
In cinstea zilei de 23 August și a aniversării Republicii

Tinerii iși pun semnătura 
pe noi înfăptuiri de prestigiu 
în marea întrecere socialistă

LA FILATURA DIN MIERCUREA CIUC ȘI-AU DEPĂȘIT

30 DECEMBRIE

LA ÎNTREPRINDEREA

MECANICA ROMAN

Fiecare

33 <!<’ tineri evidențiatI
In peisajul industrial al județului Harghita, 

Filatura de lînă pieptănată din Miercurea Ciuc 
se înscrie ca unul dintre cele mai tinere obiec
tive date în folosință de la înființarea jude
țului. Virsta medie a colectivului este de 19 
ani și două luni ceea ce reprezintă un indiciu 
asupra rolului important pe care îl are orga
nizația U.T.C. în mobilizarea eforturilor pentru 
realizarea sarcinilor ce revin colectivului de 
muncă. Descoperind noi rezerve de energie și 
materiale, tinerii filatori din Miercurea Ciuc 
au hotărît ca angajamentul de 115 tone fire tip 
lînă pieptănată luate peste plan în cinstea Con
ferinței Naționale să fie majorat în cinstea săr
bătorii Eliberării și a aniversării Republicii la 
185 tone. Faptul că la sfîrșitul primelor 7 luni 
ale anului producția de fire lînă pieptănată 
a fost cu 24.8 la sută mai mare fața de plan 
este o garanție că angajamentul tinerilor a fost 
bine gîndit și el va fi realizat. Aportul acestora 
în producție este relevat și de faptul că dintre 
cei 38 de evidențiați în adunarea salariaților 
35 sînt tineri. In luna care s-a încheiat filatoa
rele Tereza Csedo, Paula Cristo, Mioara Pascu 
de la secția ring au dat 17, 14 și respectiv 12 
kg fire peste pian.

ANGAJAMENTELE

al zecelea
- muncitor

un inovator
lntreprinderea mecanică Ro

man, una dintre cele mai vechi 
unități industriale ale Moldovei, 
este acum și una dintre cele 
mai noi. Nouă, nu neapărat din 
punct de vedere al utilării, al 
prefacerii ei, cît mai ales dato
rită pasiunii pentru nou a colec
tivului ei de muncă. C^tre acest 
nou, vizînd perfecțiunea tehni
că s-a pornit, putem spune, un 
adevărat maraton care antre
nează majoritatea salariaților a- 
cestei întreprinderi. Numărul 
pașilor făcuțl către perfecționa
re din proprie inițiativă, al ino
vațiilor propuse în acest an e 
mai mare decît al celor făcute 
•în anul precedent. „Sînt, de 
multe orî, așa cum ne spunea 
tînărul Gh. Tărînă, chestiuni 
simple, ca povestea cu niște 
minere de duraluminiu care 
puteau să fie foarte bine și de 
bachelită*4. Dar acestea toate 

, contează foarte mult, aduc eco
nomii, sporesc producția, con
duc spre beneficii. în dreptul 
numelui a foarte multor mun
citori și tehnicieni , se. pot în
scrie astfel de realizări.

„Ocupînd postul de merceo
log am înțeles de la început că 
aceasta într-o întreprindere nu 
se limitează numai la atribu
țiile unui gestionar. Mai vechea 
mea pasiune pentru tehnică, 
continuă interlocutorul nostru 
Gh. Tărînă, cultivată în cadrul 
organizației de pionieri și 
U.T.C. este acum favorizată de 
faptul că eu sînt primul care 
observă aparatura nou adusă în 
întreprindere".

ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a IV-a)

Proletari din toate țările, untți-văl
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CONCURSURI DE ADMI
TERE IN EDIȚIA DE 
TOAMNĂ.
SITUAȚIA LOCURILOR 
pentru concursul de ad
mitere în învâțâmîntul 
profesional aparținînd 
Ministerului Economiei Fo
restiere și materialelor de 
construcții (sesiunea 1-10 
septembrie).
POȘTA PAGINII: Viața 
bate la ușâ.

Tovarășul Nicolae CeaușescuDin județul Argeș, de pildă, primim vestea că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii Rafinăriei de 
țiței din Pitești și-au depășit angajamentul 
anual la producția marfă cu 7 500 000 lei. De 
la începutul anului și pînă acum ei au produs, 
peste prevederile angajamentului anual, 37 800 
tone benzină și 60 000 tone motorină.

La rîndul lor, constructorii Grupului de șan
tiere Pitești-Sud din cadrul Trustului de con
strucții industriale locale, care lucrează la înăl
țarea unor importante obiective pe platforma 
petrochimică din acest oraș, au raportat depă
șirea cu 3 500 000 lei a angajamentului anual. In 
același timp, constructorii șantierului nr. 4 Gă- 
vana al aceluiași trust, care execută lucrările 
de dezvoltare a Congelatorului de legume și 
fructe din Pitești, au pus în funcțiune, cu patru 
luni mai devreme, o capacitate de 1 500 tone 
produse congelate pe an, urmînd ca pină la 
finele lunii septembrie să termine toate lucră
rile, cu 9 luni înainte de termen. De asemenea, 
montorii grupului de șantiere Pitești al Trustu
lui de montaj utilaj chimic București, au ra
portat îndeplinirea angajamentului.

a primit delegația comună
a partidelor Uniunea Națională

Africană si Afro-Shirazi

MIRCEA BORDA

ALTABLOU VIBRANT

TOTDEAUNA, IN PRIMELE RINDURI
Realizările

tineretului

pe șantierele

de muncă

voluntar

patriotică

ENTUZIASMULUI ȘI HĂRNICIEI
CITIȚI, TN PAGINA a lll-a, relatări privind realizările tinerilor pe șantierele 
muncii patriotice și măsurile luate pentru mobilizarea lor la o activitate și mai 
rodnică

Ceea ce
/ se pretinde lui.

ti nărui ui comunist
Citind, și recitind, ca mulți 

alții dintre noi, „Pro
iectul de norme ale 

vieții și muncii comuniști
lor, ale eticii și echității so
cialiste", document propus ca 
proiect de Conferința Națională 
a partidului nostru, mî-am adus 
aminte — desigur nu printr-o 
simplă întfmplare — de mijlocul 
furtunos al veacului trecut, așa 
cum este el descris în literatura 
și documentele epocii, perioadă 
în care doi corifei ai gîndirii filo
zofice, Marx și Engels, lansau 
spre viitorime celebrul Manifest 
Comunist. Ce clară și ce viguroa
să ridicare de drapel în numele 
omului, așa cum putea, așa cum 
trebuia el să-și oropună a deve
ni eliberindu-se ae sub tirania in
dividualismului, a proprietății di- 
ferențiatoare, a exploatării „des
chise, nerușinate, directe și bru- 
tale*4 a burgheziei, care anula ce
lor mai mulți dreptul fundamen
tal la demnitatea personală, obli- 
gîndu-i să facă din ea o înjosi
toare „valoare de schimb", ma
nifest care chema la liberă îm
plinire si afirmare I Un veac și 
mai bine de bătălii crîncene în 
numele idealului comunist — bă
tălii care nu s-au terminat — 
purtate în numele omului pe ca
re-1 visau marii dascăli, s-a scurs 
de la acel moment în care cei 
doi uriași — să le zicem cu ter
meni de azi: șefii unei simbolice 
comisii însărcinate cu alcătuirea 
prognozei viitorului societății și

al omului — aduceau la cu
noștință generală rezultatele pri
melor lor calcule științifice: eta- 
Î>a întiia, dărî marea exploatatori- 
or. Conducînd direct bătălia. Le

nin avea să precizeze că revolu
ția în numele omului și pentru 
om nu era suficientă; era nece-

Opinii pe marginea
„Proiectului

de norme ale vieții

și muncii

comuniștilor, ale

eticii și echității

socialiste"

sar să se producă și revoluția în 
om, mai grea și mai importantă, 
cum el însuși spunea, decît cu
cerirea puterii.

Proiectul de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste, elaborat re
cent de înaltul for al partidului 
nostru și supus spre dezbatere 
largă, confirmă faptul că, în

România, procesul revoluționar 
este într-o fază care ambiționea
ză direct treapta cea mai înaltă 
visată de gînditorii marxiști: pre
facerea adînca a omului „Partidul 
sînt oamenii — se spune într-un 
foarte frumos paragraf al acestui 
ansamblu de norme ale comuniș
tilor români — istoria sa este is
toria oamenilor, conștiința lui 
este conștiința oamenilor și de a- 
ceea calitățile morale ale mem
brilor de partid au o importanță 
decisivă asupra modului în care 
Partidul Comunist Român își 
duce la îndeplinire misiunea sa 
istorică, asupra autorității și pres
tigiului său în mase, asupra dra
gostei și încrederii cu care este 
urmat de întregul popor". j

Citind fraza, nu poți, cum spu
neam, să nu te gîndești la excep
ționala perspectivă marxist-leni- 
nistă spre care partidul nostru îi 
conduce pe membrii săi, și, prin 
exemplul lor, întregul popor ro
mân. El cere tuturor, în egală 
măsură, întreaga consacrare a 
vieții personale idealurilor înfăp
tuirii comunismului în patria 
noastră și în întreaga lume, dra
goste de popor, dragoste și exem
plu de muncă în folosul națiunii, 
cinste și corectitudine, modestie 
și demnitate, spirit de echitate, 
respect și întrajutorare cu toți oa
menii înaintați, cu toate popoare-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Lunî, 7 august a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a primit delegația co
mună a partidelor din Republi
ca Unită Tanzania : Uniunea 
Națională Africană din Tanga- 
nika — (T.A.N.U.) și Afro-Shi- 
razi din Zanzibar care se află 
în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte : 
A. P. Biseko, membru al Comi
tetului Național Executiv’ al 
T.A.N.U., conducătorul delega
ției, locotenent colonel R. Haji, 
membru al Consiliului Revolu
ționar din Zanzibar, P. N. 
Mgaya, comisar al regiunii Ta- 
bora, Rajabu Heri, secretar ge
neral al Ligii de tineret 
Zanzibar, N. Mvanga, 
executiv districtual al 
din regiunea Lindi, J. 
secretar districtual al 
tineret din regiunea ___
W. J. Maleko, secretar asistent 
al Secției relații externe a 
T.A.N.U.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Cioară, Va- 
sile Vîlcu, membri ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R..

din 
secretar 

T.A.N.U. 
Mbonde, 
Ligii de 

Iringa,

CALDE FELICITĂRI

Pentru a treia oară, România in finala Cupei Davis

Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al. P.C.R.. Vasile Pati- 
lineț, Ion' Stănqscu, membri 
supleanți ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Oprea, consi
lier la C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirii cordia
le și prietenești desfășurate cu 
acest prilej s-a realizat un 
schimb de vederi și informații 
privind activitatea Partidului. 
Comunist Român, a T.A.N.U. și 
Afro-Shirazi, precum și în le
gătură cu probleme de interes 
comun din sfera vieții politice 
internaționale, a luptei popoa
relor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru libertate, in
dependență națională, pentru 
pace și progres.

Cele două părți au consem
nat cu satisfacție că relațiile 
cordiale de știmă, prietenie și’ 
colaborare dintre P.C.R. și par
tidele T.A.N.U. și Afro-Shirazi, 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Unită 
Tanzania cunosc o dezvoltare 
ascendentă si multilaterală în 
interesul celor două popoare, 
al tuturor forțelor antiimperia
liste, al tuturor popoarelor car» 
au pășit pe calea unei dezvol
tări de sine stătătoare.

In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat cu 
satisfacție vizita efectuată în 
primăvara acestui an în Tan
zania, convorbirile avute cu 
președintele Julius K. Nyerere, 
cu alți conducători tanzanieni, 
întîlnirile pline de căldură cu 
populația acestei țări.

Ambele părți și-au reafirmat 
dorința comună de a face to
tul pentru a transpune în viață 
înțelegerile și acordurile rea
lizate în timpul vizitei tovară
șului Nicolae Ceausescu în Tan
zania, de a lărgi și dezvolta 
relațiile prietenești dintre par
tide, dintre popoarele român și 
tanzanian, contribuind astfel la

asigurarea unei dezvoltări mal 
rapide, pe toate planurile, a 
celor două țări.

In cadrul convorbirii s-a re
levat că întregul curs al vie
ții internaționale este tot mai 
favorabil afirmării forțelor 
care se pronunță pentru o dez
voltare independentă, pentru 
progres economic și social și a 
fost subliniată necesitatea de a 
se acționa pentru întărirea coo
perării și unității tuturor for
țelor antiimperialiste.

In acest context a fost evi
dențiat rolul pe care-1 are în 
țările care au pășit pe calea 
dezvoltării libere, independente, 
întărirea forței și unității fie
cărui partid în orientarea și 
îndrumarea procesului de edi
ficare a noii societăți, socialis
te, în mobilizarea eforturilor 
întregului popor pentru realiza
rea acestui obiectiv.

Au fost reafirmate solidari
tatea și atașamentul profund 
fată de lupta justă dusă de po
poarele africane pentru apă
rarea și consolidarea indepen
denței naționale, pentru lichi
darea grabnică și definitivă a 
dominației colonialiste, contra 
practicilor neocolonialiste, a 
politicii de apartheid și dis
criminare rasială.

S-a subliniat importanța deo
sebită a așezării raporturilor 
între state pe baza egalității 
în drepturi, a respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale, a neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc, recunoașterii dreptu
lui fiecărui popor de a-și ale
ge liber calea dezvoltării, în 

Și
ge liber calea dezvoltării, 
conformitate cu aspirațiile 
interesele sale legitime.

Ambele părți au apreciat 
vizita delegației T.A.N.U. — -
fro-Shirazi constituie o contri
buție la întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și T.A.N.U. și Afro-Shi
razi, dintre poporul român și 
poporul tanzanian, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Unită Tanzania.

că 
A-

A CONDUCE
OAMENII

de ACULIN CAZACU

Tiriac
omul zilei!

M-a pus naiba să scriu ieri că 
Țiriac va cîștiga și viața (ah, ce 
viață!) mi-a dat dreptate. După 
ce ne-a mîngîiat cu ideea vic
toriei, în primul set, Țiri s-a în
covoiat sub soarele torid și l-a 
lăsat pe Dibleu să ciștige două 
seturi, al treilea fiind cea mai 
infernală lupta pentru puncte pe 
care am văzut-o in săraca mea 
carieră de spectator. Țiriac a 
plecat în cabină dărîmat moral-

mente, supărat pe arbitri ,și pe 
ghinionul care l-a urmărit bes
tial la cel puțin zece mingi. Dar, 
minune, el s-a întors alt om, 
proaspăt ca un adolescent și a 
egalai cîștigînd fără drept de a- 
pel. A urmat setul decisiv, pu
blicul s-a ridicat în picioare și

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. a V-a)

Un popas făcut de curînd, undeva între Craiova și Roșiorii 
de Vede, mi-a prilejuit o scurta dar revelatoare discuție cu 
un sătean, li cerusem o cană de apă și - prinzîndu-i cheful 
de vorbă și ascuțimea graiului - am prins a-i testa, încet- 
încet, înțelegerea ideii de conducere. Era după Conferința 
Națională și interlocutorul meu, luat prin surprindere de 
discuție, mi-a demonstrat pe loc că-i urmărise atent lucră
rile. Mi-a zis, mai întii că acolo despre țărani s-a zis mult 
și bine. Apoi, să știu că, dacă se vorbește acum mult despre 
știința conducerii, țăranului nu-i displace sâ se știe condus, 
numai să fie condus cșa cum cer interesele obștei. Că, după 
părerea lui, crearea asociațiilor cooperatiste nu-i o treabă 
rea, dar e rău că șefii noi, cei mai mari de la asociație, 
vin uneori în fața țăranilor cu anume interese mai vechi ale 
unor grupuri de care sînt mai legați.

Omul avea o clară și solidă reprezentare a dimensiunilor 
conducerii : cu cît conduci mai mulți oameni, cu atît trebuie 
să te simți mai legat de toate nevoile lor. Am înțeles că, 
pentru el, forța conducerii nu stă doar în autoritatea dobîn- 
dită ci, mai cu seamă, în gradul pătrunderii zilnice a șefului, 
cu clarviziune și echilibru, în lumea atît de variată a psiho
logiei țăranului. „Degeaba-i dus pe la școli înalte un inginer 
— îmi spunea săteanul — dacă nu știe să ghicească ce spun

(Continuare în pag. a IV-a)
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UNUL DINTRE
„CEI 300"

Recordman dl recoltelor din 
această vrură — 4 413 kg orz la 
ha și circa 5 000 kg la grîu — 
— Florea Preoteasa, șeful fermei 
nr. 3 — dmp la C.A.P.-Stoica- 
nești, județul Olt, a început de 
curind construcția unei locuințe 
noi. Faptul ar putea fi trecut cu 
vederea în amoianța cotidiană a 
Stoicăneștilor. căci alți și alți ti
neri și-au ridiaat aici case noi în 
ultimii ani, odată cu înteme
ierea familiei. Am consemnat 
însă împrejurarea aceasta ca pe 
un eveniment, din mai multe 
motive. Utecistul Florea Preotea
sa, unul dintre cei 300 membri 
ai organizației U.T.C. comunale, 
este cel dinții cooperator care iși 
construiește locuința pe baza 
schiței de sistematizare a comu
nei Stoicănești, recent definitiva
tă Conducerea C.A.P. și prima
rul au hotărît că este cel mai 
îndreptățit să treacă primul la 
materializarea unui 
„proiect de vila1, cu 
parter și etaj, de 5 
camere, cu toate a- 
nexele. Construcția 
va fi executată da 
echipa de construe 
tori ai cooperativei 
sub conducerea 
meșterului Ionel Pi- 
țigoi, iar îa toamnă 
tînărul șef de fermă 
se va muta în casă 
nouă împreună eu 
soția, contabilă la 
C.A.P. și fetița lor

Poată c4 rindurile acestea 
n-ar fi fost receptate ime
diat după încheierea pri

mei sesiuni a concursurilor de 
admitere. Nereuțita lasă un 
gust ama- care face opaci, 
pentru moment, perspectica, 
foftd candidați mobilistndu-se 
mai greu in luarea unor noi 
hctdriri In ceea ce-i pricește. 
Nu ati in intenția noastră si con- 
soldmfacd pe cet ce n-ou trecut 
bariere amcvnului pentru a do
pam bceem, dsoi la profesionaU, 
ari studenp Dar nereuțda nu 
arta «m ape, « adecăntul ln- 
țeim al cuctnt-jhsi. » eamen 
iremediabil pterdsst. Simsr, a <w 

ie ț etala ori fondtatoe do
rită — dorită ■> sensul cd-p

Concursuri de admitere
în ediția de toamnă

An nou caiitatea de -mUtX ; 
bma august repntsntă o etapă 
de recădere a matenei, da fini
sare a pregătim. D» ia sme in- 
fetes, tsmpsd care a mai rămâi 
nu permis schimbarea hotărin- 
lor in direcții diametrul apuse ți 
reslaarpt unri pregătiri cores
punzătoare ; Cine « candidat 
pentru meseria de strungar — si 
IPMM — ms poate foca o in- 
tasrerrv de JBO de grade spre o 
fcooli profeimnaii samtari.

Teatru a eon ia spnpnul ean-

didaților „Scinteia tineretului' a 
publicat ți ca continua să publi
ce rețeaua ,colilor ți a facultăți
lor care organixează a doua se
siune a concursului de admitere.

In ziarul nostru din 19 iulie, 
am publicat lista liceelor de spe
cialitate care organizează o nouă 
sesiune de admitere în perioada 
1—10 septembrie. Aproape în 
toate județele țării, licee indus
triale yi agricole scot in concurs 
locurile rămase neocupate pentru 
numeroase specialități. Cei inte

resați pot afla de la secretariatele 
liceelor respective atît specialită
țile cit și numărul de locuri scoa
se în concurs.

Tot în aceeași perioadă și li
ceele de cultură generală — care 
nu și-au completat numărul de 
locuri în prima sesiune — orga
nizează a doua ediție a concursu
lui.

Incepînd cu ziarul de azi, vom 
publica lista școlilor profesionale
— incluzînd deci și ucenicia la 
locul de muncă — unde se mai 
organizează concursuri de admi
tere, tot în perioada 1—10 sep
tembrie. Pentru ucenicia la locul 
de muncă — acolo unde nu se 
va completa cifra de școlarizare
— se va organiza o a treia se
siune, între 20—30 septembrie.

In numărul nostru din 2 au
gust am publicat rețeaua facultă
ților cu profil tehnic și economic, 
precum și numărul de locuri ne
ocupate, unde se organizează 
concursuri de admitere în sesiu

nea 5—12 septembrie. Pentru 
subingineri, concursul se va ține 
în perioada 15—22 septembrie.

Școlile de specializare postli
ceală încheie „sezonul" con
cursurilor de admitere, organi- 
zîndu-le — pentru toate locurile 
planificate și pentru toate for
mele de școlarizare (învățămînt 
de zi, seral și fără frecvență) — 
în perioada 15—22 septembrie. 
Numai în eventualitatea că n-au 
fost ocupate toate locurile, con
cursul se poate repeta între 25— 
29 septembrie. Rețeaua unități
lor de specializare postliceală 
care vor funcționa în anul școlar 
1972—1973 n-a fost făcută încă 
publică de Ministerul Educației 
și Învățământului, deși candidații 
au tot dreptul să dorească a fi\ 
de acum informați. Pînă la în-) 
scrierea pentru concurs a mai1 
rămas o lună de zile, ceea ce 
este destul de puțin.

M. V.

Viața

în vîrstă de un an. 
Astfel de locuința 
noi cu care, in per
spectivă, comuna 
se va împodobi,

GHEORGHE NEGRU» unul 
dintre „cei 300“

Stoicăneștt 
________  așa cum 

ptevăd schițele, fotografiile și 
detaliile proiectului de siste
matizare, vor fi în aceste săptă
mâni și obiectul unei întllniri, 
trecută în programul de activi
tăți al comitetului comunal 
U.T.C., pentru acest trimestru. 
Printre invitați: toți elevii și stu
denții sosiți acasă în vacanță...

ANGHEU GHINESCU, elev la Pașcani H 
anul II, specialitatea lăcătuși mecanici

— Ce sarcină concretă ai pri
mit în adunare ?

— Să particip la munca In 
C.A.P., în timpul verii; să ajut 
la organizarea manifestărilor 
educative inițiate de comitetul 
comunal U.T.C. in vacanță.

Nu departe, intr-un lan de 
grîu pe care tocmai se termina 
recoltatul l-am întîlnit apoi, pe 
același itinerar al unei zile, prin-

Colegii celui mai tînăr utecist dl comunei, elevi tn clasele a 
Vil-a, a VllI-a și a IX-a la școala generală din Stoicănești

— Ce fac aceștia în comună, 
acum, vara ?

— Lucrează în cooperativă. La 
noi, în fiecare an, prin elevii și 
studenții aflați în vacanță nu
mărul lucrătorilor cooperativei 
crește cu 300, a răspuns Florea 
Preoteasa. Ne-a destăinuit tot
odată preocupările sale și ale 
celorlalți membri ai comitetului 
comunal U.T.C. pentru organi
zarea unor acțiuni de orientare 
profesională și de informare po
litică, manifestări cultural-educa
tive, spectacole artistice și întîl- 
niri la care să participe toți „cei 
300“...

Pe cei mai mulți i-am și întîl
nit, atunci, la lucru. lată-L bună
oară, pe Gheorghe Negru, din 
clasa a VlII-a a școlii generale. 
La cei 14 ani ai săi este cel mai 
tînăr utecist din comună, primit 
în organizație la sfîrșitul anului 
de învățămînt, în ultima adunare 
generală U.T.C. din școală, în 
pragul vacanței de vară. Încărca 
orz, la magazia de cereale a coo
perativei, pregătind sacii care 
luau drumul bazei de expediere 
din gara Radomirești.

Colegii ?
— Mihai Jugănaru și alții sînt 

tot aici, la magazie. Alții au 
mers cu părinții, la prașila po
rumbului.

— Sînt și unii care stau 
pe-acasă ?

— Da, cei mici, rămtn cu 
caprele la păscut...

tre tinerii comunei, pe ucenicul 
Anghel Ghinescu, elev la Pașcani, 
în anul II lăcătuși-mecanicL 
Coborîse de pe combină, la fie
care find în lan îi treceau prin 
mîini 18 saci. „Așa am hotărit 
cu colegul meu de clasă Ion Spă- 
taru • să nu stăm acasă fără 
■treabă. El muncește tot in 
cooperativă, la construcții, iar eu 
sînt aici din prima zi de campa
nie la grîu, într-o echipă cu ve
cina Maria și doi veri“.

Nu era singurul care urma In- 
demnul unei asemenea hotărâri 
de a lucra alături de părinți. 
I-am întîlnit în ziua aceea și pe 
ceilalți, tn ambianța de efort și 
întrecere în care ei se regăsesc 
zilnic, colegi de muncă și de 
școală, fii ai satului... pe Rodica 
Negru, de la Liceul pedagogic 
din Slatina, Stelian Dinu, de la 
Școala profesională de petrochi
mie, pe liceenele Ionica Do- 
sinescu și Rodica Moraru... pe 
Silvia Vieru, elevă la Tumu-Mă- 
gurele, pe Ghena Toloș, venită în 
vacanță de la Caracal șa.m.d» 
„cei 300“.

O dată terminat recoltatul ce
realelor, participă în prezent la 
celelalte lucrări agricole de se
zon.

ION TRONAC
Fotografii :

EMANUEL TÂNJALĂ

bate la ușă
de SEN ALEXANDRU

Duminici Marin — Roman — 
județul Neamț. — Școli postii- 
ceale slnt multe dar ar fi fost 
necesare ț! unele indicații In le
gătură eu profilul care v-ar in
teresa. Este greu de crezut că 
o absolventă de liceu nu are 
nici un punct de vedere In le- 
fătură cu propriul său viitor, 
ncerc să vă ajut a vă formula 

o opțiune indiclndu-vă școala 
de specializare postliceală sa
nitară din județul dv. (strada 
Soldat Porojan nr. 5 — Roman) 
cu specialitatea : asistentă me
dicala. în județele Învecinate 
funcționează : o școală postli- 
ceala comercială (str. Cuza Vo
dă nr. 1) și o școală de poștă 
și telecomunicații (Calea Moi- 
nești nr. 148) la Bacău; școli 
cu diferite specialități : sani
tară, comercială, pentru ■ con
strucții (strada Bucium nr. 17), 
pentru industria chimică (strada 
Sflntul Sava nr. 16) energetică 
(strada Socola nr. 188—190) la 
Iași. Să sperăm că veți găsi o 
școală potrivită.

Corobuță Ion — lași — Ingi
nerul de sunet nu este tn mod 
obligatoriu... inginer. Profesiu
nea se Înscrie In sfera radio- 
televlziunii. Adresați-vă deci 
emisiunii „Steaua-polară” de Ia 
televiziune care vă va putea 
furniza toate informațiile soli
citate, ca una ce se află la 
ea acasă. Cit despre a doua în
trebare Îmi mențin opinia ex
primată in răspunsul citat de 
dv. Specializa. 
mit domeniu de activitate im
plică un demers atit de labo- 
rtos Incit renascentlsmul de 
tip Pico de la Mirandola devi- 

_ ne un deziderat utopic. Firește, 
-nimeni nuryfcjmpiedică să vf 
-completați cvitura generală IiT 
~ orice domeniu^ Mijloacele nu 

lipsesc.

Simon Mariella — Oradea, 
județul Bihor — Ca geograf 
te-ai putea eventual ocupa cu 
cartografia. Școli speciale de 
etnografie „sau așa ceva" nu 
funcționează, de altfel ceea ce 
te-ar face să le alegi ar fi mai 
mult dorința de a nu fi profe
soară decit aceea de a deveni 
etnograf.

Ti-aș recomanda să te gin- 
dești și la Școala de speciali
zare postliceală de geologie 
(București, str. Justiției nr. 55, 
sector 5) care funcționează cu 
secțiile : topografie și carto
grafie, cea de a doua puțind 
să te Intereseze. Se dă examen 
la I desen ornamental și desen 
geografic (lucrare grafică), 
geografie fizică și economică a 
Republicii Socialiste Romănia 
(oral). Este geografie și nu este 
activitate didactică, adică exact 
ceea ce ne-ai cerut

Vargan C. — Tibănești. jude
țul Iași — Diriginții de oficii 
P.T.T.R. se pregătesc (prin in- 
vățâmlnt de zi) la Școala de 
specializare postliceală de tele
comunicații, București, B-dul 
Gh. Gheorghiu Dej nr. 42, sec
torul 4, telefon 14.10.37 sau 04, 
interior 479. Se dă concurs la i 
limba șl literatura română 
(scris și oral), geografie econo
mică a R.S.R. (oral). Concursul 
se desfășoară Intre 15—22 sep
tembrie. Ca bacalaureat aveți 
desigur dreptul de a vă prezen
ta. Nu se specifică o limită de 
vtrstă.

Pop Ion — comuna Vadul 
Crișului, județul Bihor — Sec
ții cu profilul depanare de a- 
parate de radio și televiziune 
funcționează la Constanța (în 
cadrul Școlii postiiceale pentru 
cooperație — str. Caraiman 
nr. 1. telefon 1.46.12) și Bucu
rești (tn cadrul Școlii postlice- 
ale pentru UCECOM, str. Eco- 
nomu Cezărescu nr. 47, sector 
7. telefon 15.82.28.) Se dă con
curs (15—22 septembrie) la ma
tematică (scris și oral) fizică 
(oral). Cit despre difuzarea de
fectuoasă a ziarelor, nu slnt 
competent, singura mea posibi
litate de-a comunica tn cadrul 
acestei rubrici rămlntnd tot 
coloanele ziarului nostru.

Bodea Ecaterina — comuna 
Negraș, județul Argeș — Insti
tute de învățători șl de educa
toare (care preocupă de altfel 
pe mulțl dintre corespondenții 
noștri) nu slnt prevăzute in în
drumătoarele de care dispu
nem. Adresați-vă direct Minis
terului Educației și învățămin- 
tului — sau Inspectoratului 
școlar județean. Dacă sinteți

bacalaureat ați putea urma tm 
institut pedagogic de trei ani 
cum ar fi. in cazul dv, Insu- 
tutul Pedagogi? d— Pttesd 
(Bd, Gh. Deja nr. 41. uueicc 
1.36.04.).

Corela Badea — comuna Slă- 
tioara, județul Olt — Operato
ria de film și televiziune se 
învață la Institutul de artă 
teatrală șl mnemategrarică din 
București (B-dul Schitu Măgu- 
reanu nr. 1. teleleu 14.71.SX). 
Examenul se dă ir. două etape. 
Etapa I (eliminatorie) constă 
din probe de aptitudini (inter
pretarea vizual-plastică a unui 
text literar; selectarea unor 
variante compoziționale dintr-o 
imagine fotografică indicată de 
comisie, compunerea unui ca
dran cu un bust iluminat cu 
trei surse de lumină, colocviu 
de cultură cinematografică pe 
baza filmelor din repertoriul 
de concurs). Etapa a II-a cu
prinde : analiza imagini: unei 
secvențe de film la prima vi
zionare, un examen de fizteâ 
(optică) și o probă de specia
litate fotografică (analiza unei 
reproduceri-color din pictura 
națională și universală), reali
zarea a două imagini fotogra
fice (portret si personaj tn de
cor) cu susținerea concepției de 
realizare artistică și tehnică).

Violeta și Cristina — comuna 
Limanu. județul Constanta — 
Iată răspunsurile la întrebările 
voastre i 1 — liceul seral dă 

- ••••4 ra și cel de 
zi; 2. școlile postiiceale din 
Roman și Bistrița nu au secții 
de farmacie ci numai de asis
tente medicale. Se fac înscrieri 
ca tn flecare an. X Se dă exa
men la anatomie și fiziologie 
(scris șl oral), chimie (oral), 
înscrierile încep la 1 septembrie 
1972 și țin plnă In preajma exa
menului care are loc Intre 15— 
22 septembrie. 4. Nu înțeleg de 
ce vă interesează școlile din 
Roman și Bistrița cită vreme 
aveți o școală postliceală chiar 
la._ Constanța (strada 30 De-
cembrie nr. 6, telefon 1.4X72) și 
încă mult mal bogată In profiles 
asistentă medicală, asistentă 
de ocrotire, asistent medical de 
laborator și chiar., asistent de 
farmacie pe care-1 căutați In 
Bistrița deși I! aveți lingă casă. 
Pentru farmacie se dă examen 
la chimie (scris și oral), bota
nică (scris). Alte întrebări mai 
aveți?

Unor cititori care mi-au ce
rut lămuriri cu privire la di
ferențe, transferări dintr-o 
școală intr-alta și alte infor
mații de administrație școlară 
Ie aduc la cunoștință că nu 
posed astfel de informații. Ii 
sfătuiesc să se adreseze auto
rităților școlar» de resort.
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SITUAȚIA LOCURILOR
pentru concursul de admitere în învâfâmîntul profesional aparținînd Ministerului Economiei

Centrul de concur» și meseriile

Gr. k. ind. lemnului Arad 
B-dul Karl Marx 29—31 

ține concurs la Oradea pentru între
prinderi din jud. Bihor, la urmă
toarele meserii j

— Operator ind. prefabricatelor din 
beton

— Tîmplar mobilă și art. tehnice
— Lăcătuș mecanic

Gr. șc. ind. lemnului Blaj 
Str. Dr. Petru Groza 25

— Operator la fabric, șl prelucr. gea
murilor A

— Operator la fabric, plăcilor fibro-“ 
lemnoase

— Tîmplar mobilă și art tehnice
— Tîmplar construcții

Șc. prof. ind. lemnului Brăila 
B-dul Karl Maix S3

— Prelucrător și montator marmură
— Operator la fabric, celulozei și hîrtiei
— Operator la ind. prefabricatelor din 

beton
Gr. șc ind. lemnului București 

Str. Elev Ștefănescu Ștefan nr. 9
— Tîmplar mobilă și art tehnice

Șc. pruf. ind. lemnului Bușteni 
Str. Caraiman nr. 38

— Operator la frabic. celulozei și hîrtiei 
Șc. prof. ind. lemnului Călărași

Str. Plevna nr. 225
— Operatori ind. prefabricatelor din 

beton
— Operatori la fabric, celulozei și 

hîrtiei
— Ceramist ceramica brută

Gr. șc. ind. lemnului Caransebeș
Str. Libertății nr. 21

— Lăcătuș mecanic ind. lemnului
— Tîmplar mobilă și art. tehnice
— Operator la fabric, plăcilor aglo

merate
— Mecanic la constr. drumurilor fo

restiere
Șc. prof. ind. lemnului Cluj 

Str. Borzești nr. 13
— Tîmplar mobilă și art tehnice 

Gr. șc. ind. lemnului Codlea-Brașov
Str. Laterală nr. 60

— Operator ind. prefabricatelor beton
— Zidar betonist
— Dulgher
Gr. șc. ind. lemnului Curtea de Argeș 

B-dul Republicii 21
— Mașinist la fabric, cherestelei
— Operator la fabric, plăcilor aglo

merate din lemn
— Tîmplar mobilă și art. tehnice
— Lăcătuș mecanie în exploatări fo

restiere
— Tîmplar construcții
— Electrician de întreț. și reparații 

In ind. mat. construcții
— Lăcătuș mec. în ind. mat. c-ții

Gr. șc. ind. lemnului M. Ciuc
Str. Coșbuc nr. 80

— Mașinist la fabric, cherestelei
— Operator la fabric, plăcilor aglo

merate din lemn
— Tîmplar mobilă și art. tehnice
— Lăcătuș mec. ind. lemnului

Gr. șc. ind. lemnului P. Neamț 
Str. Ștefan cel Mare 67

— Mașinist la fabric, cherestelei
— Tîmplar construcții

Gr. șc. ind. lemnului Rm. Vîlcea 
Str. V. I. Lenin nr. 311

— Dulgher
Șc. prof. ind. lemnului Satu Mare 

Str. Crișan nr. 1
— Mașinist fabric, cherestelei

Forestiere și Materialelor de Construcții

Sesiunea 1-10 septembrie 1972 -

Nr. locuri
in șc. la ucenicie
prof. loc muncă

35
78
37

20
35

20

30
26
15

30

45

25
120

15

56

10
30

35

22

20 10
21 14
— 10

15 16
45 64

— 69

- 31

35 107

20 25
40 ««te
10 —

37 60
60 _ _
84 100

24
— 76

21
25

30 -

53 _
42 58
20 7

21
22 —

10 -

10

— Tîmplar mobilă și art. tehnice 25
— Operator la fabric, mat. de izolații

în constr. (cu recrutarea de la 
Simleul Silvaniei) 42

Gr. șc. ind. lemnului Sibiu
Str. Movilei nr. 8

— Tîmplar mobilă și art. tehnice 30
— Mașinist la fabric, cherestelei 30

— Strungar _
— Ceramist ceramică brută 20
Gr. șc. ind. lemn. Sighetul Marmației

Str. Dragoș Vodă nr, 39
— Lăcătuș mec. ind. lemnului —

Gr. șc. ind. lemnului Suceava
Str. Unirii nr. 17*

— Turnător-formator 25
— Tîmplar mobilă și art. tehnice 28
— Operator la fabric, celulozei șl

hîrtiei 50
— Operator la fabric, plăcilor aglo

merate din lemn —
Gr. șc. ind. lemnului Tg. Jiu

B-dul 1 Mai nr. 342
— Mașinist la fabric, cherestelei 36
— Mașinist la fabric, panel, placaj,

furnir 58
— Tîmplar mobilă și art. tehnice —

Șc. prof. ind. lemnului Tr. Severin
— Tîmplar mobilă și art. tehnice 23

Liceul silviCjTimișoara —
Pădurea Verde

— Operator ind. prefabricatelor de
beton 30

— Tîmplar mobilă și art. tehnice 
Gr. șc. ind. lemnului Tg. Mureș

Piața Eroilor Sovietici nr. 15
— Operator la fabric, și prelucr. gea

murilor —.
Gr. șc. ind. mat. c-ții Deva

Str. Prelungirea Oituz
— Operator la fabric, lianților 20
— Operator ind. prefabricatelor 40
— Prelucrător marmură —

Șc. prof. ind. mat. c-ții Fieni 
Fieni. jud. Dîmbovița

— Ceramist ceramică brută 40
Șc. prof. ind. mat. c-ții Scăeni

Corn. Scăeni, jud. Prahova 
Operator la fabric, și plelucr. gea
muri 20

— Zidar șamotor —
— Ceramist ceramică brută (pt. I. C.

Buzău) 18
— Sudor (pt. F.T.M. Buzău) —

Șc. prof. ind. mat. c-ții Turda 
Str. Aurel Vlaicu nr. 1

— Lăc. mec. ind. mat. c-ții 66
— Frezor, rabotor, mortezor 14
— Strungar —
— Sudor —
— Operator la fabric, lianților (pt.

C.M.C. Alejd) —
— Prelucrător și montator marmură

(pentru I- C. Vașcă) 32
Gr. șc. ind. mat. c-ții București- 

Militari
Str. Preciziei nr. 12

— Operator ind. prefabricatelor beton 16
— Lăcătuș mec. ind. mat. c-ții 7
— Operator ind. prefabricatelor (pt.

I. P. Constanța, concurs la Con
stanța) 32

— Mașinist la fabric, cherestelei (pt.
C.E.I.L. Constanta, concurs la Con
stanța) 17

—• Operator la fabric, lianților (pt.
ciment Medgidia concurs la Con
stanța) —

— Lăcătuș construcții metalice (pt. 
C. E I. L. Constanța, concurs la

10
9

30
respective pînă la

Constanța)
Candidații se pot înscrie la centrele

1 septembrie 1972.
Concursul se ține la centrele respective în perioada 1—10 | 

septembrie 1972, conform normelor elaborate de Ministerul K 
Educației și învățămîntuluț
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LA PANOUL DE ONOARE

TABLOU VIBRANT

Elanul sc cere dublat

Realizările tineretului pe șantierele de muncă voluntar-patriotică
Tn urmă cu cîfeva zile, Secretariatul Comitetului Central al U.T.C. 

analizat activitatea de muncă patriotică a tineretului, desfășurată 
primul semestru al acestui an, precum și modul în care organele 
organizațiile U.T.C., consiliile asociațiilor studențești s-au preocu-

in
și _ .
pat să asigure condiții optime pentru reușita acțiunilor inițiate de ti
neri. în mod deosebit a fost evidențiat faptul că, în condițiile supli
mentării planului anual la majoritatea obiectivelor, organizațiile 
U.T.C. au obținut bune rezultate în îndeplinirea principalelor anga
jamente. Cifrele sînt concludente :
• Valoarea lucrărilor realizate prin muncă patriotică a tineretului 

se ridică la peste 972 milioane lei • Tn prezent funcționează 303 
șantiere ale tineretului în industrie, 848 în agricultură, 1 032 în dome
niul construcțiilor social-culturale • 856 209 elevi și 17 058 studenți 
au participat, în primul semestru, la strînsul recoltelor în unitățile 
agricole • Prin strădania tinerilor, în primele 6 luni ale acestui an 
296 677 tone fier vechi au fost trimise către oțelăriile patriei • Tinerii 
brigadieri au plantat pomi pe o suprafață de 6 444 ha., au amena
jat terenuri pentru irigații pe o suprafață de 12 680 ha, au lucrat la 
îndiguiri și desecări, au strîns plante medicinale, au participat la con
strucții de școli și de obiective social-culturale.

Totodată, au fost semnalate și rămîneri în urmă în unele ju
dețe. Secretariatul C.C. al U.T.C. a stabilit măsuri corespunzătoare 
pentru lichidarea deficiențelor constatate, pentru activizarea partici
pării tineretului la muncă voluntar-patriotică.

VVVVVVV\ZVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV1'

tinerilor
brigadieri

In sprijinul Măsuri adoptate de C.C.
al U.T.C., in colaborare

cu ministerele și alte 
institufii centrale

PENTRU CA MUNCA
SA FIE MAI SPORNICA

AL ENTUZIASMULUI
Șl HĂRNICIEI

• In cinstea Conferinței Naționale a partidului, tinerii din 
organizațiile județene ale U.T.C. Galați, Dolj, Prahova, Con
stanța, Argeș au inițiat săptămîni și zile record pentru co
lectarea deșeurilor metalice și au expediat către oțelării tre
nuri marșrut.
• In primul semestru al acestui an au fost expediate că

tre oțelăriile patriei, ca rezultat al muncii voluntar-patrio- 
tice efectuate de tineri, 297 677 tone fier vechi. Rezultate 
bune au obținut îndeosebi județele Arad, Galați, Hunedoara, 
Teleorman, Vrancea.

• O amploare deosebită au cunoscut în acest an acțiunile 
de muncă patriotică in silvicultură organizate în cadrul 
..Lunii pădurii*4. Rezultatele obținute în această primăvară 
de către tineri la acțiunile de împădurit sint cele mai bune 
din ultimii 10 ani. S-au evidențiat în mod deosebit tinerii 
din organizațiile județene U.T.C. Bistrița-Năsăud, Cluj, Vîl- 
cea, Neamț. Alba. Suceava.

• Răspunzind chemării partidului pentru înfăptuirea sar
cinilor ce decurg din programul național de îmbunătățiri 
funciare, sute de mii de tineri, organizați în peste 850 de 
șantiere ale tineretului, au participat la lucrările de îndi
guiri, desecări, regularizarea cursului unor riuri, amenaja
rea terenurilor pentru irigație, înlăturarea excesului de apă 
de pe suprafețele cultivate, redarea unor terenuri în circui
tul agricol. La aceste lucrări s-au evidențiat în mod deose
bit tinerii din organizațiile județene U.T.C. Mureș, Caraș- 
Severin, Mehedinți, Galați, Arad, Teleorman, Suceava.

• Participarea tinerilor la 
acțiunile de muncă patrioti
că se va face în funcție de 
specificul locului de mjjncă, 
de importanța obiectivelor, 
de nevoile ce se ridică pe 
plan local. în așa fel incit 
munca acestora să fie utilă 
și eficientă.
• Tinerii de la orașe și 

de la sate vor fi mobilizați 
să participe și Ia efectuarea 
lucrărilor necalificate la u- 
nele obiective ce se constru
iesc în incinta unităților e- 
conomice în care muncesc, 
în unitățile din agricultură, 
la căminele muncitorești, 
grupuri social-culturale. te
renuri de sport, baze turis
tice și de agrement, amena
jări edilitar-gospodărești etc

• Elevii și studenții vor 
participa la acțiuni de mun
că patriotică ce se întreprind 
în orașe și la sate, în uni
tățile de învățămînt, în uni
tățile din agricultură la strin- 
gerea recoltei, pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare și 
de amenajare a pășunilor, 
în fabricile de conserve și 
centrele de sortare a legu
melor și fructelor, la proiec
tarea și construcția unor o- 
biective industriale, social- 
culturale, sportive și turisti
ce, la amenajarea ateliere
lor școlare și la extinderea 
spațiilor de școlarizare, la 
strîngerea plantelor medici
nale, a fructelor de pădure 
și la lucrările din silvicultu
ră etc. Stabilirea locurilor

muncă se va face în func
ție de cerințele elevilor și 
studenților, de profesiile 
pentru care se pregătesc, de 
cerințele pe plan local și 
central, in așa fel ca mun
ca lor să fie cît mai eficientă.

Pentru a asigura parti
ciparea tuturor tinerilor la 
muncă patriotică in mod or
ganizat și cu eficiență spo
rită, în toate organizațiile 
U.T.C. vor funcționa brigăzi 
permanente de muncă volun
tar-patriotică, alcătuite din 
30—50 de tineri, conduse de 
un comandament desemnat 
in adunarea generală a ute- 
cîștilor.

• Elevii și studenții con- 
stituiți in brigăzi de mun
ca voluntar-patriotică vor fi 
însoțiți în acțiunile pe care 
le întreprind de cadre di
dactice numite prin decizii 
de inspectoratul școlar sau 
de senatele instituțiilor de 
învățămînt superior, la pro
punerea organizațiilor U.T.C. 
și a asociațiilor studențești.

O Detașamentele și brigă
zile de 
să aibă 
proprii.

fi programați să lucreze la 
obiectivele stabilite de comi
tetele executive ale consilii
lor populare a se realiza 
prin contribuția în muncă a 
populației Gin localitățile de 
domiciliu. Fiecare membru al 
U.T.C. sau al asociației stu
dențești va primi un carnet 
de brigadier, în care coman
dantul brigăzii de muncă pa
triotică, secretarul organiza
ției U.T.C. sau președintele 
asociației studențești va con
semna obiectivul de muncă 
la care tinârul a participat, 
precum și numărul de ore 
lucrate. Carnetele de briga
dieri vor fi înmînate în adu. 
nările generale ale uteciști- 
lor, pe șantiere ale tineretu
lui, în tabere de munca 
triotică.
• Comitetul Central

U.T.C. organizează anual 
treceri între organizațiile ju
dețene pentru îndeplinirea 
planului de muncă patrioti
că, acordînd premii și dis
tincții. Organizațiile jude
țene clasate pe primele 
trei locuri primesc dis
tincții și premii, după 
cum urmează: locul I
— DRAPELUL $1 DIPLO
MA DE ONOARE ALE C.C. 
AL U.T.C.; locul H — 
DIPLOMA DE ONOARE A 
C.C. al U.T.C.; locul III — 
DIPLOMA DE ONOARE A 
C.C. AL U.T.C.

• Pentru stimularea orga
nizațiilor județene ale U.T.C. 
în îndeplinirea și depășirea 
planului de acțiuni de mun
că patriotica în raport cu 
specificul județului (condiții 
naturale, posibilități locale).

se vor acorda distincții și 
premii pe obiective la: co
lectarea deșeurilor feroase și 
neferoase ; lucrări în silvicul
tură ; lucrări in agricultura; 
activitatea elevilor și stu
denților in taberele de mun
că patriotică.

• Comitetele U.T.C. și con
siliile asociațiilor studențești 
acordă tinerilor care efec
tuează anual peste 100 de ore 
muncă patriotică insigna de 
fruntaș și fac propuneri de 
acordare a unor stimulente 
materiale și morale de către 
organele superioare (excursii, 
trimiteri în tabere de odih
nă. acordarea de distincții și 
diplome).

• Răspunzind cu entuziasm chemării colectivelor de elevi 
și studenți din județul Iași, aproape 400 000 de elevi și stu
denți din toate județele țării s-au organizat in brigăzi de 
muncă patriotică, participind in perioada vacanței de vară, 
la strîngerea recoltei în unitățile din agricultură* prelucra
rea produselor agricole în fabricile de conserve* construcția 
unor obiective industriale, construcții de drumuri, șosele, căi 
ferate, ateliere și laboratoare școlare, construcții universi
tare. case de cultură și cluburi ale tineretului, baze sportive, 
turistice, de agrement și alte obiective sociale și culturale. 
Pentru realizarea acestor obiective au fost constituite peste 
2 6M de șantiere de muncă patriotică ale tineretului. O pre
ocupare deosebită pentru buna organizare și conducere a ac
tivității brigăzilor de muncă patriotică au dovedit comitetele 
județene U.T.C. Prahova, Hunedoara, Timiș, Arad, Galați, 
Sibiu, Biber. Teleorman, precum și Comitetul municipal 
București al V.T.C
• Menționăm puternicul caracter educativ pe care a reu

șit să-1 imprime muncii patriotice organizația județeană 
Argeș a U.T£h care în acest an a îmbunătățit considerabil 
frumoasa tradiție a brigăzilor „Argeș*4.
• Conducerile LA.S. Chirnogi, I.A.S. Popești-Leordeni, 

I. A. S. Vedea și altele au adresat mulțumiri Consiliului 
U.A-S. din cadrul Universității București, pentru aportul pe 
care l-au adus studenții acestei prestigioase instituții de în
vățământ la recoltarea produselor agricole și la încheierea 
în timp optim a campaniei agricole de vară.

Ce veți întreprinde pentru

a ține pasul cu fruntașii?

muncă patriotică pot 
denumiri și ecusoane

taberele și pe șan-• In
tierele tineretului se va des
fășura o permanentă activi
tate educativă.

• Toți tinerii muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi, stu- 
denți, precum și alte categorii 
de uteciști care au împlinit 
virsta de 18 ani. apți pentru 
a efectua contribuția în mun
că, vor presta această contri
buție la obiectivele stabilite 
de organizațiile U.T.C. sau a- 
sociațiile studențești, împre
ună cu consiliile populare. 
Tinerii care participă la a- 
semenea acțiuni nu vor mai

de o cit mai bună organizare
de
la

ac-
ti-

interesat 
rezultatele înregistrate 
jumătatea unui an de 
tivitate pe șantierele 
neretului, precum și de cele 
mai importante probleme 
privind organizarea muncii 
voluntar-patriotice. Prima 
întrebare s-a referit la rea
lizarea obiectivelor pe care șî 
le-au propus pentru această 
jumătate a anului organiza
țiile U.T.C.

— Ca urmare a hărniciei 
seriozității tinerilor bri

gadieri, au fost realizate prin 
muncă voluntar-patriotică, în 
numai șase luni, lucrări în

meni. Toți activiștii, în frunte 
cu primul-secretar, sînt pe 
teren. Știu că a fost o ședință 
și fiecare a primit sarcini 
concrete.

...Și în legătură cu obiecti
vele de muncă patriotică ? 
întrebăm noi din nou.

Convorbire cu tovarășul
ILIE LEPĂDAT

adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

valoare de peste 972 milioane 
lei, ceea ce reprezintă 58 la 
sută din planul anual îmbună
tățit.

— Este, intr-adevăr, un suc
ces. Vă rog totuși să precizați : 
care au fost elementele 
ritoare în obținerea lui ?

— Hotărîtor este elanul 
rilor. Ei au depus eforturi

hotă-

tine- 
foar-

județean 
economi- 
redacție, 
la între-

te mari, concretizîndu-și astfel 
dorința de a aduce cît mai 
multe economii prin muncă 
voluntar-patriotică. Dar un rol 
important îl are și faptul că în 
acest an există o colaborare 
mai bună a organizațiilor 
U.T.C. cu unitățile beneficiare, 
totodată, datorită reglementări
lor aduse de C.C. al ” ~
ministerele cu care 
în domeniul muncii 
acțiunile tineretului

Cu ocazia analizei fâcutâ de Secretariatul C.C. al U.T.C. s-a 
constatat câ sint și județe unde organizațiile U.T.C. neglijează 
sau organizează necorespunzător activitatea pentru indeplinirea 
tuturor obiectivelor planului acțiunilor de munca patriotică. Ceea 
ce ni se pare de neînțeles este că unele județe aflate an de an 
in plutonul fruntașilor, au înregistrat in primul semestru al acestui 
an, la lucrări finanțate, realizări cu mult inferioare posibilităților 
lor. Ce veți întreprinde pentru a reveni în rîndul fruntașilor ? — 
iată întrebarea pe care am adresat-o, prin telefon, unor comitete 
județene ale U.T.C. Redăm răspunsurile primite.

VÎLCEA
Președintele consiliului ti

neret sătesc, tovarășul Aurel 
Vlâdoiu, cu care am stat de 
vorbă ieri, ne-a informat că 
în cadrul Secretariatului Co
mitetului județean al U.T.C. 
au fost analizate amănunțit 
cauzele acestei rămîneri in 
urmă la lucrări finanțate și 
s-au luat măsuri corespunză
toare pentru înlăturarea lor. 
In întreg județul există acum 
o mare concentrare de forțe 
pentru mobilizarea tinerilor 
în vederea lichidării restan
țelor. Fiecare activist U.T.C. a

primit sarcini concrete în a- 
cest sens. în încheiere, tova
rășul Aurel Vlâdoiu ne-a 
spus :

— Vă rog să consemnați că 
totuși județul nostru are și 
realizări frumoase în activita
tea de munca patriotică des
fășurată în primul semestru. 
La deșeuri metalice, din 
5 000 tone planificate pentru 
întreg anul, au fost colectate 
3 145 ; la împăduriri și la iri
gații au fost deja depășite 
planurile anuale.

MARAMUREȘ
Ne-a răspuns secretara 

tehnică a Comitetului jude
țean Maramureș al U.T.C. A- 
flăm că majoritatea activiști
lor sînt pe teren, la sate, 
pentru a organiza munca pa
triotică a tineretului. Să spe
răm că observațiile critice 
care le-au fost aduse cu oca
zia analizei sînt pentru toți 
un serios motiv de meditație 
și de acțiune. Menționăm că 
din cele 62 comitete comu
nale U.T.C. existente în ju
deț, numai 14 au contribuit 
la realizarea lucrărilor finan
țate. Un semn d* atenție 
mare I

DÎMBOVIȚA
ta insistențele noastre

Către

re-

petale, nl s-a promis câ se
cretarul Comitetului 
U.T.C. cu probleme 
ce va telefona la 
pentru a răspunde
barea adresată. Dar răspun
sul așteptat n-a sosit pînă la 
închiderea ediției. Nu-i tîrziu 
nici astăzi, sperînd că, între 
timp, activiștii au fost și sint 
la lucru...

MINISTERUL INDUSTRIEI METALURGICE, 
I.C.M., CENTROCOOP Șl D.C.A.

ILFOV
răspuns tot secretara 
a Comitetului jude- 
U.T.C. :

Ne-a
tehnică 
țean al

— Nu puteți vorbi cu ni-

Ni se face cunoscut că mari cantități de 
metale vechi, ambalaje și deșeuri de hîrtie, 
adunate de tineri prin eforturi depuse în ca
drul acțiunilor de muncă patriotică, stau în 
depozite, deoarece unitățile specializate a- 
flate în subordinea dv. întîrzie să le ridice. 
Cui i se datorează această neglijență și ce 
măsuri veți lua pentru ca munca tinerilor să 
nu fie irosită, iar oțelăriile să beneficieze de 
aceste metale ?

Așteptăm răspuns urgent pe adresa re
dacției.

U.T.C. și 
conlucrăm 
patriotice, 

_ ,____  ______.. sînt 
bine orientate decît în alți 
iar obiectivele, stabilite 
timp, mai judicios alese:

— Ar mai fi de adăugat că 
întrecerea între organizații are 
un caracter stimulator. Dorința 
de a ocupa locuri fruntașe ex
plică și ea elanul cu care se lu
crează.
. — Intr-adevăr, mai ales că în 
afara întrecerii generale, unde 
fruntașii vor fi distinși cu Dra
pelul C.C. al U.T.C., premii și 
diplome, se mai desfășoară o 
întrecere pe obiective — care 
face posibilă participarea tutu
ror județelor în raport de spe
cificul lor economic. Stimulator 
este și faptul că sumele înca
sate pentru depășiri 
la lucrări finanțate 
cea mai mare parte 
zatiile U.T.C. și la 
județene ale U.T.C., Liind desti
nate organizării de acțiuni cul
tural-educative. turistice, spor
tive.

— Ce a fost caracteristic, în 
acest an, în relațiile dintre or
ganizațiile U.T.C. * 
beneficiare ?

— Semnificativ 
că, în general, 
unităților economice sînt mul
țumiți de ajutorul primit 
din partea tinerilor și, în 
consecință, răspund printr-un 
sprijin activ. Menționez că în 
această vară, studenții și elevii 
care participă la lucrările agri
cole, în tabere de muncă, s-au 
bucurat de condiții optime. 
Ce păcat însă că în cîteva 
locuri — la I.A.S. Studina, 
I.A.S. Tg. Frumos, I.A.S. Bacău 
— s-a afirmat cu precădere co
moditatea organizatorilor.

In altă ordine de idei, este de 
dorit ca în viitor să existe o 
mai mare preocupare pentru o

mai 
ani, 
din

peste plan 
rămîn în 

la orga ni - 
comitetele

și unitățile
este faptul 
conducătorii

evidență reala a lucrărilor.
Ce alte măsuri se cer a fi 

luate pentru buna organizare în 
viitor a 
iice ?

— Se 
cola de 
trebuie . ____
acum. Deoarece elevii și __
denții vor participa în număr 
mare Ia o serie de lucrări, este 
necesar să se întreprindă mă
suri pentru asigurarea condiți
ilor de muncă și de viață, a 
mijloacelor de transport ; cred 
că este nevoie, în privința pre
gătirilor pentru această campa
nie, și de activizarea organiza
țiilor U.T.C. ale cadrelor di
dactice.

— Dar înainte de campania 
agricolă de toamnă, care sînt o- 
biectivele asupra cărora trebuie 
să-și concentreze activitatea or
ganizațiile U.T.C. ?

— în primul rînd, să-i mobi
lizeze pe elevii și studenții care 
își petrec vacanta în sate Ia lu
crările curente din cooperativele 
agricole de producție : culesul 
legumelor și fructelor, asigu
rarea bazei furajere prin exe
cutarea de frunzare ; de aseme
nea, să-i mobilizeze pe toți ti
nerii satelor pe șantierele con
strucțiilor de școli, la acțiuni de 
înfrumusețare și sistematizare 
a localităților.

Atit la sate cît și la orașe este 
necesar ca fiecare tînăr să aibă 
de îndeplinit sarcini concrete 
privind participarea la acțiuni 
de muncă voluntar-patriotică. 
Toate categoriile de tineri — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi și studenți — trebuie an
trenate să participe la lucrări 
de muncă patriotică, pentru a-și 
aduce și în acest fel contribu
ția Ia dezvoltarea economică a 
țării. Este însă deosebit de im
portant să se creeze condiții 
pentru ca fiecare tînăr să aibă 
o participare eficientă. Dacă 
proiectant» vor fi solicitați să 
realizeze proiecte pentru obiec
tive economice mai mici, pentru 
baze cultural-sportive. dacă 
ceilalți specialiști vor realiza 
lucrări de specialitate, atunci 
eficiența muncii patriotice va fi 
mult mai mare. în această 
privință există deja o experien
ță pozitivă. Ea trebuie să fie 
însă generalizată. Și încă ceva : 
activiștii U.T.C. să fie factori 
activi în mobilizarea tinerilor 
la muncă patriotică, să-i înso
țească în permanență, să rezol
ve operativ problemele de ordin 
organizatoric, să fie un exemplu 
pentru tineri.

muncii voluntar-patrio-
apropie campania agrî- 

toamnă. Pregătirea ei 
începută încă de pe 

stu-

Redactorul paginii : 
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DOCUMENTELE CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI—PE MASA DE LUCRU A 

SCRIITORILOR SI ARTIȘTILOR
z

Mobilizator
program

revoluționar
CONSTANTIN STOICIU

Documentele 
Naționale

Conferinței 
a partidului, 

ce stau pe 
a tuturor 
popor, a 

țăranului, a 
și artistului, 

de partid și 
adevărurile și

documente < 
„tnasa de lucru*4 
creatorilor acestui 
muncitorului, a 
intelectualului 
a activistului 
de stat, conțin 
semnificațiile unuia din acele 
evenimente cu adînci ecouri so
ciale și politice, cu evidente 
consecințe în ordinea umanu
lui, nu numai la nivelul colec
tivității, ci și, sau îndeosebi, la 
nivelul fiecărui individ în par
te. Asemenea documente au 
atari dimensiuni ce pot să tul
bure creator existența unui ar
tist, să-1 păstreze într-o perma
nentă stare de veghe, într-o ne
dezmințită situație de martor și 
participant. Și, mai mult decît 
atît, ele implică munca scriito
rului ca om și cetățean, chemat 
să răspundă alături de toți cei
lalți, cu drepturi și îndatoriri 
majore.

• Scriitorul român a dovedit 
de-a lungul timpului că nu poa
te rămîne cu nici un chip în a- 
fara evenimentelor poporului 
său, că indiferentismu1 social și 
politic îi este organic străin, ba 
dimpotrivă, o anumită formație 
și o anumită stare a culturii și 
a influențelor suportate de a- 
ceastă cultură, o anumită în
țelegere a locului și a rostului 
său în societate, 1-ău făcut sen
sibil la tot ceea ce agită și mo
difică structura societății. E- 
xemplele oferite wie istoria li
teraturii noastre sînt nenumă
rate, iar faptul că cei mai an
gajați scriitori sînt scriitorii 
care au rezistat timpului, scrii
tori de valoare certă, culmi ale 
literaturii noastre, nu vine de
cît să confirme vocația unei li
teraturi realiste, de profundă 
observație socială, de deschisă 
și responsabilă participare la 
viața țării și a oamenilor ei. 
Sigur că da, s-a născut în mar
ginea acestei literaturi firești și 
necesare și o literati/ră de me
diocră și mioapă observație mai 
mult sau mai puțin socială, o 
literatură simplă și inofensivă, 
evident, pînă lă uri’ anumit 
punct, detectabilă și ari, pe a- 
locuri, șovăind între un simbo
lism ieftin înecat în flecărea
lă cu iz de filozofie de cafenea 
și un evazionism liricoid, bu 
prețiozități rizibile. A pune a- 
ceastă neputinfa a participării 
sociale doar pe seama lipsei de 
talent ar fi o explicație con
venabilă, dar numai în parte o 
explicație adecvată. O literatu
ră există, se știe, nu numai 
prin excepții, simptomatică ră
mîne însă — și aici critica poa
te argumenta cu seriozitate — 
tot mai decisa regăsire de că
tre scriitori — scriitori tineri și 
scriitori mai puțin tineri — a 
gustului vieții, a gustului rea
lității, a gustului lumii acesteia 
și a timpului acesta pe care-1 
trăim și-1 înfăptuim. Mi se pare 
una din șansele cele mai feri
cite, poate cea mai fericită șan
să pentru un scriitor, pentru 
creația sa de a fi contemporan 
și de a fi participant la desfă
șurarea în timp și în adîncime 
a unei revoluții, cu atît mai mult 
a unei revoluții socialiste. Ca 
experiență de viață experiența 
revoluției (iau în discuție, evi
dent, revoluția pe care am 
trăit-o și o trăim), fie că este

consemnată la dimensiunile co
lectivității, fie că se oprește la 

destinul unui individ, rămîne o 
fascinantă trăire, o inepuizabi
lă „sursă de inspirație". Documentele . — -*• -
P.C.R., 
general, 
ționare, .r___ ___
țel revoluției noastre socialiste 
și, ca atare, ne aparțin nouă, 
tuturor, ca propria noastră ex
periență. Din această perspec
tivă poate și • trebuie adus în 
discuție omul — omul de azi și 
omul de mîine. Cum se știe, o-

Conferinței Naționale a 
Raportul secretarului 
sînt documente revolu- 
expresii ale experien-

mul este sau se cuvine să fie 
materia operei literare, fără el 
literatura fiind un non-sers 
dacă nu nocivă. Ideea slujirii 
de către creația literară a e- 
fortului de înnobilare a omului, 
de perfecționare a lui și a vii
torului lui, trebuie înțeleasă In 
profunzime și în perspectiva ei 
dialectică O strictă relație, de 
la operă Ia omul de pe stradă, 
o consecuție în ordine morală, 
severă și ușor detectabilă, nu 
poate fi închipuită — e o ilu
zie nevinovată Nimeni nu a de
venit mai bun doar pentru că 
a citit și citește cărți. In schimb, 
descoperind In literatură ade
vărul despre sine și despre cei
lalți. omul Începe să înțeleagă, 
înțelege ce-i cu el și cu seme
nii lui, șl de la înțelegere la re
flecție cinstită asupra sa, asu
pra vieții sale și asupra felu
lui său de a fi, asupra stării 
sale morale nu e decît un sin
gur pas, hotărîtorul pas ce-1 
poate purta, și-l poartă în mul
te cazuri, spre ziua în care el 
va fi mai bun, mai drept, mai 
nobil. Nu refac aici un meca
nism al influenței operei de li
teratură asupra cititorului, în
cerc doar să înțeleg, la rîndul 
meu, că nu pot vorbi despre un 
om al viitorului fără a fi con-

știent de necesitatea străduinței 
Încăpățînate de a ți-1 apropia, 
de a-î cunoaște și sprijini pe 
omul de azi, pe omul prezen
tului. de a învăța !a nesflrșit 
adevărul despre el și despre 
faoCele Iul, despre timpul în 
care trăiește, adică despre azi 
si despre acum. A răspunde, 
deci, ca scriitor la adevărul 
prezentului nostru de fapte, de 
căutări și de întrebări, de ne
încetată așezare a omeniei in
tre earner.:, iată nu numai o în
datorire de seamă, singura care 
ÎI aduce pe scriitor In mijlocul 
lumii sale, a oamenilor vremii 
sale, ci și tocmai acea șansă fe
ricită de a izbîndi, de a fi cre
zut și ascultat ca cetățean și 
scriitor. Numai așa cărțile noas
tre pot primi, si primesc, dem
nitate. E timpul. In aceste zile, 
cind ne pregătim și muncim 
pentru viitor, cînd noi înșine ca 
oameni vrem și este necesar să 
fim oameni în deplinătatea cu
vîntului de om, e timpul, cum 
spune poetul, să rămlnem în 
stradă, să privim cu ochii și cu 
inima, să r.e bucurăm si să spe
răm, să fim ceea ce trebuie și 
ceea ce noi Înșine știm că tre
buie să fim.

Valea Prahovei e un pa
radis inegalabil pe care 
nici o fantezie uma

nă nu-1 poate reinventa 
în arta ; arta rămine un 
ecou, un Sentiment, o do
vadă alambicată a exis
tenței acestor locuri vrăjite, 
in sensul cel mai materia
list al cuvîntului. Printre 
imensitățile de verde, prin 
tăcerile de cristal, prin opa- 
lurile și onixurile luminii 
ochiul trăiește o încîntare, 
aș zice, esențială.

Dar nu numai această 
vale a Prahovei, cu perlele 
ei turistice (de la Sinaia, 
Poiana Țapului, Bușteni pînă 
la Timiș), e o chemare a 
munților : Valea Oltului, tă
cerile luminii de la Bicaz, 
sălbatica vale a Cerului (in 
sensul de nefrecventată de 
turiști), liniștea nordică de 
la Valea Vinului etc. sint 
tot atitea ispite ale verii. 
Pentru turistul improvizat 
cu mașină nouă, amator de 
evadări și mai ales de spec
tacolul evadării din citadin, 
chemarea munților e o far
să : plecarea în mașină din 
București (sau din orice alt 
oraș), goana pînă la Sinaia, 
popasul Ia primul Peco pen
tru benzină, urcușul la cota 
1 400, intrarea în restau
rant (3—4 ore) și întoarcerea 
în același ritm și apoi ex
clamația a doua zi : „a fost 
o extraordinară plimbare la 
munte!“. Dar muntele tre
buie gustat, înțeles, desci
frat, în toate tainele lui. 
Sadoveanu tăcea și observa.

însemnare

CRONICA TEATRALĂ

„întoarcerea
tatălui risipitor'

- PREMIERĂ la televiziune -

Angajament
și înfăptuire

NICOLAE IOANA
noască lumea, așa cum firiolo- 
gul în orice moment trebuie să 
aibă în față imaginea trupului 
omenesc. Numai astfel scriito
rul, artistul în genere poate a- 
vea în fiecare moment radio
grafia ei, lucru de mare în
semnătate pentru el și pentru 
societate. Ce poate fi și ce nu 
poate fi reușit în scris — cînd 
totul se reduce la a avea sau nu 
revelația propriei tale existen
țe și a lumii în care trăiești ? 
Și ce poate fi talentul decît 
puterea continuă de a comuni
ca, această stare, această reve
lație a vieții ? O a nu
fi victima unor astfel de ne
șanse este respectul pentru •- 
devăr, situarea ta continuă în
tre oameni, trăirea cu toate fi
brele a unui prezent substanți
al. Se vorbește adesea despre 
forța mobilizatoare a literatu- 

«Irii, de sentimentele nobile,..p*

Printr-o carte un autor au
tentic propune o lume. 
Dar, nu o dată, scriitorul 

declară cu modestie, în semn de 
respect pentru realitate, că nu a 
făcut altceva decît să transcrie 
ceea ce a văzut. într-atît oame
nii, întîmplările, viața rămîn 
probleme de prim ordin pentru 
el. Aceasta reprezintă de fapt 
o continuă punere de acord cu 
lumea, sau o continuă verifica
re a lumii sale lăuntrice. Citi
torul este un factor, tot atît de 
important pentru el, la care tre
buie să gîndească și de care 
trebuie să țină seama. Un 
exemplu de cum este surprin
să această relație o constituie 
„Testamentul*4 lui Arghezi t 
„Omul a scris-o, domnul o ci
tește / Fără să știe că în adîn- 
cul ei / Zace mînia bunilor 
mei“ — relație conjugată cu un 
acut sentiment al istoriei. ____,_ ___________

Autorul nu-și poate permite - care le sădește cuvintul scris 
să nu creadă în literatura sa. * ~ *— ------*----------
Marile personaje din literatu
ra noastră și cea universală, 
marile idealuri poetice, impre
sionează tocmai prin faptul că 
autorii lor se recunosc. în ceea 
ce au scris. Nu întîmplător u- 
neori se „confundă** cu persona
jul sau personajele sale. Ast
fel, se spune că Cervantes ar fi 
Don Quijotte, Flaubert, 
Bovary etc. La noi Camil 
trescu, dacă a fost unul dintre 
intelectualii care au simțit de
gradarea unor pături ale inte
lectualității dintre cele două 
războaie, el, fără îndoială, e La- 
dima, precum aș crede că nu ar 
dezonora recunoașterea lui Ma
rin Preda în marele său perso
naj Moromete. Literatura deri
vă dintr-o mare identitate cu 
oamenii, chiar dacă uneori con
fundarea cu personajul nu este 
manifestă. Astfel, autorul se 
împarte lumii, cu generozitate, 
își substituie existenta lui pro
priilor personaje, cum se tran
sformă din om în oameni, pen
tru o simplă și unică răsplată, 
aceea de a se face ascultat. A- 
desea se spune despre el 
chide o viață, o lume, 
coperte.

Și tocmai din acest 
scriitorul trebuie să știe,

d-na 
Pe-

că în- 
între

motiv, 
sâ cu-

A CONDUCE:
OAMENII

(Urmare din pag. I)
omului atunci cînd, usturîndu-l ușor de fum, privesc 
spre flacăra de sub pirostrii*. Mi-a plăcut mult vorba 
o transcriu aici fără adaos sau corectiv.

să-mi spună mai pe ocolite că ar

ochii 
atent 
sa și _ ,

Voia — sînt sigur — să-mi spună mai pe ocolite că ar 
vrea să-l știe pe inginer, pe omul „de concepție', mistuit 
in suflet de aceeași flacără care îl mistuie pe țăran. Că 
dacă il știe la conducere, să-l știe nu deasupra lui, ci 
iuminindu-i drumul, de lingă el, cu flacăra cealaltă, a știin
ței. Omul îmi releva dimensiunea orizontală a conducerii ; 
aceea a echilibrului in care se află taberele psihologiilor 

celor care servesc satul nostru contemporan. El vorbea 
psihologii, dar am înțeles bine că intuia ideea mo- 
omogenizării și consolidării stării de comunitate a 

socialist. Că gindea. de fapt, la răspunderea colectivă,

k tuturor
► despre
► joră a
J satului
► aceeași pentru toți, fața de destinele satului. Că mai departe, J
► ideea atît de larg și categoric exprimată la Conferință - 3 
k aceea a conducerii colective - își găsise un ecou nealterat, «
► în fond, în înclinarea interlocutorului meu spre sondarea 1 
J firească și naturală a convergenței tuturor psihologiilor din- 4 
, tr-un sat spre punctul de reper și, totodată, indicator al <
► intereselor comunitare. Omul știa, mi-a și spus-o, că a con- < 
J duce înseamnă a face totul pentru satisfacerea intereselor J
► generale, obștești. El traducea, direct, ideea de conducere <
► din limbajul funcțiilor ierarhice in limbajul psihologic și etic <
J al simțirii și răspunderii colective. <
k înțelesese mult din spiritul Conferinței Naționale și acolo, <
► așezat pe bancul de bîrne, de lingă poartă, a fost sustras 4
► din gîndurile sale de un trecător. Un trecător căruia, la <
► plecare, i-a zis cu apăsare in glas și în strîngerea miinii <
► întinse : „Dumneata ești tînăr, s-ar putea să ai mai mulți șef;. <
J Vezi de nu-i asculta pe toți, ci numai pe ăi de gîndesc la fel <
► cu mulțimea". Era clar că îi plăcea să vorbească nu despre < 
* șeful-funcție, ci despre șeful-om, despre comunistul de omenie. < 
[ In reprezentarea sa despre conducere, dimensiunea umanului 4
► căpătase contururi foarte largi. Așa cum, de altfel, căpătase <
J și la Conferință. <

în om. Desigur^acest lucru .«sta. 
adevărat dar fiecare trebuie să. 

-creadă pe care—îl
așterne'pe "Wrtie. iar valoarea 

facțiunii to ^âre se angajeaz* 
trebuie sâ fie confirmată de re 
zultate. frr cazul nostru de re
pere. Dacă, așa cum spunea to
varășul Ceausescu referindu--e 
la activitatea economică. dar, 
ca principiu, aplicabil oricărui 
domeniu, ,,pin& la urmă nu este 
prea greu sâ se ia angajamen
te*4 trebuie să fim conștienți că, 
pînă la realizarea lor este „un

drum deatul de lung-, de mun
că, seriozitate, credință în țe
lurile pe care ni le-am asumat 
Fără această seriozitate nu se 
poate face nimic trainic, dura
bil.

Orice plăsmuire literară tre
buie sâ fie rezultatul unui com
plex de atitudini, produoînd 
influențe multiple — politice, 
sociale, filozofice etc., prin a- 
ceasta realizlndu-se de fapt de
zideratul moral, prin morală 
înțelegind activitatea dusă pen
tru a face omul mai nobil, mai 
bun, pentru a grăbi procesul 
de transformare a conștiințelor, 
în spiritul umanismului socia
list atît de puternic conținut in 
documentele Conferinței Națio
nale a P.C.R-, In Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu. în 
epoca noastră. ..știința* care re
prezintă totalitatea omenescu
lui, literatura, arta în genere, 
își manifestă puterea prin afir
marea unui ideal complex de 
viață, prin păstrarea și conser
varea unui loc nealterat uma
nității, naturii omului, forța sa 
de înrîurire accentulndu-se prin 
diversitatea modalităților artis
tice, cît și prin rigoarea indi
vidualităților în a surprinde 
tipurile unei realități care, deși 
nu este lipsită de asperități, se 
află Intr-o continuă creștere și 
edificare.

Omul de mîine, omul viitoru- 
"!ui se formează astăzi și cu- 
.. .noașterea Iui, înțelegerea sarci

nilor, problemelor, proceselor 
"ÎUi de conștiință, a relațiilor 

lui sociale și morale In proce
sul dezvoltării socialiste a țării 
constituie pentru scriitor singu
ra cale de a contribui substan
țial, așa curo sîntero chemați 
să o facem, la impunerea nou
lui model uman, 
înaintate pentru 
ideologia noastră 
nistă.

CHEMAREA
MUNȚILOR

a trăsăturilor 
care pledează 
marxist-leni-

adevlrații poeți nu vin la 
munte nici să se inspire la 
fața locului, nici să se ex
pună ca poeți, vin să cu
noască universul neștiut și 
veșnic neînțeles al munți
lor. Orice turist trebuie să 
devină un poet in fața a- 
cestor minuni de verde, de 
brun și de albastru.

Industria hotelieră, indu
stria turistică. industria 
modalităților de agrement 
nu înseamnă o degradare 
funcțională a frumuseții na
turii ci numai o posibilitate 
mai lejeră și — de ce nu ? 
— mai adecvată de cunoa
ștere. Trebuie să învățăm 
de la cei care-șî lasă mași
nile la poalele muntelui și 
cu rucsak-ul și harta bat 
toate potecile ascunse, și 
chiar mai mult, în fiecare 
zi liberă pe munții din ju
rul Brașovului îi întilnești 
de la copii de 4 ani la bă- 
trinii de 80, meditativi, cu 
siguranța oamenilor ce ex
plorează un peisaj pentru 
zilele din cetate. Așa trebuie 
să aducem noi, modernii, 
peisajul în orașele mari 
(dacă urbaniștii nu ni-l a- 
duc), așa trebuie să colec
tăm cromatica, ozonul, ex
tazul pe care ni-l oferă geo
grafia acestei țări cu cei mai 
frumoși munți din lume.

în tăcerile munților se 
ascuntț mănăstirile zidite de 
un Mircea sau de un Ștefan, 
se ascund drumurile, lupte
le și adevărurile istoriei, 
dar se mai ascund și certi
tudinile noastre contempo
rane.

Vara începe cu această 
chemare interioară, cu a- 
ceastă nevoie de peisaj, cu 
acest paradis protoistorie al 
munților.

EMIL MÂNU

I. D. Sîrbu a intrat în dis
cuție ca dramaturg prin „Arca 
lui Noe“, piesă de factură pa
rabolică privind condiția u- 
manității. Tehnica textelor ce 
pornesc de la mari mituri im
pregnate cu discursive comen
tarii filozofice caracterizează 
dramaturgia interbelică mon
dială : Natura hibridă a aces
tor încercări ce transformă 
textul dramatic în unghiul de 
incidență dintre actual și etern 
prin apelul la un material ex
terior ei, care îi precede nu 
mai satisface. Se vorbește 
mult, referințele culturale a- 
bundă, realitatea nu suportă un 
regim unitar de tratare, carac
terele ezită între adevăr și 
convenție. Titlul noii lucrări 
prezentate de către televiziune 
„întoarcerea tatălui risipitor'* 
anunța reluarea aceluiași pro
cedeu. Răsturnarea demersu
lui arhetipal, revenirea fiului 
risipitor în casa părintelui, e- 
ram avertizați că va constitui 
motivul piesei. Previziune e- 
xactă, dar numai parțial. I. D. 
Sîrbu estompează aici datele 
fixe ale situației reușind, mai 
dens decît în „Arca lui Noe", 
s-o încorporeze realității. Mo
tivul rămîne în fundal, iar 
personajele nu mai sint meta
fore scheletice ale unor proto
tipuri. Piesa are o substanță 
concretă. Un punct de plecare 
chiar interesant, cu cîteva 
excepții, personajele se contu
rează precis, motivul este im
plicat în materia vie a piesei.

Din interese rămase obscure, 
dacă nu intenționat confuze

un militant nu își mai revedea 
iubita care îl cheamă acum, 
la mulți ani după eliberare, 
în ajutor, pentru a-i salva fiul, 
în realitate al lor. El descoperă 
în acesta un om incapabil de 
lașitate, îndrăgostit de oameni 
și lume, de răspundere și lo
ialitate. Tînărul Ștefan nu su
portă incertitudinea asupra u- 
nui accident produs în mină. 
Nu putem neglija nici un mo
ment pericolele ce amenință 
viața cuiva, spune el. Acesta 
e motivul redeschiderii pro
cesului. A descoperi vinovăția 
devine act moral eficace, des
tinat mai mult celor care su
praviețuiesc decît celui mort. 
Tatăl se bucură privind pe a- 
cest tînăr crescut într-o fa
milie de vechi comuniști, ale 
căror idealuri le personifică.

Prezența vitală a lui Ștefan 
concentrează întreg interesul 
nostru. I. D. Sîrbu compune 
sigur cîteva momente, îndeo
sebi cel al reconstituirii din 
mină și al revizuirii anchetei, 
dar se complică excesiv cu un 
conflict tangențial complet 
ratat. Personaje ca Irina, Ște
fan Harda, bătrînul bunic ile
galist conving, dar portretul 
scriitorului supără prin ste
reotipie negativă. Intervenția 
inițială pentru un pașaport îl 
demască, iar apoi, progresiv 
racilele sale apar înregistrate 
cu o anume satisfacție a acu
mulării : lipsit de conștiința 
justiției, mediocru și interesat, 
delator. Acumularea de vicii 
e însă abuzivă din punct de 
vedere artistic, personajul e-

Noul hotel „Astoria** din Arad
Foto: EMANUEL TĂNJALÂ

șuind intr-o schemă. Această 
a doua direcție este parazitară. 
Noua intervenție a lui Ștefan 
conține chiar pericolul de a-i 
rata adevărul prin insistența 
asupra calităților sale. Lucru
rile se complică inutil: denun
țuri recuperate, dosare sustra
se, cutii secrete. O întreagă 
recuzită polițistă agrementată 
cu accentele stranii ale buni-r 
cului, cele justițiare ale nepo
tului, ca și cu revelația ultimă 
a logodnicei artificializează 
piesa, diminuîndu-i totodată 
calitățile de construcție. Din
colo de rezervele menționate 
putem vorbi totuși de un text 
cu merite, superior lucrării 
anterioare „Arca lui Noe", ca
litățile provenind, în primul 
rind, din sporul de concrete^ 
țe, de adevăr despre oameni și 
societate.

Spectacolul lui Tudor Mă4 
răscu nu depășește mijlociul] 
nici în bine nici în rău. Ac
torii sînt distribuiți și exact 
și impropriu, se joacă la feZj 
totul e într-o continuă modul 
lare a calității. Doar scenograf 
fia lui Armand Crintea nuj 
Permanent falsă, cu nici o va-J 
loare plastică, fără capacitatea 
de a construi spații utile și di-| 
verse, adevărat handicap peni 
tru un regizor. Din păcate nici 
calitățile strălucite ale opera-j 
torului Dinu Tănase nu 
părut cu evidența din ^ulta 
contribuții ale sale. Alături dâ 
cîteva filmări spectaculoasei 
cele de la reconstituirea did 
mină de exemplu, prea multd 
cadre anoste, rezolvări super-| 
ficiale și comode. |

Din distribuție se distingă 
creația lui N. Neamțu-Ottonei 
emoționantă probă de joc ade-j 
vărat, de căldură și emoție u-l 
mană, de artă sinceră, fără os-] 
tentația mijloacelor. Emanoil 
Petruț, surprinzător, și-a comțâ 
pus strident stările : grimasei 
machiaj, mers. Acest actor al-l 
tădată remarcabil tocmai prin 
neevidența compoziției abuj 
zează aici de clișee. Oviditl 
Moldovan joacă excelent uneia 
momta^e de tensiune, partici-l 
pă intens la acțiune, dar mai 
ales spre final cade în reto-1 
rism. De altfel acesta era șl 
cusurul piesei pe care nu J 
avut însă puterea de a-l de-| 
păși. C. Codrescu, nici el, nJ 
evită clișeele personajului acJ 
centuate de către regie prim 
diverse detalii inutile. Dana 
Comnea, Violeta Andrei, Cris-I 
tina Tacoi joacă sobru, expre-t 
siv. Din păcate cu excepția lua 
C. Rauțchi grupul de tinerm 
mineri supără printr-o jigni-l 
toare inautenticitate. I

„Întoarcerea tatălui risipi-l 
tor" este un spectacol onora-l 
bil, nici mai mult, nici maia 
puțin. I

GEORGE BANU I• • • • • • •
la Giulești (orele 15.30; 18 : 20,30).

MTHAIL STROGOFF : rulează la 
Doina (orele 12,30; 15,30; 18; 20,30), 
la orele 9,45; 11 — Program 
desene animate pentru copii.

LUPUL NEGRU : rulează la
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la Capitol (orele 
16,15; 18.30; 20,45); 
(ora 20).
CABLE HOGUE î

APA VIE : ruleazâ la Victoria 
(orele 9; U.15: 13,38; 16; 18,30;
20.45).

BINECUVÂNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPUI : rulează la Patria 
(orele t; 12: 15; 18; 21).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează 
9,30; 11,45; 14,15; 
Grădina Capitol

BALADA LUI
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), Melodia (orele 8.45: 11; 13,30: 
16; 18.30; 20,45), Modem (orele 
8.30; 11: 13.30; 16; 18,30: 21). Gră
dina Select (ora 20). Grădina Mo
dern (ora 20).

DACA E MARTI. E BELGIA : 
rulează la București (orele 9; 11,15; 

16.30: 18.45: 21). Luceafărul 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
Favorit (orele 9.15: 11,30; 

16; 18,15; 20,30). Grădina
(ora 20).

13.38:
(orele 
20,45).
13.45; 
Doina

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 21). Grădina Festi
val (ora 20).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,30), Flamura (orele 
9: 12.30; 16; 19,30).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . Gloria (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Tomis (orele 9; 12,30; 16), 
Grădina Tomls (ora 19,30).

DIRECTORUL : rulează la Bu
zești (ora 16).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează 
16; 19).

ASTA-SEARA 
MILIE : rulează 
15,30; 17,43: 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Moșilor (ora 16), Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

PADU REA PIERDUTA : rulează

13,30;

la Viitorul (orele

dansAm în fa- 
la Grîngași (orele

de

U-

rulează la Pacea (orele 15,45; II; 
2ă).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Laromet (orele 15,38; 17,38; 19.30).

CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Grădina Buzești

FRENCH CAN-CAN 
14; IC;
GANCA (ora 28,30) : rulează 
Cinemateca „Union".

La Călimănești
S-A ÎNCHEIAT FES-
TIVALUL FOLCLORIC

„CÎNTECELE 

OLTULUI"

rulează 
; 13,30;

9;

ru-
Vi-

20,15). 
rulează la 
18: 20.15). 

rulează 
20,15).
GUN 

(orele 
20.30).

nirea (orele 15,30; 18). Grădina 
Unirea (ora 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (orele 
9,15—18,30 în continuare) la ora 
20,15 — Program de documentare.

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Lumina (orele 9,30; 13; 
14,45; 17,30; 20).

TREI DIN VIRGINIA î 
la Gri vița (orele 9; 11,15
16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CASA DE SUB ARBORI t 
lează la Lira (orele 15,30; 18),
tan (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20,15), Grădina Vitan (ora 
20,15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Bucegi (orele 15,45; 18), Grădi
na Bucegi (ora 20,15).

WATERLOO : rulează la Dacia 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

O AFACERE : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20). Flo- 
reasca (orele 15,30; 18

EXPLOZIA ALBA : 
Ferentari (orele 15,30

FLOAREA-SOARELUI : 
la Cotroceni (orele 15,30; 18;

ULTIMUL TREN DIN 
HILL : rulează Ia Aurora 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 
Grădina Aurora (ora 19,45).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Miorița (orele 10: 12,30; 15: 
17,30; 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Munca (orele 16; 18: 20).

ANCHETATORUL : rulează la 
Rahova (orele 15.30: 18; 20,15).

CORTUL ROȘU : rulează la Fla
căra (orele 15,30: 19).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Arta (ora 20,15).

ROBIN HOOD : rulează 
Popular (orele 15; 18; 20,30).

ADIO, DOMNULE CHIPS ! : 
lează la Cosmos (orele 15.30:

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

COPACII MOR IN PICIOARE :

la

ru-
19).

(ora 20). 
(orele 12; 

18,15). LACRIMI DE ȚȚ- 
la
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PROGRAMUL I

FIECARE AL ZECELEA 
MUNCITOR-UN INOVATOR

varășii Andrei Măgdici, secre-. 
tarul comitetului U.T.C. pe în-j 
treprindere și Gheorghe Laic,| 
locțiitorul său. Programul adop
tat de comitetul U.T.C. pe în
treprindere în urma suplimen
tării angajamentului este o 
mărturie și în acest sens. Inte
grarea profesională a absolven
ților, fie de școală profesională, 
fie de liceu de specialitate sau 
de facultate, e un proces care 
implică și îmbogățirea zestrei 
colectivului uzinei cu bagajele 
de cunoștințe ale celor nou pri
miți, superioare adesea celor I 
deținute de către angajații mai 
vechi ; cunoștințe care, izvorîte 
tot din practică trebuie să-și 
ridice producția către nivelul 
lor. Poziția aceasta, opusă înțe-l 
legerii simpliste, e una dintre 
pîrghiile de bază cu care orga-l 
nizația de tineret vine în spri-l 
jinul mișcării de raționalizări și 
inovații. Pe Constantin Zamfir,! 
secretarul organizației U.T.C. da 

la mecanică ușoară îl cunoaște! 
și îl stimează toată lumea. E,l 
după cum e și firesc, în cazul! 
unui tînăr căruia i s-a încre-| 
dințat o asemenea răspundere,! 
printre primii nu numai în pro-l 
ducție, ci și printre inovatorii 
Pe agenda lunii iunie sînt înJ 
scrise trei acțiuni de inovare! 

și modernizare . Desigur că nd 
singur. în asemenea acțiuni pel 
care tinerii le înscriu cu legi-l 
timă mîndrie în programul or-l 
ganizației lor ia „activități pel 
linie profesională*’ se întîlnesc,| 
de obicei, mai mulți colegi de I 
pasiune. E cazul lui Rotarul 
Constantin, Ailincăi Vasile. Pa-I 
pară Nicolae și Ciohanu lonj 
care deschid de fact lista frun-1 
tașilor de la brigada lui Mora-I 
riu, de la organizația de tineret! 
al cărei secretar este Constan-1 
tin Zamfir. I

Secretul unfei astfel de... „mo-l 
bilizări** ? I

Nu-i vorba de nici un secret,! 
ne încredințează Andrei Măg-| 
dici, secretarul comitetului) 
U.T.C. pe întreprindere. E vor-l 
ba doar de înțelegerea exacta! 
a cerințelor tinerilor, de core-l 
larea preocupărilor organizației! 
cu acestea |

(Urmare din pag. I) .

Intr-adevăr, la întreprinderea 
mecanică din Roman se poate 
spune că procesul de asimilare, 
de adaptare și de inovații înce
pe cu... merceologul, căci mer
ceologul despre care vorbim 
este autorul a peste nouă ino
vații care au adus beneficii de 
peste jumătate de milion de lei. 
Tinerii sint după cum e și fi
resc foarte atrași de noutate. 
Acum cîteva luni la inițiativa 
organizației U.T.C. au fost în
ființate două brigăzi ale tinere
tului, brigăzi care pe lîngă în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de producție și-au înscris 
la loc de cinste în programul 
lor, și promovarea tehnicii noi 
și ajutorarea noilor angajați 
pentru a se integra cît mai bine 
și intr-un timp cît mai scurt în 
producție. Azi, cele două bri
găzi înființate, brigada lui Con
stantin Morariu și a lui Virgil 
Glogogeanu, cum se spune, sînt 
colective de lucru exemplare, 
în afară de realizarea integrală 
a sarcinilor de plan, tinerii ce
lor două brigăzi și-au propus 
să economisească în fiecare 
lună 0,5 kg metal pe tonă con
sumată, să reducă consumul de 
energie electrică cu 2 500 lei lu
nar și să sporească cu 1 la sută 
indicele de utilizare a utilaje
lor. Și angaiamentele au fost 
realizate obținîndu-se pe astfel 
de căi economii în valoare de 
40 000 lei

Comportamentul celor două 
brigăzi de tineret este semnifi
cativ pentru o astfel de hotă- 
rîre. Inițiativa „Minute, tone, 
lei...'*, inițiativă a întreprinderii 
mecanice Roman îmbrățișată cu 
entuziasm și de alte unități in
dustriale și economice din ju
deț, se bucură din plin de par
ticiparea activă a organizațiilor 
U.T.C., a tuturor tinerilor.

In programul acțiunii „Minu
te, tone, lei...“ figurează și un 
punct de întrecere „La fiecare 
al zecelea muncitor — un inova
tor*4.

— Dacă vor fi mai mulți ?
— „Dacă vor fi mai mulți cu 

atît mai bine“, ne întîmpină to

Duminică, s-a Încheiat la Câ- 
llmănești cea de-a patra edi
ție a festivaiulu: folcloric inter- 
județean „Cintecele Oltului". 
Desfășurată de-a lungul a pa
tru zile in cadrul unor specta
cole ce au entuziasmat publi
cul, această veritabilă sărbă
toare a cin tecul ut. dansului și 
portului popular a prilejuit ci- 
teva evoluții de excepțional ni
vel artistic. Intre acestea tre
buie amintit îndeosebi cea a 
ansamblului căminului cultural 
Palcș — Brașov In spectacolul 
folcloric „Vă poftim la nunta 
noastră" realizat de Nicolae 
Oancea și loan Pumnea — și 
cea a artiștilor amatori de la 
casa de cultură Sf. Gheorghe 
— Covasr.a a căror „Șezătoare 
secuiască", condusă de instruc
torii artistici Mihaly Czompoh 
și Demeter lozsef. a Impresio
nat prin autenticitate, culoare 
și ritm.

Parada portului popular de 
pe Olt desfășurată duminică pe 
un itinerar centrai din Călimă
nești a constituit, de asemenea, 
un binevenit prilej de etalare 
a cftorva costume naționale de 
o neasemuită frumusețe. Pri
ma ediție a concursului de mu
zică populară s-a încheiat cu 
victoria meritată a tinerilor si 
sensibililor soliști vocali Mihae- 
la Dumitrescu (Olt) și Ion Mo
toc (Brașov). Dintre instru
mentiști o impresie deosebită 
a lăsat Constantin Diaconu 
(Olt) care a executat intr-un 
stil personal, la ocarinâ și două 
fluiere, cîteva frumoase melo
dii. Tinăra solistă Maria Dra- 
gomiroiu — care se afirmase 
cu strălucire in spectacolul vi!- 
cean „Furcărie la Ionești" in
terpretează balada „Bine-i hai
duc în pădure" într-o manieră 
care ne-a evocat-o pe Maria 
Tănase, a cucerit și mult rîv- 
nitul titlu de „Frumoasa Oltu
lui" decernat împreună cu un 
premiu special de către Comi
tetul județean Vilcea al U.T.C.

DORU MOTOC

emisiunii. Te- 
jocuri populare 
Roman tic-club. 
limba engte- 

8-a. Prezintă ■ 
Levițchi. 19.38 

> Film serial :
11,35 Selecțiuni

9,00 Deschiderea 
lex. 9,05 Melodii și 
românești.
10 00 — 
ză. 1 
conf. dr. Leon 
Prim plan. 10.55 
..Salut Germain", 
din emisiunea ..Promenada dumi
nicală". 12,15 Telejurnal. 17.38 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. 18.08 Cum vorbim. 18,28 Inter- 
p reții și rolurile lor. între două 
pasiuni : muzica șl sculptura. Ele
na Const antinescu-Botez — prim- 
solistă a Operei din Timișoara. 
18.45 Publicitate. 18.58 Dinamica 
societății românești. 19.28 1881 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Seară 
de teatru : ..Acești îngeri triști- 
de Dumitru Radu Popescu. 22.^0 
Recital Tereza Kesovija. 22,40 ..24 
de ore".

Curs
Lecția 

dr. 
plan.

9,20
de

PROGRAMUL H

20.00 Telecinemateca pentru copii: 
„Tom Degețelul- — o producție a 
studiourilor americane. 21,30 Agen
da. 21.40 Luminile rampei. 22.10 Te
lex tehnico-științific 22.20 Dicțio
nar muzical-distractiv.
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Teatrul ,,C. Tănase" (la Grădi
na Boema) : TRASNITUL MEU 
DRAG — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" (la Arenele Romane) : 
CINE ARE DOR PE LUME — ora 
20 ; Ansamblul „Rapsodia româ
nă" : PE PLAIURILE MIORIȚEI 
— ora 18,30.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Președintelui 
Republicii Islanda, Dr. KRISTJAN ELDJARN, următoarea 
telegramă :

Am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre cor
diale felicitări cu prilejul realegerii în funcția de președinte 
al Republicii Islanda.

îmi exprim convingerea că bunele relații care există între 
țările noastre se vor dezvolta în continuare în interesul 
popoarelor și țărilor noastre, al păcii și colaborării interna
ționale.

TENIS ROMANIA-AUSTRALIA: 4.1

0 strălucită victorie a sportului românesc
Luni dimineața, a părăsit 

Capitala, plecînd în Finlanda, 
delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care, 
la invitația Confederației Sin
dicatelor din Finlanda — 
S.A.K., va face o vizită pen
tru schimb de experiență în 
această țară. ★

în aceeași zi, delegația a so
sit în Capitala Finlandei.

Luni la amiază a sosit în 
Capitală delegația Ministeru
lui Agriculturii și Resurselor 
Naturale ale Iranului, condu
să de secretarul de stat, 
Gholamhossein Mohadjer Mas- 
soumi, pentru a participa 
la lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Subcomisiei mixte 
româno-iraniene de cooperare 
în domeniul economiei fo
restiere și a industrializării 
lemnului.

(Agerpres)

r 
i 
i 
I
I 
I
L

în luna septembrie
va apare I

,ERA SOCIALISTĂ" ■ i 
Revistă teoretică și social- 
politică a C.C. al P.C.R.

ROMÂNIA-FILM
PREZINTĂ

Producfie a studiourilor A.P. Dovjenko
Regia: GRIGORI KOHAN
Cu: ZINAIDA KIRIENKO, LES SERDIUK, 

IVAN GAVRlLlUK, NATALIA NAUM, VITALI 
SMOLIAK

Producție a studiourilor americane 
Regia : STANLEY KRAMER

Cu : BREL MUMY, BARRY ROBINS, MILES 
CHAPIN, DAREL CLASER, BOB KRAMER

Și va fi prea frumos!
In cronica de ieri spuneam, 

anticipînd, că finala e la ori
zont. Acum, știm cu toții, e o 
realitate. După trei zile de con
fruntări aprige, dramatice, e- 
chipa României reușește din nou 
o mare performanță : ea în
vinge puternica echipă a Aus
traliei, în semifinala interzonală 
a „Cupei Davis" cu categoricul 
scor de 4—1 și se califică în fi
nala acestui veritabil campionat 
mondial pentru a treia oară. 
Este o performanță strălucită a 
tenisului nostru, este un mare 
succes al sportului românesc. 
Din nou numele țării, numele 
celor doi jucători români. Ti
riac și Năstase, victoria lor 
magnifică, sînt înregistrate si 
difuzate pe toate meridianele 
Terrei. Timp de o săptămînă 
opinia sportivă de pretutindeni 
a așteptat cu încordare rezulta
tul meciurilor de Ia București și 
Barcelona, scăzind în acest răs
timp, cota de interes pentru 
„meciul secolului" de Ia Reykja
vik. dintre Spasski și Fischcr.

Momentul victoriei, al califi
cării s-a produs, ieri în jurul 
orei cinci după-amiază. cînd Ti
riac a cîștigat intîlnirea cu 
Dibley la scorul strîns de 3—2 
(6—4 ; 3—6 : 11—13 ; 6—3 ; 6—0), 
după o luptă infernală care a 
bătut, probabil, multe recorduri 
de durată : circa 4 ore. Țiriac 
aduce, astfel, cea de-a treia vic
torie a echipei române. Publi
cul o sărbătorește, cum se cu
vine, ridicindu-se în picioare, a- 
plaudind și aclamindu-1 pe e- 
roul ei, tenacele și inepuizabilul 
Țiriac. Privim scorurile celor 
cinci partide și ne dăm seama 
cit de inedite și cit de pline de 
tensiune și neprevăzut au fost 
situațiile acestei epuizante tntil- 
niri. Zeița Fortuna a cochetat 
pe rind, cu fiecare dintre jucă
tori, ca niciodată ea a zîmbit 
cu perfidie cînd unuia cind al
tuia, ținind spectatorii într-un 
suspense prelungit. După ce Ți
riac se dovedește superior și 
conduce detașat — are și două 
break-uri — cîștigînd prima 
partidă, adversarul său, Dibley, 
reface terenul pierdut, realizea
ză și el două break-uri și cîș- 
iigă la o diferență substanțială, 
de 3 jocuri, partida a doua. Ur
mează partida a treia, partida 
maraton : pentru a se decide în
vingătorul a fost nevoie de o 
oră și jumătate și de 24 de ghe
muri. N-am văzut niciodată o 
dispută mai încrincenată. Ex
tenuați, era uimitor să-i vezi pe 
cei doi jucători cu cită ambiție 
și dăruire luptă pentru victorie. 
„Nu mai pot. nu mai am pu
teri", i se plîngea. cu glas tare, 
la un moment dat. Țiriac. căpi
tanului echipei. Ștefan Geor
gescu. Adversarul său profită, 
are cîteva mingi norocoase, și 
scorul devine 2—1, Ia partide, 
pentru Dibley. Urmează pauza 
regulamentară după care Țiriac 
renaște uimitor. îi sînt, acum, 
suficiente doar 30 de minute ca 
să-i ia lui Dibley două partide. 
Din 12 ghemuri, el cîștigă 9, 
realizind 5 break-uri.

în aceste condiții, a doua in- 
tîlnire dintre Năstase și An
derson n-a mai avut un carac
ter decisiv, calificarea surveni- 
se. Dar orgoliul și respectul 
pentru public si pentru ei înșiși, 
au înlăturat, din capul locului, 
tendința de a trata confruntarea 
drept o formalitate și spectato
rii au fost fericiți să urmăreas
că, in continuare, o pasionantă 
și spectaculoasă dispută, in care 
cei doi protagoniști au etalat

multe din virtuțile proprii, mul
te din frumusețile acestui sport. 
Năstase cîștigă ușor primele 
două partide, la același scor : 
6—2, 6—2. El și-a executat, în 
această parte a jocului, adver
sarul cu o largă gamă de lovi
turi și pase. Ciudat e acest ju
cător : la fiecare retur el gă
sește o altă modalitate de a lovi 
mingea incit aceasta ia mereu 
alte traiectorii, unele atit de 
curioase, derutîndu-1 pe adver
sar, și făcindu-J să aștepte, cu 
teamă, vreo nouă invenție a lui 
Năstase, căruia nu știe cum să-i 
facă față. Anderson, jucător de 
mare rafinament, ar putea să 
povestească, probabil, lucruri 
mai interesante despre mingile 
lui Năstase. Intîlnirea a avut și 
«iteva momente de relaxare, 
Năstase și Anderson, dialogind 
uneori prin vorbe, alteori prin 
gesturi, rîsul, buna lor dispozi
ție deconectind tribunele Ma? 
experimentat, mai „călit" pe 
court-urile sportului alb, fostul 
profesionist a folosit prilejul a- 
cesta pentru a-1 stopa din iu
reș pe Năstase si iată că, reu
șește să cucerească cea de-a

treia partidă cu 6—4. Povestea 
asta cu Anderson care-și revi
ne după ce e condus cu 2—0 
ivezi meciul cu Țiriac) l-a cam 
deranjat pe Năstase. Acesta și-a 
amintit că meseria sa sînt 
break-urile și în cea de a pa
tra partidă realizează trei, ad- 
judecîndu-și* o cu 6—3 și cîști- 
gînd partida lejer, fără eforturi 
prea mari cu 3—1 (6—2; 6—2; 
4—6; 6—3).

Așadar, ne aflăm foarte a- 
proape de „Salatiera de argint". 
La sfîrșitul lunii septembrie, tot 
la București — pentru că am 
susținut alte două finale in de
plasare — redutabila noastră 
formație va primi replica deți
nătoarei marelui trofeu ; echi
pa S.U.A. Una din victorii se 
numește „revanșa Wimbledon". 
Alte două victorii se pot numi 
și ele revanșele de la Cleveland 
și Charlotte... Nimic nu ne poa
te împiedica, nimic itu ne poate 
opri să nu credem, să nu spe
răm într-o mare biruință a te
nisului românesc. Ar fi atit de 
frumos !

VASILE CABULEA

LA CINCI MINUTE 
DUPĂ MAREA VICTORIE

MATS HASSELQUIST (Sue
dia), arbitrul meciului:

„Victoria românilor este 
meritată. A cîștigat echipa cea 
mai bine sudată, cea mai pu
ternică. Ilie Năstase este intr-a
devăr unul dintre cei “mai buni 
jucători din lume. îmi place 
foarte mult stilul său de joc, 
de altfel ca și amatorilor de 
tenis din țara mea, unde el se 
bucură de multe simpatii. Ti
riac este un acroseur extraordi
nar. Voința sa de a cîștiga îl 
face să depășească momentele 
critice, povara unei cariere pre
lungite peste 30 de ani. Dar 
punctul forte al echipei Româ
niei pentru „Cupa Davis" este 
dublul. împreună, Țiriac și 
Năstase sînt aproape imbata
bili. Publicul român este foarte 
sportiv. Reușitele australienilor, 
ca și ale românilor au fost a- 
plaudate în egală măsură".

Prof. ȘTEFAN GEORGESCU, 
căpitanul nejucător al echipei 
României :

„Țin să4 felicit I pe Ion Ți
riac, care a reușit să cîștige 
la Colin Dibley, aducînd cu un 
ceas mai devreme punctul ne
cesar calificării în finală. ,,Bă- 
trînul" Țiriac a dezmințit păre
rea acelora care spuneau că el 
este un jucător numai de 3 se
turi. într-o partidă care l-a ți
nut aproape 4 ore în teren, a 
reușit să cîștige în 5 seturi In 
fața unui jucător mai tînăr cu 
7 ani. Deși au pierdut cu 4-1 
la București, australienii au 
lăsat o impresie foarte bună și 
fiecare partidă ne-a dat destu
lă emoție. Desigur că sînt fe
ricit că „Salatiera de argint* 
va fi adusă la București, unde 
la sfîrșitul lunii septembrie, 
echipele S.U.A. și României se 
vor înfrunta a treia oară în 
decurs de 4 ani. Dacă jucătorii 
noștri vor fi în formă și vor fi 
sănătoși, atunci desigur victoria 
nu ne va putea scăpa".

ILIE NASTASE : „Pronpsti-

cui meu nu s-a confirmat Am 
spus că vom cîștiga cu 5—0. Am 
cîștigat doar cu 4—1. Este to
tuși destul de limpede și cred 
că rezultatul respectă logica și 
calculele hîrtiei. De 4 ani sîn
tem mereu pe urmele „Salatie- 
rei de argint" de care anul tre
cut am fost foarte aproape,

declarat că nu voi mai parti
cipa la această competiție. A- 
cum sînt mulțumit că am re
venit asupra hotărîrii de a pă
răsi echipa țării noastre pen
tru „Cupa Davis“. Turneele din 
acest an mi-au întărit convin
gerea că încă mai pot fi util 
culorilor noastre sportive. Iar

MATS HASSELQUIST (Suedia), arbitrul întîinirii: 
„A cîștigat echipa cea mai bine sudata, 
cea mai puternică. Împreună, Țiriac și 
Năstase sînt aproape imbatabili."

prof. ȘTEFAN GEORGESCU : „Australienii au 
lăsat o impresie foarte bună și fiecare 
partidă ne-a dat destulă emoție."

N., ALE FRASER : „România posedă doi jucă
tori de excepție : Năstase și Țiriac. Tn cele 
din urmă victoria lor este logică."

ILIE NASTASE : „De 4 ani sîntem mereu pe ur
mele „Salatierei de argint"... Finala îmi o- 
feră prilej de dublă revanșă, pentru Char
lotte și Wimbledon"...

ION ȚIRIAC : „Victoria asupra lui Dibley mă 
întinerește pur și simplu, dîndu-mi curaj 
pentru marea bătălie a finalei de la Bucu
rești."

C. CARALULIS, fost campion național : „în cele 
trei zile de joc am asistat la partide de o 
rară frumusețe."

MERIDIAN
• AFLATA In turneu in Spania, 

reprezentativa masculină de bas
chet a României a susținut la Vi
toria cea de-a doua întilnire cu se
lecționata țării gazdă. La capătul 
unui ]oc echilibrat, cu multe faze 
spectaculoase, baschetbaliștii spa
nioli au obținut victoria la limită 
cu scorul de 82—81.

• ÎN LOCALITATEA Ozd (Un
garia) au luat sfirșit întrecerile 
competiției internaționale de hand
bal „Cupa Prieteniei", la care au 
participat echipele de tineret ale 
Bulgariei, Iugoslaviei. României și 
Ungariei. Turneul feminin a fost 
cîștigat de reprezentativa Româ
niei, urmată de formațiile Iugo
slaviei, Ungariei șl Bulgariei. în 
ultima zi a turneului, handbaliste
le românce au învins cu scorul de 
17—6 echipa Bulgariei.

în celălalt meci. Ungaria a dis
pus cu 10—9 de Iugoslavia.

Tn competiția masculină, pe pri
mul loc s-a clasat Iugoslavia, ur
mată de România. Bulgaria și 
Ungaria. Tn ultimul meci susținut, 
selecționata României a surclasat 
cu 33—17 formația Bulgariei. E- 
chipa Iugoslaviei a întrecut cu 
13—11 formația Ungariei.

• LA IZMIR s-au încheiat în
trecerile celei de-a 3î.a ediții a 
Jocurilor Balcanice de atletism.

în ultima zi a competiției, re
prezentanții României au obținut 
trei medalii de aur : Carol Corbu 
— 16,78 m. la triplusalt (nou re
cord balcanic), Nicolae Perțea — 
14” 4/10 la 110 m. garduri și Va
leria Bufanu — 11” 1/18 la 100 m. 
garduri.

Performera Balcaniadei de la 
Izmir, alături de Argentina Menis 
(autoarea unui nou record balca
nic la aruncarea discului eu 66,58 
m.), a fosț atleta bulgară Blagoeva 
învingătoare la săritura în înălți
me cu rezultatul de 1,90 m. Cor
nelia Popescu s-a situat pe locul 
doi cu 1,81 m. Proba de aăritură 
eu prăjina a revenit campionului 
grec Papanicolau eu 5,40 m. (nou

record balcanic). Clasica probă de 
maraton s-a încheiat cu succesul 
atletului turc Aktas.

în clasamentul pe echipe, la fe
minin, pe primul loc, s-a clasat 
Bulgaria, urmată de România și 
Iugoslavia, iar la masculin, vic
toria a revenit echipei Greciei, ur
mată de Iugoslavia și Bulgaria.
• COMENTÎND cea de-a 11-a 

partidă pentru titlul mondial de 
șah dintre Boris Spasski și Robert 
Fischer, corespondenții de presă 
subliniază că victoria obținută de 
campionul mondial relansează in
teresul în jurul acestei confruntări 
șahiste urmărite in întreaga lume. 
„Spasski a jucat o magistrală par
tidă de atac — remarcă marele ma
estru iugoslav Janosevici. Campio
nul a găsit o continuare intere
santă. a manevrat foarte activ eu 
piesele albe, obligiudu-1 pe Fischer 
să cedeze la mutarea 31-a“.

Reducînd la două puncte dife
rența ce-1 separă de șalanger (sco
rul este acum 6.5—4.5 puncte pen
tru Fischer). Spasski a dovedit că 
eșecurile succesive suferite în a- 
ceastă primă jumătate a meciului 
nu l-au descurajat și mai poște 
lupta cu tenacele șl valorosul său 
adversar.

Partida a 12-a urmează să se 
dispute astăzi. Cu piesele albe va 
juca Robert Fischer.

• ASTĂZI. în orașul Montpe
llier, începe turneul final pre- 
olimpie de volei masculin la care 
participă echipele României. Fran
ței, Poloniei și Olandei. Primele 
două echipe clasate vor avea drep
tul de a participa la turneul olim
pie de la Mtlnchen.

La Nisa, în ultimul joc al preli
minariilor acestei competiții, echi
pa României a învins cu scorul de 
3—0 (15—8. 15—4, 15—9) echipa Ita
liei. Voleibaliștii români au repur
tat victoria în 64 de minute. In 
comentariul său corespondentul a- 
genției France Presse, remarcă 
printre altele „Voleibaliștii români 
au lăsat o frumoasă impresie, din
tre ei detașindu-se Udișteanu".

pierzînd la limită i 2—3 în fața 
echipei S.U.A. Finala îmi oferă 
prilej de dublă revanșă pentru 
înfringerea de anul trecut de 
ia Charlotte și pentru cea de 
anul acesta de la Wimbledon cu 
Stan Smith. Sper să realizez 
acest „event* care mi-ar da o 
mare satisfacție".

ION ȚIRIAC : „Anul trecut, 
după finala „Cupei Davis* am

victoria asupra lui Colin Di- 
bley mă întinerește pur și sim
plu, dîndu-mi curaj pentru ma
rea bătălie a finalei de la 
București".

NEALE FRASER. căpitanul 
nejucător al echipei Australiei : 
„Știam că ya fi foarte greu să 
cîștigăm la București, dar 
România posedă doi jucători de 
excepție i Năstase și Țiriac. In

cele din urmă victoria lor este 
logică. Năstase în special mi 
s-a părut fantastic. Țiriac este 
un jucător de notă maximă în 
primele două seturi, dar cu Di
bley a dovedit că mai are și 
rezistență. Din echipa noastră 
m-a decepționat Dibley, care 
a jucat cu trac, copleșit de im
portanța întîinirii. Un rezultat 
frumos pentru România, o țară 
cu puțini jucători care se cali
fică în finala celei mai impor
tante competiții a tenisului 
mondial".

C. CARALULIS, fost campion 
na-țional : „Am văzut multe me
ciuri de tenis în lunga mea ac
tivitate de. jucător și antrenor. 
Meciul de la București între 
echipa noastră și reprezentativa 
Australiei le-a depășit pe toate 
ca nivel tehnic și spectacular. 
In cele trei zile de joc am a- 
sistat la partide de o rară fru
musețe. Ce) mai mult mi-a plă
cut partida Țiriac—Dibley; Cei 

' doi jucători au consumat mul* 
tă energie, dar au reușit mingi 

• care au ridicat tribuneie-'-în pi- 
"'•cioare Australienii 'sînt' juca- 

•tori foarte buni, cunosc "toate 
„’Secretele* tenisului, dăr Ta ora 
actuală echipa noastră le' este 
superioară. Năstase este un ju
cător formidabil. Sînt convins 
că în finala cu echipa S.U.A. el 
va putea juca și mai bine de- 
clt în meciul cu Australia. Sper 
acum, la a treia finală cu e- 
chipa S.U.A., să cîștigăm „Sa
latiera de argint"

A DOUA FINALISTA
La Barcelona, ultima zi a dat 

loc la dispute aprige între tenis- 
menii spanioli și americani. Oas
peții conduceau cu 2—1 după 
proba de dublu, dar Andres Gi- 
meno a egalat, întrecîndu-1 cu 
6—3, 6—1, 2—6, 6—2 pe Ha
rold Salomon. Partida decisivă, 
„ultimul simplu", i-a adus în 
teren pe Stan Smith și Juan 
Gisbert. A cîștigat jucătorul a- 
merican cu 11—9, 10—8, 6—4,
pecetluind scorul de 3—2 în fa
voarea echipei S.U.A.

Ceea ce i se pretinde lui, 
tinărului comunist

(Urmare din pag. I) 

le socialiste, cu toate forțele care 
acționează în direcția progresului 
umanității. Climatul material și 
spiritual în care trăim cu toții 
oferă condițiile manifestării noas
tre ca astfel de oameni și mulți 
sînt, desigur, dintre aceia căro
ra proiectul de norme vine să le 
confirme principii adine înscrise 
între idealurile cele mai intim a- 
firmate în viața de fiecare zi.

Apariția unui astfel de proiect 
ne face însă din nou să fim plini 
de admirație cu privire la realis
mul și adînca înțelegere dialecti
că a fenomenelor de care dă do
vadă partidul nostru : normele 
supuse spre dezbatere confirmă 
că pe fronturile revoluției ce se 
poartă în interiorul omului, al 
conștiinței sale, chiar dacă sîn
tem la aproape treizeci de ani de 
la eliberarea țării, mai avem încă 
multe redute de cucerit. Publi
cam, numai cu două zile în 
urmă, în acest ziar, un scurt foi
leton acid la adresa unui mic șef 
de colectiv care nesocotește de
mocrația, convips că existența oa
menilor este justificată de exis
tența lui, ca persoană, și, spre 
mirarea mea, cîtiva prieteni pe 
care-i cunosc bine, inclusiv în 
privința relațiilor de la servici,

mi-au telefonat crezînd că mă 
îefer concret la... șefii lor. A- 
mănunt, poate hazliu, dar 
care — să fim atenți ! —
spune destul de mult. („Co
munistul — se scrie în proiectul 
de norme — indiferent de pozi
ția pe care o ocupă în societate, 
trebuie să fie modest, simplu, să 
combată îngîmfarea, aroganța, 
disprețul fată de semeni. Presti
giul tovarășilor care îndeplinesc 
funcții de răspundere în partid, 
în stat, în viața socială în gene
ral, trebuie să se bazeze pe auto
ritatea lor politică, morală și pro~ 
fesionalăM).

Desigur, un exemplu, din mul
te care se pot da, și care vine să 
ne convingă că indiferent de sar
cini și de cinstea pe care o face 
unuia sau altuia, la un moment 
dat, societatea, (ori poate tocmai 
de aceea !) pretențiile față de noi 
sînt, așa cum cu mare exactitate 
se exprima tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acelea de a trăi în 
consens cu tot poporul, obligații
le celor aleși fiind mai mari decît 
cele ale mediei generale. (Nu știu 
dacă, totodată, nu este bine să 
ne amintim, cu această ocazie, de 
acea practică a antichității gre
cești democratice care pretindea 
celor ce candidau h titlul de di
riguitori ai treburilor obștești să

treacă, înainte de alegere, un se
ver examen de moralitate, exa
men reînnoit la perioade destul 
de scurte după aceea, în timpul 
exercitării funcțiilor, poate că a- 
cest exemplu să fie o sugestie 
pentru activitatea organizațiilor 
noastre).

Dar, bineînțeles, problema cali
tăților moral-politice ale comu
nistului nu se referă numai la cei 
însărcinați cu obligații speciale, 
ea îi vizează pe toți comuniștii — 
iar aici aș aduce o subliniere r 
INDIFERENT NU NUMAI DE 
FUNCȚIE. DAR SI DE VÎR- 
STA.

Intr-adevăr, un mare merit, 
după opinia mea, al proiectului 
de norme este acela că propune 
obligații morale aproximativ e- 
gale și celor mai tineri comuniști, 
ca tuturor celorlalți. De ce mi se 
pare important ? Fiindcă exista 
pînă acum tendința, la unii din
tre noi, de a crede că principa
lele trăsături ale comunistului 
trebuie așteptate să se formeze 
după un lung șir de ani. Desigur, 
evoluția nu trebuie neglijată, dar 
ne amintim cu toții, cei ce ne-am 
aflat la a 50-a aniversare a cre
ării U.T.C. în Sala Palatului, ori 
om audiat pe altă cale textul cu- 
vîntării secretarului general al 
partidului nostru: „Privind în

Omul zilei
(Urmare din pag. 1)

a început să strige numele celui 
care devenise eroul zilei.

Șî Ion s-a dezlănțuit ca o fia
ră, fact nd un set triumfal: 6—0 1 
Australienii și-au plecat capul în 
fața noastră, sîntem mai buni, 
salatiera e aici, la Chitila, în
tr-o lună de zile vom fi proprie
tarii ei. Moment care trebuie să 
legalizeze prezența României 
printre marile puteri ale tenisu
lui.

In această superbă semifinală, 
omul nostru cel mai drag a fost 
Țiriac. Adînca noastră mulțu
mire !

A intrat apoi pe teren acel 
mare maestru care este Ilie Năs- 
tase pentru un recital de virtuo
zitate în afara concursului. An
derson ne-a devenit și el sim
patic (nimeni nu mai avea ni
mic cu el), făcînd tot ce știa ca 
să ne simțim excelent într-un 
final fericit. Ilie a cîștigat două 
seturi la galop, dar Anderson s-a 
gîndit că nu i-ar pica deloc rău 
în palmares o victorie asupra lui 
Năstase și a trecut la o fină și 
aparent nevinovată tactică psiho
logică. El l-a distrat pe Ilie cu 

n tot felul de ghimbușlucuri, l-a 
scos din ritm, l-a deconectat și 
i-a luat un set. Astfel, cel de al 
patrulea set a început să devină 
dramatic. Doar pentru o clipă, 
pentru că Ilie s-a încordat cinci 
minute și totul s-a terminat.

Bravo ai noștri I

- ECHIPA S. (I. A.
Acest rezultat face ca pentru 

a treia oară în decurs de 4 ani 
formațiile S.U.A. și României să 
se întîlnească în finala „Cupei 
Davis“, un veritabil campionat 
mondial neoficial pe echipe. In 
primele două confruntări au 
învins, după cum se știe, țenis- 
menii americani (5—0, în 1969, 
la Cleveland și 3—2, în 1971, la 
Charlotte), care dețin „Salatiera 
de argint" din 1968 fără între
rupere.

sală, spunea atunci tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îmi amintesc 
de anii cînd am intrat în rîndu- 
rile U.T.C.-ului; eram cam de 
vîrsta pionierilor de astăzi". O 
vîrstă mai fragedă, deci, decît a 
elevului de școală profesională, 
sau de liceu, decît a tînărului 
care muncește în uzină sau pe o- 
goare. La vîrsta aceea încă (și 
biografia tovarășului Ceaușescu 
ne-o dovedește exemplar) cinstea, 
curajul, demnitatea, hotarirea de 
a-ți consacra viata idealului co
munist, dorința de învățătură și 
dragoste de muncă; iubirea de 
patrie și multe alte calități pot 
fi pretinse omului tînăr. Este o 
eroare să crezi că trebuie să 
aștepți împlinirea a treizeci de 
ani, cum gîndesc unii, pentru a 
începe să admiți că ți s-ar pu
tea cere demonstrarea unor ase
menea valori morale specifice co
munistului. „Călirea" (vechi cu- 
vînt al celor trecuți prin focul 
luptelor), maturizarea, înseamnă 
cu totul altceva...

Ceea ce i se pretinde lui, tî
nărului comunist, este să fie un 
om cu calități de veritabil luptă
tor comunist. De altfel, nu fără 
subtilă și profundă explicație, în 
unele paragrafe ale proiectului 
de norme ale eticii și echității, 
găsim chiar fraze ca acestea ; 
„fiecare membru de partid, toți 
comuniștii, în special cei aparți- 
nînd generațiilor tinere". De ce ? 
Fiindcă în ei, în tineri, s-a făcut 
și se face investiția cea mai mare. 
Fiindcă ei pot învăța cel mai u- 
șor și cel mai mult.

...Iar ei trebuie să învețe în 
primul rind — și s-o învețe bine 
— lecția comunistă a partidului 
nostru, s-o aplice și să trăiască 
potrivit înaltelor ei norme.



ptelhotare
in favoarea conferinței 

pentru securitate
ITALIA: EMISIUNE 
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Intens baraj de artilerie

al patrioților sud vietnamezi

și colaborare in Europa
OPINIILE MINIȘTRILOR DE EXTERNE Al 

R. D. GERMANE, R. F. A GERMANIEI 
SI POLONIEI

Agenția Taniug a difuzat răspunsurile date de miniștrii afa
cerilor externe ai R.D. Germane, R.F. a Germaniei și Poloniei 
la întrebările adresate de săplămînalul iugoslav „Komunist** in 
legătură cu unele probleme ale securității europene.

Ministrul afacerilor externe al 
R.D. Germane, Otto Winzer, a 
subliniat că este necesar să se 
instaureze relații de coexistență 
pașnică între R.D.G. și R.F.G., 
arătînd că țara sa a prezentat 
în acest sens propuneri concre
te. „Nu ne putem trata unii pe 
ceilalți decît ca state suverane", 
a afirmat el, adăugind că sînt 
necesare deci relații juridico- 
internaționale normale între 
cele două țări. R.D.G. și R.F.G. 
trebuie să întrețină relații di
plomatice. Relațiile normale ale 
coexistenței pașnice, a '__ 1
Otto Winzer, prezintă o impor
tanță hoțârîtoare pentru destin
derea din Europa.

Ministrul afacerilor externe 
al R.D.G. a opinat că, pe baza 
recunoașterii frontierelor ac
tuale, a integrității teritoriale a 
statelor și a suveranității lor de 
către toate statele europene se 
poate realiza acordul privind 
renunțarea la forță nu numai pe 
bază bilaterală, ci și multilate
rală.

în legătură cu conferința de 
securitate europeană, Otto Win
zer a declarat: „Sintem hotă- 
riți să sprijinim toate măsurile 
ce duc îa realizarea acestei 
conferințe. Sintem gata să ne 

cadrul 
încor-

relevat

aducem contribuția, in 
conferinței, la slăbirea 
dării în Europa și, în acest sens, 
sintem gata să normalizăm re
lațiile noastre cu R.F.G. și, în 
același timp, să stabilim relații 
juridico-internaționale normale 
cu toate statele europene, fiind 
convinși că vom aduce astfel o 
contribuție important^, la reali
zarea securității europene".

„Ratificarea tratatelor cu 
U.R.S.S. și Polonia, a declarat 
ministrul afacerilor externe al 
R.F. a Germaniei, Walter 
Scheel, a deschis noi căi pentru 
politica guvernului R.F.G. Tra
tatele reprezintă, in primul 
rînd, baza pentru dezvoltarea 
in continuare a relațiilor noastre 
cu ambele țări, după o perioa
dă de îndelungată stagnare; 
totodată, ele se Încadrează în 
procesul general-european de 
destindere**. „Sintem interesați, 
a relevat ministrul vest-german, 
să dezvoltăm relații cu toate 
statele participante la Tratatul 
de la Varșovia. Se înțelege de 
la sine, a adăugat el, că o ase
menea orientare nu va prejudi-

cia relațiile noastre cu celelalte 
țări europene**.

Guvernul federal, a continuat 
ministrul afacerilor externe al 
R.F.G., salută orice inițiativă 
ce duce la depășirea contradic
țiilor și îmbunătățirea relațiilor, 
în special în Europa. După pă
rerea guvernului federal, con
ferința pentru securitate și co
laborare in Europa poate fi un 
instrument de destindere pe con
tinentul nostru. „Scopul pregă
tirii conferinței, a precizat el, 
trebuie să fie acela de a defini 
și pune în aplicare soluții con
crete la probleme ce mai există 
încă în domeniul securității și 
colaborării in Europa. De aceea, 
avem nevoie de luciditate, rea
lism și bunăvoință. Dacă toate 
părțile vor trata astfel conferin
ța, ea va putea să devină o 
etapă importantă în dezvoltarea 
europeană'*.

Stefan Olszowski, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Polo
ne, a arătat că țara sa este 
conștientă că procesul destin
derii și al normalizării relațiilor 
in Europa este de lungă durată. 
„Nu subapreciem dificultățile ce 
ne așteaptă pe calea slăbirii în
cordării, a declarat el. Conside
răm însă acest proces ca un 
factor inevitabil al determinării 
situației politice viitoare a con
tinentului nostru**.

„Polonia, a subliniat Olszo
wski, se pronunță pentru coe
xistența pașnică a statelor cu 
orînduiri diferite, considerind că 
deosebirile in sistemele sociale 
și ideologii nu trebuie să con
stituie un obstacol in calea dez
voltării bunelor relații. Căutăm 
și creăm forme și mijloace pen
tru o asemenea colaborare, a- 
vînd în vedere consolidarea ei 
nu numai 
viitor".

„Tratăm 
nâ ca un 
important . _______ ___
ternului de securitate și colabo
rare in Europa, care ar urma să 
ofere posibilitatea depășirii 
treptate a divizării continentu
lui în grupări politico-militare. 
In faza actuală, considerăm că 
prezintă o deosebită importan
ță începerea fără întirziere a 
tratativelor pregătitoare multi
laterale în vederea conferinței 
europene, pe baza cunoscutelor 
propuneri finlandeze", a arătat, * 
m încheiere, ministrul polonez.

In cadrul popularei emisi
uni „Călătorii turistice-, 
postul de radio italian a 
transmis, duminică, un pro
gram de circa o orâ consa
crat României. Prezentarea, 
făcută de Giuliana Jodice si 
Araldo Chieri. a înfățișat 
ascultătorilor italieni prin
cipalele obiective turistice 
din România, ..țară deosebi*, 
de frumoasă și interesantă, 
ospitalieră, cu un pepor des
toinic, optimist și plin de 
voioșie*4. Emisiunea a rele
vat, în special, punctele tu
ristice din București, de pe 
litoralul Mării Negre și Del
ta Dunării, precum și origi
nalitatea stațiunii Poiana 
Brașov, a lacului Ursu de la 
Sovata, a mînăstirilor din 
Moldova și a Muzeului Sa
tului din Capitală. Totodată, 
s-au evidențiat aspecte ale 
relațiilor 
prietenie 
român și 
aprecieri 
vieții noi . 
prezent poporul român.

In cadrul emisiunii au 
fost citite versuri de Mihai 
Eminescu și Tudor Arghezi, 
au fost transmise 
populare și muzică 
românească.

—r—- _ r___ -lie
tradiționale de 

dintre popoarele 
italian, s-au făcut 
elogioase asupra 
pe care o duce în

cîntece 
ușoară

a avut 
celui de-al 

artistic

• LA LIMASSOL 
loc inaugurarea 
IV-lea Festival 
ternațional, în prezența 
nistrului învățămîntului 
Republicii Cipru, a unor 
de misiuni diplomatice, 
cialitâți. oameni de 
și a unui numeros 
Ansamblul folcloric 
șui", din Scornicești-Olt, 
care participă la acest Fes
tival, a prezentat un reușit 
program de dansuri și cîn
tece populare românești. 
Spectatorii au apreciat căl
duros virtuozitatea interpre
tării și frumusețea dansu
rilor și a costumelor româ
nești. *

in- 
mi- 

al 
șeii 
ofi- 

culturâ 
public. 
„Că lu-

în prezent, ci și în

conferința europea- 
element deosebit ce 
pentru formarea sis-

• PRIMA EDIȚIE a Festi
valului Muzical Internațio
nal de la Sorento (Italia) s-a 
încheiat prin două concerte 
susținute de Orchestra Sim
fonică a Radio televiziunii 
Române. Sub bagheta lai 
Iosif Conta, eu concursul so
liștilor Ion Voi cu (vioară) și 
Fausto Zadra (pian). ambii 
intr-o excelentă dispoziție 
interpretativi, au fost exe
cutate lucrări de Enescu. Pa
ganini, Beethoven. Felix 
Mendelsohn-BznhoMj, Mo
zart și Richard Strauss.

VICTIMELE LEGENDEI
COMORILOR DIN OAK

• Pe urmele tezaurului lui Kidd • Decenii de căutări zadarnice
• Robert Dunfield se dă bătut • Șase tineri fi un tragic bilanț

Oricit ar părea de ciudat, dacă pirateria a dispărut in negura 
unui trecut îndepărtat, pirații continuă să facă victime și in 
zilele noastre. Știri primite din Statele Unite relevă că șase 
tineri geologi americani originari din California și-au pierdut 
viața ca urmare a prăbușirii unui tunel dintr-o grota din insula 
canadiană Oak. Cei șase porniseră (împreună cu un prieten al 
lor, student — singurul care a rămas in viață) intr-o „expediție 
particulară", în încercarea de a descoperi fabuloasa comoară 
care se presupune că a fost îngropata in urmă cu 200 de cni 
de faimosul pirat englez căpitanul Kidd.

T
inerii californieni 
nu sînt singurele 
victime ale legen
dei comorii căpita
nului Kidd. Goana 
după lăzile cu mo
nezi de aur și pie

tre prețioase capturate în de
cursul numeroaselor asalturi 
navale de pirații aflați sub co
manda crudului căpitan, a ge • 
nerat organizarea. numai în 
ultimile trei decenii, a nu mai 
puțin de două sute de expediții. 
Milioane de dolari au fost chel- 
tuiți atît de către persoane 
particulare cît și de către dife
rite asociații și societăți con
stituite special pentru găsirea 
rîvnitelor si mult căutatelor co
mori. Aproape 250 de puțuri au 
fost săpate pînă acum și 20 de

1. Căutători de comori în Oak: 
35 de victime in două de
cenii.

grote au fost explorate , 
niare amănunțime de febrili vî- 
nători de comori pe micuța 
insulă Oak situată la nord de 
țărmurile Noii Scoții.

începuturile acestei goane 
după comorile lui Kidd pot fi 
aflate cu mult timp in urmă, la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea. 

Primele cercetări de marc an
vergură au fost semnalate după 
ce. in anul 1795, trei pescari a- 
junși intimplător pe insula Oak 
au anunțat descoperirea unei 
depresiuni misterioase, neobiș
nuite. împinși de curiozitate cei 
trei efectuaseră săpături pînă 
cc au dat de o platformă de 
lemn care nu a mai putut fi 
îndepărtata. Cei care, mulți ani 
mai tîrziu, prin anii 1900—1920 
au purces la forări afirmau că 
sapele de foraj au adus la su
prafață fragmente de lăzi, ci
ment, metal, aur și pergament. 
Cu toate acestea, in pofida 
pierderilor de vieți omenești 
(unele surse canadiene pretind 
că în primele două decenii ale 
secolului nostru au pierit în 
accidente pe insula Oak. cel pu
țin 35 de persoane din rindul 
căutătorilor de comori) nimenj 
nu a putut scoate la lumină 
mult dorita comoară care după 
evaluările istoricilor englezi 
s-ar putea ridica la o valoare 
de minimum 250 de milioane da 
lire sterline.

Cercetările pentru descoperi
rea comorii căpitanului Kidd
au fost abandonate un timp, 
pînă în anul 1965, cînd pe insula 
Oak au debarcat un grup de 
12 americani, în frunte cu spe
cialistul în foraj din Los An- ■ 
geles inginerul petrolist Robert 
Dunfield (grup trimis și finan
țat de magneți texani ai petro-

' i 
iiliiLIu

asupra efectivelor saigoneze
Forțele patriotice de elibe

rare din Vietnamul de sud au 
bombarda:, de duminică sea
ra pină luni dimineața, timp 
de 12 ore. efectivele militari
lor saigonezi din zona de cen
tură a orașului Quang Tri — 
anunță ager.ț^a FRANCE 
PRESSE, citind cnmandamer.-

tul militar de la Saigon, 
cesta a fost unul dintre cele 
mai intense baraje de artile
rie declanșate de patrioți în 
ultima vreme — apreciază a- 
genția REUTER, care arată că 
tirul patrioților a provoca: 
pierderi în rindul trupelor re
gimului marioneta.

Largă activitate științifică

altă parte.

atrocităților 
Unite în Ind

★
Age nția de presă 

a difu

cu R. P

R. D. GERMANA. — Uzinele chimice Leuna

• Ministerul Afacerii
ne ai R.P.D. 
băcității o i 
condamnă 1 
bardamerr.e 
Statele Un 
lui R.D.
R.P.D. Coreene și Donor 
reean se angajează: 
sprijin activ luptei 
Vietnamului pînă la 
victoriei finale Imp< 
siunii, pentru salva 
nală.

• „Statele Unite trebuie 
pună capăt imediat bombi_ 
meatelor. Ele nu ar fi tret*, 
sâ aibă loc și, in nici un 
ele nu mai trebuie 
— a declarat, la H 
sey Clark, fost mini 
tițjei al S.U.A., care se a 
R.D. Vietnam în fruntea 
delegații de reprezentanți 
Comisiei internaționale 
anchetarea 
de Statele
• Pe de___,______ ,

McBride, fost ministru de 
terne al Irlandei, membr 
aceleiași delegații, a de< 
duminică, la Hanoi, că bomba 
darea de câtre aviația ame 
cană a unor obiective 
din R.D. Vietnam, în 
rînd a digurilo 
dentală, ci rele 
liberată din 
Statelor Unite.

Realizări ale

oamenilor muncii

din R.D. Vietnam
Chemarea ..Fiecare un- 

nă — o unitate de munci 
model, fiecare colectiv — 
o fortăreață de luptă 
adresată de către condu
cerea de partid și de stat 
tuturor colectivelor de 
muncă din industrie, sin
tetizează obiectivele de 
prim ordin ale oamenilor 
muncii din R. D. Viet
nam.

2. Fotografie aeriana a insulei 
Oak, un mister vechi de două 
secole.

lului). Ei au adus pe Oak cel 
mai masiv și cel mai complet 
echipament care a fost folosit 
pină acum in expedițiile căută
torilor comorilor lui Kidd : 
buldozere, sonde ultramoderne 
de foraj, utilaj electronic, o a- 
devărată desfășurare de tehnică 
modernă care i-a costat pe ini
țiatorii acestei „reprize'* nu 
mai puțin de 2,5 milioane do
lari. După aproape^ șase luni de 
căutări asidue, bătălia a fost 
abandonată. Ipoteza inginerului 
Dunfield potrivit căreia comoa
ra a fost îngropată într-o rețea 
de tuneluri săpate între grote 
la mare adincime. n-a putut 
fi confirmată. Doi ani mai tîr- 
ziu, in toamna anului 1967, un 
tragic accident punea capăt ex
pediției mai modeste a unui 
grup de patru tineri geologi din 
Canada. Ei au murit asfixiați 
de gazele dintr-un puț pe unde 
coboriseră in căutarea comorii 
lui Kidd.

N-au trecut nici cinci ani și 
alte șase victime s-au adăugat 
tragicului bilanț.

E. R.

cooperati- 
centrală a

Printre unitățile economice 
care și-au mobilizat întregul 
lor potențial de muncă și luptă 
se află Uzina electrică din Ha
noi, căreia președintele repu
blicii, Ton Duc Thang, i-a con
ferit drapelul de onoare pentru 
realizările obținute !n produc
ție.

In privința realizărilor țâră* 
r.imiî din R. D. Vietnam în în
deplinirea sarcinilor de plan și 
de livrare a unor produse agro- 
alimentare către stat, în primele 
rinduri se situează 
vele din regiunea
țării și din Delta Fluviului 
Roșu. Date fiind aceste sporuri 
de producție, țărănimea a putut 
să predea statului, în afara an
gajamentelor asumate, o canti
tate de orez de trei ori mai 
m2re în raport cu recolta pre
cedentă.

Adunarea Națională și gu
vernul R. D. Vietnam au confe
rit „Ordinul Muncii*4 clasa a 
Il-a provinciei Thai Binh, pen
tru rezultatele dobîndite în în
făptuirea politicii față de inva
lizii de război, familiile victi
melor războiului și cele de mi
litari.

• LA MOSCOVA au în
ceput, luni dimineața, lucră
rile celui de-al IV-lea Con
gres internațional de biofi
zică, desfășurat sub egida 
Uniunii internaționale _ de 
biofizică pură și aplicată și 
a Academiei de Științe 
U.R.S.S.

La această importantă 
uniune participă oameni 
știință din 42 de țări

a
re
de 

_____  __  __ ale 
lumii, printre care Bulgaria, 
Canada, Franța, R.D.G., R.F. 
a Germaniei, Italia, Iugosla
via, Japonia, Polonia, Sta
tele Unite, Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S. Din țara noastră ia 
parte un numeros grup de 
oameni de știință din dome
niul biofizicii, în frunte cu 
prof. univ. Vasile Vasilescu, 
șeful catedrei de biofizică a 
institutului de Medicină și 
Farmacie din București.

• Datorită demonstrației de 
protest organizată Ia Yokohama, 
de către partidele comunist și 
socialist, în colaborare cu Con
siliul General al Sindicatelor din 
Japonia (S.O.H.Y.O.), împotriva 
îmbarcării în acest port pe na
vele S.U.A., cu destinația Viet
namul de sud, a tancurilor re-

După o săptămină de calm relativ, situația din Irlanda de Nord 
s-a agravat din nou, brusc, in noaptea de duminică spre luni, 
cind s-au înregistrat numeroase și ample ciocniri intre elemente 
aporținind minorității catolice și forțele militare britanice. In 
cursul incidentelor doi soldați britanici și un civil și-au pierdut 
nota, iar numeroase persoane au fost rănite. In imagine, blin
datele britanice încearcă să stăvilească actuala recrudescență 
a incidentelor.

a studenților bulgari

la suma de 680 mi- 
de dolari și că asupra Vie:- 

de nord și de sud, 
d a altor țâri indochi- 

fost lansate de trei 
mai multe bombe decît fn- 

iga cantitate de care s-a 
e fronturile, 
de-al doilea 
— subliniază 
politica 

războiului

S. U. A.

n'

Willy Brandt despre relațiile

După cum s-a anunțat, can
celarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a făcut du
minică. la Bonn, o declarație 
consacrată unor aspecte ale po
liticii interne și externe a gu
vernului vest-german. Brandt a
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-i J

o 4 T■fc.-

Noua coaliție democrată0
Cotidianul francez „La Nou- 

velle Republique Centre-Ouest“ 
publică în ediția sa de luni, sub 
semnătura lui Pierre Salinger, 
fost purtător de cuvînt al pre
ședintelui John Kennedy, un 
articol consacrat alegerilor pre
zidențiale americane din toam
nă.

Investirea senatorului George 
McGovern de către democrați 
constituie un eveniment de 
mare importanță, scrie Salin
ger, subliniind că aceasta re
prezintă o înfrîngere a coaliției 
„vechii gărzi democrate**. Spiri
tul noii coaliții — formate prin 
unirea tinerilor, negrilor, să
racilor, a femeilor și a unei 
părți din păturile muncitorești 
— reprezintă un dezacord fun
damental cu modul de viață a- 
merican, așa cum se prezintă 
el astăzi. McGovern resimte 
profund rănile pe care războ
iul din Vietnam le-a provocat 
în inima societății americane.

„Candidatul Partidului demo
crat, apreciază în continuare 
Salinger, nu este nici revolu
ționar, nici radical. Cea mai 
importantă realizare a lui 
McGovern constă în a fi per
mis din nou tineretului sâ ia 
parte Ia viața politică america
nă prin poziția sa fermă pentru 
încetarea războiului din Viet
nam și prin voința de a-i a- 
corda responsabilități în cursul 
campaniei sale electorale. Deși 
Nixon este bine plasat în ale
gerile din toamnă, scrie Salin
ger, nimeni nu poate contesta 
șansele 'senatorului McGovern**.

• Senatorul George McGovern, 
candidatul Partidului Democrat în 
alegerile prezidențiale, a criticat 
actuala politică economică a Ad
ministrației, arătînd că nivelul șo
majului și deficitul balanței co
merciale au crescut în ultimii ani, 
inflația s_a accentuat, iar ritmul 
producției a scăzut.

4

Chineză
subliniat hotărîrea 
coaliției guvernamentale 
organiza noi alegeri în 
an.

In legătură cu relațiile 
R.F.G. și R.P. Chineză,

fermă 
de 
acest

a

dintre 
_____ ______ , cance
larul vest-german a arătat că 
guvernul federal a depus efor
turi în direcția unei îmbunătă
țiri a relațiilor dintre țara sa 
și China încă înainte ca preșe
dintele Comisiei de politică 
externă a Bundestagului^ Ger
hard Schroeder, să întreprindă 
călătoria sa la Pekin. Dificul
tățile guvernului P.S.D./P.L.D., 
în ceea ce’privește relațiile cu 
R.P. Chineză, au survenit pen
tru că un guvern federal ante
rior a întrerupt unilateral 
1964 tratativele cu China.

în

• într-o declarație făcută* 
ziarului „Welt am Sonntag", 
din 6 august, Otto Wolff von 
Amerongen, președintele Ca
merei de industrie și comerț a 
R.F.G. și al Comitetului pentru 
promovarea relațiilor economi
ce cu țările socialiste, a sublini
at că vede șanse pentru o lăr
gire, într-o perioadă medie de 
timp, a comerțului vest-german 
cu R.P. Chineză. Perspectivele 
sînt chiar bune, a spus el, a- 
rătînd că Comitetul răsăritean 
își va oferi. In acest sens, bu
nele sale oficii.

Cancelarul federal Willy 
Brandt a prezidat luni, la re
ședința sa de la Bonn, o pri
mă reuniune a liderilor coali
ției guvernamentale P.S.D. — 
P.L.D. După cum relatează a- 
genția D.P.A.', șeful guvernului 
vest-german a avut, de ase
menea, o întrevedere cu Walter 
Scheel, ministru .de externe și 
președinte al Partidului liber- 
democrat, în cadrul • căreia 'au 
procedat Ia o examinare a si
tuației politice interne și ex
terne. Agenția menționează că 
un loo important în cadrul dis
cuțiilor l-au ocupat problema 
relațiilor R.F.G. cu Finlanda, 
precum și - rezultatele vizitei în 
R.P. Chineză a lui ' Gerhard 
Schroder, președintele Comisiei 
pentru afaceri’ externe a Bun- 
destagului.

Crearea
Consiliului
sudanez

al poporului
La Khartum a fost dat pu

blicității un decret, semnat de 
către președintele Gaafar el 
Numeiry, care anunță crearea 
Consiliului sudanez al poporu
lui, relatează agenția M.E.N., 
reluînd postul de radio Om- 
durman. Printre atribuțiile 
noului organism se numără re
dactarea proiectului de consti
tuție și adoptarea legilor.

parate Ia baza americană Saga- 
mihara, acestea au trebuit să fie 
întoarse din drum. Ambasada 
Statelor Unite la Tokio a anun
țat că un convoi militar, care 
transporta un prim număr de 
patru tancuri, s-a reîntors, du
minică seara, la baza 
gamihara.

poporului4* și în care rolul prin
cipal în economie să revină 
proprietății obștești asupra mij
loacelor de producție.

de la Sa-

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Egiptului, Murad Gha- 
leb, s-a intîlnit duminică Ia 
New York cu secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim.

localități din R.P. Chineză. Co
mitetul pentru cultură de pe 
lingă Consiliul de Stat al R.P. 
Chineze și Asociația populară 
chineză pentru relațiile cultu
rale și de prietenie cu țările 
străine au organizat o recepție 
în cinstea membrilor ansamblu
lui belgrădean.

Declarația Comisiei Po 
litice a C.C. al P.C. 

Peruan
• COMISIA POLITICA a Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Peruan a dat publi
cității o declarație în care a- 
preciază pozitiv activitatea des
fășurată de guvern în cursul a- 
nului trecut. Documentul, pu
blicat de ziarul „Unidad", ex
primă sprijinul față de decla
rația făcută de președintele 
țării, Juan Velasco Alvarado, 
privind hotărîrea de a creea în 
Peru „un sistem social demo
cratic, cu deplina participare a

Purtătorul de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că, în cadrul convor
birilor, s-a procedat la un tur 
de orizont asupra unor aspecte 
generale ale • conflictului din O- 
rientul Apropiat. In aceeași zi, 
șeful diplomației egiptene a a- 
vut o întrevedere cu mediato
rul O.N.U. în problema Orien
tului Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring. Nu au fost co
municate amănunte în legătu
ră cu subiectele abordate 
timpul acestor convorbiri.

în

• LA PEKIN a sosit ansam
blul iugoslav de cîntece și dan
suri „Ivo Lola Ribar“, compus 
din 130 de persoane, care va e- 
fectua un turneu în mai multe

. Havana s-au încheiat 
lucrările Conferința Națio
nale a lucrătorilor din do
meniul învățămîntului. Dele
gații la conferință au ana
lizat sarcinile legate de des
fășurarea anului de învâță- 
mînt 1971—1972, precum și 
planurile de lucru pentru a' 
nul de învățămînt viitor. In 
cadrul conferinței a fost, *l<? 
asemenea, analizată îndepli
nirea hotărîrilor adoptate de 
primul congres național în 
problemele învățămîntului și 
culturii.

In rezoluția adoptată de 
participanții la conferința 
se subliniază însemnătatea 
introducerii în planurile de 
învățămînt a unui program 
sistematic de studiere a ști
ințelor sociale.
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Studenții desfășoară o largă 
activitate de cercetări științifice 
în’R. P. Bulgaria. In anul trecut, 
în cele 28 de institute de. învă- 
țămînt superior au funcționat 
472 de cercuri științifice studen
țești și șase birouri de proiectări, 
în activitatea lor științifică, stu
denții sînt sprijiniți de colabora
tori ai institutelor de cercetări 
științifice și de specialiști dip în
treprinderi.

coșmaru!ui“
publicație din 

coșmaru- 
cum a 

denumită 
Haiti de către 
scriitorul Gra

ham Greene — releva în 
urmă cu citeva zile : „Avem 
de făcut fața problemei șoa
recilor". Strania problemă 
evocata de ziarul HORA 
din Port au Prince are o 
explicație care scapă obser
vatorilor străini, dar este 
înțeleasă pe deplin 
majoritatea haitienilor: ne- 
avînd posibilitatea să

de

r - Se
exprime deschis în legătură 
cu foametea endemică din 
țară, ziarul citat amintea in
direct, in textul respectiv, că 
pină și pisicile au devenit o 
raritate, multe din ele fiind 
consumate de impozantele 
contingente de flămînzi. Pen
tru situația actuală din Haiti 
este edificator că cele mai re
cente statistici indică media 
de vîrstă a haitienilor la 32 
de ani; analfabetismul cu
prinde 90 la sută din popu
lație, iar venitul pe locuitor 
este de 60 de dolari pe an, 
cel mai scăzut chiar de pe 
continentul sud-american, se
rios încercat de subdezvol
tare.

Nemulțumirea populară 
mereu mai accentuată și mai 
explozivă în această situație 
este „contrată" prin rețeta 
clasică a terorii practicată de 
Duvalier junior, după rețe
tele întemeietorului „dinasti
ei" haitiene, faimosul, de 
tristă faimă, „Papa Doc".

De altfel, fiul a moștenit 
intactă de la Duvalier senior 
întreaga mașinărie de teroa
re, unul din cele mai bestiale 
instrumente de inchiziție mo
dernă din cîte s-au organizai* 
și funcționează în secolul nos
tru. Nu s-au schimbat decit 
unele din denumirile institu
țiilor de spionaj, represiune și 
schingiuiri. „Ai certitudinea 
ca totul a rămas ca pe vre
mea lui Popa Doc — con
stată unul din reporterii lui 
NEWSWEEK care a vizitat 
recent pentru cîteva săptă- 
mîni Haiti. Noaptea, Port 
au Prince devine o cușcă i- 
mensă. în amurg locuitorii 
capitalei se grăbesc spre ca
sele lor de teamă să nu fie 
opriți de un agent al poliției 
secrete, bătuți crunt sau îm- 
pușcați. Crimele politice și 
cadavrele oribil mutilate gă
site în guri de canal 'sînt de 
domeniul obișnuitului".

La sate, unde locuiesc 90 
la sută din haitieni, teroarea 
e și mai apăsătoare. Acolo ac
ționează așa numiții „Lupi" 
agenți de poliție recrutați 

care au 
pedepse

dintre
ispășit - r__ -
pentru infracțiuni de ordin 
penal și a căror bestialitate 
este indescriptibilă. „Pină de
unăzi — mărturisea amintitu
lui reporter al lui NEWS
WEEK un preot de țară din 
Haiti — țăranul haitian, care 
trăiește într-o mizerie aproap 
de neimaginat, obișnuit să în 
dure teroarea fără să se plin 
gă, pentru simplul motiv că 
n-a cunoscut niciodată o altă 
situație, se supunea orbește 
Acum țăranul se îndîrjește și 
clocotește în sinea lui dar el 
are încă teamă".

Pînâ cînd ? Pînă cînd „pro 
blema șoarecilor" va provoca 
inexorabil o asemenea explo
zie care va transforma țar;: 
coșmarului într-o țară fără 
„dinastia Duvalier" și fără 
coșmaruri.

criminalii 
diferite

P. N.


