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Oamenii muncii din Capitală iși onorează angajamentul
CINCINALUL IN PATRU ANI ?l JUMĂTATE

Coborînd de pe „schelele" unei zile obișnuite de munca. Foto
reporterul nostru a surprins cîțiva dintre tinerii brigăzii lui Plavăț 
care lucrează pe platforma Dudești din Capitală. Despre fap
tele lor vă informăm in reportajul pe care-l publicăm in pagina 

a lll-a.

Răspunzînd, în cadrul unei conferințe de presă, la o întrebare adresată 
de ziarul nostru, tovarășul GHEORGHE CIOARĂ, prim secretar al Co
mitetului municipal București al P.C.R., ne-a înfățișat cîteva din sarcinile ce 
revin tinerilor și organizațiilor U.T.C.din Capitală în înfăptuirea angaja
mentului de realizare a cincinalului în patru ani și jumătate.

Ieri, la Casa ziariștilor, a avut loc o interesantă Conferință 
de presă, in cadrul căreia tovarășul GHEORGHE CIOARA, prim 
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, a făcut o amplă informare cu privire la 
activitatea organizațiilor de partid și de stat din Capitală pentru 
realizarea cincinalului in patru ani și jumătate.

Relevînd succesele obținute 
de colectivele de muncitori, in
gineri, tehnicieni, cercetători pe 
primele opt luni ale anului în 
curs, primul secretar al comite
tului municipal de partid a ară
tat că una din condițiile prin
cipale de care depinde reali
zarea cincinalului în patru ani 
și jumătate este îndeplinirea 
angajamentului pe anul 1972., A- 
cest angajament este -suficient 
de mare pentru a consolida în
crederea colectivelor de muncă 
în posibilitățile existente de în
deplinire a sarcinilor suplimen
tare asumate pe perioada în
tregului cincinal, pentru a de
clanșa o și mai entuziastă mo

bilizare a lor la punerea mai 
deplină în valoare a întregului 
potențial tehnic de care dispune 
industria Capitalei. Rezultatele 
obținute .sînt încurajatoare. Pînă 
la 31 august industria Capitalei 
a furnizat o producție marfă 
suplimentară în valoare de 
1,335 miliarde lei. De mențio
nat că angajamentul inițial, 
prevedea o producție marfă su- 

•blințentară de. 900 milioane lei. 
Se apreciază că pînă la 31 de
cembrie â.c., depășirile la acest 
capitol se vo.r ridica la circa 
două miliarde lei. Rezultatele 
primelor opt luni pun puternic 
în evidență cel puțin două fapte 
esențiale : 1) există suficiente

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

• LV. Smirnov, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, pe tova
rășul Leonid Vasilievici Smir
nov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România,’ iși pe
trece concediul de odihnă în 
țara noastră.

A participat tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier la C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a 
subliniat cu satisfacție evoluția 
mereu ascendentă a legăturilor 
de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre Republica So

cialistă România și Uniunea 
Sovietică.

în acest context au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor 
economice româno-sovietice, ex- 
primîndu-se dorința comună de 
a le dezvolta pe mai departe, 
fiind relevate în acest sens po
sibilitățile existente pentru a- 
dîncirea și diversificarea coope
rării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țari.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-b atmosferă prietenească, 
de caldă cordialitate.

• Delegația militară cubaneză
La 6 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit delegația mi
litară cubaneză, condusă de co
mandant Rolando Diaz Aztarain, 
care se află la odihnă în țara 
noastră.

La primire au participat tova
rășii Ion Dincă, secretar al C.C. 
al P.C.R., general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate și șe
ful Marelui Stat Major, gene
ral-colonel Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate și

• Ambasadorul Italiei
Președintele • Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit Ia 6 sep
tembrie pe ambasadorul extra

ordinar și plenipotențiar al Ita
liei la București, Niccolo Mos
cato, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră.

La primire a fost de față mi

secretar al Consiliului Politic 
Superior.

A fost prezent, de asemenea, 
Nicolas Rodriguez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

nistrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 
de acreditare a noului ambasador al

Casa 
noastră

Dacă în această săptămînă, 
de pildă, ca de altfel în toate 
zilele de pînă la 1 noiembrie 
1972, un aparat de luat ve
deri i-ar urmări pe muncito
rii uteciști de la Combinatul 
de celuloză și hîrtie din Brăi
la la ora terminării lucrului, 
ar observa că o parte dintre 
ei se îndreaptă în grabă că
tre locul unde se construiește 
un nou cămin de nefamiliști. 
Este vorba tocmai de cămi
nul ai cărui locatari vor de
veni nu peste multă vreme. 
Se duc acolo nu din curiozi
tate, nu pentru a vedea cum 
mai merge treaba, nu ca spec
tatori ci pentru a da efectiv o 
mină de ajutor. Constructorul 
a promis că în decembrie se 
vor putea muta în casă nouă. 
„Nu s-ar putea oare mai de
vreme „S-ar putea — au 
primit replica — dar nu stăm 
prea bine cu forța de muncă. 
Dacă am avea-o, 1 noiembrie 
ar fi limita maxima de „pre
dare la cheie" a căminului".

— Răspuns suficient — 
după cum ne informează to
varășul Mitică Trifu, secreta
rul comitetului V.T.C. de la 
„Celostuf" — pentru ca la 
mine să vină zeci de tineri 
muncitori care să solicite după 
orele de program să schimbe 
salopeta cu haina constructo
rului.

Cu alte cuvinte fără prea 
multe tergiversări edificarea 
căminului de nefamiliști nl 
combinatului a primit un 
sprijin prețios chiar din com
binat, chiar de la beneficiar. 
Iar dacă aparatul de luat ve
deri despre care vorbeam la 
începutul acestor rinduri ar 
înregistra secvență cu secven
ță munca lor diurnă, filmul 
astfel realizat ar avea în prim 
plan pe operatorii chimiști în 
posturi de mozaicari, lăcătușii 
mecanici în calitate de tîm- 
plari, atemiștii — vopsitori și 
zugravi etc., etc. Film care 
foarte bine ar putea fi inti
tulat „Viitorii locatari alături 
de constructori". Inițiativa 
uteciștilor merită apreciată, 
gestul de a nu aștepta pa
sivi pînă ce constructorii sin
guri vor termina lucrările do- 
vedindu-le, cu argumente, 
concrete, spiritul gospodă-
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In timp ce alți colegi de-ai lor 
nu s-au hotărit încă să-și onoreze 
repartizările, Doina Dudău și Ce
zar Dobrescu s-au prezentat la 
școlile pentru care au primit de

cizia ministerială.

Pentru- profesori noul an 
a început la 1 septembrie

CINE N-A AUZIT
CLOPOȚELUL ?

Ne-am aflat la începutul anului școlar, a cărui numărătoare in
versă s-a terminat pentru cadrele didactice la 1 septembrie, în 
capitala Județului Vrancea, Focșani. Aici, primele date cu privire 
la noile forțe pedagogice repartizate rețelei de învâțâmint a ju
dețului le primim de la tovarășul inspector șef Vasile Stan : „De 
la 1 septembrie vor funcționa în școlile noastre 66 de educatoare, 
60 de invâțâtori și 350 de profesori, absolvenți ai promoției 
1972. Prin aceste noi forțe, majoritatea disciplinelor vor fi asi
gurate cu cadre calificate, singurele deficite înregistrindu-se la 
învățători (mai avem nevoie de 120) și la profesorii de educație 
fizică (peste 100)".

• Am întîlnit-o în cancelaria 
Liceului economic din Focșani 
pe Doina Dudău, absolventă a 
Universității din București, cu 
domiciliul stabil și cu părinții 
în Capitală, dar care se prezen
tase încă înainte de 1 septem
brie la post pentru a lua con
tact mai devreme cu noul ei loc 
de muncă. „Școala este foarte 
frumoasă. De fapt. îmi place 
mai mult decît școlile bucureș- 
tene în care am făcut practică.

Am fost întîmpinată cu multă 
înțelegere de conducerea școlii, 
de viitorii mei colegi, mă scu
zați, de azi, actualii mei colegi. 
Deși este un liceu cu profil 
economic, specialitatea mea 
cred că are o pondere impor-

calin STANCULESCU
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(Continuare în pag. a V-a)

rezerve pentru îndeplinirea an
gajamentului Conferinței ex
traordinare a organizației de 
partid a municipiului București; 
2) oamenii din Capitală, organi
zațiile de partid și organizațiile 
de masă au dovedit și dovedesc 
nebănuite resurse ale capacită
ții lor de mobilizare pentru pu
nerea în valoare a acestor re
zerve.

Luna august, a spus în conti
nuare tovarășul Gheorghe 
Cioară, a fost dominată de pu
ternica efervescență creatoare 
declanșată de Conferința Națio
nală a partidului. Ca urmare 
pînă la 16 august, în fiecare uni- 
tâte economică, partea din an
gajamentul global ce revine 
anului 1973 a fost transformată 
în proiecte de plan aprobate în 
adunările generale ale oameni
lor muncii. Pînă la finele lunii 
au fost transformate în proiecte 
de plan și angajamentele pentru 
perioada 1974—1975. Urmînd in
dicația secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, sporul producției 
marfă preconizat este și va fi 
concretizat în produse de ridi
cată valoare, produse utile, ne
cesare economiei naționale. La 
nivelul Capitalei a fost stabilit 
un nomenclator cu produsele 
pe seama cărora se prevede ob
ținerea unei producții marfă 
suplimentare în actualul cinci
nal în valoare de 52 miliarde 
lei care a fost înaintat organe-

VASILE BARAC

(Continuare în pag. a lll-a)

Republicii Islamice Pakistan
în Republica Socialistă România

In ziua de 6 septembrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia a primit pe S.A.D. Bukhari 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Islamice 
Pakistan în Republica Socialistă 
România.

Cu prilejul prezentării scriso
rilor de acreditare ambasadorul 
S.A.D. Bukhari si președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu au rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, prietenească 
cu noul ambasador al Republi

cii Islamice Pakistan în. Româ
nia, S.A.D. Bukhari.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. Au fost, de 
asemenea, prezenți membri ai 
ambasadei Republicii Islamice 
Pakistan la București.

Zile însorite de septembrie pe litoral.

Exigențe ale noului an de învățămînt

MUNCA POLITICĂ
In școală

• Mai bine organizată
• Mai bogată în conținut
• Mai eficientă

ClIM PROCEDĂM?
o întrebare la care pot răspunde, in primul rind,
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Ce direcție indică săgeata 
ambiției personale

MEȘTERUL
de NEAGU UDROIU

La Roșia, un sat risipit pe 
pantele de sub umărul vestic al 
masivului' Pădurea Craiului, 
mergeam pentru prima oară. 
Nu-mi închipuiam că o să în
tâlnesc acolo cunoscuți. Tocmai 
de aceea am fost plăcut surprins 
cînd, în cancelaria școlii, diritr-un 
maldăr de teze, a ridicat privi
rea spre mine fata aceea mărun
țică, cînd i-am recunoscut mîi- 
nile, la fel de roșii și bătătorite 
de muncă, la fel ca atunci în 
1967, cîncl scrisesem despre ea 
un reportaj în revista „Viața stu
dențească".

Mi-am amintit de îndată dis
cuția purtată în șoaptă, în bi
blioteca Institutului pedagogic 
din Oradea unde, în primăvara 
lui 1967, Ileana Codrean își pre
gătea ultimele examene. Profe
sorii, colegii mi-o definiseră ca 
extrem de perseverentă, tenace, 
ambițioasă. Cele ce mi-a poves
tit despre ea însăși au confirmat 
calificativele. Ileana avusese o 
familie grea, muncise de foarte 
tînară, de Ia 14 ani, ajutîndu-și 
părinții. Nu i-a fost ușor ca, în 
aceste condiții, să mai și învețe. 
De aceea a terminat liceul mai

tîrziu, cînd împlinise 22 de ani, 
cînd era de-acum căsătorită.

La școală s-a putut angaja ime
diat, ca suplinitoare. Era mare 
nevoie, pentru că profesorii cu 
diplomă cam ocoleau satul acela 
îndepărtat. Predînd, și-a dat re
pede seama că știe prea puțin, 
că nu le transmite prea mult e- 
levilor. Atunci a hotărit să în
cerce la facultate. Soțul, părinții 
s-au împotrivit. „Ce-ți mai tre
buie ? spuneau ei. Doar ești ori
cum profesoară". Pînă la urmă a 
reușit să-i convingă. Să le explice 
că un profesor nu poate fi „ori

cum", că această muncă implică 
o mare răspundere, că e abso
lut necesară o pregătire specială. 
A intrat la matematică, la Insti
tutul pedagogic. A trebuit să 
muncească din greu pentru a re
cupera distanta, avansul celorlalți 
absolvenți ai cursurilor de zi, mai 
tineri, mai fără probleme. Unii, 
dintre cei fără socotință, rîdeau 
de mîinile ei înroșite de muncă. 
Au rîs mai puțin cînd Ileana

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a V-a)

Noțiunea, auzită de mine în anii de întâlniri cu meseria, sub 
macarale neastâmpărate, în bătaia focurilor de sudură și vuie- J 
tul ciocanului de nituri, m-a cîștigat de cum am aflat ce vrea <> 
sâ zică, încetând pe data să fie o simplă noțiune din statul 
de salarii. De altfel, în acel timp, nomenclatorul de funcțiuni 
n-o includea și să fiu sincer nici nu știu daca vreodată a 
apărut ca atare în schema atelierului. Știu numai c-am au- < 
zit-o mereu, folosind-o la rîndu-mi de cîte ori aveam prilejul <1 
ca adresare ori ca referire la cei pentru care era pregătită 
anume. Meșterul n-a reprezentat niciodată în ochii mei o. ? 
funcție, o mărime administrativă, deși cel mai adesea se refe- < ’ 
rea la maistru, și acesta, la rîndu-i, semnificînd de fapt as- p 
pirația către vîrful piramidei, spre perfecțiunea în meserie. 
Meșterul era cel ce-ți punea ciocanul în mînă, omul de ala- 1 
turi, sub ochii căruia gestul tremurător capătă siguranța sa- < ’ 
lopetei consacrate, stâlpul orlcînd de nădejde, în dunga lui < ’ 
se spărgeau valurile neîncrederii, neizbînzile își aflau sfîrșitul. < ’ 
Meșterii între ei se recunoșteau în flama arderii pentru profe- < ’ 
siune, oricare meserie — arderea aceeași, după luciul de aur C 
al lucrului bine făcut. Noi îi recunoșteam și toată lumea I 
făcea la fel, după sclipirile ochilor sub care se nervurau I 
mușchii abia încercați în tăria manetei, ritual uneori prelung <, 
dar încununat de nimbul reușitei. Meșterii i-am măsurat tot- Z 
deauna, în careul magic al meseriei, prin numărul de tineri 
căliți în apa tare a muncii de uzină. Este dimensiunea umană 
a staturii lor și mă întreb adeseori dacă nu facem totuși 
prea puțin pentru a pune în lumină, în adevărata lumină, i ? 
figura acestor destoinici trubaduri ai meseriei, artizani de S 
invidiat în forjarea meșterului de mîine. I

Cu cîteva luni în urmă, aflat în documentare la Reșița, mă J 
puneam la curent cu o de admirat acțiune. In cetatea de foc !> 
de pe malul Bîrzavei comuniștii unei organizații de secție a- J > 
dresau o chemare. Sensul ei, participarea fiecărui comunist < > 
din combinat la educația multilaterală a celor mai tineri fur- J 
naliștâ, oțelari, laminatori. Educație politică, profesională, ce- < > 
tățenească. Prin obiectivele formulate, prin cadrul de excelent ’ J 
ferment stimulativ, inițiativa reșițeană se proiectează ca un 
torent binefăcător în favoarea transformării fiecărui mese- f. 
riaș de elită într-un pedagog de clasă, meșterul veritabil an- ‘ > 
gajat, deliberat în succesul felului, cum proaspeții săi tovarăș’ 1 j 
de muncă se formează ca meseriași, se formează ca oameni.

Mă gîndesc, acum cînd uzinele își deschid generos porțile ’ > 
pentru cei mai tineri purtători ai diplomei de muncitor caii- 1 > 
ficat, cît de binefăcător rimează la impactul producției această < > 
mînă întinsă stăruitor, privirea de o rară noblețe sub care S 
se destramă peretele greutăților de început. ’ >

Avem nevoie de meșteri. Prezența lor, totdeauna dătătoare S 
de siguranță, de optimism, ne-a ajutat să găsim cu mai pu- S 
ține necazuri drumul spre maturizare, să împlinim maturiza- S 
rea în profesie. ’ >
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Exigente ale noului an de învățămînt

MUNCA POLITICĂ 
IN ȘCOALĂ

• MAI BINE ORGANIZATĂ
• MAI BOGATĂ ÎN CONȚINUT
• MAI EFICIENTĂ

CUM PROCEDAM?
O întrebare la care pot răspunde, in primul rind. elevii
Tabăra de odihnă și instruire organizata 

pentru cei care în trecutul an școlar au fost se

cretari U.T.C. în licee și-și vor continua activita

tea în această funcție pînă la alegerea noiloi 

organe U.T.C. în școli, ne-a înlesnit mai multe 

discuții despre aspecte ale muncii U.T.C. îr 

școală ; s-au alăturat experiențe, inițiative, cri

tici, sugestii, idei pentru viața organizației 

U.T.C. a școlii în noul an de învățămînt. Și pen

tru că debutul lui se apropie cu pași rapizi, ne 

propunem să reflectăm discuțiile în ideea că e'e 

vor fi sugestive pentru programele de activitate 

la care se lucrează intens în aceste zile pregă

titoare.

„SE LUCREAZĂ PREA 
MULT CU BROȘURI SI 
NU CU BIBLIOGRAFIE"

IRadu Lisenche, secretar 
U.T.C., Liceul de pre
lucrare automată a da
telor, Brașov : Nu vreau 
să teoretizez, dar mie mi se pare 

că înainte de a ne gindi la ceea 
ce urmărim prin activitatea po
litică pe care o realizăm cu e- 
levii, noi ne gîndim la forme, 
uneori schematizăm, și, fără să 
vrem, ajungem la tipare iar 
mulți colegi consideră totul ca 
fiind rigid, greoi. De aici se 
nasc, în esență, minusurile ac
tivității despre care vorbim. 
Sînt de vîrsta uteciștilor pentru 
care inițiem activitatea politica 
și nu-mi vine greu să mă pun 
in situația Tor. • Pentru ei orga
nizăm învățămînt politic, in
formări politice in cadrul orga
nizației U.T.C., și am obținut 
participarea lor ,1a aceste acti
vități. Ce mă nemulțumește, 
însă, este valoarea eficienței 
formelor amintite pe plan for
mativ, cum se realizează în 
f»ractică scopurile activității po- 
itice. Nu generalizez, dar 
participarea elevilor nu este în
totdeauna o participare din 
convingere, dintr-o necesitate 
spirituală, pentru că -noi, orga
nizația U.T.C. a școlii, nu'izbu
tim să facem cu ei un bun în
ceput al activității politice — a- 
dică să inceperrucil AT: .sa-J.~de-_ 
terminăm să realizeze, conștient 
că devenirea lor ca oameni cu 
atitudine politică, militantă se 
realizează in viața politică pe 
care o trăiesc in orgaaizația- 
U.T.C. Vreau să spun cJ_S.e în-., 
tâmplă ca în practica unor or
ganizații de clasă, învățămîntul 
politic U. T. C. să capete un 
prea accentua», caracter infor
mativ, uneori chiar se poate 
confunda cu informarea poli
tică. Accentul ar trebui să 
cadă mai mult pe aspectul fun
damental —.anume,,$ă-l învățăm 
pe elev ce e-te acea atitudine 
politică, să ajungă acolo incit’ 
să fie intim convins că însăși’ 
învățătura este -o- atitudine po
litică, să se familiarizeze pînă 
a le integra in propriul eu, cu 
noțiunile de atitudine revolu
ționară. de datorie, de răspun
dere față Se Sine’,' față de Cei 
din jur. Eu așa văd lucrurile. 
Pentru că, altminteri, ajungem 
ușor la demagogie, vorbim 
despre lucruri' pn care nu le 
stăpînim, i- ngli m -eu- -noțiuni 
neinsușite. în plus, mă-gîndesc 
și la alte aspecțe. De pildă, 
cum îi formăm elevului lim
bajul p)litW $i cum îi culti
văm pasiunea- lecturii,- a Stu
diului politia- în nici un caz, 
așa cum procedăm acum. Acum 
ii îndemnăm la comoditate, de 
gindire, poate .chiar că-1 înde
părtăm de un asemenea studiu. 
Vă spun din cele observate de 
mine in școală că metodologia 
Invățămîntului. politic, așa cum 

o aplicăm noi — nu-i tri
mite pe elevi la bibliogra
fie, la studiul cărții po
litice, ideologice și apoi la 
dezbatere. Se lucrează prea 
mult cu broșuri și elevii sint 
puși să conspecteze broșuri a- 
părute pentru invățămintul po
litic, care sînt, de fapt, ele în
sele o sinteză ; cu Ute cuvinte, 
elevul face o sinteză a sintezei 
și rămîne cu puțin. Broșurile 
sint bune ca îndreptar, dar 
prin învățămîntul politic eu văd 
ca elevul să fie trimis la biblio
grafie, la sursă, învățat să 
caute, să scoată esențe, să dez
bată.

„SOCIETATEA DE ȘTI
INȚE SOCIAL-POLITICE 
A ELEVILOR DIN LICEU 
— INIȚIATIVA PE CARE 
O PROPUNEM COLE

GILOR"

Cornel Radu, secretar
y J U.T.C., Liceul „Frații 

Buzești' - Craiova : Eu 
■w™ anrpârere.1 că pe elevul 
utecist trebuie să-l respectăm 
prffi ceea ce-i dăm și prin ac
tivitățile politico-ideologice la 
care-1 chemăm. El are un nivel 

Tde cunoștințe, un rodaj de stu
diu, este pr gătit pentru mun
ca intelectuală și nu cred că 
pentru el trebuie simplificate 
lucrurile. în liceul nostru, or
ganizația U.T.C.. cu sprijinul 
direct al organizației de partid 
și\ al conducerii școlii, a avut o 
inițiativă pe acest plan. Deci 
vorbesc cu acoperire. Noi am 
Înființat o societate de științe 
social-politice a elevilor. Prin 
aceasta, am ridicat ștacheta 
activității ideologice și politice 
în liceu, în general. în calitate 
de membrii fondatori au fost 
aleși elevii ciștigători ai con
cursurilor școlare de științe so
ciale inițl’te în acest an. So
cietatea de științe social-politi
ce include cercurile de științe 
sociale, coordonează dezbateri 
pe teme de filozofie, economie 
politică, istorie, etică, simpo
zioane, vine în sprijinul învă- 
țămintului politic U.T.C. cu 
materiale, cu fișe bibliografi
ce. S-a creat și o bază mate
rială pentru această activitate 
in sensul că s-a amenajat în 
bune condiții un cabinet de ști
ințe sociale. Mai mult, concen
trind activitatea în cadrul unei 
societăți de profil, ne putem 
permite să ne propunem obiec
tive mai ambițioase, în favoa
rea unui nivel ridicat. Mai 
exact, am obținut participarea

Șapte secretari ll. T. C. va propun experiența lor
și colaborarea la activitățile cu 
caracter ideologic $i politic a 
unor tovarăși din afara școlii, 
cu înaltă competență in anumi
te domenii. Contează foarte 
mult pentru elev, pentru creș
terea interesului lui față de 
studiul politic, cine ii răspunde 
la întrebări. cine îi prezintă 
informări Dolitice. Societatea 
își va dezvolta activitatea, a- 
jungind să-i solicite pe elevi 
chiar in a alcătui anumite stu
dii. a face cercetare, ea conti- 
nuind să fie nucleul de acțiune 
politică stimulatoare pentru 
celelalte activități. Mă gindesc, 
însă, că trebuie să permanenti
zăm existența unor cercuri de 
studiere a documentelor de 
partid. Noi am avut asemenea 
cercuri și s-au încadrat organic 
în munca politică. în acest an 
școlar, documentele Conferinței 
Naționale vor putea fi bine a- 
profundate in aceste cercuri.

„CU CE CUNOȘTINȚE 
POLITICE INTRA TINĂ- 

RUL ÎN U.T.C."

3Emeric Torkoș. secretar
U.T.C.. Liceul nr. 2 Lu
duș : Sint de acord că 
activitatea politică de

dicată utecistului, elev de li
ceu. trebuie să-și propună un 
nivel ridicat, să anticipeze 
chiar nivelul studiului politic 
ideologic din facultate. Ce con
statăm însă: în primii ani de via
ță utecistă se tratează destul d- 
superficial problema familiari
zării elevilor cu o * îrminologie 
politică, pregătirea lor pe acest 
pian este extrem de sumară, 
avem prea puține pretenții in 
acest sens chiar la primirea in 
U.T.C. Ne trezim că ei nu cu
nosc sensul unor noțiuni și 
termeni politici de bază. că 
n-au un limbaj politic. Și a- 
tunci, firesc, invățămintul ideo
logic in liceu coboară la iniție
rea unei pregătiri elementare. 
Nu trebuie să ne sfiim să re
cunoaștem că sîntem departe 
de a face din învățămîntul po
litic o tribună de dezbateri, de 
confruntare de idei, care să 
ducă la consolidarea unui si
stem de cunoștințe, la forma
rea si adîncirea acelor convin
geri politice, în măsură să se 
transforme în fapte și atitudine 
politică. Adevărul este că avem 
in organizațiile claselor uteciști 
bine pregătiți, care se pot ma
nifesta activ la învățămîntul 
politic, pot susține o dezba
tere, dar ei pierd, fie asistînd 
la lămurirea elementară de 
către propagandist a unor ter
meni și noțiuni, fie explicînd 

ei Înșiși colegilor anumite pro
bleme. Totul devine simplist și 
nu este de mirare că uterir.ul 
pierde interetuL nu se simte 
stimulat sâ-și depășească pro
priul nivel

Cu experiența mea de secre
tar U.T.CL, îmi îngădui să iac 
propunerea de a se revedea 
pregătirea politico-ideologică a 
elevului cînd intră in U.T.C. și 
la Începuturile activității de 
utecist.. Pentru el trebuie gene
ralizat sistemul de inițiere prin 
dicționarele politice — o formă 
pe care nu ar mai trebui să o 
utilizăm in anii mai mari, să nu 
pierdem și in clasele a X-a. a 
Xl-a. chiar și a XH-a mai 
bine de jumătate din anul de 
învățâmlnt politic cu inițieri. 
Am observat — din cauzele a- 
rătate mai sus — anumite au- 
tomatisme in această activitate 
care presupune participarea 
gjndîrii : se memorează teme 
fără să fie asimilate, se comple
tează caiete de conspecte cu 
noțiuni pe care elevul nu le în
țelege. Apoi mai intervine și 
lipsa de interes a numeroși 
elevi de a întreba, de a-și cla
rifica problemele pe care le 
citesc, ori desure care se dis
cută în cercul de învățămînt

Mai este însă ceva : pregăti
rea politico-ideologică a utecis
tului elev este asigurată de un 
sistem, care înceoe cu studiul 
științelor sociale inclus în pro
grama de învățămînt. iar învă
țăm intui politic U.T.C. comple
tează această pregătire. Am pre
cizat aceasta, întrucît, după pă
rerea mea, în viitorul an școlar 
trebuie mai bine corelat ceea 
ce studiază elevul la orele d? 
științe sociale și la învățămîntul 
politic, să nu se ivească parale
lism : ceea ce studiază elevul la 
învățămîntul politic să fie cu a- 
devărat o împlinire a ceea ce 
a făcut la ore, și nu o repetare, 
ori o oră de meditație.

„UNEORI NE MULȚU
MIM CĂ CEI MAI 
BUNI ELEVI SE CON
SACRĂ PREGĂTIRII PO
LITICE: DAR ELEVUL 

MEDIU ?"

Nieolae Bădărău, secre
tar U.T.C., Liceul nr. 3 
Bîrlad : Uneori ne mul
țumim cu satisfacția că 

un anumit număr de uteciști, 
cei mai buni, se consacră pre
gătirii politice dintr-o nevoie 
lăuntrică. Dar este vorba de un 
anumit număr și nu de marea 
masă. Ce n-am izbutit noi este 
să-1 facem pe elevul mediu să 

se dedice cu pasiune studiului 
politic fi nu <ii~tr-o obligație. 
Avem o orga-.isa;ie de clasă ia 
liceu — clasa mea — care poate 
constitui un etalon a ceea ce 
înseamnă să consacri timp în
semnat pregătirii politice, și s-o 
faci din convingere și cu pa
siune. în clasă, s-a creat un 
interes pentru viața politică in 
general : aici r.u se pune pro
blema sâ lămurești noțhm* și 
să-i înveți pe uteciști o termi
nologie politică, ci se poartă I 
discuții foarte aprinse, care so- j 
licită să 'irmărești presa, să 
parcurgi bibliografie. Uneori te | 
surprinde ce se discută in re- I 
creații, cum un eveniment po- i 
litic intern ori internațional este | 
receptat imediat și aprofundat i 
Despre invățămintul politic, î 
nu mai vorbesc —, dezbaterile ’ 
sint cu adevărat mode! : de alt- I 
fel. organizația clasei a fost so- j 
licitată să țină un seminar de- I 
monstrativ in cadrul consiliului | 
elevilor pe municipiu. Pot I 
vorbi in acești termeni despre ’ 
o clasă, in rest, lucrurile merg ! 
așa, pe hirtie și vor merge ast- : 
fel cită vreme organizația | 
U.T.C. va omite sâ-i facă ute
cistului educația omului politic, 
să-i stîrnească elevului mediu 
plăcerea, curiozitatea pentru o 
asemenea latură fundamentală 
a pregătirii sale ca om al aces
tei societăți. Mă gindesc chiar 
că eficiența unor forme utili
zate de noi in munca politică 
— alcătuirea hărților politice, 
amenajarea -abi netului meto
dic. a cabinetului de științe so
ciale — se reduce Ia jumătate 
dacă elevul le utilizează prin 
mobilizare și nu simte el ne
voia să se adreseze acelor surse.

„ACTIVISTUL U.T.C.- 
ELEV RESIMTE LIPSA 
UNEI INSTRUIRI PER

MANENTE"

5 Ștefan Costea, secretar
U.T.C., Liceul „Decebal“

Deva : Faptul că elevii 
sint cuprinși în învăță

mîntul politic — e un cîștig, 
dar trebuie ridicat gradul lui 
de eficiență pe plan formativ. 
Căci, așa cum s-a afirmat, za
darnic ai cercuri care se țin 
regulat dacă de pildă, ele nu 
reușesc să dezvolte cursanților 
sentimentul responsabilității 
politice față de organizație, 
față de învățătură. Un învăță- 
mînt politic monoton, desfășu
rat pe tiparul orelor de clasă 
poate da anumite cunoștințe, 
dar ele rămîn adesea un sim
plu bagaj de cunoștințe și nu 
un sistem de principii politice, 

în tot mai multe școli cabi
netele de științe sociale se 
integrează deplin in activita

tea politico-ideologică.

In tabăra de la Homorod. 
secretari U.T.C. intr-o discu
ție despre munca politica în 

școli.
Foto: VASILE RANGA 

etice care să se convertească 
in convingeri. Ce ne-am gin
dit noi : să-1 cointeresăm pe 
elev în a-și face el ir.vătămir.- 
tul politic mai ir. t ere sar. t. Așa 
că ii solicităm sâ pregătească 
materiale care sâ fie dezbătute, 
și nu punem stavilă schimbului 
ce opinie pria ’.ectii care să 
conț’.nă noțiuni stas. corectei, 
îi lăsăm sâ-și spună părerea, 
propagandistul avind tactul să 
conducă dezbaterea spre clari
ficări. incit să ajungă elevii 
înșiși sâ se edifice. Plăcerea de 
a ajunge prin propria gindire 
la niște adevăruri este extrem 
de tr.are. declanșmd dorința de 
a duce mai departe cunoașterea, 
de a apela la un studiu indi
vidual mai greu, care sâ fun
damenteze teoretic informarea 
politică la zi. S-a ciștigat mult 
prin faptul că s-a acordat ute
ciștilor o atenție individuală, 
că sint luați în seamă in dis
cuții. iar problemele și întrebă
rile lor fac obiectul unor ac
țiuni care ii ajută să se lămu
rească mai bine.

Am folosit și mijloace mo
deme de propagandă, cele a- 
flate in cabinetul de științe so
ciale - epidiascopul. graficele, 
panourile, stația de radioam
plificare. afișul sinteză a anu
mitor documente apărute, a anu
mitor evenimente. S-a amena
jat chiar și un cabinet meto
dic.

Doresc insă să mă refer și la 
modul cum sint pregătiți cei 
care răspund de organizarea și 
desfășurarea acestor forme de 
activitate politică, cei din comi
siile politico-ideologice, din ac- 
tivuT U.T.C. Activitatea de pro
pagandă este foarte pretențioa
să și-ți cere să fii pregătit cu 
un cap mai sus decit ceilalți 
uteciști, să știi ce să ceri și ce 
să le răspunzi. Ne-am gindit 
să avem o formă mai aparte de 
pregătire pentru ei și am ame
najat în liceu un club politic ; 
aici sînt invitați activiști, ori to
varăși de la cabinetul județean 
de partid, care discută cu mem
brii comisiilor pe probleme ale 
muncii de propagandă, dar îi și 
ajută să desprindă toate semni
ficațiile din documentele de 
partid, incit, la rîndul lor, să-i 
ajute pe colegi. Se folo
sește și cadranul politic, un fel 
de planiglob care relatează cu 
frecvență evenimentele din țară 
și din lume. Totuși, nu sîntem 
încă satisfăcuți de modul cum 
sînt pregătiți pentru munca 
politică activiștii-elevi, instrui
rea lor este sporadică și gene
rală. Consiliul elevilor ar tre
bui ‘să instituie el un sistem 
permanent de instruire — școa
lă pentru activele U.T.C., care 
să includă instruirea metodo
logică și pregătire teoretică.

„DACĂ ALERGAM DU
PĂ FORME, PIERDEM 
DIN VEDERE ELEVUL"

6 Bogdan Tiinbreanu, se
cretar U.T.C., Liceul

nr. 2, Ploiești : Pînă
n-am ajuns acolo ca e- 

levul să citească el, să afle el, 
săț se documenteze el, cu alte 
cuvinte să-l intereseze real
mente viața politică, aveam 
doar satisfacția că utilizăm 
niște forme ale activității po
litice la care elevii luau parte. 
Pină la urmă totul ține de con
știință. Sint elev4 care n-au 
vrut să fie ajutați nici la în
vățătură și pe care n-am reușit 
să-i determinăm să învețe pînă 
nu i-am ridicat la gradul de 
înțelegere a datoriei de a în
văța. Cu atît mai puțin nu pu
team să-i determinăm să do- 
bindească o pregătire politică 
cittndu-le săptămînal sinteze 
ale evenimentelor, ori obligîn- 
du-i să aibă caiete .de conspec
te la .invățămintul politic, pen
tru că ei recurgeau la sistemul 
școlăresc — copiau conspectele 
celor buni. Dacă am izbutit 
ceva cu o categorie de elevi 
— incă nu mare, totuși — a 
fost că i-am convins de necesi
tatea pregătirii lor și pe acest 
plan. N-am renunțat la forme. 
— organizăm informări politi
ce. se afișează articolele im
portante la o gazetă, la cabi
netul de științe sociale o tova
rășă profesoară, șefa catedrei 
de științe sociale, acordă de 
trei-patru ori pe săptămînă 
consultații după ore. Toate for
mele acestea sînt orientative, 
ajutătoare, menite să-i mențină 
trează elevului interesul pentru 
pregătirea politică și ideolo
gică. Dar dacă el se va rezuma ' 
la atît, osteneala noastră nu-și 
atinge decit in parte scopul.

Noi am experimentat și un 
sistem de testare a elevilor 
privind pregătirea politică 'ca 
să aflăm ce știu, ce-i intere
sează, ce studiază, cînd stu
diază. Testarea ne-a condus la 
niște concluzii. Bunăoară, elevii 
cunosc și se interesează mult 
de problemele de politică ex
ternă și formele de activitate 
in acest sens sint mai izbutite. 
Avem însă, uneori surpriza că 
nu cunosc lucruri elementare 
ale politicii interne. Cu prea 
multă ușurință considerăm că 
elevul este documentat în sen
sul acesta, are la îndemînă 
presa, ascultă radio, se uită la 
televizor. Nu intervenim însă 
să-1 determinăm să utilizeze a- 
ceste surse pentru a ajunge la 
el tot ce se petrece in țară, in 
propriul județ. La sfirșitul tri
mestrului doi. ne-am gîndit să 
facem un cabinet metodic care 
să dirijeze activitatea, să ajute 
activului să echilibreze tematica 
activității politice pe care o 
inițiază pentru elevi. După 
două săptămini a trebuit să-1 
schimbăm, să improspătăm ma
terialul. Acum, pentru noul an 
va trebui să-1 dezvoltăm foarte 
mult, să-1 organizăm pe diverse 
profile, orientativ pentru stu
diul documentelor Conferinței 
Naționale a partidului, pentru 
învățămîntul politic, pentru in
formarea pe teme de politică in
ternă, de politică internațională, 
în orice caz, de noi, care 
lucrăm în organizația școlii de
pinde ca formele munci politice 
să fie bine organizate, să nu se 
confunde învățămîntul politic 
cu informarea politică, cercul 
de istorie cu cercul de filozofie, 
cercul de economie politică cu 
orele de pregătire pentru facul
tate. Dar, mai ales, depinde cum 
asigurăm ca aceste forme să a- 
tingă acel țel formativ despre 
care s-a discutat aici.

„CLUBUL DE INFOR
MĂRI SI ACTIVITATEA 
POLITICĂ — SEDIU AL 
SCHIMBULUI DE EX

PERIENȚE"

7 Carmen Chelaru, secre
tar U.T.C., Liceul de

arte plastice „Nieolae 
Tonitza", București : 

Ne-am gindit bine cum să fa
cem ca învățămîntul politie 
și informarea politică să se in
tegreze in sistemul de pregă
tire al elevului nostru de la 
arte plastice. La invățămintul 
politic mergem în două direc
ții : la unele clase, se practică 
referatul, adică se recomandă 
bibliografie, pe lingă broșura 
existentă și se stabilesc cîțiva 
elevi care pregătesc referatul. 
La cerc se dezbate acest refe
rat și, așa, prin rotație, toți 
cursanții au posibilitatea să 
pregătească un referat pe care

colegii îl discută iar propagan
distul are rolul de a clarifica 
lucrurile, de a-i ajuta pe elevi 
să extragă esențele. La alte 
clase, toți elevii pregătesc bi
bliografia pe care o discută la 
cerc, urmînd ca propagandistul 
să prezinte el un material de 
concluzie, de punctare a unor 
probleme. S-a observat că e- 
levii desfășoară o activitate 
vie, studiază, și la orele de ști
ințe sociale sînt mai activi, ne 
mai vorbind că la informările 
politice ei sînt cei care pun 
întrebări, vin cu chestiuni stu
diate. Ne folosim și de agitația 
vizuală, — poate prof ițind de
faptul că sîntem elevi la arte 

. plastice — avem o mare gazetă 
de actualități politice, cuprin- 
zind o problematică largă : de 
politică, de filozofie, de etică 
și estetică. S-a instituit și un 
concurs al gazetelor de perete 
pe clase, gazetele acestea cu- 
prinzînd, fiecare, și un cadran 
politic. Nu pot vorbi de salturi 
spectaculoase în această activi
tate, dar pot spune că am ob
servat cum a crescut maturi
tatea politică a uteciștilor. li 
aud cum discută, ei se oferă 
acum să facă informări politi
ce, solicită dezbateri despre 
concepția estetică în artă, o- 
glindirea muncii constructive 
în artă, mesajul filozofic al 
artei și alte teme ținind de 
profesia lor. Organizația de 
partid a școlii ne-a orientat 
să-l pregătim pe elev ca viitor 
artist și om politic. Sîntem a- 
jutați insă și de sectorul U.T.C. 
și cred că este bine să relatez 
o experiență. Consiliul elevilor 
pe sector a organizat un club 
de informare și actualități po
litice pentru cei care organi
zează activitatea politică in 
școală — secretarii U. T. C. și 
membrii comisiilor politico- 
ideologice. Titlul de club de 
infD.cmare nu este concludent în- 
sâ ;-activitatea aicv «ste concepu
tă pentru a se realiza schimburi 
de., experiență, organizațiile 
U.T.C. din școlile sectorului își 
prezintă aici nițiaiivele. Iir muir-1. 
ca. politică,, rezultatele; * - El va 
trebui însă să cuprindă și acti
vele U.T.C. de la .nivelul clase.- 
lor pentru că esența muncit po- - 
litice aici se desfășoară, iar bi
rourile U.T.C. știu și mai puțin 
cum să lucreze.

Opiniile consemnate se re
feră, evident, la viața orga
nizațiilor din care secretarii 
fac parte, la lucruri pe care 
ei le cunosc de la colegi și 
au fost exprimate cu dorința 
de a se releva experiențe și 
măsuri din această activitate 
socotită de ei fundamentală, 
cu scopul ca noul an. școlar 
sâ aducă corecturi și perfec
tări la acest aspect al muncii 
de organizație. Recent, au 
fost elaborate noi instrucțiuni 
privind organizarea noului an 
de invățămint politic U.T.C. ; 
multe din propunerile secre
tarilor U.T.C., din problemele 
ridicate de ei iși găsesc re
flectarea in aceste instruc
țiuni. Fără îndoială, de la 15 
septembrie, cînd vor incepe 
școala, cadrele U.T.C. vor 
avea la îndemînă instrucțiu
nile amintite facilitîndu-le po
sibilitatea să organizeze mai 
bine activitatea, să se orien
teze spre forme ale muncii 
politice adecvate virstei ele
vilor, spre alegerea unui con
ținut corespunzător necesită
ților lor de studiu, in etapa 
pe care o străbatem după 
Conferința Națională a parti
dului. Dar, se poate observa 
din cele spuse de către in
terlocutorii noștri, important 
este cum se vor aplica aceste 
instrucțiuni, cum se va realiza 
în practivă activitatea politi
co-ideologică cu elevii, tot
odată cum vor fi ajutați cei 
din activele U.T.C. să se in
struiască in ceea ce privește 
stilul muncii politice, nu sâ 
atingă ei înșiși o temeinica 
formație politico-ideologică. 
Altminteri trebuie înțelese 
punctele de vedere relevate, 
chiar mai mult, ca o preocu
pare a cadrelor de U.T.C. din 
școli de a ridica nivelul mun
cii politice la calitățile unei 
activității formativa, capabili 
să dea uteciștilor un sistem 
de cunoștințe convertibil în- 
tr-o atitudine politică.

LUCREȚIA LUSTIG
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Pe șantierele ! 
unor obiective 

industriale 
ale Capitalei

în înfăptuirea angajamentului patriotic 

CINCINALUL ÎN PATRU ANI SI JUMĂTATE 

CONSTRUCTORII AU UN CUVlNT
NE BIZUIM

CU ÎNCREDERE
(Urmare din pag. I)

lor centrale spre avizare. Nu 
s-au primit observații, ceea ce 
dovedește necesitatea lor.

Răspunzînd la o întrebare 
adresată de ziarul nostru, pri
mul secretar • al Comitetului 
municipal de partid s-a referit 
apoi Ia sarcinile ce revin în a- 
cest context tineretului, organi
zațiilor U.T.C. din Capitală în 
înfăptuirea acestui patriotic 
angajament.

Tineretul, a subliniat prima
rul general al Capitalei, repre
zintă principala noastră forță de 
muncă cu care lucrăm. Avem 
multe întreprinderi unde 60—70 
la sută din totalul muncitorilpr 
sînt tineri, absolvenți de un an 
sau doi ai școlilor profesionale. 
Principala ’ problemă care se 
nune și în fata organizațiilor 
U.T.C. este integrarea acestor 
tineri în eforturile generale ale 
colectivelor de muncă pentru 
realizarea sarcinilor stabilite 
c$\ partid. Exprimarea dorinței 
de realizare a angajamentelor 
nu este suficientă, trebuie acțio
nat concret. Asta presupune 
cultivarea la tineri a senti
mentului răspunderii personale 
față de sarcinile ce le revin ca 
și față de sarcinile întregului 
colectiv, educarea lor în spiritul 
disciplinei de nroducție. a dis
ciplinei muncitorești, atragerea 
lor spre o activitate permanentă 
de perfecționare a pregătirii 
■profesionale. Organizațiile
U.T.C. trebuie să se considere 
De deplin răspunzătoare de evo
luția acestor tineri pentru ca ei 
sa devină cadrele de nădejde 
de care au și vor avea nevoie 
întreprinderile noastre. Q con
tribuție importanta pot si sînt 
chemate să aducă organizațiile 
U.T.C. în acțiunea de recrutare 
si pregătire a forței de muncă 
necesare pentru folosirea inte
grală și cu eficiență, ridicată a 
capacităților de producție exis
tente și a celor care urmează 
să intre în funcțiune. Sarcinile 
lor sînt cu atît mai mari cu cît 
majoritatea covârșitoare a 
muncitorilor ce vor fi angajați 
în întreorinderi sînt tineri, 

«f* Circa 65 la sută dintre ei vor 
ț fi absolvenți ai școlilor profe
sionale. Un accent deosebit tre
buie nus pe asigurarea stabili- 
1 ărții lor în întreprinderi care să 
ducă la omogenizarea colective
lor de muncă. De altfel, pornind 
tocmai de la atenția deosebită 
pe care o acordăm tinerei ge
nerații, în 'perioada imediat ur
mătoare vom pune la punct un 
plan de acțiuni specifice pentru 
tineret.

Inginerul șef al șantierului 
nr. 1 al Trustului de construcții 
industriale București, tovarășul 
Cristu Licheardopol. sub antre
priza căruia se construiesc ma
rile obiective ale industriei 
chimice de pe platforma Du- 
dești, ne recomandă să „deschi
dem” acest reportaj cu brigada 
de lăcătuși-montatori condusă 
de comunistul Răducanu Ivan- 
ciu.

— De ce neapărat ?
— Pentru că întreaga brigadă 

— Dumitru Costa, Alexandru 
Petre, Victor Răboj, Constantin 
Gîndac, Ion Scarlat, Vasile Ia- 
cob, Gheorghe Ștefan etc. — în 
frunte cu șeful său — sînt ute- 
ciști, vîrsta medie a colectivu
lui lor nu depășește 21 de ani. 
Dar motivul principal nu este 
acesta •— precizează șeful șan
tierului — ci cartea de vizită 

Construirea halei cu cinci nivele, pe principiul stîlpilor supraetajați — o premieră in activitatea 
brigăzii de tineret, .'condusă de comunistul Ivanciu.

Șl NOI, TINERII, IN PRIMELE RINDURI
Reporterii noștri vă prezintă noi fapte ilustrind prezența activă a tinerei generații in marea irrtrecere socialistă

proprie care recomandă această 
brigadă prin succesele ei con
stante.

Plecăm spre punctul de lucru 
al tinerilor despre care ni se 
vorbise cu atîta căldură...

în marea întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a parti
dului, pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, con
structorii ocupă un loc distinct. 
Ei sînt cei care deschid „frontul 
de lucru“ pentru toate ramurile 
industriei. Angajamentul co

HOTARITOR
muniștilor din municipiul Bucu- 
rești.’al tuturor oamenilor mun
cii’ din Capitală, de a realiza 
prevederile actualului cincinal 
în numai patru ani și jumătate, 
este și angajamentul construc
torilor, de ei depinde în mare 
măsură ducerea la bun sfîrșit 
a acestui gînd, a acestui plan 
cutezător. Pentru că o bună 
parte din sporul de producție 
asumat, se va obține prin pu
nerea in funcțiune înainte de 
termen a unor noi capacități de 
producție. Cum se prezintă din 

, această perspectivă realizările 
la zi ale constructorilor de pe 
platforma „Dudești“ ? Revenim 
la dialogul cu inginerul șef.

— Care sînt principalele lu
crări asupra cărora vă concen
trați eforturile în această pe
rioadă ?

— Hala de prelucrări mecani
ce a Uzinei „Anticorozivul“, 
Fabrica de rășini a Uzinei 
„Policolor“ — o hală pe cinci 
nivele de mare complexitate — 
și Fabrica de carton ondulat.

Deși, din motive obiective, 
toate lucrările au început cu 
întîrziere, constructorii au izbu
tit printr-o organizare inspirată 
a activității, să aducă în grafic 
și chiar să depășească prevede
rile la lucrările de bază. Iată 
bilanțul parțial pe opt luni : 
pe șantierul Uzinei „Anticorozi- 
vul“ planul anual era dc 4,4 
milioane. S-au realizat deja 
3 584 000 lei. Se estimează o de
pășire în cinstea aniversării pro
clamării republicii, de 3,5 mi
lioane. Ca stadii fizice, trebuie 
consemnată încheierea lucrării 
de acoperire a halei, în vederea 
creării condițiilor de lucru pen
tru perioada de iarnă. Angaja
mentul constructorilor : mon
tarea utilajelor cu patru luni 
mai devreme față de termenul 
scadent. La obiectivele Uzinei 
„Policolor" șî a Fabricii de car
ton ondulat, situația este ase
mănătoare. Actualul stadiu al 
lucrărilor anticipează o depăși
re a valorii lucrărilor executate 
pînă Ia 30 decembrie, cu peste 
500 mii lei.

— Am dori să stăruiți asupra 
măsurilor pe care le-ați inițiat 
și care favorizează succesele 
constructorilor dv. !

— Păi, tocmai de aceea v-am 
recomandat brigada lui Ivancîu 
— ne răspunde tovarășul ingi
ner Licheardopol — iar pentru 
o imagine și mai completă, 
oprițf-vă șf Ia brigăzile lui Con
stantin Plavăț și Constantin Tu- 

dorache. Sînt brigăzi de tineret 
și, în același timp, etalon pen
tru șantier.

Ce aflăm de la tinerii reco
mandați ? In toate lunile de 
activitate pe aceste șantiere, 
brigăzile respective și-au depă
șit planul cu 20—25 la sută. 
Toate lucrările recepționate sînt 
declarate excepționale calitativ. 
Sistemul de muncă în acord 
global constituie un stimulent 
pentru folosirea cu răspundere 
a utilajelor și timpului de lu
cru. Ni se atrage însă atenția că 
în foarte multe cazuri, construc
torii execută lucrări în pre
mieră.

— Chiar această hală pe cinci 
nivele — spune tînărul inginer 
Eli Heler — este o premieră, 
prin aplicarea metodei cu stîlpi 
supraetajați. Dar cel mai im
portant lucru este faptul că am 
eliminat complet finisajul care 
Ia lucrările anterioare ne răpea 
foarte multă manoperă. Aplicînd 
pe fațade stropeli în locul 
tencuielilor, am reușit să termi
năm cu 45 de zile mai devreme 
investițiile din etapa I a Uzinei 
„Anticorozivul**. La rîndul ei, 
brigada lui Ivanciu se mîndreș- 
te cu realizarea pentru prima 
dată la noi a unui acoperiș me
talic fără reazim, după un pro
iect românesc.

Dar explicația succeselor de 
pe graficul întrecerii devine mai 
lesnicioasă privindu-i pe con
structori la lucru. Toate utila
jele lucrează în două schimburi, 
nu se pierde nici o clipă de 
muncă. Deși termenul de punere 
în funcțiune este trimestrul IV 
anul viitor, constructorii și-au 
impus un ritm de intensitate 
maximă. Este ritmul optim ne
cesar pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen, a an
gajamentelor lor în cinstea ce
lei de a 25-a aniversări a pro
clamării republicii.

ROMULUS LAL

Instalatorii — pe paralelele ritmului înalt și a calității ire
proșabile

Fotografii de O. PLEC AN

IN CENTRUL ATENȚIEI —

CALITATEA PRODUCȚIEI
Integrată firesc în peisajul 

noului Iași industrial, Țesăto- 
ria de mătase Victoria, una din 
cele mai moderne din țară, a 
împlinit de curînd patru ani de 
existență. Vîrstă respectabilă, 
dacă o raportăm la o alta : 20 
de ani, vîrsta medie a salaria- 
ților de aici.

Pentru a. cunoaște mai bine 
viața și preocupările acestor ti
neri, am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre ei. Inginerul Gheorghe 
Juncu, șeful atelierului țesătorie 
a fost repartizat aici de la înfi
ințarea întreprinderii. îmi vor
bește despre organizarea știin
țifică a producției, despre mă
surile luate pentru continua ri
dicare a nivelului calității, a 
ceasta constituind în morrientul 
de față preocuparea centrală a 
colectivului din secție.

— Luna trecută am depășit 
planul Ia producția globală cu 
1.6 la sută. Realizăm mai greu 
planul pe sortimente, și asta din 
cauza lipsei de ritmicitate în a- 
provizionarea cu materie primă. 
Din cauza deficiențelor în apro 
vizionare, nu cunoaștem încă a- 
devăratul potențial productiv al 
secției. Utilajul este de mare 
randament, dar: se resimte lipsa 
pieselor de schimb originale. 
La acestea se adaugă fluctuația 
de cadre calificate, mă refer 
mai ales la ajutorii de maiștri. 
Aceștia au venit majoritatea din 
alte meserii. Un. bun ajutor de 
maistru se formează în cîțiva 
ani. Mulți dintre ei se reîntorc 
însă după un timp la vechile 
lor meserii, unde cîștigau mai 
bine.

— Ce trebuie să facă o bună 
țesătoare pentru ca rezultatele 
ei în producție „să sperie” Cen
trala ? —■ o întreb pe Tereza 
Constantin.

— Să știe să-și organizeze lo
cul de muncă, să respecte marș- 
rutul, să folosească echipamen
tul de protecție, să-și cunoască 
bine mașina, în caz de defec
țiune să știe despre ce e vorba, 
pentru ca mecanicul să nu 
piardă prea mult timp cu re
medierea.

— Pe cîte războaie lucrați ?
— Pe 8, ca toată lumea. Aș 

vrea să spun că în secție mai 
avem necazuri cu războaiele 
produse la Tg. Mureș. Controlo- 
rul de urzeală și automatul de 
încărcat cu bătătură se cam de
fectează.

Natalia Macovei e urzitoreasă. 
A urmat în 1968 cursurile de ca
lificare la locul de muncă, a- 
jungînd una din fruntașele sec
ției.

— Ce vă împiedică să reali
zați mai mult ?

— Se mai întîmplă să mai a- 
vem goluri de producție din 
lipsă de fir. Alteori mai avem 
necazuri cu calitatea materiei 
prime. De pildă, acum am pri
mit un lot de fir de relon care 
merge extraordinar de prost.

Prezentă și ea pe panoul frun
tașilor, țesătoarea Maria Micloș

La Țesător ia 
de mătase 
din Iași

s-a calificat tot la locul de 
muncă. Pe luna trecută a reali
zat o depășire de 70%.

— M-am acomodat foarte re
pede — spunea ea. Numai după 
două luni mi s-au încredințat 
4 mașini, apoi 6. Acum lucrez 
pe 8. Munca nu este grea, dar 
trebuie să-ți placă ceea ce faci.

Atelierul Țesătorie hidraulică 
a împlinit exact un an de cînd 
a intrat în producție și consti
tuie încă o premieră pe țară. 
Intr-adevăr, țăcănitul asurzitor 
din țesătoria clasică a dispărut, 
a rămas numai un vuiet supor
tabil și în care poți înțelege 
vorba celui de alături. La aceste 
războaie firul nu mai este pur
tat de suveică ci de un jet sub
țire de apă. iar avantajele sînt 
evidente: productivitate — dublă 
față de războaiele clasice, eli

minarea zgomotului specific, 
eliminarea consumului de su- ‘ 
veici, a mașinilor de canetat, 
capacitate mare de încărcare cu 
posibilitate de exploatare timp, 
de 8 ore fără întrerupere.

Stau de vorbă cu două tinere : 
fruntașe. Au făcut parte din 1 
primul grup de 10 eleve practi- • 
cânte care au învățat mîr.uirea 
noilor mașini acum un an.

— Pe cite mașini lucrați ? o j 
întreb pe Alexa Paraschiva.

— Pe 10 mașini. 7 late și 3 
înguste.

— In cît timp v-ați deprins 
cu ele ?

— La școală învățasem că 
există aceste războaie hidrau
lice, dar pînă anul trecut nu 
văzusem nici unul. într-o săptă- 
mînă știam să umblăm la ele. 
Nu se deosebesc prea mult de j 
războaiele clasice.

Maistrul Florea Ion aduce din | 
atelier un panou : Grafic zii- : 
nic al producției pe zone, pe • 
care din zece în zece zile este 
indicat și punctajul obținut pen- ‘ 
tru calitate.

— In consfătuirile de produc- ’ 
ție, în ședințele cu maiștrii, : 
care se țin la două săptămîni, ț 
principala problemă pe care.o I 
dezbatem este calitatea. Mun
citorii noștri devin tot mai con- i 
știenți de importanța acestui ■ 
aspect al muncii lor. Zilnic, în i 
pauză, țesătoarele se adună I 
ciorchine în fața acestui grafic ‘ 
pentru a vedea cit și cum au i 
muncit în ziua precedentă. Re
zultatele eforturilor noastre nu i 
s-au lăsat așteptate. Pe luna • 
iulie depășirea la producție pe j 
atelier a fost de 6 la sută iar . 
procentul de defecte a scăzut ! 
de la 4,1 la 3,8. Realizări bune I 
avem și în august. In ultimele Ș 
luni nu mai avem întîrzieri și ț 
absențe nemotivate. în cinstea I 
aniversării Republicii, colectivul _• 
nostru și-a propus să reducă • 
și mai mult timpii de staționare j 
a mașinilor și în același timp • 
să atingă un înalt nivel călită- ; 
tiv, care să devină constanta ; 
a muncii noastre, pe măsura i 
tehnicii de care dispunem.

MIHAI ELIN

Sintem pe meleaguri praho
vene. Ne atrag atenția cîteva 
cifre : sint, ca întotdeauna, mai 
puțin. retorice și de aceea mai 
adevărate in semnificația lor. 
Marile dimensiuni, ca și ma
rile eforturi creatoare, nu se 
pot lipsi de expresia lor : 54
puncte de lucru, deschise și în 
funcționare, față de numai 9 
î;i 1971. lată și cîteva din rea
lizările primei serii de elevi- 
brigadieri: la IAS Valea Că
lugărească — 99. 457 lei; la 
IAS Tohani — 106.184 lei; la 
IAS Urlați — 59.059 lei; la 
IAS Măgurele — 21. 669 lei etc. 
Așa se adună milioanele în 
care elevii Prahovei își recu
nosc, deopotrivă, gîndul și su
doarea.

l-am cunoscut la locurile de 
muncă : la punctele de lucru 
Cheia, Mlneciu (pe Drumul

La munca cîmpului tinerii brigadieri și-au adus o contribuție însemnată

Pe ogoarele județului Prahova

MII DE ELEVI ÎN UNIFORME ALBASTRE
național 1 A Văleni-Brașov). 
Sînt elevii Liceului nr. 1 Plo
iești și ai „Grupului școlar e- 
nergetic" Cîmpina. Sint. numai 
cîțiva din miile de tineri in 
salopete albastre care au irupt 
în valea Prahovei. Sint ani
mați de spiritul întrecerii so
cialiste, apți să răspundă ri
gorilor și disciplinei ei.

I-am întîlnit lucrînd în două 
schimburi. Brezeanu Viorel, 
Dumitrescu Daniel, Smoleanu 
Dan, Moraru Ton sînt mimai 
cîțiva dintre ei. I-am urmărit 
seara și dimineața încolonîn- 
ău-șe cu o solemnitate juvenilă 
si bravă în urma drapelelor de 
fruntași. Dar momentul cel 
mai festiv al fiecărei zile îl 
constituie, fără îndoială, careul 
și solemnitățile lui. In fiecare 
scară se face bilanțul activi

tăților zilnice și aproape de 
necrezut cu cită pasiune și cu 
cită ambiție serioasă a muncii 
și-au disputat peste zi drapelul 
de fruntaș. Mîine drapelul va 
fi purtat de cei mai buni dintre 
ei. La încheierea taberei, frun
tașii vor primi distincții și di
plome care vor răsplăti hăr
nicia și dăruirea lor. Și 
dincolo de „jurnalul de zi** 
ramine realitatea majoră a 
faptei și a rezultatului ei, ca 
o mărturie de înțelegere, de 
maturitate și de simț patriotic.

Și faptele de muncă ale ti
nerilor prahoveni nu se opresc 
aici. Zilele acestea încă trei 
mii de elevi au ieșit la cule
sul strugurilor, pe ogoarele. 
I.A.S. Despre rezultatele lor 
vom putea vorbi in ctirînd.

PAUL IVANOV

Aici va funcționa primul lift 
din județ . Remarca, su- 
riind a frază de almanah 

la rubrica „Știați că...** e ros
tită însă cu mîndrie de Ștefan 
Măgureanu, maistru și secre
tar al comitetului de partid 
de la șantierul nr. 2 al I. J.C.M. 
Bistrița, cu sediul în Sîngeorz- 
Băi, județul Bistrița-Năsăud, a 
cărui vîrstă industrială începe să 
depășească faza copilăriei cu
noaște aici, într-un cadru pre
destinat, de odihnă și liniște, a- 
saltul verticalei. Prezența celoi 
două complexe sanatoriale, în 
construcție aici, domină orașul. 
Darea lor în funcțiune va în
semna pentru stațiune nu numai 
un plus de 1 500 de locuri de re

Constructorii din Bistrița-Năsăud

AVANSUL FAȚĂ 
DE GRAFIC SPOREȘTE 

CU FIECARE ZI
creere pe serie, ci și. un impor
tant salt calitativ în ceea ce pri- 

! vește condițiile de odihnă și tra- 
| tament oferite oamenilor muncii 
I veniți aici din toată țara. Aspec- 
tul cochet și tineresc al albului 

I fațadelor, parțial terminate, re- 
| plică firesc tinereții constructori- 
I lor.
I „La început au fost greutăți 
■’ cu asigurarea mîinii de lucru ca- 
; lificate, cu fixarea oamenilor, cu 
i închegarea lor într-un colectiv, 
i ne mărturisește ing. Gavrilă Fo- 
I riș, secretar al comitetului U.T.C. 
și șef al uneia din punctele de 
lucru din oraș. Dar, ținînd sea
ma de faptul că majoritatea lu
crătorilor noștri sînt tineri, prin
tr-o acțiune conjugată a organi
zației P.C.R., a organizației 
U.T.C. și a conducerii adminis
trative, vizînd, pe de o parte, e- 
ducarea tinerilor în spiritul mun
cii și, pe de altă parte, asigura
rea, din toate punctele de ve
dere, a unor condiții civilizate 
de viață și muncă, s-a reușit în
chegarea unor colective puterni

ce în care tineretul are un cu- 
vînt greu de spus. E suficient să 
amintim faptul că, din cele trei 
echipe de tineret existente pe 
șantier, două $jnt declarate frun
tașe în întrecerea socialistă".

Aflăm astfel că brigada de ti
neret condusă de Gheorghe Ni- 
colae a reușit să termine execu
tarea fațadei vestice a comple
xului sanatoria! de 900 de locuri 
(„900", cum îi spun, lapidar, 
constructorii), cu două săptămîni 
mai devreme ; că tinerii djn bri
gada de zugravi a lui Andrei 
Ghimbuțan au mers mai departe, 
scurtind cu trei săptămîni terme
nul planificat pentru executarea 
zugrăvelilor în calcio-vechio. Re
zultatele lor, ca și ale celorlalți 

tineri de pe șantier, au. .o. pon
dere însemnată în obținerea u- 
nei productivități a muncii cu 
400 de lei mai mare decît. cea 
planificată la nivelul întregului 
șantier pe semestrul I, precum și 
în depășirea di 1833 mii lei a 
producției valorice planificate în 
aceeași perioada. Și am simțit, 
în discuțiile purtate -cu eh amă
răciunea faptului că," din cauza 
unei slabe organizări de șantier 
și a lipsei de corelație, trftre lu
crările de instalații. și gele de 
finisaj, o parte clin numea lor 
se irosește în van, împiedicînd 
obținerea unor rezultate și mai 
bune, pe măsura eforturilor de
puse. Și totuși: „în numele c- 
chipelor pe care le conducem, 
ne angajăm să terminăm fața
dele la „900" și la „600“, înain
te de începerea anotimpului fri
guros, adică cel tîrziu pînă la 
data de 15 octombrie" — spu
neau Gheorghe Nicolae și Mihai 
Soare.

MARIAN GRLGORE
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TALENTUL DE A 
PROMOVA TALENTE

Vrmărincl dezbaterile, nu nu
mai ample dar și substanțiale, 
consacrate unor capitole impor
tante ale vieții sociale din țara 
noastră, oricine poate constata cu 
ușurință interesul din ce în ce 
mai apăsat care se acordă vii
torului, celor care vor urma. In
tr-un asemenea context, mi se 
pare că și tratarea artiștilor tineri 
cu simpatie înduioșată ori cu 
molcomă neîncredere pierde vizi
bil din întinderile de teren pe 
care se obișnuise să acționeze.

Din cele citeva dovezi de res
tructurare a unei optici ostenite, 
mi-aș îngădui să remarc, deși 
atît de tîrziu, numărul din luna 
mai 1972 al revistei de cultură 
„Argeș" care reprezintă un e- 
xemplu extrem de interesant — 
semnificativ totodată și prin ca
racterul său de excepție — de 
dezbatere consacrată scriitorilor 
tineri. Fără să apeleze la me
todele insistenței gălăgioase, cel 
mai adesea și găunoase („corn 
sacrăm în întregime spațiul" 
etc.), redactorii au folosit pri
lejul recentei Conferințe na
ționale a scriitorilor pentru 
a publica, sub semnătura unor 
colaboratori de prestigiu, citeva 
texte de înaltă ținută publicisti- 
co-literară dedicate problemelor 
acute ale ultimei promoții de 
autori. Se știe prea bine ci ti
nerii — deci și scriitorii tineri 
care aspiră să exprime frămîntă- 
rile generației cărora aparțin — 
prețuiesc în mod cu totul deo
sebit sobrietatea și discreția. 
Tocmai de aceea mi s-a părut 
că „tonul" general al revistei 
din Pitești, dar și tonul cîtorva 
dintre intervențiile publicate, au 
izbutit să fie exemplar adecvate 
conținutului.

Interviul acordat de Marin 
Preda lui Florin Mugur, artico
lele semnate de Valeria Cristea, 
Dana Dumitriu și Mircea Iorgu- 
lescu (acestea din urmă în ex
clusivitate dedicate „succesori
lor"), dar și altele pe care nu 
mi-aș îngădui să le rezum aici 
— le propun însă fără ezitare 
atenției și meditației tuturor ce
lor interesați de „viitorul litera
turii române" — alcătuiesc lao
laltă un dialog serios și cuprin
zător consacrat unui sector de 
maximă importanță al^actualității 
literare.

Am subliniat de la bun înce
put caracterul de excepție al a- 
cestui ansamblu publicistic. Ar 
trebui adăugat și faptul că în 
chiar cuprinsul intervențiilor la 
care m-am referit se insistă asu
pra primejdiei pe care o implici 
alterarea raporturilor dintre re
viste și edituri, pe de o parte, și 
valorile literare în curs de afir
mare, pe de altă parte.

In principiu, firește, ori de cite 
ori vine vorba despre însemnă
tatea contribuției autorilor tineri, 
despre îndatorirea de a sprijini 
vocația autentică, toată suflarea 
„factorilor" este de acord. Nici 
nu-mi pot imagina o voce — 
chestiunea ar căpăta realmente 
proporțiile evenimentului — care

să declare că se opune promo
vării noilor talente, că nu vede 
rostul împrospătării cîmpului li
terar. Așadar, atunci cînd se po
menește despre tineri toată lu
mea este de acord. Fără tineri 
nu se poate ! ar răspunde cu 
nestrămutată convingere chiar și 
cei cărora în afară de indife
rență li s-ar putea reproșa (între 
altele) chiar și faptul că din fe
lurite motive și cu diverse justi
ficări n-ar ezita să blocheze dez-

OPINII
de VIRGIL DUDA

coltarea firească a unui scriitor 
încă necunoscut ori a mai mul
tora deja cunoscuți.

Citez din articolul Danei Du
mitriu intitulat „Consecvența 
vocației" : ,Jn calitate de croni
car am fost pusă in situația de 
a-mi reține unul din impulsurile 
esențiale pe care un critic le tră
iește în virtutea profesiei alese, 
acela' al susținerii, al lansării 
unor debutanți sau a unor tineri 
scriitori, pentru simplul motiv că 
asemenea apariții nu au acut loc 
în ultima perioadă, deși există 
semne sigure că generațiile foarte 
noi de scriitori ar avea cu ce să 
intre în viața literară". Altfel 
spus (în același text) „cărțile lor 
întîrzie să se afle în vitrinele li
brăriilor, lăsind locul unor mîz- 
gălituri de duzină". Care dintre 
cei răspunzători de situația sem
nalată s-ar încumeta să afirme 
că nu-i pasă de „viitorul litera
turii" ori că nu vede nici o le
gătură între acel viitor și aspec
tul bizar al vitrinelor ? I Desigur, 
oricare ar prefera să rostească 
niște fraze bine simțite despre 
cultivarea consecventă, sistema
tică a cărților bune.

Un mare scriitor, Marin Pre
da, mărturisește, în aceeași re
vistă : „Din pricina asta (a fap- 
tzlui că nu are „talent de desco
peritor" n.n.) am tot felul de frî- 
ne cînd mă simt entuziasmat și 
aș vrea să scriu despre un tinăr 
scriitor și să vorbesc despre ta
lentul lui". Să reținem că există 
la noi începători care pot entu
ziasma un maestru și să ne în
trebăm din ce pricini acel „ta
lent de descoperitor" este reven
dicat de atît de puțini scriitori 
și critici. Dacă cineva ar avea 
năstrușnica idee de a iniția o 
anchetă pe această texid, rint 
convins că cei mai rrudți dintre 
maeștrii recunoscuți ai literelor 
românești și dintre criticii lite
rari ar putea aminti douâ-trei 
r.ume de tineri pe cart-i pre
țuiesc in mod deosebit ori pe 
care i-au tutțdMst in drfenU rm- 
prefurări. Dar, trebuie ai rerw- 
noaștem. asta e faci departe ce 
a constitui „talentul de desco
peritor".

Poate ei acei cm ou totw* 

stimulați (si srrmem d nu U se 
pun la dispoziție midoecele nece
sare pentru e-p cultiva acel ne
închipuit de rar talent.

Un scriitor adevărat — se ca 
roune — răzbate pini le urmi, 
reușește ai se unpani. driiadte- 
tile îl călesc, nsrmc nu se poate 
împotrivi talentului veritabil. 
Aaa este. Dar n-ar trebui uitat 
ci descurajarea talentului de des
coperitor ca și descurajarea 
oricărui fel de talent — 
tulbură temporar (e puțin 
lucru ? cite altele, tn această 
sferă, rint definitive ?) peiwul 
literaturii, produce ..mtîrzieri" 
și aparențe amăgitoare, false 
impresii de sterilitate, îngrijorări, 
traumatisme de care absolut ni
meni n-are nevoie. Dificultățile 
sint bune, foarte bune, dar nu
mai cele autentice (ca și talen
tele) nicidecum cele artificial 
umflate, cele inventate numai de 
dragul de a intenta ceva.

CONSTANTIN STOIC IU, 
fidel cărții lui prime, Dimi
neața, pregătește un roman 
închinat tot tinerei generații. 
EI se va numi TRUFIE și va 
încerca să surprindă felul 
cum noua generație privește 
eforturile celei anterioare. 
Scenariul FILIP CEL BUN 
se circumscrie aceleiași pro
blematici : un tinăr caută să 
descopere cauzele care au 
dus la înfrîngerea și demobi
lizarea sufletească a tatâhri 
său și pentru a nu rosti 
acuze fără rost își propune 
să refacă prin experiență 
proprie itinerariul dificil 
parcurs de tatăl sân. Din via
ța șantierelor, temă puțin a- 
bordată în proza actuală, se 
inspiră scenariul de televizi
une PASARELA. C. Stolein 
iși propune să ne vorbească 
despre condiția de excepție a 
acestor constructori care clă
desc din temelii uzine, hidro
centrale sau orașe dar n-au 
niciodată propria lor casă.

ȘANTIER*>

C R O N I C A LITE RAR Ă

R. MAREȘ, V. SĂLĂJAN, N. PRELIPCEANU:

„Vine istoria"
Intr-o vreme cînd reportajul 

trece printr-o perioadă vitregă 
trei tineri scriitori fac temera
rul gest de a alcătui împreună 
o carte de reportaj. Ei sînt R. 
Mareș, V. Sălăjan și N. Prelip
ceanu. Gestul este salutar dacă 
ne gîndim că discreditul la care 
a ajuns reportajul nu este me
ritat și că o specie atît de pro
teică are de suferit, de pe urma 
felului în care reportajul s-a 
practicat nu cu mulți ani în 
urmă. A scrie reportaj nu e de
zonorant și nu de puține ori re
porterii au lăsat în urmă pagini 
memorabile. Interesant este că 
cei trei nu-și propun o specta
culoasă reabilitare a reportaju
lui, o reîntoarcere a lui la lite
ratură, așa cum se înțelege în
deobște reabilitarea reportajului. 
Cartea este mult mai puțin po
lemică decît ne-am aștepta : au
torii i-au reportajul drept ceea 
ce este în pagina de ziar și-și 
clădesc relatările pe tiparul o- 
bișnuit. Pentru ei reportajul în
seamnă mai înainte de toate „a 
fi prezent-. „Vine istoria- se 
dedică agriculturii, împlinirii ce
lor 10 ani de Ia încheierea co
lectivizării și-și propune să con
state cota de progres a transfor
mărilor sociale. Rostul celebrativ 
al acestor reportaje explică si 
tonul lor și maniera. Paginile 
scrise de R. Mareș, V. Sălăjan și 
N. Prelipceanu sînt elogii adu

se generalului efort de a crea 
o altă agricultură și o altă pers
pectivă a omului în mediul ru
ral. Ei sînt „prezenți-, de a- 
ceea, fie în Bărăgan, fie în Do- 
brogea, fie la Turda sau Fun- 
dulea, adică acolo unde bat cî
teva din marile inimi ale vieții 
noastre agricole. Impresionează 
la acești tineri reporteri impro
vizați, orientarea de ansamblu, 
asemănătoare celei a unor expe
rimentați gazetari, participarea 
la evenimentele ce se petrec sub 
ochii lor și a căror tensiune se
cretă o înțeleg și vor să ne-o 
explice, conștiința inevitabilei și 
necesarei transformări a unor 
stări de lucruri menținute mult 
timp într-o adîncă stare de con
servare. Nici o nostalgie conser
vatoare, nici un pășunism care 
să mărturisească falsitatea atitu
dinii generale. „Vine istoria" 
este de aceea un titlu potrivit 
pentru o culegere de reportaje 
al unor scriitori care înțeleg că 
oricîtă dragoste purtăm trecutu
lui vine o vreme cînd trebuie să 
ne despărțim de mătăsoasele lui 
amintiri. Istoria este implacabilă 
și singurul fel de a nu face o 
dramă din transformările ei este 
de a înțelege necesitatea obiecti
vă a acestor transformări și de a 
ți le asuma.

Prin ton și altitudinea concep
ției cartea se impune cititorului. 
Mai puțin însă prin calitățile ei

literare propriu-zise. Autorii s-au 
subordonat cu prea multă stric
tețe speciei reportajului de ga
zetă, considerînd că ei trebuie 
să se adapteze speciei și nu in
vers. Dar au renunțat, cu cîtă 
deliberare nu știm, la virtuțile 
pe care le poartă cu sine orice 
condei de autentic literat. Pagi
nile lui R. Mareș, deși tensiona
te, pline de patos, sînt seci și 
mai ales informative. Cele ale lui 
V. Sălăian se disting prin capa
citatea vizionară și prin evoca
rea unui personaj memorabil pe 
care reporterul l-a cunoscut de- 
aproape : un inginer care moare 
în plină tinerețe de cancer și 
nu mai apucă să-și vadă visul 
cu ochii : o mare livadă de pomi 
pe dealurile Transilvaniei nord- 
estice. Pagina se aprinde brusc 
în aceste secvențe și trebuie să 
ne întrebăm de ce atîta reți
nere din partea autorilor. A scrie 
reportaj nu înseamnă a ucide și 
posibilele mijloace de captație 
pe care le oferă talentul literar. 
Mai numeroase sînt paginile de 
evocare și de notație a mediului 
umanizat la N. Prelipceanu. 
Dar și aici, ca și în rest, întîlnim 
o meteahnă de neînțeles. Autorii 
uzează foarte mult de cifre. Re
portajele sînt mai ales informa
tive, pline de procente, de „rea
lizări" și mai puțin de cei care 
au creat propriu-zis aceste cifre, 
cei care le-au dat o dimensiune 
semnificativă. Privirea este uni
laterală. O explicație pe care 
ne-o oferă unul din coautori ar 
fi chiar încrederea și predilecția 
pentru cifre a țăranilor întîlniți. 
Dar aceasta nu poate fi o scuză 
pentru scriitorul intrat în repor
taj. Obiectul reportajului ca și 
al literaturii sînt oamenii. Pe 
scriitor îl interesează ceea ce se

petrece cu oamenii, iar mutațiile 
psihologice ale unui om angre
nat într-un proces de asemenea 
amploare și rapiditate cum este 
aceea a agriculturii românești de 
astăzi nu pot fi de loc banale. 
Este capitolul la care cei trei 
tineri scriitori intrați în aven
tura reportajului ne-au rămas da
tori. Și lucrul acesta li-1 spune 
mai bine decît noi una din e- 
roinele reportajului lor, celebra 
președintă de cooperativă agri
colă din Păulești, Maria Zidaru i 
„Agricultura nu se face numai 
cu tractoare, îngrășăminte și ma
șini. E nevoie de om, de un om 
care s-o iubească, de pasiune-.

Aventura reportajului se cere 
continuată șî în această direcție.

M. UNGHEANU

Instantanee m expoziția „Arta portretului" 
Foto: AL. FRUNDEANU
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Ceremonia
debutului

Acuzată adesea de 
patriotism local in
tr-un trecut nu prea 
îndepărtat, revista 
TRIBUNA este decisă 
să șteargă această în
rădăcinată impresie. 
Un spirit nou animă 
paginile revistei. Nu
ne referim doar la
colaborarea lui Adrian 
Păuneșcu, ci și la a- 
pariția unor nume 
care dau gir sub pres
tigiul revistei: Ion Pop, 
Liviu Petrescu, Petru 
Poantă, N. Prelipeea- 
nu, V. Sălăjan etc., iar 
dintre cei vechi, D. R. 
Popescu și Augustin 
Buzura.

Ideea de a prezenta 
cu oarecare ceremonie 
debutul unui tinăr pro
zator, în credința ne
cesității și oportunită
ții ei,- merită să fie 
subliniată mai ales că 
faptul este singular. 
Prin masa sa rotundă 
TRIBUNA girează de
butul unui autor de 
reaL. talert.ț, V. £ălă- 
jaru Pârtiei panții- la 
discuție: D. R. Popes
cu, Augustin Buzura, 
Vasile Grunea, Radu 
Mareș, Ion Oreăsu Și 
Constantin Zărnescu 
demonstrează că debu
tul de romancier a lui 
V. Sălăjan este sub
stanțial. Mai mult, D. 
R. Popescu îș| susține 
opinia și pe coperta 
romanului COBORlND 
SPRE NORD-VEST de 
Vasile Sălăjan. Atentia 
cu care este întâmpi
nat acest debut capă
tă o valoare deosebită 
în contextul unei pre
se literare foarte zgîr- 
cite cu astfel de ini
țiative;

Ospitalitate 
rău înțeleasă

O mostră de cum nu 
trebuie făcută critica 
volumelor de literatu
ră este recenzia pe 
care România literară, 
nr. 36 din 31 august 
a.c., o publică la vo
lumele Corinei Cristea, 
debutantă prodigioasă 
Scadența și Eternita

tea e după colț, sub 
semnătura Violei Van- 
cea. Semnatara recen
ziei reușește rara per
formanță de a nu ne 
spune nimic hotărît 
despre cele două cărți 
într-o recenzie căruia 
nu spațiul îl lipsește. 
Strădania ei cea mai 
de seamă e de a ate
nua orice observație 
critică, amendată ime
diat de alte cîteva po
zitive. Arta de a nu 
spune nimic este re
marcabilă. Cităm spre 
edificare: „Momentele" 
epice din Eternitatea e 
după colț, reconstituie, 
prin efortul de a re
aduce în prezent „frag
mente" dintr-o candoa
re irecuperabilă, di
mensiunile clipei lăun
trice. încercînd să 
realizeze „misterul" e- 
xistenței plate, comu
ne, povestiri ca A mu
rit pasărea albă, Pan
tofii de argint, Insula 
de gheată sau O sin
gură aripă recurg la 
transfigurarea unor 
„drame" ale vtrstei in
certe convertind, prin 
capacitatea de expri
mare poetică, senzația 
de însingurare și dra
matismul sfișierilor 
lăuntrice în grațioase 
plăsmuiri ale imagina
ției. Recenzenta se 
lasă legănată de fraze 
și amină scopul prin
cipal al întreprinderii 
de moment: comunica
rea unei aprecieri ge
nerale asupra cărților 
comentate. Deoarece e 
de presupus că acesta 
e rostul rubricii de re
cenzii care înserează 
contribuția. V. V. se 
complace într-o criti
că sentimentală de ur
mătoarea speță: „Ado
lescența, ca și iubirea 
de altfel, se confundă 
în viziunea personaje
lor romanului cu ano
timpurile străbătute de 
ecouri vesperale ce se 
îngînă cu stridențele 
formațiilor estivale, al 
căror contur este îm
plinit de curgerea cli
pelor, dureros irever
sibilă (anotimpuri ce 
amintesc „climatele" 
lui Andr£ Maurois) în 
funcție de care perso
najele se definesc și 
cu ajutorul cărora își

scrutează trăinicia sen
timentelor.- ..Ecouri 
vesperale-, „stridente
le formațiilor estivale", 
,. curgerea clipelor-
care nu putea fi de- 
cît dureros ireversibi
lă" este totuși prea 
mult. Se pare că re
cenzenta s-a lăsat con
taminată de stilul căr
ților de care se ocupă 
și pe care, cu toată 
tentativa — nehotări. 
tâ - de a le defini 
critic, le simpatizează 
subteran. Citatele sint 
desigur elocvente.

Păcatul principal al 
acestui fel de a sere 
nu e atît atitudinea li- 
ricoidă cit escamotarea 
judecății asupra celor 
două cărți și mai mult, 
tentativa de a le salva 
de o privire lucidă. 
Cărțile recenzate nu 
reușesc să se detașe
ze de o anume litera
tură mediocru ser. ti - 
mentală. plată ca ati
tudine existențială <d 
vecină, adesea, cu vul
garitatea. Actul critic 
e un act responsabil si 
a-1 scoate în afara e- 
xigentei înseamnă a-1 
descalifica. Considera
ții ca cele de mai sus. 
de o îngăduință con
damnabilă, nu aduc 
nici un serviciu citito
rului, pe drept cuvint 
derutat de asemenea 
robinsonade critice, și 
nici scriitoarei care de
butase promițător. Nu 
știm ce să ne probăm 
mai mult : toleranța 
recenzetei sau a revistei 
față de produsele ei ? 
Spunem revistei pen
tru că în ultimă in
stanță nu autoarea re
cenziei este creatoarea 
confuziei posibile, ci 
publicația care o adă
postește. Lipsa de ri
goare in comparti
mentul de recenzii ăl 
României literare nu 
se face vădită numai 
în acest caz. La rubri
ca de cronică literară 
din pagina vecină a a- 
celuiași număr, atenția 
pentru disocierea de 
valoare nu lipsește. Nu 
vedem de ce aceeași 
grijă n-ar putea pre
zida și rubrica de re
cenzii.

M. COSTEA

Prezentări

neinspirate
In . CAxv na* — 

buletinul d- informare 
bibliografica edjtat de 
Cemxaia cărui — st bu
cur* de un spațiu â- 

prexentxrea apanuilbr 
editoriale de prestigiu. 
De mui;e on aees.e 
prezentări sint sem
nate de personalități 
marcante ale artei si 
culturii noastre ceea 
ce conferă recoman
dărilor un autentic gir 
de seriozitate «i va
loare. Din păcate, in- 
tilnim prezentate cărți 
foarte bune de nume 
și necunoscute și. mai 
ales, care nu posedă 
un minim de discer- 
nămint critic. Nu este 
vorba de simple re
clame comerciale ei 
de o Înșiruire de fraze 
care ori du spun nimic 
despre carte ori su
feră de o ingimfată 
prețiozitate.

Citim astfel in reco
mandările la volumul 
lui Tudor Arghert 
„Cintare omului" :
,.Intr-o bună parte a 
desfășurării sale, poe
mul ere contingențe 
intime cu ceea ce s-a 
numit arta sublimului, 
ilustrează in mod pe
remptoriu această ca
tegorie estetică, adău- 
gindu-i noi valențe".

Ce contingențe are o 
asemenea frază cu po
ezia lui Arghezi si, in 
general, cu logica ? 
Dar o frază ca aceasta 
in care Mihail Sado- 
veanu este etichetat 
drept un Marcel 
Proust avant la lettre : 
„Modalitatea ieșirii 
din timp este, la Sa- 
doveanu. cea proustia- 
nă, a descoperirii 
timpului pierdut prin 
poveste. prin (n.n. 
atenție /) cuvîntul lent, 
dulce, in meandre" ? 
Și asta la prezentarea 
ediției „Opere alese" 
de I. L. Caragiale, în
grijită și prefațată de 
Marin Preda.

Să lăsăm deci pre
zentarea cărților dacă 
nu a autorilor lor cel 
puțin semnăturilor a- 
vizate, altfel buletinul 
„Cărți noi" își poate 
pierde utilitatea.

S. TUDOR

ION IUGA a predat edi
turii Cartea românească 
volumul de versuri IROSI
REA ZĂPEZILOR si lucrează 
in prezent la • carte de poe
zie CASA POETULUI. Tn 
precălire se află volumul 
DESTINE, contractat eu edi
tura Eminescu. carte de re
portaje. parte din ele apăru
te in presă, inchinaU mari
lor șantiere, minerilor și 
țap* sari lor.

EMIL BUNEA:

„AM LĂSAT IARBA 
SA CREASCĂ"

Romanul _Am Lăsat iarba să 
crească* (Editura Dada), pri
nsul dintr-un ciclu pe care il 
anunță de altfel, marchează si 
debutul ia presă al Iui finii 
Bunea. Un debut care atragi 
atenua aa nuaat prm căită- 
tle sale stilistice (ne aflăm b 
fa-a ane: cărți ia general bine 
serise). ci « prin tematică (lu
mea satului contemporan 
urbanizat in ultimul timp. 
ce-1 srtuează ia aona unor 
preocupări constante ale pro
zei românești si totodaS al 
unor prest.gxsăse realizări li- 
•erare Roma-u! este eonstnrt 
tn țuml une: situații limită, 
cererii* tipică: începutul 
coopentirizării V. ina-ntează 
pe două planari distincte, pe 
de o parte eeidentaerea proce
sului de ințelegere a transfor
mărilor pe care le trăiește, 
fără conflicte neobișnuite to
tuși. satul (intr-un fel „funda
lul* social ce implică, mai pu

țin decît ne-am fi așteptat, 
destinele individuale), pe de 
altă parte disputa indîrjită 
dintre Saioc. zis Moțu, țăran 

âifițlocas. și Sefu Gheorghe, 
^fcsedintele Consiliului popu- 
K Moțu cunoaște prac'ucile 
ăbuzive. compromițătoare ale 
lui Șefu Gheorghe (dintre care 
am cita raporturile întemeiate 
pe Rut^i'-tate, încurajarea de- 
lațitJSJi etc.), dar inteligent, 

viclean nu atacă, 
astQ£ă speculind aproape 
per f«! fiecare incident, ade
sea creat sau sugerat tot de 
către el „Sefu Gheorghe își va 
mitica singur capul' e premiza 
de la ■care pornește și care. In 
final (cu ocazia „prostiei” pre
ședintelui de a-și trece numai 
numele propriilor rude, dece
date fie in încăierări, fie de 
boală pe placa comemorativă 
a noului monument ridicat in 
sat în memoria jertfelor de la 
1907), se covedește exactă. De

aci rocada decurge în chip lo
gic cu atît mai mult cu cit 
Moțu exercită o incontestabilă 
autoritate asupra consătenilor 
săi. Ne aflăm, într-un fel, în 
făta schemei conflictuale, din 
păcate însă ratată de E. Bu- 
nea, din excelenta nuvelă a lui 
Ion Băieșu „Fătu și Pisică". 
Bunea, e limpede, deține privi
legiul unei directe și bogate 
informații, darul de a observa 
și creiona succint, cu vervă, o 
situație, un personaj etc. Nu 
deține însă capacitatea de sin
teză a acestei materii în sensul 
și proiecția ei simbolică (ca la 
Marin Preda, de pildă, care îi 
ți servește ca moael). nu poate 
articula în ciuda elementelor 
ce-1 stau generos Ia dispoziție 
acea riguroasă arhitectură in
terioară necesară nu numai 
susținerii genului, ci oricărei 
expresii literare autentice. 
Poate că Bunea s-a lăsat furat 
de excesivul său apetit pentru 
situația și limbajul pitoresc, 
poate că modele prestigioase, 
cum spuneam, i-au oferit so
luții pe care comod și în sens 
limitat le-a acceptat și utilizat. 
Poate că. deocamdată în viziu
nea sa literatura satului nu se 
poate lipsi tocmai de o serie 
de „ticuri", absolut specifice... 
închizi cartea cu senzația că ți 
s-a oferit numai o colorată 
descripție „monografică" a 
mediului uman ales, de fapt a 
unei lumi, mici, statice, minate 
de imediate ți mărunte intere-

emil bunea

am
lăsat iat-ba

Mi 
ei*eas<*ă

se, „simpatică" numai prin 
caricaturizarea Involuntară a 
unor termeni neologistici, a 
unor situații ți fenomene ne- 
maiîntîlnite de ea pînă atunci. 
Ne aflăm deci în fața unei 
cărți despre țărani cu happy- 
end, „înviorată" cu cîteva sce
ne tari (în genefârde bătaie), 
de un limbaj frust și o men
talitate rudimentar hilară, a 
unei cărți, în care, e limpede, 
investigația de tip realist ră- 
mîne încă la suprafața lucru
rilor.

C. R. CONSTANTINESCU

Stradă din Florența

Desen de MIHU VULCĂNESCU

PETRU JALEȘ:

„ Vînzătorul 
de memorii"

O narațiune discontinuă de o 
ieftină truculență, caricatură gro- 
tescă a prozei de introspecție, e 
romanul lui Petru Jaleș: „Vînză- 
torul de memorii". Cum subiec
tul este imposibil de rezumat da
torită unei totale confuzii, ur
mare a neputinței autorului de 
a povesti, nu ne râmi ne decît să 
divulgăm tema cărții : obsesia 
erotică.

O lungă listă de personaje, cu 
nume amintind eroii literaturii 
cosmopolit-evazioniste de duzină: 
Ernest Eveline, Patricia, Flory, 
Albert, Raimond, Emma, Joe, 
Ruxy, Thomas, Claude, doctorul 
Lix, Hilde, Irene, Lola, Made
leine, Genevieve, Marianne, se 
întîlnesc, se despart, discuta, 
plîng, cuprinse frenetic de niște 
„dorințe al căror text nu trebuie 
scris-. Din cînd în cînd apar scri
se cu majuscule cuvinte care nu 
știm ce vor să sugereze, ce mis
terioasă semnificație au: VTS-A- 
VIS, MOTTO, SUSPENSE, C\L- 
CIO-VECHIO, CLOWN, FAN
TOMA, FLASCH. BRAHMS, 
ARMSTRONG, BONJOUR și tit
lul în engleză al unui șlagăr 
vechi, cîntec ce „izbește cu me
lancolia Iui toți porii, tulburîn- 
du-i“.

Datate cînd 1949, cînd 1946, 
cînd 1948, apar însemnările din- 
tr-un jurnal al personajului Er
nest, comentate de altcineva 
(cine? nu știm), însemnări și co
mentarii de o agasantă mediocri
tate: „Femeile trebuie să aibă un 
trup coruptibil, bărbații, o con
știință" (sic!), „oamenii se opun 
fericirii lor“, „...la drept vorbind, 
o femeie nu este totdeauna la 
fel, ea este mereu altă femeie-, 
„a fi îmbîcsit de prejudecăți în
seamnă a fi dezbărat de iluzii-.

Acțiunea, dacă se poate vorbi

de așa ceva, se petrece la Cluj, 
într-un sat ardelean, la Sinaia, 
„într-o vilă a Fondului-, la Mo- 
goșoaia, ceea ce ne face să bă
nuim că eroii romanului aparțin 
mediului artistic. Aflăm chiar că 
un personaj, Raimond. care se si
nucide inexplicabil, (mister nedez
legat), a scris, scrie sau dorea să 
scrie o carte, un roman despre 
viața lui pierdută. Cineva visea
ză „poeme în proză- de genul 
„un fum roz dintr-un tors-dextra- 
tors, ochi de fluturi înfloriți în 
explozia unui tors-dextrators, dex- 
trogir, un fum alb dintr-o baie 
de abur, balet care-o-neacă, și 
privesc torsul ei rămas cu o mînă 
uitată, bustul roz, piciorul pe 
care somnul îl acoperă cu un strat 
de petale, pleoapele ruginite care 
încă tresar, doar un sîn cade lin 
dintr-un tors levogir levators-.

Personajele defilează într-o in
terminabilă procesiune erotică, 
pigmentată de voit „necruțătoa
rele- observații ale autorului. O 
eroină stă într-o perpetuă stare 
de „tolăneală rușinoasă-, alta fă
cuse scrimă drept care, rănin- 
du-se, arată la toată lumea rana, 
„cicatricea de sub jupă-, iar alt
cineva simte imperios nevoia 
să-și inventeze „un alt trup care 
se va mișca altfel decît trunul 
meu, dar va avea același suflet- 
etc., etc.

Simplă recrudescență a unei 
specii de subliteratură, romanul 
„Vînzătorul de memorii" face 
din platitudine și vulgaritate o 
aspirație, autorul său încercînd, 
deopotrivă, penibilul șantaj al sti
lului aberant și apologia rut-ului. 
Uneori, pagini întregi par simple 
notații de jurnal de observație 
clinică pentru niște obsedați se
xuali. „Tu. spune ea, ai un fel de 
a mă ține de braț care mă duce

cu gîndul drept în pat-, declară 
un personaj. Altul... Prea atentia 
astfel de „drame-, autorul face și 
gafe de nepermis: în vara lui 
1947, cineva se plimbă pe... bu
levardul Republicii (uitîndu-se că 
monarhia a fost abolită la 30 De
cembrie), sau, deși elaborarea e 
datată 1967—1968, cartea cuprin
de și o însemnare de jurnal din 
anul 1970. (Cine a făcut lectura 
cărții ?). Greșeli de „analist-, de 
autor preocupat de un sondaj ă- 
dînc în abisurile cărnii și ale su
fletului ? Nimic mai fals, e vorba 
doar de eșecul unui veleitar care 
are o singură dată curajul să fie 
cinstit cu romanul și personajele 
sale, adică cinstit cu el însuși. A- 
tunci cînd afirmă: „prejudecăți, 
cancanuri, aproape zi de zi strîn- 
gîndu-ne cînd la unul cînd la 
celălalt, aceste întruniri care de
vin din ce în ce mai snoabe, fie
care înfrigurat să găsească secre
te, bucurii, fiecare hărăzit unei 
inevitabile mizerii-.

„Vînzătorul de memorii" e un 
roman a cărui lectură dă citito
rului senzația de nemeritată pe
nitență.

TUDOR STANESCU
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TELEGRAMĂ

tovarășului Gheorghe Vasilichi, membru al Comitetului Central al P.C.R., cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani, următoarea scrisoare :

Dragă tovarășe Vasilichi,

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani, 
Comitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român te felicită în mo
dul cel mai cordial și îți adresează calde urări 
de sănătate, viață lungă și fericire.

Comitetul Central prețuiește în mod deosebit 
îndelungata activitate pe care ai desfășurat-o 
în rindurile partidului nostru comunist, abne
gația și dîrzenia revoluționară cu care ai militat 
pentru realizarea înaltelor idealuri ale po
porului român — de eliberare națională și so
cială, de progres și o viață mai bună. Fiu de
votat al clasei noastre muncitoare, ai partici
pat cu neînfricare, în anii grei ai ilegalității, la 
marile lupte ale proletariatului român împotri
va exploatării și asupririi, pentru apărarea li
bertății și demnității patriei, pentru drepturi 
democratice și făurirea unor orînduieli mai 
drepte pe pămîntul României. în istoria parti
dului nostru au înscris pagini luminoase eroi
cele lupte ale ceferiștilor si petroliștilor în ale 
căror prime rînduri te-ai aflat, în februarie 1933. 
Acționînd în spiritul profundului internaționa
lism ce a caracterizat din totdeauna activitatea 
partidului nostru, ți-ai adus contribuția la lupta 
forțelor revoluționare progresiste de pretutin
deni împotriva fascismului și a războiului, pen
tru triumful revoluției socialiste și al păcii in 
lume. Anii de închisoare nu ți-au putut infringe 
nici o clipă credința în cauza dreaptă a paru

A apărut
MAGAZIN ISTORIC

nr. 9/1972
Din sumar :

• Eu erou al poporului ro- 
țpân - Avram loncu (mărtu
rii documente despre idealul, 
lupta și moartea celui care 
avea să fie numit „inamicul 
faptelor neomenoase") • Un 
proiect de republică la 1802 
al unui „patriot cu inherbin- 
tealâ" • 8 august 1870 : a- 
fără cu Carol I • Onerotin 
cu numele de cod TYPICAL 
• Vagabondările post-mortem 
ale lui Cristofor Columb • 
1933 : dialog dr. Petru Groza
- dr. Nicolae Lupu o Richard 
al lll-lea : uzurpator sau le- 
qitimist I • Richard III și 
Bobby Kennedy o Manuc Bey
- intre legendă și adqjror • 
Sîngeroasele evenimente din 
Sicilia anului 1282 • Genera
țiile de luptători ale Coneiu- 
lui • Cea mai lungâ noapte 
din istoria Europei o Antro
pologia și dezlegarea unor 
enigme ale istoriei • Fiul lui 
Mihail Kogălniceanu in fața 
tribunalului • începutul învă
luit de taine al tiparului • 
Pașoptiștii magniari în țările 
române.

Ce direcție indică săgeata
ambiției personale

(Urmare din pag. I)

Codrean s-a impus ca unaCodrean s-a impus ca una din
tre; e&e mai bune studente, cînd 
a tîștigat respectul și aprecierile 
profesorilor pentru seriozitatea ei. 

îmi spunea atunci că se va în
toarce în satul ei, că va căuta să 
stîrnească elevilor pasiunea pen
tru matematică. Și ca acolo, la 
școala din sat, va încerca să îi 
atragă și pe ceilalți profesori la 
organizarea unor activități care 
să scoată din anonimat așezarea 
aceea izolata. Iată de ce îmi in
titulasem reportajul de atunci 
„Un model de ambiție". Iată de 
ce nu m-am mirat aflînd că pro
fesoara cea mărunțică a reușit cu 
brio în tot ce-și propusese, iată 
de ce acum, după cinci ani, am 
aflat fără surprindere că a ab
solvit cursurile fără frecvență ale 
Facultății de matematică de la 
Universitatea culjeană, comple- 
tîndu-și studiile, că primele pro
moții pregătite de ea au avut 
reale succese în abordarea dome
niilor profesionale care solicitau 
cunoștințe matematice.

Pentru că destinul Ilenei Co
drean, un destin ca nenumărate 
altele în acești ani de construc
ție socialistă, a fost și este supus 
nu hazardului care guverna altă 
dată existențele ci, dimpotrivă, 
lucidității, orientării conștiente 
spre utilitate socială, spre crea
ție, spre ascensiune spirituală. 
Ambiția ei de a accede la un do
meniu profesional dificil, de a 
dobîndi o pregătire superioară 
nu urmărea realizarea unor inte
rese proprii, egoiste, ci — firesc 
pentru o societate socialistă — 
împlinirea unor năzuințe colec
tive, acoperirea unor necesități 
reale ale societății.

Nu întotdeauna, însă, tinerii 
înțeleg în mod just raportul din
tre aspirația proprie și intere
sele sociale, nu întotdeauna am
biția de realizare personală este 
supusă acestui criteriu fundamen
tal — utilitatea socială. Manole 
Rîpan din Suceava, spre exem
plu, a trimis redacției o scrisoare 
în care solicita date despre me
seria de... peruchier, manifes- 
tîndu-și dorința de a se califica 
în acest domeniu. Pînă aici, ni

dului, voința de a lupta cu prețul oricăror sa
crificii pentru izbinda ei.

După victoria insurecției armate populare si 
eliberarea țării, ai militat cu înflăcărare, în 
muncile de răspundere ce ți-au fost încredințate 
de partid, pentru construirea cu succes a orîn- 
duirii noi. socialiste, aducîndu-ți din plin con
tribuția la marile transformări revoluționare 
petrecute în acești ani în patria noastră, la în
făptuirea politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

Cunoaștem și apreciem, dragă tovarășe Vasi
lichi, energia și dragostea cu care muncești și 
la această vîrstă, alături de vechii tăi tovarăși 
de luptă, de tovarășii din generațiile mai tinere, 
pentru a contribui la realizarea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională a partidului în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, la 
succesul operei istorice pe care Partidul^Comu
nist Român o înfăptuiește astăzi pe pămîntu! 
României. Iți dorim cu toții ani mulți și multă 
putere de muncă spre a putea duce mai departe 
această frumoasă si Fodnică activitate pusă în 
slujba cauzei partidului, a progresului și în
floririi patriei socialiste.

Astăzi, cînd treci pragul celui de-al 70-lea an 
de viață. îți transmitem, cu inima și gîndul ală
turi de tine, un călduros și tovărășesc „La mulți 
ani !“

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CONVORBIRI CULTURALE
ROMANO-GRECEȘTI

Miercuri, 6 septembrie a.c., to
varășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a avut con
vorbiri cu dl. Constantin Pana- 
yotakis, ministrul culturii și 

O imagine din Iași.

mic rău, nimic neobișnuit. Nu
mai că, așa cum reieșea din scri
soare, M. R. are 23 de ani, lu
crează deja într-o meserie în care 
s-a calificat absolvind o școală 
profesională, mai exact e tîmplar 
de mobilă. Deplasîndu-mă la Su
ceava l-am căutat și am stat de 
vorbă, încercînd să aflu ce ra
țiune îl împinge să renunțe la o 
calificare, la o experiență profe
sională, la niște ani de muncă 
pentru o profesie, desigur, utilă 
în felul ei, dar mult mai departe 
de marile cerințe ale societății 
decît aceea în care astăzi acti
vează M.R. Am aflat că tînărul, 
de altfel un priceput muncitor, 
a cunoscut, cu ocazia unui spec
tacol prezentat de teatrul „C. 
Tănase" la Suceava, pe unul din 
peruchierii teatrului, că a rămas 
îneîntat de... programul lor foarte 
lejer. „Cu puțină ambiție, mi-a 
mărturisit Manole, cred că pot 
să mă calific în această frumoasă 
meserie". Foarte ciudat mod de 
a înțelege ambiția! De fapt, o 
neloială încercare de a părăsi o 
treaptă profesională deja cuce
rită pentru alta, inferioară, o am
biție regresivă, dacă se poate 
numi astfel. Căci, de fapt, in
tenția lui ascunde dorința de co
moditate, dorința de a se sustra
ge rigorilor muncii în fabrică, 
clocotului creator, cîștigînd, în 
schimb, un cotlon călduț, cu mai 
puține obligații, cu un ritm de 
muncă, speră el, mai puțin in
tens. Aceeași modalitate de a 
înțelege ambiția am întîlnit-o la 
un tînăr bucureștean, Cristian 
Costef, în vîrstă de 20 de ani. 
Calificat ca frezor acum trei ani, 
angajat într-o mare uzină, apre
ciat chiar pentru calitățile lui 
profesionale, Cristian își pără
sește pe neașteptate locul de 
muncă. Pentru ce ? Pentru a se 
angaja ca muncitor necalificat la 
I.L.F., unde „picta", cînd era 
nevoie, firme, anunțuri sau „de
sena" prețurile pentru diverse 
produse. Am discutat îndelung, 
în contradictoriu.

— Fiecare are dreptul să se 
ducă unde vrea ! era afirmația 
care revenea ca un laitmotiv în 
argumentarea poziției sale.

— Ai optat inițial pentru fre- 

științelor din Grecia, care efec
tuează o vizită In țara noastră. 

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
și cordialitate.

ri. Deci ai vmt Cum se face ci 
acum vrei altceva ?

— Am vrut. Mi-a plăcut chiar. 
Dar știți. eu am talent la desen. 
Poate o să mi fac pictor. Și-apoi, 
Ia freză, în uzină, aveam pro
gram fix, munceam opt ore. Aici 
lucrez cînd vreau eu și cit vreau 
eu. îmi convine mai mult

Deocamdată insă Costef trin- 
dăvește pe spinarea părinților, 
„pictura- de firme fiind o ocu
pație sezonieră. în numele ..am
biției" de a deveni pictor, deloc 
ilustrată, de fapte, el se compla
ce într-o pretinsă boemă artis
tică, spunind cui vrea să-l asculte 
că „și Gauguin a făcut la fel“. 
Ca și Manole Rîpan, el ambițio- 
nea 1 cu o treaptă mai jos, î$i 
propune să vegeteze la adăpostul 
unei cochilii de intenții frumoa
se. Ceea ce îi interesează pe a- 
cești tineri este nu să fie mai 
utili colectivității, nu să ofere 
mai mult societății ci, făcînd un 
efort cît mai mic cu putință, să-și
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CORNUL DE CAPRA (Gala fil
mului din R. P. Bulgaria) rulează 
la Capitol (ora 20).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30); Gloria (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30).

SATUL MEU, PATRIA MEA : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Festival (orele 19; 21).

MESAGERUL : rulează la Capi
tol (orele 9: 11,15; 13,45: 16), Gră
dina Capitol (ora 19; 21).

TOR A ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Scala’ (orele 8,45; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), București (orele 8,15; 
11,15; 14,15; 17,15; ^-x-*4~“
Doina (ora 19), Grădina Festival 
(ora 19,15).

CĂLĂREȚII : rulează 
dina Select (ora 19,30), Favo
rit (orele 9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30):  Melodia (orele 8,45. 11,15; 
13,45; 16: 18,30; 20,45).

Grădina20,15),

la Gră-

Președintele Consiliului de Stat 
România. NICOLAE CEAUȘESCL, 
Republicii Federative a Braziliei, 
MEDICI, următoarea telegramă ;

Cu prilejul aniversării a 150 de s 
dependenței naționale a Republicii 
îmi este plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de Stat, 
al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului brazilian.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între 
Republica Socialistă România și Republica Federativă a Bra
ziliei se vor dezvolta continuu, în interesul celor două po
poare, al păcii și colaborării internaționale.

ÎNTÎLNIRI LA C.C. AL P.C.R
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
s-a întîlnit miercuri cu tovară
șul Guy Besse, membru al Bi
roului Politic al Partidului Co
munist Francez, care se află 
în vacanță în țara noastră

Cu acest prilej, într-o am
bianță de caldă prietenie tovă
rășească, s-a efectuat un schimb 
de păreri în probleme de inte
res comun pentru cele două 
partide.

★
Miercuri după-amiază, tova

rășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Al- 
dea Militaru, membru al C.C. 
al P.C.R., și Enache Marin,

Cea de a IlI-a Conferință 
mondială de cercetare a viito
rului, cu tema — „Viitorul co
mun al oamenilor*4, găzduită de 
Capitala țării noastre, și-a con
tinuat miercuri lucrările.

în cursul dimineții a avut loc 
prima ședință a programului 
soecial organizat împreună cu 
Federația Internațională de 
Marketing. în cadrul ședinței, 
J. C. Drăgan, președintele a- 
cestei Federații, a prezentat ex
punerea „Viitorul lumii în vii- 
torologie și marketing".

După amiază, lucrările Con
ferinței s-au desfășurat pe sec
ții și grupe de lucru.

In cursul serii a fost dezbă
tută în ședință plenara tema 
„Responsabilitatea oamenilor de 
știință care se ocupă de cerce
tarea viitorului44.

Lucrările Conferinței conti
nuă.

La hotelul „Internațional" din 
stațiunea Mamaia a avut loc, 
miercuri seara, festivitatea des
chiderii celui de-al 9-lea Con
gres internațional de studii a- 
supra frontierelor romane.

Prestigioasa manifestare știin
țifică, organizată sub auspiciile 
Academiei de Științe sociale și 
politice, reunește aproximativ 
150 de specialiști de renume in 
domeniile istoriei și arheologiei, 
reprezentînd peste 20 de _ țări 
care, timp de o săptămînă, vor 
dezbate circa 70 de rapoarte și 
comunicări pe temele: Limesul 
dunărean, Limesul dacic și alte 
frontiere ale Imperiului roman.

La 6 septembrie, a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
semnarea Programului de schim
buri în domeniul învățămîntu- 
lui, științei și culturii între gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia si Consiliul Executiv Na
țional ăl Republicii Zair pe a- 
nii 1972—1974.

Miercuri lucrările celui de al 
VII-lea Congres Internațional 

ducă viața de pe o zi pe alta, să 
se adăpostească sub plafonul 
mediocrității.

Au existat filosofi, nu puțini, 
care au văzut în ambiție moto
rul evoluției individului, genera
torul succeselor personale. Or, 
astăzi, evoluția individului, suc
cesul personal nu mai pot fi 
concepute in afara ascensiunii 
societății întregi, în afara reali
zărilor colective. Iată de ce o 
ambiție limitată la propriile in
terese și satisfacții ne apare ca 
văduvită de conținut, iată de ce 
asemenea ..ambiții" strict perso
nale sînt dinainte sortite eșecu
lui, degenerării. Și iată de ce 
școala și familia, ca principale 
instituții educative, au înscrise 
printre obiectivele principale și 
corecta orientare a aspirațiilor 
tinerilor, îndrumarea lor către 
acele repere socialmente utile, 
singurele care pot conferi un 
autentic certificat de calitate am
biției.

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Cotrocenj (orele 15,30; 18).

PROVINCIALII : rulează Ia Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 15; 18,15; 20,30); Grădina Mo
dern (ora 19.30).

CREIERUL : rulează la Victoria 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45); Excelsior (orele 8,45; 11;
13.15: 15.43; 18,15: 20,30): Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15):  Grădina Aurora (ora 19.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Ferentari (orele 
13.30; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Flamura (orele 9; 11,30; 
15; 17,30; 20).

RIO BRAVO ; rulează la Festival 
(orele 9; 12; 16).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Doina (orele 11,15; 
13 30: 16; 18,15: 20.30 — la ora 10 
program de desene animate pen
tru copii).

OCHI AGERI î rulează la Ca
pitol (orele 10: 12; 14,30; 16,30;
18.30; 20,30).

NIKOLETINA BURSAC : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30); Tomis (orele 8; 

a! Republicii Socialiste 
a adresat președintelui 

EMILIO GARRASTAZV
ani de la proclamarea in- 

i Federative a Braziliei,

membru supleant al C.C. al 
P.C.R., s-au întîlnit cu delega
ția Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) formată din tovarășii 
Mihalis Poumpouris. membru 
al Biroului Politic al A.K.E.L., 
Christoforos Constantinou, mem
bru al C.C. al A.K.E.L., și Loi- 
zos Exadaktilos. membru al 
Comitetului districtual Nicosia 
al A.K.E.L.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră de caldă prietenie, s-au 
făcut informări asupra activi
tății și preocupărilor actuale 
ale celor două partide, subll- 
niindu-se dorința comună de a 
dezvolta pe mai departe rela
țiile de colaborare și solidari

tate dintre P.C.R. și A.K.E.L.

minier au fost consacrate pro
blemelor privind mijloacele de 
conducere a activității industriei 
miniere, preocupare actuală de 
primă importanță în acest sec
tor.

în cursul după-amiezii a avut 
loc o masă rotundă. în cadrul 
căreia numeroși profesori care 
activează în învățămîntul supe
rior minier și-au împărtășit o- 
piniile în legătură cu pregăti
rea și perfecționarea cadrelor 
de ingineri minieri, potrivit ce
rințelor actuale ale progresului 
tehnic și științific.

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, Nguza Karl i Bond, 
membru al Consiliului Executiv 
Național însărcinat cu afacerile 
externe și cooperare al Repu
blicii Zair, a făcut, miercuri, o 
vizită în orașul Pitești.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a trans
mis o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe al 
Braziliei, Mario Gibson Barbo
sa, cu ocazia Zilei naționale a 
acestei țări, împlinirea a 150 
de ani de la dobîndirea inde
pendenței naționale.

(Urmare din pag. I)

tantă, nu numai pentru cultura 
generală a elevilor, dar și pen
tru cea economică. învățămîntul 
m-a pasionat din facultate și 
cred că atmosfera plăcuta de 
aici mă va ajuta mult nu nu
mai în primii pași în profesie, 
dar și pentru dobîndirea acelei 
experiențe care se adună an de 
an într-o meserie dificilă. Preo
cupările științifice, pedagogice, 
acțiunile in care se materiali
zează pulsul vieții liceului mă 
fac să fiu încă emoționată. Dar 
deocamdată doresc un singur 
lucru pentru profesia mea, pen
tru colegii mei : să fiu un bun 
coleg și un bun profesor*4.

Colectivul didactic de la Li
ceul pedagogic numără și el, de 
la 1 septembrie, un nou mem
bru : profesorul de muzică. Ce
zar Dobrescu, absolvent al fa
cultății de compoziție-dirijat a 
Conservatorului din București. 
..Sînt hotărît să rămîn aici. Am 
fost foarte frumos primit de 
noii mei colegi. Cred că voi găsi 
un bun teren de a-mi valorifica 
Dregătirea deoarece specificul 
liceului presupune o bună ore- 
gătire muzicală a absolvenților'*.

• In locul unor prezenți la 
costuri am înregistrat însă și 
cereri de negație pentru catedra 
aleasă (subliniem cuvîntul fiind
că absolvenții au avut posibili
tatea legiferată de a alege con
form pregătirii lor).

Printre cei care trebuiau să 
se afle la școlile alese, la 1 sep
tembrie, pentru debutul profe
sional. se află și Maria Strătulă, 
repartizată la Școala generală 
Cîmpuri, la catedra de biologie- 
agricultură. Singura prezență a 
fost înregistrată la inspectorat, 
unde absolventa a lăsat doar o 
cerere de obținere a negației, 
cu motivul apropierii de părinți, 
fără a specifica în ce constă a- 
ceastă anrooiere. Motiv cam 
șubred pentru un tînăr cadru 
didactic repartizat într-o comu
nă mare, electrificată, cu o 
«coală bună. La fel. Gheorghită 
Tudorancea, învățător, reparti
zat în comuna Năruia, are dreot 
motiv pentru cererea de negație 

* continuarea studiilor la Institu
tul pedagogic din Constanța. 
Oare de ce la Constanța și nu 
la Bacău, institut mai apropiat 
chiar de domiciliul absolventu
lui, care este la... Năruja ? 
(Curioasă este și graba

E BELGIA

11,15; 13,30; 16; 18.15); Grădina To
mis (ora 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18).

DOAMNA SI VAGABONDUL î 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18 în continuare): Program de do
cumentare (ora 20.15).

DESPRE DRAGOSTE : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18).

BINECUVINTAT1 
$1 COPIII : rulează 
rele 9; 11.15; 13.30;
20.30) .

DACA E MARȚI, 
rulează la Bucegi (orele 15.45; 13): 
Volga (orele 8; 11,15: 13,30; 16;
18,15: 20,30); Arta (orele 15,30, 18;
20,15);  Grădina Bucegi (ora 20,15); 
Grădina Arta (ora 19,30).

ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Progresul (orele 15,30: 19).

ROBIN HOOD : rulează la 
zești (orele 15,30; 18); Grădina Bu- 
zești (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Dacia (orele 9: 12,30; 16;
19.30) ; Grădina Lira (ora 19,30); 
Lira (orele 15,30; 20).

ANIMALELE 
la Grivița (o- 

15,45; 18,13;

Bu-

JOCURILE OLIMPICE
SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
HANDBAL

Reluate ieri după-amiazâ în
trecerile din cadrul Jocurilor O- 
limpice au inclus în program și 
cîteva probe în cadrul căreraau 
evoluat sportivii români rămași 
în cursa pentru medalii.

Prima dintre acestea a fost a- 
ceea de handbal în care sporti
vii noștri au primit replica re
prezentativei R P. Ungare. Me
ciul de handbal România—Un
garia, încheiat la scorul de 20—14 
a înscris în palmaresul echipei 
noastre o prețioasă victorie 
c are-i facilitează drumul spre 
una dintre medalii. Handbaliștii 
noștri au folosit o suflă bogată 
de execuții tehnice — fente și 
combinații cu care au surprins 
pe adversari. Gruia, Licu și 
Cosma înscriu trei dintre goluri 
din acțiuni remarcabile. Este 
\orba. de pildă, de al 15-lea gol, 
înscris de Gruia de la distanță 
printr-o combinație foarte în
drăzneață. ceea ce a atras pro
testele antrenorului Nedef, de 
golul următor realizat de Licu 
printr-o fentă, întoarcere și șut 
imparabil. de golul al 19-lea în
scris de Cosma ca urmare a 
unui contraatac de toată frumu
sețea. Alături de Gruia — auto
rul a 8 goluri, Guneș — 4, Ki- 
cit — 3 si Cosma — 3, o com
portare bună a avut și portarul 
Dincă. introdus in teren In re
priza secundă. Așadar, echipa 
noastră s-a impus printr-un joc

MERIDIAN
La Munchen a avut Ioc tra

gerea la sorți a competițiilor 
europene de baschet — ediția 
1972—1973.

In „Cupa campionilor euro
peni", la masculin, echipa Di
namo București va întîlni în 
primul tur formația finlandeză 
Honka Tapiola. iar în competi
ția similară feminină, Rapid 
București va juca cu echipa 
Maccabi Tel Aviv.

In cadrul „Cupei Cupelor'4, 
formația masculină Steaua 
București are ca adversară in 
primul tur pe Maccabi Ramat- 
ean. iar echipa feminini 
I.E.F.S. București va intîlni 
formația Spartakus Anvers.

Partidele primului tur se vor 
desfășura, pentru toate cele

aviz favorabil dat solicitantului 
de Inspectoratul școlar Con
stanța).

Aceeași apropiere de părinți 
sau motive destul de șubrede, 
construite cu certificate medi
cale puțin convingătoare sînt 
invocate și de Gh. Floarea, pro
fesor de istorie, repartizat la 
Școala generală Răcoasa, Ga
briela Burjecovski, profesoară 
de chimie, repartizată la Liceul 
din Dumitrești, Maria Corocea- 
nu, profesoară de istorie-geogra- 
fie. repartizată la Școala gene
rală Ploscuțeni.

Acești profesori care nu au 
primit aviz favorabil pentru ce
rerile lor se vor prezenta, bă

Cine n-a auzit 
clopoțelul ?

nuim, pînă la urmă la posturi. 
Dar încercarea de fugă și de 
abdicări ușoare din fața dato
riei. față de profesie. în primul 
rind și față de viitorii elevi, co
legi, foști dascăli — de socie
tate — nu le va imprima un 
handicap moral în debutul în 
profesie ?

• Spuneam că Doina Dudău 
s-a prezentat la post. Dar cu 
asta, prima zi de profesie nu s-a 
consumat; i-a rămas de rezolvat 
încă o problemă: găsirea unei 
gazde. Asigurarea spațiului lo
cativ pentru cadrele didactice 
nou venite nu și-a găsit încă o 
rezolvare din partea forurilor 
competente. Aici. Inspectoratul 
școlar, comitetul județean 
U.T.C. ar putea avea un cuvînt 
mai greu de spus pentru lichida
rea unei situații de care se lo
vesc absolvenții din prima lor zi 
de exercitare a profesiei. Mai cu 
seamă că nu este acesta un caz 
izolat. Cezar Dobrescu este con
fruntat si el cu problemele Doi
nei Dudău; încă mulți tineri 
profesori și învățători trebuie 
să se descurce pe cont propriu 
eu cazarea și masa.

Am fost asigurați, de directorii 
școlilor vizitate, că totul se va 
rezolva. Dar de ce nu s-a putut

NAUFRAGIAT! SPAȚIU : ru
lează Ia Drumul Sării (orele 15,30; 
19); Miorița (orele 9; 12.30; 16;
19.30) .

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Glulești (orele 15.30; 18;
20.30) .

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Pacea (orele 15.45: 18: 20).

FATA CARE VINDE FLORT : 
rulează la Central (orele 10; 12,30; 
15: 17.30; 20).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POI.TȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20,15);  Popular (orele 15.30; 18;
20.30) .

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30:
19,20).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18);
Grădina Moșilor (ora 20,15).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Viitorul (orele 16: 18; 20).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 18;
20,15);  Grădina Unirea (ora 20,13). 

foarte rapid și combinații inte
ligente care au surprins pe ad
versari, printr-o apărare mobi
lă, inspirată. Dar victoria nu a 
fost prea ușoară. Jucătorii un
guri au tras mai multe șuturi în 
bară și au ratat trei lovituri de 
la șapte metri. în ultimele mi
nute jucătorii noștri s-au pripit, 
au pierdut mingi la adversar, au 
dat acestuia ocazia să înscrie 
mai ușor. Ceea ce va trebui să 
dea de gîndit tehnicienilor noș
tri în perspectiva celei mai di
ficile și hotărîtoare întîlniri 
pentru configurația clasamentu
lui, jocul cu echipa Iugoșlaviei, 
programat mîine. Și. acum alte 
cîteva rezultate ale sportivilor 
noștri :

BOX : în jocul de aseară, 
cîștigînd la puncte Ion Alexe 
s-a calificat în semifinalele cate
goriei asigurîndu-și de pe acum 
medalia de bronz.

LUPTE GRECO-ROMANE
Au continuat întrecerile pentru 
primul tur. In limitele catego
riei 82 kg. Ion Gabor a obținut 
o frumoasă victorie prin tuș în 
fața elvețianului Martinetti. La 
categoria 90 kg., N. Neguț a fă
cut meci nul cu V. Rezantov 
(U.R.S.S.). Campionul mondial 
A. Roscin (U.R.S.S.) a dispus 
prin tuș de V. Dolipschi (peste 
100 kg). Suedezul Karlsson a 
cîștigat la puncte întîlnirea cu 
Marcel Vlad (74 kg.).

patru competiții, la următoare
le date : 9 noiembrie (meciul 
tur) și 16 noiembrie (jocul re
tur).

• TURNEUL internațional de te
nis de la Forest Hills a programat 
noi întîlniri. Stan Smith (S.U.A.) 
l-a învins pe spaniolul Andres Gi- 
meno în 5 seturi cu 6—2 7—6, 4—6, 
1—6, 6—3 calificîndu-se pentru
sferturile de finală. El îl va întîlni 
in continuare pe Arthur Ashe 
(S.U.A.), care l-a eliminat cu 5—7, 
7—5, 6—4, 6—3 pe Bob Lutz
(S.U.A.). Al. Mayer (S.U.A.) a 
dispus CU 6—3, 6—4, 3—6, 6—7, 6—4 
de Fred McMillan (R.S.A.).

Rezultate înregistrate în proba 
de simplu femei : Rosemary Ca
sals (S.U.A.)—Fiorella Bonicelli 
(Peru) 6—0, 6—4 ; Bilie Jean King 
(S.U.A.)—Sharon Walsh (S.U.A.) 
6—4. 6—4 ; Virgina Wade (Anglia)— 
Barbara Downs (S.U.A.) 6—3, S—2; 
Margaret Court (Australia)—Lesley 
Hunt (Australia) 6—2, 6—1.

rezolva pînă acum? Inspectora
tul știa de trei luni cîți profe
sori vin, de unde vin și, cu a- 
jutorul comitetului executiv al 
consiliului popular situația s-ar 
fi putut clarifica pînă acum, de- 
pistîndu-se posibilele gazde ale 
noilor profesori. Tinerii profe
sori n-ar trebui lăsați să-și în
ceapă cariera didactică într-o 
localitate nouă pentru ei, unde 
au venit la cerere, cu handi
capul instalării. Primirea la post 
nu înseamnă doar urarea de 
„bine ați venit", ci și grija pen
tru a-i ajuta să se stabilească 
în localitate.

Am aflat că. de fapt, primirea 
absolvenților într-un cadru sar- 

bătoresc se va desfășura de-abia 
cu 2—3 zile înainte de începutul 
anului școlar. Atunci • va avea 
loc, de fapt, o întîlnire a tine
relor cadre didactice cu repre
zentanții consiliului județean, 
inspectoratul școlar, al U.T.C., 
ai organizației de pionieri, ur
mată de o masă tovărășească și 
o seară distractivă Pînă atunci, 
însă, absolvenții, care s-au pre
zentat la posturi conform repar
tizării la 1 septembrie, trebuie 
să-și rezolve singuri problemele.

• în comuna Milcov stăm de 
vorbă cu tovarășul profesor Ște
fan Gheorghe, directorul școlii 
generale. Este ora 13 și am fi 
dorit să stăm de vorbă și cu ti
tularul catedrei de franceză re
partizat în comună. însă, aici au 
fost repartizate două absolven
te — Weber și Rîpeanu — pe o 
singură catedră. Plecaseră îna
poi la Focșani pentru a căuta 
gazdă și a rezolva neplăcuta si
tuație de a fi doi oe un loc — 
prin decizie republicană. Discu
ția cu tovarășul director se în
dreaptă spre alte subiecte. „Deși 
si aici sînt posibilități de caza
re. multe cadre didactice fac 
naveta la Focșani, ne spune dîn- 
sul. Aceasta are și o influență 
negativă asupra pregătirii ele
vilor. Dorim să-1 convingem pe

CINCI PENTRU TNFERN : rulea
ză la Rahova (orele 15.30; 18;
20.15).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20).

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema): TRĂSNITUL MEU DRAG 
— ora 20.

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex. 9,05 România in lume. 9,35 
Prietenii lui Așchiuță. 10,00 Curs 
de limba franceză — Lecția a 16-a. 
Prezintă prof. dr. Paul Miclâu. 
10,30 De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru elevi. 11,00 
Telecinemateca : Prințesa. O pro
ducție a studiourilor suedeze. Cu : 
Gitynat Molvig, Lars Rassagard și 
Monica Nielse. 12,30 Jocurile 
Olimpice de vară — 1972. înregis
trare de la Munchen. 13,45 Teie-

După cum transmit agențiile in- 
fiternaționale de presă, Comisia 
execuțivă a Comitetului olimpic 
Internațional (C.I.O.) a decis 
mlercdrl după-amiază descalifica
rea înotătorului american Ricls 
Demoht, învingător • în proba de 
400 m: liber, • a ciclistului olandez 
Van den JToek și a-echipei cicliste 
a Olăhdei; clasată pe locul trei în 
proba de 100 kg contracronometru* 
care s-au făcut vinovați de utili* 
zarea de produse farmaceutice ln«i 
terzise. în urma analizelor efectua* 
te, comisia d-e-antidoping a anunți 
țat că analizele acestor sportivi 
sînt pozitive. Urmează ea ei să ina< 
poieze medaliile obținute in con» 
diții necorespunzătoare regulam en* 
telor sportive.

REZULTATE SURPRIZA
HANDBAL. - U.R.S.S. - R.U 

Germană : 11-8.
FOTBAL — Ungaria—R.F. H 

Germaniei i 4-1.

ÎNTRERUPT pentru meciul 
amical de fotbal dintre repre
zentativele României șl Aus
triei, campionatul diviziei A se 
reia la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni cu desfășurarea meciuri
lor celei de-a treia etape

Sîmbătă cu începere de la ora 
19,00, pe stadionul „23 August44 
din Capitală se întîlnesc echi
pele Steaua București și Jiul 
Petroșani. în țară, de la ora 
16,00 au loc următoarele parti
de : Universitatea Cluj—Rapid 
București ; Universitatea Craio
va—F.C. Argeș Pitești. Dumi
nică, stadionul Republicii din 
Capitală, găzduiește, de la ora 
14,00, partida dintre Sportul 
Studențesc și Steagul Roșu 
Brașov. Celelalte întîlniri care 
se desfășoară în țară încep 
la ora 16,00 după următorul 
program : C.S.M. Reșița—C.F.R. 
Cluj : Petrolul Ploiești-
Sport Club Bacău ; Farul Con
stanța—A.S.A. Tg. Mureș.

în urma înțelegerii între cele 
două echipe, partida dintre 
U.T. Arad și Dinamo București 
se va disputa sîmbătă la ora 
16,00.

Stefan Gheorghe. Un director 
de școala față-n-față cu dilema 

profesorilor navetiști.

noul cadru didactic (nu știm 
cine va rămîne) să se stabileas
că în sat, fiindcă stabilitatea 
profesorilor ridică direct pro
porțional și calitatea învățămîn- 
tului**.

• Timpul nu ne-a permis să 
revenim la Inspectoratul școlar 
pentru a afla rezolvarea cazuri
lor de repartizare a două cadre 
didactice pe aceeași catedră. Pu
nem totuși în atenție problema. 
Se pare că repartiția tinerelor 
cadre didactice, care și-au în
ceput activitatea, a fost defectu
oasă, în acest an comisiile insti
tutelor de învățămînt superior 
îndrumînd spre 28 de catedre 
din județul Vraneea, declarate 
vacante, cîte doi absolvenți. Ma
joritatea cazurilor,.de dublă re
partizare s-au întimplat la bio
logie și limba română. Inspec
toratul școlar a precizat că în 
zilele următoare va căuta să 
rezolve această dificilă situație 
prin orientarea absolvenților ' la 
școlile unde mai sînt posturi o- 
eupate de suplinitori. De aseme
nea. tot o defectuoasa centrali
zare la nivel de institute a de
terminat trimiterea absolvenți
lor originari din Vfancea în ju
dețele Timiș, Iași sau Botoșani 
și invers. De aici, o. serie de ce
reri de negație, .justificate, care 
au fost aprobate de ■ consiliul 
popular cu avizul favorabil. A- 
semenea nereguli puteau fi evi
tate la repartiție, nu cu doua 
săptămîni înainte. de începerea 
școlii.

jurași. 15,90 ‘D.eșchid.Srea emisiunii 
de după-amiază. 16,55 Atletism — 
100 m garduri — finală. Transmi
siuni directe de la Mlinchen. 17,05 
Publicitate. 17,25 Arta plastică. 
Expoziții deschise cu ocazia Con
gresului international de estetică
— București 1972. 17,40 Emisiune 
în limba maghiară.. 18,30 Jocurile 
Olimpice de vâra.' Transmisiune 
directă. . 19,10 . Brazilia imagini 
din Nord-Est: 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Marea întrecere 
socialistă la zi. 20,00. Tinerii despre 
ei înșiși. 20,30 Pagini de umor. A- 
venturi în epoca de piatră. 21.20 
Jocurile Olimpice de vară — 1972. 
Transmisiune 'directă deî la Mun
chen. 22,25 Avanpremieră. „24 de 
ore“, Jocurile Olimpice.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic. 21.00 
Agenda. 21,10 „O duminică la țară"
— film de desene animate. 21,20 
Bucureștiul necunoscut — „Balcoa
nele orașului44.: 21,40 Film serial 
pentru tineret : „Civilul" (episo
dul I). 22,15 Cârti Și idei. Al. iva- 
siuc : „Radicalitate și valoare".



deipesft elhotare După tragicele evenimente 
de la Miinchen

în vederea convocării 
unei conferințe mondiale 

in problema dezarmării
Punctele de vedere ale guvernelor

bulgar fi
După cum relatează a- 

genția B.T.A., guvernai 
bulgar ă adresat secreta
rului general al O.N.U. o 
scrisoare Ln Legătură cu 
rezoluta O,N.U, din anul 
1971, privind convocarea 
unei conferințe mondiale 
în problema dezarmării.

în scrisoare • se arată că gu
vernul bulgar, profund convins 
că toate - popoarele sînt vital 
interesate în succesul convorbi
rilor privind dezarmarea, salută 
ideea convocării ;tinei conferin
țe mondiale'pentrtf ^dezarmare, 
la’ care toate țările. îșî vor putea 
expune punctele de vedere a- 
supra tuturor aspectelor acestei 
probleme' torhplexe și vor putea 
prefigura prin eforturi comune 
cele mai eficiente măsuri în di
recția limitării-, și încetării 
cursei înarmărilor.

Scrisoarea relevă că guvernul 
bulgar este de părere că pre
zentarea opiniilor diferitelor 
țâri va permite găsirea unor noi 
forme pentru punerea de acord 
a .activității practice a statelor 
în respectivul domeniu, fără ca 
aceste noi forme să excludă 
forma tratativelor deja consa
crată, a căror necesitate și uti
litate a fost dovedită. Guvernul 
bulgar — se arată în scrisoare 
— sprijină ideea transformării 
conferinței într-un organ eu 
acțiune permanentă. Pregătirea 
și lucrările, conferinței mon
diale pentru dezarmare trebuie 
să se desfășoare cu sprijinul ac
tiv al Organizației Națiunilor 
Unite,, în conformitate cu rezo
luția adoptată de Adunarea Ge
nerală a acesteia, se arată în 
încheierea scrisorii.

cehoslovac
Ministrul afacerilor ex

terne al R-S. Cehoslovace. 
Bohuslav Chnoupek. a 
adresat o scrisoare secre
tarului general al O.N.U». 
Kurt Waldheim. in care 
este expus punctul de ve
dere și sint prezentate

- propunerile guvernului 
R.S.C. in problema con
vocării unei conferințe 
mondiale de dezarmare, 
anunță agenția C.T.K.

Guvernul cehoslovac, rele*, ă 
scrisoarea, sprijină de Ia bcn 
început propunerea de convo
care a unei asemenea confe
rințe, cu participarea tuturor 
statelor luntrii, indiferent dacă 
ele sint membre ale O.N.U. sau 
nu. El este gata să-și aducă 
contribuția la convorbiri con
structive asupra complexului 
de probleme ale dezarmării, 
subliniază scrisoarea.

Guvernul cehoslovac ar saluta 
sincer ținerea conferinței Intr-o 
țară neutră. în ce privește da
ta la care ar urma ea să se des
fășoare. guvernul R.S.C. apre
ciază că există toate premisele 
pentru organizarea și ținerea ei 
încă în anul 1973. Totodată. In 
scrisoare este exprimată păre
rea că ar fi util și necesar sâ 
se țină conferințe mondiale de 
dezarmare la fiecare 2—3 ani.

Cehoslovacia, arată în înche
iere scrisoarea, este interesată 
ca la lucrările conferinței să 
participe, pe bază de egalitate 
în drepturi, R. D. Germană și 
R. F. a Germaniei.

România la ««poziția 
inț«maționalâ „Teh
nico agricolă-72" de 
la Moscova

La Mokcu, fa parcai So- 
koiniid, s-a descris la 6 sep
tembrie expoziția intecato- 
nalâ „Tehnici agricolă — 72“ 
la care participă — de țâri $i 
fuse din Berhnul occidental 
între exponatele prezentate 
de se numără diferi
te tipuri de marini agrko’e — 
tractoarele „Um-.-rsal—445“, 
„Universal—650“ ri „Univer
sal—651**. pluguri ca brăzda
te Si discuri, semănători, cul- 
thatoare, instalații pentru ad
ministrat ir. erârăminte fi in- 
secto-fungknde. pentru. între
ținerea culturilor, batoze, o 
instalație pentru pregătirea 
furajelor — autoturismul de 
teren „ARO—-40 .

Exponțra a fost inaugurată 
de V. N. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al UJLS.S. La festivita
te. printre cei imitați erau 
prezent Ai»?e!o Miculescu. 
ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor din 
România, ji Ion Ciubotaru. 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
țârii noastre în Uniunea So- 
vierică.

Pavilionul României a fost 
vizitat în prima zi de V. N. 
Novikov și de alți membri ai 
guvernului soxietic.

Deschiderea celui de-a! Vll-lea 

Congres al Organizației 

Tineretului Comunist din Chile
La Saniago ce Chile au în

ceput hxxirile celui de-al 
VH-'.ea Congres al Organiza
ție: Tineretului Comunist din 
Chile. La deschiderea Congre
sului au fost de față Luls Cor- 
valan- secreiar general al C C. 
al Partidului Comunist din 
Chile, alți conducători ai par
tidului. miniștri, precum și 
conducători ai organizațiilor 
de tinerei ale altor forțe poli

tice grupate în Unitatea Popu
lară. Sint prezente, de aseme
nea, delegații ale organizații
lor revoluționare de tineret 
din numeroase țări invitate la 
Congres.

Uniunea Tineretului Comu
nist din România este repre
zentată de o delegație condusă 
de Boborodea Miltiade Nicolae. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.

Lupte violente 
in Vietnamul de Sud

• Bilanțul tristului a- 
tentat

• Indignare pe plan 
mondial

• ȘEFUL delegației guverna
mentale române la Tirgul in
ternațional de la Leipzig. Ion 
Crăciun, ministrul industriei u- 
șoare. s-a intilnit cu omologul 
sâu din țara gazdă, Hans Wit- 
tik. Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind adin- 
cirea colaborării economice și 
tehnico-științifice in domeniul 
industriei ușoare intre cele 
două țâri.

In ultimele 24 de ore, 
au continuat sâ se desfă
șoare lupte in diverse 
puncte ale Vietnamului 
de Sud

Forțele patriotice au inter
ceptat marți unități saigoneze 
în două puncte din zona orașu
lui Quang Tri, pe care regimul 
Iui Thieu încearcă de mai bine 
de o lună să-1 recucerească, 
concentrind aici peste două di
vizii, ce primesc un masiv aju
tor al aviației de bombardament 
a S.U.A.

Deosebit de violente au con
tinuat să fie luptele și in zona 
Platourilor înalte, unde după 
ce luni dimineața au ocuba: 
baza saigoneză Le Minh. patrio- 
ții au atacat marți o altă bază 
— Bau can — producînd inami
cului însemnate pierderi in oa
meni și materiale.

VIZITA MINISTRULUI

Pe de altă parte, un bilanț 
al agenției de presă Eliberarea 
arată că, in luna august, for
țele armate de eliberare au scos 
din luptă 1 400 militari inamici, 
au distrus 134 vehicule militare, 
au doborît 8 avioane, au arun
cat în aer 17 depozite cu circa 
14 000 tone muniții. în această 
perioadă, au fost eliberate noi 
localități cu o populație de 
10 000 de locuitori și desființate 
închisori ale regimului saigo- 
nez în care se aflau 8 000 deți
nuți politici.

Un alt bilanț al agenției in
formează că, în zilele de 3 și 4 
septembrie, forțele patriotice au 
interceptat. în diverse puncte 
ale provinciei Quang Tri, uni
tăți ale armatei saigoneze, sco- 
țind din luptă 400 militari ina
mici, distrugind 10 tunuri de 
calibru greu și șase vehicule 
militare. Ele au capturat și o 
mare cantitate de arme.

ROMÂN AL INDUSTRIEI

Scrisoarea ministru* 
lui francez al econo
miei și finanțelor

Președintele Comisiei Pie
ței comune, Sicco Mansholt, 
și miniștrii de economie și 
finanțe ai statelor membre 
și candidate la C.E.E. au pri
mit din partea lui Valery 
Giscard d’Estaing, ministrul 
francez al economiei și fi
nanțelor, o scrisoare conți- 
nînd propunerea ca grupul 
de coordonare pe termen 
scurt a politicilor economice 
— organism tehnic consulta
tiv al C.E.E. instituit la 21 
martie a.c. — să se reuneas
că de urgență.

Scopul întrunirii l-ar con
stitui examinarea situației 
actuale a prețurilor și a mo
dalităților de acțiune concer
tată împotriva fenomenelor 
inflaționiste care se mani
festă în țările comunitare. 
Scrisoarea ministrului fran
cez apreciază că dacă ritmul 
de creștere a prețurilor va 
rămîne în continuare de 
aproximativ 3 la sută pe se
mestru, urmările pentru eco
nomia „celor șase“ vor fi 
„grave”, iar încercările de 
reorganizare ale sistemului 
monetar interoccidental și de 
stopare a spiralei inflaționis
te făcute anterior vor fi 
dinainte condamnate la eșec.

Tratativele dintre R.D.G. și CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI IN ANGLIA

Finlanda s-au încheiat cu succes
• MINISTRUL industriei construcțiilor de mașini al Repu

blicii Socialiste România, loan Avram, care se află intr-o vi
zită oficială in Marea Britanic, s-a intilnit, miercuri, cu 
Cristopher Chataway, ministrul britanic al dezvoltării in-

Atentatul comis marți seara 
asupra membrilor echipei israelie- 
ne participante la Jocurile Olimpi
ce ae la Munchen de către un grup 
ce comando palestinian aparținînd 
organizației „Septembrie negru", 
s-a soldat cu un bilanț tragic : 
tcți cei nouă ostateci israelieni au 
fost «mpușcați de membrii coman
doului. De asemenea, dintre a- 
ceștia din urmă, cinci au fost 
uciși intr-un schimb de focuri cu 
polițiștii vest-germani, trei din 
membrii comandoului răniți, au 
fost capturați de către poliție.

După cum relatează agențiile de 
presă, in urma discuțiilor purtate 
de oficialități ale Comitetului In
ternațional Olimpic și ministrul 
de interne vest-german, Hans 
Dietrich Genscher, cu autorii aten
tatului, s-a convenit ca aceștia. 
Împreună cu ostatecii. să fie trans
portați, cu două elicoptere, de ia 
cantonamentul echipei israeliene 
din satul olimpic, la aeroportul 
Furstenfeldbruck, de unde să poa
tă părăsi teritoriul R.F.G. cu un 
avion pus la dispoziție de autori
tățile vest-germane.

între timp, poliția landului 
Bavaria Înconjurase perimetrul 
aeroportului, cu intenția de a-i 
captura pe autorii atentatului. La 
ieșirea acestora din elicoptere s-a 
angajat un schimb de focuri, în 
urma căruia patru dintre membrii 
grupului de comando palestinian 
au fost uciși. Imediat, ostatecii 
israelieni din primul elicopter au 
fost împușcațl de un mtftnbru al 
comandoului, iar al doilea elicop
ter a sărit în aer în urma explo
ziei unei grenade aruncate de un 
alt palestinian. In timpul schimbu
lui de focuri, pilotul unuia dintre 
elicoptere și un polițist vest-ger
man și-au pierdut viața. Bilanțul 
tragicului incident se ridica astfel 
la 18 morți : 11 sportivi israelieni, 
cinci membri ai comandoului și 
doi vest-germani.

Opinia publică internațională, 
aflînd despre actul terorist comis 
împotriva sportivilor israelieni, a 
condamnat cu indignare acest 
atentat, care încalcă în cel mai 
grav mod spiritul olimpic. De ase
menea, într-o serie de declarații 
oficiale, șefi de state și guverne, 
precum și alte personalități șl-au 
exprimat sentimentele de reproba
re și protest față de actul comis 
de teroriști.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a exprimat 
profunda amărăciune și oroare 
resimțită în urma evenimentelor 
de la Miinchen. arătîi.d că „în ciu
da tuturor eforturilor celor care 
au încercat să evite această tra
gedie absurdă, nici un cuvînt nu 
poate exprima indignarea provo
cată în rîndul tuturor oamenilor 
de bună credință de acest îngro
zitor eveniment-. Președintele 
S.U.A., Richard Nixon, a declarat 
că a fost profund zguduit de 
deznodămintul acestui tragic in ei-

DECLARAȚIA 
OLIMPIC

Sportivii — ca și întreaga o- 
Ț.inie publică din Republica So
cialistă România — au aflat cu 
emoție și indignare despre actul 
comis de un grup terorist îm
potriva delegației sportive is
raeliene, participantă la jocu
rile olimpice de la Miinchen și 
care s-a soldat cu numeroase 
victime omenești.

Comitetul olimpic român con
damnă cu toată hotărîrea acest 
act de teroare îndreptat împo-

COMITETULUI 
ROMÂN
triva unor sportivi pașnici, ne- 
vinovați, participant la _ o ma
nifestare a prieteniei și păcii, 
atentat care încalcă în modul 
cel mai grav spiritul olimpic, 
stîrnind mînia și revolta tutu
ror oamenilor de bună credin
ță.

In această împrejurare tra
gică, Comitetul olimpic român 
exprimă profunda sa compasiu
ne familiilor îndoliate.

BERLIN. — Tratativele din
tre Republica Democrată Ger
mană și Finlanda, consacrate 
stabilirii relațiilor diplomatice 
și analizării problemelor care 
decurg din aceasta, desfășurate 
între delegațiile celor două sta
te la. Berlin și Helsinki, s-au 
încheiat cu suCces. miercuri, în 
capitala R.D. Germane, infor
mează agenția A.D.N.

Tn aceeași zi, la Berlin a avut 
Ioc parafarea acordului privind 
reglementarea relațiilor dintre 
Republica Democrata Germană 
și Finlanda- și acordului între 
guvernele celor două țâri pri
vind stabilirea relațiilor diplo
matice.

După cum se arată in comu
nicatul serviciului de presă al 
M.A.E. al R.D.G., documentele 
respective vor fi remise spre a- 
probare organelor corespunză
toare. Se prevede ca relațiile 
dintre R.D.G. și Finlanda sâ fie 
stabilite la nivel de ambasa
dori.

ministrul de externe al Finlan
dei, Aht: Karjalainer.. a Evi
dențiat atmosfera constructivi 
și de lucru Ia care s-au desfă
șurat tratativele care au pre
cedat parafarea acordurilor din
tre Finlanda și R.D.G. „Exisiâ 
toate temeiurile pentru a con
sidera rezultatul tratativelor ca 
favorabil**, a spus eL Ca ur
mare, între Finlanda și R.D.G. 
s-a ajuns la un consens In toa
te problemele pe care le-a cu
prins propunerea Finlandei, re
misă ambelor state germane în 
luna septembrie 1971.

Pj?4G4.* întrevedere
Ion Pătan

Ședința
Biroului Politic

CONGRESUL T.U.C. 
ÎMPOTRIVA ADERĂRII 

ANGLIEI LA C.E.E.

Guvernul va depune efor
turi pentru satisfacerea inte
reselor vitale ale țării și va 
promova, o politică conformă 
liniei Pausikiyi-Kekkonehj în
dreptată spre întărirea păcii 
în lume ș| dezvoltarea colabo
rării internaționale — șe de
clară în programul noului ca
binet finlandez, * dat publici
tății Ia Tf^'lsihki. Subliniind că 
unul diiT Obiectivele - politicii 
externe a tării îl constituie in
tensificarea colaborării' cu Ce
lelalte țări nordice, programul 
exprimă,*/'4 totodată:; ’îhotărîrea-. :■ 
guvernului de a dezvolta în 
continuare relațiile de coope
rare economică-și tehnipo-ști- 
ințifică cfintre ^inlăndă *ș'f sta
tele socialiste. In context, este 
relevată . necesitatea convo
cării coatetirUei ge^dț^l-reurOr; 
pene pentru securitate ii co
operare. Una din sarcinile 
principale guMmțtlUi; . 
adaugă, o jdbnstitaft* 'Țiormă'J- 
zarea relațiilor cu cele două 
state germane.

HELSINKI. —- Jn legătură cu 
tratativele care au avut loc în
tre Finlanda și Republica De
mocrată Germană, la Helsinki 
a avut loc o conferință de pre
să, în cadrul căreia a fost difu
zat un comunicat al guvernului 
finlandez

La Berlin au fost parafate 
două acorduri, se spune în co
municat; menționîndu-se că pri
mul se referă la stabilirea rela
țiilor diplomatice între cele 
doyâ țări, iar al’ doilea cuprin
de o declarație că cele două 
părți vor dezvolta relații reci
proce ' pe baza egalității suve
rane în drepturi. Guvernele am
belor țări se angajează să li
chideze divergențele reciproce 
îh conformitate cu Carta 
O.N.U., fără utilizarea forței 
sau amenințarea cu folosirea ei.

Comentînd acest comunicat,

Jan Gregor
al

România. care 
în R.S. Ceho- 
primit de Jan

Ion Pățan, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste 
se află în vizită 
slovacă, a fost
Gregor, vicepreședinte al Guver
nului federal al R.S. Cehoslovace. 
Tn cursul convorbirii cordiale ce 
a avut loc cu acest prilej au fost 
examinate probleme ale adînci- 
rii colaborării economice și teh
nico-științifice dintre cele două 
țari.

La convorbire a fost de față 
ambasadorul României în Ceho
slovacia, Teodor Haș.

La Varșovia a avut loc o șe
dință a Biroului Politic al C.C. 
al P-M.U.P, in cadrul căreia au 
fost examinate sarcinile ce re
vin economiei poloneze în do
meniul economisirii materiilor 
prime și diferitelor materiale, 
relatează agenția P.A.P. Biroul 
Politic a relevat că economisi
rea materiilor prime și a mate
rialelor reprezintă un factor 
important în menținerea și spo
rirea în viitor a ritmurilor de 
creștere a producției industria
le, în dezvoltarea economică 
multilaterală a țării, precum și 
un factor al creșterii continue 
a nivelului de trai al popu
lației. Biroul Politic a recoman
dat organelor guvernamentale 
sâ șlaboreze de urgență hotărîri 
prin care să se asigure crește- 
realcointeresârii colectivelor de 
muțea în realizarea de econo
mii de materii prime și mate
riale, fiind recomandată, toto
dată, pregătirea unui program 
de activitate .pe termen lung 
în această direcție.

ongreșul sindicatelor brita- 
s (T.U.C.J, ale cărui lucrări 
desftsoarâ ?a Brighton, a a- 

cu mare majoritate de 
o moțiune prin care se 

potriva aderării An- 
ața comună, la ca
te rilor s-a subliniat 
a Uni la C.E.E. co

ma! intereselor ma- 
și duce la o creș- 

â a șomajului.
• adoptat, de ase- 

oțiune prin care se 
interdicția la care au 

membrii Partidului 
din anul 
la reuniu- 

raiei sindi-

al C.C. al P.M.U.P

Inundații în Coreea de
Sud
• AUTORI TATTLE de la Seul 

au anunțat că inundațiile care 
au avut loc in Coreea de sud 
in cursul lunii august — cele 
mai grave din ultimii 47 de ani 
— au provocat moartea a 443 
persoane și pagube materiale e- 
vafuate la 44.7 milioane dolari. 
91 persoane continuă sâ fie date 
dispărute, 424 au fost grav ră
nite. iar un număr de 570 000 de 
locuitori au rămas fără adăpost.

Televiziunea contra
analfabetismului

’(JdxiMATiX^.aoo demuncitoiffe fUnițrdrihri greviști 
ai fabricii j^e;jhaterialg sinteti
ce din orașul spanidl Sabadel au 
primit avi£& de concediere, mă
sura repre^fn^nd b încercare a 
administrației--întreprinderii de 
a-i intimidS He gifcviștj și ari 
determina ;.,țsă- se reîntoarcă la 
lucru. Ea nu a avut însă efectul 
scontat. gtffti&iî C^tfnuînd să 
revendic^ 4nințnțătățirea condi
țiilor de viață și' ’de muncă.

■ii jdegjpîateriate sinteti* 
■a^ spaniei Sabadel au

Orașul elvețian Mon
treux a găzduit lucrările 
unui interesant simpozion 
international privind ro
lul și aplicațiile televi
ziunii in țările în curs 
de dezvoltare. Accentul 
principal a fost pus pe 
sprijinul televiziunii in 
lupta împotriva analfa
betismului. Problema a 
fost evocată chiar in șe
dința de deschidere a 
simpozionului de către 
Rene Davaz, profesor Ja 
Universitatea din Ziirich, 
care a luat cuvîntul în 
numele comisiei elvețieni; 
pentru UNESCO. „Nu
mărul analfabeților — 
constata profesorul el
vețian — crește în r:“- 
pare an în lume cu . 
tru milioane. Lipsă ca
drelor didactice nu per
mite remedierea acestei 
situații prin metode tra
diționale. Tocmai de a- 
ccea televiziunea apare

fie- 
pa-

în toate țările în curs de 
dezvoltare ca un foarte 
important mijloc de lup
tă contra analfabetismu
lui". In legătură cu acest 
punct, specialiști japo
nezi au prezentat o co
municare privind pers
pectivele de dezvoltare a 
televiziunii în țările slab 
dezvoltate. Studiind po
sibilitățile electronicii mo4 
derne în acest domeniu, 
autorii 
subliniat că 
element îl ______
trânzistorizarea televiziu
nii. înlocuind 
tradiționale cu elemente 
cu semiconductors ceca 
ce duce la o scădere con- 1 
siderabilă a consuniului 
de energie electrică. As|- ___________
fel, eliberate de firul e- aproximativ 
lectric (lipsa resurselor 
de energie - electrică re- 
simțindu-se acut în ma
joritatea țărilor slab dez
voltate), aparatele de te->

comunicării au 
principalul 
constituie

lămpile

leviziune pot fi instalate 
în satele cele mai înde
părtate. Cit privește pro
blema stațiunilor releu, 
locul lor va putea fi luat 
de sateliții de telecomu
nicații,

„Școala viitorului" a 
constituit o alta temă * 
seminarului de la Mon
treux, temă tratată, 
în principal, în refera
tul profesorului Wallace 
Sharps (Anglia). S-a sub
liniat că acest tip de 
școală, folosind complex 
și amplu televiziunea, va 
fi instalată în apropierea 
unui ștudio, de unde lec
țiile vor fi difuzate prin 
mijloace audiovizuale. 
După schema-tip a auto
rului referatului amintit, 

șase clase 
vor fi grupate în jurul 
unui studio unde se va 
afla profesorul, imagi
nea acestuia fiind re
transmisă de camerele de 
televiziune pe pereții-

ecran ai sălilor de clasă. 
Fiecare elev va dispune 
de o mică instalație ca- 
re-i va permite să ia con
tact cu profesorul spre 
a-i pune eventuale între
bări. In acest fel. profe
sorul va avea posibilita
tea să îndrume un mare 
număr de elevi, împăr- 
țiți în mai multe săli de 
cursuri si supravegheat 
numai de monitori. „Cu 
toate acestea — a ținut 
să precizeze profesorul 
Sharps — nu este deloc 
vorba să se încredin
țeze invățămîntul unor 
mașini. Prezența și ro
lul profesorului ramin 
esențiale. Mijloacele teh
nice complexe sînt pu
se la dispoziție 
pentru a face mai 
lecțiile sale".

De altfel.
intervenții în cadrul sim
pozionului au subliniat 
că televiziunea consti-

numai 
eficace

mai multe

tuie, de pe acum, un au
xiliar foarte prețios in 
materie de pedagogie. In 
afara difuzării de cursuri 
pe aproape treizeci de 
rețele naționale de tele
viziune. in peste o sută 
de universități din în
treaga lume se folosește 
actualmente televiziunea 
in circuit închis cu rezul
tate apreciabile.

Absolut toți participan
ts la seminarul de la 
Montreux au fost de a- 
cord atit asupra rolului 
deosebit pe care-1 poate 
juca televiziunea în li
chidarea analfabetismu
lui. cit și asupra marilor 
facilități pe care camera 
de televiziune Ie oferă pe 
calea obținerii de pro
grese în procesul modern 
de învățămint cu proble
mele sale specifice și aria 
sa amplă de cuprindere.

P. N.

dent și și-a exprimat compasiunea 
pentru familiile victimelor nevino
vate. Premierul canadian, Pierre 
Elliott Trudeau, a dat glas, în nu
mele tuturor canadienilor, senti
mentelor de dezaprobare pentru 
evenimentele tragice de la 
Miinchen. Papa Paul al VI-lea a 
condamnat, la rîndul său, în ter
meni vehemenți, atentatul. Guver
nul japonez a exprimat »>vii re
grete- în legătură cu tragicul eve
niment din orașul Olimpiadei și a 
calificat atacul ca lipsit de orice 
motivație. Consiliul de Miniștri 
italian, întrunit miercuri, a adus 
un omagiu victimelor „agresiunii 
odioase" împotriva sportivilor is
raelieni. După ședința cabinetului 
francez, ministrul afacerilor exter
ne, Maurice Schumann, a declarat 
că actul comis împotriva sportivi
lor israelieni este apreciat ca o 
crimă atroce. La rîndul său, gu
vernul olandez a declarat într-un 
comunicat oficial că este „profund 
șocat de evenimentele dramatice 
survenite la Miinchen". In numele 
guvernului elvețian, vicepreședin
tele Consiliului Federal, Walter 
Euser, a condamnat acest act de 
terorism și, îndeosebi, luarea de 
ostateci nevinovați, exprimînd sim
patia poporului elvețian față de 
familiile victimelor atentatului. 
Premierul suedez, Olof Palme, a 
menționat că guvernul său a aflat 
„despre masacrul comis cu con
sternare și dezgust". într-o decla
rație dată publicității la Addis- 
Abeba. se subliniază că „Etiopia 
condamnă atentatul împotriva atle- 
ților israelieni." De asemenea, mi
nistrul afacerilor externe malgaș 
a menționat că guvernul țării sale 
își exprimă reprobarea față de re
curgerea la asemenea procedee în 
reglementarea problemelor inter
naționale și regretă sincer că ase
menea acte au tulburat atmosfera 
de pace a Olimpiadei. Guvernul 
iordanian a condamnat, de aseme
nea. atacul comis la Miinchen de 
grupul de comando palestinian.

Exprimînd regretul său, condu
cerea Comitetului olimpic ceho
slovac a declarat că respinge acest 
act care a periclitat în mod serios 
desfășurarea Jocurilor Olimpice, 
manifestare ce contribuie la întă

rirea păcii, prieteniei șl colaborării 
dintre sportivii din întreaga lume.

Declarația conducerii Comitetu
lui olimpic polonez condamnă ac
tele de teroare prin care a fost 
încălcat spiritul pașnic al Olim
piadei. „Această crimă — se arată 
în declarație — este orientată îm
potriva ideilor care ne-au adunat 
pe noi toți la Miinchen".

Intr-un comentariu al postului 
de radio Budapesta; care condam
nă acțiunea teroristă din satul 
olimpic, se arată că „întreaga 
lume a aflat cu profundă surpriza 
despre aceste fapte". Teroriștii nu 
se pot baza pe sprijin și simpatie 
— continuă comentariul.

Intr-un articol publicat Ia 6 
septembrie, ziarul „Neues Deut
schland" scrie : în'R.D.G., atacul 
terorist împotriva Jocurilor Olim
pice de la Miinchen este condam
nat cu hotărîre. Crima care s-a 
petrecut în satul olimpic este pe 
cîț de înspăimântătoare, pe atit de 
lipsită de sens". Asasinatul politia 
pe locul Olimpiadei, scrie ziarul» 
constituie o lovitură grea împo
triva sensului nobil al jocurilor, 
călăuzite de ideea fundamentală 
„de a-i uni pe sportivii din în
treaga lume în cadrul unor com
petiții echitabile și de a contribui 
astfel la stabilirea de relații 
pașnice".

în numele Prezidiului P.C. Ger
man, Hermann Gautier & con
damnat atacul lansat de terjgpștii 
arabi împotriva ' sportivilor QLrae- 
lieni. Această acțiune provocatoa
re. a afirmat el, va aduce cele 
maî grele daune mișcării de elibe
rare arabe. P.C. German a salutat 
de la bun început desfășurarea 
Jocurilor Olimpice la Miinchen, 
considerind-o ca o posibilitate 
rodnică de destindere și promova
re a colaborării internaționale.

★
Ca urmare a evenimentelor sur

venite la Miinchen, Comitetul in
ternațional Olimpic a hotărît ca 
programul întrecerilor sportive 
care au fost reluate miercuri 
după-amiază. să fie decalat cu o 
zi, festivitatea de încheiere a 
Jocurilor Olimpice urmînd să aibă 
loc luni, 11 Septembrie.

Ceremonia funebră de pe Stadionul Olimpic
Pe Stadionul Olimpic din 

Xttnohen. străjuit de drapelele 
cobori te In bemâ ale țărilor 
participante, a avut Ioc, miercuri 
dimineața, ceremonia funebră 
în memoria celor 11 membri ai 
selecționatei olimpice israelie
ne, victime ale atentatului co
mis de grupul de teroriști pa
lestinieni. Au fost de față pre
ședintele R. F. a Germaniei, 
Gustar Heinemann, cancelarul 
Willy prandt, alți membri ai 
guvernului vest-german, pre
cum și președintele Comitetu
lui Olimpic Internațional, A- 
very Brundage. Ceremonia de 
doliu a început prin intonarea

marșului funebru din simfonia 
,.Eroica" de Beethoven.

După discursul rostit de WHly 
Daume, președintele Comitetu
lui olimpic vest-german, a luat 
cuvîntul șeful delegației olim
pice israeliene Salkin, care 
și-a exprimat indignarea față 
de atentatul comis, care a cau
zat spiritului olimpic un serios 
prejudiciu. El a precizat că „at- 
leții Israelului vor continua să 
participe Ia competițiile olim
pice într-un spirit de fraterni
tate și loialitate, în ciuda aces
tei crime", dar că, profund în
durerată, delegația israeliană 
părăsește acum Republica Fe
derală a Germaniei.

Președintele Gustav Heine
mann a condamnat atentatul 
comis, afirmînd că. în pofida 
acestei acțiuni criminale, —ideea 
olimpică continuă sâ fie vie, ea 
nu s-a schimbat ci, dimpotrivă, 
este mai puternică decit înain
te".

în încheiere a vorbit preșe
dintele Comitetului Olimpic in
ternațional, Avery Brundage, 
care a declarat că „orice om 
este indignat de ceea ce s-a pe
trecut la Miinchen". „Trebuie 
să propagăm peste tot spiritul 
olimpic, a spus Brundage. Tre
buie ca jocurile olimpice să 
continue ; acest lucru este posibil".

Aide-memoire al guver
nului iugoslav adresat 
guvernului canadian
• AMBASADORUL Iugosla- 

viei in Canada, Petar Bahici, a
I făcut o vizită lui Mitchell 
i Sharp, ministrul canadian al_a- 

facerilor externe, căruia i-a în- 
minat un aide-memoire al gu
vernului iugoslav adresat guver
nului de la Ottawa, in proble
ma activității dușmănoase des
fășurate împotriva Iugoslaviei 
de grupuri extremiste de emi
grant și de diverși indivizi pe 
teritoriul Canadei — relatează 
agenția Taniug. Documentul ce
re guvernului canadian să între- 

i prindă măsuri energice adec
vate pentru a preveni și a face 
imposibile astfel de activități 
din partea emigranților extre
miști.

Mitchell Sharp a declarat, cu 
acest prilej, că guvernul cana- 

• dian va studia în amănunt aide- 
memoire-ul iugoslav și va luat 
in considerare aplicarea unor 
măsuri corespunzătoare în spi
ritul relațiilor prietenești exis
tente intre Canada și Iugosla
via.

Delegația U.N.C.A.P. 
la Cairo

• LA CAIRO a sosit o dele
gație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor agricole de pro
ducție din România, condusă de 
Gheorghe Petrescu, președintele 
U.N.C.A.P., care, la invitația U- 
niunii Centrale a Cooperative
lor agricole din Republica A- 
rabă Egipt, face o vizită in a- 
ceastă țară.

Miercuri, delegația a fost pri
mită de Sayed Marei. prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Socialiste Arabe,

în cadrul intîlnirii. la care a 
participat Ahmed Younes, pre
ședintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Agricole din 
R.A.E., părțile au relevat cursul 
pozitiv al relațiilor româno- 
egiptene, rezultatele fructuoase 
ale cooperării economice bilate
rale, inclusiv în domeniul agri
culturii. Ele și-au exprimat do
rința de a vedea dezvoltîndu-se 
continuu colaborarea dintre or
ganizațiile cooperatiste din cele 
două țări.

• MINISTRUL secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior ai României. Nicolae 
M. Nicolae. care se află într-o 
vizită în Republica Federală a

Germaniei, s-a intilnit, miercuri, 
la Bonn, cu Paul Frank, secre
tar de stat în Ministerul Aface
rilor Externe al R.F.G., și Ernst- 
Wolf Mommsen, secretar de 
stat la Ministerul federal al 
economiei și finanțelor.

Au fost discutate probleme de 
interes reciproc privind dezvol
tarea schimburilor și a coope
rării între cele două țări.

Taxele universitare 
au fost sporite în 
Australia

Autoritățile din șase state 
australiene au adoptat hotărî
rea de a spori taxele în uni
versități și în alte instituții de 
învătămînt superior. în unrîa 
acestui fapt, fiecare studeffc 
va trebui să plătească pentru 
obținerea unei diplome cu 
aproximativ 700 de dolari mai 
mult decît în trecut. Comen
tînd măsura, președintele 
Uniunii studenților australieni, 
Newcombe, a declarat că mii 
de studenți vor trebui să re
nunțe la învățătură, iar învă- 
țămîntul superior „va deveni 
în și mai mare măsură un 
apanaj al celor puțini**.

• LA EDITURA Meulenhoff 
din Amsterdam a apărut în 
limba olandeză ediția a doua 
din antologia de poezii ale lui 
Mihai Eminescu, în traducerea 
prof. Gerard de Ridder, cu o 
prefață semnată de acad. Iorgu 
Iordan și ilustrații de Ligia 
Macovei.

• ÎN SOMALIA a fost insti
tuită o comisie pentru elabora
rea unui alfabet somalez. Vor fi 
editate. în următoarele luni, ma
nuale în limba țării.

• GUVERNATORII băncilor 
centrale din țările membre ale 
Consiliului Unității Economice 
Arabe au încheiat, la Cairo, lu
crările de redactare a unui pro
iect privind unificarea sistemu
lui de plăți, informează agenția 
M.E.N. Documentul va fi supus 
aprobării miniștrilor economiei 
și finanțelor din țările arabe, în 
cadrul reuniunii acestora, pro
gramată în capitala egipteană în 
decembrie a.c.

Miting de protest 
în Japonia împotriva 
exercițiilor militare 

ale trupelor americane
Din inițiativa organizațiilor partidelor comunist și socialist 

din Prefectura Yamanasî, la intrarea în poligonul militar Kita- 
tudzi a fost organizat un miting de protest împotriva exerciții- 
lor militare pe care urmează să le efectueze pe poligon trupele 
americane. La miting au luat parte muncitori, țărani, studenți 
și alți locuitori din orașele și satele învecinate.

Locuitorii așezărilor din preajma muntelui Fujiyama, la poa
lele căruia este amplasat poligonul pentru trageri de artilerie 
Kitafudzi al infanteriei marine americane, duc de mai multă 
vreme o luptă susținută împotriva efectuării tragerilor dc arti
lerie in vecinătatea locuințelor lor. Cererea locuitorilor prefec
turii Yamanasi de a le fi restituite terenurile rechiziționate 
pentru poligon se bucură de sprijinul forțelor democratice din 
întreaga Japonie.
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