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IDEILE CONFERINȚEI
^naționale a partidului

Un imperativ 
de care depinde 

creșterea 
contribuției 

tinerei generații 
la înfăptuirea 
programului 

elaborat 
de partid:

ORGANIZAȚIA U.T.C.
SĂ DEVINĂ 0 PRE

V

„SE IMPUNE CA ORGANIZAȚIILE DE TINE
RET, ORGANELE DE CONDUCERE ALE ACES 
TORA SA ACȚIONEZE CU TOATA FERMITA
TEA PENTRU TRADUCEREA IN VIAȚA A 
MASURILOR STABILITE, SA DESFĂȘOARE 0 
LARGA ACTIVITATE DE EDUCARE A TINE
RETULUI, DE UNIRE A EFORTURILOR SALE 
ÎN MĂREAȚA OPERĂ CE SE DESFĂȘOARĂ 
ÎN PATRIA NOASTRĂ PENTRU EDIFICAREA 
SOCIALISMULUI"

ZENȚA MAI ACTIVA NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN VIA ȚA 
ȘI MUNCA 
TINERILOR!

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Pretutindeni în țară, gînduri șl fapte de tineri exprimă 
în aceste zile înaltul spirit de dăruire, adeziunea și abnega
ția tinerei generații în realizarea programului de lucru pe 
care Conferința Națională a partidului l-a pus în fața între
gului popor, a fiecărui cetățean al României socialiste. Con
sacrată ca eveniment politic de fundamentală însemnătate ir. 
viața partidului și a poporului nostru, cu profunde semnifi
cații pentru dezvoltarea și perfecționarea întregii activități 
economice și social-politice a patriei. Conferința Națională a 
reprezentat pentru utecisti, pentru întregul nostru tineret, 
români, maghiari, germani și de alte naționalități, un nou 
prilej de afirmare a atașamentului nețărmurit față de Parti
dul Comunist Român, de angajare plenară în eforturile oa
menilor muncii pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
înaltul forum al comuniștilor în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Reflecția și acțiunea nemijlocită, directă, permanentă in 
legătură cu documentele de excepțională valoare teoretică și 
practică ale Conferinței Naționale a partidului devin în a- 
ceste zile temeiul unei intense activități politico-ideologice și

ION TRONAC
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în aceste zile, 
pe agenda 
de lucru 

a organelor și 
organizațiilor 

U. T. C.
ACȚIUNI 
CONCRETE, 
INIȚIATIVE 
MOBILIZA- 

I TOARE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Ceas de ceas, metalul parcurge drumul superioarelor valorificări 

prin indeminarea tenace a brațului tînăr.

RITMURILE ÎNTRECERII SOCIALISTE
Eforturi sporite pentru înfăptuirea marelui obiectiv:

PATRU

DEVIZA 
TINERILOR 

CONSTRUCTORI

ȘANTIERUL -
OGLINDA MUNCII

Tinerii de la întreprinderea de construcții hidrotehnice din 
Constanța au declanșat o nouă acțiune : „Șantierul — oglinda 
muncii noastre* 4. Inițiativa lor, a Comitetului U.T.C. de aici, este 
o expresie a dorinței îor dc a trece imediat la transpunerea 
în viață a obiectivelor stabilite de Conferința Națională a 
Partidului pentru perfecționarea activității pc șantierele de 
construcții in vederea asigurării condițiilor necesare pentru 
scurtarea duratei de execuție a investițiilor și gospodărirea cu 
maximă exigență a mijloacelor materiale și bănești. La ora 
debutului, acțiunea „Șantierul — oglinda muncii noastre* 4 
poate să prezinte de fapt și primele rezultate, deoarece în 
cursul ultimelor luni eforturile tinerilor pe șantierele de con
strucții au fost urmărite și mereu impulsionate spre atingerea 
obiectivelor stabilite, deoarece spiritul <lc întrecere între ti
neri, între organizațiile U.T.C. din această întreprindere animă 
toate forțele, fiind concretizat acum în cifre și grăitoare fapte 
de muncă.

Cc-și propun tinerii de la întreprinderea de construcții lan- 
sînd această nouă inițiativă ? Iată, pe scurt, obiectivele ur
mărite :

NOASTRE
• Ridicarea gradului de folo

sire a utilajelor atît prin ex
ploatarea lor intensivă, cit și 
prin efectuarea în cele mai 
bune condiții a lucrărilor de 
reparații și întreținere : organi
zațiile U.T.C. vor antrena ti
nerii pentru respectarea para
metrilor de funcționare în fie
care schimb de lucru, pentru 
prelungirea duratei de funcțio
nare a fiecărei categorii de 
utilaj, în medie cu un ciclu de

reparații capitale, iar Ia mași
nile de transport cu 25 la sută 
pentru cel de producție indige
nă, cu 4 la sută pentru auto
basculantele Tatra, cu 200 la 
sută pentru autobasculantele 
tip Mercedes ;

9 întărirea disciplinei în rîn- 
dul tinerilor în scopul folosirii

ION CHIRIC
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DOCUMENTELE CONFERINȚEI NAȚIONALE 

ÎN DEZBATEREA COLECTIVELOR DE MUNCĂ
. Succesele constructo

rilor constănțeni

pectiv 20 de zile mai devre
me au fost predate benefi
ciarilor si complexele de 
creștere industrială a tauri
nelor de la Amzacea și To-

Adunările generale 
ale salariaților

- - 1

Ca în fiecare an, în zilele care urmează, 
se vor desfășura, în unitățile socialiste, a- 
dunarile generale ale oamenilor muncii. 
Formă superioară de conducere colectivă, 
for prin care clasa muncitoare, masele de 
oameni ai muncii participă în mod organi
zat la conducerea activității economico- 
sociale, la dezbaterea și soluționarea pro
blemelor legate de îndeplinirea programe
lor de producție și exercită controlul asu
pra organelor de conducere -- adunările ge
nerale ale salariaților se desfășoară în acest 
an pe fondul unei puternice efervescențe 
creatoare generată de lucrările și documen
tele adoptate de Conferința Națională a 
partidului, de hotărîrea unanimă a întregu
lui nostru popor de a întîmpina cele două 
remarcabile evenimente ale anului — ziua de 
23 August și a 25-a aniversare a Republicii 
— cu succese deosebite în muncă.

Evident, în centrul dezbaterilor vor fi si
tuate sarcinile ce revin fiecărei unități din 
amplul program cuprins în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceausescu la Confe
rința Națională cu privire la dezvoltarea 
României în anii următori și în perspectivă 
și perfecționarea continuă a activității de 
conducere și planificare a întregii vieți eco- 
nomico-sociale din țara noastră. Făcînd o 
analiză, profundă activității din primul se
mestru, a modului în care au fost asigurate 
condițiile materiale, tehnice și organizatori
ce pentru desfășurarea normală și eficientă 
a procesului de producție și respectarea în
tocmai a obligațiilor contractuale, un accent

deosebit va fi pus pe adoptarea măsurilor 
menite să asigure punerea mai deplină în va
loare a resurselor interne în vederea înde
plinirii și depășirii planului anual, a anga
jamentelor luate în întrecerea socialista și, 
în filial, realizarea mai devreme a .planului 

. cincinal.
Așezarea activității fiecărei, unități socia

liste pe criteriile eficienței economice maxi
me pune îrt fața colectivelor de muncă, așa 
cum rezultă din documentele Conferinței Na
ționale, probleme complexe a căror rezol
vare, presupune inițiativă, eforturi creatoare 
din partea tuturor lucrătorilor din întreprin
deri. Nu încape nici o îndoială câ tocmai 
acestor probleme li se va căuta, în primul 
rînd, soluțiile adecvate, în dările de seamă 
prezentate ca și în dezbaterile ce vor avea 
Ioc. în acest sens, o atenție deosebită tre
buie acordată utilizării eficiente a fondurilor 
fixe, forței de muncă și a timpului de lucru 
prin, stabilirea căilor de folosire intensivă 
a capacităților , de producție și încărcarea 
corespunzătoare a utilajelor. Accelerarea 
transpunerii în viață a programelor, existen
te pentru generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului III. îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-materiale core
late cu o preocupare permanentă pentru per
fecționarea pregătirii cadrelor sînt numai 
cîteva din măsurile imediate a căror înfăp
tuire asigură realizarea obiectivului amin
tit. In același timp sînt necesare măsuri efi-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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In întrecerea socialistă din 
acest an, colectivele șantie
relor Trustului de construcții 
industriale Constanța și-au 
propus ca obiectiv principal 
devansarea termenelor de 
punere în funcțiune la mai 
multe construcții noi, în ve
derea asigurării unui plus de 
produse economiei județului. 
Pc această linie se înscrie 
intrarea în producție cu 11 
luni înainte de termen a sta
ției de uscat furaje verzi de 
la I.A.S. Dorobanțu, cu o 
capacitate anuală de 24 0(h) 
tone. Primele cantități dc 
făină de lucernă obținute 
aici, cu aproape un an mai 
devreme, au și fost livrate 
zilele acestea unităților agri
cole de stat din județ și fa
bricilor de nutrețuri combi
nate din țară. Cu 30 și res

praisar. In prezent, construc
torii constănțeni sînt antre
nați în întrecere pentru 
realizarea înainte dc termen 
și a altor obiective printre 
care antrepozitul frigorific 
din portul Constanța și com
plexul de creștere a taurine
lor de la Tortomanu.

„Nici un vagonet de 
minereu rebutat"

De Ia începutul anului și 
pînă în prezent, colectivul 
exploatării miniere Teliuc a 
livrat Uzinei de preparare și 
Combinatului siderurgic de 
la Hunedoara 30 000 tone mi
nereu de fier peste sarcinile 
de plan. O asemenea canti
tate suplimentară de minereu 
a putut fi extrasă ca urmare 
a sporirii randamentului pe 
fiecare post. Pe de altă 
parte, reluarea și extinderea 
inițiativei „nici un vagonet 
dc minereu rebutat41 a avut 
ca efect ridicarea conținutu
lui de metal al minereului 
extras cu 0,9 la sută peste 
cel planificat. Se apreciază 
că minerii de la Teliuc au 
asigurat furnalelor, supli
mentar, materia primă pen
tru elaborarea a circa 9 000 
tone de fontă.
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STRĂLUCITE
CONFIRMĂRI

de GRIGORE HAGIU

Homorod — 1972.

ILUSTRATE

ALE VERII

ȘCOLARE

• Vacanța brâileană intre 
plus ți minus. • Și totuși 
unde sint organizatorii elevi? 
Vacanța e a tor! • Prea
multă fantezie risipită in pla
nuri pentru sertar.

IN PAG. II
Foto : V. RANGA

Atenția publica mondiala s-a concentrat, în această ultimă < 
perioadă, asupra unor evenimente de importanță capitală, < 
interesind atît țările implicate cit și întregul echilibru al Iu- < 
mii, dornic să se așeze pe temelii cît mai durabile de pace, < 
— evenimente hotărîtoare pentru unele dintre cele mai im- J 
portante probleme ale marelui continent asiatic. Succesiunea 4 
evenimentelor. vine să. confirme în mod concludent prepon- < 
derența dialogului - convingerea larg răspînditâ că soluția < 
probiemelor cu care umanitatea este confruntată trebuie 
căutată la masa negocierilor cu răbdare și spirit constructiv <

Contactele directe capabile în primul rînd să întîmpine și « 
să rezolve cu suc.ces problemele litigioase, oricît de dificile J 
or părea ele.’a un.moment dat, reprezintă un deziderat fun- 4 
damental al politicii, noastre externe, susținut întotdeauna cu < 
fermitate, emanație a întregului ansamblu de idei caracte- < 
ristic societății noastre socialiste. 'Confirmarea in fapt, pe < 
arena internațională, a acestui punct de vedere demonstrea- < 
ză încăodată realismul politicii externe românești, capacita- 1 
tea de a evidenția imperativele momentului. Sintem la fel de 4 
bucuroși oriunde și ori de cîte ori în .'interesul umanității îi vom 1 
afla roadele. Acordul semnat între India și Pakistan, un in- < 
ceput promițător de destindere, bază eficace în vederea în- 4 
cheierh unei păci durdbile,. angajează direct, la cel mai < 
înalt nivel, pe conducătorii celor două țări, popoarele lor. <

De aproape trei decenii Coreea este divizată arbitrar, îm- 4 
potriva dorinței și intereselor întregului popor. O dezbinare < 
amenințînd însăși pacea lumii. Declarația comună, semnată < 
de reprezentanții celor două părți ale Coreei, în vederea 4 
reunificării, constituie un important pas înainte pentru na- < 
țiunea coreeană, pe calea înțelegerii și destinderii. O inie- J 
lepciune modernă, deschizînd vaste orizonturi conștiinței po- < 
litîce, vine să ne asigure de nelimitata putere a progresului, 4 
adevăr și speranță nobil împlîntate în Arunchiul secolului 4 ’ 
douăzeci. Codul reunificării, înlăturînd amestecul unor forțe 
externe, armele și denigrarea reciprocă, promovînd reali- S

(Continuare în pag. a UI-o)
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESC-U, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a trimis Dom
nului general de divizie JUAN 
VELASCO ALVARADO, pre
ședintele Republicii Peru, urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Peru, am deo
sebita plăcere să adresez Exce
lenței Voastre și poporului pe

ruan prieten, în numele Consi
liului de Stat, al poporului ro
mân și al meu personal, cordiale 
felicitări și cele mai bune urări 
de prosperitate și progres.

îmi exprim convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare 
existente între țările noastre 
vor continua să se dezvolte și 
să se consolideze în interesul 
popoarelor român și peruan, al 
înțelegerii și păcii în lume.

Președintele Franței GEORGES 
POMPIDOU, a trimis tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de Stat 
a) Republicii Socialiste Româ
nia, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale 
franceze, Excelența Voastră

Primul ministru al Franței, 
PIERRE MESSMER, a trimis 
tovarășului ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Vă mulțumesc pentru felici-

mi-a adresat un amabil mesaj, 
care m-a mișcat foarte mult.

Mulțumindu-vă sincer, imi 
exprim, ca și dumneavoastră, 
convingerea că relațiile priete
nești care unesc Franța și Ro
mânia se vor dezvolta și mai 
mult, în interesul reciproc al 
țărilor noastre și al păcii.
tarea dumneavoastră cordială și 
urările de succes pe care mi 
le-ați adresat.

La rîndul meu. îmi exprim 
dorința ca relațiile noastre prie
tenești să se întărească, îndeo
sebi pe calea cooperării.

Primire la 
Consiliul 
de Stat

Joi dimineața, tovarășul Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republici: 
Socialiste România, a primit 
delegația Procuraturii Republi
cii Socialiste Cehoslovace, con
dusa de procurorul general, dr. 
Jan Fejes, care se află într-o 
vizita in țara noastră.

Din delegație fac parte dr. 
Oldrich Dolejsi, procurorul ge
neral al R. S. Cehe, dr. Mikulas 
Peles, procurorul regional din 
Bratislava, dr. Jiri Liska, pro
curorul raional din Karlovi- 
Vary, dr. Miroslav Zak, lucră
tor la Secția pentru Administra
ția de stat de pe lîngă C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

La întrevedere, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a luat parte Alexa 
Augustin, procurorul general al 
Republicii Socialiste România.

în drum spre Pekin, 
prințul Norodom Sianuk 

a făcut o escală 
la București

în drum spre Pekin, venind 
din R. P. Albania, după vizita 
făcută în mai multe țări din 
Europa și Africa, Alteța Sa Re
gală, prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia. pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, împreună cu 
Alteța Sa Regală, prințesa Mo
nique Sianuk, și persoanele o- 
ficiale care îi însoțesc, au făcut 
joi după-amiază o escală la 
București.

După cum se știe, în cursul 
acestei călătorii, șeful statului 
Cambodgia a făcut, între 19 și 
22 iunie, o vizită oficială în 
România.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați cordial de 
tovarășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, cu soția, 
Ion Pățan. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Mircea Malița, minis
trul educației și învățamîntului, 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

DESPRE UNELE LIPSURI, 

NEAJUNSURI Șl DEEICIENȚE 

ÎN DOMENIUL 

DRAMATURGIEI ESTIVALE 7

Intîlnire
la C.C. ai P.C.R

Joi dimineața, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a 
întîlnit cu delegația comună a 
partidelor Uniunea Națională Afri
cană (T.A.N.U.) și Afro-Shirazi din 
Republica Unită Tanzania, forma
tă din A. P. Biseko, membru al 
Comitetului Național Executiv al 
T.A.N.U., conducătorul delegației, 
locotenent-colonel R. Haji, membru 
al Consiliului Revoluționar din 
Zanzibar, P. N. Mgaya, comisar al 
regiunii Tabora, Rajabu Heri, se
cretar general al Ligii de tineret 
din Zanzibar, N. Mvanga, secretar 
executiv districtual al T.A.N.U. din 
Lindi, J. Mbonde, secretar distric
tual al Ligii de tineret din Iringa, 
W. J. Maleko, secretar asistent al 
Secției relațiilor externe a 
T.A.N.U.

Au fost 
membru 
ședințele _______  _____
partid, Constantin Vasiliu, adjunct 
d’ șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Matei, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
și Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Gu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații în probleme 
de interes comun privind activita
tea și preocupările actuale ale 
celor două părți.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.

de față Nicolae Guină, 
al C.C. al P.C.R., pre- 
Colegiului central de

CRONICA
U.T

La invitația C.C. al U.T.C., 
ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) din Uniunea So
vietică, formată din Ghe- 
nadi Taibolin, secretar al 
Comitetului regional Kur- 
gansk al U.T.C.L., Viktor 
Prieicov, activist la secția 
tineret sătesc al C.C. al 
U.T.C.L., și Tatiana Costina, 
membră âl Comitetului re*  
gional Krasnodar al U.T.C.L.

La sosire, pe aeroportul 
internațional Otopeni, au fost 
de față Ion Moina, adjunct 
de șef de secție Ia C.C. al 
U.T.C., membri și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

fLUSTRATE ALE VERII ȘCOLARE
Vacanta brăileană 
intre plus și minus

Elevii ce au rămas să-și pe
treacă zilele de vacanță în mu
nicipiul Brăila au la dispozi
ție un bogat program în fața 
căruia numai stabilirea opțiu
nilor se dovedește a fi dificilă. 
Iată pentru exemplificare nu
mai cîteva secvențe din pro
gramul unei singure zile orga
nizate de școlile generale din 
oraș : concurs de ciclism (Școala 
generală nr. 2), vizită la Muzeul 
municipal (Școala generală nr. 3), 
concurs de orientare turistica și 
jocuri distractive (Școala generală 
nr. 7), executarea lucrărilor și 
vernisajul unei expoziții de dese
ne pe asfalt (Școala generala nr. 
24). Activitățile de vacantă le-am 
aflat în plină desfășurare și la 
Clubul elevilor de la Liceul „Gh. 
Munteanu-Murgoci“; o serie de 
amatori de muzică au la dispozi
ție tot ce le este necesar pentru 
audiții, și nu numai de muzica 
ușoară, jucătorii de tenis de masa 
organizează întreceri tot atît de 
pasionante ca și cele urmărite cu 
sufletul la gură, la televizor, din 
„Cupa Davis“. iar amatorii de 
lectură găsesc cartea preferată în 
rafturile bibliotecii. La Liceul din 
Făurei, clubul este de asemenea 
solicitat de elevi în timpul orelor 
libere de vacanță. Steluța Cara- 
man din anul TI. se declară 
mulțumită cu programul oferit 
pentru cei care așteaptă startul 
în excursii și tabere. Și totuși, aici 
se poate face ceva mai mult de
cît ping-pong, șah și lectură. O 
serie de cadre didactice, care au 
rămas în aceste zile în localitate, 
pot îndruma activități mai inte
resante, mai atractive, iar clubul 
poate avea un orar mai ț 
prohibitiv (este deschis numai 
mineața).

Am fost prezenți și în tabăra 
de la Lacul Sărat, unde peste 
100 de eleva au petrecut 12 zile 
de vacanță în ambianta specifică

întîlnirilor care se șterg cu greu 
din memorie. Un amănunt nu 
lipsit de importanță : aici au fost 
prezenți pentru prima oară în ca
litate de instructori, studenți 
practicanți de la diverse facultăți 
din institute de învățămînt su
perior din București, Brașov și 
Iași. Tabăra a ' constituit pentru 
acești tineri, viitoare cadre didac
tice, un binevenit contact cu ele
vii și specificul vîrstei lor. Pio
nierii și elevii prezenți în prima 
serie a taberei de la Lacul Sărat 
i-au regretat pe tinerii lor

instructori alături de care au în
vățat o serie de lucruri intere
sante, cîntece și jocuri noi; a- 
ceștia au*  promis însă, că se vor 
reîntoarce și la viitoarea ediție a 
vacanței mari.

Un element hotarîtor în calita
tea amintirilor de vacanță a fost 
activitatea organizată de Comite
tul județean Brăila al U.T.C. și 
al Comitetului municipal U.T.C. 
ai căror activiști au fost în per
manență prezenți. Totuși, și aici 
avem ceva de reproșat conduceri
lor de școli. Acestea s-au eschivat 
de la dotarea singurei tabere ju
dețene cu un televizor, motivând 
unanim cu starea defectă. Pînă la 
plecarea noastră, problema nu s-a 
rezolvat.

CALIN STANCULESCU

Prea multă
fantezie

■ ■ ■ ■ Vrisipita
în planuri

pentru
sertare

Și totuși, unde sînt
organizatorii elevi?
Vacanța e a lor!

Nu se poate spune că elevii din 
Făgăraș nu participă la interesan
te șt instructive activități de va
canță. Dimpotrivă, în săptăminile 
care au trecut de la încheierea 
anului școlar au fost organizate 
cîteva acțiuni cate s-au bucurat 
de adeziunea multor elevi.

Cea mai bogată activitate se 
desfășoară in aceste zile la Cen- 

școlar ventre industria chi
mică Aici, membrij comitetului 
U.TJC. gu reușit w-ri incite cole
gii la citcva acțiuni foarte bine 
organizate. S-a statornicit chia*  
ȘN o fructuoasă colaborare cu stu
denții veniți si facă practică în 
Combmahd chimic.

treiește nedumeri
ri ca- re * aceste acțiutri-se datoresc pri-

te
încheiem

semnalată prezența A intrat 
vacanță imediat după 
anului școlar.

Vom sublinia însă 
dacă toate forțele 
în școlile din oraș 
iar activitatea de vacanță ar fi 
condusă unitar de către conssliid 
elevilor, calitatea acțiunilor ar 
crește substanțial, iar elevii ar 
participa bCtr-ra\ număr mei 
mare. Șf mcă ceva. Experiența fi 
competența membrilor conmhu- 
lu, ^Tr fi un afutor prețiot in or- 
garuzarea pacanleL Cînd, dad nu 
acum, in zilele Locanfei, se pet 
erzaniza acticifâți la realizarea 
cărora să participe efectw deci 
din toate fcolile ? Care anume 
acțiuni, nu este necoie să spunem 
noi. Fantezia elecilor are in a- 
ceastă pricinfă resurse inepuiza
bile.

A. V.

CUI FOLOSESC I
I
IRĂSPUNSURILE FORMALE,

In orașul Zărnești, județul 
Brașov, s-au construit în ultimii 
ani,’două noi cămine muncito
rești. Confortabile, dotate cu 
mobilier corespunzător, blocuri
le găzduiesc aproape 600 de ti
neri, majoritatea angajați ai 
Uzinei „6 Martie" cin localitate. 
Poate nu am fi notat aceste lu
cruri, adevărate mărturii ale 
eforturilor făcute pentru îmbu
nătățirea permanentă a condiți
ilor de viață oferite tinerilor din 
Zărnești, dacă, In urmă cu cîte
va luni, pe adresa rubricii nu 
am fi primit o scrisoare. Auto
rul ei, Ricu Chirică, unul din 
locatarii noilor cămine. Semaa- 
lind existența unor deficiențe 
organizatorice, le-am putea spu
ne, tînărul ne relata câ deși a 
trecut destulă vreme de la mu
tarea lor în casă nouă, neajun
surile sînt departe de a fi Înlă
turate. „Blocurile, se spunea in 
scrisoare, au fost prevăzute 
prin construcție cu o camera 
pentru bucătărie, la fiecare etaj.

Sobele de gătit ce urmau să 
fie montate nu au fost insta
late nici pînă acum. La fel, 
blocurile sînt prevăzute cu o 
sală de club. Sala există, dar 
a fost transformată într-un bu
fet, bufet care nu-și respectă 
programul și nici nu este apro
vizionat ““ *•
Revenind 
nez că a 
materiale
Eie stau __________
tîmplare, pe culoare, ori în ma
gazie. Sau, cum e cazul televizo
rului, încuiat într-o lădiță în 
holul blocului. De asemenea, in
stalația de alimentare cu apă 
este defectă fapt ce creează 
multe neplăceri".

O lună mai tirziu comitetul 
U.T.C. al Uzinei „6 Martie"- 
Zărnești, căruia redacția noastră 
i-a înaintat spre rezolvare scri
soarea tînârului, ne trimite un 
răspuns pe marginea celor sesi
zate. Desigur, nu întîmplător 
scrisoarea tînârului a fost în
drumată către Comitetul U.T.C. 
Și, ne așteptam ca răspunsul să 
fie urmarea unei cercetări aten
te, responsabile, să aflăm din 
cuprinsul lui inițiativele, măsu-

nu face altceva decit să înregis
treze existența neajunsurilor 
deja cunoscute din scrisoarea 
tînârului. Iată, spre exemplu, ce 
ni se spune în legătură cu 
defecțiunile instalației de ali
mentare cu apă, care nu o dată 
au dus la inundarea culoarelor 
sau chiar a camerelor blocului 
nr. I : „...neavînd recepția defi
nitivă. defecțiunile vor fi înlă
turate o dată cu trecerea perioa
dei stabilite contractual**.  Cit 
de mare este această*  perioadă 
(n.n. blocul a fost dat în folo
sință cu doi ani în urmă) si ce 
se va întîmpla pînă la scadența 
ei, greu de știut. Dar nici în 
privința clubului, a materia-

faptului câ in apropierea cămi
nelor a fost dată in folosință o 
cantină-restaurant*  Dacă in 
locul bufetului a fost amenajat 
clubul, așa cum se prevăzuse 
inițial, de asemenea nu se amin- 
loșțe nimic. în finalul răspun
sului insă, Comitetul U.T.C. al 
Uzinei „6 Martie*  tine să infor
meze redacția : „au fost luate 
și alte măsuri pentru îmbunătă
țirea situației din cămine**.  Nu 
am pus la îndoială. Deși, trebuie 
să recunoaștem, răspunsul pri
mit nu ne îndemna să împărtă
șim întru-totul afirmația Comi
tetului U.T.C. Am căutat să ne 
convingem dacă greșim, două 
luni mai tirziu. deplasîndu-ne 
la Zărnești. Confruntînd sesi
zarea tînârului cu situația exis-

tineretului
asa cum ar trebui, 

la club, mențio- 
fost dotat cu diverse 
și jocuri distractive, 
însă aruncate, la în-

rile, întreprinse de Comitetul 
U.T.C. al Uzinei „6 Martie". Ce 
ni se oferă în schimb ? Cîteva 
fraze constatative prin care se 
vorbește despre toate dar care 
n-i spun de fapt nimic. în locul 
lămuririlor așteptate, răspunsul

lelor și jocurilor distractive 
din dotarea lui, sau a insta
lării sobelor de gătit, răs
punsul nu ține să fie mai 
convingător: „...s-au amena
jat spații prevăzute cu televi
zoare, mese de șah etc. Este 
adevărat că aceste obiecte au 
fost in parte deteriorate, dar 
dorința tînârului de a participa 
Ia activitățile de club putea fi 
realizată la Clubul muncitoresc 
al uzinei". Cînd însă același 
răspuns se referă la posibilită
țile pe care le oferă clubul, ti
nerii sînt trimiși de aici ceva 
mai departe, către cele două 
săli de cinematograf ale orașu
lui unde „se pot viziona filmele 
programate, mai ales că sălile 
arareori au fost pline". Cît pri
vește darea în folosință a bucă
tăriilor, cităm din nou din 
răspuns i „s-au procurai sobe 
„Vesta" dar, deoarece încăperi
le nu au prevăzute coșuri pen
tru fum, ele nu pot fi folosite, 
urmind să se instaleze sobe cu 
aragaz, după ce vor fi procura
te". Și în sfîrșit singura certi
tudine este aceea că „bufetul a 
fost desființat, ca urmare a

tentă în cadrul căminelor, nimic 
nu pare să se fi schimbat între 
timp. Sobele de gătit se găsesc 
în aceeași stare de nefuncțio
nare. Este adevărat că bufetul 
de la parterul blocurilor nu mai 
există, în locul lui înființîn- 
du-se un punct alimentar. O 
inițiativă bună am putea spune. 
Numai că, schimbarea firmei nu 
a îmbunătățit cu nimic situația 
aprovizionării. în ziua deplasării 
noastre, în galantarele punctu
lui alimentar nu se găseau de- 
cît cîteva sorturi de biscuiți, cî- 
teva borcane de gem și compot, 
țigări. Cu o oră înainte de in
trare în schimbul 2, adică la ora 
14, nici aprovizionarea cu pîine 
nu se făcuse pentru ziua res
pectivă. De altfel, gestionara 
Maria Prodan, ne-a relatat că, nu 
este vorba de o simplă întîm- 
plare, aprovizionarea făcîndu-se 
frecvent destul de anevoios. 
Astfel stînd lucrurile, punctul 
alimentar, după opinia tînârului 
Neagu Ion, cu care am ” 
nu numai că nu își 
funcționarea dar ocupa 
țiu ce ar putea fi altfel 
cat prin

discutat, 
justifica 
un spa- 
valorifi- 

amenajarea clubului.

Soluția pare realizabilă, cu atit 
mai mult, cu cit ia cantina-res- 
taurant a uzinei, situată la nu
mai 200 de metri de cămine, se 
pot servi zilnic trei mese, iar in 
apropiere se găsește și o altă 
alimentară.

Dar răspunsul trimis redacției 
de către comitetul U.T.C., con
ținea și unele inexactități. Spa
țiile sociale nu sînt prevăzute 
cu televizoarele de a căror exis
tență eram informați. în holul 
blocurilor este instalat un sin
gur televizor care, potrivit afir
mațiilor mai multor tineri și a 
administratorului blocului nr. 2, 
tov. Marin Dumitru, nu a func
ționat mai mult de 2 săptămîni, 
fiind defect. Iar de mesele de 
șah nici urmă. Au existat cînd- 
va, dar acum stau încuiate în 
magazia blocurilor. De ce ? 
Pentru că sînt pe inventarul ad
ministratorului și nu sînt puse 
la dispoziția tinerilor din teama 
de a nu fi deteriorate ? I în a- 
celași timp, potrivit opiniei ex
primată de Comitetul U.T.C., 
tinerii pot viziona progra
mele de la televizor sau juca 
șah. la clubul uzinei. Aici însă, 
realitatea, confirmată de tov. 
director al clubului, este că, ac
tivitățile nu sînt posibile perma
nent. Patru zile din săptămînă, 
sala de spectacole este închiriată 
întreprinderii cinematografice, 
iar pentru a intra în holul unde 
este amenajat clubul trebuie să 
cumperi, bilet de film. Lucru 
care s-a întîmplat nu o singură 
dată. Dar vizitarea căminelor 
tineretului din Zărnești a dus 
și la o altă constatare peste 
care nu putem trece. Ne gîndim 
la dezinteresul pe care-1 mani
festă unii tineri locatari pen
tru întreținerea în condiții ci
vilizate a propriilor locuințe, la 
dezinteresul în păstrarea mobi
lierului și a instalațiilor, către 
acest fapt trebuia să-și îndrep
te atenția comitetul U.T.C. al 
uzinei. Și era de dorit ca în lo
cul răspunsului primit, pe care 
nu ezităm să-1 calificăm, acum, 
drept formal, și care nu folo
sește nimănui, Comitetul U.T.C., 
să fi trecut Ia acțiuni energice 
atît pentru rezolvarea cerințe
lor justificate ale tinerilor cît 
și pentru întronarea disciplinei 
de cămin pe care trebuie să o 
respecte fiecare locatar.

MIRCEA NICOLAE
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Pentru timișorenii care ră- 
min in municipiu, 
rile școlare anume 
ființate. competiții 
tive și întrecerile 
ral-artistice oferă 
planurilor existente, 
ente temeiuri pentru 
cerea tuturor r____
miilor de elevi din oraș. In 
acest sens, cuvinte de laudă 
pot fi adresate numai Clubu
lui de la Liceul nr. 2 al că
rui program dens și întot
deauna respectat, face ca a- 
sistența să fie mereu nume
roasă. Excluzînd competițiile 
sportive, care sint puse sub 
antetul Comitetului munici
pal U.T.C, din păcate, în 
rest, nu am izbutit să con
semnăm — decît existența 
planurilor de activitate în 
perioada vacanței dense în 
acțiuni de tot felul, dar care 
lipsesc cu desâvîrșire din ac
tivitatea practică.

Baza sportivă a clubului 
C.FJL a fost și anul aces
ta aleasă ca sediu al clu
bului elevilor pe perioada 
vacanței. Totul *-a  oprit la 
aceasta alegere. Vizitindu-1, 
n-am găsit nimic care să ne 
amintească de vreo activita
te. I-am invitat pe cei doi 
elevi întilniți acolo, singurii 
de altfel, la discuție. Au re
fuzat politicos, zicînd că le e 
rușine, fiindcă nu au ce 
spune. Xe întrebăm de ce 
s-a optat pentru această ba
ză, improprie din toate 
punctele de vedere și nu 
pentru alta, de pildă „Con
structorul- unde, numărul 
elevilor la reuniunile orga
nizate de club, e de fiecare 
dată foarte mare. Dar. la 
acest club prezența organiza
ției U.T.C prin alte acțiuni 
nu există. Îd planul de ac
tivități al municipiului au 
fost incluse acțiuni care, așa 
după cum se desfășoară lu
crurile. n-au nici o șansă de 
a fi îndeplinite. Se zice a- 
colo. că vor fi organizate, 
conform graficului, reuniuni 
și vizionări de spectacole. 
Confruntînd acest grafic cu 
realitatea, ceea ce rezultă e 
doar formalismul caracteri
zat de o înaltă „calitate**.  
Oare vacanța poate însemna 
pierdere de timp ?

clubu- 
în- 

spor- 
cultu- 

potrivit 
sufici- 

satisfa- 
pretențiilor

ION DANCEA

Tema străveche și mereu la 
zi, abordată în toate ramurile ar
tei și genurile dramaturgiei a 
fost atacată acum (la propriu și 
la figurat) de Al. Mirodan în zece 
scenete, variațiuni pe aceeași 
tema, legate oarecum prin ulti
ma replică, trimițînd la lipsuri, 
neajunsuri și deficiente în dome
niul cu pricina: egoism, gelozie, 
arivism, ingratitudine, plictiseală 
acră sau exasperată și multe al
tele. Autorul vrea să demonstre
ze că' temelia celei mai puterni- 
ce iubiri poate fi șubrezită, din 
aceste pricini, ori altele, și că 
primejdia amenință mai ales pe 
cei care s-au angaiat în conjuga- 
litatea de durată. Pentru ofilirea 
dragostei dinții, Mirodan dă vina, 
în afară de timp, pe cauzele mai 
sus enumerate și provocate de 
femeia iubitoare de bani, mărge
le, blănuri de leopard, pietre cu 
cinci culori, femeia pismașă, sla
bă, superficială, tiranică, ingrată, 
bănuitoare, vanitoasă, ilogică, 
veșnic nemulțumită, infidelă (mă
car în intenții) și bineînțeles in
vidioasă pe geniul și gloria băr
baților. Șirul cusururilor sexului 
slab, frumos și adorat, poate con
tinua, căci misoginismul răzbu
nător al autorului pare fără mar
gini și numai rar e strunit în cî- 
teva scene unde vina „eternului 
feminin" e împărțită cu eterna 
ne-înțelegere masculină. Nimeni 
nu s-ar supăra însă pentru atîta 
lucru, căci misogini, pe drept sau 
pe nedrept, în viață sau în ope
ră, au fost multi, deși majorita
tea parcă ceva mai subtili ca in
vestigație psihologică și mai ori
ginali în creația artistică. Nu a- 
ceasta e principala lipsă, defi
ciență sau neajuns în ultima co
medie semnată de Al. Mirodan, 
ci miza ei neacoperită prin rezul
tate. E adevărat, dragostea se 
poate degrada dintr-o mie de mo
tive, grave sau chiar ridicol de 
neimportante în aparență, foarte 
importante pentru cei în cauză. 
Tema e amplă, generoasă, miza
— cum o numeam — mare, pen
tru cel ce-o abordează. Dar cum 
o abordează ? E adevărat, cele o 
mie de motive pot fi privite cu 
gravitate, după cum pot fi foar
te bine pricite și cu ironie — 
deci satirizate. Nimic râu pînă 
aici, numai că tema vastă cere 
un efort de concentrare asupra 
âtorva elemente esențiale, satira 
râminind neavenită pe arii prea 
largi, prea des ți superficial de
frișate. Mirodan are, fără îndoia
lă, spirit de observație, ironia lui 
e plina de incisivitate dar aici, 
dilatind prea mult obiectul, sati
ra sa — difuză și de suprafață
— nu duce nicăieri. O piesă 
care începe cu promisiunile unei 
femei iubite (in epoca feudală) 
de a se mulțumi numai cu dra
gostea ,Jui“ și se încheie cu o 
expediție selenară unde femeia 
iubită, vrind „luna de pe cer, o 
are și tot nu-i mulțumită, o astfel 
de piesă, deci, iese dificil din 
zona locului comun. Afară de fri
volele capricii feminine, autorul 
îyi propune intr-adevăr să atace 
și motive mai profunde ale alie
nării sentimentale, motive de care 
pomeneam la început. Dar me ri

CONCURSUL NAȚIONAL
DE MUZICA UȘOARA

0 SEARĂ MONOTONĂ
u

Creațiile prezentate in cea 
de-a doua seară a concursu
lui au fost sub nivelul celei 
dinții, atit din punct de ve
dere al calității cit și varie
tății. Seara a fost dominata 
de o linie monotonă, avînd 
totuși, față de acest context, 
bineînțeles, și cîteva excep
ții. Oricum, echilibrul pare 
să fi fost restabilit oarecum 
sub aspectul interpretării — 
Dida Drăgan, Mihai Cons- 
tantinescu, Doina Badea, 
Anda Călugăreanu. Prima 
piesă „...Și am vrut" (muzica 
Robert Flavian, versurile 
Eugen Rotaru) s-a făcut re
marcată în primul rînd prin 
expresivitatea improvizației 
efectuată de Dida Drăgan, 
ca și în cazul celei de a doua 
melodii interpretată de ea și 
intitulată „Pină în cea din 
urmă zi" (Edmond Deda — 
Hari Negrin). Se pare ca po
sibilitățile improvizatorice 
ale interpretei sînt mai în
tinse totuși decît ne-a arătat 
prin eșantioanele de vocalize 
în registrul acut. Sub nota 
obișnuită ni s-a părut de 
astă dată Stela Enache in- 
terpretînd piesa lui Gelu So- 
lomonescu „Dincolo de fie
care prag". Elly Roman a 
fost prezent cu melodia „Ol- 
tuie". o piesă .,spusă“ de Ioa
na [liant. Duetu] Stela și 
George Enache a interpretat

încă una din melodiile com
puse de George Grigoriu, 
versuri de Komeo lorgulescu 
„Hei, mare !“ o bucată sim
plă. accesibilă, in plăcut con
trast cu multe cintece pre
tențioase, afectind căutări 
ce rămîn fără efecte convin
gătoare

Deosebită în această seară 
ni s-a părut melodia Iui 
Radu Șerban „Pasăre de 
apă", piesă de atmosferă, 
bine legată de textul lui 
Gheorghe Vilcu și de inter
pretarea sensibilă a Corinei 
Chiriac. Aurelian Andreescu 
a prezentat două compoziții: 
„Pentru ce trăiesc" (Horia 
Moculescu, text de Mihai 
Maximilian) și „Chemare" a 
debutantului Silviu Marco- 
vici pe textul Danielei Cau- 
rea. Mihai Constantinescu cu 
„I-ați mireasă ziua bună" și 
Anda Călugăreanu cu melo
dia „In rindul 4“ au cucerit 
și de data aceasta sufragiile 
publicului cu două melodii 
scrise în genul „șlagărelor" 
de aceiași George Grigoriu 
și, respectiv, Temistocle 
Popa.

In partea a doua a concer
tului am putut urmări inte
resantele recitaluri susținute 
de Mihaela Mihai, tînărul 
George Enache și Doina 
Badea.

GEORGE STANCA

CRONICA TEATRALĂ
talitatea criticată, chiar pe aceste 
alte teme, e atît . de plat mic- 
burgheză, atît de răsștiută și bă
tătorită, incit greu poate stîrni 
interesul. Tragi-comicul „plec la 
mama" fiindcă soțul iubit n-are 
destui bani pentru ochii lumii 
(„nu trăim din mîncare, trăim 
din comparații", zice Ea), sau 
fiindcă soțul care și-a mîncat ri
valul (fiert, nu fript) nu înțelege 
fiind un ing. „retrograd" că „o 
femeie normală are nevoie de 
prieteni" — asemenea „întîm- 
plări" și tipuri nu cred nici că 
pot amuza pe cineva. Trecîn- 
du-și eroii — prin mai multe 
veacuri, Mirodan pare să sugereze 
că nu vrea să descopere nimic 
nou sub soare și că se oprește 
doar în glumă la năravuri vechi 
de cînd lumea, numai pentru a 
le persifla în treacăt, fără a ur
mări un efect. în acest caz nu 
mai reiese deloc finalitatea iniția
tivei, care s-ar fi salvat, totuși, 
cu o singură condiție: realizarea 
artistică. Autorul n-a avut însă 
ambiția să facă o capodoperă, pu- 
nîndu-și talentul, verva și spiri
tul critic exclusiv în slujba tea
trului bulevardier. Umorul, aștep
tat de toți cei care-l gustă pe 
acest autor — și nu sînt puțini 
— a existat doar pe alocuri, după 
cum tot numai pe alocuri specta
torii s-au întîlnit cu replica sa 
percutantă, ori cu fraza scinte- 
ietoare.

Regizoarea Sanda Mânu a în
cercat să dea spectacolului ritm, 
încercare dificilă pe un text •atit 
de lung, bazat în majoritate pe

dialogul dintre două personaje^ 
ea a mizat mai mult pe un comid 
burlesc, pe mișcare, pe culoare» 
Virgil Luscov a făcut un decon 
cît s-a putut de potrivit pentrtj 
atîtea feluri de acțiune, iar Ele*  
na lonescu a desenat costume di 
a putut de colorate și încărcate*  
Interpretarea a revenit în între*  
gime unor actori talentați, card 
au avut partituri extrem de în*  
tinse, în ipostazele cele mai di*  
verse. Mihai Fotino (El) a vrut 
să fie mereu altul și a izbutit să 
fie cam la fel, în orice caz amu
zant ; Coca Andronescu (Ea) 
demonstrat însă marele ei har, 
comic, nerv și resurse scenice; Q 
Diplan (Costică — martor, amic\ 
adjunct, aliat) n-a fost niciodată 
mai prejos de cei doi actori atît 
de experimentați făcînd și el do*  
vada unui talent multilateral.

Unica premieră estivala bucu*  
reșteană s-a datorat, așadar, Na*  
ționalului, care prezintă acest 
spectacol în Sala Comedia, cu u- 
nicul și binecuvântatul ei plafon 
descoperit. Greu âe crezut însă 
că montarea acestei piese în plina 
vara a scontat pe lipsa de exi
gență a publicului, venit înlr-d 
tolerantă dispoziție de vacanță să 
se amuze fără pretenții. Vară satj 
iarnă, comedie sau dramă, trage*  
die sau musical, spectatorii cer 
maximum ca valoare artistică și 
educativă de la un spectacol ju*  
cat pe prima scenă a țării.

VIORICA TANASESCU

♦) „Despre unele lipsuri, ne
ajunsuri și deficiențe în dome
niul dragostei’* de Al. Mirodan 
la Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale".

Am scris în mai multe rîndurî 
la această rubrică despre debu
turi premature, fenomen de o 
oarecare răspindire în - ultima 
vreme. Trebuie să arătăm însă 
câ a vorbi despre maturitatea 
unei plachete de debut nu tre
buie sâ echivaleze cu afirmarea 
unui singur criteriu valoric. De 
bună- seamă că dintr-un număr 
de cărți pe care le comentează 
și dintre care majoritatea îl 

•lasă neutra, criticul dorește fi
resc să le remarce pe cele mai 
„împlinite". Dar el trebuie să se 
ferească de a impune opțiuni 
rigide sau restrictive. Tot vor
bind de seriozitate și de matu
ritate cu orice preț, cuvintele 
noastre vor deveni mai puțin 
convingătoare, dacă nu vor da 
chiar impresia că intenționează 
să instituie o morală inflexibilă 
a debutului. Pînă la urmă mo
mentul și gestul debutului sint 
și chestiuni de o explicabilă 
subiectivitate, așa cum este si 
creația. Ia- apoi etichetele 
„debut pripit" sau nematur, as
cund uneori și un grad de como
ditate în apreciere.

Cunosc mai demult poezia lui 
Justin Moraru și-mi dau seama 
că volumul său de versuri pare 
că aparține unui june nerăbdă
tor să publice. în realitate a- 
ceastă carte și-a întîrziat prea 
mult apariția. Acum cinci sau 
șase ani cartea lui Justin Mo
raru ar fi ilustrat mult mai 
bine un moment de căutări pru
dente. Poeziile sale își asumă 
foarte economicos, fiecare din
tre ele, un univers rotund, au 
ambiția de a urmări în toate 
compartimentele o demonstrație 
Ia rece, chiar cu riscul de a 
neglija imaginația. O atracție 
constantă este căutarea unor 
începuturi primitive ale ființei 
„Un popor bătrîn se ridică din 
neguri / Aici adunat peste largi 
văi de fum f Tcți cu pieptul 
spre soare răsare / Și capul 
înalt de semințe nebun / / Ocea
ne virgine privirii deschid / 
Prin zarea lăptoasă ivită-n se
mințe / Spre zilele-n germen cu 
sori embrion / cînd neales încă 
seninul presimte / Fierbînd 
limpezire-ntr-un intim cot
lon / Albe, albe, coclitele droj
dii / Din sîmburi calpi se retrag 
în canale / Curăță lumea armata 
de cioclii / Cîntînd prăbușirilor 
triste-osanale" (Treier cosmic).

Poezia lui Justin Moraru are 
un ritm inflexibil și o duritate 
care o fac greoaie, rezultat al 
multor aglomerări de material, 
în fond poetul este imaginativ, 
dar un exagerat autocontrol, o 
luciditate asfixiantă umplu toa
te spațiile pînă la refuz. „Din 
două direcții venim și aici / Ni

JUSTIN
MORARU:

se-mpreună curgerea-n sus /. 
Fluviul își piaptănă spumele-n 
călini / Surpînd efervescențele 
plus // Albia-n piatră sedimen
tară J își crește tulpina șerpui
toare / Surpă tu liniștea pietre-4^ 
lor și / Reînvie în juru-ne 
fundul de mare" (Liniștea pie
trelor). Citită cu atenție poezia 
sa se relevă plină de substanță, 
cu puternice proiecții într-un 
Cosmos mineral sau vegetal, o 
poezie încrîncenată cu reliefuri 
vulcanice. Justin Moraru nu are 
gesturi dezinvolte, el nu poate 
crea decît din acumulări încete. 
Poezia sa nu este prietenoasă, 
dar obsesiile sale și obstinația 
cu care se caută în această 
„avalanșă*  nu te pot lăsa indi
ferent. ; .

Recunoaștem desigur conve
niența interogativă care se lansa 
cu cîțiva ani în urmă. Alți poeți 
care au mal trecut prin această 
etapă (atît de grav adolescenti
nă) au simțit pînă lâ urmă că 
trebuie să-și elibereze respira
ția. Găsim și în recenta plachetă 
asemenea tentative s „Se-ncarcă 
noaptea verde cu trupul tău, cu 
furn / Cu limpedea-nserare ce-o 
retrăim acum / Și ne inundă 
leneș cu un dezmăț de lavă / în 
dulce contopire și ardere trîn- 
davă // Și monștrii vin prin 
umbre, din sînge să se-adape f 
E clipa marii treceri peste 
conture-n ape / Cînd se dezbra
că toate de trupul lor cărunt / 
Și se întrepătrund" (Prin um
bre).

Justin Moraru are o putere de 
abstractizare pe care încă nu 
și-o folosește deplin. El își con
trolează cu grijă toate etapele 
poeziei, o poezie care nu vrea 
să „greșească". Universul pietre
lor sale, cu atmosfera confuză 
de ritual, cu prezența mitului 
sau cu obsesia vîrstelor și a ge
nerațiilor îl posedă aproape 
deplin, cu severitate căci Justin 
Moraru s-a familiarizat nespus 
cu propria sa viziune. Ceea ce 
nu înseamnă că el va rămîne 
veșnic aici.

DINU FLAMIND
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ACȚIUNI CONCRETE,
INIȚATIVE MOBILIZATOARE

In atenție: colectivele dc
utcciști din noile Întreprinderi

Din agenda de lucru a comi
tetului nostru județean, aș vrea 
să amintesc mai întîi faptul că 
am asigurat cunoașterea în pro
funzime, în relație directă cu 
munca de activist, a tuturor ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale, 
organizînd în acest scop întîl- 
niri cu aparatul comitetului ju
dețean, cu grupul de lectori, 
propagandiști și alte cadre de 
bază. Ne sprijinim în această 
acțiune și pe contribuția cabi
netului județean de partid, pe 
ajutorul comitetelor orășenești, 
urmărind ca ulterior, la nivelul 
organizațiilor, activiștii, mem
brii comitetului județean, ai 
consiliilor și comisiilor specia
lizate, să fie principalii promo
tori ai acțiunii de însușire în 
masa largă a tinerilor a sarci

„Intervenim 
acolo unde 

%este nevoie 
de noî“

Ca participantă la lucrările 
Conferinței Naționale, am hotă- 
rît că primul lucru pe care îl 
am de făcut la întoarcere este să 
informez membrii comitetului 
nostru U.T.C. despre principale
le sarcini care ne revin aici. 
Tn viitor, la adunările generale 
ale organizațiilor urmează să 
vorbesc in fata tuturor tinerilor. 
O voi face și la nivelul comu
nei, insistînd asupra probleme
lor conținute în Directivele cu 
privire la sistematizarea teri
toriului, orașelor și satelor, la 
dezvoltarea lor economico-so- 
cială. căci am fost prezentă Ia 
lucrările secțiunii care le-a dez
bătut.

Combinatul de prelucrare a 
lemnului se află în extindere, se 
construiește o secție nouă, se 
realizează o investiție de 5 mi
lioane lei pentru stația de epu
rare a apei. De aceea, proble
mele pregătirii și perfecționării 
forței de muncă, ale educației 
muncitorești a noilor salariați 
sînt dc primă importanță, ca și 
participarea uteciștilor din uzi
nă la realizarea noilor construc
ții, la amenajarea și înfrumu
sețarea secțiilor și incintei în
treprinderii. Alte sarcini ime
diate rezultă pentru noi în le
gătură cu sistematizarea comu
nei — schița este definitivată — 
și le-am propus ca atare pentru 
activitatea curentă a comitetu
lui comunal U.T.C. : acțiuni da 
muncă patriotică în vederea ter
minării grabnice a căminului 
cultural, pentru construcția celor 
două blocuri de locuințe, la ce
lelalte amenajări social-edilita- 
re. Săptămînal vom acționa 
pretutindeni unde e nevoie de 
contribuția tinerilor.

ELENA GOLOGLȘ 
muncitoare, Combinatul 

de prelucraie a lemnului, 
comuna Guzești-V rancea

ORGANIZAȚIA II I. C 0 PREZENTA ACTIVA
(Urmare din pag. I)

organizatorice a organelor și 
organizațiilor U.T.C., prin care 
să se determine participarea 
activă a tuturor tinerilor, mun
citori. țărani, intelectuali, elevi 
și studenți la întreaga viață 
economică, social-politică și cul
turală a țării, în scopul reali
zării angajamentelor luate de 
colectivele' de oameni ai mun
cii de a înfăptui cincinalul în 
patru ani și jumătate, prin 
noi succese în muncă și la în
vățătură.

în prezent și în perioada ur
mătoare, cunoașterea aprofun
dată a tuturor acestor docu
mente. a raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a rezoluțiilor și directivelor a- 
doptate de conferință constituie 
principala cerință a direcțio
nării in spirit de lucru viu, 
operativ, eficace, a ansam
blului acțiunilor de organi
zație, în toate domeniile și 
sectoarele de activitate, în rîn
durile tuturor categoriilor de 
tineri. Aceasta presupune ca 
în toate organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist să se 
treacă la studierea adîncita a 
semnificațiilor și prevederilor 
programului de dezvoltare eco
nomică și social-culturală vi- 
zînd progresul multilateral al 
țării pe orbita civilizației mo
derne. Clarificarea temeinică 
în rîndul tinerilor a orientări
lor, măsurilor și sarcinilor 
puse în fața întregului nostru 
popor presupune, totodată, sta
bilirea pe această bază a răs
punderilor ce revin uteciștilor, 
tineretului și fiecărui tînăr în 
parte, pentru traducerea lor 
în viață.

Cu perspectiva includerii în 
tematica învățămîntului politic 
U.T.C., de pe acum în întreaga 
activitate de propagandă des
fășurată de organele și organi
zațiile U.T.C., problemele esen
țiale abordate la Conferința 
Națională trebuie să-și găsească 
locul în varietatea formelor și 
mijloacelor proprii, organizînd 
studiul, consultațiile, expune

nilor mobilizatoare ce decurg 
din recentele documente de 
partid. Avem In vedere o am
plă acțiune politica, prin mun
că de Ia om la om. promovând 
în viața organizațiilor, în co
lectivele de tineri spiritul mili
tant, atributele conștiinței revo
luționare și mîndria patriotici 
față de marile înfăptuiri la care 
sîntem chemați de partid.

Am orientat activitatea birou
lui și secretariatului comitetului 
județean cu precădere către 
sprijinirea activității de organi
zație în întreprinderile nou in
trate în funcțiune sau recent 
extinse și modernizate, cum ar 
fi Uzina de utilaj greu pentru 
materiale de construcții. între
prinderea metalurgică Aiud. în
treprinderea județeană de con
strucții, Uzina metalurgică de 
metale neferoase-Zlatna și al
tele, pentru a valorifica mai 
bine potențialul de creștere a 
eficientei activității lor econo
mice, îndeosebi prin acțiuni de 
economisire a materiilor prime 
și materialelor. în fiecare din 
aceste organizații s-a declanșat 
o inițiativă proprie specifică a 
tineretului.

O atenție deosebită am acor
dat și vom acorda direcționă
rii unor acțiuni de promovare 
cu fermitate a princiDiilor eti
cii și echității socialiste, mai 
ales în rîndurile tinerilor din 
construcții, transoorturi. comerț 
și cooperație, inițiind fntllniri, 
expuneri și dezbateri pe teme 
ca „Norme și principii ale eti
cii și echității socialiste", ..Prin
cipalele trăsături moral-politice 
ale tînărului comunist" și altele.

Pentru concretizarea unor 
preocupări în domeniul educa
ției prin muncă, pentru muncă, 
acționăm în vederea dezvoltării 
activității pe șantierele tinere
tului — la terminarea conductei 
de aducțiune a apei potabile în 
Alba Iulia, modernizarea dru
mului național Alba-Cîmpeni, 
construcții de locuințe, extinde
rea „Clubului tineretului- și al
tele.

DIONISIE HELJONî 
prim-secretar al Comitetului 

iudet.enn Alba al U.T.C.

rile și dezbaterile, răspunsuri
le la întrebările tinerilor, ini
țiind întilniri cu participants 
ia lucrările Conferinței Națio
nale.

A înțelege documentele Con
ferinței Naționale și a configu
ra, pentru înfăptuirea sarcini
lor prevăzute, programul con
cret de activitate al fiecărui 
colectiv de uteciști prin ac
țiuni si măsuri practice, care 
să solicite plenar contribuția 
fiecăruia. înseamnă a sesiza 
spiritul de lucru, realist, știin
țific și eficient care le guver
nează. Telurile de progres și 
perfecționare către care sînt 
angajate răspunderea și datoria 
de onoare a fiecărui cetățean 
față de viitorul întregului po
por, față de cauza socialismului 
și comunismului în România, 
au în vedere în primul rînd 
economia. îndeplinirea planului 
cincinal în patru ani și jumătate, 
obiectivele propuse în perspec
tiva deceniilor următoare pen
tru a ne situa cît mai curind 
la nivelul țărilor dezvoltate 
economic al lumii urmăresc 
deopotrivă perfecționarea și ra
ționalizarea întregii noastre 
activități productive, prin sti
mularea gîndirii îndrăznețe și 
creatoare, prin folosirea celor 
mai suple forme de conducere 
șî de organizare, combaterea 
fermă a rutinei, conservatoris
mului șl automulțumîrii, pro- 
movînd neabătut noul, inițiati
va muncitorească, ridicînd ca
litatea deciziilor prin investi
garea științifică a fenomenelor 
vieții economice. Așadar, se 
pune și pentru tineret, pentru 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
imperativul valorificării supe
rioare a întregului potențial 
productiv al țării, a realizării 
unei creșteri mai puternice a 
eficienței economice, pe baza 
mai bunei gospodăriri a mijloa
celor de producție, prin efort 
de gîndire și inițiativă.

Astfel, trebuie luat în consi
derare rolul contribuției spe
cifice a tineretului, a organi
zațiilor U.T.C. din întreprinde
rile industriale, de construcții

Efortul de gindire și acțiune 
organizatorică proprie a contu
rat in aceste zile noi acțiuni cu 
eficiență practică bună, in le
gătură cu care consiliul nostru 
poate raporta nu numai preo
cupări. Astfel, au început să lu
creze trei brigăzi de tineret pen
tru lucrări de modernizare și in
troducerea micii mecanizări in 
sectoarele zootehnice din comu
nele Câlmăț. Nimigea și Buda- 
cu de Jos. Colaborind cu comi
tetul U.T.C. de la SALA— Bis
trița, consiliu! a lansat o între
cere intre tinerii care lucrează 
pe combine. Ia recoltat gria. 
Aici și in cadru! organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile agri
cole de stat, in secțiile de me
canizare a agriculturii, se sta
bilește ..fruntașul săptămînii". 
tinerii respectivi urmind a fi 
sărbătoriți trimestrial.

A fost mărit la 60 numărul e-

Angajament 
suplimentat

chipelor de elevi care participă 
la terminarea recoltării griul ut 
Din spicele stricse s-au obținui 
deja 3 COO kg de gnu. urmind ca 
in zilele următoare să se mai 
adune încă 2 000 kg.

Considerir.d că tineretul poaîa 
avea un rol major în acțiunea 
„desecări-, s-a trecut la supli
mentarea cu 200 ha fată de pla
nul de 500 ha. realizat f depă
șit de noi in cinstea Conferinței 
Naționale.

Printre altele, pentru cunoaș
terea documentelor conferinței 
și a sarcinilor ce revin tinere
tului din județ, am organizat »a- 
tr-o serie de comune in- 
tilniri cu activiști de partid și de 
stat pe tema ..Cincinalul 1971— 
1975 în județul Bistrița-Nâsăud- 
și simpozioane „Trecut. prezent 
și viitor in viața României so
cialiste".

VIOREL PUPĂZĂ 
președintele Consiliului 

tineret sătesc.
județul Bistrița-Năsăud

si transporturi, din sfera ser
viciilor, prin sarcini și an
gajamente anume asumate in 
vederea realizării obiectivelor 
depășirii planului pe 1972 
și aie îndeplinirii pianului 
cincinal în patru ani și jumă
tate. care mobilizează energiile 
fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii. Intr-un asemenea con
sens sînt chemate să acționeze 
în mod propriu organizațiile 
U.T.C. din unitățile economice, 
prin noi contribuții la asigura
rea folosirii integrale a capa
cităților de producție și a fon
dului de timp, în creșterea pro
ductivității muncii, pentru eco
nomisirea materiilor prime și 
a materialelor, reducerea chel
tuielilor de producție și ridi
carea calității produselor, înde
plinirea sarcinilor de export

In mod asemănător, se ridică 
problema atingerii unor para
metri calitativi superiori în ac
tivitatea politico-organizatorica, 
educativă. a organizațiilor 
U.T.C. de la sate, sporind efi
ciența îndrumării și sprijinirii 
concrete a comitetelor comuna
le U.T.C. Nu demult, pe baza 
planului de măsuri adoptat de 
plenara din iunie a C.C. al 
U.T.C., organizațiile U.T.C. din 
mediul rural și-au reevaluat 
activitatea în spirit exigent a- 
nalitic, critic, au trecut la ela
borarea și transpunerea în via
ță a unor măsuri de activizare 
a tuturor uteciștilor pentru 
creșterea contribuției lor la 
înfăptuirea sarcinilor de dez
voltare a agriculturii și de ri
dicare a vieții satelor. întreg 
acest proces trebuie consolidat, 
dezvoltat, îmbogățit prin mul
titudinea de obiective și repe
re educative conținute în do
cumentele Conferinței Naționa
le, în așa fel tncît prevederile 
lor să-și găsească un corespon
dent firesc în măsurile practice 
care se elaborează, în calitatea 
inițiativelor si acțiunilor orga
nizatorice. Eficacitatea se mă
soară astăzi. mai mult decît 
orieînd. în forța de mobilizare 
și randamentul acțiunii trans
formatoare. ridicînd nivelul de

Marca fabricii 
fiecărui

Membrii consiliului vor parti
cipa la pregătirea și desfășura
rea adunărilor generale plani
ficate in organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile industriale, în 
primul rind. In cadrul acțiunii 
„Tineretul — prezență activă în 
realizarea înainte de termen a 
cincinalului-, au fost integrați 
tineri din unitățile economice 
de diferite profiluri, lansind o 
întrecere care ii grupează pe cei 
din industria constructoare de 
mașini, pe de o parte, apoi oe — 
cei din industria ușoară, iar, 
separat, și din unitățile de de
servire. din organizațiile U.T.C. 
din trasporturi și de la șantiere
le de construcții. Cu termen 
fiind sfirșitul anului, aceste în
treceri se vor încheia prin con
sfătuiri ale tineretului cu privi
re la rolul organizațiilor U.T.C. 
in realizarea sarcinilor de pro- 
aueție ale unităților economice. 
Pe de altă aarte, pe bază 
de grafice, sint lansate con-- 
cursuri ale celor mai bune per
formanțe intre tinerii din cele 
60 de echipe și brigăzi „Fruntaș 
in muncă — model de compor
tare-. începind cu august. în 
fiecare luna, vor fi organizate 
trei ..zile-record" in principalele 
întreprinderi ale județului. Ge
neralizăm in unitățile de pro
fil acțiunea ..Traseu deservit de 
tineri-, inițiată de organizația 
U.T.C. de la întreprinderea de 
transport Craiova.

O serie de acțiuni din planul 
nostru curent de lucru au în 
vedere și analiza periodică a fe
lului cum tinerii își îndeplinesc 
sarcinile profesionale la nive
lul cerințelor de export, pentru 
asigurarea ur.or produse com
petitive pe piața mondială. In 
acest scop vor interveni mij
loace diverse, printre care în- 
tilniri cu cadrele inginerești pe 
teme ale îmbunătățirii tehno
logiilor de fabricație, discuții cu 
specialiștii care au însoțit pro
dusele fabricilor peste hotare, 
la diferite expoziții și tîrguri, 
precum și dezbateri in adună- 

conștiință a tinerilor, dezvol- 
tînd grija și răspunderea față 
de proprietatea obștească, față 
de participarea lor la muncă 
în sectoarele hotărîtoare ale 
producției agricole.

In sfîrșit, se impune preci
zarea că transpunerea în viață 
a spiritului și prevederilor con
ținute în documentele Confe
rinței Naționale se află în di
rectă condiționare cu cerințe 
ale îmbunătățirii vieții interne 
de organizație, pentru creșterea 
rolului organelor și organiza
țiilor U.T.C. în înfăptuirea po
liticii partidului. în fața unei 
etape de muncă și organizare 
intensă, cu pregnantele repere 
ale conducerii planificate a 
întregii activități economico-
sociale a societății noastre
și mobiluri ale lărgirii parti
cipării maselor la această
activitate, o dată cu continua 
dezvoltare a democrației socia
liste, toate organzațiile U.T.C. 
vor trebui să urmărească în 
mod consecvent o superioară 
consolidare politică și organiza
torică,,pentru a-și dezvolta capa
citatea de mobilizare și acțiune, 
puterea de influențare a conștiin
ței întregului tineret. Dezvolta
rea continuă a democrației in
terne participarea activă șî res
ponsabilă a fiecărui utecist la 
viața organizației sale, la elabo
rarea și înfăptuirea tuturor ho- 
tărîrilor,- asigurîndu-se în adu
nările generale, în toate acțiu
nile cadrul de participare, ma
nifestarea inițiativei și opiniei 
fiecărui tînăr, situînd critica și 
autocritica la rangul cuvenit de 
drept, constituie obiective de 
însemnătate esențială. în șirul 
bogat al acelorași necesități se 
situează imperativul de a atra
ge mai mult la activitatea or
ganelor U.T.C. tinerii care lu
crează nemijlocit în producție, 
acordînd importanța cuvenită 
participării tinerelor 'fete la 
conducerea activității organiza
țiilor U.T.C. Pe de altă parte. 
..Proiectul de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste", adop
tat de Conferința Națională.,

- prestigiul 
tînăr

rile U.T.C. despre prestigiul 
mărcii fabricii și contribuția ti
nerilor, pe baza evidenței stric
te a calității lucrărilor și parti
cipării fiecăruia la cursurile de 
reciclare, policalificare și spe
cializare.

PAUL STREINE’.
președintele Consiliului 

tineret muncitoresc, 
județul Dolj

„Ziua record"- 
performanțe 
care se vor 
cotidiene

In cadrul unei „zile-record", 
săptămina trecută tinerii din 
schimbul I au lucrat in foc con
tinuu, astfel că in dimineața ur
mătoare locomotiva Diesel de 
450 CP cu nr. 064 se afla in 
probe, cu mult înainte de ter
men. A fost denumită ..locomo
tiva tineretului-. Sintem hotă- 
riți să lucrăm cit mai multe 
zile din lună la asemenea ni
veluri de performanță.

La noi se acționează specific 
pentru înlesnirea integrării 
profesionale și grăbirea ritmului 
de acomodare a unor tineri la 
solicitările unor locuri de mun
că, prin cuprinderea lor alături 
de cei mai buni meseriași in 
brigăzi ale tineretului. Astfel, 
brigada nr. 1 a livrat zilele a- 
cestea cu 48 de ore înainte de 
termen 5 modele copier pentru 
cniulase de motoare pentru ex
port. De asemenea, brigăzile nr. 
2 și nr. 3, din secția „mecani
că" și-au realizat planul de pro
ducție în proporție de 110 la su
tă. Râspunzînd unor îndemnuri 
cuprinse în documentele Confe
rinței Naționale, am constituit 
încă trei asemenea brigăzi de 
muncă și comportare exempla
ră, la secția „uzinaj". Pînă Ia 
15 august am hotărlt să se for
meze alte patru. z

Pentru însușirea ideilor și o- 
biectivelor conținute în docu
mentele conferinței, au fost pla
nificate dezbateri, la primele a- 
dunări generale. Vor debuta în 
curind și lectoratele „Genera- 
țu“, „Meridiane" și altele, unde 
pentru expuneri privind politi
ca partidului și statului avem 
invitați dintre activiștii de par
tid și de stat, maiștri și cadre 
de specialitate, ziariști.

VASTLE CRISTEA 
secretarul comitetului U.T.C., 

Uzinele „23 August* *'  București
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integrale a timpului de lucru, 
pentru o mai bună organizare 
și gospodărire a locurilor de 
muncă ; prin realizarea unei 
mai bune și judicioase depozi
tări a materialelor să se econo
misească, pînă la sfirșitul anu
lui, 50 tone ciment, 15 tone mo
torină, importante cantități «le 
material exploziv și bitum ; iar 
prin recuperarea deșeurilor și 
folosirea lor la confecționarea 
panourilor de schelă — econo
mii în valoare de 50.000 lei.

• Tinerii specialiști vor fi an
trenați in activitatea de îmbu
nătățire a tehnologiilor de lu
cru și autodotare ;

• Organizațiile U.T.C. vor 
mobiliza pe toți tinerii pentru 
a efectua lunar o oră de mun
că voluntar-patriotică în spri
jinul realizării sarcinilor de 
producție, pentru scurtarea ter
menelor de dare în folosință a 
obiectivelor, a duratei de repa
rare a utilajelor.

Spuneam că la ora debutu
lui, acțiunea „Șantierul — o- 
glinda muncii noastre" poate 
prezenta deja primele rezultate 
ceea ce dă garanția că inițiati
va va fi rodnică, că desfășura
rea ei va avea loc mereu pe li
nie ascensională.

Iată cîteva argumente :
— Tinerii de pe șantierul de 

construcții hidrotehnice, ne in
formează inginerul Dumitru 
Topală, au obținut numai în 
luna iunie economii în valoare 
de 250.000 lei. Situația pe luna 
iulie nu este încă încheiată dar 
compartimentul nostru de evi
dență prelimină rezultate net 
superioare. Cum ? prin folosirea 
mai judicioasă a cimentului, a 
betoanelor, a utilajelor în do
tare. La secția navală a șantie
rului se desfășoară deja o în
trecere între tinerii care deser
vesc navele tehnice pentru re
ducerea la minimum a orelor 
de staționare.

Și pe șantierul de construc
ții de căi de comunicații, după 
cum reiese din datele furnizate 
de inginerul Nicolae Băiceanu, 
adjunctul șefului de șantier, ac
țiunea a avut, în lună iunie, re
zultate pe măsura eforturilor. 
Aici s-au economisit 100 tone 
de bitum prin înlăturarea pier
derilor din fabricație și prin 
reducerea consumurilor specifi
ce la rețelele de asfalt. Șî me
rită să menționăm faptul că 
echipele de la stațiunile de 
asfalt sînt formate aproape nu
mai din tineri. Cea mai bună 
echipă este cea condusă de Ion 
Bișoc, formată din 12 tineri, 
Luna trecută, lucrarea pe care 
a avut-o de executat la drumul 
național 39 Mangalia, a fost ter
minată cu 10 zile mai devreme.

Importante economii de beton

care urmează a fi supus dezba
terii publice în vederea supune
rii spre aprobare la Congresul 
al XI-lea al partidului, oferă nu 
numai reperele de pus în acest 
scop și în discuția uteciștiW, 
dar mai ales conturează princi
pii de viață și trăsături ale 
profilului moral-politic al tînă
rului comunist la care trebuie 
să se facă apel contihuu în ac
tivitatea de educație defășura- 
tă de organizații, încă din mo
mentul primirii tinerilor în 
U.T.C.

Revin organizațiilor U. T. C. 
răspunderi sporite în legătură 
cu sarcina de onoare, de a edu
ca pe cei mai valoroși uteciști 
pentru a intra în rîndurile Par
tidului Comunist Român, așa 
cum se subliniază în raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin precizările referitoare la 
necesitatea primirii în partid a 
celor mai buni membri ai U- 
niunii Tineretului Comunist, 
precum și în legătură cu pre
gătirea și promovarea unui nu
măr mai mare de activiști de 
partid și de stat din rîndurile 
tineretului. '

înfăptuirea vastei opere de 
construcție socială pe care o 
reprezintă programul de lucru 
al partidului necesită din par
tea tuturor, a tinerilor, a fie
cărui utecist, activitate organi
zatorică practică, însuflețire, 
voință și hotărîre fermă de a 
valorifica posibilitățile de crea
ție, în toate sectoarele, prin 
gindire lucidă, spirit novator și 
tenace, efort de perfecționare, 
promovînd spiritul revoluțio
nar, militant, atitudinea com
bativă.

Răspunderile cu care tînăra 
generație este investită la che
marea partidului vor fi înde
plinite în măsura în care orga
nele și organizațiile U.T.C. vor 
acționa cu fermitate în întreaga 
lor activitate pentru a-și spori 
capacitatea mobilizatoare și e- 
ducativă, exercitînd un rol mai 
activ în viața și munca fiecărui 
colectiv de tineri.

Aici se nasc „caii putere**  ai magistralelor de oțel ale țării.
Foto: PAVEL T1NJALĂ

Adunările generale 
ale salariaților
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ciente pentru reducerea cheltuielilor de pro
ducție și circulație, în primul rind a celor 
materiale, reducerea consumurilor specifice 
ia materii prime și materiale-, la energie și 
combustibil, pentru creșterea productivității 
muncii — factori de primă importanță in 
realizarea unei eficiențe superioare Ir. ridi
carea calitativă a întregii activități produc
tive. De la sine înțeles că în dimensionarea 
angajamentelor colectivele de muncă vor 
urmări ca acestea să fie concretizate în pro
duse fizice necesare economiei naționale — 
pentru piața internă și externă — care să 
contribuie efectiv la creșterea avuției națio
nale și a venitului național.

In funcție de specificul fiecărei unități și 
a sarcinilor ce le revin, problemele esențiale 
ale producției — utilizarea mai bună a po
tențialului tehnic și uman, valorificarea su
perioară a resurselor materiale, reducerea 
costurilor de producție vor trebui să se si
tueze în centrul dezbaterilor din întreprin
derile de construcții, transporturi, comerț, 
agricultură, din institutele de proiectări și 
cercetări. In construcții pe primul plan vor 
fi puse problemele realizării ritmice a lu
crărilor, scurtarea duratei de execuție și re
ducerea termenelor de dare în funcțiune a 
noilor capacități, întronarea ordinii și dis
ciplinei pe șantier ; în agricultură — reali

zarea, unor producții vegetale și animale 
sporite,- cu cheltuieli: minime, apărarea, con
servarea și îmbunătățirea calităților produc

tive ale fondului funciar, folosirea eficientă 
a bazei tehnico-materiale și a forței de mun
că, pregătirea campaniei de toamnă ; in in
stitutele de proiectări și cercetări — reali
zarea la termen și de calitate a documenta
ției. îmbunătățirea soluțiilor tehnologice, 
ieftinirea' lucrărilor, reducerea ponderii lu
crărilor de construcții în totalul investiției, 
eliminarea supradimensionărilor, a finisaje
lor costisitoare ș.a.m.d.

Adunările generale ale salariaților vor fi 
și în acest an o tribună a experienței po
zitive acumulate. Făcîr.du-se o trecere în re
vistă a inițiativelor înaintate, a rezultatelor 
deosebite obținute de un colectiv sau altul, 
paralel cu acordarea titlului de „evidențiat 
în întrecere", vor fi, cu siguranță, investi
gate cu acest prilej și modalitățile practice 
de antrenare a maselor pentru preluarea și 
generalizarea experienței pozitive în toate 
domeniile producției.

Prin crearea cadrului general favorabil 
dezbaterilor responsabile și constructive, in 
spirit critic și autocritic a tuturor aspecte
lor legate de activitatea generală a între
prinderii, de munca desfășurată de comite
tele oamenilor muncii, prin cultivarea sen
timentului fertil al participării la decizie, la 
efortul pentru bunul mers al treburilor, a- 
dunările generale ale salariaților vor prile
jui o puternică afirmare a democratismului 
socialist în viața economică, a conștiinței re
voluționare, muncitorești, îndeplinindu-și în
tocmai rolul lor, așa cum a fost conceput 
de partid.

ȘANTIERUL -
OGLINDA MUNCII NOASTRE

și material lemnos au obținut 
și tinerii de la șantierul de 
construcții civile și industriale. 
Cei de la cariera Ovidiu s-au 
înscris la capitolul economii, cu 
300.000 lei. După cum ne infor
mează David Popescu, contabi
lul șef al acestei cariere, tine
rii au exploatat mai bine uti
lajele, au redus la minimum 
timpul de staționare. La stația 
de utilaje de transport cu
noaștem pe un adevărat „cam
pion" al bunei gospodăriri, al 
realizării de economii. Este 
vorba de tânărul mecanic Ene 
Tiță, care, fiind cel mai bun 
specialist la reparațiile capita

„Șantierul — oglinda muncii noastre" se prezintă, credem 
noi, și ca o acțiune-cadru în măsură să stimuleze inițiativa or
ganizațiilor U.T.C. de pe toate șantierele patriei, în abordarea 
multilaterală a problemelor de producție <le la obiectivele 
aflate in construcții, în promovarea permanentă a exemplului 
pozitiv, a spiritului de întrecere între tineri, intre organizații!» 
L.T.C. Preluată și de alte șantiere, cu alt specific, ea poate fi 
ușor adaptată la condițiile concrete de acolo, poate fi susți
nută cu acțiuni ca „cel mai bine organizat loc de muncă", 
„echipa de constructori cu cele mai multe economii realizate", 
etc. Fiindcă, într-adevăr, șantierul, prin rezultatele sale, prin 
gospodărirea Iui. e o oglindă fidelă și a muncii tinerilor con
structori, a eforturilor depuse de ei. a capacității de inițiativă 
și de mobilizare pentru realizarea sarcinilor de producție, 
pentru asigurarea intrării în funcțiune a obiectivelor la ter
menul prevăzut. E o expresie a elanurilor constructive.

STRĂLUCITE
CONFIRMĂRI

<[ (Urmare din pag. I)

zoreo ei în mod de sine stătător, abolind neînțelegerea 
neîncrederea, exprimă strălucita dorință de sinceră cooperare. 
Libertatea, independența, suveranitatea, noțiuni indestructi- 

ț( bile pentru un popor, sînt condiția adîncă a reunificârii. Din- 
S deosebirile de sistem, de ideologie, există rațiunea
S 'ny'.nc:'b‘lă a statului unitar, consolidarea celor patruzeci de 

milioane de coreeni într-o singură națiune impunîndu-se 
drept țintă supremă. Importanța națiunii, forță motrice reală 

f, de progres și pace, este strălucit reliefată. Problemă de ex- 
<, cepționolă însemnătate, caracteristică pentru mulți ani încă

de acum înainte, consolidarea fiecărei națiuni, conform inte- 
reselor, principiilor și idealurilor ei proprii, însemnînd însăși 
consolidarea unei existențe mai bune și fericite, pentru toate

< popoarele, pe această planetă. Ne amintim toate aceste
< deziderate, rostite oriunde în lume glasul României se face 

auzit, principii pe care niciodată nu ostenește să le formu-
( leze pe larg însuși secretarul general al partidului nostru 
i( tovarășul^ Nicolae Ceaușescu, fixrndu-le în memoria contem- 

poraneității cu litere de aur. Ni le amintim mai ales acum, 
s cind sint atît de puternici ecourile Conferinței Naționale o 

partidului, eveniment hotărîtor pentru destinele țării, pentru 
l( întreaga ei politică internă și externă.

si

le pentru autobasculantele da 
tip Mercedes, reușește să le a- 
sigure acestora o durată de 
funcționare de 200 la sută mai 
mare, aducând astfel întreprin
derii, el singur, economii de 
sute de mii de lei.

Rezultă deci, că acțiunea 
„Șantierul — oglinda muncii 
noastre" are aici la întreprin
derea de construcții hidroteh
nice din Constanța, o bună bază 
de plecare. Cu tineri ca Ene 
Tiță, cu echipe ca cea condusă1 
de Ion Bișoc, se pot realiza lu
cruri minunate. Acțiunea dispu
ne deci de un climat prielnic, 
așa îneît își poate atinge rapid 
parametrii propuși.

>
>
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TINERETUL L UMII
R.F. a GERMANIEI

LUCRĂRILE CONFERINȚEIf NOI EXPLOZII IN Vizita delegației U.T.C.,
PARTIDELOR COMUNISTE SI5

IRLANDA DE NORD

MUNCITOREȘTI EUROPENE IN SPRIJINUL
LUPTEI POPORULUI VIETNAMEZ
PARIS 27. — Trimisul special Agerpres, Nicolac Puicea» trans

mite î Joi 27 iulie, Ia sediul Comitetului Central al Partidului Co
munist Francez s-au desfășurat lucrările Conferinței partidelor co
muniste și muncitorești europene în sprijinul luptei poporului 
vietnamez.

Au participat reprezentanți ai 
27 de partide comuniste și mun
citorești din Europa.

Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat de tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. 
P.G.R.

în cadrul Conferinței, s-a re
levat importanța intensificării ac
țiunilor memite să exprime cu și 
mai multă forță solidaritatea oii 
lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva agresiunii impe
rialiste, a acțiunilor pentru lăr
girea sprijinului de masă acordat 
popoarelor Indochinei în lupta 
lor justă pentru libertate și inde
pendența națională, pentru în
cetarea războiului dus de către 
Statele Unite, pentru soluționa
rea politică a conflictului în ca
drul tratativelor Conferinței cva- 
dripartite de la Paris asupra viet
namului.

în încheierea lucrărilor Confe
rinței partidelor comuniste și 
muncitorești europene în spriji
nul luptei poporului vietnamez a 
fost adoptată o declarație, care 
vă fi dată publicității.

Referindu-se tu cadrul unei 
conferințe de presă, la lucrările 
Conferinței și ia Declarația a- 
doptată, Georges Marchais, secre
tar general adjunct al P.C. Fran
cez, a spus: „Nai considerăm că 
lucrările conferinței au o mare 
semnificație, întructt partidele

al

comuniste și muncitorești cile 
Europei își manifestă cu atita 
amploare unitatea, cooperarea 
lor și aceasta, în mod cert, se 
datorește dorinței de a întări 
solidaritatea pe care ele au do
vedit-o și ptnă acum față de po
porul vietnamez".

• EXPLOZIILE unor 
bombe în centrul capitalei 
nord-irlandeze au făcut joi 
noi victime în rîndul popu
lației. O persoană a fost uci
să, numeroase altele rănite, 
iar cîteva clădiri avariate.

Pe de altă parte, din Lon
dra se anunță că ministrul 
apărării al Marii Britanii, 
lordul Carrington, a hotărît 
suplimentarea, în cursul a- 
cestei saptămîni, a trupelor 
engleze staționate în Irlanda 
de Nord cu încă 4 000 de 
oameni. In acest fel, numă
rul soldaților britanici dis
locați in Ulster va depăși 
21 000.

Memorandum 
al R. D. Vietnam

Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publici
tății un memorandum cu privire la escaladarea de către 
S.U.A. a războiului împotriva R. D. Vietnam, transmite agen
ția V.N.A.

De la începutul lunii aprilie 
1972, se arată în memorandum, 
Administrația Statelor Unite 
s-a angajat intr-o nouă escala
dare a războiului, bombardînd 
teritoriul R. D.. Vietnam, mi- 
nînd și bl.ocînd porturile nord- 
vietnameze. folosind pe scară 
largă bombardierele strategica 
..B-52" pentru a lovi zonele 
dens populate, instituții econo
mice. culturale și de ocrotire a 
sănătății. în același timp, forțe
le S.U.A. au bombardat intențio
nat digurile și sistemele de iri
gații din R. D. Vietnam, cu 
scopul de a provoca*pierderi  de 
vieți omenești și de a distruge 
resursele de hrană din zonele 
bombardate.

ÎNNOIRI
PERUANE

în legătură cu calea de regle
mentare a problemei vietname
ze, memorandumul arată că, 
pentru a ieși din război. State
le Unite nu au șanse prin re
curgerea la forță. Singura cale 
justă nu poate fi _decit cea' a 
r.egocierilor serioase, pe baza 
respectării stricte a drepturilor 
naționale fundamentale ale po
porului vietnamez, care au fost 
consfințite prin acordurile de la 
Geneva din 1954. Statele Unite 
trebuie să pună capăt agresiu
nii, să retragă din Vietnamul de 
sud toate trupele lor,.să încete
ze imediat bombardarea, mina
rea și blocarea R. D. Vietnam, 
să pună capăt politicii de „viet- 
namizare" a războiului și orică
rui angajament american în 
Vietnamul de sud.

• PREȘEDINTELE Nixon a 
admis joi, intr-o conferința de 
presă, că sistemele de diguri 
din R.D. Vietnam au fost atin
se în cursul bombardamentelor 
întreprinse de aviața S.U.A. — 
transmite agenția France Pres- 
se. El a declarat că Statele 
Unite vor face totul pentru a 
se evita repetarea unor astfel 
de acțiuni.

condusă de tovarășul
Martian Dan

4

în Iugoslavia
INAUGURAREA EXPOZIȚIEI „TINERETUL 

ROMÂNIEI — TRADIȚIE Șl ACTUALITATE".
BELGRAD 27. — Corespon

dentul Agerpres. George Ic— 
nescu, . transmite : Delegația 
Uniunii Tineretului Com urns; 
din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de tovarășul Mar
țian Dan, prim-secretar al C.C. 
al UT.C., ministru- pentru pro
blemele tineretului, a avut, in 
cursul dimineții de joi, o con
vorbire cu președintele Prezi
diului Uniunii Tineretului din 
J ugoslavia, Vladimir Maksimo- 
yici, și cu alte cadre de con
ducere ale organizației de ti
neret din țara gazdă.

Convorbirea, desfășurată în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și deplină înțelegere, a ofe
rit posibilitatea unui amplu 
schimb de informații asupra 
preocupărilor majore ale U.T.C 
și U.T.I.. ale tineretului din 
cele două țări vecine și prie
tene. în cadrul convorbirii a 
fost exprimată dorința recipro
cii de dezvoltare continuă a 
relațiilor dintre U.T.C și U.T.I., 
dintre’ tinerii ambelor țări, con
tribuind prin aceasta Ia extin
derea și diversificarea legătu
rilor multilaterale de prietenie 
trainică,' de colaborare rodnică 
dintre România și Iugoslavia.

!

i

La convorbire a luat parte Ion 
Avram, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la Bel- 

.grad.
Joi Ia amiază, tovarășul Mar

țian Dan a inaugurat expoziția 
„Tineretul României — tradiții 
și actualitate", deschisă în clă
direa Casei de cultura a tine
retului din capitala Iugoslaviei. 
La vernisajul expoziției au 
participat Stane Boștiancici, 
secretar al Conferinței Fede
rale a Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, Bojidar Terovici, 
președintele Comitetului oră
șenesc Belgrad al Uniunii Ti
neretului Iugoslav, numeroși 
tineri din capitala iugoslavă, 
reprezentanți ai presei, radiou
lui și televiziunii. Au fost pre- 
zenți însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României și mem
bri ai ambasadei române la 
Belgrad.

Expoziția 
din lupta 
neretului ____ _  __
sub conducerea P.C.R., 
crearea U.T.C.. aspecte ale rod
nicei contribuții pe care o a- 
duce tineretul la făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în România.

prezintă aspecte 
revoluționară a ti- 
român desfășurată 

de la

smieto-tesi-genn»
Intr-un interviu acordat re

vistei „Novoe Vremia“, minis
trul comerțului exterior al
U. R.S.S., Nikolai Patolicev. a 
declarat că semnarea la Bonn 
a acordului pe termen lung 
privind schimburile comerciale 
și colaborarea economică dintre
V. R.S.S. și R. F. a Germaniei

0 inițiativă remarcabilă 

a „Tinerilor socialiști"
O aprinsă dezbatere publică s-a dezlănțuit recent în opinia 

publică vest-germană în jurul unei inițiative a tinerilor mem
bri ai Partidului Social-Democrat grupați în organizația „Ti
nerii socialiști". In numărul 1/1972 al Buletinului lor de infor
mații, aceștia și-au prezentat concepțiile privind „Propunerile 
de candidați ca șansă a schimbării și mobilizării interne a 
partidului", un chestionar care ar urma să fie completat de

( Tn Peru, țara de pe platourile Anzilor, au 
, nifestări prilejuite de o dată memorabilă 

porului peruan : la 28 iulie se împlinesc 151_ ___ _______
salvele tunurilor marcau înlăturarea dominației coloniale

’ spaniole.
’ • Republica Peru, situată chiar sub Ecuator în America
l de. Sud. are o suprafață de 1 285 215 km. pătrați și o popu- 
I lație de circa 12 milioane de locuitori, din care aproape 
’ jumătate o formează indienii, urmașii vechilor incași, 
i • In ultimii ani în acest stat a început o perioadă de 
i importante transformări economice, sociale, politice și cul- 
> turale, transformări inițiate de guvernul președintelui Juan 
( Velasco Alvarado. Procesul înnoitor este îndreptat spre 
( următoarele mari obiective : recuperarea avuțiilor naționale, 

lichidarea marilor latifundii, înlăturarea dependenței econo-
1 mice față de monopolurile străine, o dezvoltare social-econo- 
1 mică de sine stătătoare, corespunzătoare năzuințelor spre 

progres ale întregului popor, ridicarea nivelului de trai, 
material și spiritual aj populației. Iată cîteva din ultimele

i măsuri adoptate la Lima :
• La puțin timp după preluarea puterii, în anul 1968, au 

fost naționalizate bunurile aparținînd societății ..Internatio
nal Petroleum Company", care exploata zăcămintele de țiței, 
în prezent exploatarea, prelucrarea și comercializarea aces
tei importante bogății naționale, revine întreprinderii de 
stat „Emprcsa Petrolera Fiscal". Pe aceeași linie s-a înscris 
și trecerea sub controlul statului, la sfirșitul perioadei de 
concesionare, a 156 zăcăminte miniere — in mare parte cie 
cupru — exploatate de companii străine. In viitor zăcă
mintele acestea vor fi proprietatea statului, ele urmind să 
fie exploatate de întreprinderea Minero-Peru. Trebuie amin
tit că pînă in anul 1968 monopolurile străine controlau 70 
la sută din întreaga producție a sectorului minier. A fost 
de asemenea preluat controlul asupra principalelor insti
tuții bancare, a pescuitului, a unor întreprinderi de comerț 
exterior, în acele sectoare care pot asigura desfășurarea 
activității economico-tinanciare în interesul peruan.

în această perioadă la Lima se manifestă preocupări deo
sebite în vederea lansării unui vast plan care prevede prin
tre altele creșterea venitului național intr-un ritm mediu 
anual de 7,5 ia sută, a exporturilor cu 4,1 la sută, redu
cerea datoriilor externe. îmbunătățirea condițiilor dc munca, 

'combaterea analfabetismului etc. Planul include, ca un 
capitol important, atragerea și participarea mir-o măsura 
din ce în ce mai mare a populației, la eforturile de edificare 
a noilor structuri.
• Au fost expropriați mari latifundiari, care dețineau Ia 

un loc suprafețe insumind 450 000 km. pâtrați teren. In unele 
cazuri au fost confiscate și efective de animale si utilaj 
agricol, acestea fiind apoi redate celor peste 200 000 de 
familii țărănești, care pînă atunci nu dețineau pămint ara
bil. Odată cu*  încheierea primei etape a reformei agrare, 
către anul 1975, în Peru va fi complet desființat sistemul 
latifundiar, expropriindu-se pînă atunci 9 milioane hectare 
teren agricol.

Poporul român urmărește cu simpatie procesul înnoitor in 
curs de desfășurare în Peru, eforturile- poporului peruan 
pentru consolidarea independenței economice, pentru valo
rificarea bogățiilor sale în interesul național. între cele 
două state au fost stabilite relații de prietenie și colaborare, 
bazate pe stimă și respect reciproc. Acordurile si conven
țiile tehnice si economice semnate intre cele două țări con
stituie o bază pentru diversificarea pe mai departe a coope
rării multilaterale româno-peruane.

loc ample ma
in istoria pe
cie ani de cinci

care a fost 
acestui an.

CONVORBIRI 
ROMĂNO-INDIENE

( n grup de tineri luptători ai forțelor de rezistență populara 
din Cambodgia pregătindu-se in vederea unei noi misiuni.

a dat un nou impuls pentru ini
țiative îndreptate în direcția 
extinderii multilaterale a legă
turilor economice dintre cele 
două țări. El a subliniat că a- 
cordul pe termen lung întărește 
și extinde baza contractual- 
juridicâ pentru dezvoltarea co
laborării comerciale dintre 
U.TLS.S. și R.F.G. „Noul acord 
are o însemnătate esențială și 
pentru că el, pentru prima dată, 
prevede nu numai aezvoltarea 
relațiilor comerciale tradiționa
le, dar și găsirea altor forme de 
colaborare economică, cum ar ii 
crearea de complexe industria-

. extinderea și modernizarea 
grupuri de întreprinderi, 

nimbul de patente, licențe și 
documentare tehnică®, a spus 
ministrul comerțului exterior 
sovietic.

Referindu-se la tranzacțiile 
încheiate în urma semnării 
r. oului acord pe termen lung, 
Patclicev a menționat încheie
rea Ia Dusseldorf a unui con
tract privind livrarea de gaza 
către R F.G. în conformitate cu 
înțelegerea din aprilie 1971, a- 
c’.iziționarea din R-F.G. ce țevi 
cu mare diametru și alte insta
lații pentru U.R.S.S. pe credit, 
< are va îi achitat prin livrările 
de gaze naturale, precum și 
semnarea unui acord privind 
creditele intre Bar.ca de Co
merț Exterior a UJLS.S. și con
sorțiul de bănci vest-germane 
în frunte cu „Deutsche Bank**,  
cea mai mare bancă din R. F. a 
Germaniei.

toți condidații la un loc pe 
alegerile generale din 3

C
hestionarul cuprin
de întrebări pri
vind poziția candi
datului față dc o 
întreagă serie de 
probleme politice 
de actualitate,

niergînd de Ia concepția acestu
ia despre obligativitatea hotă- 
rîrilor partidului în practica
politică și sprijinirea interese
lor circumscripției electorale 
pentru care candidează, pînă 
la poziția față de politica ex
ternă sau acțiunile cetățenești 
împotriva speculei cu terenurile 
de construcții sau a poluării 
mediului înconjurător. Chestio
narul se vrea, pe de o parte, un 
ajutor pentru fiecare candidat 
în a se orienta asupra proble
melor importante ale momentu
lui politic actual și, pe dc altă 
parte, pentru partid în a se e- 
difica asupra gradului în care 
viitorii deputați vor reprezenta 
în forul parlamentar atît inte
resele alegătorilor săi cît și ale 
partidului care l-a desemnat. 
Documentul „Tinerilor socia- 
liști“ cere în esență ca desem
narea candidaților să fie făcu
tă în funcție de faptul dacă 
răspunsurile la aceste întrebări 
sînt sau nu satisfăcătoare. în 
caz contrar rezervindu-și drep
tul de a prezenta contracandi- 
dați proprii pentru listele elec
torale ale P.S.D.

Inițiativa a stîrnit, de bună 
seamă, reacții dintre cele mai 
opuse, deși la congresul lor din 
primăvara acestui an „Tinerii 
socialiști" făcuseră deja publi
că intenția lor de a contribui 
cu o inițiativă proprie la cam
pania electorală și ceruseră 
încă de pe atunci conducerii 
P.S.D. ca pe listele electorale 
social-democrate să nu fie ad
mise persoane care :

listele electorale ale P.S.D, pentru 
decembrie.

• fac parte din „Asociația li
bertatea științei" sau sînt lega
te financiar de marele capital;
• care întrețin relații cu re

gimuri fasciste ;
• care s-au pronunțat împo

triva tratatelor încheiate cu 
U.R.S.S. și Polonia.

Din considerente de ordin

• Un chestionar

pentru viitorii

candidafi pe liste 

electorale 

ale P.S.D.

tactic electoral, conducerea 
P.S.D. însăși a aminat cu două 
săptămîni difuzarea documentu
lui respectiv, temîndu-se că 
opoziția se va strădui să răstăl
măcească sensul propunerilor 
„Tinerilor socialiști" în preziua 
deschiderii campaniei electora
le. agitînd spiritele împotriva 
social-democrației. Presupune
rea s-a dovedit a nu fi lipsită 
de temei. Iorțcle conservatoa
re — U.C.D.-U.C.S., presa con
cernului Springer etc. —- au 
lansat imediat atacul, vorbind 
despre „scandalul chestionării 
inchizitoriale a candidaților",

iar o parte din membrii P.S.D. 
s-au grăbit să se distanțeze pu
blic de inițiativa „Tinerilor so
cialiști". Cu toate acestea, ecoul 
propunerilor în opinia publică 
s-a dovedit, pe bună dreptate, 
preponderent pozitiv. Și intr-a
devăr, logica și justețea lor 
poate fi cu greu pusă în discu
ție, P.S.D. și cauza democrației 
parlamentare din R. F. a Ger
maniei neavînd decîț de cîști- 
gat dintr-o edificare mai com
pletă asupra poziției și orientă
rii viitorilor reprezentanți ai 
alegătorilor. Pentru social-de- 
mocrați, problema prezintă un 
interes deosebit avînd în vede
re trista experiență a diziden
telor înregistrate în cadrul 
fracțiunilor coaliției guverna
mentale în ultimii ani în legă
tură cu semnarea și ratificarea 
tratatelor cu U.R.S.S. și Polo
nia. Se citează spre exemplu 
cazul deputatului Hupka, care 
a trecut în tabăra opoziției pre- 
valîndu-se de „libertatea de 
conștiință" a deputaților, deși 
ajunsese în Bundestag numai 
prin impunerea candidaturii 
sale de către conducerea P.S.D 
pe lista electorală din Renania 
de nord-Westfalias în ciuda ve
derilor sale aflate în vădita 
contradicție cu linia politică a 
social-democraților. Legea fun
damentală a R.F.G. prevede 
dreptul alegătorilor de a cu
noaște cît mai exact orientarea 
candidaților și de a cere res
pectarea voinței lor de către 
deputății, pc care i-au ales. 
Constituția stipulează, de ase
menea, privilegiul partidelor de 
a fi principalele instrumente 
ale canalizării voinței politice 
în opinia publică (reflectat și de# 
sistemul electora-l, care prevede 
alegerea directă a numai jumă
tate din membrii Bundestagu- 
lui, restul de 50 la sută din de
putați fiind desemnați de parti
dele care obțin peste 5 la sută 
din voturi în raport cu numă
rul sufragiilor exprimate în fa
voarea lor).

Departe de a fi, așadar, în 
contradicție cu legile democra
ției, inițiativa „Tinerilor socia
liști" este remarcabilă tocmai 
din punctul de vedere al ideii 
de democrație și nu poate fi 
decît salutară.

BAZIL ȘTEFAN

--

fi

I. T.

LA INVITAȚIA Ministeru- 
e al Ir.diei. joi a 
într-o vizită ofi- 

Macovescu. prim 
al ministrului afacerilor 

externe al Reoublicii Socialiste 
România. Pe aeroportul interna
țional Palam. oaspetele român 
a fost întâmpinat de S. K. Ba- 
nerji. secretar în Ministerul de 
Externe indian pentru țările din 
estul Europei. A. P. Venkates- 
varan. directorul Direcției Eu
ropa din NLA.E. al Indiei, și de 
alti funcționari superiori.

In cursul aceleiași zile. George 
Macovescu a fost primit de mi
nistrul ce externe al Indiei, 
Sv. arar. Singh, cu care a discu
tat probleme privind relațiile 
dintre România și India si a fă
cut un schimb de păreri in pro
bleme ale situației internațio
nale. întilnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă.

• LA BIZERTA s-au deschis, 
miercuri, lucrările Congresului 
Național al studenților socia
li'»*. ’ desturier.i (organizație afi
liată Partidului Socialist Des- 
turian din Tunisia). Pe agenda 
de lucru a Congresului figu
rează problemele vieții univer
sitare din Tunisia, 
marcată, în cursul

în < adrui ședinței săptâminale 
a tabinetului. cifrele proiectului 
de buget pentru anei fiscal 1973. 
Depășind cu aproape 20 miliar
de franci (11 la sută) pe ce! ai 
anului 1972. bugetul anului vii
tor prevede cheltuieli in valoa
re de 195 miliarde franci, cifră 
relativ echilibrată cu cea a ve
niturilor prevăzute.

de douăde suspendarea, timp 
luni, a. cursurilor. Dezbaterile 
se vor referi, de asemenea, la 
politica economică și socială a 
guvernului și la sistemul de 
învățămînt

PROIECT BUGETAR FRANCEZ

• MINISTRUL FRANCEZ AL 
FINANȚELOR, Valery Giscard 
d’Estaing, a anunțat miercuri,

• IN SEARA ZILEI 
iulie, la Skoplie s-a încheia: 
Festivalul internațional de fol
clor, dedicat Zilelor de solidari
tate a tineretului.

Din partea țării noastre, în 
cadrul acestui festival, a pre
zentat spectacole Ia Skoplie si 
Oiirid ansamblul ..Doina**  al 
Casei de cultură a studenților 
din Timișoara, care a repurta*,  
un succes deosebit. Programul 
ansamblului artistic din Timi-

Savanții chilieni au reușit I 
să izoleze un extract cu pro- ! 
prietăți an ti car. cer oase din- ■ 
tr-o plantă care crește în 
sudul țârii, informează agen
ția France Presse. Descope
rirea a fost făcută la Univer
sitatea din Conception.

Rezultatele obținute de cer
cetătorii chilieni au fost con
firmate de Institutul național 
al cancerului din Washington 
și de către Colegiul imperial 
din Londra. Specialiștii celor 
două instituții apreciază câ 
extractul din plantele res
pective ar putea fi utilizat 
pentru tratarea leucemiei 
limfoide și îimfocite.

• LA NAGASAKI au apărut 
doua volume consacrate bom
bardamentului atomic căruia a- 
cest oraș i-a căzut victimă spre 
sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial. Intitulate „Măr
turia celor din Nagasaki" și 
..Apogeul exploziei atomice*  

< ărțiîe conțin relatări cutremu
rătoare ale unora dintre cei 
care au supraviețuit coșmaru
lui nuclear.

scara a cuprins cîntece și jocuri 
populare româaești din toate 
regiunile țării.

• CAMERA LORZILOR a 
Marii Britanii a aprobat 
miercuri seara cu 139 de vo
turi, contra 19. - proiectul de 
lege cu privire la aderarea 
țării la Piața comuna. Re
amintim câ proiectul de 
lege a fost aprobat, în cea de-a 
treia lectură, de către Camera 
Comunelor, la 13 iulie.

INCIDENTE 
LA O BAZA N.A.T.O.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agenția ANSA, la intrarea aerc- 
băzei N-A-T.O-, situată în apre
ciere de Catania, au avut' loc 
demonstrații ale angajaților ci- 
' i’L de origine italiană, ai aero- 
bazei. aHați în. grevă de 25 de 
rile. Demonstranții revendică 
îmbunătățirea condițiilor de 
munca și viață. în cur sul inci
dentelor a fost înregistrată ră
nirea mai multor persoane din 
rîndul demonstranților.

01 fICUL TĂȚIĂV FORiWEA M 
GUVERN OLANDEZ

Premierul desemnat al Olan
dei, Barend Biesheuvel, a în
tâmpinat miercuri primele di
ficultăți în tentativa sa de a 
forma un nou guvern de coali
ție, după demisia Cabinetului 
său. în urmă cu circa o săptă- 
mînă. în urma ieșirii din gu
vern a democrat-socialiștilor 
..70", Biesheuvel și-a propus să 
alcătuiască un cabinet de coa
liție cvadripartită cu ajutorul 
partidelor rămase : catolic, creș- 
fin-istoric și antirevoluționar.

în cadrul consultărilor desfă
șurate miercuri, 35 de depu
tați catolici au cerut premieru
lui desemnat să refuze partici
parea la viitorul , guvern a li

beralilor, ca un prim pas spr® 
reînnoirea cooperării cu Par
tidul socialist, principala gru
pare politică de opoziție și par
tidul cu cel mai mare număr 
de deputați în Parlament.

La rîndul lor, liberalii și 
crestin-istoricii consideră că 
trebuie depuse eforturi mai sus
ținute în vederea refacerii 
vechii formule a coaliției celor 
cinci partide, făcîndu-se unele 
concesii democrat-socialiștilor 
..70" în domeniul financiar,’pro
blema care a determinat demi
sia celor doi miniștri, lăsînd gu
vernul fără o majoritate parla
mentară.

Aprecieri ale premierului 
indian Indira Gandhi

K.

privind acordul de la Simla
DELHI 27 — Trimisul special 

Agerpres. Ion Puțineiu. trans
mite : Luînd cuvîntul în fața 
Adunării Legislative a statului 
indian Andhra Pradesh, premi
erul Indira Gandhi a afirmat 
că acordul indo-pakistanez de 
la Simla poate deschide o lar
gă perspectivă în relațiile din
tre cele două țări și popoare. 
„Cea mai mare realizare a a- 
cestui acord o constituie faptul 
câ țările noastre au convenit 
să soluționeze problemele bila
terale fără confruntări sau in
tervenția unei terțe părți. Este 

iateresul nostru să rezolvăm 
direct, pe cale bilaterală, ori
care dintre problemele pe care 
le avem cu Pakistanul", a spus 
Indira Gandhi, subliniind că a- 
cesla a fost spiritul. în care s-a 
negociat la Simla. Ea a menți
ona t, câ acordul încheiat cores
punde intereselor Indiei și că 
guvernul indian nu intenționea

ză să păstreze nici o palmă de 
pămînt din teritoriul pakista
nez ocupat în timpul conflictu
lui din decembrie 1971.

Primul ministru indian s-a 
referit apoi la sarcinile uriașe 
dc dezvoltare pe care si le-a 
asumat guvernul său, relevînd 
că sărăcia este cel mai mare 
inamic al Indiei. Pentru înlă
turarea ei si pentru reducerea 
inechităților existente între di
feritele pături ale populației, 
au fost elaborate o serie de pro
grame.

Un rol important în această 
direcție are reforma agrară, a 
declarat^ Indira Gandhi. Ea a 
arătat că măsurile recente de 
limitare a suprafețelor latifun
diilor ridică probleme comple
xe în fiecare stat indian și că 
tocmai de aceea guvernul nu in
sistă pentru o uniformizare. A- 
ceste probleme, a spus ea, tre
buie soluționate la nivel local.

LUPUL NEGRU t rulează Ia 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; ÎS;
28,30; 20,45).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU ? 
rtilea2ă la Patria (orele 9.30; 13,06; 
16,30: 20),.Capitol (orele 9; 12: 15; 
18; 21), Grădina Capitol (ora 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUE/, 
rulează la Scala (orele 8,45: 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21.15), Festival 
(orele 8.45; 11.15; 13,30; 16: 18.30;
21), Grădina Select (ora 20) j Gră
dina Festival (ora 20).

PESCĂRUȘUL : rulează la Doina 
(orele 13; 15,30; 18; 20,15). Program 
de desene .animate pentru copil 
(orele 10.; 11,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Luceafărul (orele io: 13,30; 
17; 20,45), București (orele 9;'12,30;

16; 19,30), Grid: na Doina . (ora
20.15).

ORA H : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9.45—21,15 în conti
nuare).ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Favorit (oreie 
9.15 11,30: 13,45: 16*.  18,15 : 20,30).

LEGENDA : rulează la Unirea 
(orelo 13,30; 13).

MĂRTURISIRILE__ UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează Ia Central (orele 9,30: 12: 
13: 17,30; 20.15)1 Giu’.ești (orele
15.30: 18; 20,30).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Miorița (orele 10; 12,30: 15; 
17.30; 20), Grădina Lira (ora 20,15). 
Lira (orele 13.50*.  ÎS).

O AFACERE : rulează Ia Fero
viar (orele 9; 11,15; 13.30: 15.45:
18,15; 20), Modem (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 13.13 : 20.45). Grădina Mo
dern (ora 20.30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Drmul Sării (orele 15,30; 1745; 20).

•ȘPENT^ll TIMPUL DV. LIBER
TREI DIN VIRGINIA : rulează la 

Excelsior (orele 8,45; 11: 13,15:
15.30; 18.15; 20.45). Gloria (oreTe
8.43: 11.15: 1130: 15,45: 18,15: 20.15).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Lumina (orsie 
9: 11.15; 13.30: 16: 18.30 : 20,45).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Grivita (orele 9.30; 12: 15,30: 18; 
20,38), Melodia (oreie 8.45; 11,15; 
13,45; 16; 18.30; 21).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Dacia (orele 9; 
12.30; 16; 19,30). Moșilor (ora 16), 
Grădina Bucegi (ora 20,30). Grădi
na Moșilor (ora 29,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45;
11,15

rara, (ora 20,15), Grădina Tomis 
(dra 20.30).

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

20 080 DE LEGHE SUB MARI: 
rulează la Bucegi (orele 15,30; 18).

ROBIN HOOD : rulează la Cotru- 
ceni (orele 15,30; 18; 20,15), Vitan 
(orele 13,30; ÎS), Grădina Vitan 
(ora 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE : 
rulează ,1a Crîngași (orele 16: 
13; 20).

CASA DE SUB ARBORI î rulea
ză la Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; Si,30).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează Ia
18). Tomis (orele 9:

13,30; 16; 18.15), Grădina Au-
Buzești (or.ele 15.30; 18), Grâdîpa
Hlizești (ora 20i30).

WATERLOO : rulează la Feren
tari-(orele 16: 19).

TICK... TICK... TICK... : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 13: 20).

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Floreasca (orele 15,30: 18; 
20,30), Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Acta (ora 20,15).

LOVE STORY rulează la Ra
hova (orele 15,30: 18: 20.15).

B;D. LA. MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează ' Ia Viitorul (orele 
15,45: 18; 20,15).

OSCEOLA f rulează la Cosmos 
(orele 15,30;’ 18; 20,15).

OMUL ORCHESTRA : rulează la 
Munca (orele 16; 13; 20).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează ia Progresul (orele 15,30; 18; 
20.15}.

TOAMNA CHEYENNTLOR : ru
lează la Laromet (orele 15.3C ; 
18.38).

ACEASTĂ FEMEIE: rulează la 
Grădina Unirea (ora 20,15).

^BTetitre
VINERI, 28 IULIE 1972

Teatrul ;.C. I. Nottara" (La Par
cul „Herăstrău) : ZIG—ZAG — 
ora 20; Teatrul .,C. Tănase" (La 
Grădina Boema) : TRĂSNITUL 
MEU drag — ora .20; Ansam-

biol . Rapsoda Română- : PE 
PLAIURILE MIOP.rrEI — era 18.30.

Teatrul ,Jon Vasiiescu" (la Tea
trul Național „I. L. Caragraie- — 
Saia Comec.a) : FETELE DIDINEI 
— era 2t.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea err.isrur.d de di
mineață. Telex. 9.05 De ia decizie 
Ia acțiune. Îndeplinirea hotăririlor 
Conferinței Naționale a P.C.R. 9,35 
Film serial pentru copii „Fiul 
mării". 10.00 Curs de limba ger
mană. Lecția a 6-a. 10,30 Desene 
animate. 10.45 Melodii distractive 
cu violonistul George Carabulea. 
10,55 „Prima poartă a țârii" — re
portaj TV. 11,20 Fagini de umor : 
..Aventuri în epoca de piatră*'.  
13,10. Telejurnal.. 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs de

hmba engleză. Lecția a 6-a. 18,00 
Imagini din Peru. 18.15 Revista li
terară TV. 13,40 Tragerea Loto. 
‘8.50 Satul anului 2000. Un experi- 
meat ia Stoicănești-Olt. 19.20 ,.1001 
de seri**.  19,30 Telejunal. 20,44 Festi- 
’. aiul național de muzică ușoară 
— 1972. Concurs de creație. Trans
misiune directa de la Constanța. 
21X0 Film artistic : „îndrăgostitul". 
Regia Pierre Etaix. Cu : Pierre 
Etaix, Karin Vesely. Jean Pierre 
Houtler. 22,30 ,.24 de ore". 22,40 
Fotbal : Campionatul European 
Universitar (semifinaie). România- 
Spania (repriza a 2-a). înregistrare 
de la Constanța.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
Nîk’tin (H). 20,30 Biblioteca pentru 
toți : Dlmitrie Anghel. 21,15 Agen 
da. 21,25 Cluburi sportive bucu- 
reștene. 21,45 Film' documentar : 
..La ea te-ai gîndit ?" — producție 
a studioului cinematografic „Alex. 
Sshia". 22,00 Dans și muzică cie 
pretutindeni. Folclor din R. P. 
Ungară.
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