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Sub conferea partidului, 
in apărarea intereselor 

vitale ale poporului român 
• Adunarea solemnă din Capitală

INTENSĂ ACTIVITATE
Expoziție omagială „Mișcarea Antifascistă in România"

PE OGOARELE PATRIEI
Cum reușește un tînăr șef de 

producția de lapte
fermă să sporească
și carne SALAJ Noi

V

DE ÎNGRIJITORI DESTOINICI,
ATAȘAȚI DE ACEASTA MESERIE"

suprafețe de teren
in circuitul agricol

Anghel Tatarici a venit ca 
sef de fermă zootehnică la co
operativa agricolă de producție 
d:n Lunca — Teleorman, direct 
de pe băncile facultății, în 
toamna anului trecut. Ce a gă- 
r-. aici era doar de natură să-l 
descurajeze în elanul romantic 
propriu oricărui proaspăt ab-

-r ■ i I producția medie pe 
cap de vacă furajată — 995 litri, 
efective neameliorate, neselec- 
ționare, procente mari de mor- 
taliîâți. adăposturi ■ necorespun- 
zâtoare. o bază furajeră extrem 
de precară („doar siloz aveam 
in cantități ÎndesUliătaree■) și 
mai ales o vetustă optică de ne
glijare a sectorului zootehnic. 
Cititorul nu trebuie ■ aștepte 
acum o urmare spectaculoasă 
care sâ releve schimbarea ra
dicală la față a lucrurilor. Nu, 
minuni nu s-au î^împla^ pen
tru că nici nu era posibil. Un 
început de transformare însă se 
petrece și asta tocmai datorită 
faptului că tînărul medic vete
rinar nu s-a descurajat, ci dim
potrivă, s-a ambiționat să-și de
monstreze sieși și cooperâtori- 
o^t^, celor din conducerea uni
tății, că „făcătorul de pierderi" 
— zootehnia, poate fi schimbat 
în „făcător de beneficii".

—• Aici problema care se cere 
rezolvată cel mai repede este 
.,masa“. $i, din fericire, teore
tic cel puțin, ea se poate rezol
va într-un interval scurt, de- 
pinzînd doar de măsurile orga
nizatorice adoptate de conduce
rea cooperativei. Adică, de 
repartizarea unor suprafețe 
bune pentru producerea furaje
lor și de crește 'ea producției la 
hectar. Spun asta pentru că ce
lelalte aspecte „casa" și „rasa" 
chiar teoretic, 6înt mai greu de 
soluționat, cerînd timp. La în
ceput. am pornit cu găsirea ce
lor mai optime variante de ra
ții, încropite din ceea ce aveam 
la dispoziție. La lucruri prea 
mari n-aveam cum să mă gîn- 
desc pentru că. vedeți dumnea-
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Identificarea tuturor terenuri
lor care pînă acum erau ne- 

ltivate constituie în aceste 
i.-.a din preocupările de 
ordin al lucrătorilor ogoa- 

Astfel 
redate 

hectare

relor din județul Sălaj, 
in I.A.S. Zalău au fost 
circuitului agricol 640 
teren însămînțat în mare parte 
eu plante furajere. Anul trecut 
'.a această întreprindere au fost 
însămînțate intercalat 400 de 
hectare în special în fermele 
pomicole ceea ce a făcut să se 
obțină 600 tone sfeclă furajeră, 
840 tone masă verde și 55 tone 
fin. Aceasta a făcut ca în acest 
an să se mărească suprafața.
După cum ne relata Petru Hai
duc, de la serviciul producție al 
întreprinderii amintite, s-au mai 
însămînțat în plui 140 hectare. 
Terenul este cel din incintă fer-

melor, drumuri de acces deve
nite inutile și altele. De pe a
ceste terenuri, la care se mai 
adaugă cele din livezile de porni, 
după primele calcule estimati
ve, se va obține circa 1 060 tone 
fin, adică necesarul de furaje 
pentru hrana a 800 de vaci pe 
perioada unui an de zile.

însemnate suprafețe de teren 
au fost identificate și cultivate 
și de către cooperativa agricolă 
din Crișeni. Numai în jurul se
diului și al construcțiilor gospo
dărești au fost redate circuitului 
agricol 3 hectare de teren care 
pînă acum era nefolosit. Aceas
tă suprafață a fost nivelată, a
rată, mărunțitâ, apei semănată 
cu borgeac și masă verde. Tot

OVIDIU MARIAN

(C&ntinuare In pag. o ll-a)

In anii următori crizei eco
nomice, cînd pe plan interna
țional se conturau tot mai mult 
amenințări din partea statelor 
fasciste la adresa păcii, a su
veranității și independenței po
poarelor, prevestind viitoarea 
conflagrație mondială, în Româ
nia importante forțe demo^i^a- 
tice și progresiste se ridicau îm
potriva fascizării țării. Convin
se că fascismul era efectiv ex
presia tendințelor celor mai pe
riculoase reprezentate de reac- 
țiune la adresa popoarelor și a 
păcii lumii, primejdie de moar
te pentru valorile umanității, 
pentru existența liberă a națiu
nii, forțe iubitoare de libertate, 
progres și pace din patria noa
stră se ridicau în fața perico
lului care amenința civilizația 
umană. în rîndul acestor forte 
un rol de mare însemnătate l-a 
avut Comitetul Național Anti
fascist, organizație inițiată și 
îndrumată de Partidul Comunist 
Român.

în Capitală, aniversarea ce
lor patru decenii care au tre
cut "de ■ ■ constituirea Comite
tului Național Antifascist, pri
lej de evocare a bogatelor tra

diții ale mișcării antifasciste a 
poporului român, a luptei dîrze 
desfășurate de forțele muncito
rești, democratice și patriotice, 
în frunte cu comuniștii, în apă
rarea intereselor fundamentale 
ale patriei, a fost marcată de o 
adunare solemnă care a avut 
loc ieri după-ămiază la Muzeul 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

In prezidiul adunării au luat 
loc prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și poli
tice, Ion Popescu-Puțuri, direc
torul Institutului de studii isto
rice și social-politice. Nicolae 
Cuină, președintele Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., Nicolae 
Matei, secretar al Comi'etului 
municipal de partid București, 
Ladislau Banyai, vi-soreședinte 
al Academiei de științe sociale 
și politice, acad. Petre Consta n- 
tineșcu-Iași, acad. Iorgu iordan, 
prof. univ. Tudor Bugnariu, 
membru corespondent al Acade

miei, Scarlat Calimachi, Matei 
Socor, Cicerone Teodorescu, 
Maria Țiulescu, foști membri ai 
Comitetului Național Antifas
cist.

Au participat reprezentanți 
ai unor instituții centrale, oa
meni de artă, știință și cultură, 
activiști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene.

In cadrul adunării au fost re
memorate, cu o deosebită for
ță evocatoare, momente ale ac
tivității Comitetului Național 
Antifascist, a cărei menire era 
de a antrena în lupta antifas
cistă mase cit mai largi de ce
tățeni, aparținînd celor mai di
ferite categorii sociale. Acade
micienii Petre Constantinescu- 
Iași și Iorgu Iordan, scriitorul 
Cicerone Teodorescu, compozi
torul Matei Socor, prof. univ. 
Tudor Bugnariu au derulat, 
pentru cei prezenți în sala de 
festivități a Muzeului de isto
rie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, filmul a- 
nuntirilor pe care le păstrează

(Continuare în pag. a U-a)
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CONFERINȚA NAȚIONALA 
A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

V

______________ i
de ^se^ pictura | 
ți lucrări artistice i 
pe organi-|
zat în întîmpi- ■ 
narea fastivaMrn 1 
Mondial J

ALBA IULIA

Cînd responsabilii cu sportul
visează „complexe.*", 
pe stadionul închis

Există un film de scurt me
traj realizat la Florești-Pra- 
hova in 1938, an cind aici a în
ceput construcția primei fa
brici de anvelope din țară, fa
brică ce avea să poarte, ca și 
pridusele sale, denumirea * 
„Banloc". -* - • ...
dramatism 
din 
prin 
ment . 
sa acelora care — 
Elisabeta. ~ *
Argetoianu și _ , .
rentabil sâ-si investească _ .. 
storși din sudoarea celor muiți 
intr-o ‘ ‘ ‘ ‘
crare a cauciucului.

Iatâ-i cu fețe supte de mize
rie. cu spinările cocîrjate sub 
greutăți incredibil de mari, cu 
priviri _r __ __ :
întîi ca zilieri pe șantier, apoi 
ca muncitori in fabrică au fă
cut posibilă producerea prime
lor anvelope românești. Sinț ti
neri și mai puțin tineri dar la 
fel de obosiți, la fel de stz-iviț^i 
de munca lor, bărbați oe care 
nevoia i-a imoins din tot jude- . 
țul spre Florești unde, in sfir- 
șit, aveau să capete de lucru. 
Lucru pentru un salariu ..de 
foame", cum a rămas in memo
ria celor ce au trăit acele vre
muri.

— Situație cu nimic 
bată — ne mărturisește

V U Inăpădesc
Echipele din campionatul ju

niorilor și școlarilor au retro
gradat, amîndouâ, anul ‘ *
O soartă similară va 
acum, echipa

trecut.
_ ____ _____ avea,

_ de volei Voința 
din divizia B. în competiție a 
_____ doar echipa de fotbal 
Unirea din divizia C, care nici 
ea nu stă pe roze... Acesta este 
tabloul pe care îl oferă, la a
ceastă dată, activitatea sporti
vă de „performanță- din muni
cipiul Alba Iulia. Orașul care 
cu 10—15 ani în urmă găzduia 
pasionante întreceri sportive, 
care el însuși era reprezentat 
cu cinste la diversele competi
ții regionale și republicane, a 
căzut într-un anonimat total. 
Fotbaliștii, voleibaliștii, hand- 
baliștii, tenismenii, gimnaștii de 
altă dată care atrăgeau în tri
bune sute și mii de spectatori 
nu mai au continuatori...

La Consiliul județean pentru 
Educație Fizică și Sport ni se 
spune că acesta este efectul 
restrîngerii treptate a bazei 
materiale a sportului de masă. 
Multe terenuri și săli au fost 
dezafectate fără să se asigure 
altele în loc.

rămas

— Situația nesatisfăcătoare, 
ne garantează instructorul Pe
tru Truță — nu va mai dăinui 
mult. Pină la sflrșitul cincina
lului vom dispune de un nou 
stadion. Tinerii nu vor mai 
spune atunci că nu au unde să 
facă sport..

Activistul C.J.E.F.S. ne expli
că, apoi, cu lux de amănunte, 
cum va arăta noul complex : 
el va dispune de un stadion cu 
3 000 de locuri, de cîte două te
renuri de volei, baschet și te
nis de cîmp, pistă de alergări, 
groapă de sărituri, patinoare.

— Proiectul — completează 
Interlocutorul nostru cu vădită 
satisfacție — este aprobat, iar 
terenul a fost scos deja din 
circuitul agricol. Așteptăm să 
înceapă construcția.

•— Este indispensabil com
plexul ? întrebăm. Lipsa lui 
îi împiedică pe tinerii din mu
nicipiu să practice sportul ?

Petru Truță rămîne surprins. 
Nu se aștepta la o asemenea

ALEX. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a ll-a)

de 
Sînt •magini de un 

zguduitor, fiecare 
reprezentînd 

un vehe- 
la adre- 
principesa 
II-lea. C.

— găsiseră 
’ banii

secvențe 
ea însăși 
rechizitoriu

Printre evenimentele de sea
mă ale acestui an. bogat in sem
nificații, se înscrie și Conferin
ța națională a Uniunii Artiști
lor Plastici ale cărei lucrări s-au 
deschis, joi dimineața, in sala 
mică a Palatului Republicii So
cialiste România.

Moment de relief în evoluția 
culturii noastre socialiste, con
ferința va prilejui. In cele trei 
zile cit vor dura lucrările. o 
exigentă trecere in revistă a 
realizărilor creației plastice, 
dezbaterea unor aspecte fun
damentale ale fenomenului ar
tistic actual, a rolului artei

opera de educare comunistă și 
înnobilare spirituală a oameni
lor. în intimpinarea acestui fo
rum al artei noastre plastice, au 
fost elaborate și supuse discu
țiilor publice tezele conferinței, 
teze avind la bază programul 
privind îmbunătățirea activită
ții ideologies și de ridicare a 
nivelului general al cunoașterii 
și educației socialiste, alte im
portante hotărirj ale partidului 
nostru, indicațiile și recomandă
rile secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Publicarea acestor teze, care au 
scos in evidență problemele

principale ale mișcării a^jteedt^r
plastice românești, în lumina
cerințelor crescînde ale societă
ții socialiste multilateral 
voltate, sarcinile care revin 
niunii Artiștilor Plastici ca 
ganizație obștească, a fost 
mată de un schimb fertil 
păreri și sugestii destinate 
contribuie la lărgirea sferei 
dezbateri a conferinței.

Lucrările conferinței au 
deschise de pictorul Brăduț 1 
valiu, președintele Uniunii 
tiștilor Plastici.

dez
U-
or- 
ur- 
de 
să 
de

schim- 
 tovară

șul Ion Stoicescu. președintele 
Comitetului sindical al Uzinei
„Victoria" Florești — pînă in

1948. Ba. dimpotrivă, de la un 
an la altul parcă mai 
viața devenea tot mai ____
Aici, în fosta fabrică, utilajele 
erau vechi Încă de la instalare, 
cu manipulare manuală, ce ne
cesita un efort fizic epuizant. 
Pentru a ajunge la locul de 
muncă oamenii, locuind în co
munele mai apropiate sau mai 
depărtate, erau obligați să stră
bată pe jos în medie cite 15— 
20 de kilometri, drum pe ca re A 
făceau zilnic fie că era ploaie, 
arșiță sau ninsoare.

Firesc. deci, ca de toți cei 
ce-și vindeau forța de muncă 
societății „Banloc" vestea na
ționalizării să fie primită cu sa
tisfacție,- cu sentimentul că a
veau să vină vremuri mai bune.

— Aveam de acum certitudi
nea — ne spune comunistul 
Constantin Gugui. care a făcut 
parte din comisia de inventa
riere a bunurilor ce intrau prin 
actul de la 11 Iunie In stăpini- 
rea muncitorilor — că s-a ter
minat odată pentru totdeauna 
cu ..curbele de sacrificiu", cu 
nesiguranța zilei de mîine.

Primul lucru pe care l-a fă-

mult 
g'ea.

cut noua conducere, director fu
sese desemnat un muncitor de 
la Rafinăria Teleajen, a fost 
închirierea unor autocamioane 
pentru transportul salariaților 
de acasă la fabrică. Un gest 
grăitor, atestind de la bun în
ceput schimbarea radicală a a
titudinii față de om si munca 
lui, gest cu valoare de simbol 
și pe care beneficiarii lui di-

GH. GH1DR1GAN

fost 
C«- 
Ar-
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apatice pe cei ce mai

Carol al 
alții
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Cunoașterea
universului

de EDMOND NICOLAU

i

ELENA RUBELI
(Continuare în pag. a Il-a)

ob- 
fu- 
de

»

Toată atenția îndreptată asupra unei interesante experiențe in 
laboratorul de A.M.C. și automatizări al Liceului industrial 

energetic din Iași
Foto : O PLECAN

in brigăzile die munci patriotică"
i

i

, >

!» 
I
i

întreprindere de prelu-

„ Viciiiila noastră

încheierea anului școlar în
seamnă totodată proiecte pentru 
o vacanță ce se anunță de pe 
acum bogată în activități diver
se; o vacanță în care se vor îm
bina armonios munca, odihna, re
ci eerea.
scrise 
canță 
țului 
anul 
rndeeccC 
întreba 
zat vacanța acestei veri. Un 
program de activități sistemati
zat pentru întreg liceul va fi în

Despre proiectele lor 
și nescrise din această va- 
ne-au vorbit elevii jude- 

Olt.
III,

Brutaru Dorin, 
Liceul „Ion Mi- 

Stottini: „Ne-ați 
cum ne-am organi- 

vacanța acestei veri.

• Ca urmare a programului de organizare a vacanței stabilit 
de Comandamentul Central, constituit din reprezentanți ai C.C. 
al U.T.C., Ministerul Educației și Invâțâmintului și alți factori de 
colaborare, majoritatea elevilor și studenților vor consacra o parte 
a „vacanței mari" acțiunilor de munca patriotică • In articolul 
de față, cîteva opinii entuziaste ale unor elevi din județul Olt.

tocmit peste cîteva zile cind se 
va întruni comitetul U.T.C. pe 
școală. Cu acest prilej, propu
nerile și sugestiile colegilor pot 
fi puse de acord cu posibilități
le reale de desfășurare a unei 
vacanțe active. Pentru noi, școa-

la a fost și continua să fie un 
obiectiv asupra căruia am con
centrat o parte din activitățile 
noastre din timpul vacanței. Tot 
ce vedeți în curtea școlii: pomi, 
straturi qu flori, baza sportivă, 
le-am realizat în vacanțele tre-

cuie. în vara aceasta ne-am 
propus construirea sălii de s-port, 
amenajarea pistei de atletism, 
îngrădirea terenului de sport. 
Dar. cind aminteam de o vacan
tă activă mă gîndeam nu numai 
la ceea ce vom face in școală. 
Tot în această vacanță vom con
tinua munca patriotică la I.A.S. 
Btebeni, unde pe baza unui sis
tem de norme efectuăm recolta
tul porumbului și al leguminoa
selor. Cu sumele realizate prin

Știința a spulberat mitul cerului, situat undeva „în sus", în 
azur, Iar dovedind inexistența cerului, omul a devenit mai 
liber : el nu mai este prizonierul unei nevăzute sfere de 
cristal, așa cum credeau anticii. Privirea scrutează cerul și 
rațiunea ne arată că poate măsura distanțele cerești, cu 
procedeele stabilite de matematică pentru nevoile topome
triei. Desigur că și vechii greci măsuraseră diametrul Pâmîn- 
tului, distanța de la Pămînt la Lună și încerccseră să deter
mine distanta Pâmînt—Soare. Metodele lor erau ingenioase, 
dar lipsite de precizie. Aparatele optice au mărit incompa
rabil posibilitățile astronomilor.

Progresul însă nu a fost brusc un această direcție. Galileu 
inventează luneta în 1609. Contemporanii, uimiți de nebâ- 
nuita perspectivă descoperită de lunetă, exclamă : „Columb 
a descoperit un continent nou, iar Galilei a descoperit un 
univers nou".

Cu luneta și cu telescopul inventat de Newton, sistemul 
solar a putut fi cunoscut destul de bine. Dar de-abia în 1835 
Friedrich Wilhelm Bessel, utilizind procedeele trigonometrice, 
a reușit să mosoare distanța de la Pămînt la stelele vecine 
- dintre care cea mai apropiată este la peste patru ani lu
mină ! Astăzi datorită radiotelescoapelor puternice, limitele 
universului explorat s-au mărit considerabil.

în anii 1926—1927, Edwin Hubble a demonstrat că nebu
loasele spirale nu aparțin galaxiei noastre și se situează la 
milioane de ani lumină distanță. Apare astfel conceptul de 
univers insular - fiecare insulă fiind o galnxie. Pentru a eva
lua distanțele dintre galaxii, Hubble se baza pe faptul, de
monstrat pentru unele obiecte cerești, că cu cit acel obiect 
este mai departe, cu atît el se îndepărtează de noi cu o 
viteză mai mare. Această fugă atrage după sine o modificare 
a liniilor spectrale emise. Este cunoscută deplasarea spre 
roșu.

în esență este vorba de un fenomen simplu : frecvența per
cepută pentru un oscilator în mișcare relativă față de obser
vator, este schimbată față de frecvența măsurată de un 
servator ce se mișcă împreună cu oscilatorul. Fenomenul 
sese descoperit pentru vibrațiile sonore din anul 1842,

(Continuare în pag a ll-a)
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SUB CONDUCEREA PARTIDULUI, 
IN APĂRAREA INTERESELOR VITALE 

ALE POPORULUI ROMAN
(Urmare din pag. 1) 

din perioada luptei antifasciste, 
reînviind momente de vîrf gle 
istoriei patriei noastre, în eare 
patriotismul fierbinte al comu
niștilor s-a reflectat puternic 
în hotărîrea și eytezanța cu 
care Partidul Comunist Român 
s-a ridicat în apărarea interese
lor vitale ale poporului, aie în
tregii națiuni, atrăgînd atenția 
asupr# pericolului pe. care îl 
reprezenta fascismul șj che- 
mîrvd masele să facă zid in ca
lea ascensiunii cejei mai cum
plite amenințări la «dresa liber
tății și independenței naționale.

Este semnificativ faptul că în 
cadrul festivității de ieri, la 
Muzeul de istorie a partidului 
comunliț, a mișcării revoluțio
nare șl democratice din Româ
nia a fost deschidă expoziția 
omagială „Mișcarea antifascistă 
în RomâniaInvitați să vizite
ze mai întîi expoziția, e«Fe 
reunește documente ee evoeă 
puternicele tradiții ale luptei 
antifasciste în țara noastră, ea*  
racterul ei de masă, eroismul 
forțelor patriotice progresiste, 
în frunte cu partidul comunist, 
în lupta împotriva fascismului, 
pentru participants la adunate, 
retrospectiva evenimentelor is
torice din perioada luptei anti*  
fasciste s-a capturat astfel din- 
tr-o fericită împletire a memo*  
riei documentelor cu memoria 
unor oameni care s-au aflat di
rect în focul evenimentelor

Ațlt evocările celor care au 
urcat la tribună, în cadrul adu
nării festive, pît și documentele 
aflate în expoziție relevă eu 
preeădere faptul că luptele din 
1933 ale muncitorimii din Româ
nia au avut o mare însemnă
tate internațională, înseriindu- 
se printre primele acțiuni de 
masă ale proletariatului mon
dial împotriva fascismului : ele 
au dat ® puternică lovitură cla
selor exploatatoare și au frî- 
nat ofensiva capitalului împo
triva drepturilor economice și 
politiee ale oamenilor muncii,

Profesorul Tudor Bugnariu sub
linia în cuvintul său eâ in 
timpul luptelor și ulterior s-au 
întărit legăturile partidului cq 
masele, a sporit roiul elemente*  
lor muncitorești în partid, în 
conducerea sa ; influența P.C.R. 
s-a extins eonșiderabil in mase, 
a crescut prestigiul său politic 
și s-a îmbogățit experiența sa 
revoluționară. Toți cei • care au 
luat cuvțntul au subliniat că 
P.C.R. — forța politică funda
mentală a luptei împotriva 
fascismului a activizat, In 
jurul clasei -muncitoare, Ură*  
nimea, intelectualitatea progre
sistă, mase de cetățeni, ‘ tineri 
șl vîrstnici, bărbați și femei, 
pentru crearea unei largi miș
cări antifasciste.

Reflecțind atenția pe car® 
partidul comunist a acordat-o 
întotdeauna tinerei generații, 
atît vorbitorii cit Și exponate
le prezentate relevă aspecte ale 
luptei hotărite contra fascismu
lui pe care a' purtat-o tineretul 
patriei noastre. în numeroase 
orașe din țară, comuniștii au 
organizat tineretul in grupe, a- 
sociațit și ligi antifasciste, care 
în octombrie 1033 au favorizat 
înființarea Comitetului Anti
fascist al Tineretului din Româ
nia. S-a vorbit pe larg, în ca
drul adunării, despre apelul 
lansat către tineretul din în
treaga țară, „cel mai primejduit 
de fascism**,  în vederea organi
zării sale, pentru a participa la 
luptă hotărâtă împotriva forțe
lor reacționare. Din numeroase 
exemple citate s-a desprins 
faptul că in cadrul activității 
Comitetului Național Antifas
cist și a Comitetului Antifascist 
al Tineretului se eviiiențias-j in 
mod deosebit ti nărui uieeist de 
10 ani Nicoiae Ceauș‘sru. care 
alături de Qrigore Preoteasa. 
Constanța Crăci m, Matei So
cor și alții a desfășurat o luptă 
neobosită pentru mobilizarea 
tinerilor muneitori, eievl și stu
dentă, precum și de alte profe
sii la viguroase acțiuni împo
triva primejdiei f aș ti «te și a

războiului, pentru apărarea și 
uimirea drepturilor u libertăți- 
lor cetățenești.

In încheierea adunării a luat 
cuvintul tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri. Subliniind faptul că 
prin intermediu Comitetului 
Național partidul
comunist a reuțit să unească în 
jurul său forțele înaintate ale 
națiunii noastre în lupt * împe- 
triva fascismului, vorbitorul a 
evidențiat larga adeziune la a*  
ceastă organizați?.

Comitetul Național Antifas
cist. a arătat tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, prin acțiunile 
sale, relevă semnificative mo
mente din bogata biografie re
voluționară a tovarășului 
Nicoiae Ceausescu, care, prin 
energia și tenacitatea-i eunoi- 
eute, prin clarviziunea eu care 
a desprins primejdiile ce le ge
nera fascismul, s-a impus prin- 
tr-o activitate susținută în ca
drul acestei cuprinzătoare or
ganizații de masa grăite și în

drumate de Partidul Comunist 
Român.

Referindu-se la ralul activ al 
Comitetului Național AnUlwctet 
din România în cad ml luptei 
antifasciste din întreaga lume 
la rezultatele fructuoasa obți
nute pe plan intern, care aveau 
să stea in anii următori Li te
melia activității P.C.R. pentru 
făurirea frontului popular an
tifascist, pentru înfăptuirea in
surecției naționale din august 
1044. vorbitorul a ară ut că 
timpul scurs de la insurecția de 
acum aproape trei decenii a ja
lonat in istoria poporului nostru 
drumul glorios al unei națiuni 
care, stăpînă pe destinele ei și 
avînd ca far călăuzitor Partidul 
Comunist Român. a obținut 
succese răsunătoare în toate 
domeniile de activitate, cu re
zultanta majoră pe care azi o 
trăim cu toții —s edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

ADRIAN VA1ILESCU

CÎND- RESPONSABILII VISEAZĂ

MUNCA TUTUROR,
SPRE BINELE

TUTUROR
(Urmare din pag. I) 

recți l-au apreciat așa eum 
cuvine, sporind eforturile 
producție. Lucru per'"x ~~ 
zabii pentru oricine 
retrospectiv dinamica oroducțiet 
de anvelope, executate la Flo- 
rești in anii imediați anționali- 
zării. In 1948 aici s-au confec
ționat un număr de 57 458 bu
căți anvelope. In anul imediat 
următor producția atinge pesie 
65 000 bucăți, pentru ca tn 1950 
să ajungă la 74 016 bucăți anve
lope. Creșteri simțitoare, de la 
un an la altul mai mari, mai 
impresionante, creșteri datorate 
aeelorași oameni pe eare i-am 
văzut în scurt metrajul despre 
care vorbeam dar care priveau 
munca de acum cu alti ochi, cu 
responsabilitatea ce ți-o con
feră faptul că ești stăpîn pe 
propriul destin. Ion Stoieepcu. 
de pildă, cînd s-a angajat în 
fabrică găsise, după cum ne 
spune, un loc liber ca „băiat 
de birou", Numai că ai-a dat 
seama curînd că dac*  vrea să fie 
Intr-adevăr folositor, daci vrea 
să pună umărul efectiv la efor
turile colectivului dip car® fă
cea parte, trebuie sâ se ealifjee 
într*o  materie. Și-a început, 
așadar, ueenieia dimineața lu*  
crind, după-amiază invățlnd, 
după trei ani obțjnind c®rn®tul 
de mecanic. Anii eare au ur
mat solicitau insă mai mulți 
operatori chimiști. După orele

se
____ in
■rfect sesi- 
j privește

accente;

Și politețea
se poate învăța 1

(UrmfAie dm pag. 1) 

întrebare, cu totul deplasată 
după părerea sa.

— Defigur! răspund® fără sâ 
sțea nicb-o—eHp» —pe- - gtadurk- 
Dacâ nu ne-ar lipsi nu ne-am 
fi zbătut atîta pentru obținerea 
aprobărilor I

Luăm cunoștință, din npu, de 
o mentalitate larg răspindită 
care aduce grave prejudicii 
sportului, faptul că practicarea 
mișcării în aer liber este con
diționată de realizarea unor in- 
vebi.ții bănești desml de pipe- 
rnțe. Știind cg pu luiuvde.auua 
sa poț Șjțoea fpndi^rite cerule,- 
aqțivișții sportivi ișGznascneazâ 
ey dibăcie pasivitatea, . indo
lența in dosul acelui nevino
vat „n-avem condiții", Fâcind o 
inventariere a bazeior sportive 
existente în municipiu! Alba 
lulia, precum și & posibilități*  
lor care stau la indemtna pen
tru amenajarea altora, ne dam 
imediat seama că iiiaetivitaiaa 
nu-șt are cauzele aici, că chel7 
tuiFâa eițorya milioane de lei 
pentru construirea unui mare 
complex sportiv *»  cei puțm 
deocamdată — «u se justifică.
Ne Întrebam chiar eum Consi
liul Națianai pentFu Educație
Fizjcă si bport a putut aprpua 
cy atît# un proi.ect
care înghite sume enorme fără 
prea mult folos ?

Esta adevărat eă față de anii 
anteriori numărul bazelor spor
tive Șrg redus, dar aceșț lucru 
nu a putut influența atît de 
negativ activitatea sportivă de 
masă. Multe terenuri au rama>, 
însă ele sint lăsate în paragină, 
nejntreținute și neîntrebuințate.

Șă Începem chjâr CU Stadio
nul pentru că,., el există în Alba 
lulia ! în ineinta acestuia se gă
sesc terenuri de fotbai, dar pe 
ele nu au acceg, din păcate, de- 
cît echipele de seniori și 
juniori ale asociației spor
tive „Unirea" și din cînd 
în cînd fotbaliștii ds ia 
„Constructorul" care acljveu. 
ză în campionatul județean.- 
Chiar primul secretar al Comi
tetului municipal al U.'l.C., to
varășul Victor Drașovean, re
cunoaște câ imensa majoritate 
a ținerilor din municipiu 
eiovi, muncitori, intelectuali, 
funcționari etc. nu-1 pot fo
losi pentru Că antrenamentele 
echipdpr de fotbal șînt în așa 
fel programate îneît fae inuti
lizabil terenul pentru Întreaga 
zi. Despre întreceri regulate în
tre școli sau clase, între tinprii 
de la diverse întreprinderi și 
instituții, nici vorbă.

privind in ?ilele însorite care 
s-au instaurat pe deplin cum te
renurile șînt acoperite de tă
cere, te euprinde eluda. Nu 
poți crede eă organizatorii 
vieții sportive din oraș pot 
fi atît de nepăsători, că 
se pot mulțumi doar cu sa; 
tisfacția eă „timpul trece și 
leafa merge'*.  In spatele tere
nului mie “ a^a eum se obser*  
vă în fotografia alăturată, exi
stă un spațiu viran presărat eu 
gropi și movile de gunoaie. Pe 
el ar putea fi amenajate tere
nuri de baschet, handbal, volei. 
Cine să facă acest lucru? Utc- 
ciștii — bineînțeles 
mupcâ patriotică, 
municipal al U.T.C. 
încă o asemenea inițiativă 
„intenția44 si-a exprimat-o 
multă vreme.

Cîndva, Stadionul avea o fru
moasă pistă de alergări și groa
pă de sărituri. Pista ește năpă
dită de buruieni pentru eă de 
peste doi ani, eînd i s-a exe
cutat drenajul — n-a mai în
trebat-o nimeni de „sănătate". 
La rîndul ei, groapa a fost 
inundată de ploi și noroaie. O 
imagine deplorabilă oferă, de 
asemenea, tribuna, vestiarele,

— prin 
Comitetul 
n-a luat 

deși 
de

celelalte încăperi ale stadionu
lui. Nimeni nu pune mina să 
repare nimic- Asociația spor
tiva „Unirea", de pe UMfâ Fa
brica „Refractara-, care îl pa- 
troneaeă, și Consiliul județean 
pentru educație fizică si aport, 
așteaptă în liniște sâ fie con
struit altul „uitînd**  că cel exi
stent nu este chiar atît de 
vechi, că dacă este rejiarat și 
bine întreținut poate face ace
leași servicii ca și cel ce va fi 
Construit.

Terenuri de . sport existau 
cîndva _si în parcul de lingă 
gară, dar încetul cu lâcetul 
fqST abandonate. A; m3i răm^s 
unul care își dispută meciu
rile echipa de volei .'Văințâ", 
însă și pe el au început să 
crească buruienile.. Pare și fi
resc : este utilizat doar de două 
ori pe lună. în restul timpului 
nu-1 calcă nimeni ! La fel se 
întîmplă eu terenul de fotbal 
din „Cetate", care, de eîțiva ani,

se tot „amenajează", dar Ia dis
poziția tinerilor nu este pu» 
încă nici astăzi.

Cineva remarca eu umor, dar 
si eu îndreptățire, câ în Alba 
lulia nu-ți trebuie decit un or
ganizator inimos, două băști 
pentru marcarea porților și o 
minge pentru a iniția o între
cere sportivă pasionantă- Intre 
zidurile „Cetății- se găsesc nu
meroase spații virane care pot 
fi transformate orieînd în tere
nuri de fotbal, volei, handbal.

Problema construirii unui 
nou stadion, este o problemă 
-de viitori Nu de construcții mo*  

nu men ta ie” are insă .tevoie 
activitate^ sportfvj din munici
piul Alba lulia, ci de organi» 
zatori prieepuți, pasionați, ca
pabili să atragă miile de tineri 
spre bazele simple care pot fi 
amenajate cu ușurință, fără 
multi bani. Acesta este adevă
rul fundamental care trebuie 
înțeles

arca ■■
(Urmare din p<jg Z)

munca patriotică ne-am cumpă
rat instrumente muzicale pentru 
orchestra școlii. în această va
canță am dori să participăm în 
cadrul unui , șantier, al ~tineretului 
la realizarea țn întregime a unui 
obiectiv. Fiind ultima mea va
canță mare din viața de elev, de
sigur ca o parte din timp o voi 
dedica pregătirii pentru exame
nul de bacalaureat și admitere 
în facultate",

Mazilu TraUn, anul I A, „Deși 
este prima vacanță mare pe care 
o voi petrece cu colegii din liceu, 
știu cum arată o parte din obiec
tivele ei. La începutul anului 
școlar am efectuat munca patrio
tică la I-A-Ș- Brebeni. Aici a fost 
organizată o tabără; lucram în 
grupe, fiecare grupă se străduia, 
să obțină rezultate cît mai bune, 
să ocupe locuri fruntașe. In vara 
trecută cei din anul III B, acum 
absolvenți, și-au depășit norma 
în fiecare zi, motiv pentru care 
au și ocupat primul loc. Exem
plul lor ne-a mobilizat pentru a- 
ceastă vară în care ne-am pro
pus să obținem același punctaj în 
aprecierea muncii noastre",

Bustuchină Mihaela, anul I, 
„Am două pasiuni: teatrul și chi
mia, pe care le cultiv concomi
tent cu activitățile ce se desfă
șoară în școală acum și pe 
timpul vacanței. Am acasă un 
mic laborator de chimie unde 
continui o parte din experiența 
orelor de la școală și fac altele 
inspirate din „Chimia distracti
vă". Totodată în timpul vacan
ței sînt planificate repetiții eu 
piesa „Adolescentul" pe eare bri
gada artistică din școala noastră 
o va prezenta la începutul vii-

torului an școlar*".
Brutaru Dorin, anul III A, 

„După cum vedeți, pentru fieca
re dintre noi vacanța ia o altă 
înfățișare. Aș mai adăuga la ceea 
ce spttneau colegii mei itinerarii- 
le viitoarelor excursii: Curtea de 
Argeș, Delta Dunării, Nordul 
Moldovei. Mulți colegi vor mer
ge în taberele de odihnă și in? 
siiuire"".

Nici la Liceul economic din

Cunoașterea 
universului

V__ ___ -
fizidqnur ouștrioc Christian Doppies CQte Q Q'QtQt CQ frec
vența oe care o percepem atunci ci nd ne deplasăm relativ 
foțo oe o sursă sonoră, este eito decit eceeo pe csre em 
observot-o daco am fi în repaus față de sursă. Fenomenul 
este valabil pentru orice tip de oscilație. Tot Edwin Hubble 
enunța, in 1936, legea sa care afirma că cu cit o galaxie 
este mai îndepărtată de noi, cu oft ea se îndepărtează mai 
repede de noi, fenomen pus in corelație cu expansiunea uni
versului. Concluzia rezulta din unele modele cosmologice re
lativiste.

Dacă am accepta legea lui Hubble, atunci am ajunge ie 
rezultate surprinzătoare : galaxiile cGre se situează la dis
tante mari - adică la distanțe de ordinul a 8-9 miliarde de 
ani-luminâ — se deplasează extrem de repede față de noi, 
avind o viteză de indepărțqre de peste 200 000 de kilometri 
pe secundă, adică viteze comparabile cu vițezo luminii. Vi
teze enorme, dacă ne gindim că totuși nu e vorba de depla
sarea unor particule elementare, cu masă foarte mică, ci 
de deplasarea unor galaxii cuprinzind numeroase sisteme so
lare. Energiile puse în joc sînt fabuloase.

Intensitatea radiației emise de cuasari, puișori și galaxii 
Seyfert ne obligă să ne gindim la mase mori, cu densități 
de substanță și enprgie de neepneeput la scara noastră. 
Dar este greu să ne imqginăm mase otit de importante, ca- 
pqbile de a radia atît de intens și care, in același timp, să 
se deplaseze cu viteze comparabile cu viteza luminii. Liniș
titul cer armonios a dispărut, iar sferele platoniciene care 
generau armonii sînt înlocuite de un univers agitat, „neliniștit" 
spre a întrebuința un termen antropomorfic.

Datele recente ale astronomiei eu obligat le reconsidera
rea vechilor teorii privind expansiunea universului.

Știința, fără nici a îndoială, va progresq in cunoașterea 
universului. In orice caz, un lucru este sigur s vechiul cer a 
dispărut, permițîndu-ne să ne simțim liberi într-un univers 
nemărginit.

vara trecută ne vom întâlni la 
I.A.S. „Studina" cu colegi din 
alte școli intr-o tabără de mun
că patriotică, Cei care locuiesc 
in oraș vor relua zilele de mun
că patriotică la Fabrica de con
serve din Caracal".

Vîrzalobin Paul, anul III C, 
„Ca toți colegii mei proiectele 
acestei vacanțe stnt bogate:^ voi 
participa la orele de muncă pa
triotică^ voi merge în excursie, voi

VACANȚA
NO ASTRA

Caracal nu a fost definitivat încă 
un plan de activități pe timpul 
vacanței. Cu toate acestea, în 
linii mari șînt cunoscute obiecti
vele de larg interes pentru elevii 
școliț.

Gheorghe Ileana, anul III A, 
„Pe timpul vacanței ne-am pro
pus mai multe obiective: amena
jarea bazei sportive a liceului, 
construirea internatului, îngrijirea 
parcului din oraș. Toate acestea 
sînt locurile la care am lucrat șl 
în timpul anului școlar, incit zi
lele de muncă patriotică din vară 
vin să continue pe cele din 
timpul școlii; în permanentă a- 
vem grupe de elevi care au în 
grijă aceste obiective. Ca și in

învăța pentru examenele anului 
viitor. Așar-cum- arăta colega 
mea, în vara trecută cei cate au 
lucrat la I.A.S. au avut o serie 
de satisfacții. Nu același lucru 
l-am aflat de ki colegii care au 
fost repartizați la Fabrica de 
conserve. După ultima ședință a 
comitetului U.T.C- am propus 
conducerii școlii ca pentru a- 
ceastă vacanță colegii care vor 
lucra în această întreprindere să 
aihe alte atribuții decit cele din 
vara trecută. Astfel rezultatele 
zilelor petrecute aici vor fi și 
ele eu mult mai bune".

Dinu Gheorghe, anul IU B, 
are multe planuri legate de va
canță : va participa alături de eo-

II

legi la acțiunile comune: excursii, 
muncă patriotică, tabere. A pri
mit și o invitație din partea 
școlii generale din comuna unde 
a fost doi ani secretând comite
tului U,T.C„ ca in această pe
rioadă să revină în mijlocul co
legilor mai mici. Împreună cu ci 
va organiza activități culturale, 
seri distractive, jocuri sportive, 
lntllnirii eu foștii eolegi i-a în
scris în programul de vacanță un 
timp apreciabil.

La Liceul de cultură generală 
nr. 1 din Caracal s-a încheiat o 
convenție eu Fabriea de conser
ve. In această vară munca pa
triotică va cunoaște o organizare 
mult mai rațională. S-au stabilit 
deja echipele de elevi care vor 
efectua în perioada 1-—30 august 
munca patriotică la Fabrica de 
conserve, la I.A.S.-urile și C A-P ? 
urile din comunele unde este ne
cesară prezența lor. Nu au negli
jat nicț activitățile culturaTdis- 
trgetive. Pentru clubul de vacan
ță (Un liceu au fost desemnați e- 
levii-respohsabili, s-a asigurat do*  
tarea cu materiale necesare. 
Excursiile la Curtea de Argeș, la 
Islaz și în multe alte locuri, dru? 
mețiile, taberele, ocupă și ele un 
țoc bine meritat în programul u- 
teciștilor de la Liceul nr. J,

Desigur, planurile interlocuto
rilor noștri aflate în stadiul de 

"proiect vor mai cunoaște modi
ficări. Se încheie convenții cu 
întreprinderile și I.A.S.-urile 
unde vor face practică, șe stabb 
lese itinerariile excursiilor, se fac 
programările pentru tabere. Sîn- 
tem însă încredințați că realiză
rile vor fi la fel de bogate ca 
și proiectele pe care ni le-au 
prezentat.

de program a învățat și această 
meserie, s-a polieelifieat, cum 
am ziee astăzi. Nu s-a dat‘in 
lături apoi să frecventeze 
cursurile serale de perfecțio
nare de gradul II. în speciali
tății® mecanic si electrician de 
întreținere utilaje, iar în final 
sâ se înscrie și să absolve fa
cultatea muncitorească,

— în toți anii treeuți de la 
naționalizare, se destăinuie 
el, fabrica a trecut printr-un 
continuu și susținut proces de 
modernizare și dezvoltare, sta
tul alocind aepsțui scop suțe 
de milioane lei. Treptat, trep*  
tat s-au ridicat sreeții ‘ noi,’ uti
laje cu deservire manuală au 
fost înlocuite cu instalații cu 
comandă pe bază de program. 
Or. în aceste condiții nu numai 
eu ci și toți ceilalți trebuia, 
era imperios necesar, să „ținem 
pasul" cu noul, să învățăm din 
mers, să ne completam bagajul 
de cunoștințe proșfsionale.

— De la 11 Iunie 1948 și plnă 
la 6 iunie 1973 Uzina „Victoria4* 
Floreștl — ne informează co
munistul Constantin Gugui — 
a produs 11 373 000 anvelope, 
o producție așadar de 27 de ori 
mai mare decit în anul luat ca 
bază.

Sint două cifre comparative 
extram de eloevente c$re vor
besc de puterea unui colectiv 
de muncă, împrospătat mereu 
eu cadre tinere, un coleetiv 
eăruia pentru merite deosebite 
i-a fost decernat de 9 orj Dra
pelul de întreprindere frun
tașă pe ramură și cțre de la 
Începutul anului și pînă aeum 
a reușit să producă peste plan 
32 000 bucăți anvelope, adică in 
cinci luni suplimentar față de 
prevederi o eantitate nu prea 
departe de cea realizată jn 1948. 
$i totul a fost posibil, toate ra
dicalele metamorfoze din viața 
oamenilor și a uzinei praho
vene s-au putut înfăptui pen
tru că atunci. în urmă eu un 
râtry de veac, muncitorii au 
devenit proprii lor stăpini, pen
tru că printr-un act politic cu 
profunde semnificații munca 
tuturor este apre binele tu
turor.

încep să cred că 
taxatorii de pe au
tobuzele I.T.B. sînt 
o altă categorie de 
oameni decit noi, 
bieții muritori de 
rînd, și că cel pu
țin față de unii din 
ei vom ajunge pro
babil să ne rugăm 
în genunchi ca să 
ne deschidă :ușile și 
si urcăm, spășiți, 
înăuntru, sau să ce
rem eu lacrimi în 
ochi, plini de umi
lință, restul la mo
neda sau bancnota 
pe care am avut 
imprudența s-o dăm. 
Iată de ce :

Nu e decit o săp- 
tămină de - dnd 
m-am urcat in au
tobuzul 49 barat, 
turul 1, cu intenția 
pașnică de a mer
ge pînă la Casa 
Scînteii. Am urcat 
insă In plin acandal. 
Taxatoarea se răz
boia vehement cu 
doi bieți călători 
care aveau obrăzni
cia să susțină alt
ceva decit ea- U- 
nul din ei încerca 
cu naivitate tă,-i 
demonstreze că mai 
avea de primit rest, 
fiindcă dăduse tpai 
multi bani. Celă*  
lalt susținea fi el că 
văzuse totul și că 
așa era. Insă cu ta
xatoarea nu te mai 
puteai înțelege. Se 
dezlanțuise. Nu-i 
mai scotea *pe  cei 
doi din hoți și pun
gași. „Prostule!", 
striga către unul; 
„Derbedeule /", se 
răstea la celălalt. 
,,Vreți să-mi băgați 
mina in buzunar și 
să mă furați" — îi 
apostrofă pe amîn- 
noi deodată, Invi- 
nuifii n-au mai pu
tut face față ava
lanșei de ocări. 
S-au făcut dintr-o 
dată mai miei, au 
pus capul în pă*

mînt și au dispărut 
în scaunele lor. 
M-am apropiat și 
am întins și eu o 
bancnotă. A băga^ 
t-o pur și simplu 
in sertăraș și a con
tinuat să strige în 
lungul autobuzului, 
ca la drumul mare, 
l-am atras atenția 
că i-am dat niște 
hani și aștept bile
tul. Mă temeam că 
mie o să-mi spună 
pe urmă că nu i-am 
dat nimic- M-a țin
tuit deodată cu niș
te ochi holbați și 
m-a repezit din se
nin : „Da’ dumnea
ta ce te bagi ? Pari 
mai deștept decit 
ăilalți, de ce py-ti 
i ezi de treaba Și 
^tNindalul era 
pernei 
ițească 
Restul . .............
pînă la capătul li
niei, n-a mai fost 
deloc drum.

Și nu mai depart 
te decit acum do- 
uă-trei zile, din 
nou. Am urcat în 
autobuzul 31, turul 
20. In fața mea, o 
femeie pusese banii 
pe măsuță și cerea 
trei bilete. Taxa
toarea i-a azvîrlit 
în sertar și a încer 
put să perforeze tl- 
chetele altora. Pe 
urmă a întrebat cu 
seninătate:: „MTăi 
dat bani pentru 
două bilete. De ce 
vrei trei ?“ Nici a- 
cum încercările de 
a explica încurcă
tura n-au avut nici 
un succes. Taxatoa
rea era o copie fir 
delă a celeilalte ; 
„căscata dracului", 
„pungașo", „altă 
dată să te înveți 
minte" — erau sin
gurele cuvinte pe 
care dovedea că le 
știe bine. De data 
asta fusesem eu a- 
lături, văzusem bi-

cit 
să izbuc- 
din nou. 
drumului,

ne totul și știam că 
femeia avea perfec
tă dreptate. Dar în 
creier au început 
să mi se învîrtească 
o mulțime de apos
trofe și jigniri cu
noscute de-acum: 
„Vreți să-mi băgați 
mina în buzunar", 
„căscata dracului", 
„proștilor", „punga- 
șule", „pungașo". 
Și am tăcut.

Apoi, mai tîrziu, 
cînd am coborît, 
mi-am adus aminte 
că odată am intrat 
într-un magazin și 
am rugat-o pe vân
zătoare să-mi reco
mande o cravată la 
costumul pe care îl 
purtam. Iar răs
punsul pe care 
l-am auzit refuza 
să?mi intre în u- 
rechi: „Da' ce, 
dumneata nu știi 
sd-ți alegi singur ? 
De unde să știu eu 
ce gusturi ai

Acum, stau în bi
roul meu și mă gîn- 
desc dacă n-ar fi 
bine ca, la școlile 
astea care pregătesc 
cadre pentru ser
viciile publice, să 
se vredea și o ma-, 
terie ce s-ar putea' 
numi „comportare 
civilizată", sau „Po
litețe", sau mai știu 
eu cum*  Un obiect 
ea toate celelalte, 
la oare trebuie să 
înveți, și să dai 
examen, șl să pici 
eventual, pentru că 
e maț bine să cazi 
în școală la un exa
men de Politețe, 
decit mal tîrziu, 
cînd îl dai în fața 
oamenilor, Nu știu 
dacă s-o fi predind 
un asemenea curs 
la școlile pentru ta
xatori I.T.B. și vîn- 
zători dar, soootind 
după exemplele de 
mai sus, prefer să 
cred că nu.

D. MATALA

V

•••
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voastră, eu nu am nici eurent 
electric aici la fermă și deci 
nici vorbă să fac o bucătărie 
furajeră, o cerință elementară 
de altfel în oriee fermă zooteh
nică. Nu vă mai spun că nici 
rețea de alimentare cu apă nu 
avem încă. Deei tactica asta a 
fost i solicitări cît mai realiste 
și mai ales „să scoatem din 
ceea ee avem mai mult lapte, 
mai multă carne". Mă bazez pe 
un nucleu numeros de îngriji
tori foarte destoinici, foarte 
prieepuți, atașați de acest see- 
tor (o dovedește în primul rjnd 
vechimea lop în meserie). Fără 
să-i fi euposent bine pe Gheor
ghe Bozeanu, Antjn Căzănaru, 
Pândele Gheorghiță, Alexan*  
dru Călineseu, Marioara Cojo- 
caru sati Radu Ciobanu nu știu 
daeă aș fi pleeat cu același cu
raj pe drumul început, și-apoi 
un sprijin de nădejde este acor
dul global, pe baza căruia sînt 
remunerați si stimulați toți în
grijitorii.

«— Iar rezultatele ?
— Nu spectaculoase, dar șînt 

în progresie. Să vă dau curba 
producției de lapte în hectoli
tri : ianuarie — 169 ; februarie 
— 210 ; martie — 323 ; aprilie — 
366 ; mai — 405. Masa verde re
coltată de pe 42 de hectare de 
secară și-a arătat efectul, dar 
nu încă’ pe măsura dorințelor 
mele. Adică nu sînt mulțumit 
de creșterea din luna mai; e 
mai mică decît cea pe care o 
preconizasem pentru recupera
rea nerealjzărilor din lunile de 
iarnă, E musai Șă realizez pla
nul de lapte marfă. Să nu vă 
mirați,*  dar o să consider că 
strădaniile mele nu au fost za
darnice, dacă voj preda întrea
ga cantitaee de 3 310 hectolitri 
lapte... Dar trebuie să vă vor
besc în special despre alt cîștig 
esențial : am reușit să conectez 
la „febra" rentabilizării zooteh
niei pe tovarășul președinte A- 
lexandru Modrea (mă bucur că 
este tînăr) și pe inginerul șef, 
Nicoiae Topor, ȘJnt preocupați 
și ei, la fel ca și mine, ca în a- 
ceșt an balanța furajeră să nu 
mai înregistreze deficite, Am 
stabilit împreună planul de bă
taie ca de 
repartizate 
efectivele 
mai multă
loz, iarbă de Sudan, sfeclă fu
rajeră. Am reușit să însămîn? 
tăm toate suprafețele planifica
te, eeea ce e un pas deja spre

mai bine.. Ne bazăm în special, 
în acest an, pe culturile succe
sive, însămînțînd totul după 
borceag și păioasele de vară. 
Porumbul siloz l-am semănat 
mai des, nu ea să mărim prin 
asta producția la hectar, ci ca 
să fim siguri că nu i se va 
schimba destinația dacă arată 
prea frumos, în porumb pentru 
boabe, cum s-a întîmplat în 
alți ani. Lucerna, a cărei recol
tare am început-o, o vom face 

- semi-siloz, deoarece deocamda
tă nu avem electroventilatoare 
pentru a o transforma in fîn 
vitaminizat.

— în cooperativă aveți o or
ganizație V,T,C. care, numeri-' 
ceste, este puternică : peste 180 
de membri. Cum v-au ajutat ei 
în această folositoare ,,bătălie" 
pe care o desfășurați ?

— Poate că e vina mea că nu 
m-am adresat direct comitetu
lui solicitînd sprijin concret. 
Cei care lucrează însă în fer
mă își fac din plin datoria. 
Astă toamnă, ținerii au fost a- 
ceia care au mers la tăiatul șj 
transportul cocenilor de po 
rumb. Acum în vară, o șă Je ce
rem ajutorul Ja recoltarea lu*

cernei, a porumbul-ui siloz și la 
depozitarea acestora.

— Ce priorități aveți acum în 
planul dv, de acțiune ?

— în afară de urmărirea pro
gramului de grajd, o bună par
te din timp o petrec pe cîmp, 
acolo unde se recoltează si unde 
se însilozează lucerna. Trebuie 
să facem multe furaje dar și 
de bună calitate. Apoi voi con
tinua insistențele pentru intro
ducerea curentului electric. Fi
nanțarea este deschisă dar cei 
de la I.R.E. București amină 
exagerat începerea lucrării. Am 
fost pe la ei, ne-au promis, dar 
iată, a trecut aproape o jumă
tate de an și nu și-au făcut 
apariția. Apoi... apoi, n-ați vrea 
să mai veniți pe aici mai spre 
toamnă, ca să vă spun concret

■ ceea ce am 
. reușit ?

Desigur, 
vom reveni,
teresaptă această luptă pe care 
o duci. De fapt, e o demonstra
ție a ceea ce trebuie să facă un 
tînăr specialist, un utecist, pe 
frontul învingerii unor inerții, 
al cîștigării unor redute profe
sionale, etice.

plănuit și cît am

doctore Tatarici, 
Pentru că este in-

Noi suprafețe
în circuitul agricol

pe cele 210 hectare 
(earn puțin pentru 

fermei) să scoatem 
lucerna, porumb si-

(Urmare din pag. I)

aici 4 hectare de vie, rămas te
ren neproductiv, au fost însă- 
mînțate cu borceag pentru fu
raje. După cum ne spunea 
Gheorghe Bogdan, președintele 
C.A.P., la toate acțiunile au par
ticipat cei 240 cooperatori, iar 
alături de ei cei 120 de uteciști 
ai comunei. Numai prin muncă 
patriotică s-a reușit să se redea 
agriculturii o pășune de 38 hec
tare care pînă anu] trecut era 
nefolosită din cauza băltirii apei. 
Pentru recuperarea acestei su-

prafețe a fost necesară execu
tarea unui șanț de scurgere a 
apei de 2 600 metri lungime. S-a 
trecut imediat la executarea a- 
cestui șanț. Fiecare tînăr avea 
de executat prin muncă patrio
tică aproximativ 10 metri lini
ari din acest canal. Și după cî- 
teva zile de muncă cele 38 hec
tare au fost redate agriculturii. 
Anul aeesta se va obține prima 
recoltă de fîn, iar la toamnă va 
fi executată o arătură adîncă 
îneît din primăvara anului vii
tor sa devină suprafață arabilă.
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LUCRĂRILE CONLERINIEI NAȚIONALE 
L IIMIIMI ARIIȘEIIIIR PLASTICI

(Urmate din pag. I)

Lucrările primei ședințe au 
fost conduse de artistul poporu
lui Vida Geza.

Asistența a păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
artiștilor plastici decedați in 
ultimii ani.

După alegerea organelor de 
lucru ale conferinței a fost a- 
doptată următoarea ordine de 
zi: Raportul comitetului de con
ducere al Uniunii Artiștilor 
Plastici pe perioada 1968—1973; 
Raportul economic financiar și 
al comisiei de cenzori; modifi
carea statutului U.A.P.; alege
rea noului comitet de conducere 
și al comisiei de cenzori ale 
U.A.P.; adoptarea Rezoluției

RAPORTUL
prezentat la Conferința Națională 

a Uniunii Artiștilor Plastici
Perioada pe care am parcurs-o 

de la ultima Conferință națio
nală a Uniunii Artiștilor Plas
tici — se arată în introducerea 
raportului a fost n «urcată de 
evenimente istorice de însem
nătate deosebită «entru poporul 
român. Această etapă se carac
terizează prin dinamismul pu
ternic al economiei și ai între
gii vieți social-politice, prin ri
dicarea în continuare a nivelu
lui de trai al poporului, pr’n 
mari pași făcuți pe calea dez
voltării culturii, a înfloririi ști
inței și artei.

Congresul al N-Jea al Parti
dului Comunist Român, fgcind 
bilanțul marilor înfăptuiri ale 
poporului nostru pe drumul 
construcției socialismului, a tra
sat — pe baza unei analize pro
fund științifice — liniile direc
toare ale activității de viitor In 
toate sectoarele vieții societății 
românești. în programul politic 
al partidului nostru un loc im
portant revine educației și cul
turii, construcției spirituale a 
edificiului societății socialiste. 
Dezbaterea acestei probleme 
majore, inițiata de Partidul Co
munist Român la propunerea 
secretarului său general, tova
rășul Nieolae Ceaușescu, a fost 
realizată pe plan național. Mă
surile și recomandările concre
tizate în luerările Plenarei din 
3-5 noiembrie 1071 au devenit 
parte integrantă din programul 
adoptat de Conferința Națională 
a partidului din 197?. Oamenii 
de eultură și artă din țaia noas
tră, toți factorii eu răspunderi 
în realizarea politicii culturale 
a partidului, au un îr.dr- . ar 
limpede și de largă perspectivi 
în documentele de însemnătate 
istorică elaborate de Conferin
ța Națională. „Noi ne propu
nem să asigurăm o dezvoltare 
multilaterală a societății. înflo
rirea tuturor laturilor vieții so
ciale, atît a economiei, cît și a 
științei și culturii, perfecționa
rea conducerii, formarea omu
lui nou, promovarea eticii și e- 
chității socialiste’* * — arăta în 
cuvîntul său tovarășul Nieclae 
Ceaușescu.

• IN AFARA recordului 
mondial la stilul .smuls” 
(lt23te kg.k halterofilul bel- 
giaa de categorie supergrea. 
Serge Reding, a stabilit un 
alt record mondial la totalul 
celor două stiluri cu 41249 
kg. Vechile racorduri aparți
neau campionului olimpic 
Vasili Alekseev (U.R.S.S.).

• CU PRILEJUL unui 
concurs atletic desfășurat in 
localitatea cehoslovacă Os
trava, cunoscuta sprinteră 
Renate Stecher (R. D. Ger
mană), dublă campioană o- 
limpică la Jocurile de la
Hiinchen, a stabilit un nou 
record mondial în probu de 
100 m. plat cu excelenta per
formanță de 10” 9/10. Renate 
Stecher este prima femeie 
din lume care parcurge a- 
ceastă distanță sub granița 
celor 11 secunde.

Examinînd activitatea Uniu
nii Artiștilor Plastici, în lumina 
sarcinilor ce revin eulturii so
cialiste din țara noastră, rapor
tul apreciază că anii 1063-1973 
au relevat o dinamică sporită 
a vieții artistice, o mai mare 
diversitate a preocupărilor și 
înfăptuirilor în acest domeniu. 
Pe fondul ideologiei noastre 
nice, concepția marxist-leninis- 
tă despre lume și viață, s-a a- 
firmat toț mai puternie perso
nalitatea creatoare a artiștilor, 
îmbogăț|ndu-se neîntrerupt pa
leta stilurilor și a formelor de 
expresie. în acești ani s-au con
solidat condițiile favorabile pen
tru fructificarea eforturilor tutu
ror generațiilor de slujitori ai ar
tei românești, Alături de maeștri 
consacrați, care au continuat 
să aducă o contribuție majoră M 
prețioasă la îmbogățirea patri
moniului artistic național, s-au 
afirmat artiștii din generația 
astăzi matură, s-au ridicat noi
le generații de creatori tineri, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, confirmlnd 
potențialul creator înalt ai po
porului nostru.

Numărul, calitatea și diversi
tatea expozițiilor de artă plas
tică a demonstrat că în acest 
domeniu esențial a avut loc o 
evoluție pozitivă, s-au produs 
modificări de orientare spre c 
mai largă pătrundere a artei în 
public și spre un tot mai înalt 
nivel artistic. In cadrul 
expozițiilor tematice. ca și 
în expozițiile bienale și 
anuale, in saloanele municipale 
și județene, vitalitatea mișcării 
noastre artistice a fost ilustra
tă prin participarea unor crea
tori care îmbogățesc continuu 
patrimoniul național. O serie de 
retrospective au marcat. In mod 
deosebit, viața artistică din ul
timii ani, unele dintre acestea 
punind în lumină marile valori 
ale trecutului.

Mișcarea noastră artistică s-a 
făcut mai bine cunoscută și a- 
preciată în acești anj pe plan 
internațional. Frecventa și va
rietatea expozițiilor, a prezen
țelor la manifestările interna
ționale, dezvoltarea legăturilor 
cu uniunile de creație din țările 
socialiste, cu asociații din alte 
țări și cu organizații mondiale 
de profil, au constituit cadrul 

Conferinței naționale a Uniunii 
Artiștilor Plastici.

La primul punct al ordinai 
de zi, sculptorul Ovidiu Maitee, 
vicepreședinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, a prezentat ra
portul comitetului de conduce
re al U.A.P.

în continuare, pictorul Anas- 
tase Anastasiu a prezentat ra
portul economic-flnanciar și pe 
cel al Comiiiei de cenzori.

Au Început apoi dezbaterile 
la care au participat pictorul 
Dan Hatmanu, sculptorul Mă
rim Butunoțu, criticul de artă 
Amelia Pavel, pictorul și grafi
cianul Iosif Mattyas, sculptorul 
Oscar Han, sculptorul Gbeorghe 
Coman, pictorul Traian Bră- 
dean, sculptorul Ion Jalea, ar

unei largi participări a mișcări 
artistice românești la procesul 
activ al comunicării n achimbu- 
lui de valori culturale. La mul
te din acoate mantfesttri. ar
tiștii noștri au fott distinși cu 
premii, medalii și diploma de 
onoare.

In continuare, raportul relevă 
dezvoltarea armonioasă a vieții 
artistiee pe Întreg cuprinsul ță
rii, sprijinul acorda’- artiștilor 
de organele de partid «i de stat, 
preocupările actuale ale eritieîi 
de artă.

Așa cum tu sublinia: ș: lese
le publicate in indmpinarea 
Conferinței, raportul mer.ticrea- 
ză și o seamă de lipsuri, cum 
sint experimentele gratutte care 
găsesc, dip complezență. SUSțj- 
nAtori printre artiști »•. pr.nrta 
criticii de artă. manifestării• 
de superficialitate în tratarea 
unor teme, prezența in expozi
ții a unor luerâri care aint de
parte de a avea încărcătura ne
cesară de munci, de gindire. 
de forță expresivă, insuficienta 
exigență a juriilor, a unor co
misii, lipsa de atitudine a cri
ticii. spiritul de imitația. încă 
destul de free*.«nt.  înțelege-ea 
falsă a modernității, a modelor.

Acordind. in continuare. în
treaga atenție cuvenită dome
niilor tradiționale ale picturii, 
sculpturii fi graficii de șevalet, 
arte al căror dmp de man:fee- 
tare 11 constituie expodtiUe M 
muzeele, trebuie să urmărim cj 
cel mai susținut jntereș — a- 
preeiază raportul — promovarea 
celorlalte genuri care pot con
tribui la satisfacerea cerințelor 
noi. concrete, ale civilizației ac
tuale. Aria de for publie, este 
un domeniu In care și-a găsit 
mai mult loc, în ultimii ani, 
imaginația creatorilor noștri. 
Multe din creațiile care au o- 
magfat socialismul sint opere 
de artă plastică monumentală. 
Deficiente continuă însă să per
siste. între programul de arhi
tectură și urbanism, pe de o 
parte, și programul de artă mo
numentală, pe de al’a. nu s-a 
realizat încă o corelație struc
turala permanentă. Au tos: rea
lizate sub formă de proiect sau 
chiar in material definitiv si 
lucrări lipsite de semnificație, 
s-a săpa: uneori din vedere 
funcția socială a monumentelor, 
a fost tergiversată realizarea 
unor luerări. au fast prezentare 
de multe ori la concursuri o- 
pere lipsite de forța de convin
gere necesară, care nu reușeau 
să răspundă tematicii date.

In anii din urmă, numărul 
artiștilor direct legau de in
dustrie este in crofte-e — sub
liniază raportul. Dest-le forțe 
de creație artistică «a: încă 
insuficient folosite ia modela
rea estetică < ambiantei. ia 
proiectarea estetică a obiecte- 
lor de civilizație. Continua eâ 
existe lacune in însăși formația 
artiștilor; dună rum. din par
tea unor virtuali ne-efirian. 
există o tendință de subest - 
mare a rolului pe care-1 poc 
juca arusui patir. m ndxa- 
rea nivelului calitativ estetic 
al producției irdurtriaie-

Referindu-se te noaăerea pe 
care tineretul artistic o are în 
cadrul principalelor ramuri ale 
artelor plastxe. raportul re
levă unele orobleme ale In'âCâ- 
mfntului artistic, ale educației 
estetice în școli.

Tinlnd seama de locul speci
fic al artei te societatea socia
listă. de faptul că receptarea 
bunurilor de cultură trebuie 
si reprezinte. pe o scară tot 
mai largă, un art de selecție, 
este evident că rolul criticii și 
teoriei de ană devine din ce 
în ce mai important. Documen
tele de partid atrag a tent ia a- 
supra î'-semnătâții pe care o 
dobfndește dezbaterea temelor 
și noțiunilor de bază ale gin- 
dirii noastre estetice, asupra 
funcției înalt educative a criti
cii. Plenara din noiembrie 1971 
a «ublinlaț rolul criticii de artă, 
atit In promovarea creației ar
tistice cu un profund conținut 
educativ, cit si in educarea es
tetică a maseicr populare. In 
îndeplinirea acestui rol de mare 
răspundere, in promovarea va
lorilor reale ale artei noastre 
contemporane, în afirmarea 
mesajului socialist și umanist 
al artei românești, critica de 
artă pune și va trebui să pună, 
în și mai mare măsură, la baza 
întregii sale activități, concep
ția materialjst-diaiectjcâ ai is

tist al poporului, pictorul Tra
ian Goga. sculptorul Nistor 
Moțu, criticul de artă An atol 
Mîndrescu, pictorul Valeriu Bo- 
borelu, artista decoratoare Con
stanța Niculescu-Buzău. picto
rul Iacob Lazâr, criticul de arta 
Grigore Coban, pictorul Mihai 
Olosz, artistul decorator Patri
ciu Mateeteu. criticul de artă 
Radu Bcgdan, sculptorul Efti- 
mie Blrleanu. pictorul ș: grafi
cianul Nieclae Bran*.  pictorii 
și graficianul Constantin Ra- 
dinacht graficianul Constantin 
Costa, criticul d« artâ Barba 
Brenanu. graficianul Victor Ru
so-Ciobar.u. sculptorul Doru Po- 
povict piciorul Aurel Ciupe.

Luertrile eonfennței se reiau 
vineri dimineață.

;Agerpres

torică. Jdec’.ogta si politica Par
tidului Comur.ix R«ste

în ultima ’• re-ae au fest or
ganizate — deși nu înteîdeazaa 
eu suficienta grijă — • sene 
de dezbateri si Intfbrfri ale ar
tiștilor cu oublicri. iu să_i • le 
expoziție, in uzine, insutxL. 
scolL Acesta este un pas teă- 
inte in direcția cocsotidăr.. w 
nor raporturi active între ar
tist si public. Este insă necesar 
ca asemenea intil'iri dezna- 
een să fie organizate mai 
fo&todri. e- contribuția erifces- 
Jer și woretioetuta? btee pre- 
«âttțt

în acești >nl — arată mal de
parte raportat — Uatanea Ar- 
t-sUor Pteșrri m afirmat in 
continuare ta o *xrazxzatie  
etateasâ reprezenta--â a ar- 
trcău e-tiai-pc. tirt. ca sn 
for de o deosebiți inxcrtanU 
ia viața cuî rurală a tărti noas
tre.

îndrumarea ereatie. J. a rie- 
ții artistice de partid a
constituit un permzrert imbold, 
o râlăuză și un sprijin atit 
pentru Uniune, rit $: pentru 
membrii șâi. De o excepponalâ 
insemnătatc. pctoripia-ă și 
practică. •- fee-. intilnfr-Je eu 
conducerea sjeerjoari de ner- 
tid, eu •PvarâsX N’SesSae 
Ceaoseecu. -reTioase
prisute e» aceste prxe.’-ur'- Doen- 
mentele de partid privind !mbo- 
nătâțirea aetivitâții ideo'ocsee. 
ridicarea «e o treaptă eopert- 
©art a concepției despre e-ti- 
turt Si artâ. a roiului ei in e- 
dueatia socialistă a ooporuluL 
au acționat ooritiv ș» d:*iamk  
in cadrul Uniunii Artiști’nr 
Plastici

După ce a analizat o serie de 
lipsuri privind metodele de lu
cru, stilul de muncă al orga
nelor Uniunii Artiștilor Plas
tici, raportul a enunțat sarci- 
hHe de mare răsour.dere care 
stau In fața artiștilor plastici, a 
Uniunii, pentru anii viitori. A- 
ceste sarcini decurg din cerin
țele oe care partidul și poporul 
le pun in fata tuturor oameni
lor de artă pentru transpunerea 
in viață a programului ideolo
gie al partidului nostru.

Uniunea trebuie sâ se afirme 
In primul rind ca un for ob
ștesc de dezvoltare ș; îndrumare 
a migeăr-j plastice românești 
contemporane, de organizare a 
vieț-i artistiee. De aceea, una 
din principalele gafe indatorir; 
este asigurarea dtimatuluf ne
cesar principiale a
fenomenelor si nerapec live lor 
creațxei. confruntărilor de idei 
si schimburilor de experiență, 
a dfebetului moral care să 
chezăr-iescâ desfășurarea tu- 
multooasă și fecundă a vieții 
artist.ee, valorificarea tuturor 
energiiler creatoare In slujba 
artei socialiste. Uniunea are 
znerurea ea. printr-o munci 
susținută si dt mai diversă în 
ansamblul eî, de orientare ideo
logică a creației individuale aâ 
facă dm ana olasticâ un factor 
fot’ mal activ de educație socia
listă si comunista.

tfciunea v> trebui să se pre
ocupe. in continuare, de dezvol
tarea centrelor artistice pe în
treaga suprafață a tării, prin 
Întărirea filialelor și cenaclu
rilor. prin Înființarea cu dis- 
cernămînt a unor noi nuclee 
artistice pe care sâ le îndrume 
indeaoroape, in întreaga lor ac
tivitate.

Uniunea Artiștilor Plastici va 
trebui, de asemenea, să-și îm
bunătățească și să dezvolte con
tactele și colaborarea multila
terală cu uniunile artiștilor 
plastici din celelalte țări socia
liste. eu toate organizațiile pro
gresiste de artâ din lumea în
treagă, pentru ca prin valorile 
creației plastice să se realizeze 
o mai bună cunoaștere și apro
piere intre popoare, Jh spiritul 
stimei și respectului reciproc, 
al păcii și securității în lume.

Datoria noastră de artiști, ce
tățeni — arată în încheiere ra
portul — este de a face în con
tinuare totul pentru a contri
bui din plin la realizarea pro
gramului partidului, care mo
delează astăzi și pentru viitor 
chipul României socialiste. 
Sintem convinși că voțn să 
ne îndeplinim datoria față de 
popor, că vom ști să fim, 
în spiritul contemporaneității, 
demni continuatori ai marilor 
tradiții umaniste ale culturii 
românești.

(Text rezumat)

Pregătiri pentru Festivalul Mondial

Rezultatele concursului 
de desene, pictură și lucrări

artistice pe textile
Cc- t<t-i ©eboșei rond© 

da c cai ui de-ol
X-lea lazlîwoi mondial al ti- 
oemtuiui s> stwca*»ț.or.  la 
P'oc.-e-ea im. juriu de 
»caea**tcte.  o •■otâ’ t sâ a- 
ca^da pentru ea*e  moi volo- 
•pesa hxri' 'acuzata in ca- 
a-- coocwsu - da dasene. 
p<x^u ș ucmri art'sLca pe 
te*c  -e. c^c'ee premii :

FtEMKJL ■ : Murgesc J
Fata. Scoe’o ga«a-eâ Vyl-

A -pei pertrj lucra- 
rac -Spm ce>t-*pf*  ; Mftr- 
gesc- Cabotin. Scac-c ge- 
narsd Voprașă. A'gas. pa©- 
bu t^erpRM bun*.

PtFMRA ■: Meter Va*  
rite, $coc<c â nr. 5,

IPiatra Nec

SPECTACOLELOR DE TEATRU

PENTRU TINERET Șl COPII

*

Pr
tra-

oe

tinei
!a 

se află de ase- 
Bordeianu, Cătă- 
și alții. Cotnpeti- 
strînsă, Iar cîști-

fesîoeiștiLor cu eercetătord 
jubitortl) genului ia prm 1 
diție două forme : festival 
spectacole pentru tineret și 
pii. precum și sunpozîar. pe 
mele acestui domeniu. Pr.r. • 
diție. așadar, căci Festna-ri da 
la Piatra Neamț se afiâ la * 
♦reia sa ediție, anul aeesta des
fășurată între 7 și 14 ionâe. Ca 
totdeauna sub egida Consaltatat 
Culturii și Educației Socialiste 
și avîr.d ca organizator C.C £S 
al județului Neamț, plus, bine
înțeles, Teatrul Tineretului, edi
ția prezentă se anunță a fi di
versă și largă ca participare. 
Zilele acestea la Piatra Neamț, 
un număr destul de mare de 
tr-pe din diferite orașe preri 
tâ Intii spectacole pentru cop 
din actuala stagiune. < 
piese te bună parte origina 
Chiar gazda, anul acesta, a ol 
rit In deschiderea festivalul 
o reprezentație adresată tot co 
piilor ea și teatrele din Baeă'J 
Botoșani. ..Ion Creangă*  
București. Teatrul ,.Ion Crt 
gâ“ va mai prezenta insă 
montarea în premieră a 
piese penjru tineret, ,,D< 
cu salamandra" de Ștefat 
reș : alte echipe din țară t 
festival eu lucrări a căror 
matică se adresează tinere 
nerații. ori sînt realizate 
creatori tineri. De pildă „Spe
ranța nu moare în zori**  — au
tor Romulus Guga. regizor Dan 
Micu. în competiția tineri’-- 
directori de scenă prezenți 
Piatra Neamț 
menea Magda 
lina Buzoîanu 
(ia se anunță 
gătorii ei imprevizibili. Ca tot
deauna, juriul va acorda pre
miile — pentru cele mal bune 
lucrări dramatice, realizări sce
nice sau interpretări actoricești 
— oferite de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, A.T.M., 
C.C.E.S. al județului Neamț. U- 
niunea Tineretului Comunist va 
oferi, de asemenea, un impor
tant premiu, ca de altminteri și 
ziarul nostru, bineînțeles în ca
zul cînd creațiile artistice ale 
festivalului le vor justifita.

Organizatorii actualului fes
tival șirau asumat toț în aceste 
zile și misiunea de a omagia 
300 de ani de la nașterea Iui 
Moliere printr-un simpozion 
dedicat marelui clasic francez. 
La simpozion și-au anunțat par
ticiparea specialiști în literatu
ra universală, profesori de la 
I.A.T.C. și Universitatea Bucu- I 
rești; Teatrul național din Iași I 
va prezenta cu această ocazie . 
„Bolnavul închipuit*  de Molie- I 
re. Firește, însă, că referlndu-ne ■ 
la dezbateri, interesul se va I 
concentra în jurul simpozion’i- I 
lui „Teatrul pentru tineret și I

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

Ohaorghe Gheorghlu-Dej 
pentru lucrarea „Miorița*.

MENȚIUNI : Bărăgan Bem*  
bonico Elena, Școala gene
rală Bibești. corn. Sâulejti. 
jud Oorj, pentru lucrarea 
„Noi sintem viitorul lumii*  ; 
Gergely Piroșka si Kelemen 
Ibotya, Scoc ia genamlâ nr. 2. 
Miereurao Ciuc, pentru Iu- 
nrec „Dansul prieten»*'.

Lucrării® premiate și a’te 
lucrări va kxoosa omxentate 
in concu's, vor fi eiousa 
•n cadru» expozițiri ..Ga e*e  
c'etan ei*  cu ©cerc Festi- 
voluluL

FESTIVALUL

ciad r

efer

stea
rarea

SPORT a SPORT
INTERNAȚIONALELE" DE TIR

ATOMICA TAXASEACU

Se poate spune, pe drept cu
rtat. că tineretul este princi
pelui beneficiar al activității 
P« care o desfășoară miliția. In 
mod firesc, dacă vor fi tot mai 
putiac fapte antisociale, mai 
p*jț:r.e  oagube materiale, acci
dente etc. generația tinâră, vii
torul societății noastre, are de 
ci rugat atit pe plan materud 
dt si spiritual. Ur. «temenea a- 
devâr nu necesită comentarii. 
Există. îr.să, unele atribuțiuni ale 
miliției care vizează mult mai 
precis interesele tineretului : 
prevenirea și combaterea influ
ențelor nodve in rindul unor 
categorii de minori ; ocrotirea 
micilor pietoni : preocuparea 
pentru sol uț ion a re a in favoarea 
cooiuor a cazurilor de abandon 
famitiai. pentru cunoașterea
minorilor „problemă” și apr:- 
::r.:rea activității de reedu
care a acestora, fie printr-o
•trinsă legătură cu familia,
Koa'a. auxorfia.ea tutelară, or- 
ganizația de tineret, fie prin 

lor în institutele 
te. iale d? reeducare. Taate a- 

demonstrează elocvent 
*a edtfenttvă Intră In 

pr* —2nările eser.t;ale ale mi-

5^7 puncte, iar locul trei a fo»t 
ocupat de Njeolae Rota.-u (Ro- 
măma) — 5M puncte.

în proba de p^-oi liber — 6â 
focuri, victoria a rewmt c<»-' 
hoslovaeului Ștefan Milos cu 
>50 puncte, urmat de francezul 
Jean Fagg.cn — 559 puncte și 
cehoslovacul Jaroslav Jun — 
557 puncte. Primul clasat dintre 
concurența români a fost Dan 
--ga — locul 11 cu 551 puncte.

Proba similară rezervată ju
niorilor a fost ciștigată de țir.- 
taju! bulgar Nasko Rafailov cu 
539 puncte.

In proba de talere aruncate 
din șanț, după disputarea pri
mei manșe, conduce polonezul 
G. Strouhal cu 98 talere dobo
ri te.

Competiția continuă astăzi, 
c; nd. de la ora 8,00. sin: progra
mate următoarele probe : armă 
liberă 3x40 focuri (seniori), ta
lere aruncate din șanț (manșa 
a Il-a), pistol viteză-manșa I 
(seniori și juniori) și mistreț 
alergător (manșa I).

„EUROPENEJ.E" DE BOX
BELGRAD 7 (prin telefon de 

la trimisul Agerpres, Paul 
Ochialbi) : Joi după-amiază, in 
prima gală a semifinalelor 
campionatelor europene de box 
care se desfășoară in sala 
..Pionir’* din Belgrad, au evo
luat pairu pugiliști români. Doi 
dintre aceștia. Mircea Tone și 
Alee Năstac. au trecut cu suc
ces această fază a competiției 
obfinind victorii aplaudate.

cocoș 
într-un 
variate, 
vic*orie  
in fața

în limitele categoriei 
Mircea Tone, boxind 
ritm rapid, cu lovituri 
a obținut o confortabilă 
la Duncte (dec zie 5—0) 
polonezului Madej.

La categoria mijlocie. Alee

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale Regina 
EI ISABETA A II-A, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei de naștere a Maiestății Voastre, vă rog să 
primiți calde felicitări și cele mai bune urări de pace și pros
peritate pentru poporul britanic.

Tovarășii GUSTAV HUSAR, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, LUDVIK SVOBODA, președintele R.S. Ceho
slovace, și LUBOMIR STROUGAL, președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășu
lui ION GHEORGIIE MAURER, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă î

Stimați tovarăși, . .
Tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 

Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și 
al întregului popor cehoslovac, vă mulțumim sincer pentru sa
lutările tovărășești și felicitările cordiale pe care ni le-ați adre
sat, nouă si întregului popor cehoslovac,, cu prilejul celei de-a 
23-a aniversări a eliberării patriei noastre de căre armata 
sovietică.

împărtășim încrederea dumneavoastră că relațiile de prietenie 
trainică și colaborarea multilaterală dintre, partidele și țările 
noastre frățești, ’ întemeiate pe principiile internaționalismului . 
socialist, corespund intereselor popoarelor noastre și întăresc 
într-o măsură însemnată coeziunea comunității socialiste.

Sîntem încredințați că legăturile noastre de alianță se vor dez
volta și în viitor în interesul cauzei socialismului și păcii în 
întreaga lume.

Dorim întregului popor român și dumneavoastră personal noi 
și mari succese în edificarea Repubiițiij Socialiste România.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil. a priipit joi. la amiază pe 
Leo Kaprio,’ directorul Biroului 
pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății, care face 
o vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată !ntr-o

• LA INVITAȚIA Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, joi la amiază a 
sosit în Capitală tovarășul lure 
Bilici. memoru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniuni- Co
muniștilor din Iugoslavia, care 
va face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

Oaspetele a fost Jr.tîmpinat, 
la sosire; de tovarășul Cheorghe

CRONICA U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Oslo, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, alcătuită din 
tovarășii Aurel Stoica, se
cretar al C,<\ al tj.T.Cj; și 
Dumitru Calăhcia, ’prtnl Se
cretar al Comitetului jude
țean Brașov <1care.

5
Colonel IOAN VOICU, 

adjunct al jafului Inspector 
râtului general al miliției

în îndeplinirea tftior aseme
nea atribuțiuni, organele de mf- 
liție aint călăuzite de sarcina 
fundamentală trasată de condu 
cerea Partidului Comunist Ro
mân, de a sluji cu abnegație 
interesele majore ale poporu
lui, de a nu precupeți nici un 
efort, iar la nevoie nici viața, 
pentru a ne îndeplini întocmai 
misiunile încredințate.

Succesele remarcabile obți
nute In prevenirea și descoperi
rea operativă a faptelor- anti
sociale, inclus^y în ocrotirea: 
generației tirrere, numeroasele 
exemple de dăruire totală pen
tru apărarea vieții și avutului 
cetățenilor constituie dovezi e- 
locvente ale spiritului de înaltă 
răspundere cu care cadrele de 
miliție isi fac datoria. Este demn

irrere

NĂSTASE 
CONTINUĂ 

MAREA SERIE 
LA ZERO

• TENISMANLL ROMAN 
U.IE NASTASE, recentul in- 
«ingitor al turneului de la 
Roland Gaross, a debutat cu 
.fiVictorie la CampionateTt.

I calitate, 
I sustrăgeai

_ _________ ___________ ^-4 a
internaționale de tenis aje ,| .filoj. 1 

- Italiei, care se desfășoară pe
.terțnurile de la Fora ItaRco, 

Roma. Năstase l-a toyi.Ps 
cu â-ri), 4—2 pe italianul 
Eugenie 'Caâtigliano, intr-o 
partidă contind pentru turul 
doi. Adriano Panatta (Italia)' 
a cîștigat cu 6—3, 6—4 în țața 
Jui Andrew Pattison lROo- 
desia), i»r * '
Smith l-a 
7—6 pe 
(Franța).

In turul 
simplu bărbați

americanul Stan 
eliminat cu 6—2, 
Francois Jaufțret I 

I
I

III al probei de 
---- -  —L_ji din cadrul 
campionatelor intern f ionalc 
de tenis ale Italiei, care se 
desfășoară in aceste zile pe 
terenurile de la Foro Italic» 
din Roma, jucătorul român 
Iile Năstase l-a învins cu 
6—0, 6—3 pe italianul Ezio di 
Matteo.

Năstac a trecut prin mari emo
ții pină să obțină verdictul de I 
ciștigător in meciul cu francezul 
Gomez.

Sandu Tirilă și Ion Alexe au | 
părăsit competiția cucerind me
daliile de bronz. I

Seara, Constantin Gruiescu l-a •, 
învins la puncte, după un meri 
strîns, pe boxerul sovietic Lo- 
din. La categoria pană. Gabriel. 
Pometcu a fost declarat învins 
(decizie complet eronată) în fața 
lui Forster (R.D. Germană). în 
cadrul categoriei semi-rșoară, 
reprezentantul nistru, Simion 
Cuțov, a cîștigat clar la punc
te meciul cu Radowski. (R.D. 
Germană).

atmosferă cordială, a participat 
acad. Theodor Burghele, minis
trul sănătății.

în ca'drul convorbirii, care a 
avut loc cu. acest prilej, au fost 
discutate probleme privind coo
perarea dintre România și Or
ganizația -Mondială a Sănătății.

Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au fost prezenți Iso Njego- 
van, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia.la București, și membri 
ai ambasadei.

la invitația Tineretului Co
munist din Norvegia, va par
ticipa la lucrările congresu
lui acestei organizații.

La plecare, pe aeroportul 
4București-Oî®peni, erau de 

tqvarășul Vasile 
Nicoldoiu,' secretar a! C.C. 
al U.T.C., activiști ai C.C. al 
L.T.C. ..

de reținut faptul că multi din
tre ofițerii șl subofițerii de mi
liție căzuți la datorie jn de
cursul celor 24 de ani de acti
vitate erau iiteciști, tineri cres
cuți. educați > și mobilizați de 
organizația revoluționară in 
spiritul-unui profund patriotism, 
al intransigenței față de ele
mentele infractoare.

Cu aceeași conștiinciozitate și 
dăruire îșî îndeplinesc atribu
țiile și uteciștii care se află în 
prezent in rlndurile cadrelor 
de miliție. Provenițî din rindu- 
rile tinerilor muncitori, țărani
lor cooperatori ori ale intelect 
tualilor, uteciștii din miliție se- 
străduiesc necontenit să !nvețe: 
din experiența celor mai in 
vîrstă, să-și perfecționeze ne
încetat eunoștințele teoretice șl 
practice, să-și îndeplinească 
ireproșabil atribuțiunile. Dintr«- 
mulțiplele exemple de conștiin
ciozitate $j competență care pot 
fi citate, mă voi rezuma la cî- 
teva :

Locotenentul Ion Zărvescu, de 
la Miliția municipiului Suceava,” 
Un țînâr capabil, sârguincios,- 
disciplinat. și-a adus recent o- 
prețioasă contribuție la desco
perirea operativă a autorilor ih 
nui omor săvirșit in localitate.' 

IDate fiind priceperea și pasi
unea'cu care muncește, ofițe
rului i s-a încredințat sarcina 

«de. răspundere de a acționa pe 
J linia tflinorîW „problemă**.  *4

Locotenentul Marin Ilicescu, 
de la Miliția municipiului Rm.

. ,VÎ1CM. jacQțnoyat în funcție ca 
I, urmăreta succeselor pe care 

obțin Ut; 4- descoperit recent 
că la cămiBul de neuropsihici — 
. minori nerecuperabili — din lo- 

un grup de salariați 
aujn njpd sistematic din 
alimentare ale interna-- ... . .mm c cric mienia-

pioț. x iris. *
"Coi-otenentul Sandu Gheorglie, 

?il“:«^lWyd5»ului,,D.0^' a ob‘

I
. .tiniiț;^portante realizări în do

meniul. combaterii traficului de 
aur' si valută. .

Sergen tu l-major Mihai Colo- 
ianu. fost muncitor strungar la 
Uzina „Steaua Roșie1*,  în pre
zent . subofițer în paza ge
nerală a Circumscripției nr. 10 
din Capitală, deși lucrează în 
miliție, numai din 1972, pe lingă 
activitatea preventivă pe care 
o desfășoară, a reușit să prindă 
trei infractori.

Multiple aspecte pozitive ar 
putea fi inserate în legătură cu 
sprijinul pe care îl acor
dă, la rindu'i lor, tinerii 
organelor de miliție in cele 
mai diverse situații ; men
ținerea ordiniî cu ocazia mani
festărilor sportive ori culturale, 
organizarea unor acțiuni, sesi
zarea aspectelor de incorectitu
dine. reținerea și conducerea 
unor infractori periculoși. O ac
tivitate prodigioasă desfășoară 
micro-milițienii agenți de 
culațle,, formă generalizată 
participare a copiilor la pre
venirea . accidentelor de cir
culație. . . , 1

I
I
I
I
I Dovedind receptivitate față 

de interesele sociale, înțelegînd 
tot mai profund necesitatea res- 

Ipectării legilor. a eticii și echi
tății socialiste ■— condiții hotă- 
rîtoare pentru asigurarea unei» 
vieți civilizate si prospere, a

I dezvoltării multilaterale a per-, 
sonalității umane, tot mai mulți 
tineri participă activ și cu ma- 

Iximă hotărire la prevenirea si 
descoperirea faptelor antiso
ciale, la crearea unui climat de 
.siguranță civică corespunzător

I intereselor întregii societăți.

artist.ee
Fagg.cn


~~ 7“ de peste hotare
Au fost adoptate, prin consens, marea majori- 
fate a documentelor finale ale reuniunii pregă
titoare

In ședința plenară de joi a reuniunii multilaterale de 
la Helsinki a fost stabilit consensul preliminar eu pri
vire la data Conferinței pentru securitate și cm pe rare 
în Europa: 3 iulie, ora 11,30. După cum s-a mai înnn- 
țat, prima fază a Conferinței, la nivelai miniștrilor de
externe, se va desfășura Ia

Plenara a adoptat, de aseme
nea, prin consens, marea majori
tate a documentelor finăle. pri
vind : directivele la punctul al 
doilea al ordinei de xi, . referi
tor Ia cooperarea economica, 
tehnico-?tiințifică și în domeniul 
protejării și ameliorării mediului 
înconjurător, la punctul al trei
lea, privind schimburile în do
meniul culturii și educației, al 
informației, al contactelor uma
ne și problemele umanitare, pre
cum și la punctul al patrulea, re
feritor Ia urmările Conferinței. A

Helsinki.

zi șă fie adoptate directivele I> 
primul punct al ordinei de zi — 
probleme referitoare la secu
ritatea în Europa — |i ti r 
dopte, o hotărire cu privire h 
partictpanți, observatori șă inci
tați. In aceeași ședință- se va 
trage la sorți ordinea in cart 
miniștrii de externe ai statelor 
participante ar urina să prezide
ze lucrările primei faze a con
ferinței, conform principiului 
rotației.

Toate aceste recomandări vor 
fi încorporate într-nn dorem-nt

R.P. UNGAtâ $o»^*--i3l bomiwâm da pa T.aa.

Preocupările actuale ale 
tinerilor comuniști francezi

Ne-am intilnil, cum stabilisem, in sediul de pe strada 
Humblot, la citeva zile dupâ încheierea Congresului 
M.J.C.F., dar, aricit am fi încercat, nici eu și cu 
atit mai mult interlocutorul meu, nu ne-am putut 
detașa de atmosfera acelei calde manifestări ti
nerești din marele parc de la Montreuil. Fapt pentru 

care inainte de toate am dorit sâ știu : cum apreciazâ Jean 
Michel Catala acest eveniment ? Asupra câror lucruri ar stârui 
adicâ noul secretar general al Mișcării Tineretului Comunist din 
Franța dacă ar fi sâ întocmească un bilanț al congresului care 
i-a dat această investiturâ !

fost aprobată, cu același prilej, 
organizarea conferinței în trei 
faze, urmînd ca, potrivit princi
piului rotației, prima să aibă loc 
la Helsinki, a doua la Geneva, a 
treia la Helsinki. Participanții au 
aprobat definitiv și regulile de 
procedură pentru conferința, pre
cum și aranjamentele financiare. 
La propunerea părții finlandeze, 
reuniunea și-a dat acordul pen
tru desemnarea ambasadorului J. 
Pekkuri (Finlanda), ca secretai 
executiv al primei faze.

In ședința plenară prevăzută 
pentru vineri dimineață, urmea-

final, care urmează a fi adoptat 
In mod solemn, la încheiere* 
consultărilor.

„Dorim deplin succes con
ferinței general-europene. si 
cu cit ea va fi convocata 
mai repede cu atit va fi mai 
bine-, a declarat •ecretaru? 
general al Partidului Labu
rist din Marea Britanic. Ro
nald Hayworid. El s-a pro
nunțat împotriva transfor
mării Pieței comune lntr-e 
grupare comerdal-ecormică 
închisă care să împiedice 
lărgirea relațiilor general 
europene.

Lucrările Consiliului
de Securitate

Dezbcter.ie asupra evoluției situc* e‘ d: 
Orientul Apropiat

Elogii pentru constructoriia ■

români în R. F. G.
Darea în folosință a unui mare complex balnear 

executat de „Aroconstruct"

OJC.V, 
rehiarea 

gfexni

BONN 7. — Corespondentul 
Agerpres, N. S. Stănescu, trans
mite : La 7 iunie, s-a dat In 
folosință, în Repuhllca Federală 
Germania, Complexul balnear

— Congresul nostru, mi s-a 
răspuns. a pus în evidență, o 
feti mai mult, faptul că tine
retul francez, în marea lui 
majoritate, respinge regimul ca
pitalist. Tinerii — muncitori, 
țărani, studențl și elevi — as
piri la schimbări profunde, ra
dicale ?i< deși nu se poate spu
ne ci toți au o concepție pre
cisă. definitivă cu privire la a- 
eeste schimbări, este evident că 
silit gata să se angajeze din ce 
in ce mai numeroși și mai 
fermi in luptă ; că marea ma
joritate a celor care aspiră la 
inaaire sint gata să participe la 
importanta mișcare socială pe 
care aceasta o presupune.

Realitățile de toate zilele do- 
sedesc apoi că tinerii sint ex
trem de atenți la căile ce Ii se 
propun, la mijloacele ce li se 
•ferii pentru a-și împlini aspi
rațiile pe care le nutresc. Din 
■ee-*t punct de vedere Con
gresul a demonstrat că tinere
lul nastru, in marea sa masă, 
• b^ervi șl pricepe că singura 
alternativă este o nouă societa
te. socialismul, și că drumul cel 
mai scurt spre acest drum nu 
p-aie fi in cazul nostru, al 
Fran|ei, decit victoria progra- 
— sini comun al forțelor de 
wngx. O asemenea concluzie 
■ - se desprinde, desigur, doar 
dLn lacTările unui congres, ci în 
■visa! riad din tumultul fapte
lor Recenta mișcare a tinerilor 

Lcee si colegii, explozia lor 
= :j>ivă si bine organizată, a 
feoenstrat intre altele că mîș- 
t-Ariie tineri Ier. oricare ar fi 
p-^crumul concret si imediat al

ției în mișcarea de tineret 
despre care ați vorbit la 
congres ?

— Evident. o relație foarte 
strînsă, fiindcă, iată, dacă cu 
ani în urmă, cînd luptele de 
masă erau organizate numai de 
comuniști, munca era mai sim
plă, trebuind să fixezi doar 
ziua, locul și forma acțiunii, as
tăzi izbucnesc lupte peste tot : 
în întreprinderi, în facultăți, în 
școli, în cele mai diverse medii. 
Firește, locul tinerilor comuniști 
nu poate fi decît in aceste 
lupte. Aceasta cere ca fiecare 
din ei să fie un purtător de

adjunct la formula cu secretar 
general și un secretariat lărgi* 
se înscrie și ea în această o- 
rientare.

— „Să luptăm, să ne 
unim, să învingem. Pentru 
Franfa tinereții, pentru so
cialistă. Avîna această 
deviză Congresul MJ.C.F. 
nu putea face abstracție 
de cadrul internațional în 
care tși desfășoară lupta. 
Care este poziția tinerilor 
comuniști francezi față de 
una din cele mai arzătoa
re probleme la ordinea zi
lei — securitatea euro
peană ?

— In această lume care evo
luează Intr-un ritm extraordi
nar, poziția noastră n-ar putea 
fi alta decît de sprijinire a 
eforturilor pentru instaurarea 
unor noi relații întemeiate pe 
independență și egalitate între 
statele lumii și, în primul rind. 
intre cele ale continentului 
nostru. Pașii importanți care 
s-au făcut ne îndeamnă să spe-

Succese
ale patrioților

khmeri
După cum relatează Agen

ția khmeră de informații, în 
perioada 21—25 mai, bombar
damentele neîntrerupte de 
artilerie, efectuate de foi
țele patriotice cambodgiene 
asupra bazei lonnoliste de la 
Neak Luong și a pozițiilor 
inamice din preajma podului 
de la Stoeng Slaut, s-au sol. 
dat cu scoaterea din luptă 
a 300 de militari ai regimu
lui de la Pnom Penh.

în zilele de 27 și 28 mai. 
forțele patriotice khmere au 
lansat repetate atacuri îm
potriva unui convoi de nave 
fluviale, compus din 30 dp 
cargouri și vase de escortă, 
care urca pe fluviul Mekong 
cu misiunea a aprovizio
na garnizoana lonnolistâ din 
Pnom Penh. în urma acestor 
acțiuni ale patrioților. 18 
nave au fost scufundate sau 
grav aviariate, iar în ziua de 
29 mai au fost scufundate 
alte două nave de escortă.

de la U’eissenhăuser-Strand 
(„Plaja Caselor albe“). de la 
Marea Baltică, executat In În
tregime de întreprinderea româ
nească ..Aroconstruct-.

Capacitatea .localității vorbeș
te de'Ia știre "despre amploarea 
ir ît'7'*-pi‘des fă surată aici de 
întreprinderea românească : 4
mii de persoane pot fi găzdui
te In 57 de vile. In » blocuri și 
5 hoteluri. Complexul mai cu
prinde șapte restaurante, cofe
tării, magazine cu autoservire, 
o stradă comercială, un centru 
de informații turistice, bazin a- 
ccperit pentru înot, terenuri 
pentru popice, duhori, poștă, 
săli de tenis de masă și bi
liard, -terenuri de joacă pcr.tra 
.copii, jfcrcaje pentru automobi
le și • alteleu-

La festivitatea oficială a inau
gurării complexului a vorbii 
ministrul construcțiilor indm- 
triale din România, Matei Ghi- 
giu, car® a evidențiat dezvol
tarea ascendentă a relațiilor de 
colaborare si cooperare dlr.tre 
România ți Republica Federala 
Germania, pe multiple planuri, 
inclusiv în cel al cor.«rurțiilor.

Răspunzînd. ministrul federali 
al transporturilor. Lauritz Lau- 
ritzen. a suhliniat ««‘isfacțiai 
părții vest-germane pentru mi- 
du! în care întreprinderea ro
mânească s-a achitat de anga
jamentele luate !r. contract’d de 
construire a Complexului.

In cinstea inaugurării loca
lității turistice Ueisser.hăuser si 
a oaspeților român:. 9fxcial*tâțile 
landului Schlesv ig-H lstein aui 
organizat o serbare clmpeteas- 
ră. în cadrul căreia ar.'samhsfeS 
folcloric „Nuntașii Bihora 
prezentat un apreciat sper*»^?. 
de dansuri populare românești.

Depanare in cosmos
AU FOST DEBLOCATE CELE T»B OBLOANE ALE PANOULUI 

SOLAR Al LABORATORULUI .SKY1AB"

va

■< pen -

Interviu cu JEAN 
MICHEL CATALA, 

secretar general 
al Mișcării Tineretului 
Comunist din Franța

De la trimisul nostru NICOLAE ARSENIE

cuvint al organizației, să aibă 
maturitate politică, spirit de 
orientare și de inițiativă. Fle
care trebuie să fie un secretar 
general la nivelul lui, fiindcă 
a<tăzi nu se mai poate ca totul 
să se stabilească, să se decidă 
la nivelul cftorva tovarăși din 
conducerea mișcării. Tocmai d* 
aceea este necesar să apro
fundam viața democratică în 
mișcarea noastră. Ne preocupăm 
apoi ca organizația noastră să 
capete forme mai tinerești, mai 
dinamice. Aceasta presupune o 
înțelegere și un acord mai 
profund cu politica partidului, 
cu programul său de luptă. Și 
din acest motiv ne preocupa *- 
dincirea democrației in viața 
organizației pentru că a înțele
ge temeinic politica partidului 
implică eu necesitate o discuție 
permanentă, o dezbatere activă 
ca toti membrii, o viață demo
crației profundă. Trecerea, hn- 
lârită de Congres, de la formu
la de co a ducere cs un secretar 
generai m an secretar geaeral-

răm într-o evoluție fructuoasă 
a lucrărilor privitoare la pre
gătirea Conferinței pentru 
securitate, într-o desfășurare 
fructuoasă a acesteia. Evident, 
nu pot fi trecute cu vederea 
manevrele pe care forțe impe
rialiste. ostile ideii de pace și 
securitate, le mai pot întreprin
de incercînd să intirzie procesul 
de instaurare a unor raporturi 
noi, de deplină egalitate, de 
cooperare intre state. Tocmai 
acest lucru nc face să conside
răm că mai mult decît oricînd 
în această etapa lupta pentru 
securitate europeană implică o 
puternică participare a mișcă
rilor de tineret din toate țările.

— In cadrul congresului 
s-a vorbit foarte mult 
despre apropiatul Festival 
Mondial al Tineretului și 
Studenților. Cum se pre
gătește și ce așteaptă ti
neretul comunist francez 
de la această manifestare 
internațională ?

— Nădăjduim că această tra
dițională întîlnire va însemna 
un pas important in întărirea 
solidarității de luptă a tinere
tului și studenților de pretutin
deni. Noi gindim Festivalul ca 
o reuniune cit mai largă a tine
retului lumii, pentru că platfor
ma Festivalului, ideile sale, care 
sint pacea și cooperarea permit 
o astfel de reuniune. In ce pri
vește pregătirile pe care le fa
cem trebuie să menționez că ele 
se desfășoară în cadrul unui 
Comitet Național care reunește 
alături de tinerii comuniști pe 
tinerii socialiști, pe tinerii ra
dicali de stingă etc., mai mult 
de 30 de diverse organizații sau 
asociații de tineret din Franța. 
Din cei circa 1 000 de delegați 
care vor reprezenta tineretul 
Franței la Festival, peste 700 
sini membri ai mișcării noastre. 
Desigur avem în vedere o 
participare cit mai activă atit 
la dezbaterile cu caracter poli
tic, cit și la celelalte manifes
tări cultural-artistice și sporti
ve menite și ele să înlesnească 
o mai bună cunoaștere recinro- 
că. întărirea pe această cale a 
prieteniei și solidarității aniiîm- 
perialiste a tineretului lumii. 
Interesul șl atenția ce le acor
dăm acestei manifestări pot fi 
ilustrate și de faptul că delega
ția noastră culturală va cuprin
de artiști de renume ca Juliette 
Greco sau Raymond Devos, 
binecunoscutul ansamblu de ba
let Secolul XX a| lui Maurice 
Bejart și alții. Bineînțeles este 
în intenția noastră să folosim 
și acest prilej pentru a dezvolta 
contacte bilaterale cit mai nu
meroase, pentru a dezvolta și 
mai mult relațiile hune pe care 
le avem cu organizațiile de ti
neret din celelalte țări. între 
care aș menționa la loc de 
frunte L'niune* Tineretului Co
munist din România.

Reaminiindu-ft cu plă
cere de. a vizită pe oare n 
făcut-o în țara noastră $i 
exprimindu-și speranța că 
asemenea prilejuri i se vor 
mai ivi, J. M. Catala n 
ținut să spună în înche
iere :

— Tinerii comuniști francezi 
manifestă — după cum ati pu
tut vedea și din afluența lor la 
standul ..Scînteii tineretului" 
din cadrul sărbătorii revistei 
„Avant Garde" — un mare ini 
teres față de munca și viața 
tineretului României socialiste î 
ei se bucură sincer de succese
le pe care le obțin fiindcă so
cotesc realizările tinerilor co
muniști din România, ale po
porului român, sub conducerea 
Partidului său Comunist, ca n 
contribuție foarte importantă la 
lupta generală pentru progres, 
pentru socialism, care este 
scopul nostru comun. Dorința 
noastră este de aceea de a face 
ca legăturile dintre tineretul 
Franței și al României, ca rela
țiile dintre mișcarea noastră șl 
U.T.C. să se dezvolte și să se 
Întărească In continuare iot 
mai mult.

PE SCURT• PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT

Convorbiri Le Duc Tho 
H. Kissinger

Opțiuni

nemo

SOLARIS :

1 LUI BABUȘCA r
9.M. 11.45; 14; 10,15;

Grădina Capitol

britanice

• IN SUBURBIA PARIZIANA 
Saint-Nam-La-Breteche — au 
fost reluate, jci după-amiază, 
roavarbirile privind aplicarea 
Ar* rd alai de la Paris asapra 
VietnasialaL Intre repreientan- 
tnl msernalai R.D. Vietnam. 
Le Duc Th*, si consilierul spe
cs! ai președintei tri S.U.A.. pen- 
tra problemele securității națio- 
aale. Henry Kissinger.

• Lt POZNAN s-a deschis 
<*l de-a! treilea Salon de foto
grafie artistici „Fatc-Expo <•". 
Siat expsse lacrări aparținind 
“■i aamăr de 231 de autori, 
di* 25 de țări, selectate la con-

• La I IUNIE, a «vut loc. 1* 
Departamental de Stat al S.V.A.. 
ceremoaia schimbulai instru
mentelor de ratificare a conven
ției consulare ramâno-america- 
ne. Schimbul a fact efectuat de 
(. or ne Li a Bogdan, ambasadorul 
tării noastre la Washington, si 
miiiarn xogen, *ecreiarul de 
stat al S.L.A.

Iară. La mitingurile și adună
rile inițiate de conducerea Cen
tralei Unice a Oamenilor Mun 
oii din Chile (C.U.T.), In spriji
nul reformelor Înfăptuite 
guvern, au participat zeci 
mii de persoane.

de
de

Acțiuni în sprijinul 
guvernului chilian

• IN CHILE AU AVUT LOC 
NUMEROASE MITINGURI Șl 
DEMONSTRAȚII In sprijinul 
guvernului de Unitate Popu-

e ÎN ZONA ELIBERATA 
LAOSULLT a fost organizat 
miting de sprijin în favoarea 
memorandumului C.C. al Fron
tului Patriotic Laoțian în legă
tură cu aplicarea acordului de 
la Vientiane, transmite agenția 
KHAOSAN PATHET LAO.

A
un

La 5 iunie, ambasadorul 
ReprblifH Socialiste .România 
la Ankara, George Marin, a 
fost primit de Nairn Talu, 
primul ministru al Turciei.

Cu acest prilej, ambasado
rul român a transmis primu
lui ministru al Turciei un 
mesaj prietenesc de salut din 
partea tovarășului Ion Ghe- 
orgh? Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri ai 
Republicii Socialiste Româ
nia. Mulțumind călduros pen
tru mesajul de salut pri
mit. primul min-istru »1 
Turciei a transmis calde 
salutări, urări de sănătate 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

Plan de lichidare 
a analfabetismului 

in Afganistan

• AFGANISTANUL și-a pro
pus ca, Intr-o perioadă de 5 ani, 
să lichideze analfabetismul din 
țară — a anunțat departamentul 
de resort. Pentru primul an, 
guvernul a prevăzut inițierea 
cursurilor de alfabetizare în 12 
din provinciile țării, angajînd, 
pentru început, peste 500 de 
cadre didactice care dispun de 
o bogată experiență în acest 
domeniu, Urmi nd ca, în urmă
torii 5 ani, să fie angajate alle 
20 000. Se apreciază că, în pre
zent, peste 85 la sută din cel 17 
milioane de locuitori ai acestei 
țâri sint analfabeți.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

Calmul șj stapinirea de sine ale bri- 
X tanicilur au constituit și constituie 
1 încă o bogată sursă de literatură 
— in toată lumea se povestesc în- 

J timplâri cu și despre englezi. En
glezul din aceste întîniplfirî este 

totdeauna stăpîn pe sine și pe situație, nimeni 
și nimic nu-i poate tulbura ritmul de viață. A- 
ceastă trăsătură distinctivă a caracterului bri
tanic provine, dintr-un pronunțat sentiment de 
certitudine și încredere, format, fără îndoială, 
în timpul îndelungat in care poporul englez s-a 
simțit în deplină securitate la adăpostul mete
rezelor inexpugnabile ale mării înconjurătoare 
și a] puternicii sale flote ajungind să joace un 
important rol politic mondial.

Epoca modernă, uriașele schimbări pe care 
le-au adus în viața popoarelor revoluția tehni- 
co-științifică șf procesele politice vaste care au 
avut Ioc, îndeosebi în ultimele decenii, nu pu
teau să nu afecteze și Anglia. Prin decolonizare, 
politica „la Est de Suez" și apoi prin intrarea 
în Piața comună, Marea Britanic a făcut, după 
cum se știe, pașii esențiali in direcția unui nou 
rol în lume, mai adecvat situației mondiale ac
tual® și posibilităților sale 
inițiind astfel un proces de 
rilur sale la noile condiții, 
trebuie să joace — spune 
cunosc acest lucru și nu se
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-LT1MLL CARTUȘ : Patria (o- 

re.e a. IL». 14; 1S.JS; 19, 31,30). 
I—(orele I. 11.15; 13.30; 
34. 21), Modern (orele 1,30;
U; UJI. 14. HJi; 21), Stadionul

Grădina Mo- 
Grădina Luceafărul

(orela fl;

z» m shk'mFjnț1 
mLnt W flț«3p Km*

concrete prezente, 
adaptare a structu- 
Cine intră în horă, 
proverbul. Englezii 

_____ _____ _____ y._____ îndoiesc că vor ține 
pasul. Dar spiritul englez, calmul și seninătatea 
pe care-1 crease siguranța espectativei, nu vor 
aparține în curînd trecutului avind în vedere 
disputa, pașnică dar vehementă în care s-au 
angajat ? Englezii înșiși au motive să fie opti
miști — și pe bună dreptate. Căci Anglia — nu 
poate fi trecut cu vederea — este prima țară care 
a realizat revoluția industrială. Tradițiile sale 
tehnice și științifice sint vechi și recunoscute, 
industria sa este destul de modernă și economia 
sa dispune de suficiente posibilități pentru a

constitui n bază solidă politicii de e**p*rar* 
multilaterală cu toate statele peatr* car* 4-a 
optat la Londra.

Relațiile românu-engleze, care a* became «i 
puternice tradiții, cunosc o dezvoltare favcnS-li 
Potențialul în continuă creștere mwî
românești, nivelul ridicat al ' £.e- bri
tanice asigură posibilități de extinder* csaboai 
a schimburilor. Vizitele și contactele d *tr* fec- 
tOTii politici ai celor două țări și cli*<i'fe 
destindere, înțelegere și cooperare spre r«r« «e 
îndreaptă în prezent popoarele conii*^*:x' 
creează pentru viitor premise dintre cete bune.

BA ZII ȘTEFAN

_ _ Centrai
; M;

SALSATICIA ALBA î Festival 
rese •; li: U; 1S; 17; îs; 31). 

Gridina Festival (ora 2fi).
HOMvLKA SI PORTOFELUL : 

Lum 2- (orei* 1; 1L15; lâjo; 15; 
Jt» v

POVESTIRILE BEATR1CEI POT
TER P*Iatalui (orele 17,15;

, •■•Se» Select (ora 20).
FU rUBll S1NT LIBERI : Scala 

•: D.15 13.4S: 18,15; 1B.45;
M 15)

S3 DX NOAPTE ; JBucurești 
?re-e f3l: 11; 13,30; 16; 18,30;

TT Favorit (ortie tJ5; II.M; 13.45; 
14 US: 38.31). Grădina București 
era
AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 

Ts-s_” Noi (orele 3—20,15 în con- 
er.-are).

N1CT UN MOMENT DE PLICTI
SEALĂ : Doina (orele 11; 13,30;

• !L3i: 38.45), Rabova (orele
1SJ8; 13; 38.15).

CIPRIAN PORUMBESCU : 
Vița (orele. I; 12,38; 16; 11,38).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Excelsior (orele 1: n,15; 18;
18,15; 20,38). Aurora (orele 8; 11,15; 
13.30; 16: 18.13: 28.30). GrlcLna
Aurora (ora N).

EOLOMEA : înfrățirea (orele 16; 
18. 20).

PE ARIPILE VISTULUI ! Gloria 
(orele 10: 14,38; 19). Flamura 
rele 10, 14.30; 19).

CEATA Arta (orele 15.30:
20.15) . Grădina Arta (ora 20).

CTND LEGENDELE MOR : Bu
șești (orele 9; 11,15: 13,30; 18; 18,15;
20.30] , Melodia (orele 9: 11.15; 13.30; 
16; 18.30: 20.45). Grădina Buzeștl 
(ora 20.15). Grădina Tomis (orn
20.15) , Torni* (orele 0; 11.15; 13.30:
15,45: 18.15: 20.45).

BATRINII BANDIȚI ! 
(orele fl: 11.15; 13.30; 16;
20.30) .

ACEA PISICĂ SĂLBATICA : 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20 45). Vol
ga (orele 9: 11.15. 13.30: 
18,15: 20,30). Grădina Bucegi
20.15) .

VERONICA : Ferentari 
10; 12; 18; 18: 20), Moșilor _____
16; 18; 20), Grădina Moșilor (ora 
20.15).

FATA BĂTRtNĂ : Unirea (orele 
16; 19.15: 20.15) Grădina Unirea 
(ora 20.30).

HELLO DOLLY : Viitorul
(ora 15).

lo
ts;

Dacia
18.15;

15.45- 
<ora

(orele 
(orele

ELIBERAREA (sediile IV—V) : 
Popular (orele 15.30: 19).

CE SE TNTÎMPLA DOCTORE ; 
Lira (orele 15.30; 18; 20,30), Miori
ța (orele 8: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
30.15). Grădina Lira (ora 20,15).

TECUMSEH: ~ ......................
II: 20.15).

CU MÎINILE 
(orele 16: 18:

LOVE STORY : Cosmos (orele 
15.30: 18)

COWBOY : Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20.15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI • 
Giuîești (orele 15,30; 19), Floreaaca 
(orele 15,30; 19).

OMUL NU E SINGUR : Cosmos 
(ora 20,15).

Pacea (orele 15.45:

CURATE ; Munca 
20)
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PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba ruși. Lecția 
a 57-a. Prezintă conf. unlv. dr. 
Victor Vascenco. 9,30 O viață 
pentru o idee : Prof. Ioan Athana- 
slu. 10,00 Telex 10,05 Publicitate. 
10,10 Biblioteca pentru toți — Li- 
viu Rebreanu (II). 10,50 Istoria

filmului sonor. 
Pietiaru. 
răspunde 
Telejurnal.
17,30 Curs de limba engleză. Lec
ția a 56-a. 18,00 Telex. 18,05 Tra
gerea Loto. 18,15 Atenție la... 
neatenție ! Jurnal de protecția 
muncii. 13,33 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto. 18,45 
artă plastică. Reportaj da la con
ferința națională 
Listilor *'■’ 
tariu 
1001 
2(1,00 
Prim
Film .... ... .
lor" — producție a studiourilor 
cinematografice sovietice. 22,10 J4 
de ore. 22,40 Teleglob : „Cumber
nauld" — orașul viitorului — 
producție a studiourilor de filme 
documentare britanice.

12,25 Cîntă Marla 
12,40 Municipalitatea 
bucureșteanului. 13, oo 
16,00—17,00 Teleșcoalâ.

a Uniunii Ar-
18,55 Comen- 

fotogralii.
19.30 Telejurnal. 
‘ ‘ ‘ 20,0a

Plastici.
Ia două 

de seri. __
Cîntecul săptăminii. 

plan : Ion Dumitrescu. 20,35 
artistic : „Împărăția femel- 
- producție

rROGBAMUL II

18,00 Telex. 18,05 Avanpremieră. 
18.10 Teleclnemateca pentru tine
ret „Sâ aprinzi un foc" — adap
tare dupâ Jack London de Jan 
Hogg. Regla David Cobhan, cu 
colaborarea lui Orson Welles. 
Premieră pe țară. 19,05 Muzică 
ușoară cu orchestra Cornel Po
pescu 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Avanpremieră. 20,05 
Publicitate. 20,Ifl Vă prețuim prin

REDACȚIA Șl ADMINISTRA1IA t București, Piața „Scînteii”. Tel. 17.60 11, 17MJ1 âto«**Hea!el* se fac la oficiile poștale și difuznrii din întreprinderi și instituții. — Tiparul i Combinatul poligiafic „Casa Scintcii* 
Cititorii din stfăinătate pot face abonamente prin „ROMPRESEItkATELlA* — Ser«*c*a lap-Tt-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. — 2001.

etnt și joc. Concert-spectacol de 
muzică populară și corală. 20,40 
Revista economică TV. 21,10 Omul 
și muzica lui : Ciprian Pcrum- 
bescu. 21,50 Desene animate : 
.Ramura de brad". 22,00 Telera- 

ma. Festivaluri, aplauze și... con- 
feti. 22,30 Cărți șl idei.
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Opera Română : TOSCA — ora 
18 30: Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : PĂRIN
ȚII TERIBILI — ora 20; (Sala Stu
dio) : PRIZONIERUL ----------------
HATTAN — ora 
trul „Lucia Sturdza..... ...... .......
(Schitu Mâgureanu) : JOC DE PI
SICI — ora 20: Teatrul de Come
die : CTIER ANTOINE — ora 20: 
Teatrul Gluleftl : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora ------
Teatrul „Ion Vasilescu" : 
TR-UN CEAS BUN — ora 
(la Teatrul de vară Herăstrău), 
CARUSELUL MELODIILOR — ora 
20: Teatru] „C. Tănase" (Sala 
savoy) : REVISTA ARE CUV1N- 
TUL — ora 20; Teatrul ,,Țăndări
că" (Sala Victoria) •• BU ALI — 
ora 17; (Sala Academia) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA - 
ora 15: Ansamblul ..Ransodla Ro
mână" : MELEAGURI FERMECA
TE — ora 19.30: Circul .,Globus" : 
ARENA ’73 (spectacol internațio
nal) — ora 19,30: Studioul de tea
tru al I.A.T.C. : VlNĂTOAREA DE 
VRĂJITOARE — ora 19,30.

DIN MAN-
20 . Tea- 
Bulandra“

19.30;
1N-

19.34;


