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UZINA DE ANVELOPE DANUBIANA a realizat in cinstea Zilei de „23 August* o producție suplimentară evaluată la 28 milioane lei, urțnînd ca pină la data marii sărbători să-și îndeplineascăintegral angajamentul a- nuai, asumat in întrecerea pentru cincinalului termen. Se estimează că pină la finele anului 1973 producția suplimentară se va cifra la circa 40 milioane lei. Totodată, planul de export a fost depășit cu 2.2 milioane lei valută.• COMBINATUL PETROL DIN TG. acționind in direcția folosirii instalațiilor la întreaga lor capacitate, și a diminuării timpilor neproductivi, reușit să creștere de au o metri granic/Iună a vitezei de lucru, nivelul realizărilor la acest important indicator economic depășind cu 13 la sută sarcinile de plan aferente perioadei ianuarie iulie.• FABRICA DE MOBILA MILITARI int.im- pină cu noi și Însemnate realizări marea sărbătoare a eliberării patriei. De pe acum a fost inde- plinit planul de export pe 7 luni, urmînd ca pină la sfirșitui lunii să se realizeze o producție suplimentară în valoare de peste 220 000 lei valută. Totodată, a fost îndeplinit *’ depășit angajamentul Lnual, urmind ca pină la inele anului valoarea a- • 'Stuia să se dubleze.• COLECTIVELE DE MINERI, TEHNICIENI ȘI INGINERI DE LA CELE 9 EXPLOATĂRI MINIERE DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ, in întimpi- narea Zilei minerului și a aniversării insurecției naționale antifasciste armate, au înscris in graficul intrecerii socialiste succese de prestigiu, concretizate in depășirea sarcinilor de plan. Astfel, prevederile privind producția globală au fost întrecute, sub raport valoric cu 16 milioane lei, iar cele ale producției marfă cu peste 20 milioane lei. ceea ce reprezintă mai mult de 90 la sută din angajamentul pe întreg anul 1.973.• CONSTRUCTORII MliREȘENI de la începutul anului și pină acum au predat beneficiarilor 55 de obiective productive social-culturale și teh- nico-edilitare. Zece dintre acestea au fost predate înainte de termen cu 5—-90 de zile. Generalizarea acordului global in proporție de aproape 80 la sută, a stimulat și. mai mult contribuția constructorilor la realizarea prevederilor planului și ale angajamentului. Astfel, în prima parte a anului ei au înregistrat o productivitate a muncii cu 10 la sută mai mare față de aceeași perioadă a a- nului trecut. Au fost'economisite totodată, 160 tone ciment, 44 tone oțel beton, peste 30 mc material lemnos. (Agerpres)

Telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în numele 
comuniștilor al tuturor oamenilor muncii din agricultură

Din partea
județului Buzău

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUIn numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din agricultura județului. Biroul Comitetului județean Brăila al P.C.R. și Comitetul Executiv al Consiliului popular județean raportează cu satisfacție și îndreptățită mindrie conducerii partidului. Dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că astăzi. 23 iulie 1973, s-au încheiat lucrările de strîngerea recoltei do grîu de pe întreaga suprafață cultivată în întreprinderile agricole de stat și cooperativele a-

gricole din județul nostru, îndeplinind astfel o sarcină de importanță națională.Acest deosebit succes î! datorăm sprijinului permanent al conducerii partidului, prețioaselor indicații date de Dumneavoastră, tovarășe secretar general, muncii neobosite și pline do răspundere desfășurate de comuniști. de toți lucrătorii din agricultură și îndeosebi de. mecanizatori, pentru îndeplinirea

Animați de un vibrant elan patriotic, călăuziți în permanență de prețioasele indicații ale conducerii superioare de partid, ale Dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă raportăm că mecanizatorii, muncitorii din întreprinderile agricole de stat, țăranii cooperatori și specialiștii din agricultura județului Buzău, avîndu-i în frunte pe comuniști, muncind cu pasiune, dăruire și abnegație, intr-un înalt spirit de răspundere, pen-
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Răspunzînd comitetelor județene Brăila și Buzău ale P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări mecanizatori lor, muncitorilor din întreprinderile agri
cole de stat, țăranilor cooperatori și special iștilor, comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii de pe ogoare, pentru terminarea recoltării griului și pentru producțiile rea- 
lizatc. a

Secretarul general al partidului a adresat, totodată, urarea de noi succese in exe
cutarea la timp și în bune condițiuni a lucrărilor de îngrijire a culturilor, a tuturor 
lucrărilor din această perioadă, în dezvoltarea în ritm susținut a agriculturii socia
liste. 

fru strîngerea in perioada optimă și fără pierderi a recoltei de griu de pe cele 54 000 de hectare cultivate, au reușit să încheie a- ceastă lucrare pînă la 23 iulie ac.Acționind neobosit, oamenii muncii de pe ogoarele buzoiene au efectuat, totodată, lucrările de întreținere a culturilor prăsitoare, in vii și livezi, in legumicultura, iar în prezent desfășoară o activitate susținută ca pină in ziua de 28 iulie a.c. să încheie acțiunea de predare la bazele de recepție a obligațiilor contractuale și de însămînțare a culturilor duble pe întreaga suprafață planificată. De asemenea, se depun eforturi susținute pentru executarea arăturilor de vară, recoltarea și conservarea tuturor resurselor furajere, pentru livrarea către stat a unor cantități sporite de produse agroali- mentare.Folosim acest prilej pentru a exprima încă o dată, mult stimate tovarășe secretar general, hotărîrea tuturor lucrătorilor din agricultura județului Buzău de a acționa eu fermitate comunistă, pentru înfăptuirea hotănrilor elaborate de Congresul al X-Iea și Conferința Națională ale partidului și măsurile ședinței
(Continuare în pag. a IIl-a)

Se raspuiwSe prin fapte de munca obiectivelor
cuprinse in Cheniarea C.C. al C.I.C., a Consiliului 

IJ.A.S.C.R. ?i a adunării reprezentanților brigadierilor

i,uuim VARA NU ÎNSEAMNĂ
NUMAI LITORAL

Tinerii constânțeni, cei aproape cincizeci de mii de "unotorL 
mecanizatori și elevi uteciști din |uaețul „poarta a marn 

tului Central al U.Ț.C., a Consiliului U.A.S.C.R. și r -J— 
suflecat mînecile și s-au prins în I—__--------
sută de initiative uteciste polarizează acum atenția tuturor 

du-le participarea.

■/ 
___ i", răspund prin fapte Chemării Comite- 

J1W1 ___ -I a adunării reprezentanților brigadierilor. Și-au
bărbăteasca întrecere pentru mai mult, mai ieftin și mai bun. O 

locuitorilor județului, - subsumîn-

TINERI DIN INDUSTRIE I Ca detașament activ al eroicei 
noastre clase muncitoare, consacrați-vă in intregime 
eforturile, aptitudinile și priceperea voastră, spiritul no
vator, folosirii cu maxim randament a tuturor capaci
tăților de producție și a spiritului de lucru, creșterii 
productivității muncii, realizării tuturor sortimentelor 
din plan, ridicării calității produselor, asigură
rii unei înalte competitivități produselor destinate 
exportului, reducerii cheltuielilor materiale și a celor 
de producție, creșterii eficienței întregii activități eco
nomice.Cum s-a recepționat acest a- pel din Chemare ? Firește, faptele de muncă sint cele care o- feră cel mai competent răspuns. La ele vom apela.• Centrala electrică de ter- moficare Palas : Inițiativa „toate reparațiile efectuate înainte de grafic" s-a materializat aici într-o reușită de prestigiu. Turbina nr. 2 a fost repusă în funcțiune cu două zile și jumătate mai devreme cu un e- fect asupra producției de aproape un sfert de milion de lei economii la cheltuieli și venituri suplimentare Realizatori — tinerii din formațiile conduse de Nicolae Constantin și Ion Za- haria.

• In unitățile Grupului Întreprinderilor de industrie locală Constanța, din cinci sala- riați, trei sint tineri. Firească, deci, aprecierea că participarea lor la obținerea succeselor raportate este hotărîtoare. Iar succesele obținute înseamnă realizarea cu șase luni mai devreme a angajamentului anual privind depășirea producției marfă teu 35 de milioane lei. S-au obținut peste plan 611 tone biscuiți, 165 tone articole din cauciuc, 11 screpere mecanice, 9 700 mc prefabricate din be-
GH. FECIORI)

(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întilnit, luni după amiază, în stațiunea Neptun, cu general de armată Jean Bedel Bokassa, președintele Republicii Africa Centrală, care se află în vizită neoficială în țara noastră.Convorbirea dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa —. expresie a dorinței popoarelor român și centrafrican de a intensifica colaborarea multilaterală in diferite domenii și conlucrarea celor două țări în principalele probleme ale vieții internaționale, în interesul reciproc, al cauzei cooperării și păcii in lume — s-a desfășurat în

tr-o atmosferă de înțelegere și caldă prietenie ce caracterizează raporturile dintre statele noastre. In acest spirit, a fost trecut in revistă stadiul înfăptuirii înțelegerilor convenite de cei doi șefi de stat cu prilejul intilni- rilor anterioare, de la București și Bangui, a avut loc un schimb de vederi cu privire la promovarea, în continuare, pe această bază, a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Africa Centrală.
★La încheierea întîlnirii, președintele Nicolae Ceaușescu a invitat pe președintele Jean Bedel Bokassa să facă împreună

o scurtă vizită pe litoralul Mării Negre.în trecerea lor prin stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Veiru.î, Saturn, pe străzile și faleza orașului Mangalia, cei doi șefi de stat au fost salutați cu multă căldură de zeci de mii de juriști, de un mare număr de localnici.Călătoria de-a lungul țărmului Mării Negre a oferit înaltului oaspete imaginea de o rară frumusețe a litoralului românesc, loc de odihnă și recreere a sute și sute de mii de turiști din țară și de peste hotare, pentru care au fost înălțate adevărate orășele ale vacanței ce poartă amprenta bunului gust și fanteziei arhitecților și constructorilor noștri.
întilnirea dintre tovarășul

Nicolae Ceaușescu

și tovarășul Armand Nicolas

Luni, 23 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întilnit cu tovarășul Armand Nicolas, secretar general al Partidului Comunist din Martinica. Oaspetele a fost însoțit de membrii delegației pe care o conduce în vizita sa în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., tovarășii Alain Man- souela, membru al Comitetului Central, și Michel Nattes, membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist din Martinica.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și Ghi- zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.în cursul întîlnirii a avut loc un schimb de informări și de vederi privind activitatea desfășurată și preocupările actuale ale Partidului Comunist Român

și Partidului Comunist din Martinica, dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, precum și în unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești, ale vieții internaționale.Delegația Partidului Comunist din Martinica a mulțumit Partidului Comunist Român pentru primirea foarte cordială de care s-a bucurat pretutindeni in timpul vizitei sale, vizită ce i-a prilejuit cunoașterea remarca- bileloi- realizări ale României Socialiste, țară in plină dezvoltare în toate domeniile.în timpul convorbirilor s-a subliniat cu satisfacție bunele raporturi statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Martinica și a fost exprimată hotărîrea comună de a extinde și în viitor conlucrarea tovărășească dintre ele, în folosul întăririi prieteniei dintre cele două partide, al uni

tății mișcării comuniste și muncitorești.Trecîndu-se în revistă unele aspecte ale situației internaționale actuale, a fost evidențiată necesitatea unirii forțelor revoluționare, progresiste, antiimpe- rialiste pe scară națională și internațională, a intensificării eforturilor lor în vederea continuării și adîncirii cursului spre destindere, colaborare și apropiere între popoare, împotriva imperialismului, pentru pace, libertate, independență națională și progres social.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Martinica au reafirmat hotărîrea lor de a milita pentru dezvoltarea unității, solidarității și colaborării partidelor comuniste și muncitorești, forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste, în interesul socialismului și păcii în lume.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
u

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 'primit, luni, pe
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Cambodgiei, Huot Sambath, în vizită de rămas bun, cu ocazia, plecării sale definitive din țara noastră.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
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VINOVATUL PRINCIPAL
N-A FOST SANCȚIONAT 
FIINDCĂ „ARE FAMILIE"

INTRE TOLERANȚĂ
Șl RENUNȚARE LA 

PRINCIPIILE PEDAGOGICE
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Tinerii întreabă, 
miSTUilII EDUCAȚIEI 

Șl WMlNTUllil 
răspunde:

— Cine este pentru exclude
re ? Din 14 uteciști, cinci au ri
dicat mina.

— Cine este pentru vot de 
blam cu avertisment ? Profesoa
ra Rodica Burducea insista, unii 
cer cuvîntul să-fi exprime deza
probarea.

— Tovarăși, conchide Rodica 
Burducea. secretara organizației 
V.T.C. de la casa de copii din 
Nănești—Vrancea. cu 9 voturi pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri, 
educatorul Marin Dragomir este 
sancționat cu vot de blam cu 
avertisment. Cu- aceasta adunarea 
generală extraordinară a luat 
sfîrșit. O adunare, in care se 
discută soarta unui tinăr, la care, 
ciudat, nu este invitată nici se
cretata comitetului comunal 
U.T.C., nici activistul comitetu
lui fuderțean.

Am cerut secretarei să-mi ex
plice ce fapte au determinat ca 
organizația să acorde o astfel de 
sancțiune. Mi s-a spus, reproduc 
textual: „Noi am fost indignați 
ce Dragomir a spart un geam de 
la cancelaria intelectualilor...". 
N-am prea înțeles cum vine 
treaba cu „cancelaria intelectua
lilor". Se pare însă că nici se
cretara n-a înțeles că așa cum 
s-a procedat s-au încălcat norme
le statutare. Această problemă se 
află in atenția, comitetului jude
țean al V.T.C., care o va rezolva 
cu competența pe care o are.

Prezența mea la Nănețti a fost 
determinată de un semnal lansat 
de Marin Dragomir. Mi se co
munica faptul că a fost bătut de 
supraveghetorul Ion Ioniță. că la 
propunerea conducerii casei i s-a 
desfăcut contractul de muncă. 
Ulterior a venit fi sancțiunea.

Am socotit întotdeauna că, 
prin excelență, casele de copii 
trebuie să fie locuri unde să 
găsești foarte multă căldură. 
Nimic din toate acestea nu 
am găsit, la Nănești: camere 
neprimitoare, cu pereții goi, du
lapuri ferecate. Nici o floare, 
nici un tablou care să descrețeas
că frunțile; figuri posomorite de 
oameni interesați doar să-și facă 
ora.

Pe cînd era educator, Marin 
Dragomir a constatat în cî- 
teva rînduri că în timpul ser
viciului supraveghetorul Ion 
Ioniță doarme. Obișnuia u- 
neori să vină noaptea, să intre 
în dormitoare, să-i învelească pe 
copii. Nu-i era greu. In cancela
rie învăța pină noaptea tîrziu 
fiindcă n-avea lumină în locuin
ță. Prezența lui în cancelarie îl 
incomoda pe Ioniță. L-a amenin
țat, apoi a trecut la atac. Odată 
i-a scos siguranțele șt l-a lăsat în 
întuneric. Cînd Dragomir s-a dus 
să le pună la loc Ioniță i-a tras 
yala, încuindu-i lucrurile. Altă 
dată l-a SCOS in brînci afară, i-a 
aruncat radiatoarele și a repetat 
gestul cu yala. Dragomir fi-a 
pierdut Cumpătul, a spart ochiul 
de geam de la cancelaria... inte
lectualilor. a descuiat ușa și și-a 
luat lucrurile. Acestea sint fap
tele. Sigur, manifestări de acest 
gen nu pot fi acceptate, mai ales 
în cadrul unui colectiv a cărui 
principală sarcină este să facă 
educație. Ele s-au perpetuat 
pentru că în primul caz de acest 
gen, conducerea casei de copii a 
adoptat poziția brațelor încruci
șate. In ioc să cerceteze, să sanc
ționeze. să preîntîmpine. directo
rul Horațiu Sîrbu a decis

„să se încuie ușa cancela
riei". Și l-a lăsat cerber pe 
Ioniță. Singurul vinovat, sau 
cel mai vinovat a fost găsit... 
Dragomir. S-a făcut o adunare, 
nu consiliu pedagogic, așa cum 
scrie la regulament. S-a hotărît 
ca lui Dragomir să i se desfacă 
contractul de muncă. Lui Ioniță, 
nu (ambii au ar,ut o sancțiune 
pe linie administrativă). Cazul a 
ajuns la comisia de judecată de 
pe lingă consiliul popular. Dis
cutăm. cu secretarul comisiei, în
vățătorul pensionar Ștefan Tu
nase. „Noi — spune dineul — 
am constatat că Ioniță l-a bătut 
pe Dragomir!“ Deci e limpede, 
s-a constatat. Trebuiau să urme
ze măsuri, pentru că unde-i lege

De multe ori se intîmplă astfel : tînărui talentat care a a- pucat să cîștige cîteva frunze din cununa de lauri cu prilejul unor competiții, simte un fel de amețeală care tulbură apele, pînă atunci limpezi și ademenitoare, ce se revarsă spre marea. consacrare. Breșele se cer grabnic eliminate ; se apelează la autoritate, la principii și la o sumedenie de extrase din tratatele de pedagogie scrise sau prelungite pînă la noi prin înțelepciune orală. Și, trebuie să o recunoaștem, cu toții sîntem specialiști cînd e să fim solicitați a pune lucrurile la punct în numele unor principii Inatacabile. Cinstea, echitatea, responsabilitatea socială, adevărul, demnitatea etc. sînt astfel de principii de numele cărora ne
CITITORUL

nu-i tocmeală. N-au urmat. I 
s-a făcut în schimb morală blin- 
dă lui Dragomir. Cineva a venit 
cu o idee nemaipomenită: „să 
fie amendați amîndoi". De ce 
amîndoi ? Se judeca doar infrac
țiunea de lovire. Ioniță n-a fost 
sancționat, pentru că — ne lă
murește tot tovarășul Tănase — 
„s-a pus problema că are fami
lie". Ce oameni cu inimă bună 
la Năneștil

N-aș dori să mai insist asupra 
neregulilor de la această casă de 
copii. Le-am discutat, cu tovară
șa Tomescu. de la Inspectoratul 
școlar județean, inspectorat care 
nu poate fi absolvit de partea sa 
de vină. In primul rînd educato
rii sînt cadre necalificate. Toc
mai aici unde se cere pedagogie, 
unde ai nevoie să cunoști particu
laritățile de vîrstă ale copiilor, să 
știi ce metode trebuie să folosești. 
Iar educația o fac tineri abia ie- 
șiți de pe băncile liceului, fără 
noțiuni despre muncă. Un singur 
educator este calificat, soția lui 
Ioniță care a ajuns aici pentru 
că era mai. greu în satul unde a 
fost, repartizată. Soțul ei. Ion Io
niță, și-a părăsit calificarea pentru 
care a făcut o școală profesio
nală și ocupă un post pent'U 
care se cer... 7 clase elementare. 
Deși în ce-l privește direcțiunea 
era în măsură să hotărască des
facerea contractului de muncă 
(pentru că el de fapt, și nu Dra
gomir, a dat naștere la toate in
cidentele). aceasta nu a mișcat 
nici un deget. Directorul afirmă : 
„sînt între ciocan și nicova
lă". Nu știu ce vrea să însemne 
acest termen. Știu că este direc
tor, că răspunde de buna func
ționare a muncii aici, ți că tre
buie să-și facă pe deplin datoria.

Neajunsurile de care am vor
bit, lipsa de coeziune a colecti
vului, te fac să te simți stingher, 
ca-ntr-o casă fără soare. 132 de 
copii au nevoie de zîmhete, de 
căldură, de modele după care 
să se călăuzească în viață. Iată 
un lucru pe care inspectoratul 
are datoria să-l înțeleagă în 
sensul său cel mai larg și... să 
acționeze. Nu însă cu jumătăți de 
măsură.

LIDIA POPESCUf

slujim reciproc, Indiferent dacă, în limita orelor său zilelor, sîntem ipe deplin conștienți de această misiune a noastră.Cazul particular se prezintă astfel : Pășea Virgil este elev al Școlii profesionale C.F.R. Timișoara. Practică luptele la clubul cu același nume, fiind, potrivit aprecierii antrenorului și rezultatelor de pină acum, un autentic talent. Dascălii. îngăduitori cu tinăra speranță în evoluția sa spre consacrare, aplică regulile de excepție. Mărturisim că așa se și cuvine. Dar care sînt limitele pînă unde pot fi ele aplicate, care este doza optimă a acestui tratament, pentru ca, într-adevăr, speranța să devină realmente certitudine ? O întrebare căreia ne vom strădui să-i dăm un răspuns, pentru simplul motiv că întîmplarea lui Virgil Pașca are toate atributele generalizării vis-a-vis de un fenomen existent i autentice talente — indiferent că este vorba de sport, artă sau domenii strict aplicative — se dizolvă în fluidul anonimatului. Actul deja încheiat, recuperarea devine imposibilă, iar în amintirile celor din jur mișună doar regretele. Mecanismul căderii, în esența sa, este mereu același, iar . trista experiență cu mare greutate se lasă însușită. Comentariile ulterioare se rezumă la scuze și explicații inutile : „eu i-am spus...", „eu l-am sfătuit...", „noi ne-am străduit...", „băiatul a fost îndrumat...". Desigur, și un asemenea gen de intervenții este necesar. Dar pentru ca ele să fie eficiente înainte de toate au nevoie de un mediu fertil, îngrijit cu mare atenție.La un antrenament, anonimul campion național de juniori II de anul trecut, Pașca Virgil, își fracturează clavicula. Pieptul și mina dreaptă i-ău fost imobilizate de un corset din ghips. Era în perioada practicii. Evident, nu putea lua parte la ea. La expirarea concediului medical dat de spital s-a dus la dispensarul C.F.R. pentru a-i fi

prelungit. Docto r* Leontescu Mircea il dă afară, trimițindu-1 la practică — „să stea acolo, să facă act de prezență" — împotriva celor mai elementare norme pentru protecția muncii. Intervenția directorului școlii amină pentru 10 zile hotărîrea medicului. Epuizate fiind și a- cestea, cu mîna încă In ghips, tînărui bate din nou la ușa dispensarului. „Am fost din nou la medic împreună cu tovarășul prof. Mitschang, care i-a exDiicat din nou situația, dar degeaba. Tovarășul doctor m-a trimis din nou la tovarășul director al școlii, tovarășul Sche- legia, care la rîndul său m-a trimis la tovarășul director al policlinicii C.F.R., Unlaz Boris, care m-a trimis din nou la tovarășul dr. Leontescu unde n-ain rezolvat nimic". (Scrisoare trimisă redacției ; sublinierile ne aparțin).Pînă la urmă circuitul intervențiilor a răzbit opacitatea „o- mului in alb" într-o situație cînd adevărul era mai mult de- cit evident.Am reprodus întregul traseu al birocrației și, cum e și firesc, ne-am trezit intr-un hățiș plin de contradicții. „Nu e adevărat", „ba așa e“, elevului i se recunoaște talentul dar 1 se găsesc și cusururi, este acuzat că fumează, că întîrzie de la cămin, acesta la rîndul său neagă cu un curaj timid asemenea imputări, profesorul său de educație fizică ne spune că P. V. are dreptate și așa se ajunge la recunoașterea unanimă că lui „i s-au toierat multe mici abateri, inclusiv situația din catalog, tocmai pentru ca afirmarea talentului său să nu sufere din nici o parte". Și astfel, înconjurat de o bunăvoință excesivă, în locul unei bunăvoințe ferme, bine dirijate, flatat de aprecieri prea timpurii, greșeala unei asemenea practici este "descoperită exact în momentul cind nevoia înțelegerii se impunea prin argumente o- biective. Subit, medicul este cuprins de părintească grijă, trimițîndu-1 la practică „să nu-și piardă timpul umblind aiurea", dirigintele îl muștru- luiește fiindcă lipsește prea mult, directorul îi impută abateri de la disciplina scolii și, laolaltă, cu toții se întrec în a da sfaturi pedagogice îmbibate de grijă părintească.Repetăm. Nu contestăm utilitatea unor asemenea practici educative. Ceea ce vrem să subliniem este greșita lor folosință, apelarea la ele în momente critice și nu atunci cînd procesul cultivării se află în desfășurarea normală și, deci, eficientă. Să nu ne împotmolim în birocrație și explicații tardive cînd, doar cu puțin mai multă atenție, putem culege fructe sănătoase. Și să nu apelăm prea ușor la proverbul „mai bine mai tîrziu !“..., fiindcă întîmplarea aceasta dovedește că nu este întotdeauna așa. ■’
ION DANCEA
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Noul hotel „Jiul" din Craiova. Foto: AGERPRES

0 importantă acțiune profilacticăMinisterul Sănătății a înscris, in planul de măsuri tehnico-organizato- rice, o importantă acțiune profilactică în lupta antituber- culoasă care se va desfășura pe parcursul a trei ani. In anul 1973 vor fi depistați copiii între 1—6 ani, in anul 1974 elevii din clasele II-VII, iar in anul 1975 elevii din

clasele IX—XII din licee și școli tehnice și profesionale, în prezent, se a- plică vaccinulB.C.G. preșcolarilor din 19 județe, ur- mind ca în semestrul II tueze lalte țării.B.C.G.utilizat în prezent, este preparat de Institutul Dr. I. Can-
să se efec- și in -cele- județe ale Veccinul optimizat,

tacuzino după metoda seed-lotului, cu adaos de gluta- mat de sodiu. In ceea ce privește tehnicitatea echipelor vaccinatoare, aceasta a făcut o- biectul unor instructaje, atît la nivelul Institutului depe ftiziologie, cit și plan județean.(Agerpres)

Astăzi, despre sesiunea de toamnă a examenelor
Examenele de corigențe, bacalaureatul și admiterea în invă- țămintul superior au loc ceva mai devreme decît în anii tre- cuți. Datele cînd se țin aceste examene s-au mai publicat in presă. Totuși, numeroși tineri ne cer să revenim asupra lor. Ceea ce și facem cu concursul tovarășului Dumitru lonescu. director adjunct in Ministerul Educației și învățămintului.— Vă propun să începem prin a preciza cînd se pot da cori- gențele, întrucît ele preced examenul de bacalaureat.— Examenele de corigență pentru elevii din ultimul an de studiu al liceelor de cultură generală și de specialitate se vor desfășura în perioada 10—12 august 1973. Pentru că la 15 august, începe examenului Elevii susțin examenele25—28 august de cultură cei câre au ceelor de specialitate, genții din ceilalți ani de studii

de toamnă a bacalaureat, în anul I în perioada atît la liceele generală cît și urmat cursurile li- Cori-

sesiunea de corigenți

ASFALT M BĂRĂGAN
de as- 

drumul 
în cen- 
cimpie, 

palmă 
mai

O jumătate de oră 
falt — atît durează 
din gara Gîrbovi pînă 
tul comunei. In plină 
șoseaua netedă ca-n
pare să însemne ceva 
mult decît <o jumătate de oră 
de asfalt urban. Casele sînt 
și ele un semn : coșmeliile a- 
coperite cu stuf au fost uita
te. Un semn este și acela că 
în plină zi așezarea aceasta 
pare depopulată. încă n-am 
aflat că 1 200 de oameni au 
plecat la cimp o dată cu soa
rele. N-am aflat nimic, încă. 
La sediul C.A.P.-ului, un sin
gur om, cel de permanență, 
care tocmai primește o notă 

] telefonică semnată de primul 
, secretar al județenei de partid 
, Ilfov în legătură cu recolta- i tul griului. Intre două vorbe 
; venite de la celălalt capăt al I firului îmi , spune ca „la(6 di-' I seară", pină atunci,.,. adică, i la fi are loc „operativa". A- 

situație, și la consiliu :.. , i sînt ■ la cîmp".
> Singurul' dispus la oonversa- 
| ție se arată barmanul de la 
' restaurant-: sînt primul-client . 
| pe ziua de astăzi, drept pen-., 

tru care mă cinstește cu o j halbă plină cu sirop. Schim
băm cîteva cuvinte despre 

| timp, despre recolte.
. încă n-am aflat că anul a- 
' cesta, din 6 284 hectare ale 

■ cooperativei agricole 4 000 au I fost scoase de sub apă ; că 
. media la griu a fost anul tre

cut de 4 620 kg grîu pe su- I prefața rămasă în cultură — 
peste 200 hectare fiind inun- 

• date ; că s-au obținut 6 000 
kg porumb boabe la hectar.I Așa cum se arată comuna, vor 
mai fi fiind multe de aflat. I Și plec spre-ntr-acolo de unde 
vine zumzet regulat de, motor. I Combinele sînt departe, in 
lan, acum nici nu se mai aud 
și Petcu Miron, vicepreședin- k tele consiliului popular co-

/ ceeași sift 
( „tovarășii

munal, ne spune că Frăți-lă 
Petre și Stan Petre și încă 
alți doi și încă vreo zece — 
doisprezece mecanizatori sînt 
acolo. „Altceva" ar fi fost la 
arie, în zgomotul batozei și 
in praful de acolo, in căldura 
sufocantă de iulie, altele în
trebările, mai cu „miez", mâi 
așa ; altele răspunsurile I A- 
cum doar „Glorii" și „C 3“- 
uri și prese de balotat 1 Dar 
din care „piatră" nu se poate 
scoate „apă" ?

Încercăm cu cifrele. Vice
președintele zîmhește, adică : 
„pînă la urmă tot la cifre ați 
ajuns". De jur împrejur cimp ; 
porumbul dă semne de gal
ben, floarea soarelui își ro
tește insesizabil pălăriile spre 
soare dar eu notez : 24 kilo
metri de trotuare și asfalt în 
comună, peste o mie de case 
noi — restul pină la 1 700 fi
ind refăcute în întregime; o 
școală nouă cu opt, săli de 

- clasă și alte opt adăugate la 
cea veche ; un dispensar me
dical uman, un complex co
mercial, citeva mii de tran
dafiri, 7 000 metri liniari de 
canalizare" ji dacă vreți un 
pahar de lapte sînt peste 
1 200 de vaci în comună, asta 
in afara C.A.P.-ului".

Venisem la Gîrbovi să scriu 
despre „Ordinul Muncii cl. 1 
ți premiul I pe țară obținut 
pentru realizări deosebite in 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor economice edilitare și 
social culturale asumate in în
trecerea dintre comunele pa
triei". S-a întocmit un plan 
de măsuri, planul a fost defal
cat pe fiecare unitate, mem
brii consiliului au fost repar
tizați pe unități și probleme 
în funcție de specialitatea fie
căruia. comisii permanente 
care au întocmit studii și au 
efectuat controale și încă alte 
măsuri organizatorice care 
au dus în final la dis-

tincția amintită. S-au livrat \ 
statului peste plan 1 783 tone \ 
porumb, 900 grîu, 300 sfeclă l 
de zahăr, 250 legume; anul \ 
acesta vor fi livrate, tot pes- ț 
te plan 1 200 tone grîu, 1 800 \ 
porumb, 45 floarea soarelui Și A 
încă multe alte sute de tone \ 
de sfeclă, legume, carne. S-ar / 
putea întocmi un studiu, nu \ 
lipsit de interes, despre or- x 
ganizarea muncii la nivelul \ 
comunei, despre corectitudi- T 
nea de care dă dovadă fie- ) care om în „relația" sa cu C 
C.A.P.-ul, despre cîștigurile ) 
obținute de cooperatori, des- S 
pre nivelul de trai al Celor ) 
ce locuiesc în 1000 de case \ 
noi și 700 refăcute în între- ) 
gime ; inginerii peisagiști s-ar \ 
putea inspira din arta cu care ( 
sînt dispuse în spațiu aceste k 
1 000 de case noi; cei de la t 
spațiile verzi ar avea de in* j 
vățat cum se „organizează" Z 
florile, pomii, plantele orna- 
mentale astfel incit, s-a ajuns \ 
la 1 7.00 de curți .absolut di- S 
ferite una de alta, toate insă \ 
incintînd privirea. Ar fi inte- I 
resant un asemenea studiu ! V Ar mal fi vorba acolo și des- 7 
pre țineți ,ca Ene Dpbrița, A- ) 
postai Emilian, Ștoica Pavel, S 
Popeșcu Lucia, Manole Ma- ) 
ria, Safta Alexandra, Socoles- \ 
cu Lidia — cițiva dintre cei f 
care „duc" pe umerii lor co- X 
muna. Despre nunțile de la ( 
Cirbovi și cite feluri de min- 1 
care se servesc la masă, ar ( 
mai fi de vorbiți Și ar mai ț 
fi de spus 
te de oră de 
rează drumul 
în centrul 
semn ; casele 
semn ; un semn este și ace
la că în. plină zi comuna are 
doar cițiva locuitori. De fapt, 
cămuna „începe" și se expli
că prin acest amănunt.

că o jumăta- 
asfalt, cit du- 
din gară pînă 
comunei e un 

sînt și ele un

NICOLAE ADAM

susțin examenele între 1—5 septembrie a.c.— în ce condiții se va desfășura examenul de bacalaureat ?— Examenul de bacalaureat se va desfășura în aceleași condiții ca și in sesiunea de vară.Probele scrise se vor susține la următoarele date :15 AUGUST : Literatura română (respectiv limba și literatura română pentru liceele pedagogice, limba română și li-» teratura pentru copii — pentru institutele pedagogice).17 AUGUST : Matematică — pentru secția reală a liceului de cultură generală, licee industriale. economice, silvice și a- gricole (specialitățile îmbunătățiri funciare ; cadastru și organizarea teritoriului ; mecanică agricolă ; contabilitate și mer- ceologie agricolă), secția reală a liceului de arte plastice și de educație fizică.• Matematică sau chimie sau botanică — pentru liceele agricole, specialitățile agronomie, horticultura și protecția plantelor ;• Anatomia și fiziologia omului sau fizica sau chimia — pentru liceele sanitare ;• Limba modernă (franceza, engleza, germana, rusa) sau limba latină — pentru secțiile umaniste ale liceului nerală și de arte de coregrafie și zică :• Matematică geometrie) dagogice de învățători ;• Aritmetică pentru institutele pedagogice de învățători și învățătoare maistre ;• Pedagogie preșcolară — pentru liceele pedagogice și institutele pedagogice de educatoare.19 AUGUST : Limba și literatura maternă pentru candida- ții aparținînd naționalităților conlocuitoare ;• Limba maternă și literatura pentru copii — pentru institutele pedagogice :• Obiectul de profil la liceele agricole ; agrofitotehnie — la specialitatea agronomie ; cultură — la specialitatea horticultura ; fitopatologie și entomologie — la specialitatea protecția plantelor ; patologie veterinară — la specialitatea veterinară ; zootehnie — la specialitatea zootehnie.Probele orale, aceleași ca și in sesiunea de vară, vor începe la ■■ interval de o zi, după susținerea ultimei probe scrise.— Sesiunea de toamnă va începe la 1 septembrie 1973, cu excepția ■ învățămintului de sub- ingineri pentru câre cbhcursul din toătnnă'se va "organiza la 9 septembrie 1973.— Ultima întrebare : cum se va desfășura sesiunea de toamnă a concursului de admitere în licee și școli profesionale ?— La liceele de cultură generală $i de specialitate, Ca -și la școlile profesionale și ucenicie — învățămînt de zi, la care au rămas locuri neocupate în sesiunea din vară, se va susține un nou concurs de admitere in perioada 1—19 septembrie. Tot în această perioadă se va organiza concursul de admitere pentru licee, școli profesionale și ucenicie — invățămîntul seral.Pentru frecvență, concursul de admitere se va organiza in perioada 20—30 septembrie, la liceele de cultură generală și 1—10 septembrie la liceele de specialitate.Modul de organizare și desfășurare a concursului din s- , unea de toamnă este același ea și in sesiunea de vară. M. V.

de cultură ge- plastice. liceul liceul de mu-(aritmetică și pentru liceele pe-,
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Ultima bătălie 
înainte de Mexic...

...Duminică, 16 noiembrie 1969, ziua meciului cu Grecia... Fierbem toți de nerăbdare și emoție in cazanul de beton din Bariera Vergului. Simțim clocotul stadionului arhiplin. Nu se vorbește prea mult. Vogi și-a stins țigara ca să protejeze parcă aerul pe care-1 respiră jucătorii. Dobrin face tot timpul mișcări- de suplețe. Auzim bocănitul ghetelor pe betonul coridorului. E semn că grecii au ieșit la „încălzire". Pornim și noi spre'terenul din spatele stadionului. II caut din ochi pe Botinos, dar nu-1 zăresc. Nu joacă. Iată-1 colo îmbrăcat cu un pulover roșu.. Tot e bine. Sau mai știi ? Dacă înlocuitorul lui 6 mai bun ? Pe- tropoulos fumează ca un șarpe și zîmbește în permanență. Îmi dau seama că o face de ochii lumii, ca să dea curaj jucătorilor. Mă uit mai atent la el. E obosit, ochii sînt înroșiți de nesomn. Dar eu cum oi fi ară tind oare ? Trădez cumva cumplita frămin- tare din suflet ? Mu cred. Știu să mă stăpinesc atit de bine... Gazetarii mi-ău dat multe porecle, printre care și „taciturnul Angelo" și „Omul care nu zimbește".S-a făcut ora 14. Intrăm pe teren. Noi cu : Răducanu — Săt- măreamj, Hălmăgeanu, Dan, Deleanu — Dinu, Nunweiller — 

Dembrovschi, Dobrin, Dumitrache și Lucescu. Oaspeții ne opun pe Ikonomopoulos — Dimitriou, Kamaras, Spiridon, Gaitatzis, — Domazos, Haitas — Elefteriakis, Sideris, Papaioanu, Koudas.Iată-1 și pe Botinos, echipat în trening. Vasăzică totuși e păstrat in rezervă, ca „armă secretă".Arbitrul John Adair fluieră începutul jocului. Avem mingea, și Dobrin il pune-n cursă imediat pe Dembrovschi. Același Dobrin iși face loc din nou printre apărători, dar e obstr.ueționat. Lucescu execută lovitura și Dumitrache reia pe lingă poartă... Dar iată, grecii iși arată imediat colții contraatacului. Koudas ajunge pină in apropierea porții și Răducanu e nevoit să blocheze la picioarele lui. Oaspeții insistă, tac risipă de energie. Ei luptă pentru fiecare minge și atacă foarte insistent, cu o dîr- zenie care merge pină la duritate. Apărătorii noștri, surprinși, sint depășiți ușor și luftează ca niște copii. Răducanu tună și fulgeră. Nu-i nimic, trecem noi peste primele minute, căci a- cestea sint intotdeauna grele, o știu...Atacăm mai insistent și împingem jocul spre careul lui Ikonomopoulos. Dar Dobrin _și Dumitrache sint păziți cu cinci lacăte fiecare. Partida se echilibrează- din nou. Grecii luptă formidabil și ne pun mereu alte probleme. Dembrovschi își revine și tatonează tot mai insistent poarta adversă. Gaitatzis il trage de tricou și vrea să-l trîntească la pămînt. Dobrin nu" se vede insă in teren, cu toate că depune eforturi vizibile. Pauza forțată de opt zile își spune cuvintul. ...Dumitrache, nici el nu„i în apele sale. Și-âpoi mai există și acest Spiridon, un apărător cu o detentă remarcabilă care iși cunoaște meseria. Dar iată-1 țișnind pe Florică agil ca un iepure. Trece ca o zvirlugâ pe lingă Spiridon și se insinuează in careu pe partea stingă. Apărătorul grec întinde piciorul și pune piedică, iar Dumitrache cade. Fault clar, dar irlandezul Adair acordă lovitură indirectă. (? ! ?). In minutul 36 Sătmăreanu se intercalează în atac, centrează, iar Spiridon acordă corner. Lucescu execută înalt, cu boltă, balonul e disputat de Un grup compact în careu, printre care și portarul grec, dar mingea îl depășește șl pe el. Se înalță oportun Dembrovschi și marchează imoarabil cu capul, de lă cinci metri : 1—0, S-a „spart gheața" ! Stadionul se cutremură de ura- le care trezesc parcă și morții din somn. De la tribună un spectator lansează o pereche de porumbei, ca și cum ar vrea să transmită vestea în cele patru zări. Dar la ora asta toată țara știe că s-a marcat ! Televizoarele și aparatele de radio fac să fulgere știrea' la mii de kilometri. Sîntem cu un picior în Mexic. Echipa noastră continuă să atace și minutele se scurg vertiginos pînă la pauză....Stau toți pe bănci în'vestiare, ștergîndu-și sudoarea cu prosoapele, ,clătindu-se cu apă in gură sau mușcind din bucățile de lămîie cu zahăr ca să-și potolească setea. Dobrin pare istovit și Andrei Tudose îl masează încet, cu deosebită grijă. Dumitrache iși cere scuze față de Vogi.— Lasă că-n repriza, doua o să joci mai bine, îl încurajează „Cioșli"....Dar nu-i ceva în ordine astăzi, acesta-i adevărul. Nu avem 

forța necesară de a ne domina adversarul. 11 aud pe Dan, im- pulsionîndu-i pe tricolori cu acea energie irezistibilă care il caracterizează :— Hai, băieți, cu mai multă forță. Haideți că nu mai avem mult. Să le dăm un gol, ca să terminăm treaba.Dai Dinu trimite o pasă, la 16 metri, spre Radu. Mingea este interceptată, însă, de Domazos care sesizează dintr-o clipire situația favorabilă din jurul său. El mai avansează cițiva pași și fără să mai stea mult pe ginduri șutează spre colțul drept... Răducanu mult ieșit spre stingă, la limita careului mic. este surprins... Aude deodată balonul vijiind prin aer și apoi il vede in poartă. Grecii au egalat ! Vedem cu toții mingea incremeni- tă-n plasă, dar parcă, tot nu ne vine să credem. Totul s-a petrecut atit de fulgerător, incit avem impresia că sîntem pradă unui coșmar. Pe stadion se așterne o tăcere mormintală. Cred că poți auzi firul de iarbă cum crește... Golul ne-a tăiat respirația tuturor, chiar și galeriei grecești cațe iși vine prima in fire și începe să aclame zgomotos...— Dacă nu le-aș fi spus la pauză să nu paseze în fața careului de 16 și totuși. Ah, Dinule, Dinule...— Asta nu-i nimic. Acum urmează greul, oftează Ciagli baci. Să nu vină și a doua greșeală !Mă încolțesc deodată gindurile negre și potrivnice. Oare așa se va intimpla ? Chiar atit de necruțătoare să fie soarta cu noi ? Să ne dea lovitura de grație tocmai aici la București. în ultimul nostru salt spre culmi, atunci cind eram mai siguri ca ori- cînd că vom reuși ? In aceste clipe simt cum imbătrînesc cu zece ani. „Ciogli" e palid ca ceara și-mi dau seama că acest Domazos a înfipt un pumnal și în trupul lui atit de fragil și vulnerabil cu un gol dureros pe care incă refuzăm parcă să-1 recunoaștem deși au trecut atitea secunde...Ca să ne dea curaj, doctorul Tomescu perorează :— Ei, și cu golul ăsta nenorocit și fără el, tot ne calificăm... Oare așa să fie ? Privesc din nou spre teren, cu teamă parcă... Băieții mei s-au ciorovăit o vreme — mai ales apărătorii — dînd vina unii pe alții, dar vocea baritonală a lui Dan răzbate autoritară :— Hai terminați cu prostiile! Vedeți-vă.de treabă......Grecii prind acum curaj, iși ascut săbiile ca să ne dea lovitura vicleană... Căci doar victoria îi mai poate duce la Mexic. Sideris își reglează tirul, dar Răducanu blochează. Jucătorii noștri iși regăsesc cumpătul și „moara" începe să macine din nou la mijlocul terenului.Publicul își revine și el după șocul egalării... Acest mare aliat al nostru, în vremuri de cumpănă și de bucurii, se trezește parcă din somnul in care l-au aruncat deprimarea și spaima. Primele cuvinte avintate pornesc spre echipă... La început, izolate, mai timide, apoi din ce in ce mai înflăcărate. Nu. Publicul nostru nu acceptă in nici un caz această dureroasă alternativă a înfringerii, tocmai acum in al 12-lea ceas 1 El vrea să ne ajute să depășim momentul dificil care s-a ivit ca un nor amenințător pe un cer limpede de cleștar. Echilibrăm jocul și acțio

năm în atac La o fază, Florică e trîntit brutal la pămint de către Haitas și beneficiem de o lovitură liberă. Dar această favorabilă situație pare gata să se întoarcă împotriva noastră. Dinu execută lovitura slab, mingea este interceptată de același diabolic Domazos, care îl și „vede" liber pe Sideris. Atacantul grec se . strecoară ca o sfîrlează printre Dan și Hălmăgeanu și năvălește in careu. ARE CALIFICAREA GRECIEI 1N PICIORUL SĂU 1 Dar Răducanu iese decis la blocaj și cu un salt temerar plonjează in picioarele lui.— Bravo. Răducanu. ti-ai răscumpărat greșeala.— Cite minute mai sint 1 intreabă „Ciogli".— 22....Acum e rindul nostru să ratăm victoria : O combinație (Do- °r’n.~ Lucescu — Dumitrache) face ca mingea să ajungă la Florică, dar el ridică mingea de la numai trei metri peste poarta lui Ikonomopoulos, care nu-și crede ochilor.— Doamne, vor să mă omoare cu zile băieții ăștia astăzi, se lamentează Vogi, trăgind adine din țigară.Crezi că numai pe dumneata, dragă „Ciogli baci" 7 Dar eu... eu nu sint tot om ?In șfirșit, ne-am revenit din uluială... Căutăm »â punem ordine in joc. Dobrin „dispare" din joc. Este extenuat. îl arunc pe Ghergheli in luptă... Piteșteanul părăsește terenul aclamat de public. Deși nu a dat randamentul așteptat, el a luptat azi cu o. surprinzătoare ambiție și dăruire, așa cum 1-ăș dori și a- țunci cind este complet valid, li facem lo<" lingă noi pe bancă, iar doctorul, grijuliu ca-ntotdeauna, il a<operă imediat cu bluza de la trening. Văzind că timpul trțve și nu obțin surpriza, grecii devin irascibili și faultează. Mmitrios și Sideris caută cearta cu luminarea. Papaioanu și botinos greșesc copilărește din cauza emoției. Au mai ramar numai cinci minute, dar ce minute, lungi ca ani,..In sfîrșit, mult așteptatul flfer Snal al arbitrului răsună, lu- indu-ne de pe umeri poverii?grijilor și readucind la normal bătaia inimilor. „Tricolorii* s- adună la mijlocul terenului și salută fericiți c-au trecut p's,“ acest obstacol atît de critic, la un moment dai. Spectatorii ovaționează mai mult CALIFICAREA decit acest meci care ținut pe jar 90 de minute. Grecii dau mîna cu jucătorii nozri aP°> lumea năvălește in teren. Drumul spre tunel dev*'e l”ț Ț113' anevoios. Sute de oameni ne înconjoară pentru ? ne felicita, . ni se solicită declarații, dar nici eu și miei „Ciog' . baci" nu scoatem o vorbă. în schimb, Dan Coe își dă frî' !lber entuziasmului, cățărîndu-se pe plasa de sirmă de la rlfa tunelului și mergînd în echilibru ca să salute publicul îmvOnnit și el de entuziasm. O victorie „a la Pyrhus" e drept, d*- np-am calificat pentru Mexic. După 31 de ani de absență -’m di>i nou la un turneu final al campionatuluimnndia’ >n vestiare bucurie generală. Toți se îmbrățișează in- bilînd"Prlc-T'Mircea Lucescu mă sărută și apoi mărturisește :_Xea Angelo, zău, a fost tare greu...• Mie îmi spuneți, măi băieți ? Eu nu știu ?..
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obiectiv central al
activității economice

M. &

BENEFICIARUL
coautor principal

al realizării
în termenPe șantierul Combinatului de fire și fibre sintetice din Iași, alături de constructori lucrează zilnic și aproximativ 700 de tineri aparținînd beneficiarului. Prin această măsură luată ca urmare a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ianuarie, cu ocazia vizitei făcute în șantier, au fost lichidate toate restanțele existente la a- cea dată, au fost asigurate condițiile pentru finalizarea in a- vans a unor importante obiective din cadrul investiției.— A intrat în funcțiune, cu un avans de trei luni, o nouă capacitate de 880 tone fire tehnice, ne spune tovarășul Mircea Gheorghiu, secretarul comitetului Este rod colaborări amploare 1 constructori beneficiari. Timp de citeva luni, zilnic, 30—40 de oameni de secția fire participat, turi de organizatori, la mon- tapba instalațiilor. Cele lv.'ni cîștigate pe această înseamnă un plus de tone fire textile, atît de necesare industriei noastre ușoare.Un alt exemplu. întreaga <?- xecuție a liniei de tematex a fost preluată de beneficiar. Uteciștii de la secția fibră s-au angajat să asigure finalizarea a- cestei instalații cu 30 de zile mai devreme. Și trebuie să spunem că stadiul la zi al lucrărilor de montaj este foarte aproape de avansul promis de uteciști.Dar cele mai mari, mai spectaculoase rezultate ale colaborării constructor-beneficiar se văd în evoluția lucrărilor de construcții montaj de la obiectivele etapelor III și IV de dezvoltare a combinatului.— Am început anul cu restanțe mari, de peste 6 luni, la mai toate lucrările de construcții montaj de la etapele III și IV, ne spune tovarășul ing. Gheorghe Ciocan, șeful lotului nr. 2 montaj. Și pină la sfirșitul trimestrului III trebuiau să intre în funcțiune două mari capacități : una de 20 000 tone fibre și alta de 3050 tone fire polieste- rice. Ajutorul beneficiarilor era singura soluție capabilă să ne scoată din impas. Peste 700 de muncitori, maiștri și tehnicieni de la beneficiar ni s-au alăturat, nouă, constructorilor, au pus u- mărul ajutîndu-ne la montaj, la amenajarea căilor de acces, pe scurt la executarea în ritm accelerat a tuturor lucrărilor restante.Șantierul a devenit în ultimele luni principalul loc de muncă al multor tineri din combinat. Printre ei se numără și ingine-

de partid, un prim al acestei de . între i și Șantierul Combinatului

rul Dan Costache, locțiitorul secretarului comitetului U.T.C. L-am găsit printre constructori : mai exact, printre beneficiarii deveniți constructori. . Brigada condusă de Costică Herea, secretarul organizației U.T.C. de la sectorul electroenergetic tocmai terminase de executat stația de racord adine și continua, acum, cu pozarea cablurilor, cu montarea ultimelor aparate la posturile de transformare. Inginerul Dan Costache, oferea asistența tehnică necesară.— De fapt, cele mai multe organizații U.T.C. din combinat au preluat, incă din martie, linele lucrări de la constructori, ne spune inginerul Dan Costa- che. In organizațiile U.T.C. de la polimerizare, de exemplu, majoritatea tineri- sînt opera- chimiști, nu calificați în una din
trei cale120

nici meseriile șantierului. Asta nu înseamnă că nu pot da o mină de ajutor constructorilor. Zilnic, 130 de tineri de la această secție lucrează a- lături de constructori. Ajută la amenajări de drumuri, săpături, eliberarea secțiilor de materialele rămase de la montaj, sint prezenți acolo unde este nevoie de muncă necalificată. Cei calificați ca lăcătuși s-au constituit și ei în echipe și ajută la montaj.Din fiecare secție a plecat în șantier cel câtuși, de pabili să-i la montaj, getic, cei de Gheorghe Pricop participă la montarea stației de compresoa- re. De la secția fibră I, 40 de lăcătuși constituiți într-o brigadă condusă de Gheorghe Adochiei lucrează, de prin ianuarie, alături de montorii secției fibră II. în același timp, echipele de întreținere ale viitoarelor instalații participă efectiv la montaj, învață de pe acum în amănunt utilajele de care vor trebui să se îngrijească după intrarea lor în funcțiune.. In încheiere, trebuie să precizăm că lichidarea tuturor, tă- . minerilor în urmă nu a slăbit cu nimic această colaborare între constructori și beneficiari. Din contră. Rezultatele bune obținute în acest, mod au avut darul să o stimuleze. Se lucrează cu aceeași intensitate, cu aceeași hotărîre ca și pină acum, doar deviza sub care se înscriu a- ceste eforturi s-a schimbat : restantele au fost lichidate, strădania tuturor oamenilor din șantier e îndreptată acum spre finalizarea în avans a obiectivelor planificate să intre în funcțiune în acest an.

puțin o echipă de lă- oameni calificați, ca- ajute pe constructori De la sectorul ener- 10 oameni conduși

I. MORARU

Telegrame adresate tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Din partea
județului Brăila

(Urmare din pag. I)exemplară a măsurilor cuprinse in hotârîrea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la executarea lucrărilor din campania agricolă de vară. Ca urmare a măsurilor luate de Comitetul județean de partid, de organizațiile de bază din unitățile agricole, am reușit să mobilizăm la lucru in cimp toate forțele, să folosim mai bine timpul prielnic, să utilizăm cu randament maxim combinele tractoarele și celelalte mașini. Depășirea vitezei zilnice de lucru prevăzute, grija permanentă pentru înlăturarea oricărei risipe ne-au permis să depășim producția planificată, atit in întreprinderile agricole de stat, cil și în cooperativele agricole de producție.Raportăm conduceai partidului, Dumneavoastră pe>sonal. tovarășe Nicolae Ceaușestvț, că în același timp I.A.S.-urile si-an îndeplinit planul de stat, |j. vrind cantități suplimentare de grîu. iar cooperativele agrico». și-au achiiat integral obligațiile la fondul de slat. Paralel cu recoltarea griului și achitarea obligațiilor către stat, s-au executat în ritm susținui și celclal te lucrări în actuala campanie, astfel că în cursul acestei săptă-

mini vom încheia și însămința- tul culturilor succesive pe întreaga suprafață planificată.Succesele obținute de lucrătorii din agricultura județului se alătură rezultatelor remarcabile pe care le obțin colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi și din celelalte domenii in întrecerea socialistă consacrată realizării înainte de termen a actualului plan cincinal.Asigurăm conducerea partidului, pe Dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii județului comuniștii, continuare cu hărnicie și înaltă responsabilitate pentru a întîm- pina cu noi și importante succese cea de-a 29-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, adueîndu-și astfel contribuția la înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.

iubite că muncii din economia Brăila, in frunte cu vor acționa și in

BIROUL 
COMITETULUI JUDEȚEAN 

BRAILA AL P.C.R.

’OMITETUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI 

P^”ULAR JUDEȚEAN

Din partea
județului BuzUi

(Urmare din pag. I)comune din 13 iulie a.c., în vederea dezvoltării și modernizăm agriculturii, aducindu-ne o contribuție plenară la realizarea exemplară a sarcinilor și angajamentelor asumate in întrecerea

pentru îndeplinirea c»^inaiuiuj înainte de termen, npn«ril prosperitatea patriei noast» so_ cialiste.
COMITETUL JUDFȚEAN 

BUZĂU AL P.C.R.

Lipsa de responsabilitate 

generează mai mult decît

pagube bănești

Colectivul întreprinderii „Tricodava", — unde „vîrstnici" sînt numiți cei care au împlinit 21 de ani, cum spune secretara U.T.C. I — s-a angajat să înder plinească cincinalul cu șase luni mai devreme. In acest scop, s-a alcătuit un complex program de măsuri, în cadrul căruia, la loc de frunte, se înscrie Îndeplinirea integrală și la termen a planului de investiții. In momentul de față, o oarte a acestui plan — extinderea secției cotton se află la faza de șantier.Investiția respectivă dă posibilitate colectivului să realizeze, anual, un spor de producție de circa un milion bucăți tricot tip lină. Constructorul este întreprinderea intercoope- ratistă de construcții montaj reparații prestări servicii. Ilfov. Vizităm șantierul. Cîțiva tineri în salopetă transportă niște u- tilaje, altele, zac răspîndite pe jos. Am dori să cerem lămuriri constructorilor, asupra stadiului lucrării, dar aflăm cu uimire că cei care muncesc nu sînt sala- riații întreprinderii de construcții. ci ai beneficiarului.— Unde sînt constructorii ? 1— Cine știe unde sînt ! ne spune maistrul M. Profireanu, de la atelierul mecano-energetic. Asa ne mîncăm sufletul cu ei de cinci săptămîni. de cînd a început lucrarea. Am stat și eu de vorbă eu ei. să văd ce au de gînd, că sînt tineri. Mi-au spus că nu-i interesează decît banii pe care-i iau: dar la drept vorbind nici asta nu-i prea preocupă. că atunci ar veni la lucru I De extinderea secției, pe care noi o așteptăm ca pe plinea caldă, nu-t doare pe ei sufletul. asa că uite, lucrez eu cu băieții din atelier...Inițial, la încheierea contractului. constructorul a stabilit să trimită zilnic 20 de oameni. Cifra a rămas pur teoretică. Pe 18 Iunie, beneficiarii adresează conducerii întreprinderii de construcții o adresă prin care se cere respectarea obligațiilor contractuale, după care se prezintă situația existentă pe șantier t muncitorii vin la lucru cite 3 sau 4. Ia ora 9 sau 10, pleacă la 12 (în ziua de 13 iunie au atins cifra... record de 11 prezenți). n-au unelte, nu vor să le preia pe cele ale întreprinderii, nu sint supravegheați...— Pe Marin Ștefan, șeful de lot, ne spune ing Gh. Rosetty, dirigintele de șantier (din partea „Tricodavei") l-am văzut o singură dată, pe 7 iunie. Mi-am notat data de curiozitate să văd cînd o să-l Intîlnesc a doua

oară 1 Pe maistrul Dăescu l-am întîlnit de două ori, pretextează că are multe puncte de lucru...Pe șantier, în ziua de 26 iunie au sosit la ore nu prea matinale patru lucrători : după ora prînzului, mai erau trei : șeful de echipă și doi -zugravi. Observăm că nu e nimic de zugrăvit, că ar fi nevoie în schimb de electricieni sau de zidari...— Ne-au trimis pe noi, ne explică N. Beliciu, fiindcă nu a- veau pe alții. Noi n-avem ce face aici, așa că n-o să mal venim nici noi...11 întrebăm pe șeful de echipă, Gh. Popa, unde-i sînt oamenii. Scutură din umeri parcă

pentru - alunga o grijă care nu-1 privește. La insistențele noastre, motivează că „nu vin fiindcă n-au ce face (1 ?) și He-aia nu e o pagubă că vin mai tîrziu. Nu știu ce-i nemulțumește întîrzierea pe beneficiari. că doar nu sîntem sala- riatii lor ca să pontăm !“ (Afirmația nu e cu totul reală, pentru că banii, beneficiarii îi plătesc și deci au dreptul să știe pentru ce 1).l ucrarea de extindere a înregistrat nînă la data de 15 iunie mai multe nerespectări ale graficului si o nerealizare a planului de investiții în valoare de 96 900 de lei. (Dacă nerealizarea se cifrează numai la atît, aceasta se datorește numai faptului că pe șantier au lucrat. în oerma- n“nță 10 specialiști ai atelierului mecanic al „Tricodavei") Nici cifra aceasta nu ar° darul să-l impresioneze ne șeful de echipă, -.lăsaț de rpai marii săi a toate răspunzător peste lucrarea d* la ..Tricodava". Eu r.n fac nimic, zice, pină nu-mi-,dă■ cb’soozitfe maistrul. Eu sînt sef aid, dar fără dispoziția lui...Cum maistrul lnv-ocat. nu «e grăbește deloc, să-st- facă - apariția, lucrarea încăpută - pe asemenea mîini. e clar, n-are nici o șansă să se termine vreodată 1 Adevărul acesta este foarte bine cunoscut de cei caro răspund de investiții la ..Tricodava".— Ce soluție întrevede ? „O să terminăm noi singuri, lucrarea. asta e soluția, ni se spune".

Desigur, după cum s-a subliniat în mal multe rinduri în documentele de partid, soluția ideală este alcătuirea unor echipe de montatori în întreprinderi, pentru realizarea lucrărilor de investiții mai puțin pretențioase și nu era necesar ca „Tricodava" să treacă printr-o astfel de experiență pentru a se convinge. însă, hotă'îrea colectivului de a-și termina singur lucrarea, nu scuză în nici un fel lipsa de responsabilitate a constructorilor, odată ce între cele două întreorinderi a fost încheiat un contract. Șefii] de echipă Gh. Popa a rostit o frază pe care nu ne-am putut închipui că o vom auzi din gura unui constructor, dar care, în schimb, poate exDlica situația creată :— Lucrăm și noi cum o fi. că orice s-o intîmpla, ei răspund (beneficiarii — n.r.). nu mii 1In afară de faptul că un asemenea mod de a gîndi duce inevitabil la încălcarea obligațiilor contractuale (așa cum s-a văzut). el probează clar absenta eticii profesionale. Nu e de mirare că lucrătorii tineri încredințați unui asemenea conducător. se comportă cum se comportă. Ceea ce este mai grav e că obiceiul de a-.și ignora propria responsabilitate se pare că se ridică undeva mal sus de șeful de echipă, generînd șl indiferenta șefilor săi ierarhici Investiția de la „Tricodava" va fi finalizată în termen și poate chiar mai înainte, prin eforturile beneficiarului. Banii nu se vor pierde. Dar în timpul a- cestei lucrări s-a pierdut totuși ceva. Cîțiva tineri constructori repartizat; să lucreze aici, vă- zîn.d cum'merg treburile, n-au mal venit la lucru. După spusele colegilor undeva la țară, t.reprinderi. Cei s-au deprins să responsabilitatea țiunl, să facă treaba de mintii- ială. să lipsească de la program, să vină la orice oră . că doar nu sînt salariati. ca să fie pontați".Am cunoscut, cîndva. pe un șantier, o echipă de constructori a căror supremă mîndrie era că au reușit să introducă în munca lor disciplina de fabrică cu toate componentele sale — respectarea programului, a regulilor tehnologice, răspunderea personală pentru calitatea fiecărei execuții. Pe șantierul de la „Tricodava" nu s-au pierdut hani, s-au pierdut însă, pentru un timp mai lung sau mai scurt, asemenea muncitori, asemenea tineri de care avem nevoie.

•>ș» -

Muncitoarea Apati Doina, de la întreprinderea „Solidaritatea” din Satu Mare, este un exemplu 
de conștiinciozitate in colectivulde muncă din care face parte. Foto : ȘTEFAN WEISS

UTECIȘTII NAVETIȘTI
9 9

DINTRE
Navetismul este un fenomen al 

lumii moderne, problemele ridi
cate de el fiind studiate din di
ferite puncte de vedere. Intre 
acestea, așa cum se va vedea 
și din prezenta anchetă, un loc 
important îl ocupă relațiile tine
rilor navetiști cu organizația 
U.T.C. din fabrică — unde se 
află în evidență și unde își des
fășoară (sau ai trebui să-și des
fășoare) activitatea de uteciști — 
și cu organizațiile U.T.C. din 
sat — unde aceiași tineri își pe
trec de regulă timpul liber pe 
care îl au la dispoziție.

CE FAC NAVETIȘTII 
IN ORGANIZAȚIILE LOR ?

VARA NU
NUMAI

(Urmare din pag. I) ton, o jumătate de milion litri băuturi răcoritoare, Au fost, de asemenea, create condițiile vrării suplimentare de la export în valoare de lioane lei valută.• „Fiecare inginer, cian și economist să cel puțin o problemă sau economică in afara lor de serviciu", este inițiativa uteciștilor de Ia întreprinderea mecanică navală din Constanța. Bucurîndu-se de adeziunea unanimă, inițiativa a declanșat o vie activitate pe tărîmul îmbunătățirii tehnologiilor de producție. Numai in ultima lună, soluțiile propuse de Gabriel Țigănuș, Gheorghe Muscoi, Dan Bacalu și Vladimir Dumitrescu asigură economisirea a două vagoane de fontă și a unor operații în valoare de peste 120 de mii de lei. zldăugate soluțiilor propuse de la începutul anului, se obține un bilanț deosebit : economii în valoare de peste un milion de lei.• Ceferiștii uteciști de pe raza Regulatorului de circulat,ie- mlșcare Constanța și-au lit, în ampla întrecere listă pentru îndeplinirea naiului înainte de termen, principal obiectiv tuturor cererilor de transport în cele mai bune condiții și sporirea vitezei de circulație a mărfurilor. La finele primei luni de la declanșarea'acțiunii, bilanțul consemnează : prin mai buna organizare a transporturilor și generalizarea marș-rute- lor, zilnic s-au economisit 750 vagoane, adică echivalentul u- nui transport suplimentar de 35 000 tone mărfuri, iar timpul de staționare a vagoanelor fost redus cu 4,3 la sută.• La Fabrica de hîrtie celuloză Palâs, în „hotarul" dintre loc un eveniment seninătate pentru , vizia întregului echipament tehnic și a instalațiilor aferente. Cuprinși în patriotica întrecere vizind îndeplinirea cincinalului înainte de termen, tinerii de

li- mobilâ 1,5 mitehni- rezolve tehnică sarcini-

stabi- socia- cinci- ca satisfacerea

alifiecare an, Ia semestre de mare producție: re-are în-

au reușit reducerea zile a perioadei de fapt concretizat în obți- peste prevederile planu- o sută tone hîrtie. Tova-

lor, au plecat sau în alte încarc au rămas, se lepede de propriilor ac-

MONICA ZVIRJINSCHI

La Fabrica de mașini casnice 
emailate „23 August” din Satu 
Mare sînt 520 de uteciști. Din
tre aceștia, 82 la sută sint nave
tiști pe distante care variază 
intre 15 și 60 de kilometri.

— Acesta este marele necaz, 
mărturisește cu mult năduf se
cretarul comitetului U.T.C., Va- 
sile Pop, el însuși navetist.

Și ne explică și natura neca
zului: comitetul U.T.C. luptă 'lin 
toate puterile pentru ca măcar 
adunările generale să-i unească 
pe toți membrii din cele 13 or
ganizații. Dacă adunarea se pre
lungește peste o anumită oră — 
?i sînt dese situațiile in care 
discuțiile pe probleme foarte im
portante necesită astfel de pre
lungiri — navetiștii părăsesc a- 
dunarea pe motiv că pierd tre
nul, ajutați fiind și de votul ge
neros al celorlalți membri, adică 
al celor 20 la sută care mai ră- 
mîn. Reiese limpede că o astfel 
de adunare devine, vrînd-ne- 
vrînd, nestatutară.

ÎNSEAMNĂ
LITORAL

TIMPUL LOR
DOUA TRENURI

L-am întrebat pe secretarul co
mitetului U.T.C. cum pot fi rea
lizate programele de activități 
ale organizațiilor, in condițiile în 
care în afară de inițiativele pri
vind latura productivă, trei sfer
turi din ele conțin activități edu
cative, voluntar-patriotice. cultu
rale și sportive, activități ' care 
impun deci un volum de timp 
din afara producției.

— Ei, mai rămîn uneori bă
ieții...

Da> nici secretarul nu părea 
convins de ceea ce spune: $i în 
nici un caz nimeni nu ne poate 
convinge că ceea ce ar trebui să 
facă o întreagă organizație poa
te fi îndeplinit cu numai o cin
cime din efectivul ei.

l-am vizitat intr-o altă zi pe 
navetiștii din Halmeu, comună 
aflată la vreo patruzeci de kilo
metri de Satu Mare.

Trei sferturi din populația aptă 
de muncă a acestei așezări face 
naveta, cu deosebire către Satu 
Mare. Mai bine de 300 dintre 
aceștia sînt tineri. Numai către 
F.M.C.E. „23 August” pleacă 
zilnic peste 50 de uteciști. Or
ganizația U.T.C din Halmeu cu
prinde 520 de tineri. Cu aceștia 
își desfășoară (cel puțin teore
tic) comitetul comunal progra
mul de activități. Pe lingă aceș
tia, încă trei sute de uteciști- 
navetisti, care nu fac parte din 
organizația comunală, nu sînt in
cluși în nici un fel de activități 
organizate de tinerii din sat, pe 
motiv că navetiștii își desfășoară 
munca de organizație la... fabri
că. S-a văzut cum. Și totuși, 
dincolo de hîrtii și responsabili
tăți, realitatea se prezintă astfel: 
în orchestra tineretului din Hal
meu, trei din cei șase instrumen
tiști fac naveta, în echipa de 
fotbal a comunei cei mai mulți 
dintre jucători sînt navetiști iar 
la clubul din comună majorita
tea animatorilor sînt tot navetiști. 
Și în bufetul comunal situația 
este identică ..

aici cinci mont, nerea lui a rășul Gheorghe Constantinescu, secretarul comitetului U.T.C. din întreprindere, referindu-se Ia această participare tinerească i-a remarcat pe uteciștii Ionel Grecu, Iulian Negoescu. Ion Deacu, Iulică Stoicu, Ion Nicolae, Ghiță Toma...• Printr-o activitate neobosită. tinerii din cadrul întreprinderii de condiționare și livrare a produselor petroliere „Chimpex“, au reușit scurtarea timpilor de staționare la dane a navelor sub operațiile de încărcare sau descărcare cu pină la două zile fiecare. In felul a- cesta s-au înregistrat nouă milioane de lei beneficii suplimen-

cu re- tare. Intre evidențiați. se află și Ion Șerban, Nicolae Timofte Mânu și• La lianți și obiectivul care mai mult în întrecerea utecistă „prevederile cincinalului îndeplinite înainte de termen“ este acela de a transforma în ciment obținut peste plan orele și materia primă recuperată. In a- ceastă luptă dusă, zilnic, 24 de ore, se concretiza, la sfirșitul decadei a doua din luna iulie, la zece mii șapte sute cinci; ci de tone ciment livrat beneficiarilor peste prevederile planului.Intre cei mai buni, între evidențiați sint și cincisprezece mii de tineri muncitori, tehnicieni, economiști și ingineri.

Holban,Țuțuianu. Dumitru Qctavian Bejbescu.Combinatul pentru azbociment Medgidia, preocupă cel

TINERI DIN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE I Ținînd seama 
că sarcina principală, de interes național este in aceas
tă perioadă stringerea neintirziată și fără nici o pier
dere a întregii producții agricole, fiți in primele rinduri 
ale bătăliei hotărîtoare pentru recoltă (...) ; participați 
activ la intreaga activitate care se desfășoară in agri
cultură, la acțiunile de apărare, extindere și 
intensivă a fondului funciar, la modernizarea 
voltarea zootehniei.

folosire 
ți dez-

In aceste zile, oamenii satelor nu cunosc odihna. Depozitarea noii recolte, rod al de un an, preocupă în înalt grad. Pe combine, toare, pe presele de paie, pe semănători mijloacele de transport te mulți tineri. Aproape numai tineri ! La Chemarea ce le-a fost adresată ei au răspuns prompt, cu devotament și cu realizări demne de reținut : douăzeci și una de unități a- gricole au încheiat recoltatul păioaselor cu mult mai devreme în comparație cu graficele : randamentul de folosire a 99 la sută dintre combine fiind cu peste 25 la sută superior realizărilor din anii precedenți. Toate combinele ce acționează in

muncii cel mai pe trac- balotat ori pe — foar-
sînt deser-„campania griului" vite de către tineri mecanizatori și cooperatori, de către elevi veniți în vacanță. Exemplificări 7 La Chirnogeni, Cogealac. Topalu, Murfatlar, Independența, Pecineaga, Valu-lui-Traian, Bărăganu, Cumpăna. De asemenea, prin acțiunile lor, tinerii au contribuit la eliberarea terenurilor de paie, la pregătirea și însămînțarea cu culturi duble a peste 70 de mii de hectare ; au asigurat înmagazinarea recoltei, anul acesta superioară cu aproape opt sute de kilograme în medie celei planificate la hectar.Făcînd dovada unei înalte responsabilități față de cuvintul dat. uteciștii din satele județu-

lui „dintre ape“ participă la activitățile din grădinile de legume și din plantațiile pomicole ; iar cantitățile de produse valorificate întrec cu pină la sută la sută pe cele contractate spre a fi livrate în perioada actuală. Au fost strinse din cimp cantități de furaje cit să acopere necesarul de fînuri pentru toată perioada de stabulație. Iar această participare se materializează acum în sporuri de lapte și carne înregistrate în majoritatea unităților agricole : 3,4 litri lapte în plus pe zi de la 648 de vaci — I.A.S. Cernavodă, 2,8 litri lapte obținuți în plus pe zi de Ia 543 vaci — la I.A.S. Pietreni ; 1,8 litri lapte în plus pe zi de la 1 182 de vaci — I.A.S. Amzacca ; 1,6 litri lapte în plus pe zi de la 962 de vaci — I.A.S. Mangalia ; 0,800 litri lapte in plus pe zi de Ia efectivul de vaci al cooperativelor agricole ; valorificarea suplimentară a cincisprezece vagoane carne de batal și tăurași îngră- șați și de două ori pe atita carne de porc, Concomitent, tinerii constănțeni au participat la recuperarea pentru agricultură a peste o sută de hectare și la exploatarea intensivă a circa douăzeci de mii de hectare a- menajate pentru irigații. Se a- preciază la un spor valoric, de cinci milioane de lei producția vegetală obținută prin materializarea acțiunilor uteciste. Mașini agricole în valoare de patru milioane ajunse la vîrsta casării lucrează acum pe ogoarele unităților de producție pentru că ei, uteciștii, le-au reparat și Ie îngrijesc. De asemenea, în aproape o sută de puncte ale județului tinerii participă pe șantierele locale de sporire a fertilității pămîntului prin irigații, desecări sau lucrări de combatere a săraturilor și prevenirea inundațiilor....Sînt secvențe din întrecerea utecistă desprinse în aceste zile, ce au urmat publicării Chemă-, rii C.C. al U.T.C., în județul unde vara nu înseamnă doar Litoral.

CE POT FACE 
ORGANIZAȚIILE 

PENTRU NAVETIȘTII LOR ?
Deocamdată, întrebarea care 

se pune este următoarea: unde 
activează ca uteciști navetiștii ? 
In întreprindere ? In sat. ? Nimic 
nu este clar, ventm că nici nu-și 
pune nimeni întrebarea mai se
rios,

Din discuțiile cu mai mulți ti
neri re-umăm cîteva observații: 
„La fabrică trage tot comitetul 
de noi să participăm la diverse 
acțiuni, și să le ducem pină la 
capăt, dar noi trăim 
gîndul 
Credeți 
ce ceea

mereu cu 
trenurilor, 

nu ne plă
cere P Dar

la
că
ce 

să facem in 
vem timp liber. Este normal să 
participăm la fabrică la adunările 
generale pentru că și de noi. de 
uteciști. depinde soarta produc
ției Dar să nu pierdem un tren 
pentru că am fost convocați să 
stringent 20 de borcane spar
te...

— Tovarășe Vacile Pop, n-am 
văzut in nici un program de ac
tivitate vreo aluzie la navetiști. 
E normal ?

— Nu, nu este normal. Dar, 
navetist fiind, am o convingere

mersul 
nouă 
ni se 
sat, acolo unde a-

bazată pe realitate. aici, în fa
brică, in ceea ce îi privește pe 
navetiști, organizația trebuie să 
se preocupe in primul rînd de 
cursul firesc al adunărilor gene
rale și de invățămiatul politic. De 
rest, de muncă patriotică, de ac
tivitățile cultural distractive și 
toate celelalte să se ocupe orga
nizațiile U.T.C. comunale care 
să aibă obligația de a include în 
acest larg capitol toți navetiștii 
localnici.

Și secretarul navetist exclamă 
CU regret:

— Ce aș face eu să fiu secre
tar în Botiz, unde locuiesc...

Ne întrebăm și noi ce ar face, 
mai cu seamă că ideea lansată 
nu pare deloc de neglijat. Ne 
întoarcem în comuna Halmeu

— S-a constituit un consiliu 
al navetiștilor format din cinci 
tineri, afirmă secretarul comite
tului comunal U.T.C., Aurel 
Bilț. Au fost instruiți conform 
indicațiilor primite de la județ 
și gata...

Adică asta a fost tot ce s-a în- 
tîmplat. cu navetiștii din Halmeu.

— De ce numai atît ? am 
trebat.

— Pentru că un Consiliu 
navetiștilor nu-și are rostul 
condițiile în care există un 
mitet U.T.C. comunal. Navetiștii 
activează în comună și fără prea 
multe regulamente sau indicații. 
Așa Incit sînt de acord să le
giferăm o realitate existentă, cu 
alte cuvinte să traducem în prac
tică ideea 
F.M.C.E.
Mare. Nu 
activități.

Ne-am
Grigore Sălăgeanu, prim-secretar 
al Comitetului județean Satu 
Mare al U.T.C.

— Considerați că o asemenea 
reorientate, din mers, în ceea ce 
îi privește pe navetiști și activi
tatea lor necesită eforturi, supli
mentare, o schimbare radicală a 
unei, structuri organizatorice în 
cadrul activului județean P

— Nu, deși mai sînt multe de 
pus la punct, cea mai simplă so
luție mi se pare următoarea . ac
tivistul care răspunde de o comu
nă să urmărească și activitatea 
navetiștilor, atît în sat cit și la 
locul de muncă. Și, în acest caz, 
atenția trebuie îndreptată deopo
trivă în ambele direcții, ca să nu 
lucrăm cu jumătăți de măsură.

...Punem punct aici anchetei 
noastre. S-a înțeles că, deocam
dată, navetiștii trăiesc între două 
trenuri fără să facă ceva deose
bit nici într-o parte nici iii alta. Și 
cele prezentate aici nu au inten
ția de a semnala numai o situa
ție existentă intr-un anumit colț 
de tară. De asemenea, tuci pro
punerile rostite nu au Caracter 
legic. Ancheta de față este o 
pledoarie, la urma urmelor, pen
tru declanșarea unor acțiuni me
nite să-i facă pe tinerii navetiști 
să simtă că sînt. uteciști și acasă 
și la locul de muncă, și să nu ne 
mai culcăm pe o ureche zicîn- 
du-ne că navetiștii sînt... „nave
tiști” și că ei nu au nici timp, 
nici interes să depună o activi
tate utilă.

in-
al 
în 

co-

colegului de la 
„23 August” Satu 
consilii ne trebuie, ci

adresat și tovarășului

EMANUEL ISOPESCU

Uzina „1 Mai” — Ploiești. Ea montaj un nou lot de instalații de 
foraj 2DA-100.
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de ereditate genealo- preeminență a singe- aici și caracterul fix, Înghețat al ierarhiei

tuturor clătește (stir- de tot uitare și din ștergere a lucrurilor la oamenii veacurilor

un Miron

Între 11 și
18 septembrie:

Operele unei mari personalități, așa cum este și Dimitrie Cantemir, nu pot fi bine înțelese decit raportîndu-le unele la altele, privind pe una sub lumina celeilalte și descoperind ceea ce, la o privire superficială sau parțială, ea nu ne spune in chip direct și explicit. S-ar părea, de exemplu, că o carte precum Viața lui Constantin Cantemir, biografia tatălui redactată de fiu, s-ar datora exclusiv unor rațiuni politice, Cantemir avind nevoie să pledeze cauza familiei sale domnitoare. Desigur, aceasia este o cauză Însemnată, dar nu singura. Știm, pe de altă parte, că Neculce, scrie in cronica lui despre neamul Cantemireștilor, răzeși din Fălciu, oameni simpli, „proști", „de gios“. Optica medievală asupra ierarhiei rangurilor și a ascendenței nobiliare funcționează din plin în timpul lui Cantemir. Dar tocmai de a- ceea, comparînd ideile umaniste ale prințului moldovean expuse ca atare in alte lucrări (Istoria ieroglifică, Hronicul), cu biografia, idealizată bineînțeles, a tatălui și comparîndu-le apoi cu modul medieval de evaluare a ființei umane în virtutea unor criterii exterioare persoanei, ne dăm seama mai bine de semnificația multiplă a unei asemenea cărți. Viața lui Constantin Cantemir, scrisă de fiul său Dimitrie. pe lingă rolul ei propagandistic. are și o adîncă semnificație morală ce se cuvine reținută. în primul rînd să observăm că solidaritatea dintre tată și fiu, exprimată in felul acesta, prin scrierea unei biografii idealizate, se întemeiază pe o anumită concepție despre sursa nobleții omului.Anume, noblețea nu mai este o învestitură divină și nici nu se moștenește in chip pasiv ci izvorăște exclusiv din faptele fiecăruia, din năzuința spre do- bîndirea gloriei personale. a faimei, a numelui bun. Față de ierarhia medievală, impenetrabilă, cîmpul competiției întru cîțtigarea „numelui bun" își desface granițele. Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie, a- pare in biografia pe care i-o dedică fiul ca o ilustrare elocventă a acestei noi mentalități, conform căreia nu voința divină ci liberul arbitru prezidează faptele omului. Eroul este produsul faptelor sale și anume al faptelor vitejești, glorioase, cu un conținut cetățenesc și patriotic. Gloria este efectul acordului dintre afirmarea virtuților personale și „folosul de obște". Există in carte mai intii o inițiere, un exercițiu al faptelor glorioase. „Strămutat" la cincisprezece ani în „Țara leșească, la Cazimir craiul", Constantin participă la „război cu dese ciocniri" în care „deși mai tî- năr, a arătat pilde de bărbăție și vitejie vrednice de prețuire". Și, mai departe, „Așa s-a făcut că a aflat mare faimă". Un hatman l-ar fi prețuit astfel : „Nicidecum să nu socoți că ai fost prins — îi spune el unui ofițer suedez înfrtnt de Constantin Cantemir — de un om din proști și fără faimă, ci de un om viteaz foarte, vestit prin multele sale isprăvi războinice", întors în țară, trece la București și, întîmplîndu-se la o vî- nătoare domnească, se ilustrează și ca un „minunat arcaș". E „primit cu mare cinste" pe baza scurtului dar gloriosului său trecut. Intră în armata domnului și „Stînd el cu vitejie chiar în linia de foc, fu lovit de un turc cu o săgeată in dreapta buricului ; el nu-și părăsi însă. ci tuși de puțin locul

din pricina rănii, ci, dimpotrivă. așa, cu săgeata frintă in pintece, nu se mișcă de acolo vreme de trei ceasuri". Acesta este așadar viitorul domn : viteaz. neînfricat, plin de virtuți a căror exercitare e destinată în cele din urmă folosului țării în care domnește iar biografia scrisă de fiu este o colecție de fapte menite să confirme un renume, ciștigat, nu moștenit, pus în slujba tării. „în Vita Constantini Contemyrii — scrie Petru Vaida în Dimitrie Cantemir și umanismul — „nomen", „fama" și „gloria apar peste tot ca mobil al acțiunilor săvîrșite de eroii povestirii, inclusiv de Constantin Cantemir, dacă nu de cel real, în orice caz de către cel idealizat, pe care ni-l înfățișează fiul său Dimitrie". Același autor, analizînd pe larg motivele umaniste în opera lui Cantemir, leagă concepția lui

cilor, de nu s-ar fi pre alb clătit, incă de demult și lauda numelui lor deodată cu oasele tărna o ar fi acoperit”. Considerarea nu numai a facerii dar si a scrierii istoriei ca fapt maior și respingerea umanistă a con- giderărli operei ca act secund, și de importanță secundară, se explică prin cultul memoriei care instaurează și perpetuează amintirea eroilor și a fantelor. Pentru a ilustra acest cult umanist al istoriografiei, Petru v»i- da reproduce, în lucrarea amintită, acest citat extrem de semnificativ : „Căci după alalalte a strămutărilor giocuri, încă mai mult risul nește cea pomenire o dată devechi lucrate ; și cindailea (poate) împreună cu făcătorii al faptele tot într-un mormînt s-ar fi îngropat, de n-ar fi fost ur-
SEMNIFICA ȚIA

UNEI

BIOGRAFII

99 Viața lui
Constantin Cantemir**

de Dimitrie Cantemir

Cantemir despre glorie de principiul ................................................sului glorie eticii timp, cărturar, scriind biografia eroică și glorioasă a părintelui său acordă o mare prețuire, iarăși tipic umanistă, nu numai făptuitorului, omului ca exponent al faptelor sale ilustre, dar și celui chemat să participe la nemurirea eroului : istoricul, cronicarul, cărturarul. în „idealizarea" eroului biografiei, pe lîngă pietate filială trebuie așadar să vedem și un reflex al mîndrieȚ conștiente a istoricului care nu poate scrie dccit despre _ fapte mari, pe măsura propriei lui meniri și considerații. Gloria este, astfel, un subtil aliaj — și un acord în același timp — dintre fapte și proiecția lor cărturărească, intelectuală : „Istoricul adevărat — adecă carile istoria adevărat precum s-au avut istoricește — lauda împreună cu făcătoriul împărțește. căci cela au ostenit lucrul a săvîrșl, iară ceasta au nevoit în veci a să pomeni. Și incă mai mult pre scriitorii decît prericiți și drăzni. faptele

patriotismului, al „folo- de obște" : „conceptul de apare ca un aspect al cetățenești". In același insă, marele umanist și
mat îndată scrîșnetul condeeior. după tunetul și trăsnetul armelor. De unde orice, și cit nul mult decît să >e

făcătorii minunelor fe- lăudați a numi voi in- Căci după armele si iroilor, condeiele istori-

astăzi avem și știm, mai de la scriitorii lucrurilor, de la făcătorii lor trebuie cunoaștem”.în conceptul de glorie, . . dar, se împletesc strîns, într-o sinteză inextricabilă, cultul țiunii, al faptei eroice în „folosul de obște", ca justificare • eroismului personal, cu egala prețuire a amintirii celor înfăptuite. In acest fel cultura este înțeleasă ca memoria umanității active, eroice, glorioase. A- mintirea este un fond perpetuu și, în ultimă instanță, repr'- zință nemurirea năzuită d» eroi, nu doar tezaur sacru dar și forță activă a progresului, o sumă de experiențe semnificative, cu mare valoare orientativă pentru destinul patriei. Biografia pe care fiul o dedică tatălui răspunde deci, pe lîngă scopurile practice pe care le va avut în epocă, și ilustrării conceptului de glorie din gîndir’a umanistului Dimitrie Cantemir.Pe de altă parte aceeași biografie mai constituie, implicit, și bogata ilustrare a ideii ridicării în demnități a unor oameni simpli, de jos, pe baza meritelor personale. Se știe că în concepția medievală, noblețea e •

chestiune gică, de lui. De închis și feudale, spiritul de castă foarte exact descris deCostin : „Domnii la domnii, pre feciorii săi poftescu să-i vadră ieșiți, boierii la boierii, slujito- riul să bucură să-și vadză de slujitorie pre feciorul său harnic. pementeanui de hrana pă- mintului pre feciorul său destoinicii poftește să-1 vadză”. Dimitrie Cantemir. însă, nu „poftește", și nu mai concepe in acest spirit de castă promovarea oamenilor, ridicarea lor în ranguri și demnități. Viața tatălui său ii stă dinainte ca o mărturie vie a ceea ce fiul putuse ri afle din frecventarea asiduă a umaniștilor și din propria sa gindire înaintată. Biografia ta- • tălui este și povestirea ascensiunii unui ins de jos pe baza virtuților proprii, spărgînd astfel cercul ierarhiei feudale. Cantemir, adversar al marii boierimi șl al meritelor moștenite, susține criteriul eficienței personale, al „adevăratei no- bleți" ce constă din calitățile firești și faptele care le. ilustrează. Gîndirea lui Cantemir, așadar, nu e străină de principiul promovării democratice, cum am zice azi, de o selecție socială autentică din care orice criteriu sau privilegiu de castă se vede exclus. După cum arată Petru Vaida în Dimitrie Cantemir și umanismul, autorul Istoriei ieroglifice șl al Istoriei Imperiului otoman procedează în mai multe rînduri ca unul dintre acei umaniști care „se foloseau adeseori de descrierea moravurilor altor popoare pentru a-și exprima părerile soctal-po- litice". Ca și spătarul N. Mi- lescu care descria moravurile chinezilor pentru a-și exprima propria lui teză : „în China nu se ia în seamă noblețea... la ei cel mai nobil este cel mai învățat. Și cel care știe mai multă carte, chiar dacă s-a născut din părinți simpli, primește cea mai mare parte", tot așa Cantemir își susține propria convingere umanistă a promovării prin merit personal scriind despre turci : „Turcii nu leagă noblețea de o lungă scară de strămoși, căci ei se cred toți la fel de nobili ; ei socot că onorurile nu trebuie acordate acelora care s-au născut din părinți nobili, ci oamenilor înțelepți și cu multă experiență, care, prin practicarea virtuților și-au înnobilat spiritul".Indiferent de valoarea istorică a informațiilor din Viața Iui Constantin Cantemir, biografie desigur idealizată, cartea aceasta poate fi socotită ca un manifest demonstrativ, de o mare semnificație pentru concepția voievodului și cărturarului umanist despre om și despre promovarea socială a meritului. Și dacă într-adevăr noblețea, ea însăși, nu se moștenește ci se cîștigă de fiecare prin virtuțile proprii, putem să ne declarăm fără ezitare moștenitorii ideilor despre noblețea morală și spirituală pe care le-a nutrit marele nostru umanist. Aceste neperisabile idei-modele fac și ele parte din tezaurul moral al omului nou pe care vrem să-l construim.

a șasea

Un an de învățătură încheiat cu o fructuoasă perioadă de vacanță. Studenții după oe au trecut 
examenul producției, se vor bucura d» o meritată VACANȚA.

Foto : ȘTEFAN WEISS

Interviul nostru cu SERGIU LUPU
vicepreședinte cu probleme profesionale al Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar 

București

Examenele studențești din a- ceastă vară s-au desfășurat sub semnul mobilizatoarei chemări la întrecere lansată de Consiliul U.A.S.C. din Centrul universitar București, acțiune care a polarizat eforturile tuturor a- sociațiilor studenților comuniști în vederea sporirii calității pregătirii profesionale, creșterii responsabilității față de complexa formare intelectuală și politică necesară specialiștilor de mîine. Am solicitat tovarășului Sergiu Lupu, vicepreședinte cu probleme profesionale al Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar București cîteva amănunte legate de sesiunea recent încheiată, de calitatea cercetării studențești și a practicii de vară, indicatori esențiali în competiția pregătirii profesionale exemplare.Unul din indicatorii întrecerii — prezentarea la examene — a cunoscut o sensibilă creștere față de anul trecut : de la 88,9. la sută la 90,7 la sută, în condițiile creșterii numărului de. stu- dent/examen. La unele institute procentele de prezentare au fost mult superioare mediei : la Universitate — 99,49 la sută (4 ani) și 100 la sută (3 ani), la Institutul politehnic — 99,32 la sută (ingineri) și 99.12 la sută (sub- ingineri), la Institutul de construcții, Institutul de arhitectură, Institutul de petrol, gaze și geologie, I.A.T.C. și I.E.F.S. — 100 la sută. Față de sesiunea similară a anului universitar trecut, a crescut și procentul de inte- graliști cu 4,27 la sută, un evident salt calitativ înregistrîn- du-se la institutele tehnice -- Institutul de construcții (cu 5.87 la sută), Institutul politehnic (cu 8.06 la sută) — și în cadrul a- cestora la secțiile de subingi-

neri : Institutul de construcții marchează o creștere a numărului de integraliști cu 8,29 la sută și Institutul agronomic — cu 28,68 la sută. Aceste rezultate dublate și de numărul în scădere al studenților ce părăsesc cursurile atestă începutul stabilizării acestei forme de învăță- mint. Ponderea notelor bune și foarte bune se ridică la 93,60 la sută, procent mult superior celui de anul trecut — 78,16 la sută. Rezultate foarte bune ca și in anii precedenți au fost înregistrate la institutele de artă, iar în cadrul celorlalte institute procentul notelor de 9 și 10 este elocvent : Institutul politehnic — 30,12 ; Universitate — 37,49; Institutul de construcții — 22; In-
Responsabilitatea studențimii 

tradusă in notele maxime. 
Un elocvent salt calitativ 
față de sesiunea similară a 
anului trecut.
Activitatea de cercetare și 
practica - componente prin
cipale ale pregătirii multila
terale a viitorilor specialiști.
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BĂRBAȚII PRIMEI SOSIRI

vrea 
fără 
șan- 
care

că

în viața unui șantier, există 
un moment pe care epopeile 
îl uită, sau îl ocolesc, neștiin- 
du-l. La care reporterul nu 
asistă decît dacă întîmplarea 
îl nimerește acolo, deși, nici 
unul din actele spectaculoase 
la care acesta apoi se 
martor, nu s-ar petrece 
acele clipe. în viața unui 
tier e un moment, cu 
el ÎNCEPE I

L-am trăit, pentru
timpul de care vorbim nu se 
vede, ci se trăiește, PE OLT. 
La ora primei cunoștințe a 
rîului cu oamenii neliniștei 
sale viitoare, la ceasul întîl- 
nirii oamenilor cu aprigul par
tener al încleștării care ur
mează. O luptă în care vic
toria e cumpănită înainte de 
începerea ei, precum manie 
bătălii mitologice, dar căreia, 
știința aplecării sorților nu-i 
răpește din încordare, de par
că, hotărîții învingători, nu 
și-ar cunoaște, dinainte, iz- 
bînda.

Dar încă, atunci, lupta nu 
începuse I Apele își rostogo
leau fără teamă drumul, spre 
fluviu, somnul munților se pe
trecea ca totdeauna, doar 
atît: între munte și apă, în 
liniștea verde a văii, se insta
lase o tăbliță : întreprinderea de construcții hidroenergetice Olt. Strîmbă, cocoțată cam 
alandala pe par, supărătoare 
apariție în liniile știute 
văii

Tăcerea domnea încă, 
tulburată de presimțirea 
lului, cînd au venit, EI I

In adăposturi umblătoare 
pe roți, în cîntecul smucit al 
motoarelor, soseau cei dinain
te sortiți victoriei. Vremea se 
alia celorlalți — într-o cava
lerească opțiune — așa că 
nici o rază de soare nu-i sa
luta pe „necunoscuți", nici 
un semn de senin nu le proo
rocea izbind a. Și totuși, ve-

3
neau ! Bărbătească această so
sire, această dinții așezare pe 
locul înfruntării I Pe tăcerea 
Oltului, se instala prima rulotă I

Pe liniștea bătrînului rîu, 
începeau să existe viitorii săi 
supunători / Unul era Con
stantin Mengher, inginerul șef 
al inscripției de pe prima tă
bliță : întreprinderea de con
strucții hidroenergetice OLT. 
Participant la înălțarea Bi- 
cazului, a Argeșului. Rîurile 
înseamnă îmhlînzirea lor, iar 
la efortul de îndemînare do
mestică a apelor Constantin 
Mengher a fost participant și

ale

ne- 
exi-

( îndrumător, așa cum se cuvi
ne a fi orice înălțător de ba
raje. A adus pe locul ultimu
lui „conflict", 12 rulote, un 
buldozer, un trailer cu exca
vator și un autocamion. Bi
lanțul e un semn „mecanic" 
al ajungerii, iar autorul lui 
nu-l învrednicește cu nici o 
mențiune rezistînd presiunilor 
reporterului printr-o replică, 
menită să-i sufoce acestuia 
„apetitul" de inedit: ,.Nu-n- 
țelegeți că așa a fost și la 
Bicaz, și la Porțile de Fier și 
la Argeș P“ Ei, cum nu, înțe
legem, așa e peste tot, unde 
în perimetrul neutru și nea- 
vertizat al geografiei țării se 
deschide o poartă sare mîi
ne I înseamnă să n-o consem
năm ? Interlocutorul nostru 
cedează nu de tot, ci propu- 
nînd un „compromis": — 
Bine, atunci să scrieți — mai 
ales că sînteti doar la ..Scîn
teia tineretului" — despre 
Milicioiu, Ionescu, Foltache— 
ingineri „stagiari. I" Sînt atît 
de vrednici, de parcă ar fi, 
de cînd lumea, ȘANTIE-

RIȘTI 1 l-am promis, si n 
vom face, dar aici ne propu
nem să surprindem totuși, 
OAMENII DIN PRIMA RU
LOTĂ I„Toate treptele — se execută cu Oltul nereaulariza*”. 
Adică asaltul se săvîrșește 
fără precauțiile obișnuite, fără 
a dirija în vreun fel incon
știenta curgere a rîului. Lăsa
tă în voia ei, apa se răzbu
nă : anul trecut, la Govora își 
pusese în gînd să invadeze 
„canalul, de fugă". Peste 
noapte Oltul se hotărîse să-și 
schimbe mersul I Un „subter
fugiu" la care recurge orice 
atacat pentru derutarea „a- 
gresorilor": rîul își „uitase", 
drumul, căutîndu-și un altul 
în întuneric I I-au amintit 
„traseul" dulgherii lui Vasile 
Ghinuță și terasier-betoniștii 
Gheorghe Bănică, Cost ache 
Pascal. Petre Popa...

Oamenii din prima rulotă... 
Consemnarea are caracter fes
tiv. Șl totuși ei, bărbații pA- 
mei sosiri, nu sînt, poate, tot
deauna și cei mai fericiți din
tre ajungătorii ei: el, omul 
celei de-a doua „inaugurări" 
a apelor a lăsat pe teritoriul 
sigur al primei, o iubire; el, 
pionierul unei controverse a- 
prige cu natura n-a îndrăz
nit să răspundă uneia infinit 
mai simple, cu bine. Drumul 
însă continuă. Pe locul ales 
al confruntării, asemenea pre
stabilitei ordini a lucrurilor, 
sosesc, cei dintîi, oamenii din 
prima rulotă. „Atențiune, se 
deplasează cu viteza de... km. 
pe oră 1“ Atunci cînd PLEA
CĂ ! Deocamdată însă RĂ- 
MÎN! La Bicaz sau la So
meș, la Olt sau la Argeș, se 
petrece o SOSIRE fără de 
care lupta nu ar exista : vin 
OAMENII DIN PRIMA RU
LOTĂ 1

SOFIA SCORȚARU
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C. STANESCU

Comuna Sintereag din județul Bistrița Năsăud, urmărește și ea 
prefacerile urbanizării. Foto. EM. T1NIALĂ

stitutul agronomic — 25,89: Institutul de arhitectură — 60. U- nele rezultate mai slabe au, printre altele, drept cauze : lipsa de echilibru între sesiuni, gradul sporit de dificultate al sesiunii din vară, repartizarea disproporționată a materiei, eforturile inegale depuse pentru asimilarea cunoștințelor. Aceste cauze vor trebui să mobilizeze și mal mult asociațiile studenților comuniști în intervenția lor activă, matură procesului de învățămînt cină majoră rința a IX-a în ansamblu de examene demonstrează faptul că studenii au privit cu un sporit simț de răspundere și cu o deosebită seriozitate calitatea pregătirii profesionale.— Cercetarea științifică studențească reprezintă la rîndul el un factor hotărîtor în formarea viitorului specialist, fiind, in același timp, un indicator important în întrecerea lansată de asociațiile studenților comuniști din București. Care sînt principalele direcții ale realizărilor acestui an universitar ?— Sesiunile cercurilor științifice studențești ce s-au desfășurat în lunile aprilie-mai au demonstrat potențialul cercetării în în- vățămîntul superior și prin volumul mare de lucrări cu aplicabilitate în producție — circa 1 000. Preocupările membrilor cercurilor științifice direcționate pe nevoile producției au avut un rol deosebit și în obținerea rezultatelor calitativ sporite din sesiune și Ia creșterea număru

pentru perfecționarea sar- asumată la Confe- a U.A.S.C.R.-ului. rezultatele sesiunii din această vară

lui de lucrări de licență elaborate sub directa îndrumare a cadrelor din producție. 4 825 de studenți au realizat 2 813 lucrări științifice dintre Care cele mai valoroase vor fi prezentate la Conferința națională a cercurilor științifice Rezultate nute în cercetării țești cu .tul politehnic, Institutul de construcții, Academia de studii economice și Institutul agronomic. în același timp, pentru a se evita demararea greoaie pînă acum a planului tematic de cercetare pentru viitorul an universitar au fost luate măsuri pentru abordarea acestuia încă din perioada practicii de vară, astfel ca membrii cercurilor științifice din institute să poată începe e- laborarea lucrărilor cît mai cu- rînd, avînd la dispoziție și bogata sursă de sugestii ce o reprezintă producția.— Care sînt concluziile comisiei profesionale după desfășurarea primei jumătăți a perioadei de practică 2— în general, se poate spune că practica din acest an este mai bine organizată față de anii treeuți, datorită eforturilor depuse, atît de institute, cît și de întreprinderi pentru respectarea convențiilor. Prezența este bună, s-a efectuat, în mod corespunzător, prelucrarea normelor de protecție a muncii. O parte din studenți s-au angajat în producție, în unele întreprinderi studenții au început lucrări de cercetare pe teme propuse de întreprinderi (Danubiana) continuînd colaborarea științifică din timpul anului, s-au organizat acțiuni comune cu organizațiile U.T.C. (Grivița Roșie, I.I.S. Automatica, I.O.R.). Totuși, am înregistrat și aspecte negative : absențe nemotivate la unitățile de practică de la uzinele „Semănătoarea" și I.T.A. ; la Tricodava și Tînăra Gardă a lipsit evidența convențiilor, îndrumătorii au lipsit de la locurile de muncă ale studenților (23 August și U.R.A. — Grivița Roșie). în ansamblu s-a remarcat în acest an o sporită preocupare din partea întreprinderilor, a organizațiilor de partid și U.T.C. pentru asigurarea unor condiții cît mai bune desfășurării practicii. Alături de sesiunea de examene și cercetarea științifică, practica în producție, se înscrie în continuare printre o- biectivele de prim ordin ale activității asociațiilor studenților comuniști in vederea unor continue perfecționări pentru a traduce în viață sarcinile ce stau în fața învățămintului superior prezentate și clarificate la Conferința Națională a P.C.R. și subliniate recent la Plenara C.C.P.C.R. din 18—19 iunie 1973.

din toamna acestui an. meritorii au fost obți- domeniul integrării științifice studen- producția la Institu- Institutul Academia

al
Interviu consemnat de 

CALIN stanculescu

„Pensionarii din Câlan"Intitulat astfel, articolul apărut în nr. 7373 al ziarului nostru, critica atitudinea acelor fotbaliști, membri ai echipei „Victoria", care, în timp ce colegii lor de muncă se străduiau să obțină rezultate cit mai bune, își pierdeau timpul prin cofetării. Conducerea uzinei „Victoria" din Călan a dezbătut conținutul articolului cu toți sportivii și conducătorii asociației, după ce în prealabil a analizat fiecare caz în parte și a stabilit măsurile ce trebuiau luate.„Considerăm că articolul ne-a fost de un real sprijin in întronarea disciplinei în rîndul unor sportivi care erau certați cu disciplina și în rîndul acelora care se consideră „susținători" ai echipei, dar care nu fac altceva decît să aducă prejudicii disciplinei și comportării sportivilor “ — ne scrie conducerea uzinei.„Pentru îmbunătățirea stării disciplinare — se afirmă în continuarea răspunsului am luat măsuri ca șefii de secții sau de servicii in subordinea cărora lucrează fotbaliștii, să fie mai exigenți, astfel ca aceștia să respecte programul stabilit." Spe

răm în eficacitatea măsurilor luate.
Un singur răspunsArticolul „Duminică sportivă în școlile craiovene", apărut în „Scînteia tineretului" nr. 7420, semnala absența organizării activităților sportive în unele licee vizitate de redactorul nostru.

tiv surprindea aspecte negative legate de inactivitatea sportivă din mai multe școli craiovene, așteptăm și răspunsul acestora. Chiar dacă acum este vacanță.
Se face lumină„Scînteia tineretului" din 15 februarie 1973, sub titlul „Brigadierul era un hoț, Iar preșe-

„Cele sesizate au fost juste" — ne răspunde direcțiunea liceului „Nicolae Bălcescu". „Critica ce ne-a fost adusă a fost folosită pentru organizarea unei ședințe de analiză profundă și luarea de măsuri eficiente".Reținem că s-a întocmit și un plan de muncă în care s-a pus accent deosebit pe acțiunile cu caracter de masă în timpul liber al elevilor și mai ales duminicile. Dar cum articolul respec-

dintele îi era ginere" publica un articol în care erau dezvăluite și incriminate gravele abateri să- vîrșite de Gorun Gheorghe, brigadier la C.A.P. — Broșteni, județul Mehedinți. Deși faptele a- cestuia erau bine cunoscute, atît de membrii cooperatori cit și de organele de miliție din localitate, nu s-a luat nici o măsură împotriva celui care. fără scrupule, fura din avutul obștesc. „Oare cit va mai putea fi

mușamalizată această crasă hoție ?“, întreba redactorul nostru organele în drept.Aflăm că. în urma apariției articolului amintit, procuratura județeană Mehedinți a cerut postului de miliție din Broșteni cercetarea faptelor semnalate. Cercetările au fost însă efectuate sumar, astfel că prin referatul nr. 20 din 4 mai 1973, adresat procuraturii locale Strehaia, postul de miliție propunea, paradoxal... „scoaterea de sub urmărirea penală a învinuitului Gorun Gheorghe".Incorectitudinea nu a răma' nesancționată. „Deoarece po?ul de miliție Broșteni a făcut Pro_ punerea de soluționare ara a verifica suficient fapte® sesizate în cuprinsul arti4'u'ub ara cerut conducerii ȚpPsctoratului județului Mehedir1 sancționarea lucrătorului virivat de aceasta și preluarea "osarului de către inspectorat 'erd,ru completarea acestuia ne scr’e procuratura județea4 Mehedinți.Așt/tăm rezultatul definitiv.Redactorul rubricii : 
DOMNIȚA VĂDUVĂ

ediție a

Festivalului 
international J 

„George 
Enescu"La 11 septembrie, la Ateneu, 

va avea loc concertul inaugural 
al celei de a 6-a ediții a Festiva
lului „George Enescu" — impu
nătoare sărbătoare artistică inter
națională ce-și propune să oma
gieze pe until dintre cei mai de 
seamă reprezentanți ai muzicii 
veacului XX.

Susținut de fruntași ai artei 
muzicale românești, de formații 
și de artiști de prestigiu de peste 
hotare, Festivalul „George Enes
cu'' ne va prilejui, ca și în edi
țiile sale anterioare, un contact 
substanțial cu mari valori ale 
creației enesciene, cu realizări de 
ptim ordin ale componisticii con
temporane românești, cu unii din
tre cei mai de seamă reprezen
tanți ai artei interpretativ» din 
zilele noastre.

Ca fi în edițiile trecute, un 
loc special îl ocupă in agenda 
Festivalului concertele la care 
își vor da concursul formații și 
oaspeți de peste hotare, li. vom 
putea «sculta astfel ca soliști ai 
unor concerte simfonice și în re
citate speciale pe Sviatoslav 
Richter, Yehudi Menuhin și 
Philippe Entremont.Sviatoslav Richter va interpre
ta în concertul inaugural al 
Festivalului (dirijor M. Cristes- cu), „Imperialul" beethovenian, Yehudi Menuhin va interpreta în 
concertul final al Festivalului 
(dirijor Iosif Conta), Concertul 
de Beethoven, iar Philippe Entremont va fi solistul celor două 
concerte pentru pian de Ravel 
în simfonicul Filarmonicii „Mol
dova" din Iași dirijat de Ion Baciu.

Afișul Festivalului mai anunță 
doi dirijori de prestigiu interna
țional, francezul Georges Pretre— 
la pupitrul Filarmonicii „George 
Enescu — avînd drept solist pe Val. Gheorghiu și iugoslavul 
Samo llubaa — la pupitrul Or
chestrei Simfonice a Radiotele- 
viziunii Române—avînd drept so
list pe Ion Voicu.

Un concert de interes ni-l re
zervă cu siguranță un. reputat 
ansamblu european — Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii So
vietice—care sub conducerea di
rijorului Ghenadie Rojdestvenski, 
ne propune un program cu lu
crări de Enescu, Scedrin și 
Ceaikovski.

Mai întîlnim pe afișul Festiva
lului reputate formații camerale 
internaționale: Corul „Madriga- liștii din Praga“, Orchestra de 
cameră „Collegium Aureum”, 
Orchestra de cameră „Soliștii din Sofia”, Cvartetul din Tokio.

Festivalul bucureștean va pri
lejui, totodată, o amplă trecere în 
revistă a forțelor artistice națio
nale. Alături de formațiile, de 
dirijorii și soliștii mai sus men
ționați care vor particip'’..S.n ca
drul unor concerte simfonic.?, 
vom mai putea audia în zilele 
lunii septembrie, în competiția 
muzicală enesciană, concerte ale 
Corului de cameră „Madrigal" 
— dirijat de Marin Constantin, 
ale orchestrei de cameră „Bucu
rești" (dirijor și solist — Ion Voicu), Cvartetul Filarmonicii 
din* Cluj, Cvartetele „Philarmo- nia , „Pro Arte", „Muzica”, 
un recital de lieduri cu concursul 
unor artiști ca E. Moldoveanu, Martha Kessler, Val. Teodorian 
etc.

Alături de cîteva dintre capo
doperele literaturii muzicale uni
versale, afișul Festivalului acordă 
o atenție deosebită creației mu
zicale naționale. Cuprinzînd mul
te opusuri românești de la lu
crări de bază ale repertoriului 
enescian ca Simfoniile a I și a 
S-a la creații definitorii din 
peisajul componistic contemporan 
românesc ca Preludiu simfonic 
de Ion Dumitrescu sau Cvartete 
de M. Jora, D. Capoianu, A. Vieru. Festivoul va deveni fără 
îndoială prihjul unui contact re
velator cu pagini din cele mai 
semnificative ale noii muzici 
român/Ști.

In aceeași perioadă Opera 
Română din București va susți
ne o serie de spectacole speciale 
în care la loc de frunte se va 
găsi, ca și în edițiile trecute, 
capodopera lui George Enescu — 
Oedip.

In sfîrșit, după cum am fost 
anunțați de Comitetul de orga
nizare, au fost luate măsuri pen
tru transmisia prin Radio și 
Televiziune a spectacolelor 
Festivalului, transmisiuni care 
vor lărgi ecourile manifestării 
bucureștene care se anunță făiă 
îndoială drept unul dintre eve
nimentele muzicale internaționa' 
le ale anului 1973.

IOSIF SAVA



•„xțu -UBW" iBțaas tuițj 00'88 UBpauina -op Uliu — „88X8" S»*18 'ipzodxa uțag 98'18 'aisoisBop ap șiBsaaAțun ooauaușiuoa BOIJH ap ȘțBJțUSUl 'sai;aJBaaoa-[eoiznui-jBaațn aunisjui -a 'BosBțșaț șs o qțțs uț bi Ban) -ușa 00 18 -epuazv os os „șoBindod BasBțșjg" BopqBj o[ ap aunțsțui -susai *"țșs ițaauq ți inpiaanuns 08'08 'șpiqoiv ini țțuațaiaa oo'OZ
II TtnWVHOOHJ•șasoSn șoiznua ap iBțțaaa 09'88 •inintBțidBO Bauani ui ațsBațuoo '„aao ap 68" 91*88 ■BJBoSțuițx uțp țaaado iniqtuBs -ue șzBațaadaațui *țaz|a ap „uatu -JB3 ‘ eaado șdnp uupaas ap „șaă -sau bipubk" înțajBH 'țpaaA ap „inanpBqnax** : 'AX ajuți inațsax 96'08 'AX eațBțțsaaAiun 90'08 'Blaj -oad nițuaanBq ap „șanț șapuțM" : țțuțuașțdșs [noațuțo OO'OZ 'Joțțașț -oq ub — £261 'uauuaț ap ețuisuț iniBuiauțo ’iBuanțaiax os'6I 'țaas ap 1001 08‘et AoSBaa uțp iBOțzntu inaiBax bi ap dog biisea : țtujtu -Eîdțs [nțaadaațui oo*6i -șuBasaț șo -țțsțțJB BțBțA 0S‘8I *ininSaqasuBJB3 suoz uțp ajBindod pnooț țt aoaț -UIQ ‘Bueațșușq aasoix 98*81 *BIBU -oțsajoad aaBuțjțiBO ap țjșțțiiqisod ■șiBuoisajoad is șibooS aaBțuaiao ap aunțsruaa -șjBiod sneais 90*31 •xațax oo'8I *?sna Bquiip ap sano 08*11 'iBuanțaiax 90'81 ’„iiaopuBo BaaBțțtțqBaa nșs juaqsaa ap baba -ouao" 9f'8t -țuțuișțdșs ap 89 uț aAțțBțțțuț ap sg 98'81 *„țqoaA inp -ba uțp BJB0U103" : țaaauțț națuad BoațBUtauțoatax 90'11 'țBid ap aoța -țd un-ad 96'01 'eipadoțuioua-aiax 90'01 *xaiax 00*01 •yiBoaiatax 00'6

fanasrp ap bsbo 98'61 'PI1S 08‘6t •"BUișQ aiaiunjți ad ap „siaj ap inSațx....... țaaațp uj uo'6l 'iațțz Bțpoț-ajv 99'81 *aJBJ [anosta 01'81 'națsax •aue ajdBi ‘apz ațduS 00*81 'JOI -ijoțșiinasB eaaaaaa bi șasotn yayz -nui — | oipsa ‘oiy so'll ’iizaiiUB șdnp aițanS oo'll 'ihBauiuițp ap țiu -nțsiuia Baaapiqauj 00*81 ’laițz Bip -o'.aiA 99'81 'șaațouoj uț aț.lBțiAUi 01'81 'ȘJBț uțp ațoaațp țunțsțuasuBax 00‘8I 'șaBindod șațznua — țnțnu -ojoțauSBiu ițuațaud națuad 08*11 •nqțSBA bszoh buv : Aițețaod ad ițj -oad 01'11 -țoțuiiai ți șțuțwă 00'11 ■qnia Huțuaaa 00'01 ’țaițz Bțpoiajți 99'6 ’aiBoțznuj rtșțațaBA ap ujb.<2 -0Jd — oțțusooui 90'6 'iapă 00‘6
III laiVVHOOHrl

aiaao) insaagoag : AOSMOO '(91'08 (81 (08*91 aiaao) BAoqsa : xnvho imnNvxiayn iiiaoo *(6t (08'91 aiaao) souisoj : imsavos nnsnav ixiayan (91'08 (81 (08'91 aiaao) țisgujaa : xs3A aaas nnwnaa (81 (91 aiaao) țJBțuaa■(08: how aaaaNaaaq ukij*(srozEUJPBJO ‘(ST 02 8J0) *(0£‘6I tOg‘2.1 ÎO£‘SIubiiaBUțpșJQ ____ ____ ____UBțțA ' (08'08 ist lOE'Sl OI
I aHMIVMDOUd

*(06*02•oc țs oe'st aiaao — iNU'iaa no qoa -VXOSdS : («Aud țpSust - -e.L inuinaa uț) „snqoto“ •08'81 bjo • -vsqaw rmquiBsuy qvAixsa „asauți ‘inSSHd ........ .inațBax »ț) aipauioo ap ina^sax
țaaeq„siiHottj inaao — aXV33WH3d IHlla : „șușaiog EțpOSdBH" (os bjo — vwaoa : (Buiaoa Buipșao sp “ țnațBai (08'08 «ao — : („nșațsșjan" șoba ap
•pi)S aiatuțim OO‘»8—SS‘S8 'atus aisț-uatunajsuț ți in-zzsr O8‘£8 'juuiez »ns»A ■ BORSOd SI‘88 'aaBoăn paț-z rnui aps ațapaA 98'88 qanz Bțpotajg 08'88 'laods 'oigoiojoațaui upatna •IBuanfoțpBH 00'88 '«JBindod șațz -njț -doț-aadns-oțpBH oo'tz -nasau •țuaa (BUHAI ap mașiBaanq -aaadop -odBa țaun BffBaSoțH 00'08 '„aaosa"

BJO) Ejn ©19.10) -©jo) Bjțq : ;ij.dvoN aa akoa‘(61 îSfr'SI aia-io) Booed * (a is ai 9UP9S) vsHVHasna •(£1*02 Î6 9I9JO) «)u iiHaiima (sroz -bi VDINOH3A aiajo) BosBaa ; imnxNiA aiidiuv au '(08 (81 (91 aiajo) i)Saț : yzvaHxsia as vawm *(08‘08 bjo) țgaariH Buțpșao (91'81 (96'91 (OE'St (91‘lț(6 aiaao) egțoA '(91'08 181 (OKSt aiaao) iSaong : O3HV3 3XNOJAI (91'08 (81 (08'91 aiajo) Boj(țșjjui : YaSnsvs im aniHriXNSAV ■(08'08 BJO) BțJV BUIPȘ.1Q '(08 (81 (SI ajajo) Buy ‘(08'08 (91*81 (91 iOE'St (91'11 (6 aiajo) sioea ( aNIAHSXNI USndW3X NOWIS ’(91'08 (81 (08'91 atOJO) țiașg inuinaa : ninDvnn umioavs '(91'08 «ao) piaz -na uuțpșjo ‘(gț'oz bjo) siuiox suipț.13 ‘(OS BJO) loaias Buipș.iy '(18 (oust 191 (08'81 (9l‘n (6 aiOJ -O) S|UIOJ, '(08'08 (£1'81 (St (08'81 (91'11 (6 aiaao) Biaoto '(os'ot (91'81 (91 (96'81 (08'11 (6 aiaao) fțiaznu : HHvaiAind vi nnwHvaNvr ■(91'08 (81 (08'91 aiaao) Baunvt : gg -vnYdvoxnv aa anason Nia XNVXVHIAtOD IflNn VXHVOS'(91'08 bjo) Bjoanv BuipșaD '(0S'6ț (91 (08'81 (6 aiaao) BjmuBij '<08'61 (91 (oști *:; _______'(08'61 (91 (08'81 (6 aiaao) b)iaijd : VHXVdoa'iD

!8I ISț'SI (08*81 isi'lt -OM I IH3HTI XNIS!9I aiaao) țnaoțțțA : '(Sl'61 10831 101

16 »iojo) «joanviă niNOXNV■(08'08 BJO) BOJIUtl BUțpțJO '(91'08 (81 (08'91 aiaao) Bajțun '(08 (81 (91 aiaao)

Dl Pu!d unlaid jp ua^np^u

uozas ap ațuiurșip3oui iâ QȚunn'șo'ejquii ap
sțoopj'B 9p Q.U9UIȚ4.JOS âjBf un -Ap 'ețpzodsip 'Bț aund

jBindog ; snxsvo anKimn•(08 bjo) uaapow ButpșjQ •(9)'O8 (08'81 191 (08*81 (II (Sț-*8 ai -aao) uaapop; '(țg .*os'8I 191 (08'81 (9VII st'B aiaao) Bțpoiajg '(oc‘08 (81 (08'91 (08*81 (OI aiaao) ițaoABg : lunxNiA aa aonaosya vri• (aaBnuițuoa uț 08—01 aiaao) ion aqaisiavoD ■(08 BJO) '(18 (0S'8T (91JOțsiaaxa ‘(țg (6 aiajo) țBAf) NI

V3HO1J 13IHSVD■țțiaanong bi aaso țoaua •țaiușu.tOH ațe aaBțțițua aiațeu

ijjj

pujdaouj

jandLUki •unv saeuipșaa (08*8 ațaao) (ot'st si‘nIBAqsaj :o£‘£i în Î0£*8l Î9I: siDisLyaays IV O un 
•(oz BJO) 
(91 010.10) 
țuaooațoo

aonioin Buțpșag '(SFeț aoniojM '(61 (oe'Sl aiaao) . _____‘(08'6 boo) — udoo națuad aiBiujuB auasaa ‘(SI‘08 (lt (n (st'ot aiaao) Buțoa : nosasiMAHOd nvihuid *(91*08 BJO) inașjBaoivj; ouip -ȘiD '(91'08 Bao) țțiaanons Buțpșaâ ‘(18 (08'81 91 (08'81 (It (08'8 apa -o) inașjsaonq ‘(țg :os'8I (91 (08'81 (II (08'8 aiaao) pSaunona : yno -VHN yaavH im vkmhv.i•(‘jf*08 (08'81(91 (08'81 !St'H (6 aiaao) Buiuinq : sqnYoyqd ‘wvxdsxâv sx•(etos B.lO) OUIBUța tnuoțpsis ‘(91'18 (9t‘8I (91'91 (08'8T (St'II (6 ataa-o) Bivos '(91'08 (91'11 aiaao) țmnț -Bisa bibs : iaqoNnr vsxavy(08'08 (81 (08'91 (08'8T (0t apao) isaț-uao ; siava qnarn iă na 'nx •(08'08 BJO) loțțdsn Buțp -?ao '(18 (£>‘81 !08'91 :»t (90'TT '-08'6 aiaao) londBo : qnaoxyonr•(91'18 (61 (08'91 !»T 08'11 (6 apao) BiațBg :IH3NIA aaaoNi vaxsoovaa
<gaa.~țfaOIUQU^

aNvaaoooa uoaoax 
: ap țczipoaj nțAaațui

■țliauțisoj ‘pns ți piopi 
mțvOuvyi 'pns ațso/g ‘p-ion 
ațuo/g ‘loțqBxțnaax ‘țivpoa 
-PN : țlpițțvaoi aijv uț ți țuaz 
-aid țf va țnțvaysaf. iv(j uoi 
-țxpqias jniiuaa ‘viv unds vs 
va ‘ațsa vjuvisuoj / n/\j —' 

"■vjuvțs 
-uoj uț țvuinu vinip/sap va as 
nu imvaysaf pa Bațaiuf —

"'ațduiaxa vaaița xvop iuțs 
pns oțțnyuvpj uțp ayoțațoj 

țnivavuxva ii svuioj, țniiod 
uțp pațțavjysțp-țviniina vivas 
asațuțiuv uajy ’Q X /l ap țoi pivz 
-țuvBio țf va viuvțsuoj uțp țnu 
-oțpvțs ad vțaqaui va as aiva 
‘aațioBațv aiva ațțsnai țmu ațaa 
ayuțp oz vdțayivd ioa aiva vț 
— vnop v — aațioBațv loțaiva 
vpvivd ‘vauaiuasv apj '„vunț 
-ios" auiapoui țmsuvp ap vțț 
-vuuo[ ap ți aivțndod țmsuvp 
ap vțiviuio/ ap ‘„avțpoz" ți 
„uoațțs>“ ‘„uțxns" pațzniu ap 
ațaiisaqaio ap vqioa ațsg -ațoa 
-viaads ap aiias o vp ioa țnțm 
-aaauy v pinițna ap vsvj vț aP O\LT1 aî” aaysyiv ațuivui 
-xoj 'țnțnțvaysaf ațțivisafțuvui 
aivoț vț vdțayivd ioa țyiia 
-ațn pa aunds vațnd iy —i țnțnțvațisai. vai 
-vzțuvBio vț iapnC uțp loțyița 
-am țnpiodv ațsa aivj —

'„mo ap vațoas" țna/oii na 
aiviop loțțiațuoțd ațv aauoța 
-foi ațoapțaads ‘pivț uțp yiai

-ațuoțd J.oii>j.vj.uvJ. insj.nauoo 
; xoioiof ap ivuoțiou jnivaitsa^ 
; npțsa/țumu ațjv ți țțuimv 
țtnu. iy „țninsțuaț țv țvavu^Da 
ața.ivim" aoț vaav va ‘aavnuțt 
-uoa ut ‘aaoo ui țaiuapuadapuj 
vitnj ui vțaqauț va as vaavțțj. 
-»a vluvțsuoj uțp ițfnțțțsuț ți aajiuouooa țivțțun aoițivui ațv 
uauoBaiv axva ap o? ap unC ui 
vtițațpivd 4OA 'ațvuoțjțpv^ ațțu 
-•aap aațaoBațv aojaava va-iuț 
-tfap vțțuațv auțlaa ‘țz vuiud 
u/ aațțaods uaaaațui ‘ațțsțț 
-țqoiuoțnv nțțva un ‘ațvasviu 
țMțvq ‘țivțațiva ap ațoavțaads 
pnop ‘auițțf ap ațvB ‘nj-țvaț 
ap ațoavțaads ‘țnțnța.iauți ațv 
țntțvavuMa : apuudna aoț țnui 
•vxBo.id 'țauț-ivut vnțz na vuțui 
-jna ion ațg jsndnv s 3‘t 
-nț 0£ aajuj ‘putuivțdps o țaap panp aoa țțj.pux aițipqaas —

f ața auțjuoa 
aoa o^j 'ioțțj.vqxas țumviBoid 
vi sunfv uiv jiqvțțaauf —

'țnțvațțsaf uisvțznțua 
fjntu na asațpBaud luauțț iapnC 
uțp aojțț)nțțțsuț ți -lojuapuud 
-ajiiuț vaiviț-ioCvuL uj ’țț/auți 
psuț uiuipj. umațfauaq ți uoțvz -țjpaa țțlvxvaapy -țnțniapnC ajv 
aiJ.of ațațvdțauțxd a^vzțuvBjo 
ui ațvuaiBuv țuțs țiapaa urna 
pana uoțț.iațuoid țv uvațap 
-ni intțțsuoj ‘vțsțțviaos ațfvanp 
-g țs VMțțna n.ițuad uvajapnC 
țnțaițiuoQ ‘aoțațvațpuțs țv uvaj. 
-apnf țnțțțsuoa vdțațțavd '□'X'/l 
uvaiapnț țnțațțiuoa ap unț 
-pțv 'aivzțuvBao j.oj vunq »q 
•vluvțsuoj. pțpivd ap uvajapnC

țnințațțuioa v ppuvBvdozd ap 
vțfaas ap ațvuoj.țvd țuțs ațizpq 
-ms naiv tuțțuțuio o-s va pBunț 
vazd if 4D ojsj7 'jaapuudaa; -uj țt țțințțțsuț ap ațias o —

i j.oțțj.vqj.as vaj.vz 
-fUvOxo vț pdțațța.vd auțj —

■aițipț 
-punqiui unui vauaiuasv ap 
țuțs aațțavuisțp-țv4.nițna tapisa/ 
-ruviu zoțaițaafip țnpiuțtuoa 
js țnxpiunu auț țnasaxa v țnț 
-nțvnțțsa/ vațv'ițj.vțndod un v-ț 
uv nț bq vaauța v ațsa lupul 
jmțțj.pqxas v ațlțpa vțvnțay 
ayțpv.11 ap ți vq.ioa ațsa țopțț 
aoțyvqxas țv uivxBoxd țnțvBoq 

vț țody 'țțui ap aoțțaaz țnj/nC uț < -aujl o;PWI . ..•țț/aodoad ap țvaysaf un țdvf 
ap țuis țuviu ațțxvq.ias —

■nuvaioțvg aqăwaipj ‘-Jl'n 
țv vjuvisuop) uvaiapnț țnțnțațțiu 
-oj 1*» țvxmțna țnțn.ioțaas țnjn/ 
-as nțaxațuț un uipițațțos ‘o.ițd 
-saa ap ațnuțui vaația ap puț} 
-‘foxd -prouți vzvf ui țvxțuț nv aiwțtpfiaag ■aauoțvziuvBxo țțț 
-vțap zoun v taund vț vazaund 
nyuad uapuțÂdayuț ți țținjys 
-uț ațuafțp na țținasțp pixvod 
as uoțauiviboxd ațv țxninț 
-ax. ațamyțn avf as 'nnuyuoa 
puns ațaunojațaj, 'ațimuțuv 
piiniu aisa ‘țupui xoțupqxas țv 
axvzțuvBxo ap țnțațnuoj oq

ooț BBAE BA ți •S'S'H'fl -oțpațas aapț aapțțiuț Buițad șț -BuisaSoad ațsa t>z,61 ațunț uj ••țUB ap £2 qns țjoțșont apuțadno ți »Bțațq3 auag goad ap țțțșgaad ațsa națsou țnțog ■BțuBwog ți Bțuopg "g ’G'g 'Bța -BSțng ‘BțoBAOțsoqao uțp țaaauțț ap ațadțqoa BaaBdțoțpsd țBpnu -B nB-ți aaso Bț ‘„any ap aga -ndisțx inauanq" uuaBA Bi oo] B3AB ba țsnănB gg ți gi aapj •'BpBțS -U03 ți BABaons 'Aoisag ‘țțiaano -ng apiBao uțp adțqoa no puțo -nț țsnânB gg—jț aapț șațsBou BaB/ uț nauan) un apuțadaapț ba ‘zaouBoj țnințBuoțduiBO b Bț -aaț 8 BțaoâațBO uț șzBaAțps aaso ‘BțpuBiuaox uțp ‘Xsuaaa <lnK) aupaods șzaouBaj Bdțqog •■BjuBag uț țanooț BAațțo ap nauanț un Bțsao -a țnuB apuțadaapț ea ațBțțAțț -OB ap țUB aaaz ațiauqduii aoso ‘P«iațH „înțuaiuing" Bdțqo’g ••noBopau -nH „RABpțaaa" ți nșzng „jna -oțana)suo3“ ațadiqoa BAțțoB aoA ‘ub țsaoB uț ‘g BțzțAip uj o •sțasg Eț ‘țqSna ap șzaousaj Bț/Baapaj ap pzțuBgao iBuoțjBuaapț înțAOOț -00 B[ șațSBOu Baej uțp ț.i)țq.iB ap țnțSaioo -oSug a -as ‘țsngnB •țaodAaajj ap pzțuBgao sano un B[ uațsao -B aiaițz BdțoțțaBd ‘iaqi!uau3 gy inaouaapu no șuna.iduaj ‘nosaui -PI ‘A isaapaj țnaouaapy ••șsay BațBțg Bț ‘.101 „țțAaia“ no șunaaduaț osasșS as ‘ațBuoțțBU țadțqoa BaațțșSaad ap ‘aaBnuțpoo uț ‘pundsșa aaso ‘nasauoi ț)țx țt nosainpng -qx Ițaouaapy • •țsn8 -ns 61 BP Bțșp ad ooț sas șdBța Buațag MBuoțzțAțp inpauiBSBp uț țaund un na șdțno uț țadțqo -a BaaBzțțBuad aonpB țțpaduioo țațsaoB inapso uț Eaaspazaadau qțpauț țdBj uq 'pzțuBgao poui uț BațBțțAțțoB ainuțpoo ți-șs aaBuoțzțAțp ajadțqoa ‘țnin)Buoțd -uiBO B aaadnaaapț ap ațapBoțaad uț so doos )daap aas Bț/țțadtuoo •„țqăna «1 țaipaapag Bi>n3“ ‘ub țsaoB uțp puțdaouț ‘țțnpsuț b ațBțțiEțoads ap BțlBaapag • gsnSnB gg ap Bpp ad — șdsța Buițad șțBuiBaS -oad puțAB — BapițAțțoB Bțaa ții ‘Xi6T-8i6I Ețlțpq ‘iqSna ap' apu -oțpu țațzțAțp înțBuoțdtUBQ «

BI neaaanog înzaousaj ap țs „to.S EI aalauauțaig inosța'țsnB ap țuauiss —Bța uț ifiuian puțțj „S£,H q IX ap [nduați jBzțiBjoț b UBi[ețț aațțna IiUBUțq, -ouiBSaag uțp aBuiâțao •jus til aP VlsaiA ui ‘țnaqouojBg BispțBquiBțQ UBțiBțț aaqna înț -naBuți BțaoțoțA no Ițâaijs țerii s („aiuaAy.i ap anox“) poțeuiB na) -uad lajuBag țs țsipia inanq ••(aaod -BSuțs) Avoaq q\[ -q ți (BțiSuy uțp țțquiB) UBads ’W țS saițiq ■V ‘CV S'H) tpoia 'N 'CSSHT1) p|SABț[aq 'v PIBUțj ui Baaeoțj -țlBO inuțțqo țBui ny aaipiag Inu -BțuțțuaSaB ad suțAuț B-ț nosața -țg 'Bațdsi b Bpuna uj ațțqțsod I uțp apund g no ‘g aaBuiuiiț -aad țadnaS țs aapțț ‘nasațațg uoi Ub-Uioa țsiqeS inașuțț ți nașuinu as ia aațuțag '(Bțiguy) saaq-uo -ițqBuaoqj, B[ țaBOiBjsap as aaBO 'țaoțunt națuad qsi ap isipuoui |nin)BuoidiUBa ib Ițuiiad jțvuuiasap ț)iț{Euij assi )SOJ ny • •apoiCțuațuaas BțaogațBO bi țop inoo'i )Bdni>o B

Bțuazaadaa joa ‘nasol ți SluițiM 'Ml IPIM nunj înțțiațjs Bq • Bț ‘șzajSua Bțțsaapaj

-aadaa Bț ‘saiB țsui ‘aaBoțțaajaa ‘ațunușuiB a)[B no țuaAaa uioa ■a)BSBp auțq țBui apo afBdțqoa țaaț aoiauiiad ațaiBunzea juauass -Bp uț puițuoa ‘auțuțuiaj adțqo -a ți pașua ap adțqoa ‘qnp ap adțipa ‘aiBuoijBU adțqoa înțasis Bnț aoA 'șuțiuuj aasoațj uț țaațd -țqoa țop ațp na ‘aapuțip. ap asBp asBâ ți adnag na-țBd a)țn) -țțsuoa luțs nțiea isaos națuag'0S‘H !3J0 inanț uț șo ȘIBțțdBJ uț BOSB3SOS șs ațsa țiqouioțns țnuațad ap" țașfBțUBdap ți țaaiai ațBaado ij aoA ‘pjhb
-iuțuinp țBțdaiSB ’„BțSBOO asBoțaas ap ațasnuinaj țițqB[Baauț o ap apund asBoaauinu uț bo saiaJui ap ausaq -(țpaanana ‘ațâțAoSaij, ‘osațnoas nSați, 'zBoțg 'Pțead ‘țusAguați, ‘uanțong ‘aeuiiaQ ‘gaj -BH ‘țUBâoațad ‘nțf nSaij, ‘ebo -UA noțuuața ‘SaSay ap BațanQ ‘asana -Bdțqoa -4Bd un ‘aoțsoji aaBoaid BUBIOJ -Baauțțț . .țuauiBingaa' un-ațuțad

ațțviuțțsa pțDațfțțxao ‘j.oțța. l v paisviu vaavdțațțs.vd puia -[nuiud ui aa/aa ■țțjaaauij țv țvațțsaf un

/fW NI 
DON I-3J

vava lanoiA •npBțuauioo pe un-ațui ‘zof ațasuBÎ ți ațțu -jiBiu ‘aațsBOu aopaoino țțjusțuaz

‘AoiBag BUBțog) ațaț ațBO) tuțuad unuioo sana țS — țțiaanong ‘oAOuațq ‘BțsadBpng ‘pBagqag uțp ap apund no — AoiBag Bț „aauațuaouoo" ap ’ țța iouio qțn-țBOiB soțjnuțui __________ . I imqBțs b ‘aaBoțduiE ap țunfunaa țâțsao -B țs oțuqaț țnaoțBzțuBgao )dBj ap ‘’H'O'V inapso uțp BiBUOțjBU ȘAțțaods EțsituOj 'țaiauioițai ap OOX Z SP auțq țBui nanSBUi ba ao nasBaț țnun ațțjBținoțjțp ățunajuț șs b)b8 ‘auacioana țaeț ți uțp țjuaanouoo ap 09 ațsad țțuazaad jj aoA )4B)S Bq 'țanțiBa ap ibu -oțțBU înțBUOidaiBq ți ațsțiBțoos aoițaș) b adțqoa ad Bdn0 ‘(țaoț -Bonpuoo BSBțo) 'vq'q țs țanțl -sa ap UBBdo.ma înțBUOțduiBj uț șqoad no BZBațuoo Bg aaBițpaao -B șidțaț o aas șsano BțBuoțlțp -B4JL -„țiașuna țninț[BH“ B ațjțpa B-XI b ap 830 ‘ușuiog țnțnqnțo Ițqouicqny BaaBzțusgao uț ‘ooj aaa șoțuțump ți BțBquițs ‘țaau -țA : țuiuiB)dșs ța;saOB țnțțiațjs B[ BlBUOțțțiadUlOO Ba)B)țIBn)OB ui șajuțaa țnțnuBioA aoițiB țnpods
Î1HV1S

ap inazniv eț șțBanSnBuț Bțjțzod -xa Bț Bț|BțțAUț ațsa ‘țdBj aq
DUD9M|D-4SeA 

poiuoaao ounoj

L ‘z ‘e ‘i7 ‘s
u

nfojauț} in ]Day$dj‘ un 
'iijniii Qțijnqjd^ 3OOV3N 3NON3S

șițațq ațn '>[Bapiai inaBțqgBUj ad șjeuij uț suțAuț b-i ig *șosnui BiaoSațBO B[ ooi intuțad ad țgs -ep b-s șină uoi uștuoa înțsțițg -nd ‘uoțBiBg bi țeanișjsap xoq ap iBuo||Buaațui inauanț uj • •(euțțuaSay) ouueg ’O ‘CVn'S) țqsAaqsaa s '(Bța -tSuq) qosițaog *g 'pisAaesniug •q ‘aanaqf) '3 ‘AOțsțuas 'A țațiațA -os țațiaBui iiaeua țuțs tuna ‘țaq

-ațao țțițqsi na țBțdnț ap boab ba aaeo ‘nțqBaoaqQ uțaoig naț -sasul aiaiBUi 'ușuaua țsțqei un ți șdțoțțaBd iBjpuoui inințsuoid -tușa i« iBuozaațuț inauanj «q ■aoțțțA inu -R aoi B3AB ba sa ‘aoiijBpțpueo țninauanț aițanțoaui națuad Boțj

-țlBO joa as ț)BSB[a țaaț țțuaiig •iz aJBaațj uț șnou ațța : apțțiva ap ggț șanț joa as’ 'țBțpuoua |n[nțeuoidujEa [B posida țusț joduaț țnțsaoB Baasțndsțp națuau ațnzșAaad apuna u ațaa uj țanaoi ap 00£ Z SP ațtgțaEdBa o na „ouBțițodojțag*' țnțnqnp b[bs uț Banișjsap ba as țnauanx ■țțuEd -joțțjBd oi țaa ț|oț tunas țțsos n’s apun 'oig BSug ap șuBțuotu e»)B)țiBao| uț !|bijb șsaad ap țljuapuodsaaoa șțunuB '„țuțtușț -dșs țațsaaB ațaiiz uțp Bun-ațui'* adaouț ba sqodoațag B[ ap qt*s ap leuoțlBUjațuț inauanț -aapoțEZ -lUEiJO JAțțOUl Uțp țBUlUiy • •(țaAoasoiAl bjo) 00'21 BJO el ap aaadaauț na ‘țzșțss șțndsțp as rqqnp ap BpițaBg ’Xsioag qapț -eg ad z—9 'g—2 ‘8—9 £~-9 na suiaui b-i naAaațaiAi jpuBsqațy ‘șpțțjBd enop B-ap Boa uj q—l : [BSa ațsa inaoas ‘„sIabo țadno" b auadoana țauoz a)a[BUțjțuias națuad puițuoa "s'S’HTl-BiuBjg sțuaț ap înțaatu uț ‘njduațs ap apțțasd șnop apujiad șdng •

■(ptânjiuviau) 'tutuS? ‘98 'fZ aP Mțuiozioiuiaț 
llljnzajui vauiisMă mi "IUIU g 
is j> ap vauqsoi^ na ațvsa.n 
auuțd ayavpi uțp : uiui (JOS l 

00£‘ l 3P wutțlgi ți -uuu 009 £ puițxvui uaunpuaui 
->p na pțnaaxa as ațuriouuj•(•□ia auBqeo 'aoțțsțanț ațnsșo •țanosoțqo) auun E țS -uoa ațBoț -ad b fața -Bțațsnpuț) -uț ap auițțaa«u națuad țuapoxa iBțaapstu un șiuțzaadaa sțApuss dțț țnou -Bd ‘șțnoaxa as aaeo uțp aoioț -ejaaiBUi b asnpaa țțjșțnaag țS țuaiuțooqzB uțp ațBsaad ausid aițoși'd ap Bțsp •lo3’q’<lWiB0X S -aa) -ud-ozț

ajBoSn iț|onjțsuoo txinoaad 'a[ițțonațs uț șuțțaoo aoițjșj aoiuqațoozoaSs ’aț jopiBq b aaapțqo eajBinaaxa
> nișțțpțSaa 

.. __ SCO‘O - voi UIBațBțțAțpnpuoo) uaațțsți ap Bțiaaj-uoo țpțuuaj aasj ap țțișițOBdBO B)ia01B(J 'IBpuEdxa uaațțsțl ap zațui ouițiui bi puțAB (șțBsaad au

•aotun ți ȘJțțBS ‘țSțAOtUBUip OțBZ -ojș 'țanpuig ți țusureo *aA -țqay ‘ațpțanf jsțAaag ‘osțaaț -sy ‘ațuiBiouBg : aipțaqng•laiAaiiiSBA pu«i -OU ap — 3IZ3NWV 3d ZV3 IflNIl VaaVA3OZ3H •șauțz quiejeaBH ap — HV3 yq aa qngygyx •ițațațd uțiȘ3-iațaq -ș«j ap țațsțAaa țniBțaas — HUdZVA V3NmlVH3dO•naopoax uaSng ap țașutuasuț — nuyl V VWIXIHV1A! VXHVOd V'I ■aqaaoaqgEjB3 ubq ap șțaqouB-l'Bțaodaa — ago 3SV6 HO333 VJATOIN3■«aa -aaa uoi ap aXNiaU3I3 VHV3V33 V1SV33V: SNIHdHD Nia
.diHivd naiN3d“

-sșa —aBdB ațțanpuța șțațdiuoo •••ațj șs szțadans bo națuad așa •BțdBaap Bț B§uț)s bi ap adaouț BZBaj ți „adnaaațuț" as țnțxai zi țnpuța sq -„luatunaay" șpin)ț) -uț ‘b-a b BuțSBd Bț ap șsuț pa -aqinds s-s iu BțioBjsțps '„XX inpoas uț țninapaț țs țdnaaa) -uțau inSopțQ" -q-g-g Bțțoaioo ui ațnașdB 'auanjoA șnop aoțea BțlțaBdB ap panonq uib-bm

-uaui ‘vupuiox loțțxoivuivoțpvi o 
asvaiatunu ypdțațyvd țaun vxvțv 
uț ''Uapțuțoj" uvadoxna țnsxna 
-uoa na uvțțnuiis ‘SainuiviDj^ 
uva&pnl țnqnțaoypvj ap țozțu 
-vSjo ‘„puțiu ap vaxvoțjța ‘aținas 
-vxițn apun ap uvațțqndax țnsxna 
-uoa loanipjsap v-s ‘țuaoag

I3J3SIDUI inSDISOJ

SV.I.OK '3

DUIUI ap D3JDO|j"

EISIA3Uțnașdg y
•națeaț —bi B3 ■șzțad'ans țiBaaoe obj ‘'S'D'd'O ei ațBțnoaxa’ ‘aaBțd -uiaxa 098 £ț aiaa ațBoq 'ațBujnț
E

•țnțniusțxoțmuvoțpvj n ‘țnțnțaxau 
-țl țnpuy uj pputâDdoxd punq o 
‘ivisajiuvui țnsaxaiuț uyd ‘ițpaaop 
o-s«i țnsmouos) țăaang țțiunpț 

‘ațțqțsaaav naiS ținaoț ui țva 
-m nv (pițutop) aqSxoaqo) -8OÂ ți (oaisiip) uoi) yygsOX 
‘(nasaiițuin(j nfțij,)

aăioaQ Suț) gAVSoi 
țuațiaxnanq țioimuvoțpvi nyDd 
: țdvț țnioipuun ți ațsa loțțiupdio 
-țyvd vaunțsvd mțuad oțțșțiațaDi 
-vj (ațațțv ți ‘‘S’S'H'/l ‘oțavțsoS 
-nț ‘tniD^țng) auțvițs țipi uțp ‘uoț 
-oiuvoțpvi no joțținipăaț vaiițțq 
-vțs uț ți pțsuoo țațfțiaduioa py

7VSS0Ă

'O'D'S’S’N'n ap IB’lțuț țașțaoaao ap puoțpuaațuț pinuiBagoad inapso uț ‘sațuBX uțp iuțțiaBua ițnosad ap oțuqaț ți oțjțpțțți țnțnițisui ap șpzțuBgao țsoj b „șuBoțajB-țsaA șoțusaoo Bunug" Bț/țzodxg '„BSSBiBqq" babu no 'țBțpuoua auinuaa ap 8o[0UBaa inaoțoaațp ‘nosao ap apunpB țsoj aiauBiduaaxg ți pațsșd ns-ți ‘țanzBO ațaun uț ‘aaBO ți ațBA -aasuoo pajaad ‘țBțuațao oțțuBițy mpuBooQ apanouțpB uțp uuț.i -sui țlșțațA ap aaBțduaaxa ‘țsng Unui no asndxa ‘țața pis ’„sdu -uy aao2ța<3“ ș[BanțBu ațaoisț

-o 
-?a 
nu

‘injnazniu leqiJAl *jp aAipadsaj •dțuoino apun ui ‘qjbd

•jo;iiA sp —jo; -de inun E^jiusAsp uj tuspajD șs snțd ui ajioui un }ujs au -auiExa ap jiunisas ajasaaans’„injn^ajaur; Eia;uias“ înțnjEiz niAjațuț țnuj -ud paoae șs țeiupuț ^uis ‘snțd uj 'laAopiojAi b unsas ap aiEjaj Euu;șq ui înțniunj ejaituajd El UEâAaans țnojiqnd na eojiu -Ului }BUOl)OlUd B-p\i ’„tapei -Bg** minjo;nE jnioa ui auțui ap 31IEJJ ațaa «a ajuitușiiuis apiEa 16 apqou i^EaiaaB aijej -aua8 ap latu JopSaioa jn^ayns ui țizaj) e intui# șa nijB șs ;ja -uaj ij 6e lEUosaaj *șsuEă ajEiu o șiuȚopui șjșj ;soj e ‘ajEOu -adns aaiuqaj njipuoa ui jeziie -9a ‘aizaod lă asajaup aauuuj ap ui[d uipj un-a)ui isdiaupid liqoj ‘ea[-n IB {hue ui ;uapn}s Ba ‘iaui ie lue ap țg adsoadE țaa njjuad ’ajapajaur șp jiui *bj -nanq șui bjsb i$ *;nașid e inui -UJ S3 §PBA^a aiiqBJOAEj — i Șsaad uț umoe șuțd ațnașdB apa -ațoaadB țnașd ne-s țț uanj —•UBțadțj unds juji ‘ps[A 3P ooț uț -uinoE ‘șo JBOP EțlțV *țiB[ -aoB SBUIB4 tuB ța, națuag —2 țțuațațad ‘țiițțțsuț ap țțSai -oo osaAțad aț tuna ‘ooi țnAB b țninuqij saaiuiaad ao șdng —•aaaoșțd o țțuaAap înțdț șuian ag -UBld uițad Bn[ as b națuad . aBop 'ațiEun vp. —uj ajo poaun ‘luauieo ap sjuap -auins o neinișqajj ejqjșd inant uj ‘aațuqa; ajEJBdE ațeanduioa

na ‘aJBOțaauaa ți țanțqBa ap țaaz na ‘șsuauaț șțsq o-ațui aț -aaBoțaațui ujBuițțg gaaatp asou -na ț-șs infațțad tunas tuuaAy •Bațjng Bț ap țnoțpnțs aadsap ațțnui tuasțțța ți uaasțzny —i aaBuațțj ap țnoțBid na b-s ț| lunj —•țUB oi ‘nșs țninuqij ib națuad aațjBag ațaqoad Bț sdța
eaațunțuț țnașdap BSțA 34B0 Bț IBdțauud inioa -ojoj ți aoțuanj -țiasd țoa 50 jețunuB b-ui 'in]nj -nțțțsui apașas ad au-npuțuițiuț

‘țunț EAaițj Bț *bo naiujg țnț -țțsuț uț ajațțuapB op [nuouiBxa B[ ap ‘aasd as 'asnuțlaa șj/g —i sipțuBțțA țn[naozțSaa Bțse țzaaoțBCI ’națsou nqnueaoa țs țlnasouna -jaoțoB na „aț/țțaduioa" uț „rtasaquinaog uBțadțj" țnț -nuițțj înțsțuogBțoad sa[B țsoj țs 'aațuaițj ao[aqoad uuaan uj —
ms&qiunjoj

UDiJu'13 in| [ruajduajui 
* nosapoa po|A

[n? ainwiM iONia|

Taapaiiyenisia

•a a’V'irs (S șuBLuaaf) *a*g ‘BțaBSun ‘*s*S*H'n t>!P P3U!l Is ?J0 ȘISBaa -B B[ asasșS as țiaEaauțiț ațsaas ag *iBțpuoua loqzșa Bapop jB-ap țniaa induâțț uț șțuuțaodujț ațișțșq o țBgițsia b șușiuoa bibuijb apun ‘aaaH ini'auios eI SP ațao;sț [nțuauinuoui țs tunaaad -țn[nu -bSșuq BapsA 'țn[niai.iy ebiba ‘țțzanx apaqo ‘Bauauiass ap *a)B) -țzțA țsoj ny -aiBiaouiaui assa ‘eaznua ‘aaituouoaa-[Bțaos aAțțaațq -o aiuBțaoduiț aoun BaasițțziA na ‘„țnio țnțnțdțațunui [nanx“ aasj b ap BațBțțițqțsod iiiab ns ațapnț aqs uțp ițțuaA țțaauțx *?llaa uț 'aațg ap ap/aog Bț ‘țțiaanang bi ‘țSaang țțțunw uț țțsanaxa țBzțuBSjo ns-s 'țț/auanap ți țțsanaxa uț țaauțț ap qoș g AțțBua -ixoads țuțuișțdșs aiauaiqn ut țeuaațuB b fnț3 *X'X*g Bțțuaay•âațuicuoaa-iBțaos aAipațqo aoun naaBțțzțA : 1’3'13„alțz )do ui laiuBuiog inanx" uț țsuțauna țsoj ns ‘tAața ațBiaaofBui aoț Baasui uț ‘țaauțț ap ooi1 țilV *ațaas ad țanaofap oei ap a)BțțaBdsa o puțAB aaaqsț ui qțaosuț iniBauțți ad aaapuqsap ap ațțz BAaqa aaaațad b ap sațBțțițqisod ns BAeaa -ns țnin/apnC țțAața ‘aoi fnpuia Bq -țisi ți Bițșag ațajapnt uțp țAaia ‘apz z\ ațța ap ițaas ui ‘Agsaaaaa ți țnașțd poua un-ațui *Bj -iiEDEA aaațad țiț asauaAopiopi Sunțnduao Bț ap ațțsțan) inxațd -uioj uj 'țaAopioiAi [npaou uțp acițanâBaiatu țnasaaoțțd ți eaj -asniunaj aațuipB șs țlțuaA nțqțs ți eapsuo ‘ițuuțX aiajapnf uțp țaauțț ap ooz ț AțțuuqxoadB țaa ad suiadno b ș)B)ța EțțuaSe aiBa ui aunțlaB șqs o ațsa ‘„RAopiojn uț afBiaouiaui assa ți aaznjA" •țnințapnț* aiaunutoa ți a[ațBS uțp țaoțBaadooa țaauțț ‘țțjnțțțs -uț ți țaapuțadaațuț uțp țlBțJBiBS ‘țlua'pnțs ‘țAaja ap 000 91 ațsad ‘țuazaad uț șuțd ‘țisuauSuB țsoj na aaso Bț ațjauanap ap usajap -nf sanauoa inun Eaațuanuap ațsa — EABaans "l'X'g iațlua§y ațaț -uipaiaad ‘șițzg uEjațg șzsauiaojuț au — „auaAaans țanțaid ag‘f•au -nilas șanSuțs o-ațuj țiuiadna — paul) ap 000 9T : VAV333S•„aaBOțțțA «uțuiș)dșs națuad aaaisos )B|unuB ne-ii EjuBa.i ‘EțaBgun •■S’S'M’Q uțp pndnaS aqa aa dtuțț ui ‘țaațnx a aațțsțan) țauoz iițadsEo apz ațsauB uț țuis Bțsțunx uțp ițiț.i -nț pauț) ap dna» un 'BauauiasE ag 'ațuapnțs ți ițuapnțs ap OS? pupșuinu țțțuțuiB țnțnțțțsui ap „șțEțpadxa" apaș «uițad ‘țnțnțoni •Baâiiațța'Bad națuad șașqu) o ‘BUțing «1 guziuaSao » BțțuaSB -i)4aj -nang ‘S‘3'3'1 113 aJBaoqBioo uj -«aainx ți ue2ji ‘EUțțns ‘niog ți aodțqas aațțspnț ațațaund ‘gg uițig asaațasod înțBs apupdna aa auaauțți un âanaaEd ii|adsBO ‘ațțz națud «[ Bun uț ap ațsa șțB.i -np aoașa u 'țțsanaxa uj 'națsou iii[nțapril* ațB aațțspnț aiaasBaț ad apz uțp -V ațsaaș uț șgș as Riișag ii aojiI ‘fnig ‘nțqțs ‘AoiBag a[a|apnț' țaaui) ap 00Z I ațsad" șo BZBațBțaa au ‘Baoinq -q-q-g țațjuaS țnapBO uțp oțțnBU țnțntusțanț inaoțBuopaooo ‘naș)on ajișBA 'S'3'31 «I 3P Hluapnțs națuad șașqBq : ¥33131:pujsuojț
11’8 aiUluafy

li*u ililîliDîl'

aasadod vian ■aoțțoțațBd no țos un ajBO aoțaoițlBoijțutuas apunjoid șIuboba uțp inoșj ns aoanțn) b 'Inanouq BoțaoțA ‘llaH EiaasgaeiAi ‘șpq uțaBiAi 'nip -ng BoțaoțA aoițAața ațțanțaoja ți țsșS uioa 84B0 uț țlțsțuaouooa țaț oox Z£ !J JOA țounua țațsaoB inpițnzag 'aoțțoțapd țțounua apaațțuBi ad „juazaud" țz aasoațj uț șzBaumas nosapșg BoțaoțA ți aosțațag uboi ‘aasanquassțaAl EțaBjq 'Jiaq oauaog țțaosajoad ‘țAaia ap țanțșiy 'aoiioțapd țața -opp înțuauariuas no ‘ȘUAța no ațiaounui as ’SPl^o ‘șuțjd șaBA o ațsg *uq gq șdnoo aaso Buaaaj -oaoțui ad șzBaaoni aaso țțAața ți pis țuiaa; ap țțp pț aup ‘ța țaao -no aoA i-șo țangțs țuțs țninuoip -Bțs p uopq ap țnpaBâ națuad Bțțepunj șdBS ao iaj -apnaj ap [noo[ napad oaațuț as adnaa asBi uț țlțlaBduiț țAaia ap 06 qsngny gg ap țagz uțjqo aț uobo ad apsaoons puțuțqouț 'inpiu -oțpBțs b ți țțdoo ap țațiuipșag Bțjona)suoo B[ 'izțuașașo puinA -țțs ți puioașosap 'puțoașoui ‘as -Bțo ap i>g no qooi țțou BoaB/puț bj pițpț țjod țj ’țaționațsuoo înțuoaj ad luazaad șpundsșa șs ‘șasA ap țpțqaațj apz ețsaoB uț bo 'țiașpq nu ‘pBay înțapnf ‘BUBpțs uțp țninaoți țțAaig 'sana ap aojaao [nțțiațjs ți inpdaouț țțSOA EA nOU Uțp PUIO 'ȘUU1BO) B[ șutg "șpBOBA uț ța ți papț b [niajodop 'aEpuapo șdng

•artounj șisbbob uț apaș țiaiisaAUț BțzBOo no ‘oaow OPIV ‘auațțBii țțoțiqndag îs auaațxa aoițaaoBjB ininaisțuțua aaBipnaj ap șuisagaia) o sțui -susai b ‘npsaAOOBțAI aSaoaș ‘biu -țwog auaațxa ațșțțșțoos țioțiqndag țs aoțțaaoBjB țnațsțuțjg
•țjSaanong Bț țlBț șsaad ap țjuapuodsaaoo ițuazaad nBaq 'țrtRo-ipajos-qqnd jo;ib țb lă tunoajd ‘„ssad -ja3y“ șsajj ap auEUioy. țațjuag -V ‘ai'Baiuao auaipțțoa joun iu -aanpuoa ie i|uB)uazajdaj țEdpp

■

pjumoA ap pjodoQ

ușuioy țsiunuio^ in|npqjDj |d 
jOJțuuj in|nța)iwo3 o oaiți|od 
-|opos ii opițajosț șțsiAâyvisnvioos

VM3
j jnjDQM y

-ou‘juauițOoqzE uip-p|d iDBid) 10J vnop uip }țn;E3 -țE ;uâiuaia un 9|sa ăiApuES di; JU1EIUZȚOUJJ9I inouEj
țuatuțsuqzB sp 

jașid uțp ițApuBs di) 
3avoivioziovmi 

ianoNVd
șuiaaj șpuBuioo ap șzsq ad 

vzvaaAii 
îs asnaoîid

HS9I0 xaPI — Z2 £11 FX 
faoo injapnf

nif nsajx XN3BH3O8ZV IS
XXNVn 30 3(lXVNiaitiO3

-aBd ns țsaad ap Bpațaajuoo sq•țapBssqtuB țnțpas «i șșaad ap șțuțaajuoo o BțEauțuațp -țunț )EzțuBăao b ‘uțBaBZBțțsy zanâ -țapog SBțooțx ‘țiSaanong teț uț) isisaoE țnaopBSBquiB ‘zausqno țninaodod b BțBuqțțBU aasoj -țqațs ‘azauBqn'o aiBUOițEX țațj -oaansui șnțz. — . BpBpuom țțui -așzBO țmiESB Bț ap țUB ap. țoșz -snop b țțațuțțduii țnCaițad nj
•azaațsz țațțBgapp sațsuțo uț unțap un țțaajo b BluEțs -uo3 țniniBao Ba)B)i[Bdțoțuniv •)B)S ap țțaajnd ap aisooț aoțauBgao ib țțuBțuazaadaa țip ap ți ‘Bțusp -uo3 țnințdpțunui puEiuțad ‘aa) -ag asiooțx inișaBAO) ap țjBuțd -uițțuț )soj ns țțjadsBO ‘„nuBaoțu -IȘ80X IțuqțW" inpodoaaE Bq 'paoțți ad țisos B șzaaiBZ BțlsSațap 'țunq ■ațBjți -Eooț uțp țțaniinoțaSB b bibziubo -aua ap BaunțlBțs ți umoaad ‘ub țnisaoB țnțndaouț bi șluisopj ui pp oțuqațooz inxațduaoo ‘șuntu -oa uțp apaniino-pțaos țțînțțțs -uț ațețțziA țsoj ny gninpueg ap țașzaiB aiasB^uan.ij uțp sun ‘SeiaBA țaunuaoo apjadsBo șoțupu -np țsoj b ‘șațssou sasj uț șițzțA o-ațuț șijb as aașa 'puoțjBX Ațp[ -siSaq țnțnțiisuoa p ațuțpaiaad -boia ‘BquaniniAl e.Vi țpaojasțqsq ap șsnpuoo ‘apz eoqqndag uțp "(iniuaurepBd) puoțjB.M Aț) -sisțgaq inințițsuoj Bț|B8a'țaQ

■aunțzțAațaț ți oțp -sa ap aațsBou ațțanisod sț țuhț IțqaoA b ‘țBssy ubuiso ‘ițiaanana B[ ța?i lațsaoB inaopBSBquiB qdig -3 aqsay țțoqqndaH b aiBuoțieu ța[țZ nașsaaAțuB țnfaițad nj
•țiapoa un ‘țunț ‘ițaajo b ‘ssoa subh 'ap ‘țiSaanong bi auBuaaao ațBaoouaaa țpțiqndag țnaopESBquaB 'țsngnB g ți aținț 8£ aațuț ‘uțpag bi ‘Banișisap ba as ao aoțțiuapnis ți țnțnjaaauț) țs țsțpuoui iBAțisag saț-x IB-ap po Bț BdpțiaBd ba aaso ‘biubui -o*g șisțțBțo'os Bațțqndag uțp țnț -npaauț) țațțBgapp saaBouo uj

•auinț uț ți sdoans uț țțașaadooo ți Țțișțțanoas ‘țțoțd jb ‘aasodod aaissou aoiaqu.8 pisaaaiuț uț ‘aaBriuiițuoo uț BqoAzap uoa as Bțțeu țs Biușuaoy aațuțp aiB.ioqBț -oo ți aiuațaiad ap ițjBiaa ațaunq bo buuuSuiauoo uițadxa țuq•UțAa.l BA aaso a.iapundsșa șiiBuț ap aoțțțlnqț.ițB saațuțidapuț ui saoons ap țațan aunq țBui aiao ți’țașițoțțaj ap[uo ‘șiuaiaoxa Bsaaps șa b ap ațzBoo Binoșțd șaajo țuii auațiEg țțoțțqndag ib țațSiuțw ap țnț -nțțțsuoo [b ațuțpaiaad ap Bțțounj uț șaisBOAEauiunp BaațțsaAUj: țiuBaâaiaț Baasoțșuian 'aoiHIlH ONV1MVW ‘auațisți țpțiqndag ib țaiSiugq ap inințlțsuoo inpțiiipaiaad siuițj) « ‘MaMIlVW 3H9UO3IH9 NOI BțușuioM ațsiIEpog țiațiqndag l« țațSiuijM ap (nințițsuoj aiațuipaiaja■uEuioa țnț -naodod BaaBlsșunq ți BaiBițaadsoad națuad ți uanoaad ‘șțBuosaad șaiSBOABauuanp Baațoțaaj ți sațBișușs najuad țașan aunq țaua ajao zasaaps șa șs aaaoșțd șaaBtu tus 'țninqsai b aiBuoțțBU ța[iz bizboo no ițaiiuitai l-iua șs BaiBițțțqBuiB )hab i/b aaso ad aaBțțațl -aj ap țnlBsaui națuad aațsBOA țaiuațaaxg soanpțșo puțuinlinjM : șuisaS -aia) Baasoișuian ‘îHHvg-qy NVSSVH O3WHV ‘qsai iiaqqndag jniațuipaiaad Bațand uțp )iiuiad b 'H3SaăllV33 3V7O3IN ‘Bțu -șiuoîi ațsiiBiaos Ițațiqodaa îs )S)S ap țuințlțsuoa aiațuipaioag■aațsoțșușsuț șuțidap ți Boiuqsag ap țașan aaaouțs IBUi aiao ‘[Buosaad naui }b ți BiuEuioy ațsțțBȚOos țțoțiqnday re jBțg SP țnțniițsuoj îs ‘ușuiog isțunuaoj țninpp.red [b iBațuaq țnimațiuaoQ aiaumu uț ‘uijadxa șa țs osaaop 'B4)SBOABauuinp țrtșțșuss saaBțs puțAțad Boaiți auBjsiațuț spunjoad no puțțjy : BtusaSaiaj saaBOjEiuan ‘auBUiaaț) ațsaaouiaa țpțiqndau [B țețs !>'I»!I!»“OJ I®sțuBiuaag uțp țțun jsțiBjoog țninpțpBa [b ațuțpasaad ‘XH3IM5I -rIIl Hai/IVAk ininișasAoț siiuiaj b 'BiuEiuoa aisțisioos rțațiqnd -ay i« țsțg ap țn[ntiisuo3 aiațuțpaiaad ‘uțiuog țsiuniuoo țninp -IPBj iw luaauai aBțaaaas 'Q3S3ăaV33 3V3O3IN inițaBAOX
a a mai

£Z6Z 3lini PZ I18VH S -fîod „inWlWSNIl VI31NPS"



Noi mărturii in legătură 
cu atrocităfile colonia

liștilor portughezi de peste hotare
După recentele dezvăluiri nrivind atrocitățile comise de trupele colonialiste portugheze în Mozambic, noi mărturii vin să confirme represiunile la care este supusă populația din teritoriile africane în care autoritățile de la Lisabona vor să-și perpetueze dominația prin teroare și prin forța armelor. CRACOVIA

Astfel, preoții olandezi Verdijk și Pijnenburg au arătat, in cursul unui program radiodifuzat, că au fost martorii oculari ai împușcării locuitorilor satului Kisbashi. din Angola. acțiune represivă în cursul căreia 130 de persoane au fost ucise. După masacru — a arătat clericul Pijnenburg —, militarii portughezi au folosit mașini utilizate la construcțiile rutiere pentru, a îngropa morții și a șterge urmele crimei.Verdijk s-a referit, la rindul său, la cazul a două sale.care au fost complet arse, tereriUl: fiind și aici nivelat cu mașini -rutiere, pentru a șterge orice urmă a a- cestei operațiuni represive. in care și-au pierdut viața 60 de persoane.într-o corespondentă din localitatea mozambicană Lourenco Marquez, ziarul britanic Guardian arată că autoritățile colonialiste izolează — aruneîndu-i chiar in închisori — pe toți cei care au fost în vreo împrejurare martori ai atrocităților comise împotriva populației locale. Alteori se recurge la anchetarea In masă a martorilor potențiali

în vederea intimidării acestora, ca măsură preventivă împotriva unor mărturii acuzatoare.• Un număr de 13 organizații politice și obștești din Franța, intre care P.C.F. și P.S.F., au adresat Ministerului de Externe Francez o scrisoare, prin care cer să se transmită guvernului Portugaliei indignarea profundă a poporului francez în legătură cu represaliile în masă comise in Mozambic de trupele colonialiste portugheze.

ÎNCHEIEREA ADUNĂRII TINERILOR
FRUNTAȘI DIN POIOMA

La 23 iulie, la. Cracovia a 
avut loc festivitatea de închi
dere a Adunării tinerilor 
fruntași în producție și învă
țătură din întreaga Polonie. 
Timp de cinci zile participan- 
ții au luat parte la numeroase 
manifestări, momentul culmi
nant constituindu-1 întîlnirea 
cu conducerea de partid și de 
stat, în frunte cu E. Gierek,

Colaborare româno-cehoslovacăLa Kt’omcriz a avui loc, luni, o adunare festivă consacrată împlinirii unui sfert de veac de la semnarea primului tratat de prietenie româno-cehoslovac și a celei de-a cincea aniversări a noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuala dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.La sfirșitul adunării, pariicipanții au adoptat textul unui mesaj adresat de populația Kromerizului locuitorilor orașului înfrățit Rimnicu Vîlcea prin care își reafirmă sentimentele de gratitudine pentru jertfele date de poporul român la eliberarea orașului și transmite calde felicitări și urări de noi succese in muncă cu ocazia acestei aniversări.

LONDRA : Dezvăluirile privind 
opinia publica britanica. In

masacrele colonialiștilor portughezi din Mozambic au indignat 
timpul vizitei premierului Caetano în Anglia au avut loc puternice 

manifestații de protest.

H. Jablonski și P.-Jaroszewicz. 
Cu acest prilej, reprezentanții 
tineretului din întreaga Po
lonie au raportat îndeplinirea 
angajamentelor asumate și au 
subliniat hotărârea tinerei ge
nerații de a transpune cu 
consecvență în viață progra
mul trasat de cel de-al 6-lea 
congres al partidului și pre
vederile celei de-a 7-a plena
re a C.C. al P.M.U.P.

Sosirea delegației 
de partid

și guvernamentale 
române la HavanaLa Havana a sosit delegația de partid și guvernamentală, a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al Partidului Comunist din Cuba și a guvernului revoluționar, va participa la festivitățile consacrate celei de-a XX-a aniversări a Insurecției naționale cubaneze. Din delegație fac parte, de asemenea, tovarășii Ioachim Moga. membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.. general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, și Petre Ionescu, membru al C.C. al P.C.R.. ambasadorul țării noastre la Havana.Pe aeroportul „Jose Marti", în întimpinarea delegației de partid și guvernamentale române au venit Sergio Del Valle, membru al Biroului Politie al C.C. al P.C. din Cuba. Carlos Rafael Rodriguez si Antonio Perez, membri ai Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, Fernando Vecino Alegret, adjunct al ministrului forțelor armate revoluționare. activiști de partid și de stat cubanezi.

IN ZONA ELIBERATĂ DIN VIETNAMUL DE SUD : Un luptă tor al forțelor patriotice stind de 
vorbă cu un grup de copii și tineri din provincia Quang Tri, cărora le relatează despre fap

tele de eroism ale ostașilor armatei de eliberare.

ZI A EXAMENELOR
DE ABSOLVIRE

LA HANOIZiua de 23 iulie a fost programată ca zi a examenelor de absolvire pentru un număr de 23 000 de elevi ai orașului Hanoi, care, prin încheierea studiilor de șapte ani, termină, conform organizării invățămintului in R. D. Vietnam. cursurile școlilor de gradul doi. Majoritatea absolvenților urmează să treacă în toamnă pragul instituțiilor școlare tebnico-profesionale și medii speciale sau să se încadreze in producție pentru a lucra in întreprinderile industriale ale capitalei, ori in cooperativele agricole din apropierea Hanoiului. Alții își vor continua studiile în școlile de cultură generală de gradul trei, ai căror absolvenți încheie școala avînd zece clase.

ZI A EXAMENELOR Declarație a agenției V.N.A.

VIZITA DELEGAȚIEI 
R. D. VIETNAM, 
CONDUSĂ DE 

FAM VAN DONG 
LA VARȘOVIALa 23 iulie, la Varșovia a sosit, intr-o vizită oficială de prietenie, delegația de partid și guvernamentală a R.D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong. membru al Biroului politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. primul ministru al guvernului R.D.V.In aceeași zi. au început convorbirile oficiale polono-vietha- meze. Delegația poloneză la aceste convorbiri este condusă de Edward Gieiek. prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P.. și de Piotr .Taroszevvicz. președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Republica Peru a rupt 
relațiile diplomatice cu 

FranțaRepublica Peni a holărît să rupă relațiile rlipionia*ice cu Franța, ca urmare a “rtltimei experiențe nucleare .franceze efectuate deasupra atolului M'iruroa din Pacific — informează agenția France Presse.Ruperea relațiilor diplomatice cu Franța a fost anunțată de către premierul peruan, generalul Edgardo Mercado Jarrrn. in urma unei reuniuni extraordinare a guvernului.

Două evenimente petrecute în 
cadrul mișcării studențești din 
Republica Sud-Africană merită 
a fi relevate, ele prezentînd o 
certă semnificație politică.La Universitatea din Turfloop (Transvaal) rezervată tinerilor africani a avut loc primul seminar comun organizat de N.U.S.A.S. — Uniunea națională a studenților sud-ofricani (cea mai importantă organizație, care grupează, in majoritate, studenți albi) și S.A.S.O. - Organizația studenților sud-afri- cani (organizație care grupează majoritatea studenților africani din R.S.A.). Tema a- cestui seminar care a durat patru zile și la dezbaterile căruia au participat peste 150 de reprezentanți ai studenților din aproape toate, centrele universitare sud-africane a fost „opoziția contra apartheidului universitar ca o componentă .a luptei generale pentrj lichidarea regimului de apartheid". Firesc, pe primul plan al dezbaterilor a stat critica vehementă a așa-numitei ,,le- gisiații speciale pentru separarea centrelor universitare", legislație rasistă prin care a fost interzis total, începind din 1959, accesul studenților africani la universitățile și colegiile „pentru albi". Intr-unui din referatele principale, prezentat de. Abraham Ti- jelo, unul din liderii S.A.S.O., s-a relevat că .sistemul universităților și colegiilor tribale a fost conceput ca ,,o încercare tipic colonialistă de a pregăti lachei docili din rin- durile tinerilor africani pentru a administra zonele bantu în folosul unor minorități de coloni rasiști subliniindu-se că „ațît refu-

Front comun 
contra 

apartheidului
• Seminarul de la Universitatea 
Turfloop • Plan comun de ac
țiune al N.U.S.A.S. și S.A.S.O.
• Semnificația unor evoluții în 
rîndul studenților albi în R.S.A. zul tinerilor africani de a se preta la un asemenea rol cît și solidaritatea lor militantă cu mișcarea de eliberare bdntu evidențiază eșecul net al țelurilor urmărite prin apartheidul universitar".Ceea ce a constituit, însă, nota dominantă a opiniilor exprimate în cadrul seminarului de la Turfloop a fost afirmarea necesității luptei perseverente împotriva apartheidului în școii și, într-un sens mai larg, a necesității participării active a tineretului din universități1 la mișcarea pentru lichidarea regimului rasist, de apartheid. Este semnificativă in acest sens sublinierea făcută in referatul prezentat de unul din liderii N.U.S.A.S., Joseph Taylor, că „pentru minoritatea albă,. perpetuarea apartheidului nu înseamnă în perspectivă decît un echivalent al sinuciderii".

Dar, în mod cert, lucrul cel mai remarcabil în dezbaterea coniună a reprezentanților celor două organizații studențești a fost afirmarea necesității și a voinței de a uni eforturile tinerilor albi și negri din universități într-un front unic de opoziție viguroasă și eficientă împotriva politicii de apartheid a guvernului de la Pretoria. „Noi, studenții negri — afirma unul din conducătorii S.A.S.O., Barney Pitayne — ne considerăm o parte a mișcării de eliberare a poporului bantu. De pe această poziție noi înțelegem bine importanța dezvoltării unui spirit de solidaritate și cooperare strinsă cu acea parte majoțitară, a studenților albi, care se opun apartheidului și care își dau seama că nu există nici un viitor pentru un stat de tip colonial în Africa de sud. Procedînd astfel contribuim împreună la izolarea și slăbirea partizanilor apartheidului și la destrămarea mitului că ei reprezintă interesele tuturor albilor".Ca urmare. directă a concluziilor seminarului de la Turfloop, a fost ulterior perfectat un „pact de solidaritate" al N.U.S.A.S. și S.A.S.O. tricindu-se la elaborarea unui program de acțiuni comune pe tot parcursul viitorului an universitar.Asistăm, așadar, la evoluții care atestă un fenomen cu adinei semnificații : radicalizarea unei părți importante a tinerilor albi și opoziția mereu mai viguroasă a acestora față de regimul rasist, sub influența creșterii impetuoase a mișcării de eliberare a populației africane băștinașe. Pe un plan mai larg, aceste evoluții se înscriu in procesul intensificării și lărgirii opoziției tineretului din RiS A. față de rinduieiile apartheidului.
P. NICOARA

Agenția V.N.A. a dat publicității o declarație în care respinge calomniile difuzate de Ministerul Informațiilor al administrației Lon Noi cu privire la pretinsele violări ale Acordului de la Paris de către R.D. Vietnam și la pretinsa introducere in Cambodgia a două divizii nord-vietnameze în scopul de a participa la atacurile din împrejurimile Pnom Penhului. Aceste 
Atacuri ale for
țelor patriotice
cambodgiene
In cursul duminicii, forțele pa

triotice cambodgiene au oontlnu- 
at să lanseze, din toate direcții
le, atacuri împotriva, dispozitive
lor defensive ale trupelor regi
mului de la Pnom Penh din 
imediata, vecinătate a capitalei 
khmere. In aceeași zi, aviația a- 
mericana a intervenit, în repeta
te rînduri, in sprijinul forțelor 
militare din perimetrul de apă
rare al Pnom Penhului, puse în
tr-o evidentă dificultate de acțiu
nile ofensive neîntrerupte ale 
patrioților khmeri.

calomnii, arată declarația, sint total lipsite de o bază reală, ele urmărind să justifice înfrînge- rile administrației Lon Noi provocate de loviturile severe ale forțelor patriotice cambodgiene.Guvernul R. D. Vietnam, subliniază declarația V.N.A., respectă întotdeauna independența, suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială și neutralitatea Cambodgiei, conform prevederilor Acordului de la Paris și documentului Conferinței internaționale asupra Vietnamului, ce- rînd totodată celorlalte părți să facă același lucru.
„SÂPTĂMÎNA COOPE
RAȚIEI DE CONSUM 
DIN REPUBLICA SO
CIALISTĂ ROMANIA" 
LA DEBRECEN

Luni s-a deschis la Debrecen 
„Săptămîna cooperației de con
sum din Republica Socialistă 
România". Organizată pentru 
a doua oară îji Ungaria, Săp
tămîna cooperației de consum 
roîpâne, constituie un bun pri
lej de a prezenta publicului 
ungar ■ un bogat sortiment de 
bunuri de consum românești.

Misterele 
„planetei 

roșu
O nouă sondă automată 

sovietică din seria celor des
tinate studierii planetei Mar
te, „MARS-4", a fost lansată 
la 21 iulie. Ea iți va atinge 
ținta după 188 zile de zbor 
cosmic. Echipată cu instru
mente perfecționate in ra
port cu precedentele trei 
sonde similare, „MARS-4" 
continuă pasionantele cer
cetări pentru descifrarea tai
nelor „planetei roții".La primii săi pași, știința- ficțiune făcea mereu apel la marțieni, simbol al unor misterioase ființe extraterestre. Era tocmai spre sfirșitul secolului al XIX-lea, cind astronomii descopereau pe planeta roșie „canale" și constatau că Marie iși schimbă culoarea in ritmul sezoanelor. De aici și pină la imaginea că această planetă ar putea adăposti oameni (mai precis, o civilzație foarte avansată în materie de irigații) și a presupune că alternanțele de umbră și lumină vizibile la telescop s-ar explica prin ciclurile de vegetație, nu era decit un pas.Publicarea foarte recentă in S.U.A. a unui volum cu- prinzînd rezultatele cercetărilor efectuate asupra „planetei roșii", rezultate analizate și interpretate de un grup de 26 de oameni de știință din opt țări, oferă noi ipoteze și supoziții interesante despre misterele lui Marte. Fotografiile transmise de stațiile automate arată foarte clar canale sinuoase, subdivizindu-se in funcție de pantele terenului, exact ca vechea matcă a cursurilor de apă de pe Terra. Potrivit supozițiilor unor specialiști acesie canale ar dovedi că in 1 recul a existat pe Marte apă in stare lichi-

Moamer El Gecldafi
și-a retras demisiaIn cadrul unui miting de masă, desfășurat la Benghazi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia. Moamer El Geddafi. a rostit o cuvintare in care, analizind situația politică din țară și din zonă, și-a făcut cunoscută hotă-

rirea sa de a-și retrage demisia de la conducerea statului, anunțată anterior. Totodată, el a precizat că va rămîne in fruntea statului libian pină la data la care va fi realizată proiectata uniune dintre Republica Arabă Egipt și Libia.
Fotografie a „planetei roșii": 
A existat totuși apă pe 

Marte ?
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în Renublica Federală Germania a fost; eu aproximativ 8 la sută mai mare decît in aceeași lună a anului 1972.

Comunicatul publicat la încheierea convorbirilor purtate de primul ministru al Franței, Pierre Messmer, cu președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, reliefează părerile foarte apropiate ale celor două guverne asupra multor probleme internaționale exami-, nate. Comunicatul subliniază satisfacția părților în legătură cu progresele reali

zate în slăbirea încordării și extinderea colaborării pe continentul european. In context, șefii celor două guverne au salutat Conferința pentru securitate, și cooperare în Europa, exprimîndu-și dorința de a. contribui activ la succesul lucrărilor ei. Evidențiind cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a relațiilor dintre Bulgaria și Franța în ultimii ani

— menționează comunicatul — părțile au constatat existenta unor condiții corespunzătoare pentru extinderea raporturilor bilaterale. Șefii celor două guverne au subliniat necesitatea de a da un nou impuls relațiilor economice, în special cooperării industriale.Stanko Todorov a acceptat invitația de a face o vizită oficială în Franța.

9 ERICH HONECKER, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., a făcut, la 23 iulie, o vizită lui Waller Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R.D.G., grav bolnav.După cum transmite agenția A.D.N., Erich Honecker i-a transmis iui Walter Ulbricht cele mai călduroase salutări și urări din partea membrilor Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.
★La 23 iulie, agenția A.D.N. a dat publicității un buletin medical in care se relevă că in starea sănătății lui Walter Ulbricht. președintele Consiliului de Stat al R.D.G.. nu a intervenit nici o modificare esențială.

„Persona non grata"9 AMBASADORUL S.U.A. in Jamaica, Vincent de Roulet, a fost declarat ..persona non grata" de către guvernul Jamaican, care a cerut rechemarea sa la Washington, transmite agenția France Presse. Primul ministru jamaican, Michael Manley, a explicat că această botărire a fost luată pentru că de Roulet ar fi declarat in fața sub-comitetuiui pentru afaceri externe al Con

gresului american că a încheiat cu autoritățile jamaicane un a- cord prin care acestea se angajau să nu facă din naționalizarea minelor de bauxită ale țării o temă electorală, și aceasta in schimbul unei „neparticipări" a’ S.U.A. la viața politică a insulei. Manley a dezmințit categoric existența unui asemenea acord.
Dilemă la Pisa• PENTRU a salva Turnul din Pisa va fi necesar să se renunțe la fîntinile și la sursele de apă ale orașului, ceea ce ar a- duce grave inconveniente atit industriei, cit și locuitorilor ? — a- ceasta este întrebarea pe care ji-au pus-o autoritățile locale după citirea unui raport al Comisiei însărcinate cu stabilirea cauzelor care fac ca celebrul monument să continue să se încline an de an. în baza studiilor acestei comisii, Turnul din Pisa se înclină mereu mai mult, deoarece cantitatea de apă extrasă din pinza freatică sqbterană , pe care se află fundația mdnufnen- tului a sporit considerabil și provoacă o tasare a terenului.Experții cer renunțarea la u- tilizarea acestor surse de apă pe

o rază de 10 kilometri în jurul monumentului ; autoritățile a- preciază insă că aceasta ar însemna ..sistarea activității a numeroase întreprinderi industriale. Problema salvării turnului înclinat rămine, ca atare, încă in studiu.
• la Înapoierea sa din vizita oficială întreprinsă in Iran, ministrul de externe indian Swaran Singh, a declarat că India dorește normalizarea relațiilor cu Pakistanul, conform înțelegerii de la Simla, ca toate diferendele și disputele să fie soluționate pe, cale pașnică și prin acord mutual. El a arătat că. în centrul convorbirilor prilejuite de întîlnirea care va începe marți, la Islamabad, intre N. P. Haksar, reprezentantul personal al premierului indian și ministrul de sjat pakistanez pentru afacerile 'externe, Aziz Ahnjed, se vor af|a problemele de ordin umanitar?

Creșterea costului vieții 
în R.F.G.• POTRIVIT datelor Direcției Statistice a R.F.G.. in luna iunie a acestui an, costul vieții

.. .1, —.H!........................ .....................După reuniunea de luni dimineața de la jCopenhaga, unde au dezbătut problema relațiilor Pieței comune cu principalul său. partener comercial. Statele Unite ale Americii, miniștrii afacerilor externe ai; celor nouă țări membre ale C.E.E. s-au reintîlnit, in după-amiaza a- celeiași zile, la Bruxelles. Ordinea de zi a celei de-a doua părți a intilnirii : pregătirea în vederea convorbirilor care se vor deschide în septembrie la Tokio in cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT), și a negocierilor de la Geneva, in Hițul aceluiași organism.
• PRIMUL MINISTRU al Marii Britanii. Edward Heath, a avut. luni, o întrevedere cu șa- hinșahul Iranului. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, aflat într-o vizită neoficială Ia Londra. Cu acest prilej, au fost evocate o serie de aspecte ale relațiilor internaționale actuale, între care situația din Orientul Apropiat și din sudul Asiei, precum și chestiuni de interes bilateral.

F. Burnham din nou 
premier• ÎN URMA ciștigării alegerilor generale de către partidul său. Congresul Național al Poporului. Forbes Burnham, din nou prim ministru al Guyanei, a anunțat, duminică seara, formarea noului guvern al țării, in care el a reținut pe 17 dintre cei 18 miniștri ai guvernului anterior.
Porumbei prigoniți• AUTORITĂȚILE locale au anunțat, un nou plan vizirid interzicerea prezenței faimoșilor porumbei în Piața San Marco din Veneția, începind de anul viitor, datorită faptului că a- ccștia contribuie la degradarea monumentelor. Se apreciază că, in prezent, numărul porumbeilor din centrul istoric al Veneției se; ridică la peste 180 000. Printre altele, se preconizează introducerea în hrana porumbeilor a unor substanțe ce provoacă sterilitatea.• PRIMUL MINISTRU al Australiei, Gough Wbitlam, a primit luni pe Pai Siankuo. mi

nistrul comerțului exterior al R. P. Chineze, conducătorul delegației guvernamentale comerciale chineze, care face o vizită de prietenie în Australia, informează agenția China Nouă.• PREȘEDINTELE Pakistanului. Zuifikar Aii Bhutto, a sosit, luni, la Londra intr-o vizită o- ficială de trei zile, la invitația primului ministru britanic, E- dward Heath. In cursul zilei de marți, președintele Pakistanului va conferi cu premierul britanic asupra unor probleme ale evoluției relațiilor bilaterale și ale situației internaționale.
„Andrea Doria"• DOI SCAFANDRI însoțiți de un grup de zece tehnicieni și operatori cinematografici, au plecat, duminică din Statele U- nite intr-o expediție care urmărește scoaterea la suprafață a unui adevărat tezaur aflat la bordul pachebotului italian „Andrea Doria". Vasul italian s-a scufundat la 25 iulie 1956. în urma ciocnirii cu un cargou suedez. Se apreciază că in seifurile navei se află milioane de dolari în monedă, bonuri negociabile și bijuterii precum și mai multe pînze de Rembrandt.

• LA 23 IULIE, la Moscova s-a încheiat cel de-ăl VIII-lea Festival internațional al filmului, desfășurat sub deviza „Pentru umanism in artă, pentru pace și prietenie între popoare". Țara noastră a fost prezentă in concurs cu peliculele de lung metraj „Explozia", in regia lui Mircea Drăgan, și „Veronica", film pentru copii și tineret, in regia Elisabetei Bostan.Juriul festivalului a acordat medalia de bronz filmului românesc „Veronica", iar „Explozia" a primit „Diploma juriului".
9 CU PRILEJUL participării la lucrările celui de-al Vl'î-lea Congres al partidului „Congresul pentru Independenta Madagascarului" — A.K.F.M., care au loc la Tananarive, tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul muncii, care reprezintă Partidul Comunist Român la acest Congres, a fost primit de către Richard Andria- manjato, președintele A.K.F.M., și Giselle Rabesahala. secretar general al acestui partid. Intil- nirea, care a prilejuit un schimb reciproc de informații și de vederi. s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie.
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dă (actualmente există doar puțină gheață, mai ales zăpadă carbonică). Alți specia liști, insă, interprelind fotografiile de pc Marte, consideră că „planeta roșie", care n-ar fi avut pe solul său niciodată cantități masive de apă. ar fi o planetă in ev iuție. amenințată cu dispariția ușoarei sale atmosfere de gaz carbonic. De altfel, indicațiile sondelor „Mariner" despre atmosfera extrem de ușoară de pe Marte conturează o enigmă • care este cauza violentelor furtuni de praf care se produc cu regularitate pe planeta roșie ?Bazindu-se pc datele transmise de sondele automate a- mericane și sovietice trimise spre Marte, doi astrofizicieni britanici avansează in legătură cu evoluția „planetei roșii" următoarea ipoteză : climatul pe Marte cunoaște schimbări periodice datorită balansării axului de rotație a planetei, Perioadelor glaciare (asemenea celei actuale) ii succed perioade calde, determinind condiții climatice asemănătoare celor de pe Terra, deci favorabile unei dezvoltări biologice. Conform acestei ipoteze, datorită amintitei oscilații, fiecare din polii lui Marte s-ar găsi, la fiecare 50 000 de ani, expus soarelui. Ceea ce ar avea ca urmare topirea calotei glaciare, degajarea unei atmosfere mai dense de gaz carbonic, formind noriIn sfirșit, o altă categorie de savanți interpretează datele și fotografiile transmise de stațiunile automate ca indicind faptul că Martc este un astru pe care viața este abia pe punctul de a se naște.S-ar putea ca noua sondă automată sovietică „Mars-4“ lansată la 21 iulie să permită o incursiune mai profundă în enigmele lui Marte. Deocamdată sintem încă in stadiul in care indiciile obținute din desfășurarea programelor „Marș" și „Mariner" sint dublate de un mare număr de noi semne de întrebare. Misterele planetei roșii rămîn întregi. P. N.
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