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înălțimileCU TALONULSUCCESE

Intr-o scurtă pauză tinerii montori Dumitru Munteanu, Mihai Trif, Aurel Drăghici, Octavian Sandu 
și Ion Bîrsan discută cu Traian Pintea, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C. al Uzinei „Nicovala" 
din Sighișoara despre situația „la zi" a întrecerii pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de termen.

Foto : O. PLECAN
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O INIȚIATIVA

EFICIENTA
aWSj

lucrătorilor din

Gorj, Argeș și 
Tulcea care au

NICIUNTINAR
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CU CARE
SE

MÎNDRESC
Minerii

de la llba
Colectivul de mineri 

la Exploatarea 
ILBA din Baia 
participă activ la înfăp
tuirea cincinalului înainte 
de termen. Ei au scos la 
lumină cantități de mine
reu care marchează înde
plinirea planului de pro
ducție Ia metale pe pri
mii 3 ani ai cincinalului 
și obținerea unui avans 
de 5 luni și jumătate față 
de prevederile acestuia.

în afară de faptul că de 
la începutul anului și 
pină in prezent s-au dat 
peste planul la zi 12 009 
tone minereu extras șl 
36 000 tone minereu exca
vat, ne declara maistrul 
Vasile Girbe, 
menționez 
permanentă 
nerilor de 
continuare 
mare 
ridicare continuă a nive
lului de calificare a mi
nerilor. Merită, de aseme
nea, să evidențiem con
tribuția pe care și-au a- 
dus-o organizațiile de ti
neret la extinderea meca
nizării in abataje și a 
transportului pe orizonta
lă ; unde s-au evidențiat 
în mod deosebit echipele 
conduse de tînărul 
Flontoș, 
Gheorghe 
Ciorba și

de 
minieră 

Mare
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DE CĂLITĂ TE 
TĂIA T“

de
București este 

atît in țară, 
și peste hotarei pentru fru- 

sale produse^ 
ani, fosta 

are probleme, 
de dificultăți, 
calității, totuși

Fabrica 
cotaje 
noscută

confecții și tri- 
recu- 

cit

moașele 
mulți 
nu mai 
sensul 
privința 
probabil tocmai din acest motiv 
„problemele" au dispărut), pen
tru colectivul de aici, lupta pen
tru calitate rămîne mereu la or
dinea zilei.

în acest sens, organizația 
U.T.C. a secției VII confecții

De 
„APACA" 

in 
în
(și

tricotaje a lansat la începutul 
anului inițiativa „Nici un tînăr 
cu talonul de calitate tăiat".

— Inițiativa, ne spune tovară
șa Eleonora Cojocaru, secretara 
organizației de partid a fabricii, 
se înscrie în eforturile genera
le ale oamenilor muncii de la 
noi de a da o producție cit 
mai bună, sarcină trasată în 
mod deosebit de către condu
cerea de partid, industriei ușoa
re. Inițiativa are, așa cum ușor 
se poate remarca, mai degrabă

Vacă întrebi pe oricare mai
stru sau inginer de la oțelăria 
sau furnalele din Galați cum se 
mențin colectivele de aici în 
fruntea acțiunii elaborării a cit 
mai mult metal peste plan pen
tru economia patriei, vei primi 
imediat un singur răspuns: „To
tul se datorește efortului oame
nilor". Adică al oțelurilor și jur
naliștilor. Abia după aceea, dacă 
insiști, ți se va vorbi și de mă
suri organizatorice i-.. 
soluții tehnice. E... .. 
rînd efortul oamenilor.

în cinstea zilei de 23 An
să atingă cota de 65.000 

oțel peste plan. Lupta se 
cu timpul, pentru a , pro- 
cit mai multe șarje în 24

MONICA ZV1R.JINSCHI

(Continuare în pag. a lll-a)

; sau de noi 
Dar în primul 

___  _ _ _ _ , efortul 
de a folosi rodnic fiecare clipă 
de lucru, de a asigura o funcțio
nare perfectă a utilajelor, și tot
deauna în plin, preocupărilor lor 
pentru mai mult și .mai bine, 
ceea ce înseamnă aici operativi
tate în executarea comenzilor în 
condițiile unei cunoașteri apro
fundate a meseriei.

— Oțelarii gălățeni. ne spune 
GKeorge Driscu, inginer șef al uzi
nei oțelărie și refractare din ca
drul C.S.G., se străduiesc înpre-

zent, 
gust, 
tone 
duce 
duce 
de ore, pentru a preveni orice 
posibilitate de întrerupere a 
procesului de elaborare. Desigur, 
aceasta presupune o permanen
tă încredere a forțelor. Pină 
acum- toate formațiile de lucru, 
toate schimburile au meritele lor 
în această luptă. Se detașează 
totuși schimbul condus de ing. 
Mihai Pleșanu, de maistrul oțe- 
lar Victor Popa și prim topitorul 
Pavel Hanganu.

Cînd mergem pe platforma 
convertizoarelor, 
aici ne oferă parcă anume o si
tuație exemplificatoare la spusele 
inginerului șef Driscu : la insta
lația de basculare a converiizo- 
rului 1 a apărut un defect elec-

ION fHIRIC

realitatea de

(Continuare in pag. a lll-a)
i

vreau să 
preocuparea 

a tuturor ml- 
a aplica 
metodele 

productivitate.

Vasile 
V ar ga, 
alfii.

N. HERTEG

«■

Constructorii
de la Lotru
Recent tinerii brigadieri 

ai șantierului național care 
iși desfășoară activitatea 
la Lotru au materializat 
una din inițiativele lor 
declanșată in cadrul ac
țiunii „Tineretul — factor 
activ in îndeplinirea cin
cinalului înainte de ter
men", aceea de a realiza 
cu forțe proprii cea de-a 
treia lamelă a barajului. 
Sub conducerea tinărului 
inginer Dan Ionescu-Oc- 
nița, brigăzile de dulgheri 
și betoniști conduse de 
Victor Dinu și Constantin 
Gete, alcătuite exclusiv 
din tineri, au turnat in 
corpul barajului peste 150 
mc beton. Această „lame
lă a tineretului" cum e 
numită aici, măsoară 12 
metri lungime, 7 m lățime 
și 2 m înălțime, și a fost 
realizată intr-un timp re
cord. Cota barajului a 
crescut cu încă 2 m creîn- 
du-se astfel posibilități 
pentru începerea lucrări
lor la plotul nr. 9. Aces
ta asigură condiții pentru 
devansarea termenelor de 
execuție a barajului.

Întîlnirea prietenească a conducătorilor unor partide comunisteși muncitorești
La 30 iulie, în Crimeea, a 

început întîlnirea prietenească a 
conducătorilor partidelor comu
niste și muncitorești din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. La

întilnîre sînt examinate probleme 
ale dezvoltării în continuare a 
colaborării țărilor frățești, pre
cum și probleme internaționale 
actuale.

Lucrările întîlnirii continuă.

Univer
sitatea

Noi ■ vești de pe ogoarele 
patriei confirmă devotamen
tul, abnegația și spiritul de 
inițiativă ale oamenilor mun
cii din agricultură, în înde
plinirea sarcinilor trasate de 
conducerea partidului pentru 
recoltarea la timp a griului 
și executarea în bune condiții 
a tuturor lucrărilor agricole.

In telegrame adresate 
Comitetului Central, per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetele jude
țene de partid Timiș, Praho
va, Gorj, Argeș și Tulcea au 
raportat încheierea secerișu
lui griului.

Răspunzînd acestor tele
grame, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe me
canizatorii, muncitorii din 
întreprinderile agricole de 
stat, țăranii cooperatori și 
specialiștii, comuniștii, pe 
toți oamenii muncii din agri
cultura acestor județe, urîn- 
du-le noi succese in luptadu-le 
pentru progresul agriculturii,

I pentru 
I socialiste.

*
Ieri Comitetele 

ale P.C.R. Argeș, 
Tulcea au raportat Comite
tului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
că au încheiat recoltarea 
griului.

propășirea patriei

județene
Gorj și

INVAȚAMINT,

Gavril 
Petcu, 
Vasile

www

Bob cu bob, 
griu...

Foto : GH. CUCULucrînd zi
ne facem datoria

DORU MOȚOC

Pe ogoarele Bihorului seceri
șul este în toi. Rezultatele cu 
care s-a încheiat recoltarea or
zului ca și estimările optimiste 
făcute de specialiști in lanurile 
de griu au dat, firesc, un im
puls deosebit eforturilor depuse 
de cooperatori, lucrătorii fer
melor de stat și mecanizatori. 
Recoltă care solicită opera
tivitate și grijă deosebită. 
Constatările prilejuite de raidul 
efectuat in județul Bihor _ ițe 
permit să afirmăm faptul că in 
majoritatea unităților agricole 
campania de recoltare decurge 
în mod corespunzător, respec- 
tindu-se viteza zilnică de lucru 
stabilită. Deși s-a beneficiat 
doar de puține zile favorabile 
întregi, s-a reușit recoltarea a 
mai mult de jumătate din cele 
66 600 hectare de griu. în acest 
procent de realizare sint înglo
bate și eforturile tinerilor, ale 
celor peste 5.000 de uteciști coo
peratori și mecanizatori, cărora 
li s-au alăturat și peste 3.000 de 
elevi care au îmbrăcat salopeta 
de brigadieri ai cimpurilor de 
griu. Respectindu-se indicația 
comitetului județean U.T.C.. în 
toate cele 171 de cooperative ă- 
gricole de producție acționează 
formații de lucru ale tineretului 
pe combine, pe mijloacele de 
transport, la eliberarea terenu
lui sau la înmagazinarea griu
lui. La Căpîlna de pildă, lu
crează patru echipe de tineri, 
două pe combine și două la ma
gazii. Tot așa și la cooperati
vele agricole din Sînnicolau Ro
mân, Tarcea, Remetea. Roșiori,
Valea lui Mihai, 
numărul 
lucrările 
mă doar 
formații, 
cei care 
muncesc 
virstă. La Curtuișeni, de pildă, 
există deja o tradiție ca sus, pe 
combine, echipa să fie formată 
dintr-un tinăr și un om 
virstă. Din cei 150 de 
antrenați in campania 
coltare a celor 850 de 
ale cooperativei din I

mai mult de jumătate sînt ti
neri. Pe Alexandru Kadar, Ște
fan Kiss, Alexandru Maghiary 
și alții, i-am intilnit la trans
portul griului, minUind cu mul
tă dibăcie și forță sacii incăr- 
cați. Numele lui Vasile Sala, 
Ioan Balog, Gheorghe Caba, Io
sif Thor, Alexandru Kovacs 
le-am notat ca fiind ale celor 
mai harnici și pricepuți combi- 
nieri. Teodor Stancea este re- 
cordmenul secției la categoria 
„Gloria", cu cele 66 tone recol
tate într-o zi, iar Gheorghe 
Caba la categoria C-l, cu 30 
tone. Cu carnețele și boniere în 
mină trei fete aleargă de la o 
combină la alta. Sint Ileana 
Jirko, Ibolya Balogh și Ileana 
MadoS, eleve de liceu, care 
deplinesc rolul de delegați 
combine.

Pentru că intre suprafața 
coltată și cea arată există 
decalaj iar numărul hectarelor 
incă neinsăminț.ate cu culturi 
duble este încă mare, s-a făcut 
un urgent apel către tinerii me
canizatori pentru a lucra in 
schimburi prelungite la efectua
rea arăturilor și după ieșirea 
din lan, de pe combine sau 
prese. La stațiunea pentru me
canizarea agriculturii Batăr, co
mitetul U.T.C. a hotărit să se 
acorde un fanion special frun
tașului zilei, distincție transmi
sibilă, pe care o poartă pe trac
tor cel care a recoltat și arat 
cele mai multe hectare.

OCTAVIAN MILEA

din
Craiova PRODUCȚIE,

CERCETARE
în urmă cu doi ani relatam 

experiența Universității din Cra
iova aflată la primii pași în in
tegrarea învățămîntului cu pro
ducția și cercetarea. Menționam 
cu acel prilej rezultatele îmbu
curătoare obținute de studenții 
facultății de agronomie și elec
trotehnică. principalii beneficiari 
ai translației amfiteatru-pro- 
ducție, fie că era vorba de Uzina 
..Electroputere" sau Complexul 
legumicol Ișalnița. Astăzi, pro
cesul început cu peste doi ani in 
urmă cunoaște noi împliniri, re
zultate care se înscriu în efortul 
general al învățămîntului supe
rior de a forma, pentru muncă 
și viață, specialiști multilateral 
pregătiți. Primele informații ni 
le oferă tovarășul conf. dr. T. 
Nicola, prorector al Universi
tății.

„A fost depășit momentul cind 
integrarea era reprezentată nu
mai de prezența în fabrici sau 
ferme a studenților. Integrarea 
este înțeleasă acum ca un com
plex de funcționalități ce permit 
o prezență reală, dinamică, cu o 
eficiență productivă în viața u- 
zinelor, întreprinderilor, institu
țiilor. Atelierele școală nu mai 
găzduiesc doar inițierea studen
ților in diferite meserii ci au 
trecut la producția de serie mi
că. de repere pentru autodotare.

In acest an, 31 de discipline 
au fost integrate în diverse uni
tăți economice, stațiuni didac
tice,. unități social-culturale. 
Pină in septembrie, numărul a- 
cestora va constitui 40 la sută, 
iar numărul laboratoarelor inte
grate va crește de la 19 la 24 
pentru profilul economic, tehnic

și agronomic, alte 5 existind in 
profilul universitar. 75 la sută 
din temele proiectelor de diplo
mă ale absolvenților din facul
tățile cu profil tehnic, economic 
și agronomic au fost realizate la 
sugestia întreprinderilor, ele a- 
vind o imediată aplicabilitate 
practică. Facultatea de electro
tehnică desfășoară peste 50 la 
sută din activități în cadrul Uzi
nei „Electroputere" și in alte
întreprinderi industriale. Stu
denții acestei facultăți se califi
că 
de 
rii, 
cei
de la medicină in 2 profesiuni

de acum printr-un program 
practică de 2 ani in 5 mese- 
cei de la horticultura, în 4, 
de la agronomie în 5 și cei

Vaida. Dar 
tinerilor care ajută la 
campaniei nu se rezu- 
la al celor cuprinși în 
Mai mulți chiar sint 
ajută pe părinți, care 
alături de cei mai în

. mai in 
oameni 
de re- 
hectare

Salonta,

Jțn numărul de azi
Trei reporteri ne scriu din trei întreprinderi 
sibiene

(pag. a 2-a)

Cum semnezi în cartea de onoare a satului 
(foto-anchetâ)

(pag. a 3-a)

Psihologul școlar și viafa școlii 
Teatrul la televiziune

(pag. a 4-a)
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Ați privit vreodată miinile unui strungar 
de elită ? Dacă da, ați remarcat, poate, că 
finețea tandră cu care mingiie manetele stră
lucitoare, grația cu care meșterul pune punct 
unei operații calculate în microni sint ace
leași care animă degetele suple ale lui Ion 
Voicu aiintind gîtul de lebădă al viorii, ace
leași care însuflețesc pumnul rasat al lui 
Ilie Năstase încordat pe minerul rachetei. 
MARIN BANILĂ nu e o celebritate a sce
nei sau a stadioanelor. El este un simplu 
strungar de elită, ale cărui miini mari și si
gure produc zi de zi valoare utilă pentru 
societate. Ale cărui miini, frumos, formate 
intr-un fel aparte, prin muncă, dansează de 
mulți ani pe pîrghiile care acționează siste
mul nervos al lui „812“.

— Iți iubești strungul, mește
re Bănilă ?
MAȘINA E PUNEA MUNCITORU

LUI
— Dacă-1 iubesc ? Păi cum 

, aș putea să nu-1 iubesc ? Ma-

„812“ e strungul. Mașina care 
către creație mintea și miinile 
Marin Bănilă. Mașina căreia acest om îi e 
proprietar, stăpîn dar și prieten.

De 27 de ani. zi de zi. Marin Bănilă și 
strungul „812“ produc piese pentru vagoane 
și locomotive. De 27 de ani omul și mașina 
se întîlnesc in fiecare zi, iși reiau, cu gestu
rile reciproc cunoscute, travaliul. S-ar putea 
ca la despărțire să-și zîmbească. Nu 
asta n-am văzut-o.

prelungește 
meșterului

dar

știu, 
Dar înainte de a sta 

de vorbă cu Marin Bănilă, strungarul de la 
I.M.M.R. „Grivița Roșie" care poartă înaltul 
titlu de Erou al muncii socialiste, i-am urmă
rit îndelung miinile. Ele mi-au determinai 
prima întrebare :

șina e piinea
Cum te porți cu ea, așa se poar
tă și ea cu tine. La fel și unel
tele. Iată, avem repere de mare 
precizie, umblăm cu milimetri 
și microni. Ca să-ți reușească o

muncitorului. piesă nu mai ajunge să ai mina 
și ochiul sigure, să știi bine 
meserie. Trebuie ca și mașina 
să fie una cu tine. Or, dacă e 
necurățată, neîngrijită, prost 
verificată — mașina e ca omul

bolnav. Vrea să te ajute 
nu poate.

— Am văzut că strungul 
mitale strălucește de curățenie 
și că merge perfect. Muncitorul 
din schimbul celălalt iși face, 
deci, și el datoria...

— Nici n-ar putea altfel. E 
un puști, abia a ieșit din școa
la de calificare. îmi amintesc de 
mine, cînd aveam 15 ani, ce-am 
pătimit de la meșter numai pen
tru că m-am așezat pe-o nico
vală. Pe băiat, Paul Badea îl 
cheamă, l-am învățat cu frumo
sul, așa cum e normal, să aibă 
grijă de strung ca de sine în
suși. Mașina e a lui, a mea, a 
noastră, a tuturor. Și noi, comu-

du-

OV. PĂUN

(Continuare în pag. a V-a'

specifice specialității lor. Acest 
complex a permis viitorilor ingi
neri să preia integral lucrările 
de montaj a panourilor MOP, 
PTE și PTI, bobinăriile de 
statoare pentru curent continuu 
de la Electroputere ; anul II al 
Facultății de matematică a pre
luat studiul fluxurilor informa
ționale pentru conducerea ope
rativă a producției in diferite 
sectoare. Facultatea de agrono
mie a preluat integral executa
rea lucrărilor pe o suprafață de 
250 de hectare cultivate cu lu-

CALIN STANCULESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Patriotismul
de FLORIN COSTINESCU

In marea familie a conceptelor patriotismul și-a păstrat în 
timp, mai mult decît altele, o bună parte din înțelesul tra
dițional. Cine s-ar încumeta însă să vadă în această realitate 
o dimensiune conservatoare în locul a ceea ce este firesc să 
se numească permanența unei atitudini active ? Bătrînul 
Homer ne vorbește din depărtarea a douăzeci și nouă de 
secole într-un fel care ne face să-l bănuim foarte aproape : 
„Nimic nu este mai dulce ca patria și părinții atunci cînd ești 
departe, printre oameni străini, despărțit de ai tăi, chiar cînd 
locuiești acolo într-o casă plină de lucruri desfătătoare". Iar 
Cicero, care a gîndit cînd anii erei vechi anunțau 
într-un alt mileniu, se întreabă : „Care 
toare iubirii de patrie

Dacă am pune cuvintele acestea pe 
deiul unui contemporan al nostru fără a preciza 
n-ar crede că sînt chiar gîndurile lui ?

Sîntern f
fără să ne prosternăm înaintea lor ne tulbură 
albastrul cerului și valul, la fel de albastru al mării ; o deose
bită atracție manifestăm pentru respirația lor largă care în- 
seamănă pentru simțurile noastre mereu in stare de vibrare un 
cîntec venit de departe, din continentele fără seamăn ale uni
versului. Nu este o pură obsesie, ci o înclinație firească de a 
nu ne mulțumi doar să admirăm verticalitatea majestuoasă a 
arborilor, ci să dorim a afla și calitățile pămîntului care le hră
nește rădăcinile. Nu este doar un simplu refuz faptul că nu că
dem în extaz neputicios în fața jocului de oglinzi al unui curs 
de apă, ci dorința, la fel de firească, de a-i cunoaște, cu orice 
preț, și izvoarele ascunse în stînca muntelui. Vom spune 
mergînd pe firul acestei idei că nevoia de a medita asupra 
a ceea ce este și înseamnă patriotismul se- conjugă în mod 
fericit cu efortul de a căuta in permanență identitatea și 
argumentația oricărei fapte umane într-o specifică, inconfun- 
dabilă disponibilitate interioară. Dacă interesul nostru pentru 
lumea din afară este atît de major, cu atît mai nobilă este 
aventura ce o implică sondarea propriei noastre lumi de gîn- 
duri și sentimente, lume infinit mai complexă.

Trăim pe un anume pămînt. Hotarele, relieful și istoria lui 
ne-au marcat în chip definitiv existența. Inlăuntrul ființei 
noastre această realitate nu poate să rămînă fără replică, iar 
această replică nu este altceva decît memoria fabuloasă a 
unei treceri continue printre vîrste. Și iată-ne iar rostind cu- 
vîntul măreție, de astă dată însă fiind vorba de măreția aces
tei memorii cu nimic mai prejos decît cea a elementelor na
turii, conferită de piscul cel mai înalt al sensibilității căruia 
îi spunem patriotism.

(Continuare în pag. a TV-a)

iubire este

buzele sau

intrarea 
asemănă-

i sub con- 
surso cine

fascinați de măreția unor ipostaze ale naturii și, 
deopotrivă
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întreprinderea\,,balanța-

INGINERUL ȘEF 
A RĂSPUNS 
INVITA ȚIEI;

ACUM E RÎNDUL
ORGANIZA ȚIEI

U. T. C.

v*

„Vinovății pentru greutățile pe 
care le-ați menționat, voi. tine
rii, în această adunare, se pot 
încadra în trei categorii : în 
primul rind, sînt vinovați cei 
care nu respectă disciplina de 
producție, care au absențe ne
motivate, sub pretext că nu au 
de lucru. în al doilea rind, vi
novați sînt maiștrii, care nu 
s-au preocupat îndeajuns de 
asigurarea tuturor oamenilor cu 
lucrări și cu materiale, încăl- 
cindu-și astfel propriile atribu
ții de serviciu. în al. treilea 
rind, e de vină colaborarea de
fectuoasă intre diferitele nivele 
de conducere, de la secretarul 
U.T.C. și pină la mine, ca 
membru al conducerii. în ceea 
ce privește ultimele două ele
mente, vă permit că se vor re
zolva. fapt pentru care vă și 
cer să mă anunțați de cile ori 
aveți greutăți. Să nu îndrăz
nească insă cineva, avind lip-, 
suri nemotivate. să vină la 
mine, că nu il voi ajuta. A lipsi 
nemotivat, sub motiv că nu ai 
de lucru, seamănă cu dorința 
de a cîștiga la loz în plic fără 
a juca. Eu mă angajez să re
zolv ceea ce deoinde de mine. 
Organizația U.T.C. să rezolve 
ceea ce îi aoarține : disciplina, 
atitudinea față de muncă".

Cuvintele de mai sus a- 
parți.neau tovarășului Gheorghe 
Mandea, inginer șef al între
prinderii „Balanța", invitat la 
adunarea generală a organizației 
U.T.C. nr. 3. secția „prelucrări 
mecanice". Organizația, aflată pe 
locul patru in întrecerea ute- 
Cistă. după trimestrul I, ajunse
se treptat pe ultimul loc, dato
rită numărului mare de tineri 
sub normă, sau care nu-și rea
lizau salariul. Cum era și firesc, 
dezbaterile au fost furtunoase, 
unii tineri, citați ca rămași în 
urmă. au afirmat că o cauză, 
independentă de ei. era lipsa de 
lucru generată de proasta orga
nizare a producției din partea 
maiștrilor. Fapt, real, pină la un 
punct. Au fost ocolite însă, in 
discuții, absențele nemotivate 
numeroase, contribuind și ele 
la situația actuală a organiza
ției. cum ocolite au fost și as
pectele colaborării intre organi
zația U.T.C. și ceilalți factori. 
E de la sine înțeles, că expli
cații de genul „nu avem de lu
cru. de aceea am dormit sau 
am plecat în oraș", oferite de 
Petru Păduraru și Simion Mar- 
cu. nu au fost de natură să sa
tisfacă pe nimeni. în același 
timp, atunci cînd. în cuvintele 
lor. unii dintre vorbitori au 
subliniat linsa de înțelegere, de 
ajutor Și de sprijin, din partea 
unor muncitori mai vîrstnici sau 
a maiștrilor, referindu-se la cei 
ce închid în dulapuri sculele și 
dispozitivele necesare și tineri
lor, sau la cei care acaparează 
cite două-trei dulapuri de scu
le, in timp ce unii nu au nici- 
unul. s-au rezumat doar la alu
zii sumare, dovedind lipsă de 
fermitate și de responsabilita
te, reducind efectul unei critici 
îndreptățite.

ț
Cunoscusem situația organiza- ’ 

ției încă înainte de adunare. L 
Pentru unele din cauze — cele I 
ce depășeau sfera directă de i 
acțiune a organizației, intrînd 5 
in competența maiștrilor — dis
cutasem, împreună cu secretarul 
U.T.C. al întreprinderii. Nicolae 
Tarcea, despre un grafic care să 
evidențieze zilnic lucrările pri
mite de fiecare muncitor in par
te, precum și „golurile de lu
cru" (atît de des invocate), ab- , 
sențele nemotivate, învoirile și \ 
rebuturile. Ideea a fost îmbrăți- • 
șată și de conducerea întreprin
derii, interesătă în aceeași mă
sură de crearea unui climat de 
muncă și de echitate în secție, 
în același timp, după exemplul 
celor de la „mecanic-șef" și de 
la „sculărie" (unde, infrîngind 
printr-o analiză la fața locului, 
rezistența și părerea precon
cepută că „nu se poate", șe 
ajunsese ca organizațiile să-și

O--------------------
Acest adevăr este unul dintre 

cele care nu mai au nevoie de 
nidi o demonstrație. Spiritul 
muncitoresc — forța conducă
toare a tuturor acțiunilor unui 
colectiv de muncă — trebuie in
fuzat,educat și împlinit in oa
meni odată cu primul lor pas în 
muncă, în colectiv. Organizației 
U.T.C. — care îi antrenează pe 
tineri in sfera sa de activitate 
— ii revin responsabilități spori
te in acest proces de conștienti
zare muncitorească.

în timpul pe care l-am stat 
la „Drapelul roșu", am recep
ționat nenumărate fapte de cel 
mai autentic spirit muncito
resc. : tinere care de ani de zile 
iși .depășesc cu regularitate sar
cinii0 de plan, cantitativ și ca
litativ : „focul continuu" pe 
care organizația U.T.C. nr. 3 de 
la secția mașini-bază s-a anga
jat să-l mențină viu duminici 
și nopți la rind atunci cînd așa 
cerea soarta producției ; impre
sionantul exemplu de omenie 
și perseverentă pe care l-a 0- 
ferit o secretară a unei orga
nizații U.T.C. care a adus pe 
treptele măiestriei profesionale 
o tînără căreia maistrul îi în
tocmise referat nefavorabil. E- 
xemple de acest fel. definitorii 
pentru marea majoritate a tine
rilor din fabrică, pot ocupa 
multe pagini. Totuși, există și 
un revers al medaliei, pe care 
nu-1 putem trece cu vederea : 
la „Drapelul roșu" se mai pe
trec încă încercări de sustrage
re din avutul obștesc. Lunar, 
4—5 cazuri sînt înaintate comi
siei de judecată a întreprinderii 
Si sancționate în consecință. Ma
joritatea celor care suferă in a- 
cest fel oprobriul moral al co
lectivului sînt tineri.

— Valoarea materială a obiec
telor sustrase, în comparație cu 
producția fabricii, nu înseamnă 
nici cit o picătură într-un 0- 
cean, îmi mărturisea președin- 

stabilească propriile angajamen
te in întrecere), tinerii de aici 
se prezentaseră de asemenea, 
în adunarea oamenilor muncii, 
ce precedase adunarea organiza
ției, cu hotărirea unor realizări 
concrete, în funcție de sarcinile 
ce reveneau secției în perioada 
următoare. Planul de măsuri a- 
doptat în adunarea generală, vi- 
zind reducerea numărului de ab
sențe și de rebuturi, crearea 
unui colectiv care să informeze 
lunar adunarea asupra rezulta
telor obținute de tineri, in ve
derea inițierii celor mai po
trivite măsuri, prelucrarea si 
extinderea inițiativei pentru 
ajutorarea permanentă a uteciș- 
tilor rămași in urmă cu realiza
rea planuiui, de către tinerii 
cei mai bine pregătiți profesio
nal, precum și hotărirea de a 
înființa și aici un cerc al 
„Prietenilor noului angajat", a- 
vînd ca sarcină inițierea de ac
țiuni în vederea cultivării dra
gostei față de muncă, sînt tot 
atîtea elemente ale unei activi
tăți viitoare mai bine ancorate 
în problemele muncii. în acest 
mod, organizația făcuse primul 
pas către afirmarea sa politică, 
intervenind direct în sprijinul 
producției. Prin cuvintele ingine- 
rului-șef al întreprinderii, care 
încep această corespondentă, 
conducerea întreprinderii a ve
nit și ea în întîmpinare. întin- 
zînd o mină de ajutor necesa
ră. întîlnirea se produsese, de- 
monstrind că nici o problemă 
nu este fără soluție atunci cînd 
există o preocupare corespunză
toare. Se dovedea astfel, încă o 
dată, cit de utilă este prezența 
cadrelor de conducere în mijlocul 
tinerilor, cit de fructuos poate 
deveni acest dialog direct, pentru 
prima oară dus aici la acest 
nivel. Prezența inginerului șef, 
invitat de către tineri, asigurase 
adunării promptitudine^ deciziei 
și plusul de experiență necesar, 
soluțiile căpătînd consistență, 
depășind stadiul aprecierilor 
constatative. Solicitudinea cu 
care inginerul șef a răspuns in
vitației și rezultatele obținute 
sînt o pledoarie pentru continua
rea și extinderea procedeului, 
din care activitatea tinerilor nu 
are decît de cîștigat. Și are 
de ciștigat, în final, însăși pro
ducția.

MARIAN GRIGORE

FABRICA „DRAPELUL ROȘU *

Tinerețea 
nu este o scuza, 
ci un argument

tele comisiei de judecată. Dar 
ceea ce ne doare este palma pe 
care o primim, lezarea demni
tății muncitorești a fabricii.

— Sînt tinere de-abia venite 
în fabrică, unele nici n-au ter
minat perioada de calificare, 
încearcă să justifice situația 
cei din comitetul U.T.C.

Tinerețea nu este o scuză, este 
un argument, și tocmai din a- 
cest motiv relevam in debu
tul articolului de față res
ponsabilitățile sporite ale or
ganizației U.T.C. față de ti
nerii noi veniți. Discutind și 
încereînd să descopăr acest 
aspect al muncii între tine
rii fabricii, am ajuns la pă
rerea că preocupările organiza
țiilor U.T.C. privind dezvoltarea 
sentimentului muncitoresc in 
sufletul și acțiunile tinerilor 
(majoritatea noilor veniți pro
vin din mediul rural) suferă de 
boala numită inerție. Un exem
plu : cei din comitetul U.T.C. 
m-au informat că într-una din

UZINA „INDEPENDENTA *

Activitatea 
nu începe 

și nici nu se 
termină 

cu secretarul
întîmplarea a făcut ca tocmai 

în perioada in care intram în 
uzină, secretarul comitetului 
U.T.C. să se afle în concediu.

Plecasem însă, de la premisa 
existenței unui stil de muncă 
colectiv încetățenit în practica 
organizației și în primele zile 
nici nu am vrut să cred altfel, 
decît că aici munca politică este 
o muncă colectivă în fruntea că
reia se află comitetul U.T.C. al 
uzinei, mai ales că in acest 
sens, eforturi vizibile depunea 
și locțiitorul secretarului. „Aveți 
nevoie de o relație intr-un do
meniu sau altul, vă las acest 
tabel cu componența comitetu
lui și împărțirea responsabilită
ților pe fiecare în parte pentru 
a vă descurca mai ușor" — mi-a 
zis locțiitorul, cînd a plecat și 
el din uzină. Ce a urmat ?

A doua zi, era planificată o 
ședință a biroului. Se ține sau 
nu ? întreb eu in stingă și-n 
dreapta. Ședință de birou ? se 
miră membrii săi. Fără secretar 
și locțiitor ? Consult telefonic și 
comitetul municipal U.T.C.

— Este prin apropiere un 

zîle va avea loc o ședință publi
că a comisiei de judecată pe 
întreprindere. Dar nu știau nici 
cine sînt impricinații, ..nici ce 
au făcut, nici cărei organizații 
U.T.C. aparțin. După ședință 
le-am spus și i-am întrebat ce 
atitudine intenționează să adop
te în această privință.

— Se afișează hotărirea comi
siei in secție și într-una dintre 
pauzele de lucru vor fi discu
tate respectivele fete în fața 
muncitorilor. Altceva ce să mai 
facem ?

Chiar nu se mai poate face 
nimic ? Exemnlele, și bune și 
rele, le-am aflat prin viu grai. 
Dar organizațiile U.T.C. au în
trebuințat metodele de agita
ție vizuală, cadrul adunărilor 
generale pentru a propune me
ditației tinerilor respectivele 
cazuri ? Nu. Era necesar ? Fără 
îndoială. Oare nu e lucru știut 
că o adunare generală comba
tivă, tranșantă, o gazetă de pe
rete vie, „pe fază", dialogul de 
la om la om. sînt prin sine ma

membru al biroului ? sînt în
trebat de la capătul firului. 
Răspund că da și dau recepto
rul responsabilului cu resortul 
profesional.

— Ordinea de zi a ședinței ? 
Nu, nu știu, dă acesta lămuriri. 
Deci nu o mai ținem — și în
chide telefonul. Apoi, către 
mine : o lăsăm pe cînd va veni 
secretarul.

— Dacă asta e situația... Și 
dau să deschid dosarul cu pro
gramul de activitate al comite
tului. Incredibil însă. Pe prima 
pagină, la ordinea de zi a 
ședinței de birou : analiza sta
diului întrecerii uteciste, răs
pundea... inginer Ion Rațiu. care 
nu era altcineva decit cel care 
mai înainte cu cîteva momente 
dăduse relații comitetului mu
nicipal.

— Știti, eu sînt în producție, 
se scuză el atunci.

— Dar secretarul, locțiitorul 
său, nu au și ei și sarcini de 
producție ?

— Da, dar...
Era primul „dar" din suita 

nedumeririlor peste care aveam 

nifestări elocvente ale spiritu
lui muncitoresc ?

La organizația nr. 14 (secția 
tricotaj IV) toate fetele se află 
în fabrică de-abia de citeva luni, 
în acest timp, și aici s-au pe
trecut cîteva cazuri de abatere 
de la legea nescrisă a spiritu
lui muncitoresc. Toată lumea 
i-a arătat cu degetul pe vino- 
vați — cel mai ușor lucru, de 
altfel — dar nimeni nu s-a ri
dicat să le vorbească tinerilor 
despre demnitatea și înalta 0- 
noare de a fi muncitor. Le-am 
întrebat pe citeva fețe dacă ar 
dori să asculte înțr-o zi p pe
reche de tineri muncitori căsă
toriți — chiar una dintre cole
gele lor de muncă — vorbin- 
du-le despre spiritul muncito
resc — ghid al vieții de toate 
zilele. La muncă, acasă, pe stra
dă. Acceptarea acestei propuneri 
a venit deopotrivă din partea 
tinerilor cit și din partea se
cretarei organizației U'.T.C. Deci, 
se poate.

Desigur, în cele cîteva rînduri 
anterioare m-am referit doar la 
una dintre multiplele fațete ale 
spiritului muncitoresc — cinstea. 
Și m-am referit la această fa
țetă pentru că unele manifestări 
negative la „Drapelul roșu" a- 
duc multă amărăciune in ini
mile majorității tinerilor din fa
brică. în fond, munca politică 
ce trebuie dusă in acest sens tre
buie să fie mai mult o muncă 
de prevenire decît una de ree
ducare. Și in privința discipli
nei, și în privință corectitudinii 
in muncă, dar mai ales in ceea 
ce privește cinstea ca dimen
siune fundamental-umană și 
muncitorească. Soluții ar putea 
fi multe. Dar cred, munca po
litică veritabilă și consecventă 
dusă de tineri muncitori prin
tre tineri muncitori înseamnă 
cea mai bună școală de edu
cație a spiritului muncitoresc.

EMANUEL ISOPESCU 

să dau ulterior. Aproape toți 
membrii comitetului, cei cu care 
am încercat să iau legătura în
tr-o problemă sau alta, ridicau 
din umeri. Despre resoartele 
lor de activitate, despre organi
zațiile de care răspundeau din 
partea comitetului, știau doar 
lucruri foarte vagi sau nimic. 
„Stați să vină secretarul" au
zeam într-una. Noroc că după 
patru zile a venit intr-adevăr 
și secretarul, l-am explicat ce 
constatasem, i-am spus printre 
altele că în tot acest timp se
diul comitetului U.T.C. din uzi
nă a fost des vizitat de tineri 
veniți pentru încadrare sau pen
tru semnarea fișei de lichidare 
și că, realmente', există astfel 
pericolul încurcării evidenței 
uteciștilor.

— Cred, mi-a răspuns el. mai 
ales că la noi vin sau pleacă 
zilnic între 15 și 20 de tineri. 
Dar ce să fac ?

— Să atragem la muncă tot 
comitetul.

— Cum ? m-a întrebat el și 
i-am propus următoarea solu
ție : fiecare membru al comite
tului să facă prin rotație, in cite 
o zi, cîteva ore de serviciu la 
sediul comitetului U.T.C. al 
uzinei. în felul acesta fie
care va afla mult mai mul
te lucruri despre organizația 
sa, despre sarcinile și preo
cupările organizațiilor din u- 
zină, fie și numai oferind sau 
cerînd relații. Dar asta înseam
nă să-i scoatem pe rind din 
producție, a zis secretarul. I-am 
explicat că nu este nevoie. Co
mitetul are, slavă domnului., 35 
de membri și, cu excepția a pa- 
tru-cinci inși, toți lucrează în 
două sau trei schimburi. O dată 
la o lună și ceva, cînd lucrea
ză în schimbul II sau III, unul 
din ei poate veni, în timpul li
ber. de dimineață, două-trei ore 
la sediul U.T.C. în ideea aceas
ta eu mai discutasem și cu o 
parte din membrii comitetului 
și ei găsiseră că soluția e cit se 
poate de bună. Să vină in 
timpul lor liber pentru organi
zație ? s-a mirat atunci secre
tarul. De ce nu ? i-am răspuns, 
în fond munca organizației 
noastre e o muncă politică, ob
ștească prin definiție, și băieții 
au înțeles acest lucru.

Membrii comitetului au apro
bat cu toată convingerea, stabi
lind pe loc și ora de permanen
ță la sediul comitetului — între 
12 și 14,30 — și ordinea nomina
lă de permanență pentru zilele 
următoare.

— Așa mai merge, mi-a zis la 
urmă secretarul. De aici înainte 
nu se va mai opri la mine toată 
munca.

Fără îndoială că nu se va mai 
opri. La urma urmei activitatea 
organizației nu începe și nici nu 
se termină cu secretarul. Munca 
politică a organizației este, prin 
definiție, o muncă colectivă.

N. COȘOVEANU

In portul Constanța.
Foto: ION CUCU

13 DIPLOMEPENTRU COLECTIVULUNUI LICEU
Dacă n-ar fi inscripția de pe 

frontispiciul porții dăltuită in 
lemn — „Liceul agricol special 
nr. 1“ — ai crede că aici, la 
km. 11, pe șoseua București-Vr- 
ziceni te întîmpină cea mai ori
ginală casă de odihnă. O grădi
nă luxuriantă, cu peste 150 spe
cii de flori, cu cactuși și duzi 
plîngători, cu brazi argintii aro
mind a munte. Liniștea este 
tăiată de strigătul păunilor, al 
fazanilor. Nimic nu amintește că 
pe aceste locuri, cu ani în urmă, 
stăpînea vintul. Palmă cu palmă, 
cele 34 ha au fost transformate 
în adevărate grădini încărcate de 
rod. Așa cum se înfățișează pri
virilor noastre, școala este con
cretizarea muncii tuturor promo
țiilor care au absolvit-o. Fiecare 
s-a simțit obligat să-și marcheze 
trecerea, printr-un lucru frumos 
și durabil, util, generațiilor ce 
vor urma. In monografia acestui 
lăcaș, filele cuprind contribuția 
fiecărei serii de absolvenți,

Patru generații și-au făcut aici 
ucenicia vieții, La ultima întîl- 
nire a absolvenților, cînd s-a 
tras linia și s-a adunat, rezulta
tele au umplut de bucurie inimi
le dascălilor: Gheorghe Ruxan- 
da, student în anul al treilea la 
Facultatea de cibernetică econo
mică a terminat anul II clasîn- 
du-se pe locul cinci; Cornelia 
Răduinea este și el student; alții 
— și nu sînt puțini, au munci 
de răspundere : șefi de ferme, 
contabili șefi, tehnicieni. Este a- 
cesta rezultatul întregii activități 
care se desfășoară în școală, a 
răspunderii cu care este privit 
procesul instructiv-educativ.

Notăm, la început, că am întîl- 
nit aici, conjugate, bunul gust, 
fantezia, spontaneitatea. Cabine
te spațioase utilate modern, săli 
de clasă strălucind de curățenie, 
Cele mai reprezentative lucrări 
executate de elevi, reunite într-o 
expoziție, suscită interesul tutu
ror celor ce vizitează școala. Și 
vasele de ceramică, unele fixate 
pe suporturi din fier forjat, sin
tetizând motive populare, au fost 
create de foștii elevi ai școlii. 
Totul a fost gîndit în cele mai 
mici amănunte. Dormitoarele s-au 
constituit în locuri intime, plăcu
te. Și ele au fost diferențiate 

prin culori pastelate. Dar, ca să 
ajungi aici trebuie să treci, ca în 
baladă, prin porți, și ele dante
late, creația elevilor, a profesori
lor. Biblioteca numără acum 
peste 13 000 volume, sala de fes
tivități poate concura cu o mo
dernă sală de cinematograf. Se 
află, aici, un muzeu etnografic 
și cîteva tablouri originale, exe
cutate de fostul licean Nicolae 
Todescu, cu talent, vopsea și... 
rogojini.

,,Cartea de vizită" a acestui 
prestigios colectiv o reprezintă 
cele 13 diplome conferite pentru 
merite deosebite. între care două 
ale C.C. al U.T.C., ca și acțiu
nile organizate aici, toate con
verged spre formarea tînărului 
la nivelul cerințelor actuale.

Deși vacanță, școala nu și-a în
cetat activitatea. Ion Mîrza și 
Constantin Tănase ne-au demon
strat cum funcționează aspersoa- 
rele pe care le au în primire, iar 
alți 40 de colegi ai lor și-au ami
ntit. odihna pentru a contribui la 
construirea, celor două noi atelie
re de lăcătușerie. Iată un fapt 
care nu mai are nevoie de co
mentarii. In perioada bacalaurea
tului, absolvenții anului V Horti- 
cultură au prășit un hectar cu 
roșii, A fost cea mai originală 
surpriză făcută dirigintei, ing. 
Ana Damache. Cîți dintre cei ce 
trec prin Complexul Obor știu 
că acel gard frumos — ocupînd 
peste 100 ml -— a fost executat 
cu grație, sensibilitate, pricepere 
și fantezie de elevii acestui li
ceu ? Acum se execută alți 220 
ml gard forjat pentru spitalul 
,.Em. Irza". Planul, care, depă
șește 500 000 lei este milimetric 
îndeplinit.
1 Cuvintele directorului Cristică 
Anton, profesor emerit, inven
tator, care conduce de 18 ani a- 
cest liceu, sînt încărcate cu răs
pundere, cu dragoste. înțelegem 
că nu poate pleca liniștit în 
concediu „cînd sînt atîtea de fă
cut", că „elevii au dreptul la o 
viață frumoasă", o viață pe care 
întregul colectiv se simte dato> 
s-o asigure.

LIDIA POPESCU 
DOMNIȚA VĂDUVA
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„ORAȘUL 
inANDAFIRILOR

...14 mai 1970... Ne-am instalat la Guadalajara, „orașul tranda
firilor" cum i se spune, la Grand Hotel. E un loc liniștit, ferit 
de forfota circulației, iar aripa noastră dă spre un luminiș um
bros, cu o piscină superbă. Privit din afară „Grand Hotel" nu 
pare prea aspectuos, dar în interior este foarte bine amenajat 
și întreținut, camerele sînt mari, răcoroase și numeroase venti
latoare funcționează in permanență, ceea ce ne bucură, firește. 
Bucătăria este foarte curată și bine utilată, iar dr. Cherebețiu, 
care se atașează cu dragoste spontană și pasiune grupului nostru, 
ne pune in curent cu toate problemele legate de îndelungatul 
stagiu pe care vom fi nevoiți să-l petrecem aici. O primă con
sultare cu dr. Tomescu stabilește în amănunt baza alimentației 
noastre și dorințele sint imediat comunicate conducerii hotelului.

...Ne vom axa așa cum am stabilit, de altfel, din București, 
mai mult pe grătar, cu garnitură de cartofi preparați în diferite 
forme, pe șnițele, paste făinoase, ouă, fructe, pepeni verzi și 
galbeni. Am mai adus din țară 1 500 de sticle de Borsec, pre

cum și alte alimente conservate. Primele nopți trec destul de 
greu pentru cei mai mulți dintre noi. Chiar cei „căliți" — care 
au mai înfruntat, in două rînduri, arșița sud-americană — acuză 
vizibil căldura sufocantă. Dar bătălia cu altitudinea, arșița și 
fusul orar e abia la început. începem să regretăm că n-am venit 
mai devreme cu o săptămină la Guadalajara. Ne antrenăm pe 
stadionul orașului. Firma „Coca-Cola" ne pune la dispoziție 
gratuit băuturile sale, așa cum se procedează și cu celelalte 
echipe. Emerich Vogi insistă (și bine face) ca pregătirea noastră 
să inceapă. exact la ora cind vom susține meciurile, adică la 
14, cind poți să aprinzi țigara de la soare 1 Bineînțeles că băieții 
încep să murmure : „Asta-i oră de antrenament ?". „Ne-ați adus 
aici ea să ne dezagregați ?“. „S-o luăm mai incet, să ne aclima
tizăm mai întîi". „Nu” ne aruncați in cuptor așa, din prima zi". 
Dar Vogi se dovedește o stîncă ce nu poate fi urnită ușor.

— Sinteți băieți tineri, nu bătrîni ca mine. Și eu am făcut 
turnee cînd eram ca voi. Am fost și în Sahara. Știu ce-i căl
dura, nu vă mai văicăriți !

Nicușor și Covaci încep lucrul cu grupele respective și apoi 
eu trec la problemele tactice. Băieții sint „frinți" după 20 de 
minute. Ne tragem puțin la umbră, facem o pauză, apoi înjghe
băm un ,.joc-școală“ cu diverse obiective tactice, i ribuneie 
sint populate de sute de spectatori. Predomină tinerii, care în
cep să rostească tot mai des numele lui Dumitrache și lâtaiu 
(Stilistul jucînd la „tineret" în turneul mexican, reușise citeva 
partide excelente aici, dobîndindu-și o oarecare popularitate).

Aflăm că brazilienii se află la Guanajuto — la vreo 300 kilo
metri de Guadalajara — iar englezii „circulă" încă prin Columbia 
și Bolivia. Cehii stau ascunși în „birlogul" lor de la „Hotei 
Malibu" și nimeni nu știe nimic de ei. S-au decis să nu folo
sească nici un stadion din Guadalajara preferind să se antreneze 
pe pajiștea din spatele hotelului. (Mai tirziu sosesc și englezii 
care îsi stabilesc cartierul general la „Guadalajara Hilton , 
brazilienii vor fi cazați in alt capăt al orașului, la Suites 
Caribe).

x
...17 mai 1970... Fekete — un fost coechipier de pe vremea 

cînd jucam la „Carmen" ne propune o excursie la Toreon 
pentru un meci cu echipa antrenată de el : F.C. Laguna. Accep
tăm invitația și dimineața ne îmbarcăm într-un „car" foarte 
modern cu aer condiționat. După 400 de kilometri facem un 
popas în orașul Fresnyllio și luăm masa la un restaurant plasat 
intr-o pădurice cu palmieri. Ne continuăm apoi drumul și sosim 
seara la Toreon. Sîntem destul de istoviți, dar gazdele se do
vedesc foarte atente cu noi și ne înconjoară cu multă căldură, 
făcindu-ne să mai uităm din asprimea călătoriei. Ne odihnim 
destul de bine .și a doua zi după-amiază, Ia ora 16, susținem 
întîlnirea cu F.C. Laguna. Termometrul indică plus 40 de grade 
la umbră. Un adevărat infern pentru jucători și chiar și pentru 
noi cei de pe banca rezervelor. Privesc minute-ntregi la echipa 
noastră, mi-aduc aminte de jocul cu echipa Iugoslaviei înainte 
de plecarea spre Mexic, caut s-o recunosc cîtuși de puțin, dar 
mi-e imposibil. Parcă tricourile au fost îmbrăcate de alți oa

meni, fără știrea mea. Localnicii se arată bine pregătiți și ne 
dau o replică viguroasă. Ne domină și ne pun în grea cum
pănă. Reușim cu chiu cu vai să termjnăm la un scor alb repriza. 
E primul nostru contact cu un adversar in condițiile speciale 
ale climei mexicane. Avem, cum s-ar spune, circumstanțe ate
nuante. Dar oricare ar fi motivele, nu pot trece cu vederea ceea 
ce se petrece in teren. Jucătorii sînt adormiți, abia se mișcă, 
iar Dobrin. parcă plutește pe altă lume. îi spun la pauză :

— Măi, Gică, repriza asta mai mult a alergat Râducanu-n 
poartă decît tine...

Nici o trăsătură nu se clintește pe chipul său. Tace cu privi
rea pierdulă-n gol, departe. Oare acesta să fie Dobrin ? Mă 
hotărăsc să-l înlocuiesc cu Tătaru. Oricum, Gigi pare mult acli
matizat și se mișcă mai dezinvolt. Intră, apoi, și Ghergheli și 
reușim totuși să învingem cu mare dificultate, cu 2—1.

Ne reîntoarcem la hotelul din Toreon, luăm masa și ne cul
căm. Dar eu nu pot dormi. Ies pe balcon și încep să reflectez, 
torturat, de temeri, la situația creată. Mă bizuiam pe formația 
din meciul cu iugoslavii, de la București, cu Dan Coe și Dobrin 
care îmi dăduseră mari speranțe pentru Mexic. La 6 mai 
jucase foarte bine. Și iată, acum, după 11 zile erau pur și sim
plu de nerecunoscut. Și vinovată — oricit aș fi vrut, ca aceasta 
să fie argumentul — nu putea fi numai căldura. Tocmai cind 
credeam că n-o să mai am probleme, iată-le iyindu-se peste 
noapte, mai numeroase și mai sîcîitoare și asta in pragul celei 
mai importante confruntări a fotbalului nostru...

...La 21 și 24 mai jucăm cu echipa de tineret F.C. Guadalajara 
și cu F.C. Atlas. La a doua partidă asistă și președintele Fede
rației noastre, care iși exprimă nemulțumirea și nedumerirea :

— Ce se-ntîmplă cu ei ? Asta-i echipa noastră ? Nu-mi vine 
să cred 1

Discutăm din nou cu Dobrin. îi cerem explicații pentru evo
luția sa sub orice critică. El răspunde :

— Atîta pot. atita dau.
— Acesta nu-i un răspuns, Dobrine, îl întrerup eu. Spune, ce 

se-ntîmplă cu tine ? Poate ești bolnav, poate ai vreo nemul
țumire...

— Atîta pot. atîta dau, repetă el mașinal.
— Cît poți și cit dai ACUM nu e suficient pentru meciul cu 

Anglia. Acolo trebuie să fim 12 pe teren. Iar al 12-lea aliat al 
nostru trebuie să fie ANGAJAREA TOTALĂ LA EFORT.

— De-aia m-ați băgat in repriza a doua ?
— Am încercat și alte formule, doar avem 22 de jucători 1
— Da ce ? Eu sînt jucător de repriza doua ? Eu sînt titular 1
— Nimeni nu e titular dacă nu-și dă osteneala să joace cum 

trebuie, să alerge, să muncească cot la cot cu ceilalți.
Astfel s-a sfîrșit primul „round" al diferendului cu Dobrin. 

Constatind că e refractar la orice discuție, am dorit să pun punct 
acestei probleme și să mă preocup de alcătuirea formației din 
jucătorii pe care pot conta. Dar am întimpinat unele opoziții 
din cadrul nucleului de conducere :

— Nu trebuie să luăm o hotărîre imediată, e păcat pentru 
valoarea lui. Să mai stăm de vorbă cu el, să încercăm să-1 
mobilizăm, șă-i deschidem ochii 1 Au intrat, deci, ceilalți în 
acțiune căutind să-l readucă la sentimente mai bune. Dar ten
tativele eu eșuat rapid în momentul cînd Dobrin a „contrat" 
pe toată lumea plin de insolență.

Ajunsesem la concluzia că nu mai putem conta pe Dobrin, 
tocmai pe el, în care îmi pusesem atîtea speranțe, considerind 
că avem și noi brazilianul nostru! în primul rind, nu era in 
stare să dea nici jumătate din randamentul normal, datorită 
lipsei de aclimatizare și apatiei. Jocurile de verificare o dove
diseră .' Și-apoi, Dobrin nu înțelegea că datorită condițiilor spe
ciale de climă, trebuie să muncească dublu la antrenament. 
Dimpotrivă, nu încerca nici cel mai mic efort ca să-și JUSTI
FICE prezența în teren ! Dar lucrurile nu se opreau aici ! Se 
ivise peste noapte această atitudine de sfidare a noastră, a 
tuturor, acest amestec de rea voință și ostilitate care înveninau 
în permanență atmosfera. Do cîteva zile socotindu-se „perse
cutat" el nu mai respecta nici un program. După cină se înto
vărășea cu cineva dintre rezervele „de tribună" (Ivăncescu. 
Pescaru, Tufan, Domide ori Gornea), colinda prin baruri și 
venea „grizat" la hotel, mult după miezul nopții...

Trebuia luată o hotărîre. Dar era prea copleșitoare răspun
derea noastră — și a mea, in special, pentru că știam de mulți 
ani că întotdeauna antrenorul este „țapul ispășitor". Dar nu 
fusesem desemnat antrenor al echipei naționâle ca să mă 
umilesc în fața unui jucător suportindu-i grosolăniile Și ca
priciile la care credea că-i dă dreptul talentul și popularita
tea sa. Eram la o răspintie ! Nu știam pe ce drum să apuc. 
Trebuia să mă decid, însă, pină nu va fi prea tirziu. Știam că 
zecile de „carabine" ale gazetarilor abia așteaptă ca să-si des
carce proiectilele asupra mea. Eram foarte conștient, de ase
menea, că decizia mea, în privința „Idolului din Trivale" va 
produce un cataclism printre nenumârații săi suporteri și 
binecuvintam în gind șansa că ei nu sint atît de pătimași ca 
brazilienii, îneît să-mi dea foc la casă... A fost o noapte albă 
pentru mine si ori decite ori auzeam pași pe coridor, tresăream. 
Aș fi dorit atît de mult ca cineva să pună mina pe clanța ușii, 
s-o deschidă, încetișor, să se așeze lingă mine (chiar dacă ar fi 
mirosit a whisky) și să-mi spună cu un pic de regret 
în glas :

— Dom’profesor. să uităm tot ce-a fost. Știu c-am jucat mize
rabil pină acum, că nu merit să intru nici măcar într-o echipă 
din campionatul „orășenesc". Dar, vă rog, mai dați-mi o șansă. 
E drept, nu mă-npac cu clima asta, dar de acum vreau să mă 
pregătesc formidabil zilele astea. Vreau să fac tot ce- e posibil 
să joc cu englezii ! Doar de asta am venit în Mexic, să arăt ce 
pot. Să vadă toată lumea cine e Dobrin.

...Dar această ușă nu s-a deschis nici în noaptea aceea și nici 
în celelalte zile cit am mai rămas pe pămîntul mexican; Dim
potrivă. Mai exista cineva in echipă, un copil cu statură de uriaș 
care avea să-mi trintească și el o ușă-n nas...
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Cum semnezi
in cartea de onoare

a satului?
FOTO-ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI» |
In comuna gîrla mare-mehedinți

O întrebare sugerată de o discuție cu un 
tînăr, chiar din satul unde ii și căutăm răspuns: 
Girla Mare. „De mai mulți ani, ne spunea Ion 
Găliceanu, secretarul comitetului U.T.C., sintem 
într-o permanentă competiție cu noi în primul 
rînd. Cind obținem un succes vrem să-l depășim 
imediat. Așa am și ajuns, ca intr-un deceniu, co
muna noastră să parcurgă drumul de la locali
tatea „fără nume" la aceea cu renume. Am ob
ținut constant producții medii de peste patru 
tone de griu la hectar, de cinci-șase mii de 
kilograme porumb și patru vagoane de sfeclă la 
hectarul cultivat. Și am pornit de la „satul sărac, 
aruncat in întinderea de nisipuri și păminturi 
neroditoare — care nu dădeau nici cit să se

ajungă de la o recoltă la alta", cum scrie în 
monografia veche a comunei noastre. Comuna a 
început să aibă aspect de oraș. Dar pentru o 
ajunge aici, și mai ales pentru a transpune in 
fapte planurile ce ne frămîntă, în cartea de 
onoare a satului fiecare, după puterile lui, tre
buie să-și așeze semnătura. Clipă de clipă și 
mereu mai competent, profesional".

Neîndoielnic, succesele mari se obțin prin 
participarea tuturor la cota maximă a posibili
tăților. Dar la Girla Mare cum semnează în 
cartea de onoare a satului cei 257 de tineri 1 In 
cadrul întrecerii patriotice : „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului înainte de ter
men", ce concretețe dau muncii ?

AUREL CERGA, secretarul 
Comitetului comunal de 
partid : „Tinerii noștri, ma
joritatea lor covîrșitoare, sînt 
prezențe active oriunde este 
mai greu, mai dificil. Ei sînt 
mîndria și viitorul comunei 
noastre. Peste o sută dintre 
ei s-au calificat într-o me
serie pe care o practică".

ELENA CHIRIȚA, membră 
cooperatoare : „Alte fete au 
plecat la oraș, multe dintre 
ele fără să aibă o calificare, 
eu însă m-am legat de sat, 
de cooperativa agricolă. Îmi 
place aici, și dacă-mi place, 
toate lucrurile ies bine..."

ALEXANDRU ALBU, omul 
care cunoaște toate meserii
le înrudite cu mecanica : 
„In viață, totul este să vrei, 
să te preocupi și să mun
cești. Te poți realiza astfel, 
oriunde ai fi încadrat — în- 
tr-o unitate industrială a o- 
rașului sau intr-un sector 
mecanic din sat".

ILIE SÎRBU, tractorist la 
C.A.P. : „Eu m-am calificat 
în atelierele cooperativei, iar 
preocuparea mea este să fo
losesc cit mai bine mașinile 
cu care lucrez. Și trebuie 
să spun că tractorul meu n-a 
intrat în reparație capitală, 
deși volumul lucrărilor ce le 
execut înseamnă în fiecare 
lună planul pe două luni..."

VASILICA BOBOLOACA, 
economistă la C.A.P. t .',Am 
terminal școala și am revenit 
în sat. E tot ce mi-am dorit 
— să lucrez la contabilitate. 
Aiei munca oamenilor capătă 
conturul exact : anul trecut 
producția globală a fost de 
18 milioane de lei, iar anul 
acesta este prevăzut să de
pășească douăzeci de mi
lioane..."

„Prin prezență activă, 
determinantă, acolo 
unde este mai greu, mai 

dificil"

Este de părere tovarășul Ion 
Olaru, secretarul comitetului de 
partid de la cooperativa agri
colă. Și se justifică. „In toamna 
trecută — ah, ce toamnă îngro
zitoare 1 — nu puteam recolta și 
nu aveam unde semăna ; pămîn- 
tul parcă nu mai era — se 
transformase într-o întindere de 
apă. Cînd au mai stat ploile, 
după 62 de zile fără soare, era 
pe la mijlocul lui octombrie, s-a 
pus problema recîștigării tim
pului pierdut. Cum ? O soluție 
era și aceea de a săpa canale 
pentru scurgerea apei în exces 
din porumbiște și de pe cimpia 
destinată griului. Era greu, era 
extraordinar de greu să sapi în 
pămîntul numai apă, dar tinerii 
nu s-au ferit de acest efort. Au 
săpat zeci de kilometri de 
șanțuri și astfel am putut 
semăna griul și orzul, a- 
proape o mie de hectare în to
tal. Așadar, pîinea satului din 
anul, acesta are in greutatea și 
gustul ei foarte mult din mun
ca și dăruirea tinerilor noștri. 
La fel au acționat în iarnă, cînd 
griul a trebuit fertilizat, în pri
măvară și în vara aceasta, cind 
doar seara puteau fi văzuți la 
cămin — cu fețele bronzate și 
mînile aspre de muncă — pen-
tru că ziua întreagă erau 
cîmp. la . zddtaîhle și'.'în'.'

tori la un loc. Frumoasă carte 
de vizită...

• Ion Pîrvuț, este unul dintre 
cele 49 de cadre didactice ale 
comunei — 47 fiind fii ai satu
lui. Ne-am oprit asupra numelui 
său, nu pentru că s-ar fi deta
șat prin ceva de ceilalți colegi 
— toți tineri și deosebit de ini
moși — ci pentru, că tinerii din 
comună l-au ales secretarul or
ganizației lor. De ce ? Poate 
pentru că a cheltuit enorm de 
multă energie pentru punerea la 
punct a laboratoarelor — lecțiile 
la toate disciplinele se țin în 
laboratoare proprii excepțional 
de bine utilate cu aparatură 
realizată mai mult pe plan local ; 
poate pentru faptul că este un 
foarte bun sportiv ; poate pen
tru că este animatorul activită
ții culturale a statului ; poate 
pentru, că este apropiat de ti
neri... Datorită seriozității cu 
care toți profesorii : Constantin 
Popescu, Alexandru Sîrbu-La- 
zăr. Veronica Matei, pentru a 
aminti doar cîteva nume, anual 
peste 80 la sută dintre absolven
ții de la Gîrla Mare reușesc la 
școli post generale cei mai mulți 
dintre ei întoreîndu-se temeinic 
instruiri pentru a pune umărul 
la ridicarea la noi cote a reali
zărilor din comuna lor.

Ne oprim aici cu „radiografie
rea" listei ce-i cuprinde pe evi- 
dențiații frumoasei comune me- 
hedințene, coautori ai prestigioa
selor realizări ce au determinat 
atribuirea cooperativei agricole 
a peste cincizeci de diplome și 
a citorva „Ordinul Muncii clasa 
I". Leul cheltuit pentru produc
ție aici, la Gîrla Mare, revine în

de onoare a muncii. Ei, Gheor
ghe Pîrvuceanu, Stelian Bucă. 
Dumitru Sfeta, Constantin Mo- 
goșanu, Ștefan Ochioiu, Gheor
ghe Țuică, Ilie Sîrbu, Nicolae 
Chiriță, Sever Cîrjălin, Ion și 
Marinică Bălășoiu, Nicolae Spă- 
tărelu sînt mîndria comunei.

unealtă din ogradă. EI sînt 
„pensionarii" familiilor. „Am în
cercat să le schimbăm modul de 
a fi. ne încredința Ion Pîrvuț, 
explicindu-le, nu abstract, ci cu 
exemple, cu calcule din comuna 
noastră, ne aprobau, dar numai 
atît... Le-am pus numele și fo
tografiile și la gazeta de perete, 
dar ei ău înțeles din aceasta 
doar dorința noastră de a le face 
rău".

De fapt ce înseamnă pentru o 
comună un om care trîndăvește? 
Tovarășul Aurel Cergă, secre
tarul comitetului comunal de 
partid ne spune : într-un an, 
înseamnă cinci hectare de pă- 
mint nemuncite, sau producția a 
15—20 de animale neobținută". 
Și pentru insul respectiv ? „Ve
nituri de 15—20 de mii de lei 
neobținute, continuă dumnealui, 
pagubă adusă în cămară fără să 
fi adus ceva acolo, șubrezire fi
zică și morală". înmulțim aceste 
cifre cu 21, numărul tinerilor — 
pierde-vară — și obținem pier
derile posibile în hambarul coo
perativei agricole și pe cele si
gure din buzunarul familiilor 
din care fac parte tinerii res
pectivi. Oare organizația de 
U.T.C. să fi epuizat toate mijloa
cele de care dispune pentru a 
corecta asemenea atitudine ? 
Dar satul ? Reușitele înregistra
te, în anii din urmă, in toate 
sectoarele de activitate, ne în
dreptățesc să afirmăm că n-au 
fost epuizate, organizația dispu- 
nînd de o forță educativă deo
sebită.

GH. FECIORU 
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partid din comună, cea de la 
zootehnie și sectorul mecanic.

A Elena Chiriță, lucrează la 
cîmp. Anual înregistrează o 
participare zilnică la muncă. In 
prima jumătate a acestui an i 
s-a cuvenit o retribuție de a- 
proâpe zece mii de lei. Iar „fata 
blondă", cum o știe tot satul, 
și-a propus obținerea a cel pu- 
I in o jumătate vagon de porumb 
la hectar și a șase vagoane de 
sfeclă la hectar ; e membră a 
brigăzii artistice de agitație și a 
formației de dansuri.

o Ștefan Cojoacă — construc
tor. Mîndria lui este aceea a 
omului care, de doi ani încoace, 
iși așează efortul și priceperea 
lui drept temelie la tot ceea ce 
s-a construit la Gîrla Mare. în
tre altele, o școală cu 12 săli de 
clasă și laboratoare, un complex 
zootehnia — sursă a peste cinci 
milioane de lei venituri anuale 
— un magazin universal, grădi
nița și creșa, trei kilometri de 
trotuare și peste o sută de case.

• Ion Boboloacă, motopompist. 
In campanie, ziua și noaptea 
motorul trebuie să meargă ; și 
merge. Zumzetul lui înseamnă 
fertilitate sporită pentru pă- 
mint. Suma orelor trudite de el 
în vara aceasta va avea cores
pondent în cele o sută de va
goane de produse obținute su
plimentar de către cooperativa 
agricolă, ceea ce, să recunoaș
tem, nu este puțin...

țele lucrate de el în acord glo
bal.

• Nicolae Chiriță, de un an 
de zile îngrijitor la îngrășătoria 
de tineret bovin. înainte a lu
crat la cîmp și s-a evidențiat 
prin tot ce a făcut, dar în toam
na trecută cînd adunarea gene
rală a comuniștilor a luat în 
discuție situația necorespunză
toare de la îngrășătorie și a 
apelat la tineri pentru a se în
cadra ca îngrijitori, Chiriță a 
fost .primul care a cerut să fie 
repartizat in acest sector. A în
vățat cu sîrg, a fost și într-un 
schimb de experiență iar acum 
are realizările cele mai bune: 
cu 150—200 de grame, zilnic, 
spor în greutate de fiecare ani
mal peste planificări. Numai pe 
această cale a adus în casa de 
bani a cooperativei agricole ve
nituri bănești de aproape un 
sfert de milion de lei.

• Constantin Macamete, me
canic de atelier. Despre el ne-a 
vorbit tovarășul Bărăitaru, pre
ședintele cooperativei agricole : 
„Unde este mai greu, mai difi
cil acolo lucrează Macamete. 
Toate dispozițiile le respectă. La 
transportul produselor la bazele 
de recepție el face cu tractorul 
tot atîtea drumuri cit și șoferii. 
Doarme puțin, comentează pu
țin dar lucrează mult și de cali
tate". Are 21 de ani și cîștigă, 
în medie, două mii de lei pe 
lună.

• Alexandru Albu, a deprins 
toate meseriile înrudite : lucrea
ză la strung, e sudor, fierar, e- 
lectrician, zidar, lăcătuș ...E o- 
mul de șoc ; el singur puțind 
rezolva orice defecțiune ivită la 
o mașină sau oriunde în sectoa-

și 
ind 

maistru — atelie
rul de lăcătușerie și sudură din 
cadrul școlii. Are 32 de ucenici... 
Iar el, Alexandru Albu. la cei 

24 de ani ai săi, este secretarul 
celei mai mari organizații de

Iar Romica Cicobă și 
Nicolae Nedelcu „nu 

știu ce-i munca"

deși au ajuns la douăzeci de 
ani. Sînt „băiatul lui tăticu", 
ori „fetița mamei". Trăiesc din 
agoniseala părinților. Mîinile lor 
au pielea subțire ca foița de hîr- 
tie, iar fața nerumenită de soa
re. Cît e ziua de mare, ei și 
încă alți vreo cinci-șase își 
pierd vremea la umbra deasă, se 
plictisesc de moarte și așteaptă 
„un serviciu pe măsura preten
țiilor de azi". Și, privind dru
mul soarelui, de la răsărit la 
apus, se înfruptă din bucatele 
cîștigate cu sudoare de părinți : 
nu știu cum se ciștigă banul dar 
cheltuie cu nemiluita. Pe „ni
micuri", sigur, cum spun ei. adi
că pe o rochiță frumoasă, pe o 
cămașă cu guler tare și manșete 
late la mîneci, pe sandale iși 
pantofi. Cheltuie fără să fi re
spirat măcar odată aerul fier
binte al cîmpului în vremea să- 
ceratului ; iși poartă podoabele 
pe ulița satului, fără să fi pms 
măcar o dată mina pe casma sau, 
sapă, pe seceră sau pe o altă

NICI O AMINARE
ÎN APLICAREA 

MĂSURILOR 
PROPUSE!

Puteam tot atît de bine să ne 
oprim la o altă adunare generală 
a oamenilor muncii dintr-un alt 
sector de producție al Combina
tului de articole tehnice din 
cauciuc — Pitești, pentru că au 
fost programate mai multe în a- 
celași timp. Ne-a fost recoman
dată însă cu insistență secția 
benzi pe motiv că, aici, avem 
toate șansele să asistăm la o adu
nare generală model. „E o sec
ție cu realitate destul de bune 
— planul, .a. fost depășit cu peste 
4 milioane lei la producția 
globală și du 6 milioane la pro
ducția mărfă,' iar salariații ei sînt’ 
aproape .fără excepție tineri". Și 
nu putem, spune că vreuna din 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, desfășurate pe schimburi, 
nu s-a apropiat foarte mult de 
ceea ce am putea numi o adu
nare model. Materialul prezentat 
de tovarășul inginer Vasile Di
van, șeful secției, a fost destul 
de analitic, de mobilizator, a 
oferit suficiente date pentru 
discuții. Era mai bine, totuși, 
credem dacă nu se citea exact 
același material la toate cele trei 
adunări generale, dacă pe lingă 
problemele îndeplinirii planului 
de către întreaga secție se ana
liza de fiecare dată și aportul 
schimbului în fața căruia se ci
tea materialul, la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Cu toate 
acestea dezbaterile și-au urmat 
cursul normal, participanții la 
discuții au analizat cu competen
ță, cu înaltă răspundere munci
torească problemele secției, situa
ția îndeplinirii planului, au pro
pus numeroase măsuri, expri- 
mîndu-și astfel dorința de a 
produce mai mult, mai bine și 
mai ieftin.

-— Este adevărat că, luat 
global, planul secției apare înr 
deplinit cil o oarecare 'depășire,' 
dar la nivelul sortimentelor avem 
încă restanțe, și-a început inter
venția Ion Chiru, șeful unei 
echipe de la presa de plumb. 
După părerea mea, această situa
ție poate fi îndreptată destul de 
ușor prin rezolvarea urgentă a 
unor probleme aparent mărunte, 
dar de mare importanță dacă 
vrem să ne gospodărim mai bine 
timpul și capacitatea de muncă. 
Lîngă mașina mea există un afiș : 
..muncitori, întrebuințați scule 
bune, cele defecte produc acci
dente de muncă“, dar noi nu 
avem nici rele. Avem nevoie de 
șublere, calibre, cuțite de tăiat 
cauciucul, așa cum pretinde teh
nologia. Ni s-a promis că vom pri
mi. Cînd ? Pun această întrebare 
deoarece, după cum se știe, lipsa 
acestor scule înseamnă producție 
pierdută, la fel cum transportul 
intern nepus la punct ne face 
să pierdem zilnic zeci de minute 
cu manevrarea manuală a unor 
materiale sau produse finite de 
sute de kilograme, care altfel ar 
trebui să fie transportate cu 
electrocarele sau cu... podul ru
lant care nu funcționează.

— Știți cîtă producție se pier
de lunar, numai la atelierul prese 
din cauza transportului intern ? 
întreba șeful de echipă Ilie Zam
fir. Peste 70 de tone de bandă 
de transport. De fiecare dată 
cînd trebuie să încărcăm o presă 
cu o altă bandă, întrerupere lu
crul si plecăm să împingem căru
ciorul cu 7—8 tone. Ce făceam 
în urmă cu cîteva luni, cu trac- 
torașul, în cinci minute, acum ne 
ia o jumătate de oră. Conducerea 
secției, a combinatului trebuie să 
rezolve în ce! mai scurt timp 
această problemă a transportului 
intern. | In același timp cred că 
J^ebuie făcut ceva pentru dega

jarea secției de cele 1197 tone 
de benzi depozitate în spațiile 
de producție, pentru că nu ne 
mai putem mișca de ele, dacă nu 
se ia nici o măsură, nu se tri
mit beneficiarilor cu care au fost 
contractate, nu se scot din hală, 
nu mai putem lucra, va trebui să 
oprim presele.

în secția prese sînt utilaje care 
lucrează la temperaturi ridicate, 
muncitorii au nevoie în perma
nență de apă de băut. Dar insta
lația de apă carbogazoasă nu 
funcționează, altă sursă de apă 
potabilă, care să satisfacă cerin
țele muncitorilor de aici nu este, 
în aceste condiții se descurcă 
fiecare cum poate. Soluția 
„adoptată" este originală — nu 
se putea găsi o alta care șă con
sume în mai mare măsură din 
timpul de lucru al oamenilor, 

r Băieții din secție, spunea 
ing. Vasile Zaharia, pentru a-și 
potoli setea ies din fabrică, și 
merg vreo 500 de metri, pînă la 
locul unde nu demult era un 
bufet „Băieții veseli", îi zicea, 
unde e o fîntînă. Beau apă de 
acolo, sar gardul și revin la lu
cru. Eu propun să ni se aprobe 
să săpăm o fîntînă aici, lîngă 
secție, pînă se repară instalația 
de apă carbogazoasă...

Toate propunerile făcute de 
salariați în cadrul celor trei 
adunări generale pe schimburi 
— și trebuie să spunem că au 
fost foarte numeroase aceste 
propuneri — sînt cuprinse acum 
într-un unic plan de măsuri. De 
fiecare dată, cei care au luat cu- 
vîntul au fost asigurați că pro
blemele ridicate de ei vor’fi re
zolvate în cel mai scurt timp, că 
propunerile lor își vor găsi fina
lizarea grabnică. în ce fel ? -Ne-o 
spune, în loc do-concluzie,'tova
rășul inginer Gheorghe Zamfires- 
cii, directorul * comercial al 
combinatului :

— în cel mult o lună va fi 
rezolvată problema transportului 
intern la secția benzi, iar în lu
nile următoare, toate secțiile 
Combinatului vor fi dotate cu 
electrocarele și. tractorajele-, ne
cesare. Cele 1 147 tone de -benzi 
depozitate în secție, vor fi expe
diate beneficiarilor în cel mult 
două săptămîni. Cît despre apă, 
ce să vă spun : nu va fi nevoie 
să se sape o fîntînă lîngă secție, 
muncitorii de aici vor avea în 
cel mult două săptămîni apă de 
băut, așa cum solicită.

Doream să-i cunoaștem mai 
bine pe unii tineri care într-ade- 
văi au vorbit frumos la adunarea 
Iot generală. I-am căutat la locu
rile lor de muncă. Așa am aflat 
că apa, transportul intern și scule
le sînt de mai multă vreme „pro
bleme acute", care diminuează 
realizările secției. Iar propunerile 
de acum au mai fost făcute și 
cu alte prilejuri, la alte adunări 
generale ale salariaților cu un an 
sau chiar doi ani în urmă. „De 
fiecare dată, ne spunea Ilie Zam
fir, ni s-a promis ferm că în cel 
mai scurt timp toate problemele 
noastre vor fi rezolvate. Dacă și 
de data aceasta se va întîmpla 
la fel, atunci adunarea noastră 
generală va fi reușită doar... for
mal". La această remarcă, tre
buie să adăugăm că adunarea 
generală a salariaților apreciată 
la început de unii din organiza
torii ei ca adunare model, se 
poate apropia de acest titlu de 
onoare doar dacă toate măsurile 
propuse de oamenii muncii vor 
fi finalizate cu maximă rapidita
te, doar dacă problemele ridicate 
de ei vor fi rezolvate în totalitate 
$ fără nici o amînare.

I. MORARU

• Ștefan Preda, mecanizator. 
Este unanim apreciat pentru 
priceperea și dăruirea cu care 
strunește fiecare mașină. Lu- 
crînd cu combina, in campania 
griului din această vară a reu
șit să depășească norma zilnică 
de lucru cu pină la sută la sută, 
el singur strîngind griul de. pe o 
zecime din suprafața cultivată. 
Și proporția se păstrează atunci

Două sute treizeci și șapte de 
tineri iși așează, ceas de ceas, 
semnătura viguroasă în cartea

jumătate a organizat — el fi 
profesorul

cind ne referim la întreținerea 
culturilor prășitoare. El singur 
lucrează cit alți doi mecaniza-

• La ora de fizică, în laboratorul exceptional de bine dotat. 
Și totul a fost realizat prin participarea elevilor și profesorilor.

sec- rele cooperativei. De un an
toarele an.ex#... Dacă ar fi să șr 
concretizăm aprecierile la adre
sa participării la muncă a tine
rilor, ar trebui spus că jumăta
te din porumbul, sfecla de zahăr 

și floarea-soarelui cultivate la 
Gîrla Mare au fost semănate, 
sint întreținute și vor fi recol
tate de către ei ; că o mie de 
tone din furajele stivuite pînă 
acum in clăi și depozitate în 
silozuri sînt tot rezultatul mun
cii lor : că sectoarele mecanic, 
de dulgherie și de construcții — 
80 la sută sint încadrate cu ti
neri ; că cei mai buni zece în
grijitori de animale sint ute- 
cisti..."

Din foarte multele exemple 
demne pentru panoul de onoare 
desprindem cîteva nume :

• Gheorghe Asproiu, purtător 
de atelaj. La cei 24 de ani ai săi 
este cotat printre cei mai har
nici oameni ai comunei. Anul 
trecut a fost ales șef de echipă 
„dar n-am putut face pe ...șeful 
și aur cerut oamenilor să mă 
lase tot ceea ce am fost. Mă 
simțeam în largul meu". Și în 
anul cind a refuzat munca de 
șef de echipă, investitură ce-i 
permitea, măcar o jumătate din 
zi să lase sapa de o parte, a 
obținut cea mai mare produc
ție de floarea-soarelui din în
treg județul Mehedinți : 2 618
kilograme la hectar, iar la po
rumb și sfecla de zahăr a înre
gistrat sporuri de 433 kilograme 
boabe și respectiv o jumătate 
de vagon la hectar. Iar anul a- 
cesta, frumusețea culturilor a- 
nunță alte recorduri pe suprafe

venituri de 10—11 lei, niște ma
luri erodate au devenit grădini 
ca urmare a terasârii și plantării 
lor cu pomi și viță de vie ; iri
gate și fertilizate, nisipurile pro 7 
duc și ele ca și cernoziomurile ; 
Iar volumul muncii patriotice 
desfășurată de tineri însumează, 
numai in prima jumătate a anu 
lui, peste două milioane de lei

NICOLAE CHIRIȚA, în
grijitor de animale: „Sint le
gat de cooperativa agricolă 
prin toată ființa mea, îmi 
plac animalele și am satis
facția muncii. Ciștig tot cît 
și un muncitor din uzină..."

MARIA GHERGHE, tehni
cian agronom : „Ain fost ne
voită să bat la foarte multe 
uși pînă să fiu încadrată, 
conform meseriei mele. Doi 
ani am tot alergat pentru că 
doream să lucrez în satul na
tal. Pînă la urmă am reu
șit..."

ION GALICEANU, meca
nic : „Fiecare dintre noi, ti
nerii din Gîrla Mare, ne stră
duim să fim exemplu în 
muncă. Iar inițiativele orga
nizației U.T.C. vin să ne în
sumeze hărnicia și dăruirea".

• La școală, elevii claselor mari sînt cuprinși într-unul din 
cele patru ateliere de deprindere a meseriei. Fetele, bineînțeles, 
deprind croitoria.

TALONUL DE
CALITATE

(Urmare din pag. I)

un caracter preventiv — ea nu 
a fost determinată de vreo si
tuație critică. Din contră, de 
circa 2 ani, secția VII nu a mai 
înregistrat nici o singură res
pingere, nici pe plan intern, nici 
extern. însă, ca în toată fabri
ca, acolo lucrează mulți tineri, 
vin mereu noi angajate pentru 
calificare, așa incit inițiativa are 
un scop dublu — menținerea 
„formei" celor mai vechi și for
marea într-un cadru organizat 
■ji exigent al celor noi. Inițiati
va, lansată de utecișt.ii secției a 
Vil-a, vrem s-o extindem și în 
alte sectoare importante ale fa
bricii.

Din prezentarea făcută de to
varășa Natalia Ionescu, șefa 
secției, înțelegem de ce iniția
tiva a pornit tocmai de la ti
nerele secției VII. Aceasta

este una dintre secțiile cele mai 
grele ale fabricii — are o pro
ducție zilnică de circa 60 000 tri
cotaje, o mare diversificare, 
70—80 modele pe lună și dis
pune de un număr de 40—50 ti
puri de utilaje.

— La noi — ne mărturisește 
Alexandrina Hoit, secretara or
ganizației U.T.C. — calitatea nu 
este un deziderat, ci o obligație. 
Lucrăm în special pentru piața 
externă. La planul mare pe 
care-1 avem zilnic, vă închi
puiți ce ar însemna să se adau
ge și produse respinse de con
trolul de calitate 1

Inițiativa ambițioasă de la 
F.C.T.B. este de fapt un pro
gram complex de măsuri. Ea 
cuprinde : extinderea și intensi
ficarea cursurilor de calificare și 
ridicare a calificării (urmărind 
cunoașterea a cît mai multor 
operații și a modului de func

ționare a unui mare număr de 
utilaje), organizarea unor colec
tive U.T.C. de control al calită
ții (sub forma punctelor de 
control), instituirea autocontro
lului și controlului în lanț (fie
care tinăr controlează operația 
anterioară), intîlniri cu specia
liști sub forma unor schimburi 
de experiență. ținerea la zi a 
„Vitrinei calității", și mai ales, 
menținerea unei discipline fer
me atit de producție, cit și teh
nologică.

Dar ceea ce este mai impor
tant, este faptul că organizația 
U.T.C., în totalitatea sa, fiecare 
utecist în parte, a făcut din ca
litate o problemă personală. 
Dorința lor de a da numai lu
crări de bună calitate apare 
evidentă în situația comnletată, 
lunar, de secretarii U.T.C. Ast
fel, în ultima lună, în organiza
ția Alexandrinei Ilolt. la un nu
măr de 251 de uteciști au fost 
tăiate doar 10 taloane de calitate 
și acestea reprezentînd doar 
penalizări de 2 la sută, pentru 
defecțiuni minore.

Numărul tinerelor care dau 
numai lucrări de calitate, aproa
pe îl egalează pe cel al mem
brilor organizației ; de aceea, 
a cita doar pe Luță Viorica, 
Hristache Corina și Maracu Ilea
na ar fi oarecum o nedreptate, 
dacă n-am ține seama și de 
faptul că nu o dată aceste ti
nere și-au îndeplinit planul și 
cantitativ intr-o proporție de 
150 la sută.

— Inițiativa și-a dovedit , efi
ciența, ne spune Alexandrina

Hoit și am auzit că va fi extin
să și la alte secții, însă pentru 
noi ea nu va fi deplin realizată 
decit atunci cind genericul va fi

respectat sută la sută, adică 
„nici un tînăr cu nici un talon 
de calitate tăiat". Știm că e 
greu, dar știm și că se poate 1

ÎNĂLȚIMILE
(Urmare din pag. I)

trie. Șeful de schimb, tînărul 
ing. Gheorghe Grauri vine re
pede și dirijează mașina de în
cărcare spre al doilea converti- 
zor pentru a nu se pierde nici 
o secundă. Electricienii, anun
țați imediat, s-au și apucat de 
treabă. Cînd mașina de încărca
re este din nou pregătită pentru 
a arunca în gura flăcărilor tone
le de metal vechi iar oala plină 
cu fontă lichidă agățată în ma
cara, o secondează de aproape, 
și convertizorul 1 este gata pen
tru o nouă șarjă.

„Totul se datorește efortului 
oamenilor", ne spune din prima 
clipă ing. Oancea Buzea, șeful 
secției furnale. Apoi precizează: 
„Pînă în prezent am elaborat 
peste plan 56.000 tone fontă. 
Deci cu mai bine de o lună de 
zile înainte ne-am îndeplinit an

gajamentul luat în cinstea zilei 
de 23 August".

Și aici se poate vorbi nu nu
mai de o realizare ritmică a sar
cinilor de plan ci și de o depă
șire ritmică a acestora. De pildă, 
toate formațiile de lucru de la 
furnalul II și-au îndeplinit lună 
de lună planul în proporție de 
circa 106 la sută. Și dintre a- 
cestea se situează ceva mai sus 
formația condușă de maistrul 
Marcel Semciuc, formație forma
tă aproape numai din tineri. Ur- 
cînd pe platforma furnalului, îi 
găsim pe toți pregătind cu mul
tă rîvnă o nouă evacuare : stam
pează găurile, revizuiesc canale
le de scurgere etc. Este foarte 
cald aici, la un pas de furnalul 
în care fonta clocotește vulca
nic, dar ei muncesc ca adevlt- 
rați atleți, parcă fără să cu
noască oboseala.

— li vedeți pe Constantin 
Țulug și pe loan Neamțu ? mă

întreabă maistrul Marcel Sem
ciuc. Cînd au venit prima dată 
aici s-au cam speriat, au vrut 
să plece. I-am convins destul de 
greu să rămînă. Acum și-au în
drăgit meseria. Amîndoi sînt frun
tași. Pe Țulug îl vom promova 
cauperist iar Neamtu va deveni 
în scurt timp furnalist șef.

Munca în formația condusă 
de maistrul Semciuc îi atrage pe 
tineri. Florentin Mughiu lucra 
la estacadă, într-un post mai 
ușor. Intr-o zi s-a prezentat pe 
platforma furnalului. „Vreau să 
devin și eu furnalist, a spus el. 
Mă primiți I s-a spus că e 
mai greu, mai dificil, că ar tre
bui să se mai gîndească. Dar 
Mughiu și-a menținut cererea. 
Acum este un furnalist de nă
dejde. Și cînd au fost angajate 
la estacadă 3 fete, mulți au ri
dicat a nedumerire din umeri: 
muncă grea, nu-i de femei. Dar 
iată că Tița Ilașe și Paraschiva 
Ciobanii au și devenit fruntașe 
în producție.

— Cine este puștiul de acolo?
— Dănuț Marcel Semciuc. 

Este fiul meu. A absolvit anul 
acesta școala profesională. Putea 
să devină laborant. Dar el nu, 
că „vreau să fiu ca tine, tată, 
furnalist". Și a ajuns furnalist.

Inățimile îi atrag pe tineri, și 
o dată ajunși sus, ei știu să sx 
mențină.
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P
sihologul școlar 
constituie o apa
riție recentă prin
tre specialiștii in
vățămîntului. Pre
zența sa in școală, 

cu sarcini de orientare profe
sională, ilustrează tendința fi
rească de a ajuta cu metode 
riguros științifice opțiunea 
profesională a adolescenților 
orientînd-o în funcție de par
ticularitățile individuale, de 
aptitudinile și deprinderile e- 
levului și de interesele econo
mic, naționale. In acest sens, 
apariția consilierului de orien
tare profesională poate fi con
siderată ca expresie 
ței de modernizare 
sului educațional.

înfăptuirile nu au 
însă totdeauna intențiilor. Nu
mărul redus al consilierilor de 
orientare, cum este firesc să 
fie într-o etapă de început, nu 
permite cuprinderea unui nu
măr mare de elevi, acțiunea 
de orientare astfel organizată 
puțind să apară ca sporadică. 
Orientarea activității acestor 
specialiști, nemijlocit spre elevi 
și. nu spre profesori (ai căror 
consilieri ar fi trebuit în fapt 
să fie psihologii) a lăsat unora 
impresia că pedagogii de la 
catedră nu mai au nici un rol 
în activitatea. de orientare fi- 
indu-le substituit un alt spe
cialist care, neducindu-și ne
mijlocit activitatea în clasă 
putea să apară ca exterior co
lectivității școlare. Este desigur 
greu de crezut că un consilier 
școlar, oricît de perfecționate 
ar fi instrumentele pe care le 
folosește, poate, în cadrul unor 
acțiuni de 
afle despre 
matematici 
mult decît 
avut pe elev în clasă, cițiva 
ani la rî.nd. Este mai firesc, în 
acest, sens, ca profesorul să fie 
informat si să-ti însușească 
metodologia modernă a cu
noașterii. elevilor și a orientă
rii profesionale cu ajutorul 
psihologului.

în realitate statutul și rolul

a tendin- 
a demer-

corespuns

scurtă durată, să 
aptitudinile pentru 
ale unui elev mai 
profesorul care l-a

psihologului școlar este mult 
mai cuprinzător, iar limitarea 
activității sale la orientarea 
profesională împiedică utiliza
rea eficientă a posibilităților 
sale profesionale la nivelul, 
problematicii complexe, a invă
țămîntului țării noastre.

Dar îndeosebi ne apare ca

luționează. Pregătirea sa pro
fesională îl ajută să abordeze 
dificultățile de integrare, dis
torsiunile învățării, manifestă
rile unor perioade de criză 
prin care pot trece unii ado
lescenți. El devine astfel con
silier al colegilor săi in trata
rea psihopedagogică a unor di-

P.C.R. cu privire la cuprinde
rea în școală a copiilor cu di
ficultăți in studiu desemae 
psihologului școlar un impor
tant. domeniu de acțiune. De
terminarea nivelului dezvoltă
rii intelectuale a copiilor de
ficitari, participarea la eiaoo- 
rarea programelor și strategu-

Psihologul
școlar

și viața școlii
insuficientă integrarea psiho
logului școlar in activitatea de 
zi cu zi a școlii, racordarea sa 
la. rezolvarea unor probleme 
cărora, valențele psihologice 
nu le lipsesc.

Psihologul școlar, încadrat 
pentru început la marile com
plexe școlare dar nu la mai 
multe concomitent, ar trebui să, 
fie in mod necesar profesor (cu 
un număr de ore mai redus dar 
predind o materie bine 
minată) sau adjunct al 
torului șeolii respective, 
citat pentru rezolvarea
probleme psiho-pedagogice cu 
caracter special.

în acest context psihologu
lui școlar i se adresează șt 
„cazurile limită" pe care le 
examinează psihologic și le so-

de SEN ALEXANDRU

psiholog principal clinician

deter- 
direc- 

soli- 
unor

ficultăți a căror soluționare 
promptă poate împiedica de- 
structurări mai grave. Labora
toarele și cabinetele de orien
tare profesională ar 
astfel centre 
și unități de 
grate.

Prevederile

lor adecvate educației șl in
strucției acestor copii, la or
ganizarea pe baze științifice, 
obiective a claselor de recupe
rare, precum și asistența per
manentă acordată acestor cia- 
se pot fi de asemenea înscrise 
în sfera de preocupări a psi
hologului școlar.

Probleme stringente ale 
vățămîntului consemnate 
Hotărirea Plenarei C.C.
P.C.R., cum ar fi supraîncăr
carea elevilor și elaborarea u- 
nor planuri și programe care 
să o evite, implică aspecte 
psihologice (racordarea la par
ticularitățile de virstă, la ca
pacitatea de efort psi ho fizic 
ale elevului) care solicită si 
atenția psihologului școlar.

Realizarea statutului proțe-

m-
în 
al

deveni
de perfecționare 
cercetare inte-

Plenarei C.C. al

sional al psihologului școlar, 
așa cum sumar a fost înfățișat 
aici, pune desigur 
pregătirii acestui 
practician. El trebuie să atoa 
o temeinică pregătire politică 
și ideologică, să posede o cu
noaștere profundă a probleme 
lor construcției societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, a orientării și sarcinilor tn- 
vățămîntului in relație nemij
locită cu trebuințele țării noas
tre. îi este de asemenea nece
sară o pregătire generala pe
dagogică și psihologică.

în acest sens considerăm că 
despărțirea celor două specia
lități în două secții deosebite 
nu corespunde exigențelor pre
gătirii unor psihologi practi
cieni eficienți.

Aceasta deoarece dacă psi
hologia și pedagogia sint două 
specialități distincte, psiholo
gul practician este, oriunae ac
tivează, și un educator, tund 
psiholog industrial el este și 
pedagog uzinal, psihologul cli
nician activează și ca educa
tor terapeut, și cu atit mal 
mult sînt necesare cunoștințele 
temeinice de pedagogie gene
rală, didactică, metodice unui 
psiholog școlar.

Pregătirea generală se com
pletează cu pregătirea specia
lă : psihologia copilului, psiho
logia pedagogică, psihologia 
muncii, psihologia clinică, neu- 
ropsihiatria copilului și adoles
centului, defectologia, cunoaș
terea metodelor de examinare 
psihologică, metode de educa
ție specială (recuperare, adap
tarea invățămîntului la parti
cularitățile unor boli somatice), 
teoria și practica orientării pro
fesionale, igiena școlară — in 
condițiile legării necontenite a 
teoriei cu practica prin efec
tuarea unor stagii în unitățile 
de profil existente încă am 
primul an de studii.

în acest mod, psihologul șco
lar, integrat realităților școlii, 
va putea să-i aducă o contri
buție eficientă care să poarte 
semnul distinct al profesiunii

problema 
psiholog TEATRUL

LA TELEVIZIUNE
— Stagiunea teatrală T.V. in

tră vreodată în vacanță ?

— Dinu Săraru: Niciodată. 
Teatrul la televiziune începe la 
1 septembrie și se termină la 1 
septembrie. în plus, anul acesta 
ne-am propus să facem și o mi- 
crostagiune estivală, în cadrul că
reia vom prezenta spectacole de 
teatru în decor natural. Pentru 
premiera microstagiunii noastre 
estivale am apelat la cunoscuta 
piesă a lui Dan Tărchilă „Io Mir
cea Voievod", jucată de actorii 
Teatrului din Pitești la Cozia și 
Curtea de Argeș. Spectacolul a 
fost regîndit, în versiunea T.V., 
pentru scena corespunzătoare e- 
pocii istorice, în decorul natural 
al palatului lui Mircea cel Bătrin 
din Tîrgoviște. Adaptarea și re
gia de televiziune sînt semnate 
de Nae Cosmescu. Actorul piteș- 
tean Dem Niculescu susține rolul 
principal în această dramă isto
rică.

— Deci stagiunea estivală T.V. 
nu e dedicată — neapărat și ex
clusiv — comediei, ca de obicei 
în teatre.

Interviu cu

DINU SĂRARU,
redactor șef adjunct al redacției 

culturale T.V.

„Mușcata din fereastră" de Victor 
Ion Popa va fi interpretată de 
actorii amatori ai Teatrului 
popular din Rm. Vîlcea, teatru 
laureat în țară și în străinătate. 
Colaborăm cu un teatru nepro» 
fesionist pentru prima oară, spe- 
rînd că acest gen de colaborare 
nu se va opri în punctul inaugu
ral.

nume
Ce 
?

S. :

premiere pregătiți a-

Am și pregătit și aș- 
fie difuzate 17 piese

protagonist; „Pescărușul" de Ce- 
hov cu Radu Beligan și Valeria 
Seciu, în regia lui Petre Sava 
Băleanu ; „Prețioasele ridicole” 
cu trupa tînără de la Piatra 
Neamț, condusă de Sanda Mânu; 
telerecitalul Irina Răchițeanu- 
Șirianu, în regia Letiției Popa ; 
„Micii burghezi" de Gorki, regi
zat de Sorana Coroană ; „Plicul" 
de Liviu Rebreanu montat de 
Nicoleta Toia, „Marele rol" de 
Teodor Negoiță, premieră pe 
țară, în regia lui Cornel Todea, 
cu Mircea Albulescu în rolul 
principal; „Noapte fierbinte" de 
Livia Ardeleanu, lucrare distinsă 
cu premiul I la ultimul concurs 
de scenarii al televiziunii. Tele
spectatorii noștri vor mai putea 
vedea pe micul ecran piese de 
O’Neill, Pirandello, Paulo Di 
Vincenzo și alte cîteva pe care 
dați-mi voie să le păstrez în se
cret.

Noi mărturii
documentare

D. S. : Nu ; de altfel umorul 
— obligatoriu estival — e o pre
judecată. Eu refuz să cred că toți 
spectatorii așteaptă vara pentru 
a se amuza, după cum retuz să 
cred că nici un alt gen în afara 
comediei nu ar avea audiență. 
Dar să revenim la proiectele ime
diate ale teatrului T.V. : vom 
extinde inițiativa de a transmite 
spectacole jucate in cadru natu
ral prezentînd „Vlaicu Vodă", 
montat la Complexul Brâncuși 
din Tg. Jiu și „Vlad Țepeș în 
ianuarie", pe insula de la Snagov,

— Microstagiunea teatrală T.V. 
are, așadar, în obiectiv drama
turgia istorică.

D. S. : în mare parte, da. Tot 
în cadrul ei vom oferi însă tele
spectatorilor posibilitatea să vadă 
și piese de altă factură, precum 
și trupe care apar pentru prima 
oară pe micul ecran. Astfel,

D. 
teaptă să 
care alcătuiesc stagiunea nouă de 
la 1 septembrie. Dintre acestea aș 
vrea să menționez în primul rînd 
„Descoperirea familiei" dramati
zare după romanul cu același 
titlu de Ion Brad. Redacția cul
turală a televiziunii consideră a- 
cest spectacol una din cele 
mai izbutite realizări ale teatru
lui T.VLjn regia lui Cornel 
Popa (și în decorurile exempla
re ale lui V. Rotaru), spectacolul 
beneficiază de o interpretare ma
gistrală aparținînd lui Amza 
Pelea, despre care îmi permit să 
afirm că semnează marea lui 
creație de actor, atît de teatru 
cît și de film. Spectacolul „Des
coperirea familiei", omagiu adus 
eliberării patriei, va fi transmis 
în seara zilei de 21 august.

— Primele spectacole ale 
toamnei ?

D. _________________
Iurile susținute de_ Calboreanu, 
Aura ~ 
toate _ 
drescu, căruia emisiunea 
T.V. îi consacră un 
prilejul împlinirii a 60 de ani de 
activitatea teatrală. Vom prezenta 
nu peste mult timp „Ludovie al 
XlX-lea", de George Călinescu, 
„Ondine" de Giraudoux, „Galileo 
Galilei" de Bertoldt Brecht, cu 
Albulescu în rolul titular și Cor
nel Todea, regizor.

S. : Se lucrează telerecita-

Buzescu, Finteșteanu — 
regizate de Sică Alexan- 

teatru 
recital cu

— Dramaturgia originală va 
sta, de asemenea, în atenția tea
trului la televiziune ?

CHEIA DE FA
de ȘTEFAN LUCA

despre
Dimitrir
Cantemir

mai 
viața 

dar

Un roman foarte interesant ar 
fi putut deveni această carte 
dacă autorul ar fi insistat în 
direcția în care se găsesc cali
tățile sale reale. Sint unele pa
gini remarcabile. sugerînd un 
sufocant sentiment al pierderii 
irecuperabile : Liviu Onișor, cel 
din ale cărui confesiuni se al
cătuiește în bună parte materia 
cărții, așteaptă zadarnic reve
nirea unei tinere evreice, Judith 
(cu care trăiește o scurtă dar 
intensă poveste de dragoste) 
căzută victimă a ororilor ulti
mului război : se trece. în re
vistă intr-unui din cele 
bune episoade ale cărții 
unei țărănci tinere încă,
complet consumate de muncă 
(secvența în care femeia, ajunsă 
neputincioasă, stînjenitoare pen
tru vigurosul ei bărbat, privește 
vesela hirjoneală a unei tinere 
perechi vecine, e revelatoare), 
între portretele izbutite se află 
si chipul bătrînei Ana Marcău, 
femeie model in conduită, dar 
surdă la glasurile care-i acuză 
fiii netrebnici, încercînd mereu 
să le mușamalizeze faptele mur
dare ; cel al bătrînului Vasile 
Marin. însurat cu o femeie de 
care îl desparte o prea mare 
diferență de virstă și, în con
secință omul, complexat, sîcîit 
de aluziile răutăcioase ale prie
tenilor iși revarsă mînia asuora 
aceleia pe care in mod inutil o 
suspeeta ; cel al Valentinei Ma
rian. agresivă, vicioasă, terori- 
zindu-și cumnatul fără milă, dar 
acoperind 
de clan 
ajutîndu-i 
dibile etc. 
tuneeate 
complicată a cărții, cu schimbări 
de perspectivă, reveniri în timp 
ce nu erau reclamate de sub
stanța însăși a romanului. Cu 
alte cuvinte, există o discordan
ță între procedeele folosite, po
trivite în scrutarea unor con
științe complexe, a unei gîndiri 
profunde și imprevizibile și firea 
însăși a eroilor, construită mai 
ales pe niște coordonate simple, 
evidente de Ia prima vedere. în 
ce au mai valabil, personajele 
descind din tradiția prozei re
aliste ardelene, și nu tehnica 
suprapunerilor de planuri se re
comanda aici ci cîteva linii doar 
energic apăsate. Este lucrul pe 
care nu l-a înțeles autorul, ceea 
ce a dus. inevitabil, la o lectură 
obositoare și, în fond, la va
loarea nu ridicată a cărții (deși, 
in genere, dificultatea lecturii 
nu spune nimic asupra calității 
intrinsece .
obsedantă 
fa“, care dă și titlul cărții nu 
capătă nici o semnificație. 
același 
fără rost, tentativa lui 
Onișor de a se desprinde 
clanul Mărienilor, de care 
legat prin soție, trece pe 
plan secund. Liviu Onișor 
susi, om cu o biografie intere
santă. caracteristică intr-un fel 
(în urmă cu douăzeci și ceva de 
ani a fost nedreptățit acum 
insă caută, restabilit sufletește, 
să se integreze în ritmul vieții 
sociale) nu trăiește în mod su
ficient în ficțiune. Sint cîteva 
situații stas care se repetă într-o 
mecanică obositoare în roman : 
cițiva bărbați se adună la o 
masă, se simt deprimați, des
cumpăniți, încep să bea cu 
aprigă sete un vin acru, sau 
coniac, sau vodcă, unul începe,

din același instinct 
murdăriile fraților și 
pînă la limite incre- 
Toate acestea sint în
de construcția inabil

a operei). Insistenta 
a motivului „cheii de

Din
motiv, al complicării

Liviu 
din 
era 
un 
in-

. entuziasm,.iată cum se desfășoa- 
. fa Un spectacol in acea perioadă 

retoric „procesul" fiii-și."al ge- de: Început; pe o scenă rurală, 
nerației sale (în cuvinte de mult 
știute). Aceste poze w (jpsțq.-,. 
ievsklene nu sînt susținute de 
tensiunea intelectuală corespun
zătoare și se cade în tinîbuția 
personalelor lui Cezar Petrescu ; 
schematismul este criticat in
tr-un fel schematic, clișeele sînt 
luate in răspăr în fraze steril

eu mare apetit de a filozofa, un 
discurs, in care fase pe un toii
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ironice care au avut timp și ele 
să ajunsă clișee. Iată cum vor
bește ziaristul Eugen Prodescu 
despre anumite mostre perimate 
de „literatură" ale deceniului 6 : 
„Cartea e foarte bună, cu ex
cepția acelui activist născut cu 
forceps, scos din mamă înainte 
de-a se fi copt. Și atunci, a rîs 
el minzește. care-i soluția (...). 
Cum ? Să sufle asupra acelui 
personaj, sa-1 învie, să-l facă 
om. Să uite de teoria eroului 
pozitiv cerut de un estet strins 
cu căpățîna în tiparele carosabile 
înguste. Fac o foarte stîngace 
teorie, reveni Prodescu, brusc. 
Să nu-1 facă neom un soi de tip 
nou". Cînd renunță la „medita
ție" și trece la observație con
cretă. romancierul obține cu to
tul alte rezultate. în forme stîn
gace, dar impresionante prin

Se juca piesa „Vine tractoristul". 
„Doja se înfățișa țăranilor din 
Mireni ca un patriarh, gen 
Tolstoi, de care se îndrăgostește 
o puștoaică. Asistența o compă
timea cu glas tare. Tractoristul 
nu era in realitate un tractorist 
ei o fată, aleasă dintre cele mai 
trupeșe, 
grozav
Toată lumea se mișca de colo- 
eclo pe scenă, privind în pămînt, 
iar fata își plimba belșugul con- 
strins în pantaloni salopetă cu 
spatele la spectatori. Spațiul se 
reducea la strictul necesar, am
biția era să se respecte indica
țiile de regie. Țăranului, nelă
murit de însemnătatea unei chi
tanțe numărul unul la predarea 
cotelor, îi ies picioarele de sub 
patul sub care s-a ascuns. De 
ele s-ar împiedica cel care-1 
caută. Acesta însă pășește atent, 
t'idicînd sus de tot picioarele 
și-l strigă : „Ioane, unde ești, . 
mă ?“. In loc de gîsca cerută de 
piesă nu s-a găsit decît o lebădă 
de ceară intr-o vitrină a frize
riei. Schimbul se face ca 
carte :

— Cum dai gîsca ?
— Lebăda, îl corectează i 

tența.
— Gîsca, susține actorul 

înduplecat.
— Lebăda, îl corectează ; 

sală.
— Gîsca, o ține morțiș tînărul 

actor".

publtaul amuzîndu-se 
de miopia actorilor.

la

asis-

ne-

asis-

VICTOR ATANASIU

(Urmare din pag. I)

cernă, fioarea-soarelui, porumb 
și fasole la stațiunea experi
mentală Simnic și pe o supra
față de 150 hectare, la Banul 
Mărăcine. Nici horticultorii nu 
s-au lăsat mai prejos, ei lucrind 
la plantațiile viticole și pe 10 
hectare sere la Ișalnița — mun
ca lor efectivă fiind tradusă a- 
nual în sume de 280 000 lei. A- 
sociațiile studenților comuniști 
au fost permanent un sprijin 
prețios pentru conducerea Uni
versității in cadrul dezvoltării 
procesului de integrare prin a- 
vansarea unor interesante su
gestii : amplasarea practicii, 
privind raționalizarea predării 
unor discipline, sporirea ponderii 
lucrărilor practice, laboratoare
lor. seminariilor și proiectelor 
față de orele de curs. Sint ci- 
teva direcții ce vor fi concreti
zate in viitorul an universitar".

„Toți studenții — ne spune 
Justina Turnea, vicepreședintă 
a Consiliului U.A.S.C. din Uni
versitate — fără excepție au în
țeles însemnătatea legării in
vățămîntului de practică, de pro
ducție, de universul viitoarei 
profesiuni. Singure, cursurile nu 
ne-ar oferi decît o palidă repre
zentare a solicitărilor complexe 
cărora va trebui să le facem față 
cu dăruire și responsabilitate 
cind vom părăsi amfiteatrele. 
Chiar dacă au existat o serie de 
dificultăți obiective (lipsa de 
spațiu, materiale) la atelierele- 
școală acum, prin darea in fo
losință a unor noi spații pregă
tirea practică își va atinge mai 
bine scopul. Un eveniment in 
viața noastră a fost și debutul

(
In acest an al Centrului studen
țesc de studii, cercetări și pro
iectări. In prezent, studenții lu
crează în cadrul acestuia la re
zolvarea unui număr de 34 de 
teme contractate la o valoare de 
circa un milion de lei. Automa- 
tiștii și electrotehnicienii dețin 
recordul cu 15 teme, dar paleta 
este mult mai bogată, cuprinzînd 
subiecte vizind combaterea po-

1
Aniversarea a 300 de ani 

de la nașterea lui Dimitrie 
Cantemir, această personali
tate a culturii europene a 
secolului al XVHI-lea, prile
juiește o intensă activitate de 
cercetare și de publicare a 
dperei savantului român. Cî
teva manuscrise și însem
nări inedite, recent descope
rite în arhive de peste hota
re, aduc noi mărturii docu
mentare asupra vastei arii de 
gîndire și 
de cultură 
ba despre 
be ale lui 
care, pe 
„literelor și 
lui", oferă 
prinzătoare 
poetică. Profesorul și cerce
tătorul Virgil Gândea. sub 
îngrijirea căruia se află și 
ediția de „Opere" complete 
ale lui Cantemir, în curs de 
tipărire la Editura Acade
miei. s-a ocupat de tălmăci
rea și studiul textelor. Un 
comentariu al manuscriselor, 
incluzînd considerații asupra 
gîndirii estetice și filozofice a 
lui Dimitrie Cantemir, pre
cum și o serie de fragmente 
de text, vor putea fi cunos
cute în numărul patru al 
revistei „Manuscriptum".

Inedite sînt, de asemenea, 
însemnările autografe făcute 
de Dimitrie Cantemir pe un 
exemplar de familie al Bi
bliei lui Șerban Cantacuzino. 
Aceste însemnări, datînd din 
perioada imediat următoare 
luptei de la Stănilesti, au 
fost îndeaproape studiate și 
comentate de Ludovic De- 
meny, cercetător la Institutul 
de istorie „Nicolae Iorga".

(Agerpres)

creație a omului 
român. Este vor- 
manuscrisele ara- 
Dimitrie Cantemir 

lingă divagațiile 
artelor Islamu- 

cititorului sur- 
eonsiderații de

ționarea invățămîntului, maturi
tatea pe care trebuie s-o dove
dim in grupe și ani de studii în 
îndeplinirea tuturor obligațiilor 
— sint elemente care vor spori 
permanent implicațiile inte
grării".

Și fiindcă în urmă cu doi ani 
am ales facultățile de electro
tehnică și agronomie pentru a 
exemplifica integrarea universi-

— Ce alte spectacole reușite 
vom aștepta în viitoarea stagiu
ne ?

în grădina zoologică 
din Capitală

Foto : AGERPRES

EXPOZIȚII RETROSPECTIVE

— Alte noi inițiative ale tea
trului T.V. ?

Interviu consemnat de
VIORICA TĂNĂSESCU

Oficiul pentru or
ganizarea expoziții
lor precizează că în 
lunile următoare sint 
prevăzute o serie de 
retrospective, omagi
ind îndelungata acti
vitate creatoare a 
unor personalități de 
seamă ale 
românești. 
Nagy Imre 
Musceleanu, 
rii Ion Irimescu 
Vida Geza, graficia
nul Vasile Kazar vor 
deschide, în Capitală, 
expoziții în care vor 
figura cele mai im
portante opere selec
ționate din bogata lor 
creație. La București

plasticii 
Pictorii 
și Ion 

sculpto
ri

va fi, de asemenea, 
organizată Expozi
ția națională a arte
lor decorative-gen cu 
o mare pondere în 
înfrumusețarea me
diului ambiant, pen
tru care se pregătesc 
artiști din întreaga 
țară. La sfîrșitul lu
nii august începe pri
mirea lucrărilor în 
vederea selecționării 
lor pentru expoziție.

în spiritul reco
mandărilor recentei 
Conferințe naționale 
a Uniunii Artiștilor 
Plastici, 
că, sub 
forme, 
conținut

gat și în celelalte o- 
rașe ale țării. Ast
fel, o expoziție a pic
torului Sabin Popp, 
care a fost deschisă 
la București și Cluj, 
va putea fi vizitată 
la Constanța și apoi' 
la Brașov și Ploiești. 
Lucrări 
Micaela 
expuse 
rînd în 
cea, vor 
mirate,
re,

viața artisti- 
variatele ei 
capătă un 
tot mai bo-

ale pictoriței 
Eleutheriade, 
pînă de cu- 
județul Vîl- 
putea fi ad- 
în continua

ta județul Dîm
bovița. Din Capita- , 
lă, expoziția graficie
nilor Aurel și Ana 
Jiquidi a fost trimisă 
pe litoral.

D. S. : 
torilor, în 
„Constantin 
colae Iorga, 
marcabil, 
Teodorescu,

: Recomand telespecta- 
premieră pe țară, 
Brîncoveanu" de Ni- 
spectacol absolut re- 
regizat de George 
cu Ștefan Iordache,

D. S. : Da, în fiecare lună vom 
prezenta în cadrul teatrul.’* T.V. 
o piesă originală pe teme de ac
tualitate. în cinstea aniversării a 
30 de ani de la eliberarea țării 
noastre inițiem un ciclu special 
de teatru politic intitulat „Oa
meni ai zilelor noastre" : vor fi 
prezentate lucrări dramatice ca
re vor înfățișa oameni din uzine, 
șantiere, din lumea satelor, lap
tele lor absolut reale și pilduitoa
re îmbrăcînd haina scenariilor. 
Am apelat la dramaturgi repre
zentativi— Everac, Fărcășan, Tăr
chilă, I. D. Sîrbu au și început 
să scrie pentru acest ciclu — ca 
și la condeiele tinere, așteptate 
de televiziune cu nerăbdare.

D. S. : Ne propunem să inau
gurăm în toamna aceasta un ci
clu de spectacole cu public care, 
sperăm, să reactualizeze vechea 
formulă a conferințelor experi
mentale despre istoria teatrului, 
susținute altădată la Național de 
Ion Marin Sadoveanu. Ciclul va 
sta sub directa îndrumare a unui 
consiliu alcătuit din personalități 
de cultură; conferințele vor fi 
însoțite de exemplificări, în 
speță fragmente din lucrări dra
matice interpretate de cei mai 
prestigioși actori ai teatrului nos-

ministerului de resort. Toate ca
drele didactice din facultate au 
titlul de doctor sau sînt în curs 
de obținere a acestui titlu. Va
loarea cercetării efectuată, de 
asemenea, în colaborare cu toate 
cadrele didactice este de circa 
un milion lei. în cadrul aces
tora, studenții participă la 2 
contracte — la vinlficație și teh
nologia produselor horticole. Am

ÎNVĂȚĂMÎNT,

luării, cartări pedologice și agro- 
chimice, ergonomia și organiza
rea muncii. Idei pentru viitoare 
teme de cercetare ne sint oferite 
și de specialiștii din producție — 
113 cadre asociate în Universi
tate, care la sfîrșitul principale
lor capitole de curs ne vorbesc 
despre problemele unităților e- 
conomice. Un alt element pozi
tiv, abordarea lucrărilor de li
cență din anul III, contribuie la 
o mai mare eficiență a practicii 
de vară. Consultarea zilnică a 
reprezentanților asociațiilor stu
denților comuniști, atit la nivelul 
catedrelor, consiliilor profesorale 
și senatului, conștiința respon
sabilității studenților in perfee-

tații craiovene, de această dată 
am solicitat conducerii facultă
ților de horticultură și studii e- 
conomice cîteva date referitoare 
la stadiul integrării.

Răspunde mai intii prof. dr. 
Marius Popescu, decanul Facul
tății de horticultură : „Pentru o 
instruire mai bună am grupat 
cursurile și practica în cite 3 
zile săptăminal, cîștigînd atit in 
continuitate, cit și în optimiza
rea relației teoriei cu practica. 
Un alt aspect, este prezența la 
catedre a 17 cadre din producție, 
specialiști din stațiuni experi
mentale, ferme, din centralele

RE
reușit cu studenții să obținem 
recolte record — 12 tone la hec
tar piersic neirigat, la stațiunea 
Timburești. 75 la sută din cursu
rile de bază sint acoperite de 
manuale proprii. Pentru îmbu
nătățirea studiului limbilor străi
ne beneficiem de un glosar de 
termeni tehnici recent editat m 
Universitate în 4 limbi".

Aceste date sintetice sînt com
pletate de conf. dr. A. Brânzan, 
prodecanul Facultății de științe 
economice : ..La 7 discipline pro
cesul de invățămînt se desfășoa
ră în producție, printre acestea 
se numără economia și organiza
rea muncii, mașini de calcul, 
tehnologiile industriale. în ca-

drul contabilității industriale, 
studenții au lucrat efectiv la 
I.L.M.E.T.. Fabrica de confecții, 
I.R.E.C., Electreputere și între
prinderea de prefabricate ; 80
la sută din temele lucrărilor de 
diplomă au fost propuse de uni
tățile de practică. In prezent, 
practica studenților se desfășoa
ră și în folosul Universității, o 
echipă lucrind la mecanizarea 
calculelor pentru alimentele ne
cesare cantinelor, de asemenea, 
la stația mașini de calcul a ad
ministrației financiare .județene; 
o altă echipă pregătește proiec
tarea și programarea unor lu
crări ce vor fi analizate în toam
nă ca material didactic. La fie
care an de studii se prevede din 
toamnă practica la mașini de 
calcul, activitățile aplicative e- 
chilibrînd in ansamblul progra
melor de invățămînt pe cele 
teoretice. Recent, la 3 grupe mari 
de discipline s-au făcut analize 
in vederea eliminării paralelis
melor, informațiilor inutile și a 
modernizării conținutului lor co
respunzător sarcinilor actuale de 
pregătire a viitorilor economiști. 
Pentru îmbunătățirea programe
lor am trimis proiectele noastre 
facultăților similare din țară, u- 
nui număr de 120 unități pro
ductive, inspectoratului școlar și 
la două licee economice, pentru 
observații de care vom ține sea
ma în elaborarea definitivă a 
lor".

La Universitatea Craiova, re
centa Hotărire a plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvolta
rea invățămîntului este un în
dreptar prețios in aprofundarea 
unor rezultate meritorii dobin- 
dite intr-un timp relativ scurt.
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II
Ș lori spre binele și fericirea omului.

Patriotismul
(Urmare din pag. 1)

Patriotismul este germinația continuă a unei apartenențe la 
un pămînt, la o istorie, la o naștere. Nu o germinație de seră, 
ci de spații întinse în care respectul pentru flacără este-idgal 
cu cel pentru cenușa rămasă în vetre, în care cîntecul inspi
rat de firul de iarbă aplecat dimineața de povara dulce a 
picăturii de rouă este tot atit de autentic ca și cel inspirat de 
thipul și sufletul omului, în care fructele se rotunjesc după 
forma palmei care i-a așezat sămința în pămînt și i-a ocrotit 
înflorirea. In aceste spații, sintem convinși, patriotismul este 
manifestarea sinceră, fără opreliști a libertății umane. A liber
tății de a avea un ideal și a ți-l împlini, a libertății de a 
crede în resursele tale și a ți le valorifica, a libertății de a 
porni, cu o clipă mai devreme, după dorințele tale și ale 
semenilor, înaintea viitorului.

Un glas, între multe altele, pe care il receptăm din propria 
noastră istorie ne spune : „Nu trăiți ca pasărea aceea ce se 
cheamă cuc care-și dă ouăle de le clocesc alte păsări și-i 
scot puii, ci fiți ca șoimii și vă păziți cuibul vostr.u". Este 
glasul lui Neagoe Basarab care, după cum se vede, n-a 
rostit învățături doqr pentru fiul său Teodosie ci pentru toți 
oamenii țării sale și ai timpului său, mai mult, și pentru 
viitorime. Spiritul contemporan de conciziune rezumă această 
frază a luminatului domn printr-un cuvînt : responsabilitate.

Este deosebit de necesară următoarea subliniere : urmîndu-și 
cu înaltă credință treptele dezvoltării pe care singură și le-a 
ales depărtîndu-se astfel de țărmurile ce s-au topit succesiv 
în materia vie a istoriei sale, societatea se apropie, în același 
timp, de exigențele unei civilizații noi, cu legături infinit mai 
bogate intr-un fond de cultură, de trăiri, de aspirații cu evi
dente valențe specifice, Este fondul unui umanism superior, al 
unei umanități superioare, socialiste.

Pe platforma anilor noștri socialiști patriotismul înaintașilor 
ne îndatorează sublim : și prima îndatorire pe care o avem 
este de a înțelege, pină la amănunt, unicitatea și adincimea 
revoluției. Revoluția noastră nu este un experiment ci un mod 
de viață de maximă autenticitate instaurat in clipele de 
nesomn ale luptei, in orele de încredere ale omului, în anii 
de patos și dăruire ai colectivității. Ea este sălașul nou al 
patriotismului. Revoluția a redimensionat timpul și omul iar 
rosturile ei au devenit adevărate stele polare ale acestui mers 
spre noi înșine, pentru că în esență, acesta este sensul dru
mului nostru de azi. Oricît am detesta definițiile, considerîn- 
du-le limitative, nu ne putem sustrage întru totul exprimării 
laconice. lată : cîștigarea unui minut în avantajul muncii 
creatoare nu poate să nu însemne un act de patriotism, un 
minut în plus tradueîndu-se în mai multă pîine, mai mult 
metal, mai multi kilowați-ore. lată : o invenție aplicată la 
timp se aliniază ideii atît de arzătoare a eficienței -- o con, 
tribuție majoră la creșterea bogăției materiale a patriei, 
lată : un vers, o carte străbătute de umanismul nostru sînt 
tot atîtea contribuții la îmbogățirea tezaurului spiritual a! 
României socialiste. Patriotismul este astăzi un mod de expri
mare cotidiană. înaintașii și-au întrebat în clinele d® răscruce 
ale istoriei inima și le-a răspuns glasul conștiinței. Noi, peste 
vreme, nu putem să nu-i urmăm și să ne întrebăm înainte 
de a ne deda faptei : cît de folositor este gestul nostru ?

Mersul nostru spre viitor este o adăugare continuă de va-
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea preșe
dintelui Republicii Liberia, W. TOLBERT JR„ următoarea 
telegramă :

în numele guvernului, al poporului Liberiei și al meu perso
nal, vă mărturisesc că am fost mișcat din inimă de primirea 
mesajului Dumneavoastră prietenesc și amabil de felicitare cu 
ocazia celei de-a 126-a aniversări a zilei independenței noastre 
naționale. îmi este plăcut să vă transmit sincera noastră apre
ciere pentru această dovadă de adevărată prietenie și de relații 
apropiate, care există între țările noastre.

Vă rog să primiți urările noastre cele mai bune de bunăstare 
adresate personal Excelenței Voastre, iar pentru guvernul și 
poporul României, de pace trainică, armonie, înțelegere și pros
peritate.

întrevedere intre tovarășul Manea Mănescu
și tovarășul Krsta Avramovici

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., a avut, în stațiunea 
Mangalia Nord, o întrevedere 
cu tovarășul Krsta Avramovici,

Traian 
Comisiei 
Mircea 

membru

Io- 
,iu- 
Re- 

al

Luni după-amiază, a sosit în 
Capitală, Alain Poher, președin
tele Senatului francez, care, la 
invitația Marii Adunări Națio
nale, va face o vizită in țara 
noastră.

Oaspetele a fost întimpinat la 
sosire de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Ilie Murgulescu. vicepre
ședinte al M.A.N., “ 
nâșcu, președintele 
ridice a M.A.N., 
breanu, deputat, _______
Comisiei de politică externă a 
M.A.N.

Au fost de față Francis Mar
cel Marie Levasseur, ambasado
rul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

La invitația Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al 
municipiului București, luni 
după-amiază, a sosit in Capitală 
Jame-, Barsotti, primarul orașu
lui Sanger din California — 

!#'U A.
La sosire, pe aeroportul Oto- 

peni, oaspetele a fost intimpinat 
de Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei, și membri 
ai Consiliului popular munici
pal.

A fost de față Robert J. Mar
tens, însărcinatul cu afaceri ad- 
Interim al S.U.A. în țara noastră.

în aceeași zi, .Tames Barsotti, 
primarul orașului Sânger, a fă
cut o vizită la Consiliul popu
lar al municipiului București, 
unde a avut o întrevedere cu 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei.

Aniversarea Zilei Armatei
populare chineze de eliberare

Luni seara, la Casa Centrală a 
Armatei a avut 10c o adunare 
consacrată celei de-a 46-a ani
versări a Zilei Armatei populare 
chineze de eliberare. Au luat 
parte generali, ofițeri, maiștri 
militari șf subofițeri dih garni
zoana București.

Au fost, dS asemenea, pre- 
zenți Lu Ți-sin. Însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P. Chi
neze la București și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
general-maior Constantin Opriță, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliu
lui politic superior, care a sub
liniat însemnătatea acestei ani
versări, și a transmis militarilor 
chinezi un cald salut ostășesc.

Despre semnificația celei de-a 
46-a aniversări a Armatei popu
lare chineze de eliberare a vor
bit Li Iun-ci, atașatul militar,

Cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală româno- 
cehoslovac și cinci ani de la 
npul tratat, luni după-amiază, 
ltr«lubul sindicatelor din Cim- 
pulung-Muscel a fost org«Bizată 
0 adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai 
organelor județene și orășenești 
de partid și de stat, numeroși 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
funcționari, cadre didactice din 
întreprinderile și instituțiile tâ
râșului, precum și membri ai 
ambasadei Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București.

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori naționale a Elveției — 1 
August — Institui român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea a organizat luni o seară 
culturală.

Ziarista Sanda Ionescu, de la 
Agenția Română de Presă — 
Agerpres — a împărtășit im
presii dintr-o călătorie in aceas
tă țară, intitulate „în trecere 
prin țara lui Wilhelm Tell".

Publicul prezent la manifesta
re a vizionat, in continuare, 
filme documentare elvețiene.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 Incongiiito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Minerul și cerul" 
de Vasile Veselovski. 10.00 Femi- 
na-Cxub. 11,00 Știință și tehnică. 
11,10 Profil pe portativ : Florică 
Crîstoforeanu. 11,30 Pentru priete
nii magnetofonului — muzică 
populară. 12.00 Transmisiuni di
recte din țară. 12,10 Invitație 5n 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,00 Știrile după-amiezli. 17,05 
Alo, Radio ! -- muzică ușoară Ja 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapt.e 
zile. șapte arte : Teatru. 18,10 
Discuri rare : fragmente din ope
ra „Dom Pasquale" de Donizetti. 
18.55 Melodia zilei. 19.00 în direct... 
din tabăra de la Izvorul Mureșu
lui. 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri „Philips". 20,00 Primul din 
cinci — concurs cu public. 21.00 
Radio-super-top — interpreți de 
muzică populară. 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22.30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale mu
zicii . ușoare. 23.15 Poetica. Mihail 
SZ-bin. 23,20 Jazz-ul și instrumen
tele sale. 23,55—24,00 Ultimele 
știri. 

membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., care se află 
la odihnă în țara noastră.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

la Hava- 
și guver- 
Socialiste 
tovarășul 
al Comi- 
C.C. al

Luni, s-a înapoiat de 
na delegația de partid 
r.amentală a Republicii 
România, condusă de 
Leonte Răutu, membru 
tetului Executiv al
P.C.R., care, la invitația C C. al 
Partidului Comunist din Cuba și 
a Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba, a participat la fes
tivitățile consacrate celei de-a 
XX-a aniversări a Insurecției Na
ționale Cubaneze,

*
La plecarea din Havana, pe 

aeroportul Jose Marti, delegația 
română a fost condusă de Anto
nio Perez, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba, și 
de Fernando Vecino 
junct al ministrului 
mate revoluționare.

Alegret, 
forțelor

ad- 
ar-

Luni dimineața a 
portul Constanța, intr-o 
prietenească neoficială 
școală iugoslavă „Galeb", 
manda contraamiralului

insosit 
vizită 
nava- 

sub eo- 
Milan 

Vraneș, șeful Centrului de pregă
tire al marinei militare iugo
slave.

în timpul șederii în țara 
noastră, marinarii iugoslavi vor 
vizita stațiuni de pe litoral, 
monumente istorice și așeză
minte culturale din municipiul 
Constanța, se vor intilni cu ma
rinari militari români.

aero și naval al R.P. Chineze la 
.: București.

Participanții la adunare «U .Vi
zionat apoi un film și o fotoex- 
poziție înfățișînd aspecte din 
viața și activitatea militărilbr 
Armatei populare. chineze de 
eliberare.

★
în vederea aceleiași aniversări, 

atașatul militar, aerO și naval 
al R.P. Chineze Ia București S-a 
intilnit, reeent, cu militari ro
mâni dintr-o unitate de vinători 
de munte. victorii.

Sport de performanță și agrement pe... Marea Oașului, lingă comuna Călinești, județul Satu Mare
Foto : EM. 1SOPESCU

(Urmare din pag. I)

niștii, trebuie să știm nu numai 
să păstrăm bunul comun, dar și 
să-i învățăm pe cei tineri s-n 
facă. S-o facă incă mai bine 
decit noi. Bunul poporului tre
buie păzit. Asta-i.

— De unde se desprinde a- 
devărul acesta ?

— Nu știu de unde l-or des
prinde alții. Dar eu și tovară
șii mei de muncă, ăi mai bă- 
trini, desigur, am luptat mult 
pentru adevărul ăsta, pentru ca 
el să existe. în ’46, cind am in
trat in partidul comunist, noi, 
muncitorii, începuserăm lupta 
pentru refacere. Pe urmă a fost 
naționalizarea și tot ce făceam 
era pentru binele tuturor. Bu
nul ăsta obștesc trebuia sporit 
— așa cum trebuie și acum. 
Trebuia și apărat. De cei care-i 
voiau răul, dar și de cei care 
erau neglijenți, care nu-și dă
deau incă seama că îngrijesc de 
mașina lor, de unealta lor, nu 
de a patronului.

SI CA SÂ MUNCIM MAI UȘOR, 
SA PRODUCEM MAI MULT, NI 
S-A DEZVOLTAT SIMȚUL INO

VAȚIILOR.

Un simt pe care nu-1 aveau 
muncitorii înainte.

— Cîte inovații ai la activ, 
meștere Bănilă ?

— Ceva peste sută. Unele mai 
sint valabile și astăzi. Citeva 
s-au generalizat.

— De fapt, ce înțelegi dum
neata prin „simțul inovațiilor"?

și guvernamentale
R. 0. Vietnam MUNCA

FATWTICĂ

Convorbiri la Consiliul fie Miniștri
Luni dimineață, au avut loc, 

la Consiliul de Miniștri, convor
biri între tovarășii Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetului 
Executiv al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
și Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet-

★

de partid și guverna- 
a R. D. Vietnam, care 
într-o vizită în tara 
au fost oaspeți ai colec- 
întreprinderii de mate- 

„Matizol" din 
una dintre 

de acest

Luni după-amiază, Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, vice
prim-ministru, și membri ai de
legației 
mentale 
se află 
noastră, 
tivului 
riale izolatoare 
Berceni-Prahova — 
cele mai mari unități 
gen din țară.

Membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de Silviu Opriș, ad
junct al ministrului economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții, de reprezentanți ai Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R., ai Consiliului popular

Vizita în țara noastră a unei 
delegații a Partidului Comunist
La invitația C.C. al P.C.R., 

duminică 29 iulie a.c. și-a înce
put vizita in țara noastră o de
legație a Partidului Comunist 
din Guadelupa, formată din to
varășii Hegesippe Ibene și Gerty 
Archimede, membri ai Biroului 
Politic, Osange Talis-Gane. 
membru al Comitetului Central 
și Margueritte Amat, militantă 
a C.C. al P.C. din Guadelupa.

Luni dimineață, delegația a 
fost salutată la sediul C.C. al 
Partidului Comunist Român de. 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al. Q.C. al P.C.R. 
Constantin JXădu, membru 
Comisiei Centrale de Revizie. 
Cu acest prilej au avut loc dis
cuții pe probleme de interes 
comun privind activitatea și 
preocupările principale ale Par
tidului Comunist Român și Far- 
tidului Comunist din Guadelu
pa, dezvoltarea in continuare a 
raporturilor dintre cele două 
partide și s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra prin
cipalelor probleme actuale ale 
mișcării comuniste și muncito-

și 
al

— E greu să spun asta 
exact. Vedeți, partidul ne cere 
tuturor să fim la curent cu tot 
ce e mai nou și mai înaintat 
in tehnica mondială. Sint unii 
care ințeleg asta doar ca pe'un 
îndemn la învățătură, la studiul 
a ce e mai bun la alții. Nici 
asta nu-i rău.- Dar dacă o faci 
pasiv, dacă aștepți doar să vezi 
ce-au făcut alții — mare lucru 
n-o să iasă.

Stăpînul lui „812"
— Dumneata ești mulțumit do 

tinerii de la strungărie, de pri
ceperea lor ?

— Da. băieții știu meserie. Cei 
mai mulți au venit bine pregă
tiți de la profesională, pe urmă 
nu s-au dezlipit de meseriașii 
mai virstnici pină n-au învățat 
și alte secrete de-ale strungului, 
în atelier sint 80 la sută tineri 
și noi nc mîndrim cu ei, doar 
cu ei facem planul lună de lună, 
cil ei rezolvăm cele mai grele 
lucruri. în plus, învață aproape 
toți la seral.

— Au cîștigat mulți tineri 
meserie de la dumneata ?

— Destui. Și am căutat, așa 
cum se cere și în „Proiectul 
de norme", să le dau nu nu
mai ce știam eu mai bine în 
meserie. Am căutat să îi învăț 
să gindească muncitorește, să 
gindească asemeni adevăraților 

nam, viceprim-ministru al guver
nului R. D. Vietnam.

în timpul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
de caldă prietenie, au fost exami
nate probleme privind dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
România și Republica Democra
tă Vietnam.

★★

județean și membri ai conducerii 
întreprinderii.

Au fost vizitate principalele 
secții de fabricație. Directorul 
întreprinderii, ing. Gh. Voicu, a 
informat pe oaspeți despre reali
zările colectivului fabricii, dez
voltarea actuală și de perspecti
vă a acesteia. El a amintit, de 
asemenea, că întreprinderea pra- 
hoveană livrează în acest an, 
pentru prima dată, produse și 
în R. D. Vietnam, urmînd ca în 
anii viitori volumul livrărilor să 
crească simțitor.

în cursul vizitei, membrii de
legației de _partid 
mentale a ~ ~ 
fost însoțiți 
ambasadorul 

și guverna- 
R. D. Vietnam au 
de Tudor Zamfira, 
României la Hanoi.

(Agerpres)

rești și ale situației internațio
nale.

Discuțiile s-au desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă prietenie 
tovărășească.

PLENARA CLUBULUI
a vîslașilor români STEAUA-1

/ /

comportare

în „Regata Duisburg
cadrul competiției interna- 

canotaj academic 
din

în
ționale de
„Regata Duisburg" vislașii 
România s-au comportat exce
lent, obținind trei

comuniști. Adică ce m-au în
vățat și pe mine alții, munci
tori și oameni pe care 
țin minte cit oi trăi.
Chiva, Birsan, Nicolau

nu mă sfiesc s-o

o să-i 
Frații 

și alții 
care, nu mă sfiesc s-o spun, 
mi-au fost modele în viață, in 
uz.ină, in afara ei. Acum e rîn- 
dul meu și al altora să le spun 
celor mai tineri că munca și 
nu banul îl face pe om, că tre
buie să învețe, să fie discipli

nați și demni, cinstiți în tot ce 
fac.

— Vă ascultă ?
— Cei mai mulți, da. Mă in

vită — și merg cu plăcere — 
la adunările lor '
bosit de atîtea 
curioși puștanii. 
Dar sint și unii 
nume — căpoși, pur și simplu. 
Poți să le zici de-o mie de ori, 
ei tot pe-a lor 6 țin. Fug de 
muncă, de cel mai mic efort 
suplimentar. în schimb le sti
clesc ochii după un pol în plus. 
Degeaba le „cîntăm" noi, că 
piine fără muncă nu se poate. 
Pină la urmă pleacă in alte fa
brici, să încerce, poate le mer
ge acolo. Așa cred ei, că le 
mai merge undeva cu chiuleala...

în schimb, cei care au vrut să 
fie oameni, au ajuns. Ignat Co- 
drescu, Andrei Nicolae, Glieor-

U.T.C. Plec o- 
întrebări. Sint 
vor să știe tot. 
— să le zic pe

actualitatea,CTffJTCT11 Ai/■>E N T RU
TINE RET

l£

Brigăzile „Argeș" 
în acțiune

Este al șaselea an 
tineretul argeșean — 
ca definiție vechiul 
tradiționalelor brigăzi 
— înscrie in cronica

de cind 
reluînd și 
nume al 

„Argeș" 
acțiunilor

voluntar-patriotice rezultate din 
cele mai deosebite. Practic, nu 
există edificiu mai importantă 
înălțat în ultimii ani. la care 
să nu-și fi adus contribuția a- 
ceste brigăzi.

Ieri, pe întreg teritoriul ju
dețului a avut loc schimbul de 
ștafetă : ieri a intrat in acțiune 
efea de-a patra serie a brigăzi
lor „Argeș". Consemnăm, in le
gătură cu acest eveniment, 
punctul de vedere al tovarășu
lui Gheorghe Catană, secretar 
al Comitetului județean U.T.C. :

— Anul acesta au fost con
stituite 90 de brigăzi, însumînd 
12 000 de tineri, eșalonate in 
serii de cite două săptămini. 
Primele trei serii, care au lu
crat atit în industrie, cit și în 
agricultură, au înregistrat rea
lizări care depășesc cu mult un 
milion de lei. Tin să evidențiez 
în mod deosebit pe elevii de 
la Grupul școlar I. M. Muscel, 
liceele teoretice din Pitești și 
Curtea de Argeș. Liceul peda
gogic din Cîmpulung Muscel.

Sîntem încredințați de către 
tovarășul secretar că, însufle
țiți de rezultatele obținute pină 
acum, tinerii din brigăzile se
riei a patra sint hotăriți să ră- 
mină la înălțime.

I. ANDREIȚA

Balcaniada studenților 
și tinerilor 

matematicieni
luna august, se va desfă- 
la Atena a doua Balcania- 
studenților și tinerilor ma-

în
șura 
dă a 
tematicieni. La apropiata mani
festare, a cărei primă ediție a 
fost inițiată acum doi ani de

proba de 2 fără cirmaei, echi
pajul Ilie Oanță-Dumitru Gru- 
mezescu s-a clasat pe primul 
loe, cu timpul de 7’28”05/10. 
Proba de 2 plus 1 a fost ciști- 
gată de Ștefan 
Ceapura (cîrmaci 
ghiu), cu timpul 
Al treilea succes
sportive românești a fost rea
lizat de echipajul feminin in 
proba de 4 plus 1 visle. Sporti
vele românce Teodora Voicu, 
Maria Sîngeorzan, Stana Botez, 
Elisabeta Lazăr (cîrmaci Maria 
Gață) au obținut timpul de 
3’34”80/100, intrecind in ordine 
echipajele R.F. Germania, O- 
landei și Franței. Echipajul fe
minin al României la schif 4 
plus 1 rame s-a situat pe locul

Tudor-Petre
Gh. Gheor- 

de 7’39”98/100.
al culorilor

AL 12-LEA TURNEU 
INTERNATIONAL CÎȘTIGAT 

DE ILIE NASTASE

un 
internațional, de data 
turneul de la Istan- 
și-a adjudecat proba 
bărbați, învingînd în 
6—2, 3—6, 6—3, 6—1

Ilie Năstase a repurtat 
nou succes 
aceasta in 
bul, unde 
de simplu 
finală cu 
pe spaniolul Juan Gisbert. Aces
ta a fost cel de-al 12-lea turneu 
internațional cîștigat de tenis- 
manul român de la Începutul 
anului 1973.

citeva ino-

ghe Oprea sint acum maiștri, 
Gheorghe Tiz a ajuns inginer, 
Nicolae Bică a avut 
vații foarte bune.

— Știu că aveți 
I-ați învățat și pe ei 
după același model ?

— Am incercat. Unul

doi feciori, 
să trăiască

din 
băieți e muncitor la UREMOAS, 
tot aici, in București. Celălalt e 
student, în anul IV la A.S.E.

Cu acela am avut ceva neca
zuri.

— Adică ?

„EU CRED CĂ DACA TOTI TINE
RII AR TRECE PRIN FILIERA 
MUNCII AR VEDEA LUCRURILE 

ALTFEL"

Adică mai munci torește. 
aproape de realitate. De-Mai ..

aceea m-au uns la inimă ulti
mele hotărîri ale conducerii de 
partid și de stat in problema 
invățămîntului.

Dacă toți vor face practică în 
uzine și vor vedea ce este mun
ca. altfel se vor comporta si 
vor gindi inginerul, economistul, 
chiar medicul. Ba, zic eu, nici 
celor de la drept sau de Ia arte 
nu le-ar strica să știe mai di
rect ce-i munca în fabrică. Ei. 

către Uniunea Balcanică a Ma
tematicienilor — România va 
fi reprezentată de cei mai buni 
matematicieni din rindurile ti
neretului universitar, precum 
și de absolvenți antrenați in 
studii de specialitate, din ora
șele București, Cluj, Iași, Ti
mișoara, Craiova și Brașov.

ÎN EDITURA

POLITICĂ

AU APĂRUT;

în colecția : „Probleme ale 
organizării și conducerii ac
tivității politice și economi- 
co-sociale“.

Seria : „în 
nizatiilor 
GHEORGHE 
— Controlul

sprijinul orga- 
de partid" : 

NICOLESCU 
— latură con

stitutivă a exercitării rolu
lui conducător al organiza
țiilor de partid.

Seria : „In sprijinul orga
nizațiilor de tineret" : D. 
MATALĂ — Comitetul 
U.T.C. convoacă adunarea 
generală.

Colecția : „Făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate".

Seria : „Economie" : NI
COLAE NICHITA — Fondul 
național de dezvoltare eco- 
nomico-sociajă și utilizarea 
lui rațională.

Colecția „Biblioteca acti
vului sindical" : Forme și 
metode ale muncii politico- 
educative în sprijinul disci
plinei și ordinii in produc
ție.

Colecția „Evocări" : ELI
SABETA IONIȚA — Eca- 
terina Arbore.

★
GHEORGHE MOCA — 

Suveranitatea de stat. Teo
rii burgheze. Studiu critic.

O veste bună pentru iubitorii 
de drumeție. Constructorii pra
hoveni au deschis lucrările pen
tru ridicarea unui modern obiec
tiv turistic la- Sinaia. Noul 
complex „Montana", care în fi
nal va avea o capacitate de peste 
300 de locuri, va fi dotat cu' 
unități de alimentație publică și 
pentru prestări servicii, maga
zine de închiriat obiecte turis
tice și pentru desfacerea artico
lelor de artizanat.

o

sportivii 
sarcinile

au luat

Luni dimineața, a avut loc 
Plenara Clubului sportiv al Ar
matei „Steaua" care a analizat, 
in lumina documentelor Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie—2 martie a.c., precum și 
ale cerințelor activului de par
tid pe armată, activitatea și re
zultatele obținute de 
militari și a stabilit 
ce le revin in viitor.

La lucrările Plenarei 
parte generalul maior Constan
tin Opriță, adjunct al ministru
lui apărării naționale și secretar 
al Consiliului politic superior al 
armatei, generalul locotenent 
Marin Dragnea, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai C.N.E.F.S., mem
bri ai biroului consiliului de 
conducere al Clubului, antrenori 
și tehnicieni, sportivi, ziariști.

Raportul prezentat de colone
lul Maximilian Pândele, preșe
dintele clubului sportiv al ar
matei „Steaua", a evidențiat 
performanțele unor secții și 
sportivi de frunte, s-a ocupat pe 
larg, cu exigență, în spirit cri
tic și autocritic de cauzele unor 
neajunsuri care au împiedicat 
obținerea de performanțe pe 
măsura condițiilor și posibilită
ților create Clubului. Atit 
portul cit 
cuții au 
deosebită 
profilului 
Totodată, 
sarcinilor

ra- 
și participanții la dis- 
acordat o importanță 
formării și dezvoltării 
moral al sportivilor, 
s-a insistat asupra 
ce revin clubului

și băiatul acesta al meu, cind 
i-am zis să învețe și o meserie, 
să aibă o meserie la bază în 
afară de facultate 
cam greu. Ba că-i obosit, 
are mult de învățat, 
examene grele. Pină la 
l-am convins. Dar nu-mi place 
că s-a lăsat

— Nu toți 
fel...

— Temelia 
cialismului este și nu poate fi 
alta decit munca. Iar noi, co
muniștii mai virstnici, avem 
obligația să spunem tinerilor 
asta în fiecare zi. să le-o de
monstrăm cu propriul exemplu 
și acolo unde muncim dar și 
acasă, in familie. Să înțeleagă 
că fericirea, realizarea perso
nală nu se pot face in cofetării 
sau cafenele, că totul se naște 
din truda palmelor și a mintii. 
Eu nu mai mă simt in puterea 
tinereții dar am încă o marc 
poftă de muncă, o mare plăcere 
să muncesc.
lucrul făcut 
poate exista 
ție pe lume, 
voastră ce e 
cind merg cu trenul și aud ro
țile sunînd și știu că in fiecare 
vagon e și o părticică din mun
ca mea ? Cintă inima in mine și 
nici nu mai văd cîmpia, văd 
piesele acelea, lucitoare și pe 
„812“. §i oamenii poate se mirii 
cind mă văd că mișc miinile a 
salut și zîmbesc...

s-a lăsat 
că 

că are 
urmă

așa greu.
părinții gindesc Ia

țării noastre, a so-

Să văd, să pipăi 
de mina mea. Nu 
mai mare satisfac- 
Păi știți dumriea- 

în sufletul meu

vor des-
lile

Pe litoral au început luni tra
diționalele „Serbări ale Mării" a ■ 
flate în acest an la cea de-a 4-a 
ediție. Bogatul program de ma
nifestări cultural-sportive și dis
tractive, este menit să sporeas
că, cu ajutorul cîntecului și dan
sului, al carnavalurilor, demon
strațiilor sportive, a unor origina
le concursuri, veselia și huna dis
poziție a zecilor de mii de vizi
tatori străini și români. In același 
timp, multe din 
vor constitui un 
lej pentru oaspeții de 
hotare de a lua contact direct cu 
aspecte reprezentative din boga
tul folclor românesc, cu tradițiile 
artei noastre populare

Semnalul de început al serbă
rilor mării — care se 
fășura pe parcursul a șase 
130 iulie — 5 august) — a fost 
dat luni seara de „stăpînul ape
lor" — zeul Neptun — care în 
fruntea carelor alegorice, a des
chis marele carnaval al Tomisu
lui. Serbările s-au deschis simul
tan și la Mamaia, Eforie Nord 
și Eforie Sud, Năvodari, Techb- 
ghiol, Costinești, Neptun, Jupiter 
și Mangalia Nord.

în bogatul program al celor 
peste 160 de manifestări pe care 
organizatorii le-au pregătit pentru 
actuala ediție, menționăm, pen
tru ineditul lor, și interesul deo
sebit pe care-l stîrnesc în rîndul 
turiștilor, Festivalul național de 
folclor. Festivalul și concursul 
pionieresc „Scoica de aur", Fes
tivalul național pionieresc „Trom
peta. litoralului", numeroase spec
tacole de varietăți la care își dau 
concursul peste 1000 de artiști 
amatori și profesioniști. Amintim, 
de asemenea, Tîrgul de vară al 
pionierilor și școlarilor de la Ma
maia unde sînt expuse obiecte de 
artizanat, — sculpturi în lemn, 
ceramică, țesături și cusături de
licate — numeroase alte obiecte 
care dovedesc și într-o asemenea 
împrejurare, hărnicia, priceperea 
și talentul copiilor din patria 
noastră.

De un justificat, interes, mai 
Ies în rîndul vizitatoarelor

manifestări 
bun pri

pește

ti
se

înpentru pregătirea 
bune condiții a sporti- 
vederea Olimpiadei de 
va avea loc in anul

„Steaua" 
cele mai 
vilor in 
vară ce 
1976.

în cuvintul său, generalul Ma
rin Dragnea, s-a referit la sar
cinile clubului „Steaua" pentru 
pregătirea sportivilor selecțio
nați in loturile naționale, pentru 
creșterea rolului clubului în 
mișcarea sportivă de performan
ță din țara noastră.

în încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvintul generalul 
maior Constantin Opriță, care, 
a subliniat răspunderile ce re
vin conducerii clubului, antre
norilor, tehnicienilor și sportivi
lor pentru ridicarea performan
țelor sportive la nivelul cerin
țelor puse de conducerea de 
partid și de stat, pentru îmbu
nătățirea procesului 
educativ în rîndul 
militari.

Plenara a scos în i 
tărirea sportivilor i 
a nu-și precupeți 
pentru îmbunătățirea sub toate 
aspectele a activității clubului 
sportiv al armatei „Steaua".

instructiv- 
sportivilor

evidență ho- 
militari de 
i eforturile

în-

în

ciștigaseră

o Selecționatele masculine de 
handbal ale Franței și Români
ei s-au intilnit într-un nou joc 
desfășurat la Deauville și 
cheiat cu scorul de 19—15 in fa
voarea echipei României, 
primul meci, disputat la Caen. 
handbaliștii români 
cu 19—9.

• La Dresda s-a
tilnirea amicală de 
tre echipele 
României și 
Partida s-a încheiat cu 
de 3—1 (15—9, 15—11.
15—8) in favoarea voleibaliștilor 
români.

o Ieri a sosit in Capitală 
echipa de tenis a U.R.S.S., care 
în zilele de 3, 4 și 5 august va 
intilni selecționata României, 
într-un meci pentru finala 
grupei A a zonei europene a 
„Cupei Davis". Au făcut depla
sarea la București valoroșii ju
cători Aleksandr Metreveli, Ser- 
ghei Lihaciov, Teimuraz Kakulia 
și Șamil Terpiscev. Căpitanul 
nejucător al echipei este Ser- 
ghei Andreev, fost campion 
unional.

• Aseară a început la Cons
tanța competiția feminina ae 
baschet pentru „Cupa Mării Ne
gre". în primul meci, selecțio
nata Poloniei a întrecut cu sco
rul de 47—43 (24—23) echipa ce
hoslovaciei.

• La bazinul Dinamo din ca
pitală au continuat ieri finalele 
campionatelor republicane ae. 
înot. Anca Groza a stabilit un 
nou record național în proba ae 
200 m fluture cu timpul ae 
2'26”3/10, cîștigînd apoi și proDa 
de 400 m mixt în 5’34”l/10. Re
zultate notabile au mai realizat 
Eugen Aimer — 2T4”2/10 la zuu 
m fluture și Marian Slavic. — 
2’00”8/10 la 200 m liber.

• în turneul interzonal de șan 
de la Petropolis (Brazilia), rio- 
rin Gheorghiu a remizat cu a- 
mericanul Reshevsky și totali
zează, după 5 runde, 2.5 puncte.

(Agerpres) 

disputat tn- 
volei din- 

masculine ale 
R. D. Germane, 

scorul 
6—15,

bucură concursul „Miss Litoral" 
ce se. va desfășura in mai multe 
etape. pentru a feri pe organiza
tori de -la vreo posibilă eroare in 
unul din cele mai delicate puncte 
ale programului: alegerea celei 
mai frumoase dintre frumoasele 
litoralului.

Iubitorilor automobilismului li 
se oferă posibilitatea de a asis
ta, pe traseul Mamaia — Con
stanța, Eforie — Mangalia și re
tur. la un inedit raliu cu auto
mobile de epocă, la care proba
bil, vitezele maxime vor oscila în
tre 15 și 30 km. pe oră. Din 
suita , manifestărilor sportive tre
buie reținute, de asemenea, com
petițiile sportive de fotbal, tenis, 
baschet, concursuri nautice, in- 
treceri de călărie etc.

în sfîrșit organizatorii nu i-au 
uitat pe gurmanzi firește, cărora 
le-au pregătit, prin unitățile de 
alimentație publică, cantități 
pantagruelice de preparate spe
cifice meleagurilor constănțene, 
iar pentru cei însetați o bogată 
gamă de băuturi.

Sărbătoarea, litoralului a debu
tat și se desfășoară, spre mulțu
mirea tuturor, în atmosfera de 
bucurie și veselie specifică aces
tor sărbători.

-rrinzc

DISTRATUL : Sala Palatului 
ora 21,00), Patria (orele 9; 11,30: 14; 
16,30; 19: 21,15), Festival (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Grădina Fes- 
tival (ora 20).

CARTEA JUNGLEI : Scala (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Sta
dionul Dinamo (ora 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI . 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Grădina Ca
pitol (ora 20,15).

SALA PALATULUI RE
PUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA ANUNȚA : 

Spectacolul cu filmul DIS
TRATUL din programul de 
azi, va avea loc la ora 21,00, 
în loc de 19,30.

Biletele vindute rămîn va
labile.
FANTOMA LUI BARBA NEA

GRA : Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), București (o- 
rele 8,30; 11; 13.30; 16; 18.30; 21), 
Grădina București (ora 20,15), Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

ȘI SALUTA RlNDUNELELE ! 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

CU COPIII LA MARE : Doina 
(orele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,15), 
Program de desene animate pentru 
copii (ora 9,30).

JUCĂTORUL : Floreasca (orele 
15.30: 18; 20.15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE 1 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Excelsior (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Buzești (orele 9; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,43;
18,15; 20,30), Grădina Buzești (ora
20.15) .

ANDREI RUBLIOV : Viitorul (o- 
rele 16; 19.30).

AVENTURILE LUI BABUȘCA t 
Timpuri Noi (orele 9,15—20,45 în 
continuare), Cosmos (orele 15,30; 
18: 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE t 
Grivița (orele 8,45; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15: 20,30), Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Grădina Aurora (ora 
20).

SOLARIS : Crîngași (orele 15,30{ 
19).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Bu- 
cegi (orele 16; 18; 20), Lira (orele 
15,30; 18; 20,30), Grădina Bucegi 
(ora 20,15), Grădina Lira (ora
20.15) .

UN OM TN SĂLBĂTICIE : Me
lodia (orele 9; 11.15: 13,30; 16; 18.30; 
20.45), Grădina Modern (ora 20,15), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

ULTIMUL CARTUȘ : Pacea (o- 
rele 15,45: 18; 20), Munca 
16: 18; - 20).

MONTE CARLO : GiuIești 
15,30: 181 20,15), Rahova 
15,30; 18; 20,15).

(orele

(orele 
(orele

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema : ESTIVAL BOEMA — ora 
20. Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : MELEAGURI FERMECATE 
— ora 18,30.

L._ o
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Telex. 10,05 
Avanpremieră. 10.10 Tele-enciclo- 
pedia. 10150 Arii din opere de Mo
zart și Rossini in interpretarea 
sopranei Silvia Voinea. 11,10 Tele- 
cinemateca pentru copii : „Bine 
ați venit". Producție a studiouri
lor cinematografice sovietice. 12.25 
Muzică populară. 12,35 Film docu
mentar : „Teracote antice" 12,50 
52 de inițiative in 52 de săplă- 
rr.Ini. „Procesul milimetrilor" — 
folosirea economicoasă a deșeuri
lor. 13,00 telejurnal. 17.30 Curs de 
limbă rusă. Recapitulare (4). 19,00 
Telex. 18,05 Pe-un picior de plai — 
„Tulnicul moților". 18.25 Dimen
siuni românești și universale in 
opera lui Dimltrie Cantemir. 18,45 
Panoramic științific. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. Cincinalul 
Înainte de termen. 1973 — an lto- 
târitor. 20,00 Cîntecul săptâminii. 
20.05 „Stemă de țară" — emisiune 
de versuri. 20,20 Reflector. 20,35 
Seară de teatru : „Io. Mircea Vo
ievod" (I) de Dan Tărchilă. Spec
tacol realizat in colaborare cu 
Teatrul „A. Davilla" din Pitești la 
palatul ,,Mircea cel Bătrîn" din 
Tîrgoviște. Adaptarea și regia TV. 
Nae Cosmescu. 22.00 „24 de ore". 
22,30 Gala maeștrilor : 
Halmoș. In progralm, j 
de de Chopin.

: Gheorghe 
patru bala-

PROGRAMUL II

Așchiută : 
(II). 20.30

20,00 Prietenii lui 
„Prințesa Turandot" 
Bucureștiul și tinerii săi... Trans
misiune de la Uzina de mecanică 
fină București. 20750 Agenda. 21,00 
Telerama. „Omul, marca și... mi
cul ecran" (III). 21,30 De pe sce
nele lirice ale țării. Selecțiuni din 
opera „Romulus și Remus" de 
Salvatore Allegra. Interpretează 
soliștii, corul și orchestra Operei 
Române din Cluj. 22,10 Film serial 
„Mannlx".



de peste hotare
„0 bază trainică pentru 

viitoarele etape ale 
Conferinței securității

europene"
Declarația ministrului de externe finlandez

Intr-o declarație făcută la 
Helsinki, ministrul de externe 
finlandez, Ahti Karjalainen. a 
apreciat că „s-a creat o bază 
bună și trainică pentru lucră
rile celei de-a doua și a treia 
etape ale Conferinței general- 
europene pentru securitate și 
cooperare și, dacă acestea se 
vor solda cu aceeași reușită cu

care s-a încheiat prima fază a 
Conferinței, există temeiuri să 
sperăm că ea va indica direcția 
adevărată a dezvoltării Euro
pei". In continuare, el a subli
niat că procesul de destindere 
in Europa aduce beneficii tu
turor statelor, indiferent de sis
temul lor social-politic.

Imagine din Volgograd - oraș ridicat din ruine. Frumoasele cartiere de locuințe se intiind 
de-a lungul Volgăi pe o distanță de aproape SO de kilometri.

Atacuri ale patrioților khmeri
Continuind să exercite o pu

ternică presiune asupra pozițiilor 
trupelor lonnoliste in sudul ora
șului Pnom Penh, unde au ata
cat noi obiective in zona Pra- 
teah Lang; forțele patriotice 
cambodgiene au lansat puternice 
atacuri și in nordul capitalei 
khmere, angajînd lupte cu ina
micul in zonele Kauk Roka și 
Anlong Krangan.

Lupte puternice între patrio- 
ții khmeri și forțele lonnoliste 
au avut loc duminică, intr-un 
perimetru aflat la mai puțin de 
4 kilometri de aeroportul Po- 
chentong al capitalei, aceste 
acțiuni militare avind drept efect 
întreruperea, pentru 24 de ore, 
a legăturilor prin telefon și te
legraf ale regimului de la Pnom 
Penh cu străinătatea.

în cadrul unui interviu 
acordat in exclusivitate co
respondentului din Dakar al 
agenției France PresSe, Aris
tide Pereira, secretar gene
ral al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), a reafir
mat intenția P.A.I.G.C. de a 
proclama independența Gui- 
neei-Bissau in cursul anului 
1973.

Situația din Chile
© începerea dialogului între oficialități și 

forțele democratice ale opoziției • Măsuri 
împotriva manevrelor reacțiunii

„Insula exterminării"
@ Infernul de la Phu Quoc S „Eprubetele de beton" și pulberea care 

ucide ® „Aici se intră pentru a nu se mai ieși niciodată"

La Phu Quoc apelul se face de cinci ori pe 
zi : la 7 și la 10 dimineața, la 2 și la 5 după 
amiaza, la 10 seara. Pentru deținuți e vorba de 
cinci întîlniri zilnice cu tortura. La fiecare apel 
ei trec printr-un coridor viu al paznicilor care 
înarmați cu bîte lovesc fără încetare. La primul 
apel de dimineațâ fi,scare al patrulea deținut 
e scos din rînduri și e legat, ziua întreagă, pe o 
platformă de ciment sub soarele arzător.

A
cest regim de uci
dere lentă, prin

tortură, este „le
gea" care guver
nează existența 
„insulei extermină

rii Phu Quoe", sinistru lagăr de 
concentrare in care administrata 
saigoneză a aruncat peste 8 000 
de patrioți, militanți și comba
tanți ai Frontului național de e- 
liberare sau oameni care și-au 
manifestat in vreun fel opoziția 
sau dezacordul cu clica lui Thieu. 
Sinistrul slogan al „insulei' mor- 
ții“ nu poate fi întilnit (proba
bil din prudență) pe nici o in
scripție. El este repetat, insă 
obstinat, cinic, in fața deținuților 
de absolut toți temnicerii de la 
Phu Quoc „AICI SE INTRA 
PENTRU A NU SE MAI IEȘI 
NICIODATĂ".

Un document difuzat de oficiul 
de informații de la Paris al Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu descrie insula-inchisoare ca 
„o gigantică întreprindere de ex
terminare". Pe această insulă cu 
o suprafață de opt sute de kilo
metri pătrați, situată Ia 50 de ki
lometri de coasta sud-vestică a 
Vietnamului de sud, in golful 
Siam, se află de fapt unsprezece 
lagăre-temniță. Numai o mică 
parte din cei închiși aici locu
iesc in barăci. Aproape două 
treimi sînt deținuți în așa-nu- 
mitele „eprubete de beton", 
groaznice celule paralelipipedi
ce de doi metri lungime, un me
tru lățime și jumătate de metru 
Înălțime.

Prima variantă este „epru- 
beta descoperită" care are in loc 
de acoperiș un grătar compus din 
cinci zăbrele. Deținutul stă con
tinuu in bătaia soarelui, a frigu
lui sau intemperiilor. Cum func
ționează regimul de distrugere 
din acest gen de celule, ne dez
văluie unul din rarii supravie
țuitori, Nguyen Thi Ruong. in 
virstă de 28 de ani. Reproducem 
din SUD-VIETNAM EN LUTTE, 
organ central al F.N.L. : „Ești 
ținut continuu ghemuit, nu te 
poți ridica in picioare. Hrana se 
compune dintr-un pumn de orez 
în care colcăie viermii. Și, de ci- 
teva ori pc zi, paznicii arunca

O scenă obișnuită in „insula 
exterminării" : temnicierii tirăsc 

înapoi în celule un deținut tor
turat care și-a pierdut cunoștința.

prin grătar praf alcalin fin ca- 
re-ți intră în ochi, in porii pielii 
și provoacă arsuri groaznice, a- 
poi răni extrem de dureroase, 
purulente".

O altă variantă este „eprubeta 
închisă". Aceeași celulă de beton, 
dar acoperită și avind doar o fi
sură de zece pe zece centimetri 
pentru „aerisire". Periodic sînt 
introduse aici insecte și furnici. 
Lipsa de aer și înțepăturile in
sectelor macină pur și simplu 
chiar și cel mai rezistent orga
nism uman. Optzeci la sută din 
locatarii „epruhelelor închise" 
mor prin asfixiere sau de teta- 
nos.

Chiar și spitalul de la Phu 
Quoc este destinat asasinatului 
in masă. „Tratamentele" aplicate 
aici celor bolnavi nu sînt altceva 
decît metode rafinate de a ucide 
in chinuri. Foarte adesea se e-

„Mulțumim președintelui 
Nicolae Ceausescu 

pentru cuvintele adresate 
nouă, tinerilor"

® Puternicul răsunet al mesajului 
președintelui Consiliului de Stat al României

Clica lui Nguyen Van 
Thieu, sfidînd foaie normele 
eticii și principiile cele mai 
elementare ale dreptului de
ține încă în mod ilegal sute de 
mii de prizonieri politici. Via
ța a sute de mii de fii și f iice 
iubite ale națiunii vietnameze 
este serios amenințată. In 
toate închisorile administrației 
lui Nguyen Van Thieu deți- 
nuții trăiesc în condiții extrem 
de grele. Represaliile și perse
cuțiile sînt aplicate zilnic. 
Zeci de mii de persoane sînt 
afectate de boli grave și mulți 
au fost schilodiți pentru toa
tă viața, tifii de alte persoane 
au fost torturate pînă la 
moarte sau grav rănite.

(Din apelul comitetului 
sud-vietnamez pentru eli
berarea patrioților deți
nuți de administrația de 
de la Saigon).

fectuează experiențe cu substan
țe toxice asupra deținuților-co- 
bai. Pare halucinant, de necre
zut, dar numeroase mărturii de
notă că în „insula morții" sînt 
sortiți pieirii și sute de copii a- 
duși acolo odată cu mamele lor. 
Despre soarta acestor copii ne 
putem face o imagine din dez
văluirea lui Nguyen Thi Trua 
deținută intr-unui din lagărele 
de exterminare ale lui Thieu : 
„Copiii sînt pur și simplu lăsați 
să moară de foame. Se sting in 
chinuri, în febră, plini de ecze
me".

Despre infernul de Ia Phu 
Quoc, această insulă izolată, pă
zită cu strășnicie, s-a aflat cu 
multe dificultăți. Citeva mărtu
rii scrise de deținuți pe niște foi 
de calendar au fost scoase din 
„insula închisoare" de preotul 
catolic Nguyen Dinh Thi. O in
firmieră a notat mărturii ale 
temnicerilor și a reușit să expe
dieze aceste mărturii unei mi
siuni catolice din Hue. S-a reu
șit, la începutul lunii iunie, să se 
publice la Roma o listă cu a- 
proape 3 50(1 deținuți de la Phu 
Quoc, listă întocmită de „Comi
tetul pentru reforma sistemului 
de încarcerare din Vietnamul de 
sud" (asociație ilegală formată 
din intelectuali sud-vietnamezl 
care se opun terorii administra
ției saigoneze).

...„Aici se intră pentru a nu 
se mai ieși niciodată". Haluci
nanta „insulă a exterminării" 
este un simbol sinistru al încer
cărilor administrației saigoneze 
de a se menține la putere prin 
teroare.

E. R.
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• LA 30 IULIE AU INUEPUT 
LA BONN convorbiri pregăti
toare in vederea normalizării re
lațiilor diplomatice dintre K. P. 
Bulgaria și Republica federala 
Germania. Delegațiile bulgara șl 
vest-germană la aceste convor
biri sint conduse de directori 
din ministerele afacerilor exter
ne ale celor două țări.

« CONSILIUL ACORDULUI 
GENERAL PENTRU TARIFE 
ȘI COMERȚ (G.A.T.T.), întrunit 
in ședință la Geneva, a aprobat, 
la 30 iulie, după efectuarea pro
cedurilor uzuale, aderarea cu 
drepturi depline la G.A.T.T. a 
R. P. Ungare.

• POTRIVIT PRIMELOR RE
ZULTATE PARȚIALE ALE 
REFERENDUMULUI NAȚIO
NAL DIN FILIPINE, anunțate 
de Comisia electorală, 85 la sută 
din cele .3,6 milioane de voturi 
numărate pini in prezent sînt 
în favoarea menținerii preșe
dintelui Ferdinand Marcos in

funcția de șef al statului, pe 
termen nedefinit, după expira
rea actualului mandat, in cursul 
acestui an.

Rezultatul 
referendumului 

din Grecia
Ministerul Afacerilor in

terne al Greciei a dat puouci- 
tății rezultatele definitive ale 
referendumului organizat du
minică.

Cu o majoritate de 78,4 la 
sută, electoratul grec a apro
bat hotăririle guvernului ra- 
padopoulos privind schimba
rea formei de stat.

Votul din 29 iulie confirma 
abolirea monarhiei și procla
marea republicii prezidențiale 
parlamentare, desemnarea iui 
Ghiorghios Papadopoulos șl 
a generalului Odiseus Anghe- 
lis in funcțiile de președinte 
și respectiv, vicepreședinte.

• PREȘEDINTELE MAO
TZEDUN l-a primit, dumini
că, la Pekin, pe președin
tele Republicii Populare Congo, 
comandantul Marien N’Gouabi, 
aflat in vizită oficială in 
R. P. Chineză — anunță agenția 
China Nouă. Cei doi președinți 
au avut o convorbire caldă, 
prietenească. La Întrevedere au 
participat primul ministru Ciu 
En-lai și alte persoane ofi
ciale chineze.

• IN PRIMELE ȘASE LUNI 
ALE ACESTUI AN, firmele bri
tanice au obținut controlul a 
150 de societăți din țările mem
bre ale Pieței comune — scrie 
o publicație editată de Camera 
de comerț și industrie din Eon- 
dra. Cele mai multe acțiuni de 
acest gen s-au înregistrat in 
Franța — 52. și în Olanda — 
40. principalele sectoare pentru 
care firmele britanice au mani
festat un interes deosebit fiind 
zel imobiliar și de construcții.

La Palatul prezidențial am 
Santiago de Chile a avut ioc 
luni după-amiază o intilnire in
tre președintele statului, Salva
dor Allende și președintele par
tidului Democrat Creștin, Patri
cio Aylwin. marcind începerea 
dialogului intre oficialitățile cm- 
liene și forțele democratice aie 
opoziției, in vederea depășirii 
actualei situații din țară.

Inițiativa acestei politici ae 
deschidere in direcția forțelor 
democratice de opoziție — alcă
tuite, in principal, din membrii 
partidului Democrat Creștin — 
aparține președintelui Allende, 

Guvernul va aplica legea se
curității interne împotriva tu
turor persoanelor responsabile 
de declanșarea grevai proprieta
rilor de autocamioane, a anuntat 
Julio Stuardo, guvernatorul pro
vinciei Santiago. Potrivit aces
tei legi, orice persoană care 
afectează ordinea publică poate 
fi arestață și tradusă in fața jus
tiției.

Această grevă are, în reali
tate, un Caracter politic și pune 
in primejdie securitatea internă 
a statului, a arătat Julio Stuardo.

Patronii greviști, a spus el, în
cearcă să izoleze capitala chi- 
liană de restul statului, tăind 
circuitele de aprovizionare.

Încordare 
în Cipru

Potrivit ziarului cipriot „A- 
pogevmatini", reședința de 
vară a președintelui Ci
prului, arhiepiscopul Maka
rios, a fost ținta unui atac 
cu arme automate, Întreprins 
in primele ore ale zilei ae 
luni. Se precizează că, in a- 
cel moment, președintele nu 
se afla in reședință. Atacul 
a fost respins de membru 
forțelor de securitate, men
ționează ziarul, adăugind ca. 
in urma atacului, in pădurile 
din apropierea reședinței s-a 
declanșat un incendiu.

Luni după-amiază a tost 
dat publicității un comunicat 
oficial in care se informează 
despre acest incident.

Ziua de ieri a marcat pentru întreaga delega
ție a tineretului român un moment emoționant, 
plin de semnificații : LA BERLIN A FOST 
TRANSMIS MESAJUL ADRESAT PARTICI- 
PANȚILOR LA CEL DE AL X-LEA FESTIVAL 
MONDIAL AL TINERETULUI ȘI STUDENȚI
LOR. DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU, PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA.

Cu o zi înainte, conducătorul delegației româ
ne la Festival, tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, inminase la sediul Comi
tetului internațional de pregătire a Festivalului, 
acest important document care dă expresie aten
ției și preocupării statornice pe care partidul și 
statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, o acordă tineretului României socialiste, 
problemelor tinerei generații din întreaga lume. 
Mulțumind pentru mesajul adresat participante
lor la Festivalul care se desfășoară. în capitala 
Republicii Democrate Germane. Domnique Vidai, 
secretar coordonator al Comitetului internațio
nal de pregătire a Festivalului, a exprimat re
cunoștința pentru bogatul conținut de idei a 
mesajului, pentru aprecierile șefului statului 
român privind rolul tinerei generații ca uriașă 
forță a progresului contemporan care aspiră la 
înnoiri in viața societății, își spune curajos cu- 
vintul în marile probleme ale omenirii, ia parte 
activă la lupta popoarelor pentru abolirea poli
ticii de forță, de dominație și dictat a colonia
lismului și neocolonialismului, pentru întronarea 
unor relații noi intre state, întemeiate pe echi
tate și justiție.

Chiar din momentul difuzării sale, mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu s-a bucurat de o 
largă audiență in rîndul participanților. In pri
mele ore ale dimineții, am înregistrat aici, la 
Berlin, cîteva din ecourile la acest document : 
„Este pentru mine deosebit de plăcut să iau 
cunoștință de textul mesajului președintelui 
României socialiste — ne-a declarat tînărul 
M’Pounililou Maurice din Republica Populară 
Congo —, mesaj pe care l-am citit cu atenție și 
bucurie știind că vine de la un bun tovarăș și 
prieten al poporului meu. Această satisfacție 
este amplificată și de faptul că imi sînt încă 
proaspete în memorie evenimentele de dată re
centă prilejuite de vizita memorabilă a tovară
șului Marien N’Gouabi in frumoasa dumnea

voastră țară pe care sper să o văd și eu cindva. 
Intr-adevăr, așa cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nouă, tinerilor din întreaga lume, ne 
revine un rol deosebit de important în asigu
rarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare, 
in realizarea progresului omenirii. Sînt și eu 
convins că, unindu-nc forțele, cunoscindu-ne tot 
mai bine unii pe alții, putem face pași mari in 
această direcție. De asemenea, putem contribui 
împreună, așa cum afirma președintele Româ
niei prietene, la abolirea politicii de forță, de 
dominație și dictat a colonialismului și neocolo
nialismului pe care noi, cei aparținînd popoarelor 
Africii, le-am cunoscut din nefericire secole în
tregi. Iată de ce țin să mulțumesc președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru cuvintele adresate 
nouă, tinerilor".

Irina Taubmann, din orașul Zittau, membră a 
Tineretului Liber German (F.D..L), ne-a decla
rat : „Mesajul adresat de președintele Nicolae 
Ceaușescu participanților la Festivalul de la 
Berlin, este, cred, unul din momentele remar
cabile ale acestei întîlniri a tinerilor de pe toate 
meridianele, constituind un îndemn la stringerea 
legăturilor dintre tinerii lumii în vederea spo
ririi contribuției lor la asigurarea unui viitor 
care ne aparține. Acest viitor nu ne este indife
rent și il dorim luminos, tot mai bun, un viitor 
de pace asupra căruia să nu mai planeze vreo
dată pericolul bombelor. Prin această prismă în
țeleg eu mesajul președintelui Nicola.,^’ 
Ceaușescu".

„Urmăresc cu pasiune politica României care 
militează cu curaj și perseverență pentru des
tindere. pentru instaurarea unui climat de sigu
ranță în viata internațională — ne-a subliniat 
Lignon Martine, din Cannes (Franța). Este o po
litică plină de demnitate, de răspundere, fapt 
care aduce României o stimă bine meritată. 
Consecvența acestei politici, a acestei griji pen
tru soarta Europei, a omenirii, o dovedește și 
mesajul domnului Nicolae Ceaușescu adresat 
participanților la Festivalul de la Berlin. Cred că 
îndemnul domniei sale de a ne uni eforturile in 
slujba aceluiași scop — înlăturarea inechităților, 
a asupririi naționale, pentru înnoiri sociale și 
pace, constituie însăși cheia cu care trebuie să 
ne deschidem porțile viitorului. Personal mărtu
risesc că am simțit o mare satisfacție citind și 
comentind mesajul împreună cu un grup de 
compatrioți, membri ai delegației tineretului 
Franței".

Oțet și speranță...
5

„Există o limită peste care englezii nu pot trece !“ Decla
rația, concisă și fără nici un strop de umor insular, a fost 
făcută de deputatul John Gilbert care, în numele concetățe
nilor săi a exprimat o nemulțumire tipic britanică : „fish and 
chips", specialitate gastronomică tradițională, nu se poate în
ghiți decît numai cu tradiționalul oțet englezesc. care nu sea
mănă, în. mod firesc, cu nici un alt oțet din lume. Dar, de 
unde pînă unde, gurmanzii din bătrîna insulă au început să 
trăiască, din plin, drama dispariției acestui „fish and chips" 
care nu înseamnă altceva decît pește cu cartofi prăjiți ? Lu
crurile sînt simple și triste: prin aderarea Marii Britanii la 
Piața comună și a aranjamentelor comerciale rezultate din acest 
act o serie de produse insulare urmează să se acomodeze gus
turilor comunitare cu state mai vechi de servici. Oțetul nu 
face excepție. Insă, cum spuneam, bucuria cea de toate zilele 
a britanicilor este de a înghiți, în mers, „fish and. chips" 
(care se. vinde la orice colț de stradă) amestecat cu oțet con- 
ținînd tradiționalele ingrediente englezești și nu cu acela cu

% care își stropesc salatele cei de pe continent. De aici și ne-
mulțumirea amarnică a stomacelor englezești obișnuite, de se
cole, cu un tip clasic de picanterie.

Dar, lumea se schimbă, gusturile se schimbă și totul e de
șertăciune dacă e vorba să luăm în serios minorele obișnuințe 
de fiecare zi. Desigur, lucrurile nu ar sta la fel dacă brita
nicilor li s-ar oferi în locul whisky-ului lor, firește scoțian, 
vinuri franțuzești. Atunci, am asista la o clocotitoare tragedie 
pe care cu greu am putea-o descrie. Oarecari... tulburări, se 
întîmplă, însă, și în sacrul sector al producției de whisky... 
scoțian: la Hakusliu (prefectura Xamanashi), în Japonia, o 
firmă niponă a anunțat deschiderea celei mai mari distilerii 
de whisky scoțian din lume (16 milioane de litri anual, adică 
de două ori mai mult decît întreaga producție scoțiană).

La Glasgow sau Dundee, probabil, nu se va produce, ca o 
reacție de apărare, rachiul de orez — sake — atît de îndră
git de japonezi. Incit gurmanzilor britanici le rămîne să lupte 
pentru puritatea oțetului lor, singurul oțet care merge cu „fish 
and chips", insistând pentru mărirea exporturilor, de pește către 
Franța care acum, importă pește preparat în Marea Britanic. 
Printr-o contaminare firească, poate gurmanzii, galici vor pre
fera oțetul englezesc în locul celui franțuzesc făcut, vai, din 
vin.

RADU BUDF.ANU

Sub semnul solidarității
„Solidaritate cu popoarele, ti

neretul și studenții Vietnamului, 
Laosului și Cambodgiei — acum 
mai mult ca oricind". Sub sem
nul acestui moto, scandat de mii 
de tineri pe străzile și în pie
țele Berlinului, cea de a doua 
zi a Festivalului a constituit un 
nou prilej de afirmare a solida
rității militante a solilor tinere
tului progresist de pretutindeni 
cu lupta popoarelor indochineze, 
pentru libertate și independentă 
națională, pentru respectarea 
strictă a Acordului de la Paris, 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii in Vietnam,

pentru eliberarea deținuților po
litici din Vietnamul de sud.

La mitingul de la „Lustgar- 
ten" — in prezidiul, căruia s-a 
aflat tovarășul Ion Traian Ște
fănescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului — a fost ex
primată cu tărie voința și hotă- 
rirea tinerei generații progre
siste din lume de a acționa și 
pe viitor pentru respectarea 
dreptului sacru al poporului 
vietnamez de a-și hotări de sine 
stătător destinele fără nici un 
amestec din afară.

Delegația română a desfășurat

Vizita delegației tinerilor din R.P.D. . Coreeană la Clubul 
român.

în cursul zilei de duminică o bo
gată și intensă activitate, făcin- 
du-și simțită prezența la toate 
manifestările importante ale 
Festivalului.

Conducătorul delegației româ
ne la Festival a făcut parte din 
prezidiul Central internațional 
de solidaritate deschis oficial 
duminică dimineață. La mitin
gul de solidaritate cu lupta po
porului și tineretului din Cam- 
bodgia, împotriva agresiunii im
perialiste. pentru libertate, in
dependență și pace, reprezentan
tul U.T.C. a exprimat, în apla
uzele puternice ale miilor de 
participanți, hotărirea tineretu
lui român de a sprijini in con
tinuare lupta poporului khmer, 
pentru respectarea dreptului său 
inalienabil de a-și hotări asupra 
viitorului său liber.

Pe tema zilei — „Solidaritate 
cu popoarele, cu tineretul și stu
denții din Vietnam, Laos și 
Cambodgia" a avut loc, de ase
menea, o conferință de pres.,t;Ja 
care a participat un mare n(i- 
măr de ziariști. La conferință a 
fost prezent prof. Nguyen Van 
Hien, conducătorul delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud la convorbirile de la 
Paris. Membrii delegațiilor la 
Festival ale tineretului din R.D. 
Vietnam și din Republica Viet
namului de Sud și-au afirmat 
și cu acest prilej recunoștința 
pentru solidaritatea cu lupta 
dreaptă a popoareloi- Indochi- 
nei, manifestată de forțele pro
gresiste și iubitoare de pace din 
întreaga lume.

Prin telefon de Io trimișii noștri BAZIL STEFAN, GH. SPRINTEROIU și 
DRÂGOMIR HOROMNEĂ

JAPONIA : macheta unei insule plutitoare denumită „Aquapo- 
lis", reprezentînd simbolul viitoarei expoziții marine de la Oki

nawa, programată pentru anul 1975.

Succese ale patrioților 
din Dhofar

• ÎN PERIOADA 14—19 IU
LIE, Frontul Popular pentru 
Eliberarea Omanului și a Golfu
lui Persic (F.P.L.O.G.A.) a lan
sat un număr de 10 operațiuni 
militare în Dhofar, anunță un 
comunicat al acestei organizații, 
dat publicității la Aden. în 
cursul acestor acțiuni au fost 
distruse 37 de poziții inamice, 
precizează comunicatul.

• HENRI CHARRIERE. cu
noscut mai ales sub numele de 
„Papillon", care dă și titlul unu
ia din romanele de aventuri ce 
a bătut numeroase recorduri in 
ceea ce privește tirajul și vin- 
zările, a decedat, duminică, în- 
tr-o clinică din Madrid. în vîr- 
stă de 66 de ani, fostul ocnaș, 
evadat de mai multe ori din una 
din cele mai renumite închisori 
franceze, cea de la Cayenne, a

mai publicat o carte inspirată de 
aventurile sale, intitulată „Ban
co". El a scris și un scenariu de 
film, in care a jucat rolul titular, 
alături de Claudia 'Cardinale.

Secretarul general al 
O.N.U. în Ungaria

• JENO FOCK, președintele 
guvernului R.P. Ungare, l-a pri
mit, luni, pe secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim — 
transmite agenția M.T.I. în 
cursul întrevederii, la care a 
fost prezent și ministrul ungar 
al afacerilor externe, Janos Pe
ter, a avut loc un schimb de 
păreri cu. privire la principalele 
aspecte ale colaborării dintre 
Ungaria și O.N.U.. probleme ale 
păcii și securității in Europa, 
precum și la o serie de probleme 
ale vieții internaționale.

e DUPĂ ÎNCHEIEREA VI
ZITEI SALE OFICIALE ÎN

STATELE UNITE, șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a declarat, 
în cadrul unui interviu, difuzat 
duminică de rețeaua americană 
de televiziune N.B.C., că țara sa 
va continua să-și dezvolte rela
țiile cu toate statele, acționînd 
în viața internațională pe baza 
principiilor Cartei O.N.U. în 
legătură cu situația din Orientul 
Apropiat și Golful Persțc, Mo
hammad Reza Pahlavi a arătat 
că Iranul va urmări să contri
buie la stabilitatea și pacea a- 
cestor regiuni.

Premierul japonez în 
S.U.A.

• PRIMUL MINISTRU AL 
JAPNONIEI, Kakuei Tanaka, a 
sosit, duminică, la Washington, 
unde va întreprinde o vizită o- 
ficială de două zile. Cu acest 
prilej, premierul japonez va a- 
vea întrevederi cu președintele 
Nixon, in cursul cărora vor fi 
abordate îndeosebi relațiile co
merciale dintre cele două țări.
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