
pentru OM, pentru ceea ce poate el să fie, crescut sub 
lumina socialismului, n-a încetat încă și ea nu se aplică 
numai tineretului. Mentalități cum sînt cele despre munca 
fără efort, „traiul ușor*, angajare sau nonangajare, respon
sabilitatea opusă iresponsabilității și delăsării, cinstea contra 
necinstei etc., etc. trebuiesc mereu supuse discuției, dezba

terii, făcind evidente idealurile noastre noi, profilul moral 
al omului epocii socialiste. Grija partidului nostru pentru 
acest aspect al problemelor construcției noii societăți - cel 
mai important, la urma urmei I ne umple inimile de 
bucurie. Aș putea spune că n-am întilnit om care, așteptînd 
ziua de miine, a începerii Conferinței Naționale a partidului, 
să nu aștepte, pe lingă măsurile care se preconizează pe 
plan economic și social și măsuri care sa ducă la întărirea 

forțelor în bătălia pentru OM, pentru calitățile lui - morale 
și ideologice - de tip socialist și comunist

... Dorim o țară la înălțimea celor mai bine orînduîte, o 
celor mai bogate din lume - și știm că mai avem multe de 
făcut Dorim însă și un om care să corespundă, ba chiar să 
preceadă, ca nivel de gindire și educație, urcușurile econo
mice, să fie izvorul și lumina lor. Este maximum ce se poate 
dori și trebuie luptat pentru acest țel, conștienți că mai avem, < 
mai ales in acest domeniu I, atîtea de făcut... ’
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OAMENI ȘI FAPTE
DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

TINEREȚEA-----
permanență eroică

!; „SE POATE SPUNE CĂ NU EXISTA ȘAN- <“ 
«I TIER MAI IMPORTANT, CĂ NU EXISTA UZI- î; 
<: NA EDIFICATĂ ÎN ANII CONSTRUCȚIEI SO- <! 
? CIALISTE ÎN CARE SA NU FIE ÎNCORPO- ;! 

RATA Șl MUNCA ENTUZIASTA, PLINA DE
<î ABNEGAȚIE A TINEREI GENERAȚII".

NICOLAE CEAUȘESCU
< J (din cuvintarea rostită la adunarea festivă con* < >
< ► sacratâ sărbătoririi semicentenarului U.T.C.). <.

PE ȘANTIERELE PATRIEI
r
Constructorii

VASILE VĂDUVA

de cursă
lungă

ȘTEFAN STOIAN

Un nobil mesaj 
generațiilor viitoare

Coboriseră de undeva din 
Munții Mehedinților, ti
neri aproape adolescenți, 

pu gîndul să ajungă la mare, 
să se facă marinari; doar doi 
din ei aveau valize, avutul ce
lui de-al treilea fiind o sacoșă 
în care purta, împachetate cu 
grijă, cîteva cărți de călătorie și 
un atlas geografic...

Și într-o bună zi au ajuns pe 
țărmul mării și au văzut în sfîr- 
șit vapoarele, adevăratele vapoa
re, și a fost pentru ei o zi ne
maipomenit de frumoasă, și au 
fost apoi și zile nemaipomenit 
de triste, pentru că n-au izbutit 
să urce pe puntea ntci-unuia din 
ele... *

Și pentru că nu puteau să re
nunțe deodată la visele atîtor 
nopți nedormite, ți pentru că e- 
rau foarte tineri și mai puteau 
înlocui un vis cu alt vis, cei trei 
băieți coborîți din Munții Me
hedinților s-au angajat și au în
ceput să lucreze pe Șantierul 
noului port din Constanța, ră- 
mînînd astfel în preajma vapoa
relor, iubindu-le la fel de mult, 
construind pentru ele diguri yi 

• moluri și dane — aceste brațe 
uriașe ale uscatului întinse spre 
larg ți spre vis — ți, treptat, 
gîndul cu care porniseră la 
drum Gheorghe Poenaru și lla- 
rie Corbu și Vasile Pletea a fost 
lăsat în uitare șl tot în uitare, pe 
fundul unei valize, a rămas si 
vechiul atlas geografic cu hărți
le lui fascinante, reprezentînd ți
nuturi și locuri îndepărtate» dar 
care există, fiind înlocuite de o 
altă hartă, la fel de fascinantă, 
reprezentînd locuri care nu exis
tă, care n-au existat niciodată, 
locuri cărora le dau și le vor 
naștere ei, alături de alții ca 
tot atît de visători, tot atît 
entuziaști, tot atît de dornici 
facă în viață lucruri nemaipo
menite...

k l-am văzut lucrînd pe toți trei 
ta una din danele noului port, 
era trecut de amiază, soarele lu
mina și încălzea dur, mult prea 
dur pentru niște băieți născuți și 
crescuți în umbra foșnitoare a 
muntelui; și ei lucrau încruntați, 
fără nici o vorbă, fără nici o

da
ei, 
de 
să

MARILE CALATORII
Una din personalitățile proe

minente ale Șantierului 
hidrocentralei de pe Lo
tru este electricianul Petru 

Scurtu, secretarul comitetului 
U.T.C., comandant al Șantie
rului național al tineretului de 
acolo, membru al C.C. al U.T.C. 

L-am cunoscut iama trecută, 
la sfîrșitul unei zile cu viscol, 
în timp ce se îndrepta spre ca
riera de anrocamente Chioara, 
unde lucra ca șef de schimb în 
tura de noapte. Veneam de la 
Baraj, fusesem și în carieră și, 
după vuietul enorm și neîntre
rupt al șantierului, lamia din co
lonia Aval te împresura ca un 
zumzet odihnitor. în curtea șco
lii. o baracă asemănătoare cu 
cele din jur, copiii constructori
lor se jucau, se fugăreau, se 
băteau cu zăpadă, erau în re
creație și recreațiile copiilor sînt 
aceleași oriunde, pe malurile 
Dîmboviței, pe malurile Dună
rii, sau pe malurile încă sălba
tice ale Lotrului. Ninsoarea în
cetase și peste barăcile simple 
sau cu etaj, construite în trep
te pe coasta muntelui, se lăsa 
seara cu miros de mîncare și de 
ger, cu muzică 
megafonul stației 
re de la club. Și 
pe Petru Scurtu, 
leprezintă în linii 

bolborosită de 
de amplifica- 
1-am cunoscut 
a cărui viată 
generale viata 
constructorilor

pauză, și pe fețele lor ți 
fele lor șiroia sudoarea, 
mășile lor înnegrite de 
erau ude și ele, părînd și mai 
negre așa, îmbibate de apa săra
tă a trupului ostenit, apă mai 
sărată decît apele oricărei mări, 
și lucrau și nu aveau chef, ți nu 
aveau vreme să schimbe o vorbă 
cp nimeni, pentru că echipa lot 
tși luase un angajament de mun
că în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului, angajament pe 
care îl puteau îndeplini, dar ve
niseră două zile nenorocite, două 
zile cu ploaie compactă, ți ră
măseseră în urmă cu lucrul, iar 
ei erau băieți de munte ți erau 
băieți de onoare și ceea ce se 
angajaseră să îndeplinească tre
buia îndeplinit, și aveau de re
cuperat două zile, iar zilele, 
cum știe toată lumea, sînt 
alcătuite din ore. iar orele din 
minute, minutele din secun
de — ți ca să-ți aprinzi o 
țigară trebuiesc secunde, ca să 
te ștergi de sudoare trebuiesc 
alte secunde, și cum să iei aces
te secunde, cind ele se află un
deva cu două zile înaintea ta, 
cum poți ajunge altfel la ele de- 
cit luindu-te la întrecere cu tim
pul, întrecîndu-l, făcînd într-o 
oră ceea ce în mod normal fad 
în mai mult de o oră, așa că 
băieții lucrau fără să scoată nici-o 
vorbă, fără să-și aprindă nici-o 
țigară, fără să-și șteargă sudoa
rea care curgea șiroaie pe fețele 
și pe trupurile lor de tineri abia 
intrați în bărbăție, lucrau în
cruntați sub soarele dur al mă
rii, lucrau fără nici o pauză, 
luptîndu-se cu piatra ți cu pă- 
mtntul nisipos al Dobrogei, fă
cînd uscatul să înainteze intr-o 
mișcare pe cit de invizibilă pe 
atît de tenace spre larg...

Lucrau de cine știe etnd, ți 
într-o vreme briza de coastă, 
sau soarele lunecînd spre apus 
a început să le zvînte cămășile, 
iar cămășile au început să-țt 
schimbe culoarea treptat, de la 
negru spre gri ți apoi spre un 
alb obosit, culoarea dintotdea- 
una a sării, iar ei continuau să 
lucreze înfășurați din 

pe tra
și că- 

muncă

ce în ce

de con-de la întreprinderea 
strucții hidrotehnice.

în 1958 Petru Scurtu avea 17 
ani și a plecat de acasă, de la 
Piatra Neamț, să se angajeze pe 
șantierul hidrocentralei de la 
Bicaz. Și s-a angajat, și a lucrat, 
și a descoperit bucuriile celui 
care construiește, și a descoperit 
un nou mod de viață, și nu s-a 
mai putut despărți de viața a- 
ceasta dură și clocotitoare și ^ro
mantică, viața constructorilor de 
pe marile șantiere ale țării. Au 
tiecut 14 ani de cînd Petru 
Scurtu a plecat de la Piatra 
Neamț ; au trecut 14 ani și Pe
tru Scurtu nu s-a mai întors a- 
casă, decît uneori, în perioadele 
de concediu, au trecut 14 ani și 
în 14 ani Petru Scurtu a oco
lit jumătate de țară, urmînd 
marea curbură a Carpaților, po
posind în locuri sălbatice și 
pustii, transformîndu-le, lăsînd 
la plecare așezări mai mari sau 
mai mici, așezări cu lumină elec
trică și apă potabilă, cu dru
muri asfaltate, cu poduri, cu 
vile și hoteluri, cu complexe 
comerciale și social-culturale, lă
sînd în urma sa hidrocentrală 
după hidrocentrală, aceste ade
vărate monumente ale civiliza
ției noastre socialiste, pulsînd 
lumină și energie de-a lungul 
și de-a latul patriei.

într-o jumătate de viață Petru

mai gros în propria lor sare, 
continuau să lucreze coborind 
din ce în ce mai adine în ei în
șiși, lăsînd mineralul din ei să 
răzbată afară, lucind obosit în 
amurg ți priciți de departe, tru
dind acolo între bucățile de sfîn- 
că, păreau un grup de statui 
mișcătoare care au fugit de pe 
socluri pentru a face din ele un 
dig, un monument mai durabil 
ca ele, mai măreț ți mai apt să 
înfrunte veșniciile cotoare... Și 
ca și cum n-ar fi fost de ajuns, 
statuile de sare mișcătoare au 
început pe neașteptate si etnie, 
ritmîndu-și mișcarea uneltelor, 
cintînd din ce in ce mai puter
nic, fără cuvinte, un cirttec cu 
clocot intortochiat, coborind din 
îndepărtați! munți foșnitori ai 
Olteniei Ungă vuietul fără tihnă 
al mării, ți uscatul înainta ni
mic, milimetru cu milimetru în 
larg ți în lumina tot mai scăzu
tă a serii nu se mai vedeau de
al acele cămăși albite de sare 
(ți iată că-mi cine in minte 
încă o cămașă, una pe care, cu 
douăzeci ți ceva de ani în urmă, 
o brigadă de mineri din Valea 
Jiului a trimis-o în dar împreună 
cu o pereche de bocanci unei 
brigăzi de tineri fruntași de pe 
șantierul Bumbețti-Livezeni, era 

Scurtu a ocolit jumătate de țară, 
și ochii săi sînt din cînd în 
cînd ușor încețoșați, ca ai ma
rinarilor și aviatorilor de cursă 
lungă, dar nici un marinar și 
nici un aviator de cursă lungă, 
oricît de lungă ar fi cursa, nu 

cu viața...
pe Șantierul hidro- 

Bistrița-Aval, Petru 
îndrăgostit de o fată 
și ea pe șantier, și 

fata de el, și

o măsoară 
în 1962, 

centralei 
Scurtu s-a 
care lucra 
s-a îndrăgostit și fata de el, și 
s-au căsătorit acolo pe șantier, 
și cînd hidrocentrala a fost ter
minată au plecat pe alt șantier, 
și au dat naștere unui copil, și 
iar au plecat, și iarăși, și iarăși, 
și acum sînt amîndoi pe șantie
rul hidrocentralei de la Lotru 
și au doi copii, și se pregătesc 
să plece pe șantierul hidrocen
tralei de pe Someș și de acolo 
vor pleca pe alt șantier, mereu 
vor sosi și mereu vor pleca, me
reu o vor lua de la capăt, dar 
mereu în alt loc, aceasta este 
viața’ lor, și și-au ales această 
viață, iubesc această viață și se 
miră ce repede a trecut jumă
tate din ea...

— De aici vom pleca la So
meș, 
visul 
meu, 
mulți 
de la 
tier în șantier, să ne întoarcem 

spunea Petru Scurtu, și 
meu — și nu numai al 
pentru că sin tem foarte 
care am pornit împreună 
Bicaz — ar fi ca din șan-

de partid 
ți vinzători 
anii marșu- 

brigadier:

o cămașă din pînză ieftină, 
cumpărată pe puncte — erau 
anii săraci de după război, anii 
de după secetă, anii revoluționari 
ai începutului de nouă Românie, 
anii tind activiștii 
erau printre altele 
ambulanți de ziare, 
rilor romantice de
„Hei-rup, hei-rup, suim, suim,/ 
O lume nouă pe culmi zidim*. 
O cămașă pe care au îmbrăcat-o 
pe rind toți membrii acelei bri
găzi de fruntași de la Bumbețti- 
Livezeni, o dată și încă o dată 
și încă și cînd petecele cusute 
bârbâtețte nu s-au mai putut 
ține unele de altele, brigadierii 
au aninat-o la loc de cinste pe 
unul din pereții barăcii ca pe 
un steag zdrențuit în acele bă
tălii eroice de început de eră 
socialistă). Și, în seara care se 
lăsa, pe Șantierul noului port 
din Constanța acele cămăși albi
te îngreuiate de sare ome
nească începeau să pară pînze 
de corabie, sau aripi de păsări, 
fremătînd obosite de-asupra va
lurilor, ca după o cursă lungă, 
ca după un zbor lung, pregătin- 
du-se pentru o altă cursă lungă, 
pentru un alt zbor lung...

de unde am plecat, să ne în
toarcem în locurile noastre de 
baștină, venind pe partea cea
laltă a țării.

într-o jumătate de viață Petru 
Scurtu a ocolit, construind hi
drocentrale, o jumătate de țară. 
Mai are îd fața sa cealaltă ju
mătate de viață și cealaltă ju
mătate de țară. Mai are în fața 
sa pustietăți sălbatice de munte 
care așteaptă să fie civilizate, 
mai are în fața sa ape care nu 
și-au dat încă obolul de ener
gie țării, mai are în fața sa 
atîtea și atîtea de făcut,' și co
piii săi vor crește pe nesimțite 
în această uriașă călătorie, vor 
împlini anii pe care i-a avut el 
cînd a plecat de acasă, vor cu
noaște munții și apele țării nu 
numai din manualele de geo
grafie, vor face alături de tatăl 
lor hidrocentrale, se vor căsători 
și vor face la rîndul lor copii, și 
Petru Scurtu, tot călătorind și 
construind, va ajunge bunic, și 
le va trebui un vagon întreg 
pentru a se muta de pe un 
șantier pe altul și, cînd într-o 
bună zi va ajunge în sfîrșit în 
locul de unde a plecat, un cerc 
uriaș de hidrocentrale va în
semna pentru eternitate cu o 
dîră luminoasă urmele călătoriei 
lui Petru Scurtu prin țară și 
prin viață.

In plină inimă a Bărăganului, 
acolo unde altădată, în trans- 
humanța lor milenară, oierii 

brașoveni sau făgărășeni îți cobo
rau turmele către bălțile lalomiței 
și Brăilei pe „...acele șesuri fără 
margine, prin care aerul, răsfi
rat în unde diafane sub arșița 
soarelui de vară, oglindește ier
burile și bălăriile ain depărtare 
și le preface, dinaintea vederii fer
mecate, în cetăți cu mii de mi
narete, în palate cu mii de încân
tări*, pe acolo pe unde zburau 
în devălmășire neuitații ciulini ai 
lui Panait Istrati ți bîntuie via
turile aspre de la miazăzi ți ră
sărit, pe acel covor verde ți gal
ben, galben ți verde, covor fără 
seamăn, țesut de mina dibace a 
țăranului ialomițean, acolo tine
rii acestui neam ridică azi un 
semn și o mărturie pentru cei ce 
vor veni după ei.

„La început a venit mai mult 
tineretul, nu existau case, nu e- 
xistau mijloace de transport, erau 
ca să spun așa condiții de bur- 
lăcie fi acestor condiții grele ti
nerii le puteau mai bine face 
față. Am venit și eu cu ei, nu 
mai eram chiar așa de tînăr, a- 
veam treizeci și ceva de ani și 
lucrasem pe alte șantiere fi poa
te că aș fi izbutit să mă aranjez 
într-un post mai călduț. Uite 
însă că am venit aici fi apoi 
mi-am adus și familia, pe fată 
am dat-o la liceu, băiatul e la 
cămin, iar nevasta mea lucrează 
la combinat ca fi mine* îmi spu
ne primul om cu care fac cu
noștință la Combinatul de îngră
șăminte azotoase Slobozia, tova
rășul Comei Nedelea, secretarul 
comitetului de partid.

Tineri din Cosimbești ți Draj-

DE CINE VA DEPINDE
AERUL GALAȚIULUI

Asculți la radio, vezi la te
levizor, citești în ziare și 
tot nu înțelegi nimic din 
ce se întîmplă pe gigantica 

platformă siderurgică a Gala- 
țiului și atunci, dacă ai pu
țin noroc, pornești intr-acolo 
așa cum am pornit și eu 
într-una din zilele săptămînii 
trecute. Impresia e covîrșitoare, 
da, combinatul gălățean nu și-a 
găsit încă cronicarul, de la ceea 
ce știai la ceea ce vezi este o dis
tanță necuprinsă în cuvinte și, 
fie și numai pentru cîteva cea
suri, începi sa crezi că tu vei scrie 
mai bine decît au scris alții, vei 
scrie mai bine și vei fi poate mai 
sincer și mai inspirat. Dar, ca ori
ce în viață, și pentru asta ai ne
voie de puțină șansă. Puterile 
tale omenești sînt limitate, limi
tat îți este și timpul, ai de par
tea ta numai dorința fierbinte 
de a scrie mai bine, această do
rință și bruma de meserie pe care 
ai dobîndit-o și cu acestea două 
va trebui să înfrunți realitatea. O 
realitate în care peste treizeci de 
mii de oameni muncesc după 
niște legi neîndurătoare, care ție 
îți scapă, o realitate mai puțin 
roză decît cea descrisă de une
le condeie grăbite : „realitatea 
zilelor noastre cu luminile și um
brele ei“. O realitate tînără, 
căci vîrsta medie a muncitorilor 
din combinatul gălățean este de 
douăzeci și cinci de ani.

Douăzeci și cinci de ani are 
și Ifrim Ion, secretarul U.T.C. 
de la I.C.M.S.G., cel mai tînăr 
șef de echipă din combinat.

„Am făcut școala profesională 
a combinatului și am terminat 
în prima promoție, am terminat 
școala cînd aveam șaisprezece 
ani și tot la șaisprezece ani 
m-am încadrat în producție ca 
lăcătuș-construcții mecanice. Am 
venit aici o dată cu tata, care 
lucrează și acum -a muncitor la 
C.S.G. Vedeți dumneavoastră, 

na, din Ciulnița și Jegălia, tineri 
din Dragalina și Perișorul, deta
șamente întregi de tineri ialomi- 
țeni ridică în 1969 primele ba
răci, bat întîii țăruși, sapă vii
toarele fundații. Apar și aici acei 
oameni minunați ai marilor șan
tiere, care de dimineață ți pînă 
noaptea tși dăruiesc fără să 
trișeze puterea fi priceperea 
fi sufletul lor tînăr. Printre 
ei e și tînărul utecist Ră- 
ducu Gheorghe. „Ca să fiu cin
stit cel mai greu a fost la re
zervorul de amoniac, la instala
țiile frigorifice. Vedeți dumnea
voastră, era vorba să construim în 
condiții de lipsă de umiditate, 
dacă ploua nițel totul era dat 
peste cap. Nu mai făcuse nimeni 
la noi în țară o asemenea trea
bă, era o premieră, că pînă acum 
se lucra cu străini. Trebuia să lu
crezi zi ți noapte cînd dădeai 
de o vreme prielnică și noi 
așa am lucrat, zi ți noapte, fără 
oprire. Am făcut o cupola de 
polietilenă dar vedeți dumnea
voastră pe la noi bat viaturile 
Și cupola asta a noastră era me
reu în pericol. De cite ori nu 
eram sculați noaptea din pat, că 
aproape ajunsesem să dormim 
îmbrăcați și cum bătea cineva în 
geam săream numai în cisme și 
alergam aicea să punem pietrele 
la loc*.

Aceștia erau constructorii; vii
torii operatori chimiști luaseră 
drumul școlilor de calificare.

„Eu, Popa Petre, ăsta de care 
ziserăți dumneavoastră că am un 
nume istoric, eu sînt din comu
na Valea Ciorii și am ajuns ope
rator trecând prin mai multe me
serii. Am lucrat mai întîi în sat 
la mine, pe o combină pe urmă 

eu sînt dintr-o comună din a- 
propiere la optișpe kilometri, o 
comună fruntașă pe țară în pro
ducția de struguri, o comună de
corată cu Ordinul Muncii clasa 
întîia. Mama mea și un frate 
mai mic care e la liceu în clasa 
zecea lucrează la C.A.P. Chiar azi 
cînd eram în mașină i-am văzut 
pe amîndoi cum așteptau să ple
ce la prășit Alălalt frate al meu 
e student în anul patru la facul
tatea de Științe Economice din 
București și cu el se termină și 
familia mea .Acuma, să fiu cins
tit nu-mi stă bine tocmai mie, cel 
mai mare dintre frați, și cel cu 
studii puține ; dar eu am crezut 
în meseria mea și am muncit cît 
mai bine ca să cîștig un ban cins
tit și l-am cîștigat pînă acum și 
așa am putut încă de mic să-î a- 
jut pe ai mei și bunînțeles o să-i 
ajut și deacu încolo să-și termine 
școlile. Da dumneavoastră să nu 
scriți acolo tot ce vă spui eu, ori- 
încecaz de mine să scriți mai pu
țin, nu-mi trebuie mie atîta 
propagandă, de ce să zică lumea 
că eu am răsturnat pămîntul 
aici, eu și așa fac treabă, și nu 
o fac de mîntuială, că doar nu 
sînt prost la cap."

„îl cunosc pe copilul ăsta, pe 
Ifrim, îl știu de peste șase ani 
de zile, îmi spune tovarășul 
Doru Nicolaie, secretarul de 
partid al organizației șantier 31. 
Eu, nu vă supărați, îi mîngîi pe 
tineri cînd dorm, nu prea le 
caut eu în coame la tineri, ba 
îi mai și bubui cînd simt că e 
cazul, da trebuie să recunosc că 
fără ei nu făceam nimic din ce 
vedeți. Băieții ăștia au luat șta
feta de la noi, acum însă s-a 
dus vremea pionieratului și ei 
au alte condiții, cu totul altele. 
Eu lucram la siloz fără să iau 
vreun ban sau vindeam ziare, 
că așa era pe atunci, trebuia să 
.vinzi ziare dar nu să le dai la 

m-am calificat la locul de mun
că, pe șantierul Mangalia Nord 
ca timplar. Numai că eram tare 
departe de casă, nu că îmi era 
greu acolo, în barăcile alea, 
nu-mi era, doar că vroiam să viu 
si eu mai aproape. Am auzit că 
la Slobozia se face un combinat 
și am venit aici fi combinatul 
m-a trimes la școala de califi
care fi școala asta de calificare 
am terminat-o eu cu media ge
nerală nouă. Tot la școală, la 
Ciulnița am cunoscut-o și pe ne
vasta mea actuală Popa Aurica și 
în decembrie m-am căsătorit, am 
cunoscut-o prin iulie mai bine, 
că îmi și zicea tovarășul inginer: 
ce făcurăți mă aici că dacă înțe
leg eu bine voi ăștia tineri ați 
fi început să vă familiarizați. Pe 
urmă am fost primit și eu în 
partid, acuma să vă spun ceva: 
eu fac naveta, o navetă de pa
truzeci și cinci de kilometri» total 
general nouăzeci de kilometri pe 
zi, mi-e gîndul tot la bloc, la un 
apartament aici sau undeva mai 
aproape,- dar știu că nu mai e 
mult ți se rezolvă fi asta că eu 
tot pe drumuri am fost și am 
dormit numai eu știu cum dar 
am muncit mereu ca să nu mă 
fac de rușine*

Drumul tinerilor ialomițeni 
este drumul pe care în întreaga 
țară au pornit tinerii de l-a sate : 
din agricultori în lăcătuși, insta
latori, electricieni, operatori chi
miști.

„Trebuie să-i deprinderii pe a- 
cești oameni cu ordinea și disci
plina muncitorească, la marea lor 
dorință de a munci, de a învăța, 
noi trebuie să le răspundem cu 
mult tact. Este, după cum cred 
că știți, o diferență între con

cîte un țăran pentru împache
tat, că dacă făceai așa ceva o 
încurcai. Băieții ăștia au alte 
libertăți, libertăți și condiții la 
care noi nici nu visam. Unora 
din ei libertățile astea li se suie 
la cap. Ifrim de care mă în
trebați are altă ștofa, echipa asta 
a lui e făcută tot din tineri, dai 
luați din alte părți, oameni care 
nici nu se cunoșteau între ei 
înainte și această echipă a ajuns 
fruntașă datorită lui."

„Am zece oameni în echipa 
mea, toți foști țărani din comu
nele învecinate, toți tineri și noi 
pentru a pune în funcțiune a- 
cest obiectiv trebuie să lucrăm 
acum și la paișpe ore pe zi. Ieri 
am lucrat pînă la nouă seara, a- 
laltăieri la , fel, iar azi cred că 
nu vom pleca deloc.

Se face pregătirea insuflării cu 
aer cald la furnalul trei care va 
intra în funcțiune în cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului și trebuie să lucrăm în 
permanență. Sînt mulțumit de 
băieții mei că la ora actuală am 
ajuns să le spun doar atît : mîi- 
ne mapa să fie plină cu mîn
care, și ei înțeleg și chiar așa 
fac. Cîmd vom da în func
țiune furnalul voi pleca cu e- 
chipa la Uzina cocso-chimică 
unde voi face montajul a trei 
electro filtre."

De Ifrim va depinde aerul de 
la Galați, de el și de tinerii din 
echipa pe care o conduce, ne 
spune tovarășul Ursu Ilie, secre
tarul U.T.C. de pe platforma 
Galați.

Mă întrebați dacă mă duc la 
filme sau la teatru, mă duc și eu 
la dans sîmbăta de ecsemplu dar 
cu filmul e o poveste foarte 
lungă. Cînd să mă mai duc la 
film ? eu vin acasă obosit și a- 
bea aștept să mă culc dacă vreți 
să știți adevărul adevărat. Mie 
mi-a plăcut mai mult boxul. Cînd 

știința unui țăran și conștiința 
unui muncitor. Dacă la coope
rativa agricolă de producție omul 
putea să sape un rînd și pe urmă 
să stea la capul rîndului, aici nu 
se mai poate așa ceva și oamenii 
încep încet, încet să se acomode
ze cu noul fel de muncă și după 
ce au terminat o operațiune nu 
așteaptă să vină inginerul să îi 
dea altceva de făcut, se duc ei 
la inginer și cer de lucru ți fă
cînd astfel ei dovedesc că noi, 
inginerii, nu am stat cu miinile 
în sin, ci am sădit ceva în con
știința și educația acestor oa
meni".

— Spuneți-mi, tovarășe inginer 
Im zar Ilarion, cînd ați venit 
dumneavoastră în combinat ?
— Am terminat Facultatea de 
mecanică secția utilaj chimic în 
1970. In toamna acelui an am 
fost repartizat aproape de casă și 
fiind ialomițean am venit la Slo
bozia.

Tinerii învață, preiau din mers 
procese tehnologice complicate, 
viața i-a pus în fața unor exame
ne dificile, examen la coloanele 
de sinteză, la turbocompresoare, 
examen la cele două bazine de 
apă avînd fiecare o capacitate de 
10000 mc.t la cuptorul de cra
care a gagului metan.

Am sta\ printre acești oameni 
foarte puțin timp dar am înțeles 
ca drumul lor înainte nu mai 
poate fi oprii de nimeni de 
nimic, am înțeles că mesajul ve 
care îl pregătesc ei generațiilor 
viitoare este clădit pe muncă, pe 
sudoare și frenezie romantică, pe 
inteligență și dăruire totală și că 
astfel construit, acest mesaj este 
nemuritor.

eram puști vroiam să ajung bo
xer așa cum vor toți tinerii din 
regiunea noastră, că trebuie să 
știți, boxul se face aici la noi, la 
Galați, la noi și la Brăila, de aici 
pleacă campionii. Dar m-am lă
sat, probabil n-am avut destul 
talent, talentul meu e de lăcătuș 
mecanic construcții mecanice. Și 
dacă vreți să fiu cinstit trebuie 
să vă spun că de fapt nu pu
team să fac box că mie îmi era 
frică. Cînd am văzut ce e acolo 
sus, pe ring, mi s-a făcut frică. 
Scriți mereu, scriți tot ce vă 
spun dar eu vă rog frumos să 
nu mai scriți atît despre mine. 
Să scriți mai puțin și eu sa mun
cesc mai mult că așa cred eu că 
e bine și nu altminteri".

Desigur, nu ne definim dintr-o 
dată și din primii ani ai vieții. 
De multe ori încercăm această 
operație de cîteva ori in cursul 
existenței. Ifrim Ion nu a putut 
ajunge boxer, a ajuns lăcătuș. 
Ifrim Ion despre care o dată, 
cândva, voi scrie poate mai mult 
și mai bine, acest tînăr atît de 
modest și de sincer care a cres
cut o dată cu șantierul, o dată 
cu combinatul căruia el i-a dă
ruit cei mai frumoși ani din 
viață, este unul din zecile de mii 
de muncitori de la Galați al că
ror destin s-a legat definitiv de 
siderurgie, de trei inițiale care 
pentru mulți dintre dumneavoas
tră rămîn doar în sfera cunoștin
țelor întâmplătoare : C.S.G.

„Eu știu mîine, poimîine gă
sesc și eu, o fată bună și mă în
sor", rai-a spus înainte de a ne 
despărți, apoi ne-am dat mina și 
o clipă i-am zărit un zîmbet în 
colțul buzelor. Poate că i-am 
zîmbit și eu și el s-a întors spre 
treburile lui, a traversat două 
linii de cale ferată și a dispărut 
privirii mele.

I A
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Noi doi, Rareș Poteanu și Lucian Eremia (plus Dana Gavrilovici, 
studentă aflată la practică în tabără și consultantul nostru in 
probleme de gazetărie), am scris primul reportaj.

Tabăra se află in plin program. . .
<aj echipa de serviciu îl pregâte&îe

surprizele de la orele mese. VASILB BANG A

IALOMIȚA;

Schimb de ștafetă

Sîntem doi — din echipa de 
presă a taberei. Primim cu 
plăcere sugestia să-l însoțim 
pe -fotoreporterul ziarului, pen
tru reconstituirea vieții de ta
bără. E drept, asta ne sustra
ge de la activitatea restului 
colectivului aflat în plin pro
ces de elaborare a revistei ta
berei. Dar ideea de a fi repor
teri pentru un ziar „adevărat" 
este atit de atrăgătoare încît 
ne lăsăm colegii și începem să 
ne facem „meseria".

Avem carnete cu notițe, a- 
vem în memorie și în suflet 
tot ce am trăit în aceste zile 
— foarte multe date. Prima 
lecție de gazetărie la care do
rim o notă bună este: să 
scriem- scurt, esențialul, să 
scoatem la lumină nota domi
nantă a vieții de tabără. Și în 
același timp să ne ferim de 
tonul procesului verbal. Din
spre partea asta nici o grijă, 
nu ne plac procesele verbale.

Deci. Sîntem în tabăra se
cretarilor U.T.C. din liceele de 
cultură generală, pedagogice și 
de artă. Sîntem peste 800. E 
o tabără mai specială. întîi, 
pentru că este organizată de 
C C. al U.T.C. In al doilea 
rind, pentru că, fiind toți se
cretari — lăsați-ne să ne lău
dăm un pic — avem ambiția 
să trăim o viață de organiza
ție cit mai aproape de ceea ce 
trebuie să fie viața U.T.C. în 
școală.

Acum, care e nota domi
nantă ? Ne autoconducem. Vi 
se pare puțin ? Toată tabăra 
e pe mîiniie noastre. Sigur, 
sint aici activiști U.T.C., pro
fesori îndrumători, personal 
administrativ. Meritul constă 
in faptul că ei sint consultan
ții noștri. Nu avem nici măcar 
obișnuitul director al taberei 
(cînd, ne adresăm cu această 
formulă tovarășului Vasile 
Văcar, adjunct de șef de sec
ție la C C. al U.T.C., obișnuiți 
din tabăra de anul trecut, iese 
cu supărare !). Autoconduce- 
rea nu este o simplă formali
tate. Munca de conducere a 
fost preluată de comanda
ment. Peste 40 dintre noi — a- 
leși la tensiune... parlamenta
ră — impart între ei răspun
derea pentru dirijarea nztu 
de tabără. Acea sedsnzâ de •- 
legare ne-a furnizat și prime 
experiență : cum trebuie să 
ne alegem comitetul U.T.C.

Le-am dntărit celor propuși 
toate calitățile pentru a ho
tărî pe cine punem coman
dant, pe cine cu problemele 
gospodărești, cui să-i încredin
țăm activitățile politico-ideo- 
logice, cele culturale sau or
ganizatorice, pe cine punem in 
fruntea grupelor. Dar asta a 
fost la început.

Privind în urmă nici nu ne 
vine să credem că tot ce s-a 
petrecut în tabără — hai să 
folosim formula consacrată — 
poartă semnătura noastră. 
Chiar acum, cînd sîntem în 
raid, se pregătește spectaco
lul de sunet și lumină, oma
giul nostru Conferinței Națio
nale a partidului, gindit să se 
desfășoare în jurul focului de 
tabără. Iată că secretarii, deci 
noi, care nu prea figurăm

„Viata 

de tabăra, 

așa cum ne-am 

organizat-o"

prin formațiile artistice, fiind 
ocupați cu treburile de con
ducere", ne~am descoperi: ta
lente, fantezie, timp. Morala ? 
Chiar fiind secretari putem 
trăi o viață foarte bogată, 
ața cum pretindem elevilor, 
utecițtilor, ața cum ne stă 
bine la virsta noastră.

Am început cu finalul nu 
pentru că e punctul forte din 
ceea ce am făcut aici, ci pen- 
trucă repetițiile sini ana d:n 
primele imagini înregistrase 
de fotoreporter pe peliculă.

De fapt ne-am dovedi: in 
stare si facem lucruri mai 
grele. In toate taberele in 
care se adună secretam, pro
gramul cuprinde discuții ve
todice, sdumbur-. de experi- 
enti. .Vou, ix tabără. a /ort 
faptul că scr.irzbaJ de opssii 
ți de crperieu^ a-a mai fost 
coordonai de profesorii tndm- 
mitori ori de actmțti, ci de 
noi mțsne. pnn eomandantu 
de grupă. Cițtigul • /ort 
tmcas : firi nici ■» fel de 
morgi (met mi cur aceea c tă
ia as mere, semne e> catedră, 
care * /oct iuloeuztă cu papt- 
tea) ne-am iuriîsx: iu fiecare 
n fi cm duewtc despre con-

(inului ri eficiența formativi 
a activității organizațiilor 
U.T.C, pentru pregătirea po- 
hf.co-ideologiei, educarea pa
triotici ți moral-cetățenească 
a utecițtilor, dezvoltarea in- 
teresutui ți pasiunii elevilor 
pentru invăfdturd, a respon
sabilității față de pregătirea 
lor generală pantru muncă ți 
viață, despre stilul de muncă, 
coiaborarea cu oonducerea șco
lii. ori sarcinile secretarului 
U.T.C. — ca reprezentant al 
elevilor, in consiliul profeso
ral. Acestea au fost doar ci
teau din subiectele discuții
lor noastre metodice. Să nu 
/im tratați ca oameni lipsiri 
de modestie, dar procesele 
verbale de la discuțiile meto
dice conțin material cit pen
tru o broțură : ca ginduri de- 
spre cum vedem noi unele as
pecte ale muncii, sugestii ți 
obierrații critice, impotriva 
formalismului mai ales.

A nu se ințelege de aici că 
ne-am petrecut tot timpul 
ciscutind despre „cum să fa
cem'. Discuțiile au fost pro
bate prin acțiunea practică ți 
astfel ne-am ales cu o experi
ență concretă care se poate 
numi țedința de comitet pen
tru alcătuirea programului de 
activități, sau amenajarea ți 
folosirea cabinetului metodic, 
ț’egătirea elevilor pentru a- 
părarea patriei, organizarea 
unei acțiuni de muncă patrio
tici sau a unei seri de poezie.

Am promis să scriem scurt. 
De aceea regretăm că nu pu
tem prezenta fanfara fetelor 
de la Liceul pedagogic din 
C-eiooa — care a imprimat o 
notă de solemnitate careului 
ți nrualului schimbării servi- 
ctului pe tabără. Și nici n-am 
apucat să povestim despre 
fantezia grupelor de serviciu 
care ne-«u sporit pofta de 
v.incare prin surprizele pre
gătite. Și nici despre contro- 
lai obștesc.

In tabără ne-am instruit, 
ne-am distrat, am grețit ți am 
reparat singuri greșelile, ne
am ties cu o mulțime de prie
teni Prin Mermediul lor, 
poate, ea /nucricsa mai direct 
achimbul de experiență dintre 
organizațiile noastre U.T.C. in 
anul de scoală care rine.

BAKES POTEANV, 
Liceul ^Ady $incai'-CIuj

LfCIAX ERF.MIA. 
Liceul de muiică-Pitețti

UN ȘLAGĂR
TRECĂTOR

CA ORICE ȘLAGĂR’
Observînd, nu pentru prima 

oară, că noțiunea de „stagiune 
estivală44 dobîndește din ce în 
ce mai mult un caracter ab
stract, am încercat, în scopul 
revitalizării acestei generoase 
idei, să-i descoperim cîteva ac
cepții inedite, tonifiante, în- 
tr-unul din marile noastre 
orașe : Clujul.

Ne plăcea să ne imaginăm cum 
ar arăta în aceste zile toride de 
vară o reprezentație gen „Su
net și lumină-4 în splendida gră
dină botanică, pe mirificele 
culmi ale Cetățuiei, sau în ori
ginalul Muzeu Etnografic — 
posesorul unor inegalabile 
splendori folclorice.

Apoi, știm că aici s-au stabi
lit la ora actuală doi dintre cei 
mai interesați tineri regizori ai 
teatrelor noastre (Dan Micu și 
Alexa Visarion), știm de ase
menea de existența proaspătului

absolvent Anton Tauf care a 
reușit să învioreze printr-un 
inteligent spectacol de poezie și 
muzică („Și totuși... Cuvintele44) 
stagiunea clujeană 1971—1972 și 
în fine, cunoaștem faptul că 
Olimpia Arghir s-a deplasat cu 
puțin timp înaintea noastră în 
Cluj pentru a monta „Gaițele44 
lui Kirițescu pe scena Teatrului 
Național. Și credeam — naivita
te culpabilă ! — că toți acești 
tineri talentați și pasionați, în
curajați și de faptul că teatrul 
și-a găsit un director în per
soana profesorului universitar 
Ion Vlaa, vor fi tentați să ridi
ce pe timpul verii ștacheta spi
rituală a orașului prin montări 
de factură specială, prin căutări 
ingenioase, tentant materializa
te pe scene improvizate cu in
geniozitate, în pitorești ambian
țe estivale.

Dar se spune că entuziasmul

Invitații la
9

„Ateneul tineretului"

L — Brigadă, drepți * 
• Pentru raport, lna- 

inte : Tovarășe co
mandant, brigada nr. 
2, a Liceului teore
tic din Slobozia, cu 

. un efectiv de 1"® de 
I elevi raportează în- 
; chei ere a seriei de 
; muncă patriotică. 
i : Toate angajamente

le asumate au fost 
Îndeplinite și depă- 

! șite. Predăm ștafeta 
muncii colegilor noș
tri din clasa a X-a.

La Fetești și Tăndă- 
irei, Căzănești Și Călă
rași. la Lehliu, în alte 
puncte de pe harta 
județului Ialomița — 
același refren nobila 
însoțit de cifre și sin
teze elocvente în ceea 
ce privește prezenta la 
muncă a vîrstei școla
re. Ieri, in întregul ju
deț a avut loc schim
bul de ștafetă al ele
vilor aflați pe șantie
rele muncii voluntar- 
patriotice. Timp c e 
două săptămîni, cîte- 
va sute de elevi ai li
ceelor teoretice, de 
specialitate și ai șco
lilor profesionale și-au 
adus o contribuție im
portantă la lucrări a- 
gricole în unități a-

p » r ț 1 n 1B d I.A_S.; 
CJUP., au participat 
la acțiuni forestiere !n 
bazinele ocoalelor *1- 
viee. la culesul £ tor- 
tarul fructelor In ca
drul C.L.F. Prezent in 
rimp, printre tinerii 
brigadieri, reporterul 
consemnează citeva
taDffl-   .  

Mari oara Anghe! ; 
„Nu mi-a fos- nici-
odată teamă de Brun- 
că. eu sîm de ia țar*, 
din comuna Scfnteia 
și am lucrat în to&*e 
vacanțele alături de

rare® paîr.ei. Cred ei m-*m căut așa cum 
trebuie pentru o ase
menea lavnațse-.

Iatib și părerea to
varășului iag. VA- 
IEVTIX G E OB G E <-

Slobozia : ..Aa făcut
treabă bună eterii, 
deși pentru mulz din 
m, diferite, e procese 
de prodnm • au cca- 
st-tuft o no-utate. stn-
tem. Ins®. foame mik 
țumiti de cal: ta» 
muncii lor. pentru 
care li feiicstam din

părinții mei Li <
rativa agricolă-.

Victoria Șonei s ,JEu 
sint din oraș șt mă 
bucur c-am muncit 
alături de colege mei. 
Recunosc, mi-a fost 
ceva mai greu. dar 
eu sini cea care am 
învins".

Ana Alexandru șl 
Mariana Carnieiu : 
..înainte de a veni oe 
șantier am fost in ta
băra de la Năvodari. 
Da. am lucrat bine. 
După o vacantă ia 
mare mă simțeam,- in 
formă1*.

Tamara Vlădulescu î 
„De aici merg intr-o 
tabără de pregătire 
militară pentru apă

toata tmma*.
La ora eL”.d apar »- 

ceste rindUTi. briga
dierii rail serii — a
i-eia — iși înscrie deja 
primele rer_ltate ta 
cartea de onoare a 
muncii. Consemnăm si 
citeva nume ale frun
tașilor zilei : Emuua 
Totu. Laurențiu Pișcu. 
Elena Vasile. Ștefan 
Panu. de la Liceul 
pedagogic ; Mariana 
Nițu. Paul Aron. Va- 
silica Nicula, Ștefa-, 
nia Neamu, Alexan
dru Moroianu, de ia 
Liceul teoretic Slobo
zia.

I. ANDREIȚA

„Ateneul" din Aleea Alexan
dru nr. 38 iși deschide cotidian 
porțile și în aceste luni de 
vacanță estivală, pentru amato
rii de frumos, de cultură și in
struire. Buchetul celor mai a- 
trăgătoare invitații ale acestei 
veri l-am ales zilele trecute, 
din bogatul program al lunilor 
iulie și august, împreună cu 
directorul „Ateneului Tineretu- 
lui“, tovarășul Adrian Petre.

— Pentru început, v-aș ruga 
să ne vorbiți despre activitățile 
specifice perioadei de vacanță...

— Este deschis încâ din iunie 
„Clubul Vacanței-, destinat cu 
precădere elevilor. In cadrul 
acestuia, la cele două grădini 
de vară funcționează cercuri de 
tenis, pictură, desen și... cul
turism. De asemenea, se poate 
juca șah, volei, tenis de masă, 
pot fi practicate exercițiile la 
bară fixă. Vizitatorii pot asis
ta, frecvent, și la recitaluri de 
poezie, la proiecții de filme și 
diapozitive.

— Cum arată deci o zi la 
„Clubul Vacanței- ?

— Miercuri 26 iulie, de exem
plu : „Plaiuri de legendă — 
Tradiții și obiceiuri din ținutu
rile moldovenești-, acțiune or
ganizată în colaborare cu or
ganizația U.T.C. de la Muzeul 
Satului: „Cunoașteți această 
inițiativă a colegilor voștri ?- 
— Intllnire a uteciștilor din u- 
nitățile industriale cu ziariști 
ai presei centrale. La acestea 
se adaugă, bineînțeles, activită
țile cu caracter permanent, a- 
mintite înainte.

— Am remarcat în program 
continuitatea unei serii de ac
tivități de informare pe teme 
politice și ideologice. Știu, de 
altfel, că este deschis aici un 
cabinet de științe sociale și po
litice. In ce mod se reflectă 
specific prin asemenea acțiuni 
perioada in care ne aflăm, sub 
semnul Conferinței Naționale a 
partidului ?

— în cinstea Conferinței Na
ționale au fost organizate nu
meroase informări politice, ex
puneri. simpozioane, o „agendă 
politică* periodică. Funcțio
nează o discotecă de muzică 
patriotică și revoluționară, am 
permanentizat expozițiile de

carte social-politică pentru ti
neret. Săptâmînal, programul 
a inclus prezentarea celor mai 
interesante inițiative promo
vate de tinerii din industrie, a- 
gricultură și cercetare, fiind 
invitați și fruntași în produc
ție, activiști și ziariști.

Legat de alte importante e- 
venimente ale acestui an, săr
bătorirea zilei de 23 August și 
cea de-a 25-a aniversare a Re
publicii, cercurile și formațiile 
artistice ale „Ateneului*4 se 
pregătesc pentru a participa la 
o acțiune de mare amploare, 
„Trofeele Arenelor Romane44, 
un concurs pentru toate insti
tuțiile de cultură din Capitală.

— Care sint activitățile cu 
tradiție ce continuă să se des
fășoare și în lunile de vară ?

— Avem multe asemenea ac
tivități care, deși cu tradiție, 
aduc la fiecare manifestare 
ceva nou și atractiv. Muzica 
este prezentă în programul de 
fiecare zi, fie că este vorba de 
muzică cultă, de muzică popu
lară sau ușoară. Serile noastre 
muzicale constituie un prim pas 
în afirmarea multor tinere ta
lente. Astfel, avem un „Studio 
muzical44 în cadrul căruia sînt 
prezentate noutățile muzicale, 
au loc întîlniri cu soliști, com
pozitori și formații de muzică 
ușoară, audiții muzicale, dans.

— Deși nu este o activitate 
de strictă actualitate, aș dori 
să aflu și preocupările de or
ganizare a cursurilor ce se vor 
ține în toamnă la „Universita
tea populară a tineretului44, o 
dată cu un nou an de activi
tate...

— Intr-un fel, există legături 
cu activitatea de-acum, căci în 
discuțiile noastre cu tinerii 
care frecventează acțiunile de 
aici, precum și la întîlnirile cu 
șefii comisiilor culturale din 
organizațiile U.T.C., programa
te lunar, căutăm repere pen
tru definitivarea tematicii celor 
trei cursuri : „File din cartea 
de aur a Partidului Comunist 
Român44, „Tinerețe, muncă, via
ță44 și „Crepusculul zeilor4*.

ADRIANA GLIGA

nu este întotdeauna rentabil, 
fiindcă în frumosul burg arde
lean am fost întîmpinați de o 
viață culturală mai puțin fru
moasă : Teatrul Național era 
plecat într-un turneu pe litoral 
(la sediu, ultima reprezentație 
a avut loc pe data de 25 iunie, 
deși, oficial stagiunea trebuia să 
se închidă pe data de 9 iulie). 
Ba mai mult, pe timpul verii 
sala teatrului va intra în repa
rații, așa că orice intenție de 
natură artistică va trebui ma
terializată în altă parte : la 
Teatrul maghiar, la Casa Stu
denților.

Totuși și aici sînt șanse de 
reușită : primul se străduiește 
să-și realizeze planul de pre
miere pe stagiunea abia înche
iată, în ceasul al doisprezecelea, 
încercînd să ofere vizionarea 
(doar vizionarea) piesei lui Sa
royan „Clipe de viață44 în prima 
jumătate a acestei luni. Și, 
după acest tardiv sprint, bine
înțeles, întreg colectivul va be
neficia de binemeritata odihnă. 
Iar al doilea edificiu ne-a 
mărturisit cu mîndrie, printr-un 
reprezentant al colectivului său 
artistic, că „orașul trăiește, din 
punct de vedere artistic, pri® 
studenți44 și, prin urmare, e 
normal ca atunci cînd ei sînt în 
vacanță, viața culturală să de
vină ceva mai pasivă.

Transferîndu-se speranța sub 
frontispiciile teatrului liric, am 
fost dezarmați de aceeași nuan
ță somnolentă a veștilor : Ope
ra plecind în luna septembrie 
lntr-un turneu peste hotare, a 
oferit în iulie concediu tuturor 
salariaților, urmînd ca în au
gust să se ocupe exclusiv de 
repetițiile destinate pregătirii 
turneului. într-o situație abso
lut identică se găsește și Filar
monica.

Ce-i drept, Opera maghiară 
și-a impus să prezinte, la în
ceputul lui iulie, premiera 
(doar premiera 1) operei „Bo
ema44. Iar secția de estrada a 
ansamblului „Doina" a oferit 
publicului local trei reprezen
tații cu premiera „Și dragostea 
face armată*4, o revistă care în 
ciuda titlului este presărata cu 
momente agreabile, spumoase, 
amuzante, beneficiind de altfel 
și de-o impresionantă asistență 
(în seara cînd noi am vizionat 
spectacolul toate cele trei bal
coane încăpătoare ale naționa
lului erau arhipline). Totuși, ca 
urmare a acestei primiri, an
samblul s-a hotărît să plece în 
turneu pe litoral pe data de 25 
iulie, pînă atunci oferindu-și cu 
modestie o tonifiantă perioadă 
de odihnă.

Șî totuși, ce vor face specta
torii orașului, cei care au auzit 
mereu fredonîndu-se pe Ia ra
dio, prin presă, cunoscutul 
șlagăr (trecător ca orice șla
găr !) „Stagiunea estivală" ?

Pentru optimizarea lor (șî-a 
noastră) vom recunoaște ci în 
raportul Comitetului județean 
al Culturii și Educației Socia
liste sînt prevăzute pentru 
stagiunea în cauză cîteva tur
nee ale unor colective artistice 
din țară (al orchestrei populare 
din Slatina, de exemplu, sau 
al unei formații muzicale din 
Africa Centrală). Dacă, măcar 
jumătate din aceste proiecte 
vor fi concretizate, vom putea 
spune, în umbra unor compro
misuri la urma urmei nu 
mai terifiante ca-n alte orașe ! 
— în lumina unei cumplite lip
se de originalitate, inițiativă, 
entuziasm creator (șî nu numai 
creator) neștiind cînd, cum, 
unde, în ce fel, dar vom putea 
afirma (nu chiar sus și nu chiar 
tare) „da, există stagiune esti
vală !..."•

BOGDAN ULMU

STUDENTI LA MUNCĂ PATRIOTICĂ
E o după-amiază fierbinte. 

S-ar putea să plouă curind. in 
depărtare, in stingă, se zărește o 
geană fumurie de pădure. Din
colo de liziera de arbori se ros
togolesc apele Dunării.

Am ajuns la ferma din Căs
cioarele. Sub povimișul malului 
se întinde o clădire de beton 
albă, scundă și cu acoperișul 
plat.

Ceva mai sus se află două ba
răci din P.F.L., răzbate muzica 
unui magnetofon. Aici s-a insta
lat tabăra de muncă patriotică a 
studenților din anul 11 de la Fa
cultatea de chimie a Universi
tății București.

La prînz, în discuția pe care 
am avut-o la sediu cu tinărul di
rector al I.A.S. Chimogi, tovară
șul Ion Oancea, acesta s-a ară
tat mulțumit de munca studenți
lor. Studenții, sînt la rindul lor, 
mulțumiți de condițiile de aici. 
Sînt veseli și bronzați ca la 
mare. Ni se arată cu mindrie 
ziarul în care s-a scrid despre 
brigada lor. O treime dintre ei 
au fost repartizați la I.A.S.—MÎ- 
năstirea.

ir
La I.A.S.—Mînăstirea lucrează 

45 de studenți de la chimie și 
30 de la agronomie, aceștia din 
urmă fiind in perioada de prac
tică.

— Ne-au fost de mare ajutor 
In perioada aceasta, spune tova

rășul Valeriu Murafa, directorul 
întreprinderii. Sint foarte hamici. 
Pînă azi, s-a lucrat la plivitul 
culturilor de sota și la castrarea 
porumbului dublu hibrid. Cei 20

perie 2 U sută spice nerupte, 
polenizarea nu se mai face în
crucișat, iar valoarea kilogramu
lui de boabe va scădea la jumă
tate. Lotul are 30 ha, ceea ce ar 
însemna o pierdere de peste o 
sută de mii lei. E pentru pnma 
dată cînd chimiștii lucrează la 
un loc cu cei de la agronomie.

Rindurue au 500 m lungime

UN CALIFICATIV 
DOBÎNDIT PE MERIT:

„FOARTE BINE"
Reportaj de

de „agronomi* au făcut zilnic la 
soia circa 5 ha, iar la porumb 
intre 5 și 8 ha.

ir
Deșteptarea are loc la 5,30. La 

ora 7, îmbarcarea pe mașini pen
tru cîmp. Aseară se zvonise că 
se va merge la grădina de legu
me. Dar nu. E nevoie de ajutor 
la un lot de porumb hibrid, la 
ferma de la Chiselet, la vreo 10 
km. E o dimineață senină care 
anunță o zi fierbinte. Lucrul în
cepe imediat. Se formează echi
pe de cite 12 studenți. Lucrul 
trebuie făcut bine. Dacă rămîn

MIHAI ELIN

și se parcurg în circa o fumătaie 
de ceas. După o oră soarele în
cepe să dogorească.

După două ore, se face o pau
ză de un sfert de ceas, cu care 
prilej zvonul cum că doi băieți 
de la agronomie trag chiulul de
vine de domeniul public. Vino
vății nu apar dedt după încă 
un ceas și se apără cu înverșu
nare de acuzația adusă de cei
lalți din echipă, mai ales de 
fete. Intervine și economistul de 
la I.AS., care dirijează lucrările. 
Conflictul e aplanat de profesor 
dar protestele și bombănelile ce-

lor doi presupuși dezertori mai 
durează. Pentru reabilitare, li se 
dă de făcut cite un rind în plus. 

Economistului Întreprinderii < 
se pare că una din echipe n-a 
dat lucru de calitate. Este pro
vocat la o prinsoare : dacă gă
sește măcar 1 la sută abateri, 
atunci fiecare membru al echi
pei îi datorează o sticla de 
bere. Dacă nu, el va fi cel care 
le ca da cite o sticlă. Impru
dent, economistul cade în cap
cană. Scăpările sînt sub un pro
cent. Controlul asistenților lu
crează bine. Către ora 12 arșița 
devine insuportabilă. Nici tulpl- 
nele înalte ale porumbului nu te 
mai apără. Moșul s-a dus după 
alt butoi de apă.

— Ce-aș mai face o baie, sa 
aude pe ici, pe colo.

Chiar și voioșia s-a mai muiat 
de zăpușeală. La vreo 3—4 km. 
depărtare se vede o perdea de 
copaci. Dincolo de ea curge Du
nărea, pe care o fată mititică și 
visătoare spune că ar bea-o 
toată. Cineva crede că e o exa
gerare dar nimeni nu ia asta în 
seamă.

In sfîrșit, lntr-un nor de praf, 
îyi face apariția camionul Stea
gul Roșu, cu obloane tnalte: Tl- 
olăria lui frige. Se ia hotărîrea 
ca în prima cursă să plece agro
nomii, afară de cei doi „în curs 
de reabilitare*. Intre timp, chi
miștii vor termina ultimele rîn- 
duri. Cei doi agronomi reapar la 
drum printre primii.

— Ați făcut treaba ca lumea?
— Pe controlate.
Chiar așa e. Ditispre Chiselet 

se ivește iar norul de praf. Cele 
30 ha, au fost terminate.

r

Reintilnire cu c.lebra piesă a lui A. P. CEHOV. Printr-o trans- 
I punere cinematografică modernă cinemascop - color. Realizare a 

studioului MOSFILM. Regia ; IULI KARASIK. Cu : LUDMILA SA
VELIEVA, ALLA DEMIDOVA, IUR1 IAKOVLEV, VALENTINA TELE- 

I CIKINA.

Producție a studiourilor din R.D. VIETNAM. Regia NGUYEN . 
KHAC LOI, NGUYEN KIM SON. Cu : TRA GIANG, LAM TOI, 
SY MINH, LUU XUAN THU, MAI CHAU, NGO NAM.
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Primire la tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, luni după- 
amiază, pe ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Spas

Gospodov, la cererea acestuia.
La întrevedere, desfășurată 

într-o atmosferă tovărășească, 
a luat parte Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Luni dimineața, a părăsit Ca
pitala tovarășul John Gollan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în țara 
noastră.

In cinstea Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro

mân, luni seara a avut loc, la 
București, sub auspiciile Consi
liului Central al Asociației Ju
riștilor și Institutului de cerce
tări juridice, al Academiei de 
Științe Sociale și Politice simpo
zionul cu tema „Partidul Comu
nist Român — forța conducă
toare a procesului de perfecțio
nare a statului și dreptului în 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată".

TN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TN EDITURA 
POLITICĂ AU APĂRUT :

* * * „în ajutorul activistului de partid". Do
cumente de partid, hotârîri ți instrucți
uni ale C.C. al P.C.R. Legi ți decrete.

Tudor Olaru : „Comunistul" 
însemnări despre responsabilitatea so
cială a membrului de partid

Ion Babici: „Solidaritate militantă antifascistă" 
1933—1939.

* * * Adunarea generală a oamenilor mun
cii — formă superioară a conducerii co
lective a unităților socialiste.

Lilian Crețu: Modalități de determinare a ren
tabilității comerțului exterior.

PROFESORUL ILIE CRISTEA

Succesul
reprezentanților noștri

la Olimpiada
internațională de fizică
După o săptămînă de emoții 

participanți! la cea de a șasea e- 
diție a Olimpiadei internaționale 
de fizică au aflat ieri palmaresulde fizică au aflat ieri palmaresul 
acestei frumoase competiții a in
teligenței școlare. Un remarcabil 
succes l-au înregistrat în acest an 
elevii români. Comportarea lor 
meritorie a fost materializată 
în clasamentul individual de 
obținerea a două premii li 
(reprezentanții județului Sucea
va : Liviu fondriuc și Ștefan Gh.

acestei frumoase competiții a in
Un remarcabilteligenței școlare. ----------------

succes l-au înregistrat în acest an
elevii
meritorie
în

români.

obținerea

a
clasamentul

Comportarea lor
fost

două

materializată
individual

(reprezentanții județului
premii

de
II

Sucea-

Pentiuc), a două premii III (A- 
drian Ocneanu. clasa a X-a, Li
ceul Mihai Viteazul — București 
și Tiberiu Țugui — județul Boto
șani) și o mențiune (Mihail Ma
rin, Liceul Nicolae 
București). Olimpiada tinerilor fi
zicieni s-a desfășurat -
mosferă de deplină înțelegere și 
prietenie prilejuind tuturor parti
cipanților momente de neuitat pe
trecute, atlt in emoțiile concursu
lui, cit și in timpul bogatului pro-

Bălcescu
intr-o at-

gram de divertisment organizat 
pentru invitați, ocazie generoasă 
de cunoaștere reciprocă și schimb 
de experiență didactică.

în cadrul festivității de închide
re a acestei ediții a olimpiadei 
prof. Woldemar Wolszowski, de la 
Academia poloneză de științe a 
mulțumit gazdelor pentru calitatea 
organizării menționînd minunatul 
prilej de întărire a relațiilor de 
prietenie între țările participante.

Cîștigătorii : Premiul I : Zoltan 
Szabo (R.P.U.) și Serghei Provo
torov (U.R.S.S.) ; Premiul II : Li
viu Condriuc (R.S.R.), Serge Bouc 
(Franța) și Ștefan ~
(R.S.R.) : ___ _________
Liagușin (U.R-S-S.). imhof Gyula 
(R.P.U.), Michel Poirier (Franța), 
Schmidt ____  _ _ 7 *
Adrian Ocneanu (R.S.R.),
Andras (R.P.U.), Mkrtcean Ruben 
(UJL&SJ. Tiberiu Țugui (R S.R ). 
Eber Nandor (R.P.U.), Golnik An- 
drezj (R.P.P.), Boman Stepniewski 
(R.P.P.). Jiri Binder (R.S.C.), A- 
enilles Dieter (R.D.G.), și Caneev 
Alexander Hristov (R.P.B.).

La Tg. Jiu, a sosit ștafeta 
„In memoria eroinei de la 
Jiu" — Ecaterina Teodoro- 
iu — lansată de Comitetul 
județean Gorj al U.T.C., șta
fetă ce a parcurs peste 2 000 
km, trecînd prin opt jude
țe ale țării, și a mobilizat la 
acțiuni evocatoare de edu
cație patriotică peste 85 000 
tineri.

L-am cunoscut pe profesorul, 
publicistul și activistul comu
nist Ilie Cristea în mai multe 
împrejurări din zbuciumata sa 
viață. Voi evoca cîteva mo
mente.

Profesor la unul din liceele 
din Brașov, înscris în Partidul 
Națîonal-Țărănesc crezînd în 
democrația acestui partid, s-a 
convins ourind de zădărnicia 
activității în această forma
țiune politică burgheză și s-a 
apropiat repede de partidul 
clasei muncitoare.

A început prin a scrie o se
rie de articole în ziarul bur
ghez de stînga „Adevărul-, a- 
tenția sa deosebită fiind în
dreptată mai mult asupra ra
cilelor care domneau în școala 
timpului, asupra primejdiei cre
șterii curentului de dreapta, 
care ducea spre fascism, spre 
primejdia războiului. în cele 
din urmă, cu slabele mijloace 
materiale a editat — o scurtă 
vreme, e drept — revista „Spre 
stînga", Ia care am colaborat și 
eu, preocupat — conform sar- 
cinei trasată mie de partid — 
de a mă interesa de intelectua
lii cu vederi progresiste.

Așa l-am cunoscut personal 
pe profesorul modest de la Bra
șov, și împreună cu el am pu
blicat un prim apel — apărut 
în marile cotidiene burgheze 
de stînga — prin care atră
geam atenția asupra primejdiei 
fascismului și războiului. Ape

lul convoca un comitet de ini
țiativă, care a avut succesul 
dorit. Eu am fost delegat la 
diferite congrese internaționa
le : împotriva războiului, de la 
Amsterdam (august, 1932), îm
potriva fascismului, de la Paris 
(iunie 1933).

El a avut de suferit imediat 
prigoana Ministerului Invăță- 
mîntului. care l-a mutat disci
plinar la Aiud; în cele din 

cnnzD
urmă e suspendat din învăță
mânt

L-am cunoscut apoi la proce
sul intentat mie ae un Consi
liu de război — marele proces 
al antifasciștilor de la Chișinău 
— cînd. ca martor, a adus o 
declarație zdrobitoare împotri
va guvernării reacționare din 
țara noastră, care tolera liber
tatea de acțiune a formațiunilor 
reacționare și fasciste. îmi aduc 
aminte de indignarea colonelu
lui ce prezida acest tribunal 
militar, care a cerut ca decla
rațiile sale să fie comunicate 
conducerii Ministerului Invăță- 
mîntuldi spre a lua măsuri îm
potriva acestui profesor „pri
mejdios".

Și mai tîrziu, cind s-au des
chis lagărele împotriva noastră

în 1940, eu am avut cinstea să 
deschid seria lor la Miercurea 
Ciuo la începutul lui iulie, iar 
el a deschis lagărul de la Ca
racal către -finele aceleiași luni, 
unde l-am întîlnit,_ atunci cind 
la începutul lui septembrie 
ne-au adus și pe noi. cei de 
la Ciuc, la același lagăr.

De acolo am fost cu toții, de- 
ținuții antifasciști, transportați 
la faimosul lagăr de la Tg. Jiu, 
unde Ilie Cristea a stat închis 
pînă la marea eliberare de la 
23 August 1944.

L-am văzut din nou. Același 
demn și dîrz luptător ; membru 
al Partidului Comunist. Era 
însă obosit și îmbătrînit. Ime
diat noul regim i-a‘încredințat 
misiunea de funcționar supe
rior la Ministerul școalelor, 
pentru a-și putea împlini vi
surile sale de orînduire a unui 
nou învățămînt. N-a mai reușit 
să ducă la capăt misiunea înal
tă, pentru care a luptat cu 
jertfe. Boala l-a secerat de 
timpuriu. Dar amintirea sa ră- 
mîne neștearsă în istoria lupte
lor duse de adevărații intelec
tuali, fiii demni ai poporului 
român, înscris în cartea de aur. 
pentru cei ce astăzi trăiesc din 
plin o viață nouă, pe care el a 
visat-o și pentru care s-a 
jertfit.

Acad.
P. CONSTANTINESCU-IAȘI

Gh. Pentiuc
Premiul III : Serghei

Hans Jurgen CR.D.G.),
Kover

C. STANCULESCU

PRIN MUNCA Șl

ADRIAN 
OCNEANU

TIBERIU 
ȚUGUI

MIHAIL 
MARIN

PENTRU MUNCA"

„EDUCAȚIA

va.: Liviu C ondriuc și Ștefan Gh.

LIVIU 
CONDRIUC

ȘTEFAN GH. 
PENTIUC

Zilele acestea a apărut la 
Editura Academiei în colecția 
„Tineretul și ziua de mîine' 
volumul Educația prin muncă 
și pentru muncă, elaborat de 
Centrul de Cercetări pentru 
Problemele Tineretului. Acest 
volum cuprinde , o serie de co
municări, lucrări, articole, care 
sintetizează rezultatele muncii 
de cercetare întreprinse atit în 
cadrul institutului cît și de că
tre numeroși cercetători, pro- 

afesori, activiști în problemele 
Tineretului.

Lucrările incluse în 'olum au 
fost prezentate în cadrul unui 
simpozion organizat de C.C. al 
U.T.C., Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
Ministerul Educației și învă; 
țămîntului, Ministerul Muncii 
și Institutul de Științe Pedago
gice la București. între 7—8 
septembrie 1970. în afara cer
cetătorilor din aceste institute, 
la simpozion au participat și 
numeroși invitați care și-au 
adus contribuția la facilitarea 
unui larg schimb de experien
ță pe plan național, schimb de 
experiență ale cărui roade sînt 
reflectate în volumul citat.

Problemele educației, ale 
pregătirii tinerei generații pen
tru muncă și viață au căpătat 
la noi o importanță vitală în 
condițiile construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și, a revoluției științifice și 
tehnice mondiale. Problemele 
formării omului nou, capabil 
să se integreze organic în leali
tatea social-politică în care tră
iește, sînt analizate în cuprin
sul acestei culegeri sub o mul
titudine de aspecte. Asfel, pri
ma parte a volumului cuprinde 
lucrări în legătură cu conținu
tul contemporan al conceptului 
de educare prin muncă și pen
tru. muncă; este analizata 
structura dialectică a muncii 
(HENRI WALD), etica muncii 
și opțiunea profesională (FRED 
MAHLER}, conceptul de educa
ție prin muncă (?*”””” 
BULESCU). etc. Aspectele psi 
ho-pedagogice ale educației 
prin muncă sînt studiate. în 
partea a doua a volumului, în
tre titlurile căreia cităm : „Sis
temul om-om și pregătirea tî- 
nărului pentru muncă" .CĂTĂ
LIN MAMALI), „Dezvoltarea 
psiho-mptorie prin muncă" 
(STERE BARA), „Atitudinea 
față de muncă a adolescenți
lor" (DUMITRU BAZAC) și al
tele, în care formarea atitudi
nii pozitive față de munca a 
tineretului școlar și. a celui din 
producție este analizată în lu
mina datelor psihologiei și pe
dagogiei moderne.

Un loc important îl ocupă în 
cadrul volumului partea consa
crată căilor pregătirii tineretu
lui pentru muncă. Acest capi
tol cuprinde lucrări privind

lu- 
prin 

la

problemele familiei și influența 
lor în viața adolescentului • sînt 
studiate, de asemenea, proble
mele școlii, munca voluntar- 
patriotică și rolul ei în forma
rea intelectualului cetățean (GH 
CRĂCIUN, T. POP), activități
le practice (mai ales practica 
agricolă). O atenție deosebită a 
fosț acordată problemelor acti
vității pionierești, îmbinării 
între muncă și joc în a- 
ceastă activitate (GHEORGHI- 
ȚA FLEANCU), cercurilor feh- 
nice-aplicative, ca și organiză
rii timpului liber.

Volumul mai cuprinde 
crări privind educația 
muncă și contribuția ei
orientarea profesională a tine
rilor, lucrări care subliniază 
rolul de extremă importanță al 
școlii în facilitarea alegerii vii
toarei profesiuni, ca și defi
ciențele existente încă în acest 
domeniu. Un capitol special 
este destinat educării pentru 
munca în industrie, adaptării 
și integrării în munca indu
strială și în societate, în con
dițiile în care rolul cel mai 
important în dezvoltarea eco
nomică multilaterală a țării 
noastre este deținut de această 
activitate.

In toate lucrările se sublinia
ză importanța educației politi- 
co-ideologice a tinerei genera
ții, faptului că astăzi nici un

tînăr, oricît de bun specialist 
ar fi, nu se poate considera 
complet format fără o bună 
pregătire ideologică. Din an
samblul lucrărilor prezentate 
reiese limpede principiul mun
cii ca fundament al învățăturii; 
prima dintre concluziile care se 
pot trage după citirea volumu
lui este aceea că munca tre
buie să capete o mai mare im
portanță în procesul de învâ- 
țămînt, că acest proces trebuie 
legat nemijlocit de producția 
propriu-zisă, în special de pro
ducția industrială.

Datorită diversității aspecte
lor abordate, ca și datorită fap
tului că autorii oferă date in
teresante, sugestii originale 
pentru rezolvarea unor proble
me ridicate de educarea prin 
muncă și pentru muncă, volu
mul va fi de un real folos tu
turor celor care se ocupă de 
problemele tineretului, care 
contribuie la formarea unui 
om nou, corespunzător cerințe
lor unei societăți noi. Caracte
rul de specialitate al lucrării 
nu împiedică însă consultarea 
ei și de către o masă mai lar
gă de cititori, îndeosebi părin
ții, care pot găsi acolo răspun
suri la problemele ce-i frămîn- 
tă privind formarea și educația 
copiilor lor.

MARIA ILIE

Respectul
(Urmare din pag. I)

rațiile seculare și pe tot ceeâ ce 
a acumulat mai valoros poporul 
nostru in năzuințele sale de 
veacuri. Ca forme concrete ale 
activității educative, în afara 
instituțiilor culturale speciali
zate — căminul cultural, club, 
casă de cultură — avem și so
cietățile culturale sătești. Un 
proces cultural trebuie să aibă 
continuitate și să rețină în te
zaurul său tot ceea ce a fost 
mai valoros în procesul istoric. 
Pornind de la „învățăturile lui 
Neagoe Basarab către fiul său 
Teodosie", de la scrisoarea bo
ierului Neacșu, primul docu
ment de limbă românească 
emis la Cîmpulung Muscel, de 
la opera de pionierat a fraților 
Golești și altele, în această răs
colire a cenușei depusă pe niște 
cărbuni aprinși, am descoperit 
un filon istoric puternic pe care 
l-am integrat critic și creator 
noilor principii metodologice de 
cultură și educație.

— Am aflat că in satele Ar
geșului sînt peste o sută de so
cietăți culturale, iar dumnea
voastră cunoașteți pe aproape 
fiecare în parte. In ce fel ex
plicați succesul lor 
maselor, ce elemente 
noi aduc acestea în 
cultural educativ ?

— Existau și acum 
ani, aici în Argeș, cîteva zeci 
de societăți culturale înființate 
de către diferiți animatori ai 
progresului, înflăcărați patrioți 
ca Luca Paul, Constantin Do- 
brescu — Argeș, Doctorul Ulie- 
ru etc. Cele de astăzi, păstrînd 
factorul de progres au la baza 
principiile revoluției culturale 
și îndeplinesc dezideratele ce ni 
Ie impune construirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Marx și Lenin considerau 
cultura drept unul din factorii 
de bază în realizarea producti
vității superioare a muncii. 
Ne-am dat seama că societățile 
culturale corespund aspirațiilor 
colective ale oamenilor, că aceș
tia nu mai vin la activitățile 
culturale ca simpli „mobilizați", 
ci vor să fie participanți activi, 
sa contribuie nemijlocit la des
fășurarea procesului cultural. 
Așa cum în industrie, in agri
cultură și în toate ramurile eco
nomiei socialiste, oamenii înșiși 
hotărăsc singuri asupra planului 
de producție, de ce in cultură 
și educație, să nu aibă tot ei 
acest drept de a stabili ceea ce 
corespunde aspirațiilor lor, mo
dalitățile prin care pot sâ-și 
împlinească aceste aspirații. 
Oamenii, mai cu seamă tinere
tul, văd în cultură o modalitate 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale, de aceea toate ac
tivitățile culturale preconizate 
prin intermediul instituțiilor a- 
decvate. trebuie să fie bine 
gindite, calificate și specializate, 
trebuie să corespundă unui țel 
social comun. Ne-am propus 
să avem in Argeș un om multi-
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candidații la studenție
El a venit cu o imensă temperatură sufletească 

în fața căreia vara s-a resemnat să facă o figură 
onorabilă pe planul al doilea al preocupărilor 
noastre.

CANDIDATUL a incendiat lăcașurile Almei Mater

și dogoarea speranțelor sale a cuprins tot orașul. 
Despre El vorbesc cifrele tabelului ce urmează. 

Incercind să surprindem complexitatea fenomenului 
social, am desprins din numeroasele posibilități 
cîteva date, sperăm, semnificative.

suprem îl acordăm celui ce muncește!"
lateral care să corespundă co
mandamentelor majore, sar
cinilor mărețe care ne aș
teaptă. Datorită dezvoltării in
dustriale știm cum vor arăta 
meleagurile argeșene la sfirși- 
tul actualului cincinal dar tot 
așa este important să știm și 
cum vor fi oamenii, înfăptuitori 
ai acestor cincinale.

— Un mare răsunet * avut în 
rîndul tineretului acțiunea „Ju
dețul Argeș, județ al hărni
ciei, cinstei, onoarei și demnită
ții socialiste". în ce fel se con
tinuă aceasta acum ?

— Am urmărit să dăm o ex
presie concretă sarcinii trasate 
de partid, aceea că cea mai te
meinică educație ce se poate 
face tineretului este educația 
muncii, prin muncă. Respectul 
suprem îl acordăm celui ce 
muncește. în multe unități in
dustriale, în foarte multe loca
lități ale Argeșului, după ce s-a 
pornit această acțiune, nu s-au 
mai produs nici un fel de aba
teri, de la normele sociale, au 
crescut ritmul și calitatea 
muncii.

— Cum apreciați, tovarășe 
prim-secretar, activitatea desfă
șurată de organizațiile U.T.C. 
în procesul educației culturale ?

— Tineretul este fermentul 
cel mai activ și bucuria noas
tră este că acesta în activitatea 
socială are o participare pro
prie și inițiative proprii pe care 
le stimulăm foarte mult. Con
sider că examenul prin care se 
poate aprecia calitatea muncii 
de partid este și felul cum am 
crescut și îndrumat tineretul, 
cum l-am ajutat să se afirme 
plenar în viața obștească. în
drumat și nu tutelat, dădăcit, îi 
valorificăm din plin energia 
creatoare. Altfel, acțiunile sale 
lincezesc mai ales cînd între 
ele se strecoară formalismul, 
plictiseala și dezinteresul. 
Ne-am propus ca toate formele 
de activitate care privesc tine
retul să fie organizate numai 
sub egida tineretului, a Uniunii 
Tineretului Comunist ; concepu
te de ei, desfășurate de ei, fina
lizate de ei. Cine are un con
tact permanent cu tineretul nu 
poate să nu beneficieze de ceea 
ce tineretul aduce nou și proas
păt in viața socială.

O mare satisfacție am avut 
duminica trecută cînd noi am 
constituit societatea de turism 
..Gențiana". Vrem ca toți arge
șenii să pornească la drumeție, 
să cunoască locurile. munții 
Argeșului care sînt atit de fru-. 
moși și ascund pe culmile lor 
comori ale trecutului nostru 
glorios. Printr-un anunț în zia
rul local am adus Ia cunoștință 
cetățenilor următoarele : Toți 
cei care vor să participe la con
stituirea societății culturale de 
turism „Gențiana", să vină Ia 
fața locului, pe muntele Strîm- 
tu“. Au venit 7 000 de oameni pe 
munte, cei mai mulți au fost ti
neri. Am forțat pasul la urcuș. 
M-am trezit în spate cu o

echipă de tineri dintr-un sat. Le 
simțeam umărul lingă umărul 
meu. suflarea. Ne-am declarat 
prieteni și acum, mi-au scris. 
Alți doi muncitori tineri de la 
U.A.P. m-au invitat la prima 
excursie a organizației U.T.C. 
Mă voi duce ! Pe munte erau 
muncitori de la U.M.M., eleVi 
de la Liceul Dinicu Golescu din 
Cîmpulung. tineri de la Rucăr, 
muncitori de la U.A.P. Am cin- 
tat, s-au spus glume și după 
aceea ne-am gîndit la acțiunea 
ce o întreprindem în județ pen
tru recunoașterea sportului de 
masă ca mijloc educativ. Am 
organizat, și va deveni obliga
toriu, practicarea gimnasticii în 
producție și a crosului de masă 
sub deviza „Aleargă să fii să
nătos". Trebuie numai să știm 
cum să-i mobilizăm pe tineri, 
trebuie să ne pasioneze acțiu
nile pe care le organizăm 
cu ei.

— Care este secretul că ini
țiativele pe care le propuneți 
tineretului se bucură de un 
mare succes ?

— La tineri cel mai bine prind 
acțiunile justificate prin idei. 
Dacă nu ai idei e greu să în

drumi tineretul. Idei inspirate 
din viață, din principiile socia
lismului, din preocupările lor 
imediate. Ne-am declarat un 
județ al pasionaților. Toată 
lumea care vrea să-și realizeze 
o idee valoroasă, social utilă, să 
vină aici la noi în Argeș ! Fie
care cetățean al Argeșului este 
de altfel obligat să aibă o idee. 
La adunările de partid, la șe
dințele organizației U.T.C., de 
sindicat, toți sîntem întrebați, 
ce idee poartă semnătura dum
neavoastră ? Fiecare fapt, fle
care acțiune socială trebuie să 
reprezinte mai întîi un act pro
fund de gindire !

Ne-am propus să transfor
măm Uzina de automobile Pi
tești cu miile ei de salariați 
dintre care mulți sînt tineri — 
într-o adevărată școală a ini
țiativelor. De la începutul anu
lui și pînă acum avem mii 
de idei aplicabile. Aceasta în
seamnă participarea conștientă, 
activă — prin muncă și idei — 
la cincinalele socialismului, în
seamnă că omul trăiește con
știent și la întreaga sa demni
tate— toate etapele construc
ției socialiste !

Un campionat 
spectaculos 

în care orice 
surpriză 

este posibilă
Mîine după amiază pe stadioa

nele din București, Cluj, Craiova și 
Constanța ample festivități vor 
marca deschiderea campionatelor 
europene universitare de fotbal. La 
competiție și-au anunțat partici
parea reprezentanți de frunte ai 
U.E.F.A., F.l.s.u. și U.I.S., ceea ce 
dovedește atenția de care se bucu
ră actuala ediție din partea celor 
mai înalte și autorizate foruri in
ternaționale. In sfîrșit, alte cîteva 
noutăți de ultimă oră. Toate lotu
rile țărilor participante, cu excep
ția echipei Maltei care urmează să 
vină azi, au sosit deja în cursul 
zilelor de sîmbătă, duminică și luni 
In țara noastră și, la ora cînd citiți 
aceste rînduri, fac antrenamente 
pe stadioanele orașelor gazdă. 
Unele echipe au anunțat că nu-și 
pot aduce arbitri proprii, așa cum 
cere regulamentul, ceea ce va obli
ga pe organizatori să delege arbi
tri români pentru a conduce jocu
rile. Majoritatea loturilor șl-au a- 
nunțat dorința ca, în cazul necah- 
ficării, să rămînă în România pină 
la fluierul final al competiției 
pentru a urmări întreg campiona
tul și, bineînțeles, pentru a cu
noaște mai bine litoralul românesc. 
Absența de ultimă oră a loturilor 
Tunisiei, Braziliei și Marocului a 
creat unele probleme organizato
rilor, dar pînă la urmă, au fost 
găsite soluții adecvate pentru ca 
publicul spectator să poată urmări 
jocurile în cuplaj. Astfel că pe 
lista participanților, anunțată Ini
țial, în locul echipelor absente, vor 
fi introduse formațiile Maltei (la 
Constanța) Universității Craiova 
(ia Craiova) șl sportului studen
țesc (la București). Ultimele două 
echipe vor juca în afara Campio
natului.

AL. DQBRE

PE SCURT
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cifrele reprezintă procente "din"

Situația la cele cîteva facultăți 
bucureștene alese de noi, după 
cum reiese din cifre, prezintă a- 
numite anomalii ale căror resor
turi nu le comentăm.

în timp ce la Facultatea de me
canică agricolă numai 41,08 la sută 
dintre candidați provin din mediul 
rural, la Institutul de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu", secția istoria 
și teoria artei, aceștia sînt în pro
porție de 86.23 la sută. Subliniem 
faptul că la Mecanică agricolă nu
mărul locurilor nu a fost acoperit

actorie teatrolo-mecan.

candidați 
locuri

Institutul de arte 
plastice — 

Nicolae Grigorescu
Institutul Po
litehnic Buc.

electro- arhitec- actorie

■— nu am obținut cifrele exacte 
numărul candidaților înscriși la facultatea respectivă

Institutul de artă 
teatrală și cinema- 

tografică

fete băieți gie

20.47 33.65 30.23
9,05 10,09 4.64
3,J5 8,17 2,32

49,60 38.94 41,86
14,97 6,73 18,60
2,75 2,40 2.32

* * «

♦ * *

254 208 43
7 13

limba și arte arte ist. și 
lit. rom. decor, plast. teoria 

artei
34,32
6,61
0,79

35,62

25,80 
12,00

3,60
21,40

31.05 
9,59
8,63 

31,05

20.83
12.84
4,58

19,26
13,10 19,40 15,98 43,11
0.71 17,80 1,82 0

34,08 12,00 16,84 86,23

66,92 88,00 83,16 13,77

848 360 219 109
80 55 25 7

de cel al candidaților, dar pentru 
cele 7 locuri la Istoria și teoria ar
tei concurează 109 candidați dintre 
care 4 au absolvit un liceu in
dustrial.

Tot pentru 7 locuri, la o facul- 
tate-miraj (I.A.T.C.), s-au înscris 
la concurs 254 candidate, unele cu 
vechi state de serviciu, absolvente 
de liceu în anii 1954, 1964, 1965, 
1966. Pasiune ? ! ? Vocație ? Tena
citate ?...

Da, am dat la limba română da
torită unei pasiuni mai vechi ne-a

răspuns Bătăneanț Rodica 
Constanța.

— Ce vă propuneți în cazul 
unui nou insucces ? (R. B. a mai 
încercat anul trecut la limba en
gleză).

— Voi da examen la Școala teh
nică de metrologie !

— Ce medie ați obținut Ia pro
bele scrise T

— Cinci !
Vocație ? !
Lisandru Doina, din Brașov, me

dia 8,50 la probele scrise, ne spune

că a început pregătirea pentru e- 
xamenul acesta incă din clasa a 
noua.

— Doriți să deveniți profesoară 
de limba și literatura română ?

— Da ! și cred că ar fi foarte 
util ca una din probleme exame
nului să testeze aptitudinile peda
gogice ale candidaților.

Aceeași întrebare o adresăm 
candidatei Z. Stela (București).

— Nu, nici nu mă gîndesc să 
devin profesoară ! După termina
rea facultății mă oprește cumna
tul meu la televiziune, ca redac- 
toră, (nu-i nimic, providențialul 
„unchi" poate să fie și cumnat !).

Mulți dintre cei cu care am dis
cutat au ezitat între facultăți cu 
profile deosebite pînă în preajma 
examenului.

La facultatea de limba și lite
ratura română 37,27 la sută dintre 
candidați au avut media generală 
sub 7 la absolvirea liceului, mate
riile de examen. După teze, din 
848 au rămas în concurs, 319, din
tre care 144 cu note sub 6.

— Am văzut că v-ați retras acte
le. Ati căzut la probele scrise ?

— Da. Bănuiam că âm șanse 
foarte puține, dar voi reveni la 
anul tot la limba română, ne de
clară Olteanu Victor, Dragomi- 
rești-vale. Pînă atunci voi lucra 
la combinatul avicol unde am fost 
repartizat anul acesta în urma ab
solvirii liceului de medicină vete
rinară.

Dacă la aceste facultăți candida
ții din mediul rural se prezintă în 
număr destul de mare — sub pro
centajul pe țară al populației din 
mediul rural, totuși —, la altele 
numărul lor este foarte redus (Ar
hitectură : 6,32 la sută : Institutul 
„N. Grigorescu", arta decorativă : 
12 la sută și arte plastice : 16,84 la 
sută). La Facultatea de limbi ger
manice (limba engleză), deși nu 
ni s-au pus la dispoziție datele ne
cesare, am fost informați că situa
ția este asemănătoare.

— Dați examen pentru prima 
oară la Arhitectură ?

— Da. în familia mea arhitectura

Reeducare 
într-o lună?

(O anomalie în statutul reeducării 
delincvenților juvenili)

In luna, decembrie a anului 
trecut Gh. T., internat la Insti
tutul special de reeducare mi
nori — Alexandria, a împlinit 
18 ani ; conform legilor în vi
goare. Ia vîrst* majoratului el 
trebuia să părăsească institutul. 
In aceste condiții, apelînd la ar- 
t*colul 106 din Codul Penal care 
spune că: „La data cind mino- 
*ul devine major, instanța poa
te dispune prelungirea internă
rii pe o durată de cel mult doi 
ani, dacă aceasta este necesară 
pentru realizarea scopului inter
nării", conducerea institutului a 
apelat la instanța judecătoreas
că care-1 trimisese pe Gh. T. la 
Alexandria solicitînd aprobarea 
rămînerii acestui* pe mai de
parte in institut. Timp de cîte
va luni au urmat adrese peste 
adrese la care instanța solici
tată n-a răspuns în nici un fel î 
s-a apelat la direcțiile de re
sort din ministerele respective 
și numai după aceasta cererea 
de prelungire a fost rezolvată 
— tinărul a rămas în institut. 
Dincolo de complicațiile pe 
care le presupune o asemenea 
revenire, ne întrebăm de ce * 
fost nevoie să fie prelungită in
ternare* lui Gh. T. Explicația 
este aproape paradoxală : in
fractorul a fost trimis de in-

are tradiție (S.C. București). Pă
rinții mei sînt arhitecți.

— Ce părere aveți despre exa
men ?

— Mi se pare câ este mult mai 
puțin pretențios anul acesta. Tes
tele de aptitudini introduse le-am 
întîlnit într-o formă apropiată în 
„Science et vie" și în „Magazin".

— In cazul unui insucces la pri
mele probe ce ați fi făcut ?

— Aș fi dat examen la Comerț 
Exterior.

Prorectorul Institutului <e Arhi
tectură, tov. Tiberiu Benedec, ne-a 
declarat că modificarea formei 
probelor eliminatorii are ca scop 
reducerea handicapului cu care se 
prezentau Ia examen candidații 
care nu avuseseră posibilitatea să 
se pregătească alături de un ar
hitect. Desigur cei admiși vor ști 
mai puțină „meserie", dar vor avea 
aptitudinile necesare unei perma
nente evoluții de-a lungul anilor 
de studiu. Au fost organizate si 
cursuri de pregătire la sediul In
stitutului și la Tulcea, Alexan
dria. Slatina, Slobozia. Pentru ce
lelalte zone ale țării există școli 
de arhitectură în marile centre u- 
niversitare.

Discuțiile acestea, desigur, pot fi 
infinit extinse, dar, așa cum pre
cizam. nu ne-am propus decît să 
subliniem detalii sugestive. Există 
încă o anumită dezorientare în 
rîndul candidaților și credem că 
răspunzători sînt în mare măsură 
aceia pe care i-am numi : îndru
mători.

Celor care știu ce vor și sînt 
bine pregătiți, adică majorității co
vârșitoare. le urăm mult succes ! 
Elogiul învingătorilor 1 vom face 
cît de curînd, cînd se vor afișa lis
tele miracol, listele de aur. Ne 
așteaptă o lungă vară fierbinte, 
punct, apoi de la capăt.

PAUL DUGNEANU 
VALENTIN FEUERSTEIN 

LUCIAN HANU 
GEORGE TUDOR 

studenți

stanță spre reeducare cu o lună 
și ceva înainte de a împlini vîr
sta de 18 ani. Și orice s-ar spu
ne despre mijloacele moderne și 
chiar ultramoderne nu poate fi 
nimeni reeduoat într-o lună de 
zile.

— Din păcate se întîmplă, și-n 
ultima vreme parcă tot mai des, 
ca instanțele judecătorești să 
ne trimită spre reeducare mi
nori infractori care mai au doar 
cîteva luni pînă ating vîrsta 
majoratului. Este un răgaz prea 
mic ca să putem vorbi de re
educare.Remarc* aparține directorului 
Institutului special de reedu
care minori de la Alexandria, 
tov. profesor Alexandru Vulpes- 
cu. Iată și alte exemple ale a- 
celeiași situații : U. C., internat 
la institut pe data de 18 
1972, este născut în iunie 1954 : 
sau : S. P. internat în ziua de 
3 martie ».c. a împlinit 18 ani 
1* data de 19 martie a.c. etc.

— Sigur — remarca în con
tinuare tovarășul Vulpescu — 
noi ne folosim de prevederile 
art. 106. O facem de obicei cînd 
minorul a stat la institut mai 
de multă vreme, mai are cîteva 
luni pentru a termina o școală 
profesională sau cursul elemen
tar de învățămînt. O mai facem 
cite o dată chiar dacă după in
ternare instanța „uită" uneori 

1 de aplicarea articolului 106 și ne 
poartă pe drumuri cu diverse 
adrese. Ne întrebăm, totuși, 
pentru ce ne mai sînt trimiși la 
reeducare acești MINORI — 
MAJORI ? Există, după cum se 
știe. în Codul Penal și alte ar
ticole care prevăd pedepse în 
cadrul unor infracțiuni comise 
de minori.

Remarcile tovarășului direc
tor al I.S.R.M. — Alexandria, 
sînt, după opinia noastră. în
dreptățite. Oricum, ele solicită 
o analiză a situației. Din însăși 
formularea articolului amintit 
reiese că prelungirea internării 
fostului delincvent se face pl?- 
cîndu-se de la aprecierea P« 
care o poate da institutul : dacă 
prelungirea este necesară sco
pului internării sau nu. De a- 
ceea, ideea că uneori instanța, 
dă sentințe de internare chiar 

în preajma majoratului, avind 
în vedere tocmai aplicarea art. 
106, nu are suportul unor argu
mente puternice. Totodată, pro
blema mai are și un alt aspect. 
Să admitem totuși că delinc
ventul căruia i s-a prelungit in
ternarea rămîne printre minori 
și începe să învețe o meserie. 
Dar este oare chiar nimerit din 
punct de vedere pedagogic ca 
printre cei de 15—16 ani care în
vață și carte și meserie să stea 
si unii de 19—20 de ani, care 
dacă pînă 1* această vîrstă n-au 
învățat nici o meserie înseamnă 
că au căpătat destule deprinderi 
negative ?

Iată doar două aspecte ale a- 
celeîași probleme pe care do
rim să le punem în atenția le
giuitorilor. Asemenea situații nu 
sînt de natură să folosească 
nici delincvenților în cauză.

VICTOR CON STAN TIN ESCU

• A TREIA PARTIDA pen
tru titlul mondial de șah s-a 
jucat într-o încăpere separată 
din complexul „Palatului 
Sportului'* din Reykjavik, 
conform dorinței lui Robert 
Fischer. Campionul mondial, 
Boris Spasski, cu piesele albe, 
a ales aceeași deschidere ca sl 
în prima partidă, dar Fischer
1- a răspuns cu o variantă dife
rită cunoscută în șah sub nu
mele de „apărarea Benoni". 
După mutarea a 21-a, negrul 
obține mai mult spațiu de 
manevră, iar la mutarea a 28-a, 
marele maestru Boleslavxki a- 
precia că poziția negrului este 
preferabilă. Spasski încearcă să 
forțeze remiza, dar Fischer 
cîștigă un pion (la mutarea a 
32-a) și intră într-un final net 
avantajos. Partida s-a întrerupt 
la mutarea a 41-a. La reluare, 
Spasski a cedat fără joc. în 
prezent, scorul meciului este
2— 1 în favoarea lui Boris 
Spasski. Cea de-a 4-a pârtidă. 
în care Robert Fischer joacă 
cu piesele albe, urmează să se 
desfășoare astăzi.

• LA BYDGOSCZ s-a dispu
tat a treia întilnire internațio
nală de baschet dintre repre
zentativele masculine ale Ro
mâniei și Poloniei. Evoluînd 
remarcabil, echipa română a 
obținut victoria cu scorul de 
79—74 (41—36).
• AU LUAT sfîrșit întreceri

le competiției preolimpice de 
lupte greco-romane și libere 
desfășurate la Zeila Mehlis 
(R. D. Germană).

După cum s-a mai anunțat, 
în turneul de lupte greco-ro
mane, românul Marin Dumi
tru a terminat învingător la 
categoria cocoș.
• PE STADIONUL municipal 

din Siena s-au desfășurat în
trecerile competiției interna
ționale de atletism „Concursul 
prieteniei".

Proba feminină de aruncarea 
discului a revenit atletei ro
mânce Lia Manoliu cu 56,80 m, 
secundată de cehoslovaca Ma
ria Novotna — 51,60 m. O com
portare bună a avut juniorul 
Gheorghe Ghipu, clasat pe lo
cul doi în cursa de 800 m cu 
timpul de 1’ 47” 7/10, rezultat 
ce reprezintă un nou record al 
României. Vechiul record era 
de 1’ 48” 2/10 și aparținea lui 
Zoltan Vamoș din anul 1959. în 
proba de triplusalt, în care pe 
primul loc s-a clasat spaniolul 
Santamaria, cu 15,23 m, Șerbâ.n 
Ciochină a ocupat locul doi cu 
14.68 m. Cursa feminină de 
800 m, s-a. încheiat cu victoria 
Magdei Kulcsar (Ungaria) — 
2’ 04” 3/10, urmată de Pohland 
(R. D. Germană) — 2’ 04” 9/10 
și Maria Lincă (România) — 
2’ 06” 8/10.
• IERI, pe terenurile din 

parcul sportiv Progresul din 
Caftitală s-au încheiat întreceri
le celei de-a XIII-a ediții a 
„Cupei Balcanice" la tenis. In 
urma victoriei obținute, cu 2—1 
în fața echipei Greciei, selecțio
nata masculină a României, al
cătuită din Viorel Marcu. Toma 
Ovici și Dumitru Hărâdău, a 
cucerit pentru a 8-a oară locul 
întii în această competiție. 
Partida,de dublu, care s-a în
trerupt duminică, a fost cîști- 
gată la reluare de reprezentan
ții noștri- Viorel Marcu și 
Dumitru Hărădău cu 6—2, 3—0, 
6—2, 6—4. In clasamentul final 
al competiției. România este 
urmată în ordine de Grecia și 
Iugoslavia.

• SELECȚIONATA feminină 
de tenis a României a cîștigat 
„Cupa Balcanică", învingînd 
cu 3—0 echipa Bulgariei în ul
timul meci susținut ieri pe te
renurile „Progresul" din Ca
pitală. Echipa României a fost 
alcătuită din următoarele jucă
toare : Judit DibariGohn, Eca- 
terina Roșianu și Mariana Si- 
mionescu. Pe locul secund s-a 
clasat echipa Bulgariei, urmată 
de cea a Iugoslaviei.
• LA BAASTAD, in finala 

probei de simplu bărbați a 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Suediei, jucătorul 
spaniol Manuel Orantes l-a în
vins cu 6—4, 6—3, 6—1 pe Lite 
Năstase.

In finala probei de dublu, 
cuplul spaniol Manuel Orantes 
— Juan Gisbert a întrecut cu 
6—3, 7—6 perechea Ilie Năstase 
(România) — Neale Fraser 
(Australia).
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Opțiuni politice ale 
Tineretului Comunist

Situația din Indochina SCRUTINUL In apărarea bogățiilor naționale
• Atacuri ale patriofilor cambodgieni in

apropiere de Pnom Penh • Noi bombarda OE LA COQUIMBO
mente americane asupra R. D. Vietnam

• Conferința internațională de solidaritate cu 
Irakul * Încheierea Conferinței țărilor rivera
ne Mării Roșii

• Convorbirile inter-laofiene de la Vientiane
Forțele de rezistență din Cam- 

bodgia își continuă, în diverse 
puncte aie țării, acțiunile ofen
sive. Agenția Associated Press 
relatează, din Pnom Penh, că, 
duminică, patrioții au deschis 
foc de artilerie împotriva unei 
poziții inamice aflate în veci
nătatea Pnom Penhului. O altă 
poziție lonnolistă a fost ataca
tă de forțele de rezistență în 
provincia Battambang, iar în 
orașul Moung, inamicul a pier
dut, în cursul săptămînii trecu
te, 50 de oameni. In sfîrșit, gar
nizoana lonnolistă din capitala 
provinciei Svay Rieng, care 
continuă să fie izolată de Pnom 
Penh, de la mijlocul lunii apri
lie, a fost din nou bombardată, 
duminică noaptea, cu un puter
nic foc de mortiere.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam a dat pu
blicității, prin purtătorul său 
de cuvînt, o declarație în care 
se arată că, la 15 iulie, aviația 
Statelor Unite a bombardat 
din nou mai multe regiuni 
populate nord-vietnameze, dis- 
trugînd un mare număr de lo
cuințe și clădiri cu caracter 
economic și cultural. printre 
care și clădirea liceului din 
districtul Kim Dong, provincia 
Khai Hung, provocînd. în ace
lași timp, victime în rîndul 
populației civile.

Ministerul Afacerilor Exter
ne condamnă aceste acțiuni și 
cere Statelor Unite să pună ca
păt tuturor actelor prin care 
încalcă suveranitatea 
ritatea R.D. Vietnam.

După ce a vizitat 
Bach Mai, din Hanoi,

dat reeent de aviația S.U.A., 
cunoscuta actriță americană 
Jane Fonda, care se află într-o 
vizită in R.D. Vietnam, a adre
sat un nou mesaj, prin interme
diul radioteleviziunii R. D. Viet
nam, tuturor militarilor ameri
cani care iau parte la războiul 
din Vietnam, transmite agenția 
VNA.

Bombardarea spitalului Bach 
Mai a avut ca urmare nu nu
mai distrugerea aparaturii spi
talului. dar a provocat pier
derea a zeci de vieți omenești, 
inclusiv a unui număr de me
dici. a declarat Jane Fonda.

..Cum este posibil ca Statele 
Unite să provoace suferințe atit 
de teribile unei națiuni care nu 
a făcut nici un rău poporului 
american ? Vă întreb acest lu
cru pentru faptul că si eu sint 
americană și pentru că mă gin- 
desc la suferințele pe care bom
bele voastre le produc acestor 
oameni, la pericolul care-i a- 
menință ca urmare a bombar
dării digurilor lor. Vă spun că 
tr^juie să punem capăt tutu
ror acestor acțiuni" — a spus 
Jane Fonda în încheierea me
sajului său.

SEMNIFICATIVĂ 
VICTORE 

ELECTORALA A 
UNITĂȚII 

POPULARE
Coquimbo 
duminică, 

__  parțiale 
Congresul național

și secu-

spitalul 
bombar-

COMPLOT EȘUAT
IN GHANA

Guvernul ghanez a anun
țat duminică descoperirea 
unui complot pus la cale de 
fostul premier Kofi Bussia, 
care intenționa să înlăture 
actualul guvern. Complotiș
tii au desfășurat o activitate 
ilegală în rîndurile forțelor 
armate ale țării, încercînd 
să obțină sprijinul acestora 
— se arată în comunicatul 
dat publicității la Accra.

Toate persoanele implicate 
în complot vor fi judecate 
în curînd, arată comunica
tul.

din Spania
activă în aceste lupte, alături de 
clasa muncitoare, a celor mai 
diverse sectoare ale populației. 
Numai o unire a tuturor aces
tor forțe, ce sînt în contradic
ție directă cu regimul, poate o- 
feri soluția unei alternative de
mocratice la actuala situație din 
Spania. Pierind de la o aseme
nea apreciere, comuniștii au 
propus încheierea unui Pact 
pentru Libertate, care să cu
prindă amnistie generală pentru 
prizonierii și exilații politici, li
bertăți democratice, alegerea u- 
nei adunări care să decidă asu
pra constituirii unui guvern pro
vizoriu de largă coaliție și care 
ar crea condițiile ca poporul 
spaniol să hotărască singur asu
pra soartei sale.

Care este locul tineretului în 
aceste lupte și care sînt, deci, 
sarcinile Uniunii Tineretului 
Comunist din Spania, pentru pe
rioada următoare ?

forme din cele mai combative, 
care au determinat, nu o dată, 
la Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Catalonia, intervenția brutală a 
poliției. Obiectivul major al ti
neretului studios spaniol îl con
stituie, în aceste condiții, lupta 
pentru împiedicarea aplicării le
gii mai sus amintite, împotriva 
politicii educaționale a claselor 
dominante.

Activitatea în cadrul armatei, 
ca urmare a deplasărilor ce au 
Loc în cadrul acesteia, consti
tuie pentru Tineretul Comunist 
o preocupare de importanță ma
joră. Nici un democrat sau co
munist din Spania — s-a subli
niat în cadrul Conferinței — nu 
poate avea, azi, ca obiectiv des
ființarea armatei. în general. De 
aceea, în perioada ce vine, e- 
sențialul constă în neutralizarea 
armatei, ceea ce înseamnă im
posibilitatea de a fi folosită de 
către dictatură ca armă repre
sivă împotriva poporului.

Tineretul Comunist consideră 
că intensificarea eforturilor pe 
linia realizării unității de ac
țiune a tuturor forțelor de tine
ret, care ar putea să se defi
nească ca o Alianță Democrati
că a Tineretului, reprezintă o 
contribuție proprie la realizarea 
Pactului pentru Libertate, pro
pus de partid, la înfăptuirea u- 
nor mari acțiuni de lupte care 
să culmineze cu greva genera
lă politică și cu greva naționa
lă. Experiența dobîndită în li
nele orașe, concretizată în ac
țiuni comune ale tinerilor co
muniști cu tineri socialiști, de- 
mocrat-creștini, catolici sau de 
alte orientări, probează posibili
tatea realizării în practică a u- 
nității de acțiune. Tineretului 
Comunist îi revine sarcina de a 
depune noi eforturi pentru reali
zarea unității de acțiune cu toa
te forțele de tineret. „Fără sec
tarism, cu spirit deschis și con
structiv — se arată în Rezolu
ția Conferinței — trebuie să a- 
vansăm mai mult pe acewt 
drum, cu conștiința clară cil’ 
deja nu mai sîntem, numai noi, 
cei care luptăm ^pentru răstur
narea dictaturii, pentru cuce
rirea democrației, pentru socia
lism".

Pentru realizarea acestor o- 
biective, Conferința a evidențiat 
uecesitatea întăririi politico-or- 
ganizatorice a Uniunii Tineretu
lui Comunist, care să devină o 
puternică organizație revoluțio
nară și de masă a tineretului» 
in măsură să transforme ener
gia revoluționară a zecilor de 
mii de tineri intr-o puternică 
forță organizată, care să con
tribuie la înlăturarea dictaturii 
și la înfăptuirea revoluției socia
liste. Este, în aceasta, o conti
nuare a ceea ce spunea. încă în 
1946. Santiago Carillo, pe atunci 
secretar general al Uniunii Tine
retului Unificat : „Avem ca țel 
socialismul, pentru că acesta 
este unica orinduire care reali
zează dorințele de dreptate și 
fericire ale tineretului, unica o- 
rinduire in care toate căile vie
ții sint deschise tineretului, fără 
limitări sau piedici".

Uteciștii, întregul tineret din 
(ara noastră, urmăresc cu sim
patie. și profundă solidaritate 
activitatea pe care Uniunea Ti
neretului Comunist din Spania o 
desfășoară, alături de forțele de
mocratice și progresiste, în frun
te cu partidul comunist pentru 
o Spanie liberă, democratică și 
prosperă, pentru socialism. Re
lațiile de colaborare frățească 
dintre Uniunea Tineretului Co
munist din România și Uniunea 
Tineretului Comunist din Spania 
reflectă prietenia și solidaritatea 
noastră activă, militantă.

GHEORGHE PRISĂCARU

Recent s-a desfășu
rat cea de-a Il-a 
Conferință Genera
lă a Uniunii Tine
retului Comunist 
din Spania, mo

ment de mare însemnătate în 
viața tineretului spaniol. Con
ferința a avut loc în contextul 
unei activizări politice profunde 
a mișcării de tineret, protago
nista unor acțiuni care, prin di
mensiunea și profunzimea lor 
politică, aduc o contribuție im
portantă Ia lupta generală a po
porului spaniol. împotriva reac- 
țiunii și dictaturii, pentru liber
tate, democrație și progres so
cial.

L-am intilnit. la scurt timp 
după Conferință, pe Elias Gu
tierrez, secretarul genera! al U- 
niunii Tineretului Comunist din 
Spania, vechi prieten al țării 
noastre. Cu impresii încă proas
pete din zilele Conferinței ne-a 
împărtășit unele preocupări ale 
organizației sale, în raport cu 
realitățile în care trăiește, mun
cește și luptă tineretul spaniol.

Deși trecuseră doar 8 luni de 
la Conferința precedentă, situa
ția generală în Spania a. cunos
cut mutații considerabile. Se 
impunea o reanalizare a mo
mentului politic pentru ca, pe 
această bază, sa se definească 
mai clar sarcinile, locul și ro
lul Uniunii Tineretului Comu
nist, avangarda tineretului re
voluționar spaniol, în actuala e- 
tapă a Ruptelor de clasă din Spa
nia.

Conferința s-a desfășurat în 
condițiile cînd criza profundă, 
de structură, prin care trece 
Spania se accentuează continuu. 
Această criză este, înainte de 
toate, de natură economică. Ea 
se manifestă, printre altele, prin 
micșorarea ritmului mediu al 
investițiilor de aproximativ două 
ori, scăderea investițiilor spanio
le în dauna celor străine, folo
sirea incompletă a capacităților 
de producție și creșterea alar
mantă a șomajului (peste 30°,o 
din populație nu are de lucru), 
conservarea structurilor econo
mice învechite și înmulțirea 
fraudelor fiscale. Stagnarea in
dustrială se împletește cu pro
blemele, deloc simple, pe care 
le pune o agricultură înapoiată, 
în care se mențin relații de tip 
latifundiar și care constituie una 
din principalele surse de recru
tare a celor ce-și vînd forța de 
mancă pe piețele din Franța, 
R. F. a Germaniei sau Elve
ția.

Această perioadă de declin e- 
conomic este însoțită de o con
tinuă deteriorare a climatului 
politic, dc izolarea regimului, ce 
se manifestă în îngustarea pro
priei sale baze sociale. Biserica, 
care a constituit, intr-o perioa
dă. unul din stilpii principali ai 
regimului, a trecut la adoptarea 
unor poziții de înfruntare des
chis* a acestuia. Armatei nu-i 
sint. nici ei. străine tensiunile 
sociale și politice pe care le tră
iește societatea spaniolă. Unele 
manifestări ale armatei reflec
tă distanțări interesante față de 
orientarea și politica generală a 
regimului.

Ca semn al slăbiciunii sale, 
regimul a recurs tot mai frec
vent la represiunea polițienească 
și la teroarea împotriva mase
lor. a căror nemulțumire crește 
și se manifestă zilnic. Mișcarea 
grevistă a clasei muncitoare s-a 
extins și s-a generalizat. Gre
vele minerilor din Asturia, ale 
muncitoriîor de la SEAT și El 
Ferrol, precum și numeroasele 
mișcări studențești din întreaga 
Spanie exprimă. în mod semni
ficativ. creșterea impetuoasă a 
mișcărilor de masă, angajarea

La Bagdfed s-au deschis lu
crările Conferinței internaționa
le de solidaritate cu Irakul, la 
care participă delegații din 45 
de țări ale lumii. Din Ro
mânia participă o delega
ție a Uniunii generale a sindi
catelor, condusă de Corvin 
Smărăndescu, secretar al Uniu
nii Sindicatelor din întreprinde
rile industriei miniere, petrol, 
geologie și energie electrică.

Deschizînd lucrările confe
rinței, în numele președintelui 
Irakului, Ahmed Hassan al 
Bakr, ministrul industriei, Taha 
al Jazrawi, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției, a subliniat că independen
ța națională a Irakului nu este 
posibilă fără obținerea indepen
denței economice, care, la rîn- 
dul ei, nu este posibilă fără eli
berarea de sub dominația mo
nopolurilor imperialiste. Națio
nalizarea proprietăților compa
niei „Irak Petroleum4' a repre
zentat o transpunere în viață a 
lozincii „petrolul arab — ara
bilor".

Ministrul și-a exprimat spe
ranța că* oamenii muncii din în
treaga lume vor sprijini po
porul irakian în lupta pentru 
apărarea drepturilor sale asu
pra bogățiilor naționale.

La încheierea Conferinței ță
rilor riverane Mării Roșii, des-

fășurată timp de 2 zile la Djed- 
dah, cu participarea delegaților 
din Republica Arabă Egipt, Su
dan, Republica Arabă Yemen, 
Etiopia si Arabia Saudită, a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se subliniază că „bogățiile 
care se găsesc în Marea Roșie 
aparțin țărilor riverane și a- 
nunță câ vor fi luate măsurile 
necesare pentru ca acestea să 
fie sustrase de sub controlul 
țărilor și organismelor străine*.

„Participanții la conferință 
au însărcinat guvernul saudit 
să inițieze negocieri cu guver
nele țărilor riverane Mării Ro
șii în vederea întăririi coope
rării dintre ele", adaugă comu
nicatul, care precizează că vii
toarea reuniune a statelor din 
zonă va avea loc, tot în Arabia 
Saudită, în luna noiembrie a.c.

In provincia 
s-au desfășurat, 
alegeri legislative 
pentru _
din Chile. Candidatul comu
nist, Amanda Altamirano, 
reprezentînd coaliția forțelor 
de stingă a Unității Popu
lare, a repurtat victoria, în
trunind 50 482 voturi față de 
42 080 cîte a obținut candida
tul opoziției de centru-dreap- 
ta, Orlando Problete. Este 
pentru a doua oară cînd re
prezentanții forțelor de stin
gă reușesc să cîștige în ale
gerile parțiale, organizate 
după instalarea guvernului 
Unității Populare.

După anunțarea rezultate
lor scrutinului, președintele 
Salvador Allende a rostit o 
cuvîntare radiodifuzată, în 
care a arătat, între altele, că 
victoria candidatului forțelor 
de stînga în provincia Co
quimbo demonstrează spriji
nul pe care masele largi de 
oameni ai muncii îl acordă 
tot mai mult guvernului U- 
nității Populare.

Tineretul lumii

guvern

Aipect de la © demonstrație a locuitorilor Okinawa: pentru 
l.ch,darea tuturor barelor militare omericane de pe insulă.

Thiao Souk Vongsak, repre
zentant special al prințului 
Sfanuvong președintele C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, a 
declarat, la sosirea sa la Vien
tiane — după cum relatează 
postul de radio PATHET LAO 
—, că s-a întors în acest oraș 
pentru a continua convorbirile 
cu prințul Suvanna Fuma, pen
tru a pune capăt războiului a- 
gresiv dus de Statele Unite în 
această țară, pentru a aduce 
pacea și alianța națională a 
patriei.

Instalarea noului

• Noul guvern libian, 
dus de Abdel Salam Jalloud, a 
depus jurămlntul. duminică sea
ra. în fața președintelui Consi
liului Comandamentului Revo
luției din Libia. Mearner El 
Gedafi — anunță . agențiile 
France Presse și United Press 
International. După depunerea 
jurămintului, precizează agen
ția U.P.L, a avut Ioc o ședință 
comună a Consiliului Coman
damentului Revoluției și a nou
lui cabinet libian.

îngrijorare în Guernsey
Bărbatul cu un nume 

francez vorbește o fran
ceză cu accent englezesc 
și o engleza cu accent 
franțuzesc. Louis Guille- 
mette este cel mai înalt 
demnitar al unei insule 
în care strada „Queen’s 
Road4' se continuă cu bu
levardul „Viile au Roi", 
în care sătucul Jerbourg 
este situat pe Telegraph 
Bay, unde bisericile se 
numesc și „6glise“ 
„chapel" și morile 
„moulin" cît și „mill". 
Dar oricît de strins e le
gată în istoria lor influ
ența franceză și engleză, 
nimic nu e mai de temut 
acum pentru locuitorii 
insulei britanice Guern
sey din fața coastei fran
ceze a Canalului Mînecii, 
decit consecințele apro
pierii Franței și Angliei 
în cadrul Pieții Comune, 
„în ziua în care Londra 
va intra în Piața Comună 
va trebui să stringem tare 
cureaua" — se plînge dl. 
Guillemette unui reporter 
al revistei vest-germane 
DER SPIEGEL.

Ca și în Guernsey, a- 
ceeași indispoziție dom
nește și în Jersey, Alder
ney Sark și chiar 
insula Jethon locuită 
o singură familie cu un
sprezece persoane. ~ 
120 000 de locuitori de pe 
cei circa 195 kilometri pâ- 
trați ai insulelor stincoase 
din Canalul Minecii se 
tem că aranjamentele fi
nale care urmează să le 
confere statutul unui gen 
de „asociere" la C.E.E. le

pe 
de

Cei

Inundații
in Iugoslavia

și Austria
Ca urmare a ploilor to

rențiale căzute timp de cî- 
teva zile — relatează agen
ția TANIUG — mai multe 
regiuni ale Iugoslaviei — în 
special partea de nord-est a 
Sloveniei — sînt afectate de 
inundații. Situația cea mai 
critică este în bazinul rîu- 
lui Mura, ai cărui afluenți 
au inundat o mare parte a 
orașului Liutomer. A fost 
întreruptă alimentarea cu 
energie electrică a orașului, 
iar o parte din populație a 
fost evacuată. In Croația, 
Drava a rupt digurile, iar 
calea ferată care leagă lo
calitățile Varajdin și Ko- 
privnița a fost avariata. 
Mai multe sate din jurul o- 
rașului Koprivnița sînt aco
perite de apă. Numeroase 
familii au fost evacuate de 

ipele sosite pentru a da 
tar sinistraților. In toate 

„ele din bazinul Murei și 
Dravei a fost declarată stare 
excepțională. Ploile toren
țiale însoțite de descărcări 
electrice, care durează de 
trei zile în cea mai mare 
parte a Macedoniei, au pro
vocat mari pagube mate
riale, în primul riad în a- 
gricultură, și au întrerupt 
circulația pe unele artere 
importante.

vor anula cele mai multe 
din avantajele deținute 
actualmente in legaturile 
cu Marea Britanie. Am 
senzația că cei 905 ani de 
loialitate pentru Britania 
vor fi foarte prost răs
plătiți. Va trebui să cu-

insulele britanice din
alcoolul, țigările si 

benzina costă pe jumăta
te In comparație cu An
glia (din cauza taxelor 
fiscale aproape simbo
lice) ;

• UN AMESTEC DE HELGOLAND, MALLORCA SI LIE
CHTENSTEIN • FACILITAT! PERICLITATE • O BĂTĂ

LIE DE ARIERGARDA

cerim încă o dată Anglia 
— observă cu amară iro
nie consilierul admir.Ls- 
trativ din Guernsey, Terv, 
Rydan. El numește Lon
dra „capitala vechii noas
tre posesiuni". Căci, pen
tru insularii de lingă 
coasta normandă istoria 
începe cu anul 1066 cir.d 
al .,Ior“ Wilhelm norman
dul a cucerit Anglia. De 
atunci insularii din Canal 

cu Britania câ-s-au ur.:

angajamentele cu Piața 
Comună sint hotărî te, în
să, la Londra. De aceea, 
in uiiimele șase luni, au 
plecat succesiv in capitala 
britanică nu mai puțin de 
optsprezece delegații ale 
insulelor Canalului. Â- 
ceastâ „ofensivă diploma
tică a îngrijorării44 — cum 
o denumea TIMES este 
justificată. Sint in joc fa
cilități fiscale și comer
ciale deloc neglijabile.

Imagine din Jersey, 
l’na din principa
lele resurse de ve
nituri o constituie 
turismul. Va pune 
□are capăt „boom‘‘- 
ului turistic asocie
rea insulelor nor
mande din Canalul 
Mînecei la C.E.E. ?

— locuitorii insulelor 
plătesc numai aproxima
tiv 40 Ia sută din impozi
tele indirecte și circa 
la sută din impozitele 
venit pe care le au 
suportat englezii ; nu 
xistă nici un impozit , 
imobile sau moștenire ;

— turiștii britanici vin 
în număr de peste un 
milion pe an atrași nu nu
mai de căldura Golfstrea- 
mului ci și. mai ales, de 
prețurile scăzute ale se
jurului din cauza lipsei 
poverii impozitelor ; mi
lionarii englezi, firme bri
tanice și din- lumea în
treagă găsesc aici o „oază 
fiscală" instalind „firme 
fantomă" și societăți gen 
„cutie poștală" ; aceleași 
facilități în materie de 
fiscalitate explică și in
vestițiile străine conside
rabile făcute în insulele 
britanice din Canal (peste 
550 milioane lire sterline 
într-un singur deceniu).

20
5de
e-
pe

Aplicarea integrală a 
clauzelor Tratatului de la 
Roma privind angrenajul 
C.E.E. ar anula preferin
țele pe care roșiile, car
tofii timpurii și alte le
gume din Jersey și Gu
ernsey le găsesc pe piața 
britanică : vor fi de ase
menea, anulate ușurările 
vamale pentru turiști și 
avantajele pentru amato
rii de ..oaze fiscale". Ă- 
tractivul amestec de Hel
goland. Mallorca și Liech
tenstein care caracteri
zează astăzi insulele Ca
nalului, ar dispare defi
nitiv.

în această perspectivă 
„insularii" din apropierea 
coastei normande încear
că o „bătălie de ariergar
dă". Ei caută să determi
ne Londra să apere mai 
ferm interesele lor și sâ 
obțină clauze mai avan
tajoase, sâ salveze, adică, 
ce se poate salva, din ac
tualele facilități. Speran
țele de succes sint însă 
foarte reduse. Poate toc
mai astfel se explică iri
tarea amestecată cu amă
răciune care caracterizea
ză aluziile ce se fac au
zite la St. Helier și St. 
Peter Port (capitalele Iui 
Jersey și, respectiv, Gu
ernsey) cu privire la un 
„statut de independență 
totală față de Anglia" și 
la „proiectul trimiterii u- 
nui ambasador al insu
lelor la O.N.U.".

Partea de sud-est a Au
striei este grav afectată de 
inundații, provocate de ploi
le torențiale căzute în ulti
mele trei zile — transmite 
agenția FRANCE PRESSE. 
în Siyria, linia ferată Vie- 
na—Belgrad este blocată, 
începînd de sîmbătă, de lu
necările de teren care au 
avut loc în această regiune.

Libanul și Siria cer 
convocarea Consiliului 

de Securitate
LIBANUL Șl SIRIA au ce- 
convocarea unei reuniuni•

rut
.urgente a Consiliului de Secu
ritate pentru a obține elibera
rea ofițerilor libanezi și sirieni 
capturați de forțele israeliene 
luna trecută, în cursul unei in
cursiuni întreprinse în sudul 
Libanului — informează agen
țiile REUTER și FRANCE 
PRESSE. Cererea a fost formu
lată de reprezentanții perma
nent ai Libanului și Siriei la 
O.N.U., Edward Ghorra și Geor
ge Tomeh, în cadrul unei în
trevederi cu președintele în 
exercițiu al Consiliului de Secu
ritate, Carlos Ortiz de Rozas.

care doresc încheierea unor a- 
corduri comerciale similare cu 
C.ELE.

In cazul în care și aceste 
două țări vor accepta condițiile 
oferite de „cei șase", acordurile 
urmează sâ fie semnate simbă- 
tă, ia Bruxelles.

Convorbiri economice 
polono-vest-germane
• UN COMUNICAT dat pu- 

blicității la Varșovia informează 
câ o delegație economică polo
neză, condusă de H. Kisiel, vice-

E. R.

Tratativele de la 
Bruxelles

• IN CADRUL TRATATIVE
LOR CARE SE DESFĂȘOARĂ 
LA BRUXELLES. ‘ 
încheierii 
rate între 
membre 
pene a 
(A.E.L.S.), „ .
acceptat ieri după-amiază, ofer
tele prezentate de reprezentan
ții Pieței comune. „Cei șase" 
continuă această serie de trata
tive cu Austria și Finlanda, alte 
două țâri membre ale A.E.L.S.,

. în vederea 
unor acorduri sepa- 
C.E.E. și unele țări 

ale Asociației Euro- 
Liberului Schimb 

Suedia și Elveția au

[Jgmema
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COLUMNA : rulează la Patria 
(orele 10; 13; 17; 20) — ambele 
serii.

PESCĂRUȘUL : rulează la Capi
tol (orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
20,45).

DRAGOSTE ȘI AMENZI • ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 13,30; 20,45).

LUPTA CONTINUĂ : rulează la 
Lumina (orele 9; 11.15: 13.30; 15.45: 
13,15; 20,45).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 13,30; 
17: 20.45), București (orele 9: 12.30: 
18. 19.30). Grădina Doina (ora 
20.15).

„Z441 rulează la Central (orele 
9,30; 12; 15; 17,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT

PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Central (ora 20,15).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Scala (orele 9; 11.45; 15: 18: 21). 
Festival (orele 9: 12; 15; 18; 20,45).

FELIX și OTILIA i rulează la 
Doina (orele 11,30; 15,30; 19. La 
ora 10 Program pentru copii).

O AFACERE : rulează la Patria 
(orele 10; 12,30: 16: 18.30; 21), Fa
vorit (orele 9,15: 11.30; 13.45; 16; 
18.15: 20.30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9.30—20.15 în conti
nuare).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
Ia Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18,15: 20.45). Melodia (orele 
8.45: 11.15; 13,45; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 8.30: 11; 13.30; 16; 18.30; 
21). Grădina Modern (ora 20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL î ru
lează la Dacia (orele 9: 12,30; 16; 
19,30).

JOCUL DE-A MOARTEA ; rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15;

Rezoluția Conferinței dă, Ia a- 
ceste întrebări, răspunsuri clare.

In toate acțiunile muncito
rești, participarea tineretului s-a 
manifestat pc măsura potenția
lului sau de luptă. Tineretul 
muncitoresc spaniol este nu nu
mai o lume de aspirații, de e- 
nergie constructivă și revoluțio
nară, dar și o lume de frustrări 
umane și sociale, obiect al ex
ploatării și discriminării : sala
riile mici, șomajul, emigrația» 
lipsa unor posibilități elemen
tare de educație, de formație 
profesională și culturală, sînt 
fenomene ce ating în primul 
rînd masa tinerilor muncitori. 
Tocmai din aceste fenomene 
decurg, pentru marea masă a ti
neretului muncitoresc, o serie de 
revendicări proprii, specifice. A- 
tunci cînd aceste revendicări 
specifice vor fi recunoscute cu 
mai multă forță de către miș
carea muncitorească, partici
parea tineretului la luptele de 
clasă va fi și mai marc și mai 
entuziastă — subliniază Rezolu
ția Conferinței. Tineretul Comu
nist va trebui să găsească noi 
canale pentru atragerea și orga
nizarea tinerilor muncitori, pe 
baza unei platforme de luptă 
care să cuprindă revendicări și 
aspirații specifice tinerești și 
care să se contopească cu o- 
biectivele generale ale întregii 
clase muncitoare. La aceasta ar 
putea ajuta discutarea, in adu
nările din fabrici și uzine la care 
să participe toți muncitorii, a 
problematicii tineretului, inclu
derea tinerilor muncitori în co
misiile de fabrică, fapt ce ar fi 
de natură să Ie imprime o notă 
mai dinamică și, in același timp, 
ar apăra mai ferm drepturile ti
neretului.

In cadrul Conferinței, un loc 
important l-au ocupat proble
mele tinerilor țărani. A fost 
subliniată necesitatea de a găsi 
acele forme și metode în mă
sură să atragă noi mase ale ti
neretului sătesc la lupta pentru 
revendicări specifice, pentru 
consolidarea mișcării țărănești.

Conferința a evidențiat înca
drarea mai activă în focul lupte
lor de clasă a noi sectoare ale 
tineretului : liceeni, elevi ai 
școlilor profesionale, studenți. 
I.upta împotriva Legii Genera
le a Educației — lege menită 
să frineze accesul maselor popu
lare Ia învățămint și să adap
teze mai evident procesul edu
cațional intereselor reacționare 
ale regimului — a îmbrăcat

agențiile REUTER și FRANCE 
PRESSE. Kozo Okamoto, îm
preună cu alți doi compatrioți, 
au organizat un atentat pe ae
roportul Lod, din Tel Aviy, 
deschizînd focul asupra popu
lației civile. Au fost ucise 26 de 
persoane și rănite alte 72.
• UN GRUP DE 11 OAMENI 

DE ȘTIINȚA AMERICANI, 
specialiști în mașini electroni
ce de calcul, au sosit într-o vi
zită de prietenie în R. P. Chi
neză, anunță agenția China 
Nouă.

SCUT
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării, a făcut o vizită în 
R. F. a Germaniei. Delegația po
loneză a purtat convorbiri cu re
prezentanți ai cercurilor finan
ciare, economice și guvernamen
tale în probleme ale colaboră
rii bilaterale pe plan economic, 
după ratificarea Tratatului cu 
privire la bazele normalizării 
relațiilor dintre R. P. Polonă și 
R. F. a Germaniei.

• CETĂȚEANUL japonez 
KOZO OKAMOTO a fost con
damnat de către tribunalul mi
litar israelian Ia închisoare pe 
viață, relatează, din Tel Aviv,

giPENTgU TIMPUL P V. LIBER g*
13,30; 16: 18,30; 20.45), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15; 20,30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Flacăra (orele 15,30r 18: 20).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18), Grădina Au
rora (ora 20,15).

LEGENDA : rulează la Vitan (o- 
rele 15,30: 18).

20 000 DE LEGHE SUB MART : 
rulează la Volga (orele 9,30; 12,30; 
15,15: 18: 20,45), Miorița (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Grădina Select (ora 
20,15).

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzești (ora 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Bucegi (orele 15,30; 18),
Arta (orele. 15,30; 18). Grădina Bu
cegi (ora 20,15). Grădina Arta (ora
20.30) .

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

ROBIN HOOD : rulează la Uni
rea (orele 16; 18,15). Lira (orele 
15,30; 18), Grădina Unirea (ora
20.30) . Grădina Lira (ora 20,15).

BEATA : rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20.15).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18: 20).

DESCULȚ în PARC : rulează la 
Floreasca (orele 15.30; 18; 20,30).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Drumul Sării 
(orele 15.30: 17.45: 20), Viitorul (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

12 SCAUNE : rulează la Cringașl 
(orele 15,30; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18)< 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

PROCESUL ALB : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Popular 
(orele 15.30: 18; 20,15).

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 13,15), Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30). Gră
dina Tomis (ora 20.30).

ESOP : rulează la Cotrocenl (o- 
rele 16; 18: 20).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Munca (orele 16; 18: 20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Giulești (orele 
15,30; 19).

CÎND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17.30: 
19,30).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Grădina Capitol (ora 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Grădina Festi
val (ora 20,15).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grădina Vitan (ora 20,15).

LADY MACBETH DIN SIBERIA: 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15), MARI
LE MANEVRE (ora 20,30), rulează 
la Cinemateca i.Union".

• ÎN PREZENTA LUI TO
DOR JIVKOV, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, și a 
altor conducători de partid și 
de stat bulgari, la Sofia a avut 
loc, luni, adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi a 30 de ani 
de la crearea Frontului Patriei 
— anunță agenția B.T.A.

• LA INVITAȚIA Comitetului 
sovietic pentru solidaritate cu 
țările Asiei și Africii, luni a sosit 
la Moscova o delegație a Orga
nizației pentru Eliberarea Pales
tinei, condusă de președintele 
Comitetului Executiv al O.L.P.,

Yasser Arafat, anunță agenția 
T.A.S.S.

O IERI A SOSIT LA MOS
COVA, la invitația guvernului 
Uniunii Sovietice, Kurt Wald
heim, secretar general al Orga
nizației Națiunilor Unite. Oas
petele a fost întîmpinat pe aero
portul din capitala U.R.S.S. de 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe, și de alte per
soane oficiale sovietice.

Demisii în cabinetul 
olandez

• LA SFIRȘITUL UNEI RE
UNIUNI A CABINETULUI O- 
LANDEZ — care a durat 
aproape toată noaptea de du
minică spre luni — doi mi
niștri au prezentat premierului 
Barend Biesheuvel demisiile 
lor. Este vorba despre Willem 
Drees, ministrul transporturi
lor, și Jonkheer de Brauw, mi
nistrul cercetării științifice, — 
ambii fiind membri ai Parti
dului democrat-socialist „70", 
alcătuit înaintea alegerilor din 
aprilie 1971.

Norodom Sianuk în 
Iugoslavia

• PREȘEDINTELE IOSIP 
BROZ TITO, împreună cu No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, au început o cro
azieră de două zile, la bordul 
navei școală „Galeb", de-a lun
gul coastei iugoslave — infor
mează agenția TANIUG.
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Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
drau (Ia Arenele Romane) : DOM
NIȘOARA DE BELLE-ISLE - ora 
20.30; Teatrul „C.I. Nottara" (Sala 
Magheru) : GAIȚELE — ora 20; 
Ansamblul „Rapsodia Română4* : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30: Teatrul ..C. Tănase4* (la 
Grădina Boema) : TRĂSNITUL 
MEU DRAG — ora 20.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,20 
Căminul. 10,30 Reportaj TV. 10,50

Publicitate. 10,55 Film serial : Sa
lut Germain. 11,35 Selecțiuni din 
emisiunea „Promenada duminica
lă". 12,20 Telejurnal. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
18.00 Steaua polară. 18,30 Festi
valul „Zilele muzicale Tirgumuro- 
șene". 19,00 Panoramic științific. 
Din laboratoare în uzine. Emi
siune de Corneliu Rusu. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. MÎINE 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN. 20,15 OMAGIU PARTIDU
LUI ȘI PATRIEI SOCIALISTE. 
Spectacol festiv de versuri și 
cintece dedicat Conferinței Na
ționale a partidului. 21,30 Floare 
de stîncă. 22,00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20.15 Luminile rampei. 20,45 A- 
genda. 20.55 Telecinemateca pentru 
tineret. 22,25 Telex tehnico-știin- 
țific. 22,35 Dicționar muzical-dis- 
tractiv.
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