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5ff răspundem cuhotărire
chemărilor adresate

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
in ședința Comitetului Executiv al C C. al P. C R.

Toate măsurile pentru depozitarea în 
cele mai bune condiții a întregii recolte, 
asigurarea capacităților de depozitare 
pentru recolta de toamnă, toate forțele 
pentru strîngerea furajelor și a altor cul
turi, pentru efectuarea la timp și in bune 
condiții a tuturor lucrărilor agricole!
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Sporește de la o zi la alta 
numărul județelor țării care 
raportează încheierea lucră
rilor de recoltare a griului. 
In telegramele adresate Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, lu
crătorii ogoarelor își expri
mă, cu prilejul acestui prim 
bilanț al recoltei, profunda 
recunoștință penlru grija pe 
pe care partidul și statul nos
tru, personal secretarul ge
neral al partidului, o poartă 
zi de zi agriculturii noastre, 
in scopul înfloririi acestui 
important sector al economici 
naționale. Răspunzind tele
gramelor primite din partea 
comitetelor județene de

partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis meca
nizatorilor. muncitorilor din 
întreprinderile agricole de 
stat, țăranilor cooperatori, 
specialiștilor, comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii 
care lucrează in agricultura 
județelor Teleorman, Olt. 
Dîmbovița, Arad. Bihor și 
Caraș-Severin calde felici
tări, urindu-le totodată noi 
izbînzi in efectuarea in bune 
condițiuni a lucrărilor agri- 

„ -yole din acest an, pentru ob
ținerea unor producții ve
getale si animale tot mai bo
gate, pentru sporirea contri
buției agriculturii la dezvol
tarea economiei noastre so
cialiste.

a primit pe M. A. Leseciko,
vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri al U. R. S. S
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, vineri dimineața, pe M.A. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în 
Comisia interguvernamentală 
româno-sovietică de colaborare 
economică, și pe membrii dele
gației sovietice pe care o con
duce la lucrările celei de-a 
Vil-a sesiuni a acestei comisii :
L. A. Konstandov, ministrul in
dustriei chimice al U.R.S.S., I.V. 
Arhipov, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Re
lații Economice Externe al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S..
M. E. Rakovski, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării al U.R.S.S. Oaspeții au 
fost însoțiți de V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la Eucurești.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia interguverna
mentală româno-sovietică de 
colaborare economică. Radu 
Constăntinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare 
că și tehnică.

Cu acest prilej, 
Nicolae Ceaușescu a
schimb de vederi cu vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în probleme referitoa
re la promovarea colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice, 
în folosul ambelor țări și po
poare, al dezvoltării relațiilor 
de prietenie frățească româno- 
sovietice, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Apreciind pozitiv cursul as
cendent al raporturilor econo
mice bilaterale, al cooperării in
dustriale, s-a relevat faptul că 
rezultatele obținute se înscriu 
pe linia îndeplinirii recomandă
rilor, a măsurilor stabilite 
tovarășii Nicolae Ceaușescu
Leonid Brejnev, în vederea in
tensificării și diversificării con-

lucrării în aceste domenii. Tot
odată, s-a relevat existența u- 
nor largi posibilități pentru ex
tinderea și adîncirea colaborării 
în multiple domenii, pentru apli
carea unor noi forme și modali
tăți de conlucrare, corespunză
tor potențialului actual și pers
pectivelor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări prietene. In acest sens, a 
fost reliefată însemnătatea de
osebită a 
Crimeea, 
Partidului 
Partidului 
Sovietice, 
comună
toată fermitatea pentru transpu
nerea in viață a celor conveni
te privind amplificarea și ridi
carea pe o treaptă superioară a 
colaborării economice și tehni- 
co-științifice, precum și în alte 
sfere de activitate, dintre Ro
mânia și U.R.S.S.

In cursul întrevederii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a evo
cat contribuția activă pe care o 
aduce Comisia interguvernamen- 
tală româno-sovietică de cola-

recentei intilniri. din 
dintre conducătorii 
Comunist Român și 
Comunist al Uniunii 
exprimindu-se voința 
de a se acționa cu

borare economică, rolul sporit 
ce-i va reveni in viitor in a- 
ceastă direcție, subliniind că 
progresul economic al celor 
două țări socialiste frățești des
chide perspectiva unei colabo
rări și cooperări tot mai largi și 
mai frumoase, creează noi posi
bilități pentru adincirea conlu
crării multilaterale, in interesul 
dezvoltării construcției socialiste 
și comuniste in România și 
U.R.S.S., al ridicării bunăstării 
popoarelor noastre, al creșterii 
forței și influenței socialismului 
in lume.

Adresind vii mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru primirea acordată, tovarășul 
M. A. Leseciko a exprimat sa
tisfacția părții sovietice pentru 
rezultatele actualei sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale 
româno-sovietice de colaborare 
economică, pentru promovarea 
tot mai intensă a relațiilor eco
nomice și schimbările calitative 
intervenite in evoluția lor.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

economi-

tovarășul 
avut un

de 
și

Concentrarea eforturilor spre recu
perarea restanțelor și realizarea inte
grala a planului de investiții și de produc
ție, toate forțele la îndeplinirea angaja
mentului național de înfăptuire a planului 
cincinal înainte de termen!

ȘANTIERUL \

NAVAL } 
CONSTANTA I

LA „DOCURI

USCATE"

SINT AȘTEPTAȚI 0 MIE

Propedeutică
de ACULIN CAZACU

DE CONSTRUCTORI Cîteva concluzii și tot atîtea puncte de plecare

în încheierea acțiunii noastre
Ce se face pentru recrutarea și 

pregătirea lor? MUNCA PRODUCTIVA
Pînă la sfirșitul acestui cinci

nal. de pe șantierul „Docurl us
cate" va fi lansată prima navă 
românească de 55 000 tone. Trep
tat — prin darea în folosință a 
„Docului uscat" — colectivul 
Șaniterului naval Constanța va 
spori substanțial. Vor sosi să 
muncească aici — intr-un do
meniu profesional ce marchează 
numeroase premiere în materie 
— foarte mulți tineri. Care va 
fi efectivul acestui nou detașa
ment de constructori de nave, 
cum se desfășoară munca de 
pregătire pentru producție a a- 
cestora ?

— Numărul tinerilor care vor 
lucra la „Docul uscat" — de
clara secretarul comitetului 
U.T.C. de la S.N.C., Marin Croi- 
țoru — se ridică la circa o mie. 
Dintre aceștia. 300 vor fi califi
cați prin ucenicie la locul de 
muncă și cursuri de scurtă du
rată, ceilalți prin școala profe
sională a S.N.C.-ului. Pină acum, 
nu s-a avut suficient în vedere 
creșterea volumului de operații, 
al planului în unele secții ; de

aici au apărut anumite neajun
suri in ceea ce privește necesa
rul de forță 
cată.

Considerăm 
buie analizată 
ciditate în perspectivă, jntrucit 
creșterea necesarului de cadre 
fiind cu adevărat vertiginoasă. 
Comitetul U.T.C. al șantierului

de

că 
cu

muncă califi-

problema tre- 
mai multă lu

are obligația să desfășoare o 
activitate de popularizare și a- 
gitație sistematică. în vederea 
atragerii tinerilor către profesi
ile ce-i sint necesare. Trebuiesc 
folosite — după cum opinau și

ANDREI BÂRSAN

(Continuare în pag. a lll-a)
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în fiecare fermă — maximele de anul tre-

cut producții medii in 1973

FĂRĂ FINALIZARE, INTENȚIILE BUNE NU

AU VALOARE

Știri și informații din cronica marii întreceri

MASA ROTUNDA A 
„SCÎNTHI TINERETULUI

După o documentare de zeee 
zile în trei întreprinderi si- 
biene — „Independența", „Ba
lanța" și „Drapelul roșu" — 
timp in care au și intervenit 
direct în rezolvarea unor de
ficiențe semnalate, reporterii 
noștri au invitat la o discu
ție comună pe secretarii co
mitetelor U.T.C. de la între
prinderile amintite : ILIE OS-

TAȘ. NICOLAE TARCEA și 
VOICHIȚA SAVA. La discuții 
a participat și ILARIE MUN- 
TEANU, prim-secretar al Co
mitetului municipal Sibiu al 
U.T.C.

RED. : Discuția la care vă 
invităm este de fapt continua
rea dialogului început în uni
tățile pe care dumneavoastră 
le reprezentați. Pornind de la

aceeași întrebare „Cum in
tervine munca politică dusă 
de organizația U.T.C. în spri
jinul producției ?“, la care am 
încercat să dăm cîteva răs
punsuri în timpul cit am stat 
împreună în întreprinderile 
în care activați, să încercăm 
acum și un schimb de opinii 
colectiv. Cu ce anume credeți 
că trebuie să începem ?

N. COȘOVEANU
MARIAN GRIGORE

EM, ISOPESCU

(Continuare in pag. a lll-a)
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Pașajul spre o nouă treaptă de învățămînt este o veritabilă 
piatră de încercare. Mai cu seamă pentru noile serii de stu- 
denți. Dincolo de tăria concursului de admitere se înlănțuie 
alte tării: cele ale puterii de adaptare și de integrare în sis
teme noi de exigențe și de relații sociale. Viitorul an univer
sitar este deja la orizont și își pregătește porțile spre deschi
dere. Emoția primului contact cu cetățile Almei Mater se în
firipă de pe acum în șiruri largi de tineri care au făcut să 
se năruie capriciile Fortunei prin asaltul lor de cunoștințe 
temeinice și consistent dozate. Este bine să se știe că regi
mul muncii universitare are atribute noi, cu totul specifice, că 
stereotipurile dinamice fixate în anii de liceu vor trebui să fie 
înlocuite cu mecanisme noi, mult mai suple și mai mobile, ale 
muncii intelectuale.

Universitatea, prin natura ei, solicită în cea mai mare mă
sură munca independentă și exercițiul forțelor proprii. Circu
itului rutinier „verificare-predare-fixare", conservat prin ci
cluri diurne în anii de liceu i se va substitui evantaiul larg 
al prelegerilor de diferite feluri, dublate de dezbaterea de se
minar, de lucrul în laborator și de practica investigatorie. 
Clasei îi va lua locul grupa, iar grupele se vor constitui în ani. 
Omogenizării prin asociere de indivizi ii va lua locul omoge
nizarea prin asociere de grupe. Pragul de debut universitar 
poate să producă unele răsturnări neprevăzute, iar travaliul 
pe mult mai multe canale simultane de informație poate stirni 
incertitudini și „baraje psihologice". Mai larg solicitată și mai 
divers distribuită, tehnica lucrului prin conspecte și fișe va 
predomina și va concentra o mare cantitate de timp și de e- 
nergie. Proaspătul student, o știu din observație dirijată si 
operată mai mulți ani la rînd, simte o nevoie acută de infor
mare în raport cu stilul muncii universitare, cu particularită
țile de acționare a resorturilor profesionale noi, despre care 
știe destul de puțin. Căci o literatură preparatorie în acest 
sens nu avem încă, iar orientării profesionale și școlare - 
atit <sît se face — nu i se asociază decît în cazuri izolate o 
orientare în regimul muncii intelectuale de tip universitar, pe 
parcursul studiilor ca atare. Se instalează, de aceea, de cele 
mai multe ori, o prelungă etapă de adaptare la specificul 
învățămîntului superior, etapă ce ar putea să se restrîngă

(Continuare în pag a Vl-a)
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CONCURSUL DE ADMITERE
în invățămintul superior 
din toamna anului 1973

La data de 2 august 1973 s-a publicat modul în care se or
ganizează in toamnă concursul de admitere in invățămintul su
perior.

In legătură eu aceasta, se prezintă in continuare lista facul
tăților ți secțiilor la care se organizează concurs de admitere, 
după cum urmează :

a) Lista facultăților și secțiilor, la care in urma concursului 
de admitere din luna iulie nu s-au ocupat locurile planificate 
și se organizează un nou concurs de admitere, la care vor putea 
participa toți candidații care îndeplinesc condițiile de admitere 
în invățămintul superior, inclusiv tinerii apți pentru serviciul mi
litar :

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI 

Ingineri — cursuri de zi
Facultatea de energetică. Sec

țiile: electroenergetică: termo- 
energetică : hidroenergetică.

Facultatea de electronică și te
lecomunicații. Secția telefonie- 
telegrafie.

Facultatea de mecanică. Sec
țiile : mașini termice, utilaj chi
mic ; mașini hidr-ulice și pneu
matice.

Facultatea de mecanică agri
colă. Secția mecanică agricolă.

Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini. Secțiile : 
tehnologia construcțiilor de ma
șini : mașini unelte.

Facultatea de chimie indus
trială. Secțiile : tehnologia sili- 
caților și compușilor oxidici ; 
tehnologia carbochimică și pro
cese pirogene.

Facultatea de metalurgie. Sec
țiile : elaborarea fontei și oțelu
lui ; turnătorie de fontă : oțel și 
metale nefer03.se : deformarea 
plastică și tratamente termice 
ale metalelor : metalurgia meta
lelor neferoase.

Facultatea de transporturi : 
Secțiile: material rulant; tehnica 
transporturilor feroviare ; teleco
menzi feroviare.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de energetică. Sec

țiile : electroenergetică ; termo- 
energetică.

Facultatea de electronică și 
telecomunicații. Secția : telefo- 
nie-telegrafie.

Facultatea de mecanică. Sec
țiile : utilaj chimic ; utilaj pen
tru industria materialelor de con
strucții : mecanică fină.

Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini. Secția teh
nologia prelucrării la rece.

•Facultatea de chimie indus
trială. Secțiile : tehnologia chi
mică anorganică ; tehnologia ma
terialelor de construcții.

Facultatea de metalurgie. Sec
țiile : turnătorie ; deformări
plastice și tratamente termice.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de electrotehnică. 

Secția electrotehnică (la U.M.E.- 
București).

Facultatea de energetică. Sec
țiile : electroenergetică (la I.D.E. 
București) ; termoenergetică (la 
I. E. București).

Facultatea de electronică și te
lecomunicații. Secțiile : electro
nică aplicată (la I.Î.R.U.C.-Bucu- 
rești) ; telefonie-telegrafie (la 
Teleconstrucția-București).

Facultatea de mecanică. Sec
țiile : utilaj chimic (la I. P.- 
București) ; utilaj pentru indus
tria materialelor de construcții 
(la GUPUPS-București) ; utilaj 
chimic (la Comb. chim. Făgă
raș) ; utilaj pentru industria ma
terialelor de construcții (la Fa
brica de geamuri Buzău) ; me
canică fină (la I.O.R.-București).

Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini. Secția : 
tehnologia prelucrării la rece (la 
F.M.U.Ă.-București).

Facultatea de mecanică agri
colă. Secția industrializarea lem
nului (la C.I.L.-Pipera).

Facultatea de chimie indus
trială. Secțiile : tehnologia chi
mică anorganică (la I. P. Bucu
rești) ; tehnologie chimică anor
ganică (la Comb. chimic Rm. 
Vilcea) ; tehnologie chimică a- 
norganică (la Comb, chimic Fă
găraș) ; tehnologia chimică or
ganică (la Comb, chimic Făgă
raș) : tehnologia chimică organică 
(la I.P. București): tehnologia 
chimică a macromoleculelor (la 
Comb, chimic. Pitești).

Facultatea de metalurgie. Sec
țiile : turnătorie (la Uzina 23 
August. București) : deformări 
plastice și tratamente termice 
(la Uzina 23 August București) ; 
metalurgia metalelor neferoase 
(la Uzina de aluminiu Slatina).

Facultatea de transporturi. 
Secțiile : material rulant (la 
U.M.M R.-Grivița Rosie-Bucu- 
-rești) ; automobile (la I. P. 
București).

INSTITUTUL DE 
SUBINGINERI DIN PITEȘTI 
Subingineri — cursuri de zi 
Secția : tehnologia prelucrării 

la rece.
Subingineri — cursuri serale
Secțiile : tehnologia prelucrării 

la rece : automobile.
INSTITUTUL POLITEHNIC 

DIN TIMIȘOARA 
Iingineri — cursuri de zi

Facultatea de mecanică. Sec
țiile : mașini termice ; mașini 
hidraulice și pneumatice.

Facultatea de mecanică agri
colă. Secția mecanică agricolă.

Facultatea de construcții. Sec
țiile : construcții civile și indus
triale : construcții hidrotehnice ; 
căi ferate, drumuri și poduri ; 
îmbunătățiri funciare.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de electrotehnică. 

Secția electroenergetică.
Facultatea de mecanică. Sec

ția tehnologia prelucrării la rece.
Facultatea de construcții. Sec

țiile : construcții civile și indus- 
tr’U.e : imbunătățiri funciare.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de electrotehnică. 

Secția electroenergetică (la 
I.P.E,-Timișoara).

Facultatea de mecanică. Sec
țiile : tehnologia prelucrării la 
rece (la Uz. mec.-Timișoara) ; 
tehnologia prelucrării la rece (la 
Uz. de vagoane-Arad) ; indus
trializarea lemnului (la C.P.L.- 
Arad).

Facultatea de construcții. Sec
ția construcții*civile și indus
triale.

Facultatea de chimie indus
trială. Secția tehnologie chimică 
organică (la Uz. Chim. Azur-Ti- 
mișoara).

INSTITUTUL DE 
SUBINGINERI DIN REȘIȚA 
Subingineri — cursuri de zi

Secțiile : 'ehnologia construc
ției de mașini grele ; tehnologia 
sudării ; electrotehnică.

Subingineri — cursuri serale
Secțiile : tehnologia construc

țiilor de mașini grele ; tehnolo
gia sudării : electrotehnică : de
formări plastice și tratamente 
termice (la C. S.-Reșița) ; tur
nătorie (la U.C.M.-Reșița).

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN IAȘI

Ingineri — cursuri de zi
Facultatea de mecanică. Sec

țiile ; mașini termice ; mecanică 
agricolă.

Facultatea de chimie indus
trială. Secția tehnologia celulo
zei, hirtiei și fibrelor artificiale.

Facultatea de construcții. Sec
ția căi ferate, drumuri și poduri.

Facultatea de hidrotehnică. 
Secțiile : imbunătățiri funciare ; 
construcții hidrotehnice.

Facultatea de industrie ușoară. 
Secția tehnologie chimică și con
fecții din piele.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de mecanică. Secția 

tehnologia prelucrării la rece.
Facultatea de chimie indus

trială. Secțiile : tehnologie chi
mică. anorganică ; tehnologia 
materialelor de construcții.

Facultatea de construcții. Sec
țiile : construcții civile și indus
triale ; drumuri și poduri.

Facultatea de hidrotehnică. 
Secția imbunătățiri funciare.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de electrotehnică. 

Secția electroenergetică.
Facultatea de mecanică. Sec

țiile : tehnologia prelucrării la 
rece (la I. P.-Iași) ; utilaj chi
mic (la Comb. Petrochimic Bor- 
zești) ; utilaj pentru industria 
materialelor de construcții (la 
GUPUPS-Suceava) ; industria
lizarea lemnului (la C.E.I.L.-Su- 
ceava).

Facultatea de chimie indus
trială. Secțiile : tehnologie chi
mică anorganică (la I- P.-Iași) ; 
tehnologia chimică a macromole- 
culelor (la I. P.-Iași) ; tehnolo
gia chimică a macromoleculelor 
(la U.F.S.-Săvinești) : tehnolo
gia chimică organică (la Comb, 
petrochimic-Borzești).

Facultatea de construcții. Sec
țiile : construcții civile și indus
triale ; instalații pentru construc
ții.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CLUJ 

Ingineri — cursuri de zi
Facultatea de mecanică. Secția 

mecanică agricolă.
Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de mecanică,. Sec

ția tehnologia prelucrării la rece.
Facultatea de construcții. Sec

țiile : construcții civile și indus
triale ; instalații pentru con
strucții.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de mecanică. Sec

țiile : tehnologia prelucrării la 
rece (I.P.-Cluj); tehnologia 
prelucrării la rece (la Uz. me- 
canică-Cugir) ; tehnologia pre
lucrării la rece (la UNIO-Satu 
Mare) ; utilaj pentru industria 
materialelor de construcții (la 
Intr. de prefabricate-Oradea).

Facultatea de electrotehnică. I 
Secția electroenergetică (la j 
I.R.E.-Cluj).

Facultatea de construcții. Sec- I 
ția construcții civile și indus
triale.

INSTITUTUL DE 
SUBINGINERI DIN 

BAIA MARE 
Subingineri — cursuri de zi 
Secția mine.
Subingineri — cursuri serale
Secțiile : mine, electromeca

nică minieră : metalurgia meta
lelor neferoase (la Uz. met. ne- 
fer.-Băia Mare).

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN GALAȚI

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de mecanică. Sec

țiile : tehnologia prelucrării la 
rece ; construcții corp nave ; in
stalații navale de bord.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de mecanică. Sec

țiile : tehnologia prelucrării la 
rece ; construcții corp nave : in
stalații navale de bord ; tehno
logia sudării (la S. N.-Galați) ; 
furnale și oțelării (la C. S.-Ga
lați).

Facultatea de industrii ali
mentare și tehnică piscicolă. 
Secția construcții civile și in
dustriale.

INSTITUTUL DE 
CONSTRUCȚII DIN 

BUCUREȘTI 
Ingineri— cursuri de zi

Facultatea de căi ferate, dru
muri și poduri. Secțiile : căi fe
rate, drumuri și poduri, geode
zie.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de construcții. Sec

ția construcții civile și indus
triale.

Facultatea de instalații pentru 
construcții. Secția instalații pen
tru construcții.

Facultatea de mașini și utilaj 
pentru construcții. Secția mașini 
și utilaj pentru construcții.

Facultateta de hidrotehnică. 
Secțiile : construcții hidrotehni
ce ; tehnică edilitară.

Facultatea de căi ferate, dru
muri și poduri. Secțiile construc
ții și întreținere feroviară, dru
muri și poduri ; cadastru fun
ciar.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de construcții. Sec

ția construcții civile și indus
triale.

Facultatea de instalații pentru 
construcții. Secția instalații pen
tru construcții.

Facultatea de mașini și utilaj 
pentru construcții. Secția ma
șini și utilaj pentru construcții.

INSTITUTUL DE MINE DIN 
PETROȘANI

Subingineri — cursuri de zi
Facultaatea de mine : Secțiile :

cursuri serale 
mine. Secția

electromecanică 
electromecanică

zi

mine ; topografie minieră.
Facultatea de electromecanică 

minieră. Secția : electromecanică 
minieră.

Subingineri —
Facultatea de 

mine.
Facultatea de 

minieră. Secția 
minieră.

INSTITUTUL DE 
SUBINGINERI DIN 

HUNEDOARA 
Subingineri — cursuri de 
Secția furnale și oțelării.
Subingineri — cursuri serale 
Secțiile ; furnale și oțelării, 

deformări plastice și tratamente 
termice ; electromecanică meta
lurgică (la C. S.-Hunedoara) ; 
tehnologie carbochimică și pro
cese pirogene (la C. S.-Hunedoa
ra) ; construcții civile și indus
triale.

INSTITUTUL DE PETROL, 
GAZE ȘI GEOLOGIE DIN 

BUCUREȘTI 
Ingineri— cursuri de zi

Facultatea de geologie tehni; 
că. Secția inginerie geologică și 
geofizică.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de tehnologia și 

chimizarea petrolului și gazelor. 
Secția tehnologia și chimizarea 
petrolului și gazelor.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de tehnologia și 

chimizarea petrolului și gazelor. 
Secțiile : tehnologia și chimiza
rea petrolului și gazelor (la 
Comb, petrochimic Brazi) ; teh
nologia și chimizarea petrolului 
și gazelor (la Comb, petrochimic 
Pitești).
INSTITUTUL DE PETROL DIN 

PLOIEȘTI 
Ingineri— cursuri de zi

Facultatea de forajul sondelor 
și exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze. Secția forajul 
sondelor și exploatarea zăcămin
telor de petrol și gaze.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de mașini și utilaj 

petrolier. Secțiile : mașini și u- 
tilaj petrochimic ; electromeca
nica petrolieră.

Facultatea de forajul sondelor 
și exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze. Secția forajul 
sondelor și exploatarea zăcămin
telor de petrol și gaze.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de mașini și utilaj 

petrolier. Secția mașini și utilaj 
petrochimic.
INSTITUTUL DE MARINA DIN 

CONSTANȚA 
Cursuri de zi

Secțiile : navigație ; electro
mecanică navală.

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

Cursuri de zi
Facultatea de calcul economic 

șl cibernetică economică. Secția 
statistică.

Cursuri serale 
Facultatea de economia 

ducției. Secția economia indus
triei construcțiilor și transpor
turilor ;

Facultatea de calcul economic 
și cibernetică economică. Secția 
statistică.

Facultatea de 
Secția economia 
terior.

Facultatea 
finanțe.

Facultatea 
Secția contabilitate;

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN BUCUREȘTI 

Ingineri— cursuri de zi
Facultatea de agricultură. Sec

ția agricultură.
Facultatea de zootehnie. Sec

ția zootehnie.
Facultatea de 

funciare. Secția 
funciare.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de 

funciare. Secția 
funciare.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DJN TIMIȘOARA 

Cursuri de zi
Facultatea de agricultură. 

Secțiile ; agricultură ; economia 
agriculturii.

Facultatea de zootehnie. Sec
ția zootehnie.
UNIVERSITATEA DIN CLUJ 

Cursuri de zi
Facultatea de matematică-me- 

canică. Secția matematică infor
matică.

Facultatea de fizică. Secția fi

pro-

comerț interior, 
comerțului in-

finanțe. Secțiade

de contabilitate.

îmbunătățiri 
îmbunătățiri

imbunătățiri 
imbunătățiri

zică.
Facultatea de științe economi- 

co-administrative. (Sibiu) Secția: 
științe economico-administrative.

Cursuri serale
Facultatea de studii economi

ce. Secțiile : economia indus
triei, construcțiilor și transpor
turilor ; contabilitate.

Subingineri
Facultatea de chimie. Secția : 

tehnologia chimică anorganică 
(Comb. chim. Tg. Mureș);

UNIVERSITATEA DIN 
BRAȘOV 

Ingineri — cursuri de zi
■ Facultatea de mecanică. Sec
ția mecanică agricolă.

Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini. Secțiile : 
tehnolflgia construcțiilor de ma
șini ; mașini-unelte ; mașini și 
utilaj de prelucrare la cald.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de tehnologia con

strucțiilor de mașini. Secția : 
tehnologia prelucrării la rece.

Subingineri — cursuri serale
Facultatea de mecanică. Sec

țiile : automobile ; electroteh
nică.

Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini. Secțiile ; 
tehnologia prelucrării la rece 
(Steagul Roșu-Brașov) ; defor
mări plastice și tratamente ter
mice (Uz. Tractorul).

Facultatea de industria lem
nului. Secțiile : industrializarea 
lemnului (C.P.L. Rimnicu-Vil- 
cea) ; utilaj pentru industriali
zarea lemnului (C.P.L.-Pitești) ; 
utilaj pentru industrializarea 
lemnului (GUPUPS Sibiu).

Facultatea de silvicultură și 
exploatarea pădurilor. Secțiile : 
construcții civile și industriale ; 
instalații pentru construcții.

UNIVERSITATEA DIN 
CRAIOVA 

Cursuri de zi
Facultatea de fizică. Secția fi

zică.
Facultatea de medicină gene

rală. Secția medicină generală.
Facultatea de studii economi

ce. Secția contabilitate.
Facultatea de agricultură. Sec

ția economia agriculturii.
Facultatea de electrotehnică- 

subingineri — secțîa electroteh
nică.

Cursuri serale
Facultatea de studii economice. 

Secția economia industriei con
strucțiilor și transporturilor.

Subingineri
Facultatea de electrotehnică. 

Secțiile : electrotehnică ; elec
troenergetică (I.R.E.-Craiova) ; 
termoenergetică (C.E.T.-Rovi- 
nari) ; utilaj pentru industria 
materialelor de construcții 
(C.M.C.-Tg. Jiu) ; construcții ci
vile și industriale.

Facultatea de chimie. Secția 
tehnologie chimică anorganică 
(Comb. chim. Craiova).
UNIVERSITATEA DIN IAȘI. 

Cursuri de zi
Facultatea de fizică. Secția : 

fizică.
Facultatea de chimie. Secțiile : 

chimie ; fizică-chimie.
Cursuri serale

Facultatea de studii econo
mice. Secțiile : economia indus
triei, construcțiilor și transpor
turilor ; contabilitate.

UNIVERSITATEA 
DIN TIMIȘOARA 

cursuri de zi.
Facultatea de matematică-me- 

canică. Secția matematică-infor- 
matică.

Facultatea de fizică. Secțiile : 
fizică-chimie.

Cursuri serale
Facultatea de studii economice. 

Secția : economia industriei, 
construcțiilor și transporturilor.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN CONSTANȚA 

Cursuri de zl
Facultatea de fizică-chimie. 

Secția chimie-cunoștințe tehnico- 
productive,

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN GALAȚI

b). Lista facultăților și secțiilor, la care s-au ocupat locurile 
planificate pentru anul I și se organizează un nou concurs de 
admitere pentru completarea locurilor ce devin libere in anul 
1973/1974 prin plecarea tinerilor in vederea satisfacerii stagiului 
militar, la care au dreptul să se prezinte candidații care au sa- 

• tisfăcut stagiul militar, cei scutiți de serviciul militar, precum și 
fetele.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI 

Ingineri — cursuri de zi 
Facultatea de electrotehnică. 

Secția electrotehnică.
Facultatea de automatică: Sec

țiile: automatică: calculatoare.
Facultatea de electronică și 

telecomunicații. Secțiile: electro
nică aplicată; radiotehnică com
ponente și dispozitive electro
nice.

Facultatea de mecanică. Sec
ția mecanică fină.

Facultatea de construcții aero- 
spațiale. Secțiile: aeronave, sis
teme de propulsie; instalații de 
bord.

Facultatea de chimie indus
trială. Secțiile: tehnologia sub
stanțelor anorganice; tehnologia 
compușilor macromoleculari.

Facultataa de transporturi. 
Secția automobile și tractoare.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de electrotehnică. 

Secția electrotehnică.
Facultatea de electronică și 

telecomunicații. Secția electro
nică aplicată.

Facultatea de chimie indus
trială. Secția tehnologia chimică 
a macromoleculelor.

Facultatea de transporturi. 
Secția automobile.

INSTITUTUL DE 
SUBINGINERI DIN PITEȘTI 
Subingineri — cursuri de zi 
Secția automobile. 
INSTITUTUL POLITEHNIC 

DIN TIMIȘOARA 
Ingineri — cursuri de zi 

Facultatea de electrotehnică. 
Secțiile: electromecanică, elec
troenergetică; calculatoare; elec
tronică aplicată.

Facultatea de mecanică. Sec
țiile: tehnologia construcțiilor de 
mașini: material rulant; tehno
logia sudării.

Facultatea de chimie industri
ală. Secțiile: tehnologia silica- 
ților și compușilor oxidici; teh
nologia substanțelor organice: 
tehnologia substanțelor anorga
nice; tehnologia compușilor ma
cromoleculari.

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de electrotehnică. 

Secția electrotehnică.
Facultatea de construcții. Sec

ția arhitectură și urbanism.
INSTITUTUL POLITEHNIC 

DIN IAȘI 
Ingineri — cursuri de zi 

Facultatea de electrotehnică. 
Secțiile: electromecanică; elec
troenergetică; electronică apli
cată.

Facultatea de mecanică. Sec
țiile: tehnologia construcțiilor 
de mașini; mașini unelte.

Facultatea de chimie industri
ală. Secțiile: tehnologia substan
țelor anorganice; tehnologia sub
stanțelor organice; tehnologia 
compușilor macromoleculari.

Facultatea de construcții. Sec
ția construcții civile și indus
triale.

Facultatea de industrie ușoară. 
Secția tehnologia mecanică a 
filării și țeserii. -

Subingineri — cursuri de zi
Facultatea de electrotehnică. 

Secția electroenergetică.
Facultatea de chimie indus

trială. Secția tehnologia chimică 
a macromoleculelor.

Facultatea de construcții. Sec
ția arhitectură și urbanism.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CLUJ 

Ingineri — cursuri de zi 
Facultatea de mecanică. Sec

țiile : tehnologia construcțiilor 
de mașini: mașini și utilaj pen
tru prelucrări la cald.

Facultatea de electrotehnică. 
Secția electromecanică.

Facultatea de construcții. Sec
țiile: construcții civile și indus
triale; căi ferate, drumuri și 
poduri.

Facultatea de electrotehnică. 
Secția electrotehnică.

Facultatea do construcții. Sec
țiile: tehnologia materialelor de 
construcții, arhitectură și urba
nism.

INSTITUTUL 
DE SUBINGINERI

Cursuri de zi
Facultatea de fizică-chimie. 

Secția fizică-cunoștințe tehnico- 
productive.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN ORADEA 

Cursuri de zi
Facultatea de matematică-fî- 

zică. Secția matematică-fizică.
INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE 3 ANI-SUCEAVA 
Cursuri de zi

Facultatea de filologie. Secția 
limba și literatura română — o 
limbă străină (germană).

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN TG. MUREȘ 

Cursuri de zi
Facultatea de fizică-chimie. 

Secția chimie — cunoștințe teh- 
nico-productive.
INSTITUTUL DE MEDICINA 
ȘI FARMACIE BUCUREȘTI 
Facultatea de stomatologie. 

Secția stomatologie (3 ani). 
INSTITUTUL DE 

MEDICINA ȘI FARMACIE 
DIN CLUJ

Facultatea de stomatologie. 
Secția stomatologie (3 ani).
INSTITUTUL DE MEDICINA 

ȘI FARMACIE DIN IAȘI 
Facultatea de stomatologie. 

Secția stomatologie (3 ani). 
INSTITUTUL DE ARTA 

TEATRALĂ ȘI 
CINEMATOGRAFICA DIN 

BUCUREȘTI
Facultatea de teatru. Secțiile: 

regie de teatru (4 ani); regie de 
film (4 ani).

CONSERVATORUL DIN 
BUCUREȘTI

Facultatea de instrumente și 
canto. Secțiile: corn, canto.

CONSERVATORUL DE 
MUZICA DIN CLUJ

Facultatea de instrumente și 
canto. Secția trompetă.

CONSERVATORUL DE 
MUZICA DIN IAȘI

Facultatea de instrumente și 
canto. Secțiile: violoncel, trom
petă.

DIN BAIA MARE 
Subingineri — cursuri de zi 
Secția electromecanică mi

nieră.
INSTITUTUL POLITEHNIC 

DIN GALAȚI 
Ingineri — Cursuri de zi 

Facultatea’' de mecanică. Sec
țiile : nave și instalații de bord; 
tehnologia construcțiilor de ma
șini ; frigotehnie.

INSTITUTUL DE 
CONSTRUCȚII DIN 

BUCUREȘTI 
Ingineri — cursuri de zi 

Facultatea de construcții. Sec
ția construcții civile și ■ indus
triale.

Facultatea de instalații pentru 
construcții: Secția instalații pen
tru construcții.

Facultatea de mașini, și utilaj 
pentru construcții. Secția ma-- 
șini și utilaj pentru construcții.

Facultatea de hidrotehnică. 
Secția construcții hidrotehnice.

INSTITUTUL DE 
ARHITECTURA DIN 

BUCUREȘTI 
Conductori arbitecți — cursuri 

de zi
Secția arhitectură și urbanism. 

INSTITUTUL DE MINE 
DIN PETROȘANI 

Ingineri — cursuri de zi
Facultatea de mine. Secția 

mine.
Facultatea de electromecanică 

minieră. Secția electromecanică 
minieră.

INSTITUTUL DE 
SUBINGINERi DIN 

HUNEDOARA 
Subingineri — cursuri de zi 
Secțiile : deformări plastice și 

tratamente termice ; electrome
canică metalurgică.

INSTITITUL DE PETROL, 
GAZE ȘI GEOLOGIE 

DIN BUCUREȘTI 
Ingineri — cursuri de zi 

Facultatea de tehnologie și 
chimizare a petrolului și gaze
lor. Secția tehnologie și chimi
zarea petrolului si gazelor.

INSTITITUL DE PETROL 
DIN PLOIEȘTI 

Ingineri — cursuri de zi 
Facultatea de mașini și utilaj 

petrolier. Secția mașini și uti
laj petrolier.

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN 

BUCUREȘTI 
Cursuri de zi

Facultatea de calcul economic 
și cibernetică economică. Sec
țiile : mecanizarea și automati
zarea calculului economic ; ci
bernetică economică.

Facultatea de comerț interior: 
Secția merceologie.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN BUCUREȘTI 

Cursuri de zi
Facultatea de horticultura. 

Secția horticultură.
Facultatea de medicină veteri

nară. Secția medicină veteri
nară.

Facultatea de economia agri
culturii. Secția economia agri
culturii.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN TIMIȘOARA 

Cursuri de zi
Facultatea de medicină veteri

nară. Secția medicină veteri
nară.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN IAȘI 

Cursuri de zi
Facultatea de agricultură. Sec

țiile : agricultură, economia agri
culturii.

Facultatea de horticultură. 
Secția horticultură.

Facultatea de zootehnie. Sec
ția zootehnie.

Facultatea de medicină veteri
nară. Secția medicină veterinară.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN CLUJ 

Cursuri de zi
Facultatea de agricultură. Sec

țiile : agricultură, economia agri
culturii.

Facultatea de medicină veteri
nară. Secția medicină veterinară.

Facultatea de zootehnie. Sec
ția zootehnie.

UNIVERSITATEA

DIN BUCUREȘTI 
Cursuri de zi.

Facultatea de matematică-me- 
canică. Secția matematică-infor- 
matică.

Facultatea de fizică. Secția : 
fizică.

Facultatea de geologie-geogra- 
fie. Secția : geologie.

Facultatea de filozofie. Secții: 
filozofie : sociologie.

UNIVERSITATEA 
DIN CLUJ 

Cursuri de zi.
Facultatea de biologie-geogra- 

fie : secția : geologie.
Facultatea de educație fizică, 

secția : educație fizică.
UNIVERSITATEA 

DIN BRAȘOV. 
Cursuri de zi.

Facultatea de matematică-in- 
formatică ; secția : matematică- 
informatică.

Ingineri — cursuri de zi.
Facultatea de mecanică. Sec

ții : automobile și tractoare ; 
electromecanică.

Facultatea de industria lemnu
lui. Secția industrializarea lem
nului.

Facultatea de silvicultură și 
exploatarea pădurilor. Secția 
silvicultură și exploatarea pădu
rilor.

Subingineri — cursuri dc zi.
Facultatea de mecanică. Sec

ții : automobile : electrotehnică.
UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA 
Cursuri de zi :

Facultatea de matematică. 
Secția : matematică.

Facultatea de studii economi
ce. Secția : finanțe.

Facultatea de electrotehnică 
(ingineri). Secții : electrotehni
că ; automatică.

UNIVERSITATEA 
DIN IAȘI. 

Cursuri de zi.
Facultatea de matematică-me- 

canică. Secția : matematică-in- 
formatică. Facultatea de educa
ție fizică. Secția: educație fizică.

UNIVERSITATEA 
DIN TIMIȘOARA. 

Cursuri de zi.
Facultatea de fizică. Secția : 

fizică.
Facultatea de educație fizică. 

Secția : educație fizică. Faculta
tea de studii economice. Secții : 
economia industriei, construc
țiilor și transporturilor ; conta
bilitate.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN BACĂU. 

Cursuri de zi
Facultatea de matematică-fi

zică. Secția : matematică-fizică.
Facultatea de educație fizică. 

Secția : educație fizică.
INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE 3 ANI DIN BAIA MARE. 
Cursuri de zi:

Facultatea de matematică-fi
zică. Secția : matematică-fizică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN GALAȚI 

Cursuri de zi:
Facultatea de educație fizică. 

Secția : educație fizică.
INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE 3 ANI DIN ORADEA. 
Cursuri de zi:

Facultatea de educație fizică. 
Secția : educație fizică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC
DE 3 ANI DIN PITEȘTI.

Cursuri de zi :
Facultatea de educație fizică. 

Secția ’: educație fizică.
INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE 3 ANI DIN SUCEAVA. 
Cursuri de zi:

Facultatea de educație fizică. 
Secția : educație fizică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI TG. MUREȘ.

Facultatea de matematică-fi
zică. Secția : matematică-fizică.

Facultatea de educație fizică. 
Secția ; educație fizică.
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE 

FIZICA ȘI SPORT 
DIN BUCUREȘTI.

Cursuri de zi:
Facultatea de educație fizică 

și sport (4 ani). Secția ; educație 
fizică și sport.

Facultatea de educație fizică 
(3 ani). Secția : educație fizică. 
INSTITUTUL DE MEDICINA 

ȘI FARMACIE 
DIN BUCUREȘTI.

Facultatea de medicină. Sec
ția : medicină generală.
INSTITUTUL DE MEDICINA 

ȘI FARMACIE 
DIN CLUJ.

Facultatea de medicină. Sec
ția : medicină generală.
INSTITUTUL DF. MEDICINA 

ȘI FARMACIE 
DIN IAȘI.

Facultatea de medicină. Sec
ția : medicină generală.
INSTITUTUL DE MEDICINA 

DIN TIMIȘOARA.
Facultatea de medicină. Sec

ția : medicină generală.
INSTITUTUL DE MEDICINA 

ȘI FARMACIE 
DIN TG. MUREȘ

Facultatea de medicină. Sec
ția : medicină generală.

Facultatea de stomatologie. 
Secția : stomatologie.

INSTITUTUL DE ARTA 
TEATRALĂ ȘI 

CINEMATOGRAFICA 
DIN BUCUREȘTI

Facultatea de teatru. Secții : 
artă dramatică (băieți) ; opera
torie de film și televiziune.

INSTITUTUL DE ARTE 
PLASTICE 

DIN BUCUREȘTI.
Facultatea de arte decorative.
Secția : pictură-monumentală; 

scenografie ; arta interiorului și 
estetica formelor industriale. 
Facultatea de desen. Secții : de
sen (3 ani).

INSTITUTUL DE ARTE
PLASTICE 
DIN CLUJ.

Facultatea de arte plastice și 
decorative. Secții : pictură,
sculptură ; ceramică-sticlă-me- 
tal ; arta interiorului și estetica 
formelor industriale.

CONSERVATORUL 
DIN BUCUREȘTI.

Facultatea de compoziție și 
muzicologie. Secția : compoziție, 
muzicologie, dirijat de orchestră 
și dirijat cor academic.

CONSERVATORUL DE 
MUZICA DIN IAȘI.

Facultatea de compoziție și 
muzicologie. Secția : profesori 
de muzică.

în fața mea stă un bărbat 
Înalt și masiv, cu privirea des
chisă, cu mișcări calme și cum
pănit. la vorbă. îl crezusem mai' 
in vîrstă după fotografia din 
aleea fruntașilor. Dc vină erau 
poate costumul, cravata și scau
nul fotografului. Dedesubtul 
portretului scria : Gârleanu Du
mitru, cazangiu. Ieșim din 
vacarmul halei, trecind printre 
imense cazane, cisterne și coloa
ne pentru industria chimică, li
nele la prima fază, altele gata 
finisate. Pe acestea din urmă 
scrie Made în România, GRIRO; 
adică Grivița roșie. Găsim in 
fine un refugiu liniștit.

— Mi-ați fost recomandat 
drept unul din oamenii cei mai 
de nădejde din uzină, un model 
pentru cei din jur. Cc credeți 
despre asta ?

— Știu eu ?... Omul zimbește 
ușor stinjenit. Lucrez de 20 de 
ani nici in aceeași secție. E ade
vărat că n-am avut nici o zi 
lipsă dar mai sint mulți alții...

— Aveți o meserie grea, v-ați 
gîndit vreodată s-o părăsiți pen
tru alta mai ușoară ?

— Meseria eu mi-am ales-o. 
în comuna noastră aveam prie
teni, unii mai mari cu 2—3 ani, 
care plecaseră la meserii, la 
oraș. îmi povesteau și mie cum 
e cu școala . profesională, cu 
munca în fabrică. Am avut și un 
unchi, care a lucrat chiar aici în 
uzină, a luat parte și la greva 
din ’33. El l-a lămurit pe tata 
să mă dea la școala profesiona
lă, ceea ce și doream. Meseria 
noastră nu poți spune că-i ușoa
ră, dar mie mi-a plăcut și n-am 
mai plecat in altă parte. E și 
greu să te desparți de oamenii 

Linia vieții
cu care ai împărțit necazurile 
și bucuriile ani de zile. Acum 
n-aș mai pleca de aici nici pen
tru un salariu mai mare. Viața 
mea e aici, în colectivul meu.

Că sint unii tineri care caută 
munca mai ușoară, e adevărat. 
Unul vrea să lase cazangeria, să 
se facă sudor, un strungar poate 
vrea să lucreze la magazie. Dar 
cine și-a îndrăgit meseria nu o 
mai lasă din mină.

— La un sondaj cu tema „pro
fesia pe care mi-o doresc", din
tre elevii chestionați, foarte 
puțini au ales meserii direct 
productive. Cum vă explicați a- 
cest lucru ?

— Părerea mea e că se face 
prea puțină publicitate meseri
ilor. Bine ar fi ca în școlile ge
nerale, în ultimele clase, să fie 
rezervate ore speciale în care să 
se dezvăluie taine ale cite unei 
meserii — meseria e „brățară 
de aur", nu ? — pentru ca ele
vii să poată alege. Ar trebui să 
li se explice de ce sînt atît de 
necesare meseriile, importanța 
industriei, care stă la baza viito
rului. Unii părinți gindesc așa : 
băiatului nu-i place cartea, îl 
dau la meserie. Dar uite că și 
aici trebuie învățătură, totul se 
schimbă, se perfecționează, se 
înnoiește. Cind reparam locomo
tive. nu lucram după desene, 
pentru că făceam piese de serie. 
Astăzi însă avem producție de 
unicate, azi un desen, mîine al
tul. trebuie să-ți ridici mereu 
pregătirea ca să faci față. La 
strunguri e același lucru : se 
execută Piese complexe, cu to
lerante foarte mici.

— Ce părere aveți despre ti
nerii care cred că se pot stre
cura prin viață fără să pună 
umărul ?

— De exemple din astea, aici 
in uzină, eu n-am auzit. Dar 
mai citesc în ziare, văd la tele
vizor tineri care-și pierd anii 
cei mai frumoși, fără să facă ni
mic folositor, nici pentru ei, 
nici pentru ceilalți. Viața nu o 
poți păcăli, că se răzbună. Unii 
aleargă după chilipiruri, după 
cîștiguri fără muncă și uneori 
aiung delicvenți. Ei trebuie de
pistați și reeducați. Cei care 
trăiesc ne banii părinților tre
buie obligați să muncească — 
locuri de muncă sint. Aici ar

„NEDREPTĂTIȚII" 
NU AVEAU DREPTATE

Spre deosebire de alți tineri, 
Ecatcrina Ilica a venit in mai 
multe rinduri de la Sintana la 
București pentru a ne relata 
„ilegalitățile de la S.M.A., ne
dreptatea care i s-a făcut". Pe 
multe pagini a înșiruit „nedrep
tățile", a lovit cu biciul in 
dreapta și in stingă, conchizind 
că ea, „cea mai bună contabilă 
din județ", va rămine pe dru
muri. în fața unei asemenea Si
tuații nu poți rămine indife
rent. Așa că ne-am dus la 
Sintana. Ca să constatăm, ce ? 
Că in mai multe rinduri orga
nele de partid, activiști de 
partid, de U.T.C., secretari ai 
comitetului județean al U.T.C., 
conducători ai S.M.A., ai trustu
lui. etc. s-au ocupat de „cazul 
Ilica". ajungind la concluzia că 
în loc să muncească, aceasta 
se îndeletnicește cu reclamațti. 
Mobilul acestora nu este greu 
de ghicit : mai mulți bani cu 
eforturi mai puține.

în urma aplicării Decretului 
162 E. I. a fost transferată la 
secția de la Olari, cale de 6 
km. Nu s-a prezentat la post. 
Oamenii de „inimă bună" i-au 
propus să ia în primire maga
zia de la centru. Ilica a refu
zat și de această dală. Cum, 
necum, ea vrea să rămină in 
vechiul loc. chiar dacă dorin
ța ei contravine intereselor in
stituției. în interesul ei vine și 
cu soluții : să rămină la cen
tru. să figureze la secție și să 
încaseze salariul de magazio
ner, căci este mai mare. între
prinderea insă nu este o socie
tate de binefacere, iar agricul
tura nu se face pe asfalt. A- 
ceste două adevăruri ii sint 
străine. Și așteaptă. Mai un 
certificat medical, mat un răs
puns la o reclamați?. Nu-și 
pierde insă timpul are grijă ca 
puii de la incubatorul personal 

trebui să vorbim și despre cei 
încadrați in producție sau în 
școlile de pregătire, dar care 
trag chiulul, lipsesc nemotivat, 
nu-și fac datoria. Eu riu-i În
țeleg pe părinții care nu se in
teresează de viața copiilor lor, 
nu-i întreabă : „ce-ai făcut »td 
la școală sau la servici care 
nu vin să stea de vorbă cu șefii 
sau cu profesorii, să vadă cum 
se comportă copilul la locul de 
muncă sau cum învață. Discipli
na in timpul școlii profesionale, 
de pildă, e foarte importantă, 
pentru că acolo se formează de
prinderea corectitudinii, discipli
na muncii. Văd elevi care vin si 
pleacă de la practică fiecare de 
capul lui. fără nici un control și 
nu cred că e bine.

— Vorbiți-mi despre colecti
vul dumneavoastră de muncă. 
Cum sint primiți tinerii nou ve- 
niți ?

— Eu îmi amintesc și cum am 
fost primit eu : cu dragoste și 
înțelegere. Acum 20 de ani mai 
lucrau aici oameni în vîrstă care 
luaseră parte la greva din ’33. 
Pentru mine era o mîndrie să 
lucrez alături de ei. Oricine 
vine cu dorința de a munci e 
bine primit la noi. în brigada 
mea, din 30 de oameni, mai mult 
de jumătate sint tineri. Noii 
veniți sint pregătiți chiar de 
noi in perioada practicii, așa că 
ne cunoaștem. Ei intră firesc în 
viața asta a noastră. Cred că 
U.T.C.-ul are un rol însemnat 
în procesul acesta de integrare. 
N-am avut cazuri de tineri care 
să tragă chiulul. Chiar dacă 
vreunul ar fi mai comod din 
fire, eu cred ca e imposibil ca, 
văzînd 20 de inși uniți intr-un 

efort comun, să nu li se alăture. 
Aș aminti aici în treacăt o 
chestiune. Nu mi se pare nor
mal ca un tinăr calificat după 
3 ani de școală profesională să 
fie încadrat în aceeași categorie 
de salarizare cu unul care vine t 
de pe stradă. Pe vremea mea 
salarizarea era diferențiată în 
funcție de nivelul de pregSIire. 
Pentru tineri diferențierea a- 
ceasta ar fi un bun stimulent.

Viața colectivului nostru nu 
se reduce numai la relațiile de 
serviciu. Am ieșit de mai multe 
ori cu toții la muncă patriotică ; 
fiind pasionați de fotbal, mer
gem în grup la stadion, ne mai 
oprim la un pahar de bere, ne 
împărtășim bucurii și necazuri. 
Munca noastră nu are de suferit 
din asta. De mai multi ani bri
gada noastră e fruntașă.

— Tovarășe Gârleanu. ce cre
deți că înseamnă astăzi a ti 
comunist ?

— Prestigiul partidului a cres
cut enorm în ultimii ani. Este o 
mare cinste să faci parte din 
rîndurile Iui. Astăzi cînd bătălia 
cea mare se dă în economie, 
comunistul trebuie să fie în pri
mele rinduri în frontul muncii. 
Linia vieții ar fi asta : să mun
cești cu dăruire, să fii cinstit rin 
toate împrejurările, să fii un 
exemplu în muncă dar și in 
viața de familie,, incit, dacă 
privești înapoi, să nu-ți fie ru
șine de faptele tale.

— Care au fost momentele 
mai importante din viața dum
neavoastră ?

— Primul c6ht.sțct' CU uzina, 
apoi primirea în partid, la 19 
ani, căsătoria, nașterea copilu
lui.^ apoi, ân de an, primirea 
ins’gnei de fruntaș in produc
ție.

— Cum credeți că va arăta 
viata noastră peste, să zicem, 
10 ani ?

— Eu știu cum arăta Calea 
Griviței acum 20 de ani și cum 
arată astăzi. Acum înnoirile sînt 
și mai rapide. Vom trăi mai 
bine și mai frumos. Viitorul 
nostru stă in munca noastră și 
totul depinde de felul cum fie
care își face datoria la locul său 
de muncă.

MIHAI ELIN

să iasă mari și sănătoși ; cu a- 
ceeași rivnă se ocupă de con
strucția casei, deloc de neinvi
diat. M-am convins, la fața lo
cului, că nu are o situație de
zastruoasă, așa cum ne scria. 
Am recitit scrisorile, multe ia 
număr, in care Ilica vorbea 
despre demnitate, cinste, corec
titudine. Noțiunile acestea iși 
pierd valabilitatea atlta timp 
cit ceri societății fără să-i dai 
nimic in schimb.

.... Datorită situației critice în 
care mă aflu, scrie și Nicolae 
Pirvulescu din Mizil, simt ne
voia să cer ajutorul <lv., deoa
rece pe unde mă duc și la cine 
scriu nimeni nu vrea să mă a- 
jute...“. Despre ce este vorba 
in acest caz ? în urmă cu citva 
timp soțul s-a îmbolnăvit și a 
fost internat. Soția (căci de ea 
este vorba) a absolvit 8 clase 
elementare. Are 21 de ani și 
pină acum a trăit din salariul 
soțului. După cum ne infor
mează tovarășul Pirvulescu, ni
meni nu-i vine in ajutor soției 
pentru a o încadra in cimpul 
muncii. Așa să fie oare ? 
Ne-am adresat Direcției jude
țene Prahova pentru probleme 
de muncă, și ocrotiri sociale, 
care ne-a comunicat că soția 
semnatarului scrisorii a refuzat 
posturile oferite. Deși nu are 
calificare n-a acceptat să lu
creze la baza de recepție Mi
zil, centrul de legume și fructe 
Mizil, nici să se pregătească. in 
meseria de repasatoare. Aș
teaptă. Să nu fie oare această 
așteptare prelungită o fugă de 
muncă ?

Nu este singurul caz cind 
unii tineri ne solicită ajutorul 
să fie Încadrați în cimpul mun
cii, să dobindească o calificare, 
dar care ignorind eforturile care 
se fac pentru ei, refuză apoi 
să lucreze, dovedindu-se că 
umblau după locuri ușoare.

LIDIA POPESCU

nefer03.se
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CARACTERUL CONCRET DECI
DE EFICIENȚA EDUCATIVA

Nicolae Tarcea : Munca poli
tică cu tinerii este, după pă
rerea mea, mai dificilă decit 
cea cu virstnicii. Și asta pen
tru că, să nu uităm, un tinăr 
la 18—19 ani abia iși delinește 
atitudinea față de munca. Ade
văratul spirit muncitoresc înce
pe să-1 cunoască și să și-l în
sușească de-abia in fabrică...

Voichița Sava : Așa că mun
ca politică înseamnă 
din urmă formarea conștiinței 
politice a fiecărui tinăr.

Red.: Fără îndoială, dar cum? 
Poate că de aici ar trebui să 
pornim.

V. S. ‘ ..........................
sensibilitate, 
ei nu te poți 
ascultîndu-le propriile 
bleme, care trebuiesc 
serios și concret. Adică 
sint problemele înseși.

Iiarie Munteanu : Ei
mai acest concret ne scapă nouă 
de multe ori printre degete, 
încă sintem obișnuiți ca prin 
muncă politică să ințelegem lo
zinci generale, îndemnuri pen
tru toată lumea, fără să ne pro
punem, la urma urmei, ceva 
precis. Afișind doar o lozincă 
de genul : „Tineri, participați 
cu entuziasm la întrecerea ute- 
cistă !“, mare lucru nu facem. 
O astfel de lozincă trebuie să 
fie doar începutul, de la care 
să se plece la îndemnuri și an
gajamente concrete. Lingă ea 
trebuie puse neapărat altele 
din care tînărul să ințeleagâ 
exact ce are de făcut, ce a fă
cut el sau alții. Chiar și sim
plul fapt că iși vede numele 
afișat constituie o recompensă 
morală care îl mobilizează pe 
mai departe, îl face să sc sim
tă apreciat de cei din jur.

Ilie Ostaș : Cu alte cuvinte, 
tînărul trebuie să se simtă in 
centrul atenției. Dar în centrul 
atenției el se simte nu numai 
cînd este urmărit prin ceea ce 
face, ci și atunci cind vede ce 
se face pentru el, pentru pre
ocupările lui. Chiar și dum
neavoastră ați constatat într-o 
serie de adunări generale că ti
nerii se îndepărtează de orga
nizație atunci cînd ea nu se 
interesează de frămintările lor.

Red. : Da, și abia cind au vă
zut că în adunarea organizației 
lor pot discuta și altceva de
cît îndemnuri generale la dis
ciplină sau realizarea planului 
au devenit imediat interesați 
și de ceea ce cerem noi de 
la ei.

I.O. : De acest lucru m-am 
convins încă o dată și eu săp- 
tămîna trecută.. Simplul lapt că 
am mers la conducerea uzinei 
pentru rezolvarea unor necazuri 
pe care ei le aveau din cauza 
garderobei, a apei calde și bum
bacului pentru șters mașini — 
necazuri acum eliminate — i-a 
făcut dintr-odată mai receptivi 
și la alte chemări ale organi
zației.

Red. : Deci și dumneavoastră 
v-ați convins. Atunci ce ne îm
piedică să ne apropiem in a- 
cest fel tot timpul de tineri ?

V. S. : Nu ne împiedică ni
mic dar nu întotdeauna avem 
experiență. Instructaje, e drept, 
ni s-au făcut destule, și din a- 
cest punct de vedere nu pot 
spune că -nu am primit^ spri
jin ; mie mi s-a dat insă cam 
ce au crezut activiștii, nu ceea 
ce aveam eu nevoie.

I. M. s-Este drept-că uneori 
și instruirile le ințelegem gre
șit. Dar formele noastre de in
struire, regulamentare, trebuie 
considerate doar un început, to
tul vine după aceea, prin mun
că concretă, directă și practică 
cu activele, în. întreprinderi.

N. T. : Intr-adevăr, așa este. 
Dar de cînd sint eu secretar, 
pentru prima oară acum, cînd 
au venit tovarășii reporteri, s-a 
lucrat concret cu mine. Am lu
crat, adică, împreună, pornind 
de la situații concrete de pro
ducție și căutînd să le rezol
văm prin munca politică.

I. O. : De aici să nu se înțe
leagă că vrem ca munca noa
stră să o facă activiștii muni
cipiului sau județului. Vrem 
numai ca activiștii să ne dea 
recomandări precise, nu îndru
mări generale.

Red. : Dumneavoastră, 
cretari, sau întregului 
Punem această întrebare pen
tru că am observat că, de fapt,

in cele

In primul rînd prin 
De 

decit 
pro- 

privite 
așa cum

prin căldură, 
apropia 

lor

da, toc-

ca se- 
activ ?

i CONVINȘI DE ACEST ADEVĂR, 
TINERII BUZOIENI ACȚIONEAZĂ 

IN CONSECINȚA

I

I
I

I

I

în întreprinderi, cam toată ac
tivitatea se oprește la secretar, 

îndoială că intre- 
Altfel răminem 

acum. Secretarul, 
de toate, nu se 

de nimic concret, 
aveți dreptate. In 

tocmai acest

V. S. : Fără 
gului activ, 
unde sintem 
ocupîndu-se 
poate, ocupa

I. M. : Aici 
unitățile noastre 
aspect al muncii colective este 
deficitar. Comitetele numără 
uneori și pină la treizeci și 
cinci de membri. Dar dacă tu, 
Ostaș, secretar la „Indepen
dența", ai da fiecăruia cite ceva 
exact de făcut și ai și urmări 
să se facă, nu te-ai mai plin- 
ge că nu ai cind să faci muncă 
politică pe măsura așteptărilor. 
Nu ideile ne lipsesc, ci finali
zarea lor ; singur niciodată nu 
ai să le poți finaliza. Muncind 
colectiv, nici mobilizarea tine
rilor nu va mai fi in organi
zații „problema" cea mai grea; 
fiecare membru al comitetului 
va deveni in mod real un fac
tor mobilizator.

rotundă 1 
a „Scînteii )k 

^tineretului*^^

și angajamente concrete și căi
le de realizare a lor. Venind di
rect de 1 
le sînt 1 
toare. îi 
membrii 
lui. Nu

N. T. : 
Mai ales 
nat și pentru înlăturarea unor 
deficiențe ce au reieșit cu pri
lejul discutării lor. Așa, tine
rii au văzut că sint ascultați și 
luați în seamă. Au căpătat mai 
multă încredere în noi.

Red. : Și la „Independența", 
responsabilul resortului politico- 
ideologic din cadrul comitetului 
susținea ineficacitatea afișării 
rezultatelor întrecerii. Din dis
cuțiile cu tinerii am aflat însă 
ce ecou a stîrnit 
mai 
cest 
fost 
dea 
țiile
Abia prin aceste explicații ati-

la tineri, angajamente- 
într-adevăr mobiliza- 
mobilizează chiar și pe 
mai sceptici 
credeți ?
Bineînțeles

; că totodată

ai activu-

că sint. 
am acțio-

afișarea lor 
demult, cînd se încerca a- 
lucru. Și atunci, de ce a 
părăsită ? Numai ca să nu 
bătaie de cap prin explica- 
pe care tinerii le cereau ?

...Se contura, în felul acesta, 
o nouă idee a discuției :

CONTINUITATEA - CONDIȚIE 
A PERSPECTIVEI

Red. : Vorbeam, aici de anali
zele care trebuie să preceadă 
hotărîrile și cărora trebuie să le 
urmeze concluziile și punctele 
de plecare pentru viitor, asigu- 
rînd astfel continuitatea și îm
bunătățirea permanentă a acti
vității. Ținînd seama că au tre
cut mai mult de șase luni de la 
lansarea întrecerii uteciste, 
concluzii putem trage din 
tă perioadă și cum le 
folosi în viitor ?

V. S. : Concluzia este 
prea aveam concluzii.

I. O. : Să nu o luăm chiar așa. 
Numai graficele dacă le privim 
mai atent și putem observa lu
cruri foarte interesante. La noi, 
la „Independența", putem de
duce că in trimestrul doi. față 
de trimestrul unu, au crescut 
foarte mult și absențele și va-

ce 
aceas- 
putem

că nu

Bjk Cîteva concluzii și tot atîtea
| puncte de plecare în înche

ierea acțiunii noastre:

MUNCA PRODUCTIVA
OBIECT AL

MUNCII POLITICE
NU PRIN „MOBILIZARE" CI 
PRIN ACȚIUNI MOBILIZATOARE dar 

Să

fie- 
bine 

lu- 
toți

E vorba deci pur și 
de frămintările reale

I. M. : A mobiliza este deja 
un cuvint demonetizat. Noi nu 
de mobilizare avem nevoie, ci 
de acțiuni mobilizatoare, apro
piate tinerilor, cărora sâ li se 
facă și o bună popularizare în 
vederea cunoașterii lor. Atunci 
tinerii vor veni singuri, nu cu 
ajutorul convocatorului.

N. T. : Asta înseamnă ca 
care acțiune să fie foarte 
gîndită și pregătită. Or, 
crul acesta nu ii înțeleg 
membrii comitetului.

I. M. : Nu ei sînt de vină, ci 
cei care nu știu să lucreze cu 
ei. E imposibil ca pentru fie
care acțiune să nu găsești un 
tînăr pasionat, un „sufletist", 
care să se ocupe de organiza
rea ei.

V. S. : Cum să descoperim 
noi sufletiștii ? Nu reușim.

I. M. : Asta e 1 Uite cum luați 
voi pe „nu se poate" in brațe 
— și asta pentru că nu ii cu
noașteți. Dacă i-ați. cunoaște, 
ați ști să dați fiecăruia ceea 
ce poate face din plăcere. Pre
ferind acțiuni mari, formale,- 
neglijați acțiunile mici, diver
sificate, care prind la tineri. 
Și cînd prind, cresc de la sine, de nelipsit în perimetrul efortu- 
Să luăm de exemplu agitația 
vizuală. De cele mai multe cri 
v-ați oprit la lozinci generale, 
în Uzina „Independența" știu 
că există pasionați ai fotogra
fiei. De ce nu îi folosiți pentru 
popularizarea fruntașilor, a ce
lor care încalcă disciplina, pen
tru raiduri în cămine și așa 
mai departe ? „Sfatul discipli
nei" Dați înființat, dar repede 
l-ați abandonat. O discuție .cu 
ucenicii, in care s-au sondat 
preocupările lor, s-a făcut o 
singură dată, în prezenta mea.

Red. : Se vede limpede că 
posibilități există. Și noi am 
observat insă că se spune prea 
des că „nu se poate". Credem că 
nu e nevoie să precizăm 
mobilizatoare e expresia, 
pre angajamente nu la 
spus ? Și totuși, cînd am 
tat cu tinerii despre ce pot face 
ei acolo, ați văzut că au ieșit

șajul rezultatelor devenea mo
bilizator.

I. O. : Aveți dreptate, 
asta știți ce ar însemna ? 
dăm numai explicații.

Red. : Și la urma urmei nu 
asta cere mereu munca poli
tică ? In fond ce explicații vor 
tinerii ?

I. O. : Cum e cu salarizarea, 
cu repartizarea lucrului, cu 
echipamentul de producție, cu 
sculele care nu întotdeauna le 
ajung, cu condițiile din cămin, 
cu excursiile și cu tot ce vreți 
dumneavoastră.

Red : 
simplu
ale lor. Ca să le răspundem 
trebuie însă să cunoaștem foar
te bine realitatea, să facem o 
analiză a cauzelor, să le apre
ciem rezultatele, posibilitățile, 
să-i evidențiem și să-i criticăm 
atunci cînd e cazul, într-un cu- 
vînt să ducem o muncă politi
că continuă. Fiecare etapă cu 
realizările dar și cu neajunsu
rile ei va constitui astfel un 
punct de plecare pentru etapa 
următoare.

Cele două trăsături ale unei • 
munci politice eficiente, carac
terul ei concret și cel mobiliza
tor, se dovedeau astfel nu numai

loarea rebuturilor. Că nu prea 
ne-am uitat în grafice, asta e 
altceva. Privindu-le însă, dintr-o 
dată ne putem da seama in ce 
direcții e necesar să intervenim 
și acest lucru e foarte util.

I. M. : Tocmai aici voiam să 
ajungem. Care sînt direcțiile la 
care v-ați gindit ? Ați observat 
deci că la sfirșitul trimestrului 
II situația era mai grea. O etapă 
era oricum încheiată. Ce măsuri 
ați luat pentru remedierea lip
surilor ? Prin ce forme, prin ce 
modalități ?

N. T. : Cum prin ce forme ? 
Prin dezbateri în adunările ge
nerale, prin discuții de la om la 
om, prin agitația vizuală...

I. O. : Da, dar astea le-am fo
losit și pînă acum.

Red. : Poate nu au fost folo
site bine. Hai să vedem. Intr-un 
fel, am văzut și noi că ați apelat 
la ele. Dar cum ?

I. O. : Să începem cu agitația 
vizuală. Am pus afișe ? Am pus.

Red. : La ce afișe vă referiți ?
I. O. : Păi, la cel de la poartă 

și la cele cîteva de prin secții, 
care mai sînt și acum.

N. T.:. Și cam ce conțin ? Doar
„îndemnuri generale ? Asta a- 
veam și noi la „Balarjța", dar 
în ultimele zile ne-am -convins 

'că fără să le concretizăm cu 
nume, cu cifre, cu. angajamente 
precise nu prea au eficiență.

Red. : Și concretizate, dar nu 
numai atit. In felul acesta sin
tem în pericolul de a o lua me
reu de la început, fără să mer
gem mai departe. Punem cîteva

cît de 
Des- 

tel ați 
discu-

rilor desfășurate de organizația, 
U.T.C., ci și în strinsă legătură 
reciprocă, în mod firesc, rapor
tarea principiilor și modalităților 
de intervenție politică la situa
țiile concrete și împrejurările 
specifice locului de muncă este 
cu atit mai necesară, cu cît vor 
să rezolve tocmai probleme prin 
excelență specifice producției, 
deosebite de la un atelier la al
tul. Iar la rîndul său, imperativul 
muncii concrete are un ecou fa
vorabil în rîndul tinerilor, mo- 
bilizindu-i și antrenîndu-i în ve
derea realizării obiectivelor pro
puse, imprimînd deci întregii 
activități un sens mobilizator. 
.Sensul acesta este cel ce plasea
ză eforturile pe o direcție de 
perspectivă, cel ce asigură tre
cerea de la o etapă la alta, fără 
întrerupere, impulsionînd între
gul ansamblu spre proiecte de 
viitor încă mai ambițioase.

afișe, stau cît stau, cînd dispar 
le punem din nou, etc. Nouă ni 
se pare că numai afișele nu sint 
de ajuns.

I. M. : Cu agitația vizuală 
ne-am lămurit deci, o folosim, 
nu însă așa cum trebuie și cu 
continuitate. Stațiile de ampli
ficare, cel puțin, le folosiți ?

N. T. : Sigur, avem o 
ne de un sfert de oră 
tămînă a organizației.

I. O. : Și noi la fel.
V. S. : La „Drapelul 

stricată de un an de zile.
I. M. : Cu un sfert de oră pe 

săptămînă formăm o mie de con
științe muncitorești în între
prindere ? Și asta numai în 
schimbul întii. Ia să ne gindim 
ce s-ar putea face la stația de 
amplificare ?

V. S. : ...microinterviuri cu ti
nerii pe teme de disciplină, de 
calitate, scurte informări politice, 
anunțuri zilnice despre acțiunile 
organizației, anunțuri despre e- 
venimente festive ale tinerilor, 
răspunsuri la unele întrebări ale 
tinerilor și, bineînțeles, muzică 
dedicată fruntașilor.

I. M. : Dar cu munca de la om 
la om ce s-a făcut? Hai să vă 
spun eu : aproape nimic. Ați zis 
că scrieți și la părinții tinerilor 
despre comportarea lor în între
prindere, bună sau rea. Ați tri
mis vreo scrisoare ? Prin cămi
nele nefamiliștilor nici măcar în 
vizite nu vă prea duceți, să ve
deți ce fac tinerii cînd lipsesc 
din producție, de parcă munca 
politică cu tinerii s-ar termina 
la ora 3 și la poarta uzinei.

Red. : S-a vorbit aici și de a- 
dunarea generală. Rolul ei este 
incontestabil, dar să fim sinceri, 
la cele care am fost și noi am 
văzut mult formalism, chiar și 
la „Balanța", unde discuțiile au 
fost cît de cît concrete, dar exis
ta riscul să rămînă nefinalizate, 
în lipsa unui plan de măsuri co
respunzător concluziilor adună
rii.

I. O. : Asta și din cauză că de 
multe orj temele sînt generale, 
că organizațiile nu propun pro
priile lor teme.

Red. : Și nu 
pentru simplul fapt că tinerii 
sînt consultați. V-ați convins 
organizația „Mecanic-șef" de 
„Independența" că tinerii au 
să discute atunci cînd sînt con
sultați. Dar nu asta voiam noi să 
subliniem, ci o anumită desfășu
rare „pe felii" a muncii politice : 
adunarea generală, sau agitația 
vizuală, sau munca de la om la 
om sint văzute mai curînd sepa
rat decît într-o strinsă Împletire, 
astfel îneît să se acționeze îh a- 
celași timp din mai multe părți, 
prin mijloace diverse.

I. M. : Este exact ideea pe care 
voiam s-o abordez și eu. Impe
rativul continuității, al lipsei de 
pauze, te obligă să nuanțezi și 
formele muncii politice, apelînd 
la întregul ansamblu, in fiecare 
etapă. Prin aceasta asigurăm a- 
tît ancorarea activității noastre în 
realitatea prezentă, cit și pers
pectiva necesară acumulărilor și 
creșterilor. La urma urmei, între
cerea utecistă, cea mai amplă ac
țiune a organizației in momentul 
de față, are un obiectiv de pers
pectivă foarte clar : realizarea 
cincinalului Înainte de termen. 
Acestui obiectiv trebuie să-i fie 
subordonate de pe acum toate 
eforturile și mijloacele politice, 
astfel îneît toate la un loc să 
ducă cu certitudine spre peis- 
pectiva la care ne-am angajat.

emisiu- 
pe sap-

roșu" e

propun teme
nu 
la 
la 
ce

Discuția a mai continuat încă multă vreme. Subiectele pe care 
le-am abordat n-au rămas numai la cele trei trăsături înfăți
șate deja, ci au abordat și altele. In centrul atenției a rămas 
însă în permanență munca politică și tot ceea ce se poate între
prinde prin mijloacele ei specifice pentru a veni in sprijinul 
producției, pentru a dezvolta o atitudine de responsabilitate 
muncitorească, față de profesia și de locul de muncă alese. Și 
poate că cea mai importantă concluzie cu care am plecat toți 
de la masa rotundă a fost aceea că munca politică nu se des
fășoară în paralel, ci în strinsă legătură cu producția, că prin 
urmare modalitățile de acțiune educativă nu pornesc de undeva 
din afară ci din miezul profund al universului muncii, de la rea
litățile oferite de oamenii și situațiile specifice fiecărei întreprin
deri, pentru a se întoarce apoi tot la ele cu scopul precis for
mulat de a contribui la soluționarea lor.

LA „DOCURI USCATE"
SÎNT AȘTEPTA ȚI 0 MIE

(Urmare

DE CONSTRUCTORI
din pag. I)

constructori dincitiva tineri
șantier, uteciștii Mihai Șubu, 
Florin Dragnea, sau Micu Cio
chină — colaborarea cu cabine
tele de orientare profesională 
din școli, mijloacele cele mai 
convingătoare de propaganda și 
informare. „Stagiul" de aproape 
o lună de zile pe care l-am c— 
fectuat in șantier ne îngăduie 
să atenționăm conducerea între
prinderii. comitetul U.T.C., și a- 
supra unei alte probleme ma
jore. Trebuiesc mărite din timp 
capacitățile de cazare în cămine 
a tinerilor și asigurate condi
ții de servire a mesei. Actuala 
cantină a S.N.C.-ului răspunde 
cerințelor, dar nu sîntem deloc 
convinși că acest lucru va fi 
posibil șl în condițiile în care 
numărul abonaților zilnici va 
spori cu o mie. Obligații revin 
și comitetelor de cămin, repre
zentanților comitetului U.T.C. în 
comitetul de cantină, în sensul 
cultivării spiritului gospodăresc, 
de.ordine, al respectului față de 
bunurile și condițiile oferite.

— Sînt — ne mărturisește 
proaspătul absolvent al școlii 
profesionale S.N.C., Miron Ian- 
cu — in primul an de produc
ție In șantier. îmi place mese
ria de lăcătuș construcții nave 
și depun toate eforturile pentru 
a deveni un bun meseriaș. To
tuși atit eu, cît si alți colegi ai 
mei, întilnim uneori dificultăți 
inerente ; ei bine, nu întotdea
una primim sprijinul așteptat. 
Cred că pentru a determina o 
integrare profesională eficientă, 
rapidă, comitetului U.T.C. ti re
vin obligații mai substanțiale ; 
ca, de pildă, în primul rînd. 
mărirea și cunoașterea mai 
deaproape — din punct de 
dere profesional — a noilor 
dre, a rezultatelor și dificultăți
lor întimpinate.

Această opinie, absolut bine
venită, face de fapt legătura cu 
o altă serie de probleme, cele 
existente la nivelul școlii pro
fesionale, factorul căruia îi re
vine sarcina de a furniza ma
joritatea forței de muncă (și în 
plus cu calificarea cea mai ridi
cată) pentru S.N.C.

— Școala profesională a S.N.C.
— declara directorul 
ing. Ion Chipoangă — 
curs de extindere. In 
numărul elevilor săi.va 
la 1 300 la circa 2 500, Șantierul 
ne-a solicitat, pentru nevoile

- sale imediate, o comandă de 
forță de muncă de 700 de con
structori, pe care vom fi in mă
sură să o onorăm. Nu înseamnă 
Insă că pentru a atinge acest o- 
biectiv. dar, mai ales, pentru a 
satisface în continuare solicită
rile, nu avem de rezolvat o se-

rie de probleme, de depășit u- 
nele dificultăți.

Aflăm că se impune o depla
sare a investigațiilor și în zone 
din afara județului, acolo unde 
excedentele de forță de muncă 
sint mai mari. Aceste acțiuni, 
trebuiesc să fie bine pregătite 
și susținute de o muncă de pro
pagandă și orientaret profesio
nală substanțială. Este așteptat 
în acest sens un sprijin mal se
rios din parteg Inspectoratului 
școlar județean și, mai ales, din 
partea Comitetului județean și 
municipal Constanța ale U.T.C.

într-adevăr, largile posibilități 
de care dispun acestea sînt, 
după cum a rezultat în urma in
vestigațiilor noastre, deocam
dată nevalorificate. La nivelul 
Comitetului municipal Constanța

al U.T.C., spre exemplu, nece
sitățile ■ ■
pectivă 
ile de 
muncă
rii) sînt pur și simplu ignorate, 
socotite „probleme administra
tive, de competenta exclusivă a 
școlii sau a S N.C.“.

Am prezentat citeva dintre 
problemele care mi s-au părut 
mai importante în legătură 
perfectionarea procesului de 
lificare a constructorilor 
nave, de pregătire a forței 
muncă pentru marele șantier 
constănțean. Sînt. in totalitate, 
aspecte de care factorii respon
sabili se cuvine, credem, să tină 
seama, să le înscrie, cu toată 
promptitudinea, pe agendele de 
lucru.
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imediate sau de pers- 
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recrutare a forței de 

(in ansamblu și pe mese-

DIN CRONICA
MARII ÎNTRECERI

• CEL DE-AL 4-LEA TURN DE RĂCIRE al centralei 
termoelectrice Rovinari-Rogojelu a fost ridicat la cota finală 
de 110 m. Colectivul brigăzii complexe de fierari-betoniști. 
coordonată de comunistul Ion Dițescu, a reușit să încorporeze 
cei aproape 4 000 m.c. de betoane și cele 450 tone armături 
metalice, prevăzute în documentațiile obiectivului. într-un 
timp mai redus cu 60 de zile decit cel prevăzut in grafice, 
îndeplinindu-și astfel angajamentul asumat in cinstea zilei 
de 23 August.

« LA SFIRȘITUL LUNII IULIE, unitățile Uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești-Tulcea au raportat depășirea 
cu sută la sută a angajamentelor asumate în cinstea celei 
de-a 29-a aniversări a insurecției naționale antifasciste arma
te. In cele șapte luni care au trecut din acest an, meșteșuga
rii din județul Tulcea au realizat o producție marfă supli
mentară în valoare de 8 000 000 lei, au livrat la fondul pieței, 
peste prevederi, mărfuri în valoare de 5 000 000 lei, iar pentru 
export au livrat, suplimentar, mărfuri în valoare de 200 000 
lei valută.

o UN IMPORTANT SUCCES, închinat apropiatei sărbători 
de la 23 August, a obținut colectivul Institutului de proiectări- 
Galați. Inginerii, proiectanții și ceilalți lucrători ai institutu
lui au terminat, încă de pe acum, proiectele pe care le-au 
avut de executat pentru obiectivele care urmează a fi con
struite in cursul anului viitor. La această dată, documentațiile 
tehnice și de execuție pentru construirea a 650 de aparta
mente în Orașul Galați și in alte localități ale județului, pen
tru construcția unor noi școli și spații comerciale, și pentru 
modernizarea unor străzi din Galați și Tecuci se află în po
sesia beneficiarilor,

• CHEMAREA LA ÎNTRECERE pentru cucerirea titlului 
de „Cea mai bună brigadă", lansată în urmă cu cinci luni de 
minerii de la Burloaia — Baia Borșa, județul Maramureș, a 
găsit ecou în rîndul colectivelor tuturor unităților economice 
din județ. întrecerea socialistă a fost viu impulsionată, iniția
tivele, și experiența bună in muncă larg răspîndite. Astfel, 
calcule preliminare efectuate după primele șapte luni ale 
anului arată că eforturile minerilor, forestierilor, metalurgiș- 
tilor. ale celorlalte colective de muncă din județ se concreti
zează într-o producție marfă suplimentară în valoare de circa 
100 milioane lei. In fruntea Întrecerii, se situează inițiatorii 
chemării. La Exploatarea minieră Baia Borșa, peste 85 la sută 
din echipe își depășesc ritmic planul

Inițiativa tinerilor zootehniști 
din județul Vîlcea, avind drept 
principal scop obținerea unor 
producții sporite de lapte, carne, 
lină, ouă, de la efectivele de a- 
nimale existente s-a impus încă 
de la început prin realismul o- 
biectivelor stabilite, prin concre
tețea măsurilor și metodelor pre
conizate. Acționindu-se energic 
în direcții ca : mărirea producții
lor medii prin îngrijirea și fura
jarea superioară a animalelor, 
îmbogățirea bazei furajere, selec
ția și ameliorarea efectivelor 
xistente, ridicarea calificării 
profesionale a îngrijitorilor si 
permanentizarea acestora, mo
dernizarea procesului de produc
ție și a adăposturilor, recrutarea 
de noi cadre, s-a reușit ca în
tr-un interval relativ scurt de la 
declanșarea acestei adevărate 
mișcări, să se obțină rezultate 
încurajatoare, de natură să în
demne la intensificarea efortu
rilor in perioada următoare și 
mai ales, la însușirea ei de că
tre organizațiile U.T.C. din alte 
județe ale țării. Buzău! se . nu
mără printre acestea. De la ce 
s-a pornit, ce jaloane au fost 
stabilite, cum se acționează și 
cu ce rezultate pentru atingerea 
țelurilor propuse ? Un prim răs
puns îl căutăm la nivelul foru
rilor județene de specialitate.

nu numai ca un stimulent a- 
parte, avantajele ce decurg fi
ind evidente, dar și ca un bine
venit prilej de a se analiza te
meinic posibilitățile de 
zare a activității incit 
de an să aibă un bilanț 
generos. Practic, ne-am 
ca pină la 31 decembrie 
lizăm o producție superioară ce
lei de anul trecut. Principalele 
căi : o furajare intensivă, de ca
litate. și o valorificare superioară 
a producției. Aceasta în ceea ce

vitali- 
sfirsitul 
cit mai 
propus 

să rea-
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IN ACȚIUNEA DE 

A ZOOTEHNIEI"

aparține directoruluiAfirmația . 
adjunct al Direcției agricole ju
dețene, medicul veterinar Florian 
Nedelcu. care la solicitarea noas
tră ne-a expus principalele co
mandamente ale lucrătorilor din 
fermele zootehnice ale județului. 
„Recentele măsuri luate de Dar- 
tidul și statul nostru pentru im
pulsionarea activității din dome
niul creșterii animalelor au fost 
apreciate de crescătorii buzoieni

privește viitorul foarte apropiat. 
Sintem însă in curs de aplicare 
și realizare și a altor măsuri me
nite să redreseze zootehnia a- 
cestui județ care dispune de con
diții optime pentru creșterea a- 
nimalelor. Apreciez de aceea că 
inițiativa uteciștilor este foarte 
binevenită inscriindu-se salutar 
pe linia strădaniilor noastre de a 
materializa sarcinile trasate de 
partid pentru dezvoltarea zoo
tehniei și creșterea producțiilor 
animaliere. De la 1 iulie a.c. am 
trecut la constituirea asociațiilor . 
de creștere a taurinelor. Avem * 
pină în prezent 15. Folosind baza . 
materială existentă urmă
rim să conferim un ca
dru organizatoric mai rațional, 
să realizăm practic concentrarea 
și specializarea de care de atîta 
vreme vorbim. In aceste asocia
ții vor produce două treimi din 
efectivul de vaci de lapte, și a- 
proape jumătate din totalul bo
vinelor. La Merei și Costești 
deja s-a realizat specializarea.

Prin încadrarea la conducerea 
acestor asociații și a unui spe
cialist zootehnist și a unui agro
nom, dorim să rezolvăm pozitiv 
și problema bazei furajere. Pen
tru că, de ce să nu o recunoaș
tem, conducerile cooperativelor 
agricole de producție nu au dat 
atenția cuvenită tocmai laturei 
esențiale a zootehniei : asigura
rea bazei furajere. Că este ne
voie să impunem o schimbare 
radicală de optică este clar. Ac
ționăm însă practic pentru extin-

nia de vară, lucrătorii S.M.A. 
vor putea trece cu toate forțele 
la realizarea tuturor investițiilor 
prevăzute în acest sector".

Iată deci o sumedenie de o- 
biective de care comitetul jude
țean U.T.C. a luat cunoștință, și 
pe care le-a transpus în planu
rile de bătaie ale inițiativei ti
nerilor zootehniști. Esențial este, 
chiar dacă primele rezultate nu 
sînt spectaculoase, și în zooteh
nie nici nu pot fi, că s-a dema-

a-

iarnă. I-am solicitat pe tineri la 
strîngerea plevei de grîu pe care 
o vom folosi-o în amestec cu 
melasă (bucătărie furajeră 
vem), a ierbii de pe șanțuri și
din locurile rămase necultivate. 
Cele două coase de lucernă au 
fost făcute la timp tot ca ur
mare a ajutorului tinerilor. în
treaga cantitate recoltată, de a- 
proape 1 000 tone, a fost trans
formată cu 
relor în fîn 
furajelor le

ajutorul ventilatoa- 
vitaminizat. Tuturor 

ridicăm valoarea
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Și în alte locuri ale județului, 
la Vilcclelc, Sudiți, Valea Rîin- 
nicului, Zoița, Pogoanele, Să
geata, Stîlpu, tinerii au aceeași 
ambiție. Peste 200 de tineri coo
peratori și 50 de mecanici de la 
S.M.A. Balta Albă, Ziduri, Poșta 
Cîlnău, au efectuat pînă în pre
zent lucrări ce depășesc trei 
sferturi de milion. Pînă la sfir- 
șitul anului însă mai sînt de rea
lizat modernizări în peste 100 de 
grajduri, de construit peste' 40 
de bucătării furajere. Și pentru 
toate s-au angajat ca termenul 
de predare să fie respectat.

derea culturilor valoroase. Cele 
1 000 hectare cu lucernă de să- 
mință pe care le avem ne vor 
furniza materialul biologic nece
sar pentru extinderea, în anul 
viitor, a suprafeței de lucernă cu 
încă 7 000—8 000 hectare. Am 
fixat deja suprafețele de pășuni 
și finețe pe care vom aplica lu
crări de îmbunătățire. Produc
ția medie de 1 700 kg fin pe care 
o obținem acum este total ne
satisfăcătoare. S-au preconizat 
măsuri ample pentru recoltarea 
și depozitarea la timp a furaje
lor, pentru strîngerea tuturor re
surselor secundare. O campanie 
pe care o vrem susținută este și 
aceea pentru modernizarea fer
melor. în acest an, după ce vor 
fi înzestrate cu instalații de adă
pare automată încă 96 de graj
duri, vom avea toate’ cele 292 
grajduri de vaci cu lapie din 
județ modernizate astfel. Din 
cele 63 bucătării furajere plani
ficate, am realizat deja 41. A- 
cum, după ce se încheie campa-

rat 
feră

promițător. Terenul nu o- 
exemple ilustrative.

PRIN FURAJARE RAȚIONALA,
DE LA FIECARE VACA - 150 

LITRI DE LAPTE IN PLUS

Acesta este obiectivul pe care 
și l-au propus cei 57 de îngriji
tori de la ferma de vaci de lapte 
a cooperativei agricole din Vil- 
celele, pentru îndeplinirea căruia 
au antrenat și pe ceilalți 52 de 
lucrători din fermă și alți a- 
proape 200 de uteciști din sat. 
Cum ? „Ca să realizăm o pro
ducție medie pe cap de vacă de 
1 550 litri, deci cu 150 mai mult 
decît în anul trecut, trebuie în 
primul rînd să furajăm ca la 
carte, din abundență, toate ani
malele — ne explică tînărul șef 
al fermei, ing. Ovidiu Popescu, 
E drept, avem 404 hectare de 
lucerna dar nu putem să o folo
sim decit parțial ca masă verde. 
Avem nevoie și de fin pentru la

nutritivă prin metode științifice. 
La ferma de porcine este în 
curs de experimentare un furaj 
combinat în care s-a introdus 
pulbere de nămol din lacul Balta 
Sărată, cunoscut pînă acum doar 
prin proprietățile curative. Reu
șita experienței echivalează cu 
o reducere de sute de lei la fie
care tonă de furaj. V-am dat și 
acest exemplu ca să 
noi noul intră pe o 
deschisă".

Intr-un asemenea 
ceperea unor îngrijitori ca Ion 
Sterpu, Gheorghe Pîrvu sau Pîr- 
vu Tudorache are un 
teren 
du-se 
lapte 
vadă 
lor cu care cresc animalele : în 
anul 1972 la aeșastă unitate, de 
la fiecare sută^de vaci s-au ob
ținut cite 93 de viței, cifră care 
ii situează pe primul loc in ju
deț. Pentru 1973 propunerile sînt 
tot la fel de ambițioase.

„SA PUTEM AFIRMA Șl NOI : 
TEHNICA IȘI SPUNE CUVÎNTUL!"

vedeți că la 
poartă larg

cadru, pri-

excelent 
de afirmare, concretizîn- 
lunar în sute de litri de 

peste plan. Și încă o do- 
a grijii și meșteșugului

La Ziduri, secretarul organi
zației utecistilor cooperatori 
Constantin Olteanu, socotea că 
cea mai mare și folositoare con
tribuție pe care și-au adus-o ti
nerii la modernizarea sectorului 
zootehnic a fost introducerea 
adăpătorilor automate in graj
durile de taurine. Pildă le-a fost 
inițiativa tinerilor de la Ștefă- 
nești-Ilfov și de la Uzinele Se
mănătoarea. Lor le-au fost par
teneri mecanizatorii de la S.M.A. 
Ziduri. Remarca numele mecani
cilor Grigore Angliei, Aurel An- 
ghel, ale membrilor cooperatori 
Stoica Lungu și Nicolae Oltea
nu. „Nu se poate zootehnie mo
dernă fără mecanizare. Am în
ceput cu adăparea automată. O 
să terminăm cu mulsul mecanic 
și furajarea cu remorca tehnolo
gică. Ca să putem afirma și noi: 
tehnica și-a spus cuvîntul 1“

ÎNGRIJITORII BUNI - LA LOC 
DE CINSTE

mereu, în fiecare zi. nu numai 
la cursurile agrozootehnice. Pla
ta e bună. Știți că la noi se a- 
cordă și spor de vechime ? De 
la 50 la 130 de Ici. Dar numai 
dacă îți faci planul, dacă ești 
disciplinat, nu ai absențe. Ești 
meseriaș bun, ești la loc de 
cinste.

Și o mică statistică a secreta
rului U.T.C.. Oprea Gheorghe : 
în cinstea zilei de 23 August au 
realizat în plus de la grupele ne 
care le îngrijesc : Vasile Enache 
— 2 300 litri. Ion Buzatu — 1500 
litri, Iosif Chivu — 1 400 litri, 
Ion Popa — 700 litri. Și mai toți 
tinerii urmează pe o listă cave 
are la sfîrșit un plus de peste 
8 000 litri lapte.

I

I
I

Confesiune a tînărului îngriji
tor de la ferma zootehnică a 
cooperativei agricole din Sme- 
eni : Vasile Scarlat.

— Eu sînt nou în meserie. îmi 
place aici pentru că oamenii 
știu să se poarte cu tine, pentru 
că ești ținut la loc de cinste, iar 
conducerea cooperativei are grijă 
de tine, îți răsplătește munca. 
Acum sîntem 17 tineri în secto
rul zootehnic, dar o să fim mai 
mulți. Și să vă spun de ce 9 Aici 
mulsul se face mecanic în toate 
grajdurile, evacuarea gunoiului 
cu decovilul, furajele sînt aduse 
cu remorca. Animalele sînt toate 
bune, de rasă brună. Baza fura
jeră e totdeauna plină. Ai deci, 
de toate. îngrijitorii mai bătrîni 
te ajută, te învață la început. La 
fel și șeful de fermă, te învață

*
Constantin Neagu. președintele 

Consiliului tineretului sătesc ne 
înfățișa, la sfirșitul raidului nos
tru, un plan foarte concret, cu 
14 obiective precise, conținind 
termene și moduri de interven
ție ale tinerilor în domeniile a- 
sigurării bazei furajere, moder
nizării adăposturilor, recrutării 
de noi cadre, perfecționării pre
gătirii profesionale a celor deja 
angajați. Obiective care, traduse 
în fapte, vor însemna un ajutor 
substanțial dat unităților crescă
toare de animale, surplusuri 
deci de mii de hectolitri de lap
te, tone de
produse atit de necesare bunei 
aprovizionări a populației.

carne, ouă și alte

OCTAVIAN MICEA
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Lucrarea lui G. Munteanu este 
,n chip declarat biografia unui 
iersonaj exemplar, considerat 
astfel atît in privința respec- 
.ării integrale a marilor decizii 
de viață cit și a îndeplinirii in 
cel mai înalt grad a funcției de 
exponent al unei vocații sinte
tice, integratoare. într-un capi
tol final, intitulat „Hieroglifă", 
mai lămurit, mai convingător 
decit in introducerea lucrării ni 
se expun de fapt premisele ei: 
„Evidențele simple arată că 
poetul avea în cel mai Înalt 
grad o virtute indispensabilă 
oricărui ins pe care marile în
sușiri native îl recomandă mi
siunii de exponent și reforma
tor. E vorba de ceea ce se chea
mă consecvență, concordanță 
nețovăielnicâ dintre gind și fap
tă, dintre viață și operă... Sim
țul demnității personale ii era 
propriu intr-un chip tot atit de 
izbitor ca și simțul răspunderii 
față de poporul său. Nu din 
, reo ostentație care ar face 
impresie poetul și-a trăit scurta 
lui viață intr-o completă uitare 
de sine...".

Condiția „hyperionică" inclu
de și marele accent etic al in
coruptibilității („Căci tu Hype
rion rămii / oriunde ai apune..."). 
Pe de altă parte, „Emineseu nu 
putea fi un spontan in accepția 
comună, pentru că însușirile sa
le disociative, remarcabile prin 
ele înseși erau totuși mai sub
ordonate decit se intîmplă de- 
obicei dispoziției asociative, per
spectivei integratoare, sintetiza
toare. Emineseu știa aceasta așa 
cum nu ignora nimic din ale 
sale...". Se vede așadar, că prin
cipiul biografiei este subordonat 
ideii unei vieți construite în cu
noștință de cauză, in virtutea 
selectivului și constringătorului 
„orar interior", urmînd a vedea 
cum împrejurările externe ale 
vieții reflectă și sint ținute să 
respecte deciziile „biografiei in
terioare*'. Trecind peste nota 
oarecum prezumțioasă a unor 
astfel de considerații trebuie să 
reținem insă extinderea princi
piului necesității unei asemenea 
opere de sinteză integratoare 
asupra vieții celui care o săvir- 
șește. în acest chip nu-i greu 
de prevăzut că zona intimplă- 
toru'lui, a spontaneității și pito
rescului se reduce simțitor, sta- 
bilindu-se adică un acord mai 
adine dar nu, firește, mecanic, 
între viață și operă.

„Umanizînd" eroii și geniile, 
secolul nostru a strecurat destul 
de adine și un anumit coeficient 
de scepticism, în parte justifi
cat, în privința concordanței din
tre vorbă și faptă, dintre prin
cipii și acțiune, dintre viață și 
operă etc. Cercetările duh mare

Poșta rubricii
„BIOGRAFII

POSIBILE"

Am citit cu mare interes ar
ticolul Smarandei Jelescu, pri
mul din seria celor scrise la 
cea mai recentă inițiativă a zia
rului, aceea a unor Biografii 
posibile.

O inițiativă lăudabilă, nu nu
mai datorită faptului că antre
nează în discuții un mare nu
măr de cititori, contribuind ast
fel la o cunoaștere reciprocă 
mai bună, dar și datorită fap
tului că tema propusă te în
deamnă la reflecții, la o mai 
adincă autocunoaștere.

In ceea ce privește „Băiatul 
cu ochelari", eu sint de părere 
fundamental opusă celei publi
cate în ziar. După părerea mea 
Vive este și rămine pentru tot
deauna personajul pozitiv, chiar 
dacă „frămintările lui și incer
titudinile cădeau însă cam in 
gol". în jurul lui trăiau oameni 
adevărați, Vive primea lumină 
de la ei, dar meritul lui este 
că a reușit să-i intuiască, să le 
simtă adevărul și aceasta este 
suficient ca să întrezărim în 
el viitorul om. De unde totuși 
atîta „angoasă"? Datorită tine
reții. El se află la răscruce. Este 
in perioada de căutări, de in
certitudini. Este la acea perioa
dă grea, de trecere de la lumea 
copilăriei, a naivității adoles

Remarcabil
scenariu

Revista „Teatrul" publică 
cu evidentă preferință ulti
mele lucrări ale autorilor 
consacrați, prezentînd_ deci 
„in premieră" — fără emo
ții ! — texte de o certă va
loare. în numărul din iunie, 
de pildă, a apărut „Mușche
tarul român" de Mihnea 
Gheorghiu, evocare a ma
relui nostru domnitor-savant 
Dimitrie Cantemir. Revista 
aduce de data aceasta în a- 
tenția cititorilor săi un sce
nariu de film, admira
bil realizat de un scrii
tor care știe să îm
pletească adevărul istoric 
cu fantezia, datele de refe
rință cu descrierea literară. 
Pagini din viața eminentului 
personaj al istoriei și culturii 
românești, începînd cu ado
lescența și terminind cu bă
tălia de la Poltava, alcă
tuiesc cadrul unei povestiri 
pasionante. Autorul portre
tizează eroi reali, realizea
ză tipuri divers repre
zentative ale vremii, ori ima
ginează gjtele. Prin inter
mediul lor se reconstituie 
situația politică și socială a 
Moldovei, atmosfera diplo
matică din Europa, relații 
dintre state sau dintre înalte 
personalități. Liantul acestor 
reconstituiri, al evocărilor il 
reprezintă aventurile pline 

preț pe accentuarea contradic
țiilor, pe nepotriviri și, mai ales, 
pe compromisuri cu ideile șl ab
dicări de la principii. Cînd nu 
apar reacții pamfletare ca, alt
minteri, excelentul eseu „Con
tra artei și artiștilor" recent 
tradus și la noi, apare in pro
porții masive spiritul concesiv, 
filantropica „înțelegere", indul
gențele vînzîndu-se intr-un stil 
de-a dreptul papal. Toate aces
tea, mai ales filistinul spirit 
concesiv și tolerant, nu fac însă 
altceva decit să adîncească scep
ticismul, umilitor, față de posi
bilitatea, utopică după multi, a 
reciștigării minimei concordau-
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țe dintre viață și operă. Există 
apoi și tendința de a face din 
operă un fel de bilet de trecere 
la un fel de examen al eticii 
și. sub cuvînt că viața „adevăra
tă" a artistului este de fapt o- 
pera sa, biografiile devin sim
ple anexe, auxiliare lipsite de 
semnificații sau colecții de cu
riozități mai mult sau mai puțin 
excentrice. Scriitorii înșiși, unii 
dintre ei, se arată speriați de 
evoluția unei asemenea vulgare 
„demitizări" și iși publică auto
biografiile (o anchetă din re
vista Cronica este în felul ei 
reflexul unei atari situații). în 
aceste condiții apare lucrarea 
lui G. Munteanu, Viața Iui Emi- 
nescu, biografie a unui personaj 
exemplar. Unora poște să le 
pară întrueltva anacronică, ne
modernă credința autorului în 
unitatea indestructibilă dintre 
viață și operă, după cum eli
minarea unui anumit fel de a 
discuta despre nota de pitoresc 
și boemă din existența poetului 
riscă să treacă drept apologie și 
dogmatism etic. însă, pus sub 
semnul lui Hyperion, metafora 
condiției incoruptibile a geniu
lui eminescian, poetul ne apare 

De ce „băiatul 
cu ochelari"?

centine la realitățile crude ale 
vieții. Nereușita la facultate este 
primul vis destrămat, care-1 a- 
duce la realitate, care-1 maturi
zează. El are curajul să plece 
pe șantier. Să lupte, să-și gă
sească drumul de urmat. Și 
reușește. Moartea lui nu este 
întimplătoare. Moartea lui vine 
ca ceva necesar, ea simbolizea
ză drama unui om adevărat, 
care moare uneori „stupid".

Eu nu cred că prietenul lui 
este astăzi inginer la Lotru. El 
n-a simțit niciodată satisfacția 
muncii. Intre el și Vive există 
o prăpastie.

I se povestește o dată despre 
satisfacția supremă a muncii 
creatoare, despre niște semne 
pentru care Vive va muri mai 
tirziu. Băiatul cu ochelari a ci
tit cărțile de acasă. El știe că 
nu poate să aibă niciodată sa
tisfacția celui care vorbește și 
sigur îl invidiază din cauza a- 
ceasta. El reacționează brutal, 
călcind cu piciorul ceea ce este 
frumos, mai omenesc. El știe 
că nu o să aibă niciodată cura
jul lui Vive. Și pentru asta 
plinge in ploaie atunci, și urlă 
de nefericire...

El este un ratat ; dacă-1 cău
tăm bine sint sigur că îl găsim 
la masa unui bar, sorbind ca

-evocare
de vitejie și iscusință ale 
unui „mușchetar" român, 
căpitanul Mihuț Gălățeanu. 
D’Artagnanul moldovean de
votat Domnului — nu la în- 
timplare sau pentru răsplată 
— ci din profund patriotism 
e depozitarul nobilelor însu
șiri ale poporului. Mihuț, in
teligent, generos și dezintere
sat, este luptătorul neobosit 
și neînduplecat pentru o țară 
liberă, încrezător în biruința 
unui neam care, cum spune 
Cantemir, „aici iși are rădă
cinile". Portretul lui Dimitrie 
Cantemir luminează cu o 
rară strălucire, fiind, în ace
lași timp, luminat de faptele 
pline de credință ale celor 
ca Mihuț Gălățeanu.

Ultimul scenariu semnat 
de Mihnea Gheorghiu, ar pu
tea, bineînțeles, să stea la 
baza unui interesant film 
artistic. Publicarea lui in 
revista „Teatrul" poate fi un 
stimulent pentru studiourile 
noastre cinematografice. Dar 
nu numai pentru ele : densi
tatea lucrării, varietatea de 
acțiune, de locuri, de întîm- 
plări și tipuri ale epocii, 
existența unui asemenea per
sonaj ca Mihuț — toate re
comandă „Mușchetarul ro
mân" și pentru un excelent 
serial de televiziune.

V. tanasescu
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nu numai ca un exemplar ales 
al sintezei românești dar și 
simbolul unității depline dintre 
viață și operă, unitate posibilă 
in momentul „clasic" al culturii 
noastre. Bineînțeles că această 
biografie beneficiază de tot ce 
a precedat-o și in primul rînd 
de aceea călinesciană pe care 
n-o poate înlocui și nici nu e de 
dorit. Ceea ce realizează însă 
G. Munteanu este o anumită 
eliberare a lui Emineseu din 
condiția geniului abulic, lipsit 
de simțul realităților șau, cum 
scrie G. Călinescu : „puterea de 
a oglindi prezentul în vis, fă- 
cînd din el un cer întors și fără 
fund, este enormă și împiedică 
pașii tereștri". Nu intuiția este 
in asemenea rînduri inegalabi
lă, ci geniul expresiei care dă 
o forță neobișnuită și acapara
toare unui loc comun dmtr-o 
definiție romantică și dealtfel 
foarte populară. „Pașii tereștri** 
sint însă tot atit de siguri ca și 
zborul astral, iar antinomia, 
dacă ne sustragem definiției se
ducătoare, nu ne mai apare ire
ductibilă. De fapt tocmai cre
dința, închisă,' într-o asemenea 
antinomie face ca în biografia 

feaua rece, cu privirile pierdute 
în fum...

în încheiere aș vrea să atrag 
atenția asupra unor neajunsuri 
ale rubricii pe care — cel puțin 
judecind după primul articol — 
nimeni nu le-a sesizat. în pri
mul rind filmul este vechi. A- 
cum am 22 de ani, atunci cînd 
l-am văzut eram mult mai mic. 
Oare pot acum să-mi scriu im
presiile, atitudinea mea de acum, 
cînd am în mine doar niște a- 
mintiri adolescentine ? Și apoi 
— ca o paranteză, S. Jelescu 
are probabil și un alt avantaj. 
Al vîrstei. Cînd filmul era pe 
ecrane avea probabil virsta 
eroilor, de aceea i-au rămas 
așa de adine întipărite în memo
rie. Dar ce pot face eu care 
atunci eram prea tînăr ? Și a- 
poi, mă-ntreb, cîți cititori de 
30 de ani are ziarul ?

Ca să poți să fii sigur de tine 
in aprecieri, ar trebui să se 
apeleze la impresii mai recen
te, eventual la filme care mai 
rulează încă. Aceasta ar da po
sibilitatea unei verificări in plus, 
chiar după citirea unei „Bio
grafii posibile".

Cu stimă, 
SZABO CAROL 
Cluj

E3 E3 C3 E3 EZJ
Mai o țineți minte pe eroina 

filmului „Drum în penumbră", 
pe Mona 1 Mai țineți minte din 
povestea ei secvențele în care 
era nevoită să bată atent la ma
șină, în redacția revistei literate 
in care lucra, versurile anoste 
ale unor veleitari ?

Desigur n-am uitat filmul, dar 
sinceri să fim ne-au adus aminte 
de Mona versuri pe care le-am 
citit în unele reviste.

Ce mai bate Mona la mașină ? 
Poate cineva i-a dictat că „Une
ori e duminică prin odăi / Tam- 
nesam e duminică prin odăi /, 
îmbrac o rochie țeapănă și mă
nuși, / Pentru zurgălăii morți pe 
la uși... / Așez în farfurie sava
rine /, Și stau cu urechea ciu • 
lită la mine...**

Poate altcineva 1 se plînge ste- 
ril-infatuat : „M-a ales sau am 
ales / numele mă poartă sau eu 
il port / totul e drept e cinstit 
și mă rog / ca la un tată iubi
tor..."

Multă vreme textierii, autorii 
cuvintelor pentru cîntecele de 
muzică lejeră — și ea necesară, 
bineînțeles, ca și ele, cuvintele 
— erau persiflați. Pe drept cu
vînt persiflați. Au răspuns vre
odată textierii î Au răspuns ei 
vreodată criticelor noastre jus
te ? Nu ! Ce-au făcut atunci ? 
Ei bine, au așteptat, au așteptat 
perfizi ca revistele să publice 
versuri care să semene cu „tex
tele" lor. Și uite atunci că Mona 
bate la mașină : „Nimic mai sfînt 
în cer și pe pămint / Decit tul
burătorul legămint / între două 
ființe în univers / Ce-și împle
tesc zborul in mers / ..." sau 
„Chiar de nu vrei, fără să știi / 
Te port în minte zi de zi / Și 
de nu vii, nu-mi poți iua / Spe
ranța de a te aștepta..."

Ce-au făcut poeții ? Unii nu 
răspuns prompt, detașat, supe- 

poetului un loc inevitabil im
portant să-1 ocupe pornirea și 
recalcitranța boemă, notată cu 
oarecare dispreț in însemnări 
zilnice de T. Maiorescu și de
scrisă cu geniul pitorescului in 
Viața lui Mihai Emineseu de 
G. Călinescu.

Progresia singularizării, pusă 
și ea adesea pe seama demonu
lui boemiei, „reprezintă de fapt 
o progresie a calității de expo
nent, trepte ale acesteia, tehnici 
corespunzătoare".

în sfîrșit, tot în ordinea 
schimbării accentelor in inter
pretarea faptelor, se cad amin
tite raporturile poetului cu Ju
nimea și Titu Maiorescu, poate 
aspectul cel mai interesant din 
valoroasa lucrare a lui G. Mun
teanu. Accentul este pus hotă- 
rlt pe independența spirituală 
a poetului și, fără să rezulte 
nurnaidecit o subapreciere a ma
relui rol jucat de critic', acțiu
nii de integrare a lui Emineseu 
in cercul Junimii i se redă sub
stratul polemic, dezacordul per
manent care a însoțit-o. Din 
capul locului armonia și impre
sia de oarecare subordonare a 
poetului dispar făcînd loc unei 
integrări prin polemică și spirit 
critic. Student la Viena, Emi- 
nescu polemizează peste capul 
măruntului D. Petrino cu Maio
rescu însuși, lăsind să se înțe
leagă faptul neliniștitor că ma
ladia „formelor fără fond" nu lasă 
neatinsă însăși pledoaria pentru 
noua direcție critică. Intre cele 
două tipuri de negație, aceea 
eminesciană este desigur supe
rioară, organică, pozitivă. Spirit 
organic, sintetizator, poetul „ți
nea să-și condiționeze — scrie 
G. Munteanu — adeziunea la 
junimism de acceptarea sa ca 
restaurator al „ideii sublime", 
al „principiului celui bun" din- 
tr-o tradiție pe care Maiorescu 
o abolea cam nediferențiat. Cu 
un asemenea preț putea el răs
punde apelurilor către noile 
talente din subtextul criticelor 
maioresciene". Polemica nu va 
înceta după intrarea în cercul 
Junimii, luînd „forme de pre
meditare superioară, de persi
flare subtilă a ceea ce era limi
tativ în junimism". Astfel. Ve- 
nere și Madonă este „mijlocul 
de a pătrunde la Junimea prin 
metoda calului troian", Epigonii 
semnifică reabilitarea celor per
siflați de Maiorescu, reinstala
rea celor ce figurau în Leptura- 
riul lui Aron Pumnul la locurile 
lor, singurul mod de a adera al 
lui Emineseu fiind modul critic. 
Mai tirziu, la Timpul, poetul va 
proceda în același fel, provo- 
cînd justa observație a unui 
conservator marcant cum că el 
face din oficiosul partidului 
„organul antipatiilor sale". Dînd 
importanța cuvenită unor astfel 
de expresii ale voinței de inde
pendență și spirit critic și lăsind 
pe planul al doilea boema și Ce
lelalte, G. Munteanu scrie o bio
grafie ce ne dă impresia a fi 
mai sustrasă conjuncturilor ți 
gesturilor exterioare și. scoțînd 
personajul din atmosfera hip
notică a operei, imprimă vieții 
un mai puternic accent etic. 
Este biografia unui erou nu ide
alizat dar exemplar, care se 
construiește în deplină cunoș
tință de cauză, conformîndu-se 
in mod esențial unui „orar in
terior" ce prindea mai bine de
cit oricare altul ritmurile mari 
ale lumii și istoriei sale.

C. STANESCU
............... — — — .....

T. STANESCU

rior, complex, elegiac și generos: 
„Cintec sărat / Monosilabic / 
Vitale / Salturi de forță / Salturi 
mortale / Nervi infiletați / In 
mare / Salt în adine / De ră
coare / Viață cu / Ochii rotunzi. / 
Aici erau delfinii în ajun..."

Ce mai bate Mona la mașină ? 
Cine și de ce îi spune că : „Ceea 
ce iubesc de cînd mă știu / este

Ce mai bate
Mona la 
mașină?

un Harap Alb / Cu al cărui ar
măsar am învățat să zbor / îna
inte de Apoilo 11 / pînă la Lună 
și înapoi / Împărțind frățește / 
țărmul de jăratic. / Ceea ce iu
besc de cînd mă știu / este pri
ma iubire / cu ochii de ierburi 
de la a căror / înțepătură / mi 
se împleticește și astăzi / ce
rul..."

Cite nu aude Mona ? Cite nu 
aude Mona și trebuie să tacă și 
să bată atent la mașină, eu spa-

*•''1
țiu, eu literă aleasă, pe hîrtie cu 
antet redacțional...

Cineva îi spune eu o tristețe 
sfîșietoare : „Plec : / cîinii iși 
spală / casele albe în / păcura

PLASTICA Cartea de artă: N. ARCINTKCU-AMA

EXPRESIVITATE, VALOARE
Șl MESAJ PLASTIC

Cartea lui N. Argintescu- 
Amza este alcătuită, firește se
lectiv, dintr-o suită de artico
le publicate în răstimpul a 30 
de ani. Această manieră de a 
organiza un volum pare, și este, 
uneori riscantă. Destule expe
riențe neconvingătoare în a- 
ceastă direcție ne întrețin o 
suspiciune ce poate deveni, în 
lipsa unei atente cercetări și 
generoase deschideri critice, 
pur și simplu o prejudecată. 
Uneori insă, o astfel de formu
lă este semnificativă tocmai 
pentru extensiunea teritoriului 
critic, dar și pentru reveniri ce 
caracterizează o anume natură 
interpretativă, pentru rigoarea 
și profunzimea analizei unor 
fapte de artă cotidiene (expo
ziții personale, retrospective, 
saloane, colocvii, simpozioane 
etc.), în general pentru ținuta 
profesională și angajarea unui 
critic, pentru interesul său față 
de fenomenul artistic viu, con
temporan. Se înțelege, cînd 
materia propusă implică toate 
acestea, și in cazul nostru le 
implică masiv și convingător. 
Cartea lui N. Argintescu-Amza 
are, paradoxal, o unitate și con
secvență mai accentuată chiar 
decit a uneia construită in ju
rul unei teze unice. Lectorul 
atent descoperă că aceasta se 
datorește numai în subsidiar 
unei dibăcii de selecție. Este 
vorba în primul rînd de coeren
ța și consecvența unei gîndiri 
critice, de sensul și spiritul 
unui demers, de o probitate ce 
nu devalorizează cu trecerea 
timpului o judecată sau alta. 
Iată de ce, fie și sub raportul 
eticii profesionale, lucrarea Iul 
N. Argintescu-Amza ne impune 
ca o veritabilă lecție.

Fie că se referă la presti-
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între experiment și reușită
Pentru Aleksei Batalov marile 

performanțe se pare că au ră
mas „Zboară cocorii", „Nouă 
zile dintr-un an", „Doamna cu 
cățelul" și „Mantaua". Primele 
trei pentru actor, ultimul pentru 
regizorul care nu s-a temut să 
ecranizeze în 1962 celebra proză 
a lui Gogol. Era de fapt debutul 
ca regizor, un debut — eveni
ment cinematografic ce-1 înscria 
în rindurile marilor creatori ai 
filmului sovietic.

Trecind la un text de Dosto- 
ievslci. la „Jucătorul", la drama 
tinărului învățător Alexei Iva- 
novici, omul ale cărui resorturi 
sufletești au cedat ușor la pri
mul contact cu un mediu ostil, 

vorbelor / și riul poartă / floarea 
alunului / ce și-a pierdut fruc
tul / in mustul / țărmului Inter
zis.**

Ce mai bate Mona la mașină ? 
Poate : „Unde doru-Ru, depăr
tare, fața închisă în ochi / stră
veche cu părul adiind pe tim- 
pla străină unde este ? / în șir 
suie stinsul jos (văzuse fața a- 
pei) / rotindu-se in pustie, și 
sete ! / și din ochiu-i fecioara- 
Ru deschide gura / fără limbă : 
nuntirea a doua e iubire, / do
ru-Ru, / Ru, / O... !" sau „Maica 
iși pierde mintea cînd sinul i se 
rupe virginal, / și neiubit copi
lul pustiei se oprește în mijlo
cul / morții — (orbirea cuvintu
lui in paradis) / în clipa rostirii / 
numai Iubita se stăpînește / stă- 
pînind doar un mormînt, aproa
pe, sfîntă, / pură logodnică în
drăgostitului veșnic înșelat : o- 
chii ? sinul ? umbre ale singură
tății / nemîngîiate și împli
nite. /“

Dar dacă într-o zi Mona și-a 
permis să rîdă ? Căci ce putea 
face altceva bătînd la mașină 
versurile : „O costelivă iapă 
mi-e sufletul în tăcere / Și atît 
de mare-i suferința / Că nu mai 
am durere /", sau cînd a auzit că 
„Aureola văzduhului în apus / 
Să-și răscumpere purpura / Din 
bazaruri orientale / Și dansul 
din buric / Să-și joace ritmul / 
Pudic și mic..."

TUDOR STANESCU

Bibliografie : Versurile amintite 
au fost publicate în revistele : 
„Ateneu" nr 7/1973, „Convorbiri 
literare" nr. 13/73, „Orizont" nr. 
30/1973, „Cronica" nr. 30/1973. 
„Argeș" nr. 6/1973 și în două re
cente apariții editoriale, „Luci- 
fera" și „O noapte cu Hamlet" 

gioși artiști români (Pallady, 
Petrașcu, Țuculescu, Lucian 
Grigorescu, Brâncuși, Angliei 
cărora le-a consacrat subtile a- 
nalize) sau străini (Vermeer, 
Kokoschka, Beckmann), la fe
nomene ce s-au impus cu preg
nanță atenției publice în ulti
mele decenii, autorul iși păs
trează aceeași perspectivă in
tegratoare, de esență umanistă. 
N. Argintescu-Amza formulea
ză cu claritate rezervele față 
ceea ce se experimentează uneori

| N ARfSlNTESCU MÎZA ; 
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nociv pe corpul artei, atit din 
direcția diletantismului, cit și 
din aceea a exagerărilor snobe, 
confuze, sterile .șl artificiale. O 
poate face nu numai datorită 
unei sigure intuiții, ci și dato
rită unei întinse informații. El 
nu are complexele unei bune 
părți a criticii în fața a tot ceea 
ce se experimentează uneori 
justificat, alteori nejustificat j 
nu se arată intimidat de nou
tatea unui fapt artistic (față de 
care ignoranța profesează, se 
știe, fie respingerea violentă, 
fie acceptarea fără rezerve). El 
nu apelează la un limbaj so
fisticat și prețios pentru că de-

Două ecranizări

Batalov reușește doar în ceea ce 
se numește atmosfera, cadrul po
vestirii. Personajele însă, chiar 
prezentate detașat ironic, au 
ceva din lumea eroilor lui Ce- 
hov. O tristețe limpede, dezar
mată și inutil mărturisită, alta 
decit aceea care Întreține chinui
toarele convulsii afective ale 
personajelor dostoievskiene.

Este desigur in filmul lui Ba
talov o altfel de „lectură" cine
matografică a textului clasic, 
una unde nu recunoaștem eroii 
lui Dostoievski, ci doar izbitoa
rea asemănare dintre aceștia și 
eroii filmului, ceea ce este alt
ceva.

în rolul principal, Nikolai Bu- 
liaev, adolescentul pe care Tar
kovski îl distribuise demult în 
rolul principal al filmului „Co
pilăria lui Ivan", ni-1 prezintă 
pe tînărul învățător, conform 
opticii regizorale, ca pe un om 
ce-și dedublează continuu per
sonalitatea, fiind și cel care gîn- 
dește și înțelege totul și cel care, 
neputincios, nu acționează, a- 
flîndu-se între ei doi o graniță 
de netrecut. în spiritul lui Dos
toievski drama ieșea din impo
sibilitatea împăcării eroului cu 
lumea în care trăiește, în filmul 
lui Batalov drama e provocată 
de sinceritatea mereu înșelată a 
tinărului...

„JUCĂTORUL" rămine față 
de celelalte ecranizări după Do
stoievski, „Frații Karamazov", 
„Crimă și pedeapsă" și „Idiotul" 
doar un exercițiu de stil datorat 
unui cineast remarcabil.

★
Chiar în anul în care a decedat 

marele maestru al desenului a- 
nimat Walt Disney, deci în 1967,

INTERVIU LA VULCANA
Sîntem martorii unei ade

vărate campanii în presa 
literară pentru reactualiza
rea genurilor gazetărești. 
Publiciști de prestigiu șe 
preocupă, la zi, de eveni
mentele în urma cărora ceva 
în viața socială se schimbă, 
anumite straturi nuanțîn- 
du-și dimensiunile. Resurec
ția genurilor este determi
nată nu de necesitatea de a 
echilibra, valoric, această 
sferă considerată de tranzi
ție, ci de incandescența 
evenimentului politic. în a- 
cest sens, Ecaterina Oproiu 
Izbutește ca prin rubrica 
„Condiția femeii" pe care o 
susține în „Contemporanul" 
să prezinte succesiv capi
tole dintr-o mai întinsă lec
ție de interviu. în penulti
mul număr discută despre 
condiția femeii cu trei ti
nere. Mai precis, realizează 
tabloul unei mame prin de
clarațiile propriilor copii. 
Tehnica de care uzează ? 
Lipsa chestionarelor preala
bile și, după cum trans
pare din discurs, absența no
tei de „lecție învățată". Eli
minarea unor chestiuni ne
semnificative, de amănunt, 
exclusiv de .culoare, sau oco
lirea unor imagini călduțe 
care nu pot duce la împli
nirea experimentului gazetă
resc dau autenticitate și 
expresie dialogului. 

ține proprietatea termenilor, 
valoarea cuvintului, șlefuite 
deopotrivă de-a lungul unei în
tinse activități critice și a unei 
activități de traducător de poe
zie.

N. Argintescu-Amza cultivă 
în scrisul său un soi de cor
dială oralitate ce-i apropie și 
pe plan afectiv lectorul. El 
caută interlocutorul pe care-i 
conduce, ca partener egal spi
ritualicește pe tărîmul delicat și 
complex al artei. Este deci un 
critic care scrie în primul rind 
pentru public, iar forma agrea
bilă a scrisului său, ce nu se 
instituie niciodată ca semn al 
unui orgoliu disimulat este un 
punct de contact, lucid căutat, 
cu cei cărora li se adresează, o 
manifestare concretă a credin
ței în necesitatea comunicării 
săvlrșită de operele de artă dar 
și de lucrările de analiză dedi
cate acestora. Nu întimplător 
una dintre secțiunile cărții sale 
se încheagă sub titlul „Artist, 
critic și public".

Critica sa de factură eseisti
că, cu certe calități literare nu 
se depărtează totuși de obiec
tul propus discuției, de anali
za concretă căreia excursiunile 
în alte domenii ale artei (de 
regulă literatura) îi acordă nu
mai o insolită și uneori tulbu
rătoare deschidere. Divagația 
sa este într-un fel o capcană. 
Judecată prob și atent ea își 
dezvăluie rațiunile exacte in 
economia expunerii, o rigoare 
caracteristică unei elevate ținu
te intelectuale, tot așa cum for
mulările sale atractive. în tonul 
unei lejere causeril, ascund 
profunde și surprinzătoare con
statări.

C. R. CONSTANTINESCU

studiourile care-i poartă numele 
au realizat în regia lui Wolfgang 
Reitherman un lung metraj 
după una din cele mai populare 
opere ale literaturii engleze : 
CARTEA JUNGLEI de Rudyard 
Kipling.

Printre lung metrajele de de
sene animate — în general fil
me de calitate în care întîlnim 
întotdeauna o uimitoare fantezie 
și un umor greu egalabil în su
biectele interpretate de actori — 
CARTEA JUNGLEI poate fi so
cotit unul dintre cele mai bune.

Cunoscutei povești a convie
țuirii micuțului Mowgli, adapta
tă destul de liber pentru ecran, 
printre animalele junglei, îm
părțite în prieteni sau dușmani, 
i se adaugă de către realizatorii 
filmului o ironie necruțătoare 
care surprinde plăcut toate ca
tegoriile de spectatori cărora le 
este adresat filmul. Astfel, ani
malelor junglei le sint împrumu
tate caractere și moravuri uma
ne, elefanții conduși de Hatl se 
aseamănă cu o unitate din tru
pele coloniale engleze, ursul Ba- 
loo este un lăudăros cu suflet 
mare, vulturii reprezintă truba
duri modernizați (un fel de 
beatnici), maimuțele, niște scan
dalagii iresponsabili, o mare fa
milie de hippy în cetatea din 
inima junglei.

Fabulă de proporțiile unui ro
man, CARTEA JUNGLEI mora
lizează discret, artistic, oferind 
deopotrivă pilde despre drepta
te și putere, despre bărbăție și 
curaj, un spectacol amuzant al 
cărui final îți pare că a venit 
prea devreme.

Remarcabil ni s-a părut in
terviul „Duminică, la Vul- 
cana, la fin". La Vulcana, 
la fin. De ce la fin și nu, să 
zicem, o discuție cu Melania 
Medrega la ea hcasă sau in 
altă parte ? Pentru că (acesta 
ar putea fi capitolul doi al 
presupusei lecții care s-ar 
putea intitula — condiția 
existenței), experiența publi
cistică i-a întărit Ecaterinei 
Oproiu convingerea că omul 
reacționează „uman" atunci 
cînd investighezi legătura 
lui esențială. aceea care-1 
ține in mediul respectiv, de 
care depinde existențial.

N-am vrea să spunem că 
reușita interviurilor ar veni 
de la acest, să-i zicem, flux 
al înțelegerii pe care-1 ge
nerează reporterul. Fasci
nația dialogului decurge, 
dincolo de construcția impe
cabilă a discursului, din ma
rea acuitate problematică a 
temei propuse. Condiția fe
meii, imperativ politic pre
zent, nu se poate reduce, 
propagandistic, doar la înfă
țișarea unor personalități de 
excepție. Or, întreprinderea 
reporterului este capabilă de 
a determina femeia să nu 
mai coexiste doar ca titulară 
juridică a egalității...

D. I. DINCA

PENTRU
TOMPUIL

DV. OBER 

[grâcmis
URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 

Sala Palatului (orele 18; 20,30), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina București
(ora 20).

DISTRATUL: Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Festlv.-.l 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grădina Festival (ora 20).

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

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).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Lu
ceafărul (ora 20,15).

ȘI SALUTA RÎNDUNELELE î 
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 
copil (ora 9,30).

JUCĂTORUL i Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE 8 
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI t 
Excelsior (orele 8.45; 11,15; 13.30; 
16; 18,30: 20,45), Buzeștl (orele 9; 
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30). Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
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 : Crlngași (ora 19).
CORNUL DE CAPRA : Crfngașl 

(orele 15; 17,30).
LUMEA SE DISTREAZĂ : Bu- 

eegi (orele 16; 18; 20), Lira (orele 
15,30: 18; 20,30), Grădina Bucegl 
(ora 20,15), Grădina Lira (ora
20,15).

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

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

MONTE CARLO 1 Giuleștl (orele 
15,30; 18; 20,15). Rahova (orele 
15,30; 18: 20,15).

CEATA s Ferentari (orele 15; 18)
20,15).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA 1 
Miorița (orele 9; 12,30: 16; 19,30),
Volga (orele 9; 12,30: 18: 19.30),
Tomls (orele 9; 12,30; 16; 19.30), 
Grădina Select (ora 20,15), Grădi
na Tomis (ora 20).

TU. EU ȘI MICUL PARIS Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Popu
lar (orele 18: 19), Progresul (orele 
15.30: 19).

TE AȘTEPTAM. FLACAULE t 
Vitan (orele 15,30; 17,30: 19,30).

FLUTURII SINT LIBERI 1 Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30:' 16: 18 15;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18: 20,30), 
Grădina Arta (ora 20.15).

ELIBERAREA (seriile IV—V) 1 
Înfrățirea (orele 15,30; 19).

ROND DE NOAPTE-: Cotrocenl 
(orele 15.30; 18: 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA • Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : U- 
nlrea (orele 15,15; 17.45; 20,15),
Grădina Unirea (ora 20.30).

PE ARIPILE VÎNTULUI t Are
nele Romane (ora 20).

copur capitanui.ut grant : 
Grădina Vitan (ora 20,15).

acei oameni minunați șt 
mașinile lor zburătoare 
(orele 10: 12.30: 15,30; 18), UIMI
TORUL DR. CLITERHOUSE (ora
20.30) : Cinemateca „Union".

SÎMBĂTĂ, 4 AUGUST 1973

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale, 9,55 
Melodia zilei : „Florile din fereas
tră" de Constantin Alexandru. 
10.00 Turist club. 11,00 Știință șl 
tehnică. 11,10 Profil pe portativ. 
Zoltan Aladar. 11,30 Poveștile Ope
retei. 12,00 Transmisiuni directe 
din țară. 12,10 Invitație in fonote
că — muzică ușoară. 12,55 Melo
dia zilei. 13,00 închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,00 știrile 
după-amiezli. 17,05 Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor, 18,00 Șapte zile, șapte arte : 
Muzică. 18,10 Ascultătorii ne pro
pun. 18,55 Melodia zilei. 19,00 
Radio-vacanța transmite. Un bob 
de sare... pe plajă — emisiune 
muzical-distractivă. 21.00 Sîmbătă 
seara dans. 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22.30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23.15 Poetica ; 
Platon Pardău. 23,20 Opera 
„Capuletti" și „Montecchi" de 
Bellini (fragmente). 23,55—24,00 
Ultimele știri.

DUMINICA 5 AUGUST 1973

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei. „Cîntec" d® Ho- 
rla Moeulescu. 10,00 Clubul Invlta- 
ților. în lumea vitezelor. 11,00 Ști
ință și tehnică. 11,10 Profil pe por
tativ, — Temistocle Popa. 11.30 
Tranzistor-melodii. 12,00 Invitație 
țn fonotecă. 12.55 Melodia zilei. 
13,00 închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,00 Știrile după-amiczil. 
17,05 „Alo, Radio !** — muzică u- 
Șbară la cererea ascultătorilor. 
16,00 Șapte zile, șapte arte. Dans.
18.10 Dublu recital ; Severine șl 
Cornel Constantiniu. 18,55 Melodia 
zilei. 19,00 Romanțe. 19,30 Știri. 
19,35 Concertul Orchestrei simfoni
ce a Radiodifuziunii din Noua 
Zeelandă, 20,00 Teatrul Radiofonie. 
Groapa cu furnici. 21,00 Radio- 
super-top — gala locurilor I. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic.
22.10 Panoramic sportiv. 22,30 Me
lodia zilei. 22,35 Vedete ale muzi
cii ușoare. 23,15 Poetica. Mi'nal 
Elin. 23.20 Jazz-portret. 23,55—24,00 
Ultimele știri.
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LA F.E.A.,

DESPRE

UN DIALOG

In puține alte locuri o discu
ție despre tinerețe și creativitate 
este mai îndreptățită, mai „aca
să", decît la Fabrica de ele
mente pentru automatizări. Ar
gumente ? în primul rind, pentru 
că aici vîrșta medie a salariați- 
lor este de 23 de ani. Pe de 
altă parte, la F.E.A. profilul pro
ducției se situează în unul din
tre cele mai actuale domenii ale 
tehnicii. Aici este produsă apara
tură pentru automatizare — elec
tronică și pneumatică — desti
nată, cu precădere, industriei 
chimice dar și altor ramuri, de 
la construcția de mașini la ex- 
traoția petrolieră automată. Be
neficiarii acestor produse de 
înaltă tehnicitate sînt nu numai 
întreprinderi și centrale industria
le din țara noastră, ci și firme 
— unele cu experiență și tradiții 
tehnice deosebite — din peste 20 
de țări din Europa, Asia, Africa 
și America.

După cum aveam să aflu, în 
prezent acești tineri, care și-au 
cîștigat prin intermediul produ
selor ieșite din mîinile lor o bine 
meritată faimă de hărnicie și 
pricepere, se află angrenați în- 
tr-un efort intens de moderniza
re a producției.

— în automatică, remarca tî- 
nărul inginer Ion Munteanu, 
noul apare, practic, de la o zi 
la alta. Pentru o fabrică ca a 
noastră este esențial să „ținem 
pasul" cu înnoirile ce au loc con
tinuu pe plan mondial. Vedeți, 
cînd a intrat în funcțiune, 
F.E.A- producea, sub licență, a- 
parate de cea mai înaltă tehnici
tate la acea vreme. Dacă însă 
ne-am fi mulțumit să producem 
în continuare la același nivel, 
ne-am fi găsit astăzi în urma 
altor firme care introduc în fa
bricație produse noi, cu caracte
ristici superioare. Iată de ce 
efortul pe care specialiștii fabri
cii, în colaborare cu cei ai In
stitutului de proiectări pentru 
automatizări, îl fac pentru în
locuirea vechiului sistem de pro
ducție cu unul nou, de concep
ție românească, care folosește pe 
scară largă circuitele integrate, 
este hotărîtor pentru păstrarea, 
în continuare, a prestigiului pe 
care l-au cîștigat produsele 
noastre.

într-adevăr, acest efort în pare 
sînt cuprinși practic tc/i salaria- 
ții, de la specialiști la munci
tori, este hotărîtor. Așa cum sima 
angajamentele, cercetările vor fi 
încheiate în cursul acestui an,

TINEREȚE Șl
CREA TIVITA TE

primele produse din noua serie 
urmînd să intre in fabricație la 
începutul anului 1974.

Că aceste angajamente vor de
veni realitate o dovedesc nu
meroasele propuneri de invenții 
și inovații pe care tinerii le-au 
înaintat serviciului tehnic. în 
cursul anului trecut ele au de
pășit cifra de 50. Lor li s-au 
adăugat, numai în primele trei 
luni ale acestui an, încă 12 dosa
re cuprinzînd idei tehnice noi, 
a căror aplicare va aduce eco
nomii însemnate. De asemenea, 
prin lucrările de autoutilare s-au 
economisit, tot în primul trimes
tru, peste 500 000 lei.

Toate propunerile tinerilor ur
măresc un obiectiv comun : îm
bunătățirea producției, creșterea 
gradului de tehnicitate și impli
cit, de competitivitate a produ
selor fabricii. Iată numai cîteva 
exemple. O calc foarte modernă 
în automatizare o reprezintă afi
șarea numerică a valorilor măsu
rate. Pentru beneficiari, pentru 
operatorul de la panoul de co
mandă din industria chimică sau 
petrochimică, de exemplu, aceas
ta înseamnă ușurarea muncii, si
guranță în funcționarea aparatu
rii, precizie în stăpînirea proce
sului tehnologic. O asemenea so
luție a fost propusă în vederea 
modernizării aparaturii de măsu
ră și control produsă în fabrică 
de tinerii ingineri Roland lones- 
cu și Gabriel Totolici, sub con
ducerea inginerului șef Tănase 
Florea. Noile produse, aflate în 
curs de omologare, vor intra în 
fabricație încă la sfîrșitul aces
tui an.

Creația tehnieă nu este însă 
nici pe departe un apanaj al spe
cialiștilor. După cum sublinia 
inginerul Mihai Ciobanu, secre
tarul comitetului U.T.C., nu
meroase propuneri de invenții și 
Inovații au fost făcute de tineri 
muncitori din cele mai diferite 
secții ale fabricii. Astfel, Nicolae 
Burlea și Valeria Buzatu au adus 
interesante îmbunătățiri în con
strucția aparatelor de măsură pe 
care le produce secția lor.

— Este un lucru normal, opi
na interlocutorul meu. La nive
lul de tehnicitate la care se lu
crează în fabrica noastră munci
torii sînt departe de efectuarea 
unor activități mecanice. îmbu
nătățirea unui produs de aseme
nea nivel reprezintă, de fapt, 
abordarea noului, constituia o 
cercetare directă.

Nivelul ridicat al activității co

tidiene de la F.E.A. se reflectă 
și în aprecierile pe care le-au 
cucerit roadele creșției tehnice a 
tinerilor de aici. Pentru ingenio
zitatea soluțiilor propuse și apli
cate în producția curentă a fa
bricii, juriul Expoziției interna
ționale a tinerilor inovatori, or
ganizată în toamna anului tre
cut la Moscova, a acordat ingi
nerilor Gheorghe Palade și Ion 
Turturică medalii de argint, iar 
standului întreprinderii Diploma 
de onoare a expoziției.

Sînt recunoașteri ale meritelor, 
dar și ale marilor disponibilități 
pe care tinerii de la F.E.A. le 
au în efortul general ce se face 
în țară pentru a produce mai 
mult, mai bine, mai ieftin, mat 
competitiv.

PETRE JUNIE

Noutatea, înaltul nivel tehnic 
al producției — acestea sint 
atributele activității cotidiene 
la Fabrica pentru elemente 

de automatizări

• Extratcreștrii sint din 
nou în actualitate : con
form unor ipoteze emise 
de specialiștii argentinieni, 
nave cosmice provenite din 
alte lumi și-ar fi stabilit 
baze submarine în golfurile 
litoralului patagonez. • în 
Uniunea Sovietică se află în 
curs de proiectare un avion 
de pasageri gigant cu două 
etaje, a cărui capacitate de 
transport va fi de 350 de 
persoane. • La Institutul de 
cercetări electronice din 
București a fost realizat un 
aparat cu ajutorul căruia se
poate testa automat rezisten
ța betonului din orice tip de 
clădire. • Biologii americani 
recomandă un nou tip de
pansament 
membrana

pentru răni : 
care căptușește

partea interioară a cojilor de
ou, material care pare să
posede capacitatea deosebită 
de a grăbi procesul de vin
decare. • La Krasnovodsk, in 
U.R.S.S., se construiește o

instalație de desalinizare a 
apei de mare, care va func
ționa pe baza energici sola
re. • în India se preconi
zează realizarea unei rețele 
de stații de televiziune care 
vor recepționa un program 
unic, transmis prin satelit, 
destinat acoperirii în întregi
me a necesităților dezvoltă
rii învățămîntului in regiuni
le rurale ale țării, c Un grup 
de psihologi din R.F.G. au 
pus la punct un program 
anti-fumat în 37 de puncte, 
care asigură, conform afir
mațiilor autorilor, renunța
rea deplină sau reducerea 
considerabilă a consumului 
de tutun. • O firmă de con
strucții din California a fo
losit cu succes o piesă de 
artilerie pentru săparea lu- 
nelelor ; după opinia specia
liștilor, la o frecvență de o 
lovitură de tun pe minut se 
poate atinge o viteză de lu
cru de 45 de metri pe zi.

Viață la zero 
absolut ?

Departe de a constitui o ipo
teză, supraviețuirea microorga
nismelor în condițiile unor- „ge
ruri" apropiate de cea mai scă
zută temperatură posibilă repre
zintă o constatare științifică. Se 
știe că sporii și virușii supuși unei 
puternice răciri, trec în stare de 
anabioză, își suspendă temporar 
viața. Dovada acestei posibilități 
a fost evidențiată de reînvierea 
unor germeni aflați pe fragmente 
de meteoriți. Însăși măsurile de 
decontaminare și carantină ce 
s-au luat în cadrul expedițiilor 
de explorare a Lunii reprezintă 
asigurarea împotriva unei even
tuale infectări cu microorganis
me străine Terrei, „călite" d» 
frigul cosmic, apropiat ca valoare 
de zero absolut.

Natura nu a înzestrat insă cu 
o asemenea rezistență organisme
le superioare. Utilitatea ei ar fi 
însă deosebită. Un singur exem
plu, popularizat deja de literatu
ra de anticipație, este elocvent : 
anabioza echipajelor în cursul 
zborurilor cosmice lungi. Iată de 
ce oamenii de știință se interesea
ză tot mai mult de acest nou 
domeniu al științei despre via
ță : criobiologia, viața la tempe
raturi scăzute. Or, ultimele con
statări ale cercetătorilor justifică 
pe deplin optimismul.

Astfel, specialiștii englezi au 
reușit să oprească temporar via
ța unor embrioni deja formați. 
La Universitatea din Cambridge 
a avut loc un experiment unic 
pînă în prezent în istoria biolo
giei. Ovulele fecundate de șoare
ce au fost răcite la o temperatu
ră de --269 de grade. După de
congelare, embrionii au fost im
plantați din nou în organismul- 
gazdă unde majoritatea lor au 
continuat să se dezvolte. Șoare
cii nou născuți au fost și ei pe 
deplin normali.

Posibilitatea conservării fetuși- 
lor, în afara interesului științific, 
a perspectivelor pe care le des
chide, prezintă și o laturi prac
tică deosebit de atractivă pen
tru geneticieni. Ei pot conserva 
astfel proprietățile inițiale sau 
dobîndite ale unei anumite spe
cii aflată în curs de modificare. 
Selecționerul poate dispune în a- 
cest fel de numeroase „linii", 
sortimentul de material biologic 
pe care îl are la dispoziție pentru 
crearea unor specii noi, superioa
re de animale fiind considerabil 
îmbogățit.

Perspective practice extrem de 
interesante deschid și experien
țele chirurgilor americani referi

toare la conservarea prin frig, a 
organelor destinate transplantu
lui. Se știe ce dificultăți deosebi
te se ivesc în găsirea, la momen
tul oportun a unui donator po
trivit. Încercările ce se fac în 
prezent pentru elaborarea, pe 
baza unei memorii computeriza
te și a evidenței supravegheată 
de calculatoare a posibililor do
natori și primitori, sînt departe 
de a fi satisfăcătoare. Or, expe
riențe recente au demonstrat po-

Tinerii de la I.CkP.E., autorii 
unor soluții originale privind

ECONOMIA DE ENERGIE
de dr. ing. FLORIN TĂNĂSESCU

„Foamea de energie elec
trică" — poate ca un cai 
particular al foamei generale 
de energie a societății mo
derne — devine un factor tot 
mai frecvent pus în discuția 
specialiștilor de pretutindeni. 
Ei sînt chemați să ia măsu
rile cele mai corecte pentru 
asigurarea unei dezvoltări 
continue a bazei materiale 
care să satisfacă necesitățile 
creșcînde ale omului zilelor 
noastre.

Iată de ce, în paralel cu 
„Inventarierea" unor surse 
noi de energie — mai puțin 
economice astăzi, dar de 
perspectivă mîine, tehnicia
nul se străduia să le utili
zeze corespunzător pe cele 
de care dispune, încercînd 
să elimine tot ceea ce se 
cheamă risipă. Cu toții am 
auzit de factorul de pu
tere al rețelei. Cu cît acesta 
este mai mare, cu atit pier
derile de energie sînt 
mai reduse și randamentul 
transmisiei mai bun. Motiv 
pentru care la Institutul de 
cercetare și proiectare pen
tru industria electrotehnică 
din București (I.C.P.E.) — u- 
nitate cu tradiție în cerceta
rea tehnică românească au 
fost inițiate numeroase teme 
pentru compensarea manuală 
sau automată a energiei e- 
lectrlce reactive la micii sau 
marii consumatori.

Eforturile tînărului colectiv 
de cercetare a cărui vîrstă 
medie nu depășește 33 de ani 

sihilitateo păstrăflii, prin răkire, a 
unor organe extirpate din orga
nism. Rinichi supuși unei răciri 
la —20 de grade au fost trans
plantați apoi ou succes, reluîn- 
du-și activitatea normală. 0, ră
cire la aproximativ —200 de 
grade, afirmă specialiștii, ar asi
gura o conservare nelimitată a 
organelor, în adevărate „hfinsi", 
de unde s-ar putea alege mate
rialul cel mai potrivit pentru 

transplantare.

șl la care numărul de cerce
tători U.T.C.-lști este predo
minant, s-au concretizat' prin 
realizarea unor echipamente 
deosebit de complexei, cu 
multe soluții brevetata. Da 
torită economicității jor. ele 
se află în asimilare încă din 
acest an la întreprinderea 
ELECTROTEHNICA din 
București. întreprindere cu 
care institutul întreține sta
bile și fructuoase relații 
de colaborare. Variantele 
oferite, baterii cu trepte 
de condensatoare egale sau 
neegale, comandate de echi
pamente specializate de au 
tomatizare, permit ca după 
schema logică stabilită, ur
mărind factorul de putere a.1 
rețelei, să se introducă nu
mărul de baterii de conden
satoare care s& compenseze 
energia reactiva și să se ob 
țină factorul de putere dorit.

Numărul mare de tipova- 
riante ce se pot stabili — 
peste 200 — abaterea de re
glaj sub 7»/«. numărul trep
telor de reglare de ordinul 
10—15, timpii de răspuns 
2—8 sec., compensarea sta
tică fără a mai apela la gru
puri de mașini electrice spe
ciale, justifică rapida lor so
licitare și încununează efor
turile unui grup de tineri 
cercetători care au oferit o 
soluție de deosebită valoare 
tehnico-economică, premiată 
anul trecut la „Concursul 
internațional al realizărilor 
tinerilor" de la Moscova.

CAFEAUA ESTE UN
STIMULENT OBLIGATORIU?
Zilele trecute, începusem să 

derulez jurnalul despre valoarea 
și antivaloarea cafelei, cînd. un 
amic, mare fumător și amator 
pasionat de cafele, îmi bate la 
ușă. Mai in glumă, mai în serios 
îmi mulțumește că jurnalul meu 
a reușit să-i convingă pe cei doi 
fii ai lui — unul student, altul 
în perspectivă — să fie foarte 
temperați. Și acum ce mai ataci, 
continuă el zimbind spre hirtia 
pregătită pentru scris. Cafeaua, 
ii răspund. Nu te temi că bi
ciuind pe rind, alcoolul, tutunul, 
cafeaua, vei fi socotit — nu te 
supăra — puțin demodat, puțin 
în afara, vremurilor moderne ? 
Ca și cînd, a fi în pas cu vre
murile moderne înseamnă să 
scoți fum pe nări și să amesteci 
coniacul in cafea, încerc să-i re
proșez. Dar cafeaua, după cite 
știu, are destule calități ? Toc
mai despre calitățile și defecte
le ei încercam să scriu. Dacă 
vrei îmi poți pune oricîte între
bări. și pentru că te știu amator 
de date exacte ți le voi pune la 
dispoziție.

Prietenul se lăsă ispitit de a- 
eeastă invitație, și-mi pune pri
ma întrebare. Ce știu despre is
toria cafelei ?

Cafeaua e o băutură — dună 
cum știm — obișnuită, din 
grăunțele unei plante numită 
caftea arabica. Cea mai veche 
utilizare a băuturilor de cafea 
se pierde în negura legendelor. 
Șe povestește că descoperirea 
cafelei se atribuie unor păstori 
arabi, care au văzut cîteva capre 
zburdind toată noaDtea dună ce 
rmneaseră boabe de cafea. A- 
ceștia au povestit intimplarea 
unui preot dintr-o minăstire a- 
propiată. care i-a sfăf.ut să 
culeagă boabele și să-și facă din 
ele o băutițră. Treptat această 
băutură s-a făcut cunoscută în 
toată lumea. Culturile de cafea 
s-au extins in mai toate țările 
calde. Varietăți multiple, în di
ferite arome și multiple feluri 
de a fi preparate. în Orient șe 
bea cafea tare, în Anglia cafea 
slabă, în S.U.A. cafea multă 
(anual peste 500 000 tone, adică 
2,5 kg cafea boabe pe cap de 
locuitor). Și la noi in țară, con
sumul cafelei s-a extins treptat. 
La început ca o băutură de vi
zită, ajungind astăzi la un con
sum destul de mare. Se bea di- 

dr, VALERIU VEVERA, 
medio primar Spitalul clinic 
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mineața, sau în loc de micul 
dejun, înaintea mesei de prînz 
ca un stimulent cerebral, după 
masa de prînz la o țigară, seara 
la o vizită.

Ce substanțe conține cafeaua, 
această băutură aromată, care 
își face mereu noi adepți ? 
continuă prietenul.

O serie de substanțe chimice 
printre care cafeina, întilnită de 
altfel nu numai in cafea ci și 
în ceai, cacao, mată (băutura 
națională a multor țări din Ame
rica de Sud), băuturi din nuca 
de cola, o băutură din Paullinia

Sorbilis (plantă din bazinul 
Amazoanelor). O serie de 
„băuturi dulci" populare în 
Statele Unite, îsi mențin faima 
nu numai datorită aromei lor 
dar și din cauza conținutului in 
ca feină.

Cafeina este un stimulent pu
ternic al sistemului nervos cen
tral. acțiunea sa principală 
exercitîndu-se asupra funcțiilor 
psihice si senzoriale. Ea produ
ce un flux mai rapid și mai 
limpede de idei, reducind som
nolența Si oboseala. După inge
rarea cafelei, șe poate susține 
un efort intelectual mai prelun
git și se face o asociație mai 
bună a ideilor. Efectele acestea 
se obțin după administrarea li
nei doze conținută în mod obiș
nuit în una sau două eești de 
cafea. în doze mari însă, ca
feina crește excitabilitatea re
flexă puțind produse tremură- 
turi sau convulsii. Experimentul 
pe animate, a arătat că o doză 
mare poate produce moartea 
prin încetarea funcționării apa
ratului cardio-vascular. Cafeina 
are de multe ori însă, efecte 
contradictorii. Sînt persoane 

care prezintă o accelerare a rit
mului cardiac, altele o rărire... 
După ingestia de cafeina, u- 
neori această stimulare poate 
deveni atit de intensă, incit să 
producă tulburări ale ritmului 
cardiac. Cafeina produce o creș
tere prelungită a secreției gas
trice. în doze zilnice, repetate, 
duce la modificări patologice ale 
tractului gaStro-intenstinal și la 
formarea de ulcere. în doze 
mari, cafeaua produce o seamă 
de reacții mal ales din partea 
sistemului nervos central și cir
culator. Simptomele cele mai 
preeoce sint insomnia, neliniș
tea, agitația, ele puțind progre
sa pînă la un delir moderat. 
Sint frecvente senzațiile de 
țiuituri în urechi sau seîntei în 
fața ochilor, tremurăturile mus
culare, tulburări de ritm, respi
rații accelerate și diureze pro
nunțate.

Prietenul păru documentat, 
dar încă incomplet lămurit așa 
că îmi cerea încă o serie de 
precizări. Dar cafeaua, ca bău
tură este sau nu nocivă ?

Am spus mai înainte că o 
ceașcă medie de cafea conține 
o cantitate terapeutică de cafei
na. Firește că ingerarea zilnică 
a acestei băuturi stimulante (în 
treacăt fie spus maioritatea per
soanelor nu-și dă seama de sti
mulare) reprezintă o problemă 
medicală, adesea, medicul este 
pus în fața întrebării, dacă tre
buie să interzică bolnavilor săi, 
consumul cafelei.

Gradul în care o anumită 
cantitate de cafea stimulează, 
depinde de ceea ce se poate 
numi temperament individual. 
O cafea băută seara, este urma
tă aproape in mod sigur de dis
pariția somnului. Dar sînt și 
persoane care se laudă că după 
o cafea dorm buștean. Intensita
tea acțiunii cafelei este influen
țată în mare parte de fondul de 
excitabilitate al sistemului ner
vos. Copiii și tinerii sînt mai 
sensibili decît adulții la stimu

larea produsă de cafea ; în plus 
consumul cafelei poate împiedi
ca o digestie și absorbție norma
lă a substanțelor nutritive ne
cesare. Din această cauză ca
feaua, ca de altfel și ceaiul, tre
buie excluse din alimentația 
copiilor și uneori limitată din 
cea a adolescenților și tinerilor. 
Această afirmație ar# valoare 
chiar și pentru cacao al cărei 
conținut în cafeină este de trei 
ori mai mare decît în cafea.

Prietenul meu . încearcă o 
cursă. în aceste condiții adultul 
pare scutit de orice neplăceri 
din partea cafelei. Practic nu a- 
vem nici un motiv de a nu con
suma cafea cît vrem.

încerc să cred că nu prea a 
înțeles mare lucru din ceea ce 
i-am spus și mă văd obligat să 
mai fac cîteva precizări.

Iată, unde intervine bariera 
împotriva cafelei, îi spun. Sint 
oameni suferinzi de anumite 
boli, care vrînd-nevrind trebuie 
să-și limiteze ingestia de cafea 
sau de băuturi care conțin cafei
nă. Un suferind de ulcer gastric 
sau duodenal, va avea neplăceri 
chiar consumînd cafea decafe- 
nizată, datorită faptului că se
creția gastrică este stimulată în- 
tr-o anumită măsură și de alți 
constituienți ai boabelor de ca
fea, în afară de cafeină. Diluată 
cu frișcă și băută în timpul me
selor e mai bine tolerată.

De asemenea, Ia persoanele 
cu hipertensiune arterială, din 
cauza acțiunii cafelei asupra 
sistemului nervos și cardio-vas- 
cular, consumul cafelei trebuie 
limitat la eel mult o cafea mică 
pe zi.

Dar cei sănătoși ? Indiscutabil 
că pentru ei regimul cafelei e 
mai larg. Aici intervine fără în
doială și instalarea unei stări de 
obișnuință sau de dependență 
psihică față de cafea. Senzația 
de bine și de capacitate crescu
tă de lucru pe care a realizează 
cafeaua, constituie elemente su
biective pe care puține persoane 
ar fi dispuse șă Ie părăsească. 
Se impune totuși o limită. Una 
sau două cești mici de cafea 
pentru o zi sint suficiente. Alt
fel o indulgență exagerată față 
de cafea poate duce la o stare 
considerată ca toxicitate civică, 
cu toate neplăcerile ei. Cei ce 
constată pe pielea lor, după un 
consum exagerat de cafea apa
riția unei stări de neliniște, a 
somnului agitat, accelerarea rit
mului inimii sau diaree, trebuie 
să le considere semnale de alar
mă. Mai bine mai devreme, de- 
cit atunci cînd aceste neplăceri 
vor deveni semne clinice ale u- 
nor boli de inimă, ale unor boli 
digestive sau ale altor manifes
tări mai dificil de tratat.

GALINA
ENIȘTEANU:

„ADO
LESCEN

TELE"
„Ce știm despre noi ? 0,

desigur, o mulțime de lu
cruri importante și frumoase, 
nenumărate adevăruri credi
bile și incredibile". Le aflăm 
parcurgind cele 100 de pagini 
ale plachetei „Adolescentele" 
(Editura politică, 1973) de 
Galina Enișteanu. Aflăm, ast
fel, că fetele sint egale cu 
băieții, deși „capacitatea vi
tală a întregului organism 
(al fetelor, n.n.) reprezintă 
doar 70—80 la sută din cea 
a băieților". Această egalita
te trebuie gindită „pe pla
nul superior al minții, al 
gindirii, al sentimentelor". 
(Să ne privim in oglindă). 
Mai aflăm că fetele repre
zintă frumosul, acesta fiind 
„echilibru și măguyi", că 
există ..o criză a adolescen
ței", că, în sfirșit. „știm mai 
bine cum am dori să fim 
decit cum sintem in reali
tate",

Cum ar dori să fie ? Toate 
fetele își doresc să fie fru
moase ca Greta Garbo sau 
Elisabeth Taylor, visează să 
fie inteligente ea Mărie Curie 
sau Ana Aslan, să aibă o 
viață bogată, intensă ca a 
mai gtiu eu cărei eroine de 
roman sau de film. Desigur, 
există si fete care „nu vor 
să semene cu nimeni", care 
„nu au nevoie să semene cu 
cineva, pentru că ele își do- 
rese o personalitate aparte". 
Indiferent de dorințele lor, 
toate rămîn unice, pentru că 
„unicitatea este o combina
ție, este o structură in care

au intrat cu anii copilăriei și 
ai adolescenței, idolii noștri 
cei mai frumoși sau mai 
urîți, care au lăsat fiecare 
cite ceva in noi... Cite ceva 
care pină la urmă nu În
seamnă altceva decît propria 
noastră personalitate". (Idolii 
noștri de fiecare zi).

Coborind în mijlocul fră- 
mintărilor virstei adolescenti
ne. autoarea nu se lasă fu
rată de haotica dezlănțui
re a miilor de întrebări is
cate de sentimente abia 
acum încercate și numite eu 
mirare și incertitudine, ei în
cearcă să orienteze primii 
pași, asemenea unui agent de 
circulație, spre căile nesupuse 
primejdiei accidentării, spre 
ceea ce le asigură o împli
nire armonioasa, totală. Pla
cheta Galinei Enișteanu 
nu-și propune să epuizeze 
toate problemele viratei ado
lescenței. „Dacă citiți rîndu- 
rile cărții intr-o după- 
amiază, cînd nici formulele 
chimice, nici conjugarea ver
belor latine nu vă mai în
grădesc timpul, nu uitați să 
vă gindiți la voi. Și poate 
veți scrie, cu multele gin- 
duri ale voastre pe care eu 
nu le-am cunoscut, îneă o 
carte. Mai frumoasă". In a- 
ceste rînduri ale modestiei, 
care deschid eartea Galinei 
Enișteanu, se află ascunsă o 
invitație discretă la o latură 
pe care tinerele fete nu o 
vor regreta.

V. DOMNIȚA

NEAGU UDROIU:

PROFESIUNE

Șl SENS
OE VIATĂ

Sțrăbătînd meleagurile țării 
pînă in cele mai îndepărtate 
cătune eu pasiunea celui dor
nic să cunoască, să înțeleagă 
și să înlesnească apoi comu
nicarea între oameni de dife
rite preocupări, Neagu Udro- 
iu reunește în volumul „Pro
fesiune și sens de viață" (Edi
tura politică, 1973), o seamă 
de „portrete de tineri contem
porani cu noi". Lăcătuși, mi
neri, medici, arhițecți, Ingi
neri, mozaicari, tinerii care 
populează cartea lui Neagu 
Udrpju au aceeași trăsătură 
comună : pasiunea pentru 
meseria alșasă. înaltul șjmț 
de răspundere cu care o prac
tică.

Există in viața fiecăruia 
un ..moment principal de sen
sibilizare". moment determi
nant. in care tinărul optează 
pentru o meserie și nu alta. 
Pentru Vasile Baltac hotări- 
lor a fost momentul cind. e- 
lev fiind, l-a ascultat pe pro
fesorul Moisil vorbind despre 
calculatoare. Acum, inginerul 
Vasile Bațtae este un pasio
nat constructor de calcula
toare. Virgil Popa ș-a decis 
pentru profesia de medic în 
urma unei intimplări căreia 
un alt martor nu i-ar fi a- 
cordat prea mare importanță: 
„Cineva, un bărbat, căzuse 
in Cibin. Se înecase. Scos la 
mal, în încercarea de a fi re
adus la viață, i se făcea respi
rație artificială. Șansele, ex
trem de reduse. La un mo
ment dat. prin lumea adu
nată acolo și-a făcut loc un 
ins. A recurs la ceva care, 
literalmente, m-a fascinat :

masajul cardiac. Totul s-a 
încheiat pînă la urmă cu 
bine. De la acea dată m-am 
decis : medicina."

Pentru fiecare tînăr mese
ria, odată aleasă și învățată, 
devine „cea mai frumoasă 
din lume", „Esențialul — așa 
cum conehide mozaicarul Ion 
Coțoi — este să fii mulțumit 
CU rezultatele pe care le ob
ții, Greutățile dispar cînd 
vrei să faci o treabă Pa lu
mea. “ Simplitatea, modestia 
și firescul însoțesc puținele 
cuvinte ale tinerilor despre 
ei înșiși și numai iscusința 
reporterului ii obligă sa dea 
în vileag faptele de eroism. 
La temelia evoluției lor stă 
întotdeauna „maestrul", omul 
întotdeauna ..maestrul", omul 
respectat și iubit, dc la care 
au avut ce învăța, pe care se 
străduiesc sâ-1 eontinuie. In 
acest sens, cartea lui Neagu 
Udroiu nu rămine doar o ga
lerie de portrete. Creionarea 
aeestora șe face pe un fundal 
de viață clocotitoare, adevă
rată, surprinzind nu numai 
momentul de afirmare, de 
plenitudine, ci și drumul par
curs pînă aici, efortul genera
țiilor mai vechi care l-au 
pavat cu capacitatea lor de 
dăruire și muncă. Tinerii por
tretizați, „tineri crescuți in 
societatea noastră socialistă", 
pot fi asemuiți ramurilor u- 
nui stejar uriaș, cu rădăcinile 
adine înfipte în solul in care 
odihnesc făuritorii tradițiilor 
de viață și de muncă cinstită.

D. VĂDUVĂ
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Prof. ION REZAN, seV 
cretar al Comitetului mu- 1 
nicipal Odorheiul Secuiesc ' 
al U.T.C. :

„De mai bine de zece' 1 
ani lucrez în mijlocul ti-l, 
nerilor, lucrez pentru ei.., 
Și tot de atîția ani mă' 
străduiesc să fiu alături de f 
ei cu gîndul și cu fapta. , I 
Elanul, voința, dăruirea | i 
lor. munca lor plină de 
înflăcărare pe care o des
fășoară în toate domeniile 
vieții, îmi dau sentimentul' 
că țara noastră are cu 
prisosință de ce se mîndri 
cu generația tânără.

Dar — căci, din păcate,, 
există și acest „dar" — 
se ivesc izolat tineri care 
prin comportarea lor ne 
umplu inimile de amără
ciune, — și despre un 
asemenea tînăr, întîlnit, ca 
să zic așa, „la mine 
acasă", vreau să vă po
vestesc.

Mă aflam în birou cînd 
un tînăr chipeș, bine îm
brăcat, cu un vocabular 
ales, a venit să-mi ceară 
ajutorul... S-a prezentat ea L

1

GHEORGHE și s-a născut 
acum 25 de ani în comu
na. Iedera, județul Dîmbo
vița.

în fața organelor de mi
liție a îndrugat minute în 
șir verzi și uscate, da- 
pînă la urmă s-a convins 
singur că n-are sorți do 
salvare și și-a dat în vileag 
adevărata existență. Nt 
împlinise 20 de ani și co
misese mai multe furturi 
de obiecte din l 
particulare. Fusese 
damnat la ' 
și 7 luni. Reîntors la pă
rinți, a plecat iar „în 
lume", la miliția județea
nă Dîmbovița venind cu 

. regularitate reclamații de 
i pe. urma faptelor sale, dar 

el izbutea să se facă me- 
! reu invizibil.

Acum, organele de mtli- 
| ție din Odorheiul Secu- 

iese continua să adauge, 
în urma cercetărilor, noi 
file la dosarul lui „Gheor- 

I ghiță", cum probabil că 
părinții i-au rostit cu du
ioșie numele...

Fără voia mea, am de

V. f DE ZIUA MARINEI

Intr-o perfectă

aș fi vrut grozav să trăiesc 
fără să întîlnesc un ase
menea tînăr, mi-e greu să 
cred- că el există, aproape 
că nu pot concepe asta.

■ Și nu fiindcă e de necre
zut că mai sînt indivizi 
certați cu cinstea, ci pen
tru că acest Stanca, după 
cum arată, după cum vor
bește, te pune pe gânduri, 
te face să ți-l închipui 
muncind cinstind pe un
deva, nu dînd socoteală, în

/

i

locuințe '■ 
! con- 

închisoare 1 rin

mine și plin de atenție. 
Era o fire veselă, priete
noasă, de cite ori mergeam 
la film, la plimbare sau la 
dans cu el, la sfîrșitul zi
lei mă simțeam fericită. El 
mi-a propus să ne căsăto
rim, eu la început am fost 
de acord, dar din întîrn- 
plare am aflat, pe urmă că 
este bolnav de inimă. Din 
această clipă nefericită am 
început să-l ocolesc, să-l 
mint și chiar să mă plimb 
cu alți băieți. Am căutat

noi pînă în 1971 cînd am 
terminat școala și am ple
cat la Iași ca să încep lu
crul. După cîteva săptă- 
mîni de stat în Iași mi-am 
făcut o prietenă pe care 
o cheamă Iulia. Iulia lu
crează în aceeași întreprin
dere cu mine și lucrăm în 
același schimb. Cu ea mă 
întîlnesc în fiecare zi. pe 
cînd cu Gabriela și Silvia 
numai cînd merg acasă la 
părinți. In 1972 Gabriela 
termină liceul, vine în Iași

ceam la întîlniri, dar ele a 
doua zi veneau să mă cau
te la gazdă. Le-am dat 
întîlnire la amândouă oda
tă și în același loc, dar ele 
n-au vrut să știe una de 
cealaltă, numai de mine. 
Văzând că nu se poate, am 
încercat să stric prietenia 
cu Silvia. Nu i-am mai 
scris dar după o săptămî- 
nă a venit la mine la Iași. 
Cum m-a văzut a sărit de 
gîtul meu spunîndu-mi că 
nu mai poate trăi fără

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANOU-IAȘI

fiind secretar al Comitetu-Bi venit un fel de Mannix 
lui orășenesc al U.T.C. din | autohton, dar spre deose- 
Moreni. Mi-a vorbit con- ’ ......
vingător, chiar emoționat, 
despre norocul cu care l-a 
fericit întîmplarea, reu
șind, numai cu 6 lei, să 
cîștige o ,.Skoda" la loz 
în plic. Un accident de 
circulație pe care l-a avut 
insă la Braid i-a zdrobit 
mașina, accidentîndu-l 
grav pe prietenul său. in
ginerul Nicolae Bădescu, 
care acum se află internat 
in spitalul din Odorheiul 
Secuiesc. L-am ascultat, 
bineînțeles, cu inima strîn- >: 
să, compătimindu-l sincer. 
Mi-a spus că are nevoie 
de 73 de lei pentru a se 
întoarce la Moreni, mi-a 
oferit, buletinul să-i notez 
adresa, notîndu-și în ace
lași tim.p și el adresa mea 
pentru a-mi remite prompt 
banii. Nu cred că am 
stofă de detectiv în mine, 
dar un anumit fel precipi
tat de a vorbi, o anumită 
neliniște care nu părea 
datorită spaimei provoca
tă de accident, m-a făcut 
să devin puțin bănuitor și 
i-am cerut cîteva clipe de 
răgaz pentru a-i face rost 
de banii ceruți. L-am ru
gat să-mi aducă numele 
maistrului de la „Auto- 
service" care, așa cum îmi 
spusese se angajase să-i 
repare mașina contra su
mei de 7 000 de lei. A 
plecat sd-nri aducă nume
le. iar eu profitînd. de 
absența lui, m-am intere
sat telefonic în legătură cu 
mașina și cu prietenul 
accidentat și internat în 
spital. Nu exista nici o 
mașină distrusă la coope
rativa „Lemn-Metal" și 
nici un accidentat cu nu
mele de Bădescu la spital.

Mi-am dat seama că e 
vorba de o înșelătorie și 
m-am adresat miliției. 
Fiind sigur că „vraja" lui 
își făcuse efectul asupra 
mea. falsul utecist s-a îna
poiat pentru a primi suma 
care mi-o solicitase, dar 
ceva, poate figura mea. a 
unui om neobișnuit să joa
ce teatru, l-a făcut, să 
..spele putina". Ca urmare 
a intervenției ranide a 
miliției, a fost prins în 
centrul orașului. Se nu
mește STANCU BUNEA

arest, despre fapte 
sociale...".

anti-hire de eroul serialului, eu 
| îmi deplîng descoperirea, 
0 Scrisoarea e limpede, semnatarul ei n-are nici 
| de nedumeriri, nu pune nici o întrebare și, în 
| cință, orice comentariu al ineu ar părea de prisos. Ce 
e să mai adaug eu, dacă n-am poftă — și chiar n-am 
| poftă I — să emit truisme ? Mai rețin cîteva clipe citi- 
ty torii pentru a sublinia o frază din corespondența pro- 
<a fesorului Rezan — și anume aceea prin care ține să 
î® ne comunice deosebirea dintre el, „devenit un fel de 
M Mannix autohton" și faimosul Joe cu care micul ecran 

ne umple (puteți citi și : ne poartă) sîmbetele. „Eu,
mărturisește detectivul fără voie, spre deosebire de 

i'ț eroul serialului, îmi deplîng descoperirea, aș fi vrut
grozav să trăiesc fără să întîlnesc un asemenea tînăr, 
mi-e greu să cred că el există, aproape că nu pot con
cepe asta". Este, n-am îndoieli, o opinie care caracteri
zează un tînăr de aici, din această societate, din această 
țară, este expresia unei trăsături pe care n-o poate 
naște decît un climat de omenie, de autentică, de fun
ciară omenie. Nu o dată, în acest dialog de la om la 
om, am supus discuției fapte reprobabile săvîrșite do 
unii tineri, dar, de fiecare dată, am făcut-o și eu cu un 
sentiment de durere, mi-am spus și eu că aș fi vrut 
grozav să nu fi întîlnit asemenea tineri. Nu fiindcă, 
naiv, aș nega existența lor. Ci fiindcă, lucid, nu găsesc 
în mine nimic din satisfacția detectivului de aiurea, 
justițiar din profesie, dacă vreți chiar din ambiție și din 
pasiune, dar nu din durerea că un om, mai ales un om 
tînăr, șira urîțit viața.

CONSTANTIN IONES
CU, Rîmnicu-Vîlcea :

„De la început vă rog 
din tot sufletul să-mi as
cultați povestea. Anul tre
cut am cunoscut o fată pe 
nume S (...), elevă la 
Grupul școlar sanitar din 
oraș. Ne-am împrietenit, 
ne-am îndrăgostit repede 
unul de altul. Opt luni de 
zile m-am simțit în ni 
nouălea cer. Mergeam îm
preună peste tot, la filme, 
la plimbare, la dans. Îmi 
spunea că toate colegele 
ei cred despre noi că sîn- 
tem o pereche potrivită și 
că nu. ne vom despărți 
niciodată. De ziua mea 
onomastică am primit din 
partea prietenei mele o 
carte cu următoarea de
dicație : „Toată viața să 
te urmărească un gînd :

Ți-am primit scrisoarea 
așezat-o în teancul acelora 
întîrziat însă să răspund și 
tîrziu, am primit o altă corespondență, cea pe care o 
public mai jos și care sînt 
mult decît

IONELA, 
„Stimate

O.P.I.,
am greșit față de un om, 
am greșit grav, foarte

un fel 
conse-
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există pe lume o ființă 
care te-a iubit și te iubeș
te cu o dragoste curată". 
Dar s-a întîmplat ceva ne
prevăzut. Pe data de 22 
mai 1973 am avut un acci
dent cardiac. Am fost in
ternat în spital și prietena 
mea era foarte atentă cu 
mine, mi-a adus flori, mi-a 
dat speranța că mă voi 
însănătoși, iar ea așteaptă 
cu nerăbdare ziua cînd 
voi ieși, din spital ca să ne 
căsătorim. Dar după ce am 
părăsit patul de suferință, 
nici n-a mai vrut să audă 
de mine. A aflat diagnos
ticul bolii mele, o boală 
gravă care cere multă în
grijire, și consideră că 
nu-și poate lega viața de 
un om nesănătos. Este 
pentrp mine o grea lovi
tură".

în ziua de 15 iunie și am 
cărora le voi răspunde. Am 
iată că două săptămîni mai

să-l fac să mă urască, dar 
n-am putut fiindcă el mă 
iubea cu adevărat, îmi 
scria mereu, dorea să se 
întîlnească cu mine, însă 
eu am fost cea mai rea 
ființă din lume. Am cău
tat, cînd aveam remușcări 
pentru purtarea mea, să 
mă interesez de el (sînt 
elevă la Școala tehnică sa
nitară din București) dat 
asistentele și chiar unii 
medici spuneau că n-are 
rost să-mi distrug viața cu 
un om bolnav de inimă. 
Am aflat că are fișă me
dicală la A.S.C.A.R. și 
m-am interesat la medicii 
de acolo care mi-au vor
bit despre prietenul meu 
că este un pacient excep
țional, că voința lui și, de
sigur, tratamentul, îl vor 
face bine. Influențată de 
alții, eti m-am purtat atît 
de urît I Acum regret, dar 
mai am speranța că nu-i 
prea tîrziu și căința mea 
sinceră o să-l facă pe prie
tenul meu să-și dea seama 
că a fost numai o rătăcire 
a mea, că îl iubesc. Nu vă 
dau adresa nici numele 
meu întreg fiindcă știu că 
s-ar găsi oameni care, ci
tind. cît rău am făcut, 
m-ar desconsidera chiar 
mai mult decît merit. Mai 
vreau însă să adaug că 
dacă mai este cineva care 
a făcut ca mine, să încer
ce să-și repare greșeala. 
Oricît i-ar fi de greu, me
rită!".

fi intră la un institut de 
subingineri. Așa că acum 
și cu Gabriela mă întîlnesc 
iar în fiecare zi. Am ob
servat că aceste fete m-au 
adus într-o stare care nu 
se mai poate trăi. M-am 
gîndit să stric prietenia cu 
ele, și anume cu Iulia și 
Gabriela. Nu mă mai du-

mine. Mi-am schimbat 
gazda, dar tot m-a găsit. 
Dacă nu le-aș iubi aș pu
tea strica prietenia ime
diat, dar ce să fac, le iu
besc și încă mult. De a- 
ceea v-arn scris dv., poate 
știți vreo sugestie s-o fo
losesc în viitor. Vă mulțu
mesc foarte mult".

N-ai pentru ce ; sînt gata să-ți ofer sugestia fără să te 
oblig la vreo gratitudine. Cu totul dezinteresat, iată 
sugestia pe care e bine s-o folosești în viitor. Mai în- 
drăgostește-te, tot atît de sincer și tot atît de trainic, de 
încă două, trei fete. Dă-le, tot așa, întîlnire în același 
timp și în același loc. 1 Două, cum scrii, au dovedit că nu 
vor să știe una de alta, numai de tine. A treia ți-a sărit 
de gît și ti-a spus că nu mai poate trăi fără tine. A pa
tra s-ar putea să procedeze la fel, dar a cincea sau 
măcar a șasea tot o să se enerveze și o să te trezești eu 
o palmă. Ei bine, ca să pot continua sugestia, simt ne
voia imperioasă de a aștepta acest moment, deoarece de 
reacția ta în fața lui depinde ce te voi mai sfătui în 
continuare.

„Dragă tovarășe O. P.-I, 
sînt mama băiatului Clau- 
diu Antonescu din orașul 
Pitești, strada Doamna Bă- 
lașa nr. 3 și vin la dv. cu 
rugămintea fierbinte de a 
mă ajuta să-mi găsesc mi
cul meu copil. Acesta, în 
vîrstă de 15 ani, absol
vent al Școlii generale de 
8 ani din Pitești, a plecat, 
de acasă de acum 3 săp
tămâni. In toată această 
perioadă l-am căutat dis
perată peste tot unde am 
crezut că-l pot găsi; m-am

adresat și miliției, dar tot 
fără rezultat. Toată spe
ranța mi-o pun acum în 
bunăvoința ziarului acesta. 
Vă rog mult să-mi publi
cați scrisoarea în rubrica 
„De la om la om", ori 
măcar doar aceste rînduri : 
„Claudiu, te rog din suflet 
vino acasă în strada 
Timpului nr. 12, sector 3 ; 
te așteaptă mămică îngri
jorată de soarta ta și greu 
încercată de plecarea ta!“ 
Cu deosebită stimă, Oprea 
Lucia".

cuvintele mele.
București : 

domnule

sigur că te va încălzi mai

grav. Am greșit față de 
un băiat deosebit, incom
parabil cu oricare altul pe 
care l-am întîlnit în viața 
mea. Era respectuos cu

„Stimate redactor, 
mă numesc V. I. GEORGE 
și lucrez într-o întreprin
dere din Iași. în anul 
1969, pe cînd învățam la 
Bîrlad, am cunoscut două 
fete : pe Silvia și Gabrie
la. De la prima vedere 
m-am îndrăgostit de ele. 
Silvia învață la. Liceul pe
dagogic și Gabriela la Li
ceul nr. 3. După ce le-am 
dat cîteva întîlniri, ! am 
văzut că și ele s-au îndră
gostit de mine. în fiecare 
duminică mergeam la cine
ma, cu Silvia dimineața, 
iar cu Gabriela seara. 
M-au adus în situația că 
nu puteam să stau nici o 
zi fără să le văd. Și 
uite-așa ne-am tot întîlnit

La cuvintele pline de durere ale mamei tale, Claudiu, 
nimeni nu mai poate adăuga nimic — nimeni, în afară 
de tine, care, pentru ca aceste cuvinte să nu însemne, 
pînă la capăt o lovitură primită pe nedrept de omul 
ce ți-a dat viață și te-a crescut, ești obligat să-ți spui : 
„Vin. E o greșeală pe care o mai pot repara !“

DAN I. MIHAI, 17 ani, Brașov :
„Cum poți deveni membru al Uniunii Scriitorilor ?“
Făcînd o simplă cerere de primire (nici măcar nu tre

buie timbrată! și, eventual, promițând că vei scrie ceva, 
desigur numai în măsura în care nu te vor împiedica să 
scrii alte lucruri mai importante.

SANDA B., 18 ani, Tulcea:
„Un băiat a trecut pe sub fereastra mea.
A. fost el acela, sau altcineva ?“
Cu siguranță că a fost el. Altcineva, neștiind că faci 

versuri, poate s-ar ft oprit.

Pe sîmbăta viitoare 1

unitate de voință

Șl acțiune
de an marinarii flotei 

militare obțin succe- 
prestigiu în pregătirea 
luptă și politică. Rod 

a 
comandanților, organelor și or
ganizațiilor âe partid și U.T.C. 
pentru traducerea în viață a or
dinelor comandantului suprem 
al Forțelor noastre armate, to
varășul Nicolae Ceaușescu, re
marcabilele succese ale marina
rilor se alătură celor ale între
gului popor român în opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Abor- 
dînd cu maturitate politică și 
înaltă conștiință patriotică sar
cina ce le-a fost încredințată de 
partid și popor, de comandantul 
suprem, de a se pregăti temei
nic, pentru a fi gata în orice 
clipă, atunci cînd situația o va 
cere, să apere cuceririle revo
luționare ale clasei muncitoare, 
independența și suveranitatea 
patriei socialiste, ostașii marinei 
militare raportează cu mîndrie 
că și-au făcut pe deplin datoria. 
Misiunile ce le-au fost încredin
țate au fost îndeplinite întocmai 
și la timp, ceea ce dovedește ni
velul ridicat al pregătirii de lup
tă și politice a ostașilor, maiștri
lor militari și ofițerilor marinei 
noastre.

Iată de pildă, în unitatea co
mandată de căpitanul de rangul 
II Costică Mirșu toți militarii 
sînt radiotelegrafiști de clasă, 
iar 75 la sută din efectiv poar
tă cu cinste pe pieptul tînăr in
signa de „militar de frunte", 
simbol al trecerii cu succes a 
unui exigent examen al stăpâ
nirii perfecte a tehnicii de lup
tă din dotare, al unei activități 
politice multiple, al unei com
portări ireproșabile. Cifre de

An 
noastre 

de 
de . 

preocupării permanente

se 
lor 
al

a cui vină ? Chiar din 
lui. Cum adică, veți în- 

un televizor 
de a alege 

nu
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ROMANIA FILM - PREZINTĂ
De astă dată istoria nu în

cepe la Summer ci undeva 
mult mai aproape, în urbea 
Bucureștilor, în cartierul nu
mit — de ce oare ? — Pante- 
limon, mai precis la F.C.M.E. 
adică Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante. Aici, 
acum mai bine de un an, a 
fost adus direct de la maga
zin un televizor nou nouț, 
marca „Lux". Cumpărat din 
fondurile organizației U.T.C., 
superbul instrument de mass 
media, urma să intre în do
tarea căminului de nefamiliști 
al întreprinderii. Urma, dar 

ajuns încă la destinație.

să-i răpesc spectatorii. Spiri
tul de concurență îmi este 
complet străin, chiar antipa
tic, aș zice.

Secundo :
— Cineva de aici de la fa

brică, cu o funcție de seamă, 
m-a invitat, după o curte a- 
siduă, în biroul său N-am 
putut să zic nu, în pofida tu
turor rugăminților m-am dus, 
sînt televizor „Lux" doar, 
deci nu de nasul oricui.

— Bine, dar banii cu care 
ai fost cumpărat sînt din fon
durile organizației, în scripte 
ești trecut în proprietatea 
lor.

PREFERINȚELE 
UNU! TELEVIZOR

I 
I
I
I.

O producție a studiourilor sovietice
Comedie muzicală

Regia : ANDREI TUTÎȘKIN
Muzica : VASSILI SOLOVIOV — SEDOI 
Cu : MIHAIL PUGOVKIN, ZOIA FEDOROVA, 
IGOR OZEROV.

producție a studiourilor Walt Disney, 1970 
scenariul : JOSEPH L. McEVEETY 
regia : ROBERT BUTLER 
imaginea : CHARLES F. WHEELER 
cu : KURT RUSSELL, JOE FLYNN, HARRY MOR

GAN, WALLY COX, HEATHER NORTH și cu 
RAFFLES

vina 
treba, de cînd 
are capacitatea 
unde-i este locul ? Doar 
acordați credit teoriilor anti- 
științifice, în flagrantă contra
dicție cu realitatea, conform 
cărora chestiile acelea electro
nice pot s-o ia razna și, scă- 
pînd de sub controlul omu
lui, să facă ce vor ? Nu, o 
spunem răspicat, nu ne luăm 
după vorbe, dar... asta-i si
tuația. Pur și simplu drăguțul 
de televizor a refuzat cu ho
tă rîre să ajungă la căminul în 
discuție. Din mai multe mot.i- 
tive, motive pe care nu s-a 
sfiit să le mărturisească des
chis într-o discuție amicală.

Primo :
— Căminul se află ampla

sat. în imediata vecinătate a 
cinematografului. „Cosmos". 
N-ar fi cinstit din partea mea

— Banii ? Cum de îndrăz
nești să pomenești de bani P 
Cum de poți fi atît de mate
rialist cînd știi la fel de bine 
ca și mine „banii n-aduc fe
ricire, mult mai de preț e 
iubit ea". Cît despre scriptele 
de proprietate... Le consider 
nule și neavenite în virtutea 
„Declarației drepturilor tele
vizoarelor"...

Ce era să-mi mai spun ? 
Argumentele aduse spre a-și 
justifica opțiunea nu puteau 
fi în nici un fel contracara
te. Așa încât m-am retras în 
grabă cerîndu-mi cuvenitele 
scuze pentru deranj, urîndu-i 
pe mai departe viață lungă 
la stăpânul pe care și l-a ales, 
promițând că voi critica vehe
ment pe tinerii care vor cu 
orice chip să aibă obiectul pe 
care au dat hanii. O merită 
cu prisosință.

GH, GHIDRIGAN
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natura celor de mai sus se con
stituie ca un argument al efor
tului susținut depus in pregă
tirea de luptă și politică, al pre
ocupării constante a comandan
ților, organelor și organizațiilor 
de partid și U.T.C. de a insufla 
tinerilor ostași înaltul simț al 
datoriei patriotice, al responsa
bilității pentru misiunea încre
dințată. Se constituie ca un ar
gument al strădaniei militarilor 
pentru cunoașterea și minuirea 
armamentului, pentru ridicarea 
continuă a nivelului lor profe
sional și politic. „Obiectivul 
principal al activității noastre — 
sublinia locotenentul Eugen A- 
gatie, secretarul comitetului 
U.T.C. — îl constituie realiza
rea unor indicatori superiori in 
pregătirea de luptă și politică, 
prin desfășurarea unei munci 
politice complexe, variate, Pen
tru a veni în sprijinul coman
danților, organizația noastră a 
inițiat o serie de acțiuni vizînd 
formarea la tinerii militari a 
dorinței de a-și perfecționa con
tinuu măiestria militară, de a-și 
însuși noi cunoștințe de specia
litate, de a se comporta ca tineri 
comuniști".

Pentru aceasta pregătirea de 
luptă și politică a fost obiectul 
unor profunde analize în adu
nările generale ale organizației 
U.T.C. în direcția atingerii a- 
celuiași obiectiv au fost orga
nizate numeroase concursuri pe 
tema cunoașterii'navei sau prac
ticii marinărești. Lor li se adau
gă un alt concurs intitulat : 
„Cel mai bun în specialitatea 
sa", concurs la a cărui fază de 
masă au fost antrenați toți mili
tarii. Procedindu-se astfel, in
teresul militarilor pentru cu
noașterea tehnicii de luptă a 
fost stimulat, fiecare străduin- 
du-se să se pregătească cît mai 
intens și mai bine. Sigur, direc
țiile în care organizația U.T.C. 
acționează includ un complex 
dc manifestări subordonate pre
gătirii de luptă și politice, ma
nifestări ce-și propun educarea 
tinerilor militari în spiritul dra
gostei de patrie, partid și po
por, de respect și considerație 
pentru efortul constructiv al 
oamenilor muncii. Toate aceste 
activități și-au dovedit eficien
ța concretizîndu-se în cifrele de 
care aminteam mai sus, în ma
turitatea politică și patriotismul 
cu care marinarii — de la sol
dat la ofițer — înțeleg să-și în
deplinească misiunea. Notez cî
teva nume : căpitan de rangul 
II Ion Aldea, căpitan locotenent 
Nicolae Dobrin, locotenent ma
jor Mircea Neagu, locotenent 
Ninel Ionescu, maistru militar

clasa IV Fănică Stoian, maistru 
militar clasa III Marin Popa, 
soldat Lucian Minciunescu, ca
poral Ion Damian, soldat Ste- 
lian Văcaru, soldat Florea Tu
dor, soldat Ion Strejac. Lista 
celor evidențiați ar putea con
tinua. . Ceea ce trebuie sublinat 
însă este faptul că toți sînt co
muniști sau uteciști, și, în fie
care clipă, acționează ca atare, 
prin forța exemplului personal, 
mobilizînd întreg efectivul la 
realizarea obiectivelor ce și 
le-au propus.

Mă aflu pe nava comandată 
de căpitanul locotenent Nicolae 
Dobrin. Întregul echipaj, in
clusiv comandantul său, este 
format din oameni tineri. Pes
te citeva ceasuri urmează să iasă 
în larg pentru a executa o mi
siune de mare importanță. Se 
fac ultimele pregătiri. Cu calm, 
înțș-o ordine desăvirșită. Pen
tru cel rieavizat totui pare ca 
intr-o zi obișnuită. Găsesc ră
gaz să discut cu eițiva dintre 
marinari, cu comandantul navei, 
îmi notez fapte, date. Dirt viața 
particulară, din „civilie1*, din 
activitatea lor cotidiană.. • Două 
lucruri mi-au reținut'atenția în 
mod deosebit : responsabilita
tea cu care iși privesc misiunea 
încredințată și unitatea de vo
ință și acțiune de care este a- 
nimat întreg echipajul.

„Nouă ne sînt încredințate — 
îmi spune căpitanul locote
nent. Nicolae Dobrin — bunuri 
a căror valoare se ridică la ci
fre impresionante. Ne sînt în
credințate vieți omenești a că
ror valoare este incalculabilă. 
Ne este încredințată o misiune, 
aceea de a apăra pămintul pa
triei, ea 
întregul 
noastre, 
perfect 
nici nu

Animați de un înalt spirit par
tinic și patriotic, deplin conști- . 
enți de responsabilitatea misiu
nii lor, marinarii, toți ca unul, 
își manifestă iubirea lor profun
dă față de patria socialistă pre- 
gătindu-se zi de zi pentru a-și 
desăvirși 
pentru 
nivelul 
pașnice 
pavăză 
lor, marinarii se prezintă la ra
port comandantului suprem, 
partidului și poporului ai cărui 
fii sînt, cu succese remarcabile 
în pregătirea de luptă și politi
că, cu hotărîrea fermă de a exe
cuta întotdeauna în condiții op
time misiunile ce le vor fi în
credințate.

fiind tot ceea ce avem, 
mobil al existenței 

De acest lucru sintem 
conștienți și de aceea 

admitem rebutul".

măiestria militară, 
a-și ridica permanent 

politic, asigurînd muncii 
a oamenilor muncii o 
sigură. Acum, de ziua

AL. DOBRE

eriiiiiiriiiiiiiiinriiiiiiiiiiiiiiiiiiii/niiiiiiiiiiiiiiiiiînnniiiniiiiiii.

Propedeutică
(Urmare din pag. 1) 

considerabil in dimensiuni, în folosul utilizării maximale 
profit profesional evident, a primelor săptâmini și luni 
studenție.

Cred că trebuie să ne îngrijim, de pe acum,nu numai 
localuri, săli de laborator, orarii și cămine, ci și de conturarea 
unui program de natură propedeutică, menit să-i ajute pe 
noii studenți pentru integrarea lor mai rapidă în spațiile atît 
de diverse ale vieții universitare, Mă gindesc la extinderea 
experienței fericite apărute in unele locuri, prin care se asi
gură un contact lucrativ, exercitiv al noilor studenți cu biblio
tecile universitare, cu sistemele de găsire și regăsire a infor
mațiilor. Sînt unele facultăți in care, din primele zile, se or
ganizează, pe grupe mici, întîlniri cu profesori reputați, care 
dezvăluie multe din tainele muncii intelectuale a studentului. 
PHmele sfaturi și recomandări au putere de convinaere și se 
rețin ușor, cu sensibilă deschidere și receptivitate. De aceea 
trebuie avansate organizat, cu tact metodic și circumstanță 
didactică. Se desfășoară, pe alocuri, seminarii demonstrative 
și cred că treaba merită a fi extinsă.

Viitorul an universitar va fi dominat de traducerea în viață 
a unor hotărîri majore, nu de mult adoptate și făcute bun 
public. Ele sint menite să intensifice procesele de instruire și 
formare derulate în școala superioară și să le ridice nivelul 
calitativ. Natura debutului universitar nu este, de aceea, o 
variabilă oarecare, ci cea prim indiciu al măsurii in care se 
trece fără tăgadă la acțiune, în spiritul exigențelor actuale.

cu 
de

de
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COMUNICAT
cu privire la încheierea lucrărilor sesiunii

Comisiei interguvernamentale româno
sovietice de colaborare economica

în perioada 31 iulie—3 august, 
au avut loc la București lucră
rile celei de-a VlI-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale 
romăno-sovietice de colaborare 
economică. Delegația română a 
fost condusă de Gheoj-ghe Ră
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române In Comisia inter
guvernamentală, iar delegația 
sovietică de M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice in Comisia inter
guvernamentală.

Făcind bilanțul activității des
fășurate de la precedenta se
siune, părțile au relevat că, in 
această perioadă, 
întilniri de lucru ale reprezen
tanților organelor 
planificare, de comerț exterior 
și ministerelor de ramură, la 
care s-au stabilit măsuri pentru 
finalizarea — prin convenții sau 
contracte — a acțiunilor in 
curs, s-au abordat noi acțiuni 
de colaborare economică, s-au 
examinat probleme ale dezvol
tării coppeî'ării și specializării 
in producție," precum și noi po
sibilități privind lărgirea și a- 
dincirea in continuare a colabo
rării și livrărilor reciproce în 
diferite domenii ale producției 
materiale.

Comisia a constatat cu satis
facție că s-au înregistrat im
portante rezultate in dezvolta
rea și diversificarea colaborării 
și cooperării economice între 
cele două țări în domeniile in
dustriei chimice, prelucrării pe
trolului și petrochimiei, în con
strucțiile de mașini grele, 
energetice și de transport, ma
șinilor unelte, agricole și trac
toarelor, siderurgiei, industriilor 
ușoară șl alimentară. Astfel, au 
fost încheiate o serie de acor
duri și contracte de colaborare 
și ■ ooperare pe o perioadă de 
lungă durată intre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică, din care vor decurge 
importante livrări reciproce. A- 
cestea privesc participarea 
României la construirea fabricii 
de celuloză 
Him—U.R.S.S., 
Uniunea Sovietică de utilaje și 
> ticiparea cu asistență teh
nică in construirea in România 
a unor importante obiective 
economice in domeniul indus
triilor chimică, 'metalurgică ș.a. 
De asemenea, au fost incheiate 
documentele corespunzătoare pri
vind colaborarea organizațiilor 
de resort din cele două țări in 
elaborarea unor lucrări de pro
iectare privind construirea in 
România a unor obiective eco
nomice, din domeniul industrii
lor .chimică, metalurgică, con
strucțiilor de mașini și altele.

Comisia a apreciat activitatea 
desfășurată de unele ministere

au avut loc

centrale de

de la ' Ust- 
livrarea din

și organe centrale din cele 
două țări, care, prin elaborarea 
studiilor și a documentațiilor 
necesare, au făcut posibil ca la 
actuala sesiune să se poată 
semna Convenția privind rea
lizarea in România a unei uzi
ne de sodă caustică, clor 
produse clorurate, precum și 
Convenția interministerială de 
lungă durată privind livrările 
reciproce a unor produse ale 
industriei prelucrării țițeiului 
și petrochimice.

în timpul sesiunii, au fost, 
relevate lucrările desfășurate 
pe linia colaborării fehnico- 
științifice dintre cele două țări, 
precum și programele de co
laborare convenite pe anul in 
curs in domeniul folosirii ener
giei atomice in scopuri pașnice, 
minelor, petrolului și geologiei, 
agriculturii, precum și in do
meniul științei și tehnologiei.

Examinind activitatea des
fășurată de organele compe
tente din cele două țări in rea
lizarea Acordului româno-sovie- 
tic privind construirea Nodului 
hidrotehnic Stinca-Costești de 
pe riul Prut, Comisia a adoptat 
in cursul lucrărilor actualei se
siuni, statutul Comisiei mixte 
constituite în scopul realizării 
acestui obiectiv comun și a sta
bilit sarcini privind activitatea 
viitoare a acestei comisii.

S-a relevat, de asemenea, că 
dezvoltarea colaborării și coope
rării economice se reflectă in 
creșterea continuu ascendentă a 
schimburilor comerciale reci
proce. Astfel, volumul schim
burilor de mărfuri realizat in 
1972 a fost cu 12,5 la sută mai 
mare( decit realizările 
1971, iar, potrivit 
comercial pe 
schimburilor 
acest an va 
tere de 9 la sută față de pre
vederile anului 1972. Creșterea 
schimburilor reciproce pe 1973 
se prevede a avea loc, în prin
cipal, pe seama sporirii cu peste 
20 la sută a livrărilor reciproce 
de mașini și utilaje.

Pe baza rezultatelor obținute, 
precum și a schimbului de pă
reri efectuat la actuala sesiune, 
Comisia a stabilit un program 
concret pentru finalizarea unui 
important număr de acțiuni de 
colaborare, cooperare și specia
lizare in producție, aflate în 
prezent in stadiu de examinare 
intre organele corespunzătoare 
din cele două țări. Aceste ac
țiuni se referă, in principal, la 
construirea unor noi capacități 
de producție in domeniul side
rurgiei, metalurgiei neferoase, 
chimiei, construcțiilor de ma
șini, industriei ușoare, livrărilor 
reciproce de instalații și utilaje 
complexe.

Analizind modul în care se 
realizează schimburile de măr-

și

anului 
protocolului 

1973, volumul 
comerciale pe 

prezenta o creș-

I

I
I

PROSPECT I

furi pe 1973 și perspectivele 
pentru anii 1974 și 1975, Comi
sia a stabilit măsuri pentru ma
jorarea volumului de schimburi 
comerciale pe anul in curs și 
pentru lărgirea și diversifica
rea, in continuare, a schimbu
rilor de mărfuri pe următorii 
ani ai actualului cincinal.

Luind la cunoștință progra
mul de lucru al organelor cen
trale de planificare 
coordonarea planurilor 
miilor naționale ale 
Sovietice și Republicii 
liste România pe i 
1976—1980, iar pentru 
probleme mai importante și pe 
o perioadă 
Comisia a 
desfășurarea 
lucrări, să se aibă 
asigurarea 
cirii în continuare a colaborării 
economice reciproce și, pe a- 
ceastă bază, creșterea însemnată 
a schimburilor de produse, in 
special a mașinilor și utilajelor.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială. de 
prietenie și deplină înțelegere.

Protocolul incheiat cu acest 
prilej a fost semnat, din par
tea română, de 
dulescu, iar din 
tică — de

privind 
1 econo- 

Uniunii 
i Sociă- 
perioada 

unele

mai îndelungată, 
recomandat ca, în 

viitoare a acestor 
în vedere 

dezvoltării și adin-

Gheorghe Ră- 
partea sovie- 
Leseciko.M. A.

★
a fost semnată, la 

Convenția intergu-
Vineri, 

București, 
vernamentală privind realizarea 
în România a unei uzine de 
sodă caustică, clor și produse 
clorurate. in scopul majorării 
livrării de astfel de produse în 
U.R.S.S. și Convenția intermi
nisterială privind specializarea 
in producția industriei de pre
lucrare a țițeiului, în scopul li
vrării reciproce de produse din 
acest domeniu.

Din partea română, conven
țiile respective au fost sem-

SPORT

TELEGRAMĂ
*

SERBĂRILE MARSH

participante la 
Comisiei in- 

româno-so- 
econo- 
Lese- 

Consi-

nate de Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, iar din 
partea sovietică — de L. A. Kon- 
standov, ministrul industriei 
chimice al U.R.S.S.

în acc.’ași zi, a fost semnat 
statutul Comisiei mixte româno- 
sovietice pentru Nodul hidro
tehnic Stinca-Costești pe riul 
Prut. Din partea română, statutul 
a fost semnat de Nicolae Mantz, 
secretar general în Ministerul 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, iar din par
tea sovietică de K. K. Subladze, 
adjunct al ministrului îmbună
tățirilor funciare și gospodăririi 
apelor al U.R.S.S.

La semnarea documentelor au 
asistat tovarășii Gheorghe Rădu
lescu și M. A. Leseciko.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri,. Gheorghe Rădulescu, a 
oferit o masă in cinstea dele
gației sovietice 
lucrările sesiunii
terguvernamentale 
vietice de colaborare 
mică, condusă de M. 
ciko, vicepreședinte 
liului de Miniștri al

★
în cursul aceleiași 

gația guvernamentală sovietică 
condusă de M. A. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președin
tele părții sovietice în Comisia 
interguvernamentală româno-so- 
vietică de colaborare econo
mică. care a participat la lu
crările celei de-a Vil-a sesiuni 
a acestei comisii, a părăsit Ca
pitala.

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația a fost condusă de Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în Co
misia interguvernamentală ro- 
mâno-sovietică de colaborare 
economică, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică. Ion Sto- 
ian, adjunct al ministrului co
merțului exterior, de alți mem
bri ai delegației guvernamen
tale române.

Au fost de față V. S. Tiku- 
nov. ministru consilier al am
basadei Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasa
dei.

A. 
al 
U.R.S.S.

zile, dele-

Tovarășii EDWARD GIEREK, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, HENRYK JA- 
BI.ONSKI, președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone, și PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Polone au trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Populare Polone, al poporului polonez și al nostru personal, vă 
mulțumim cordial pentru salutările și urările transmise cu pri
lejul celei de-a 29-a aniversări a renașterii Poloniei.

Sintem convinși că relațiile de prietenie frățească și colabo
rare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta în con
tinuare, pe baza principiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar.

Primiți, dragi tovarăși, salutările și urările noastre călduroase 
de noi succcese in dezvoltarea Republicii Socialiste Romania.

o VINERI DUPA-AMIAZA. a 
părăsit Capitala, plecind spre 
Budapesta, tovarășul Janoș Fa- 
zekas. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care, la invi
tația guvernului Republicii 
Populare Ungare, face o vizită 
în această țară.

La plecare, pe aeroportul Oto-

Noî județe 
au încheiat
secerișul

In cursul zilei de ieri, alte 
trei județe, Arad, Bihor și, 
Caraș-Severin, au incheiat 
campania de recoltare a pă- 
ioaselor. Cu acest prilej, co
mitetele județene de partid 
au adresat C.C. al P.C.R. t o- 
v a r ă ș u l u i NICOLAE 
CEAUȘESCU telegrame prin 
care lucrătorii din agri
cultura celor trei județe se 
angajează să nu-și precupe
țească eforturile pentru a 
contribui cu noi succese la 
înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen.

peni, erau prezenți tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, alte persoane oficiale.

A fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

• PREȘEDINTELE MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE a Re
publicii Socialiste România, to
varășul Ștefan Voitec, a primit 
din partea mareșalului Seimului 
Republicii Populare Polone, to
varășul Stanyslaw Gucwa, o te
legramă de mulțumire pentru 
felicitările adresate cu prilejul 
celei de-a XXIX-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei.

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

dreptîndu-se spre Nairobi 
(Kenya), tovarășul Ion Să- 
raru. activist al Comitetului 
Executiv al Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, care va parti
cipa la cea de-a 21-a Confe
rință a Mișcării Internațio
nale a Studenților pentru Na
țiunile Unite (I.S.M.U.N.).

Din 
rilor :

După prima zi, România—U.R.S.S. 1—1,
în „Cupa Davis“

FÂRÂ SURPRIZ

VARIETA’fl
SPORI

i bogată agendă a Serbă- 
mării ne-am propus astăzi 

să ne oprim asupra unora din
tre manifestările distractive — 
manifestări cu cea mai mare 
pondere in programul Festiva
lului. S-a bucurat de un mare 
succes spectacolul „Varietăți — 
Litoral ’73“. Prezentat la lumi
na reflectoarelor in fața a peste 
25 000 de spectatori, pe stadio
nul 1 Mai din Constanța, spec
tacolul a fost deschis de un cor
tegiu de carnaval format din 
Piața Independenței și compus 
din două formule, care alegori
ce și- grupuri folclorice. Acest 
cortegiu â defilat pe străzile o- 
rașului pină la stadion. La ora 
20. Ion Mustață, prezentatorul 
spectacolului, a dat semnalul în
ceperii programului. Artiști cu- 
noscuți — Dem Rădulescu, Amza 
Pellea, Horia Șerbănescu, Jean 
Constantin, soliști de muzică u- 
șoară și populară — 
taru, Corina Chiriac, 
Andreescu, 
crobați ai 
București, 
au propus 
cu dansul,
La buna desfășurare a specta
colului și-a adus contribuția or
chestra Teatrului liric din Con
stanța și formația Mondial. A 
fost un spectacol frumos, cu ți
nută, gustat de miile de oa
meni prezenți în tribunele sta
dionului.

în celelalte stațiuni de pe li
toral, trupe ale teatrelor din 
țară au prezentat de asemenea 
spectacole agreabile. La Ma
maia, Teatrul de comedie din 
București a adus in scenă co-

Dan Spă- 
Aurelian 

Maria Pietraru, a- 
Circului de stat din 
formații de dansuri, 
publicului un dialog 

cintecul și veselia.

media Nic-Nic, la Năvodari 
Teatrul muzical „N. Leonard" 
din Galați a prezentat opereta 
Mamzzelle Nitouche, iar la 
Mangalia sud, au evoluat acto
rii Teatrului dramatic din Bra
șov cu comedia Tache, Ianche 
și Cadir.

Mai amintim și alte manifes
tări distractive : Raliul automo
bilului de epocă la care au par
ticipat J0 piloți pe „formula 1“ 
pilotind 10 străbunici ai auto
mobilului pe o distanță de 100 
km. Protagonistul principal al 
cursei și ciștigător, un Ford din 
1921. Iar pentru concursul „Miss 
litoral ’73", pină acum, la dife
rite baruri și restaurante din 
toate stațiunile au avut loc fa
zele preliminarii. Concursul se 
va încheia in ultima zi a Ser
bărilor.

Un capitol aparte și de inte
res în cadrul Serbărilor e spor
tul. în afara turneului feminin 
de baschet „Cupa Mării Negre", 
încheiat recent cu victoria e- 
chipei noastre, s-a dat startul 
intr-o nouă competiție : „Cupa 
Mării Negre la yachting", iar la 
Mamaia are loc o competiție de 
tenis. Pionierii au participat la 
o întrecere de carturi ciștigată 
de echipa Palatului pionierilor 
din București, iar Automobil- 
clubul român organizează un 
„Raliu al eleganței". După cum 
se vede activități numeroase și 
variate pentru care organizato
rii merită toate laudele.

Duminică, culminînd cu festi
vitățile din cadrul zilei marinei 
Serbările vor lua sfirșit, turiștii 
și organizatorii dindu-și întil- 
nire pentru ediția viitoare — e- 
diția 1974 a Festivalului „Ser
bările mării". .

T. POGOCEANU

In anul universitar 1973/1971. in Municipiul Constanța, func
ționează INSTITUTUL DE MARINA, ca instituție de învățămint 
superior, cu durata de' 4 ani, pentru pregătirea ofițerilor de ma-, 
rină comercială. . ,

INSTITUTUL are două secții cu frecvență la zi :
1. SECȚIA DE OFIȚERI DE NAVIGAȚIE, pentru pregătirea

ofițerilor destinați conducerii și exploatării navelor mari
time. -r . , . ■ ,

2. SECȚIA DE OFIȚERI ELECTROMECANICA NAVALA, pen
tru pregătirea ofițerilor electromecanici destinați navelor 
maritime de toate tipurile.

Concursul de admitere, pentru ocuparea locurilor rămase li
bere după sesiunea din iulie 1973, are loc cu începere de la 25 
august 1973, la 10 septembrie 1973.

Se pot Înscrie la concursul de admitere, absolvenții liceelor cu 
diplomă de bacalaureat sau alte școli echivalente, bărbați, năs- 
cuți după 31 decembrie 1948.

Pentru înscrierea la concurs, se va depune la Secretariatul 
institutului, pină la data de 22 august a.c. dosarul format din 
următoarele acte :

—diploma de bacalaureat în original ;
— copie legalizată de pe certificatul de naștere ;
— 3 fotografii 3/4 ;
— buletin R.B.W., radioscopia gastro-duodenală, radiascopia 

pulmonară, certificat medical eliberat de circa sanitară de domi
ciliu privind bolile cronice și acute.

' a concurs se pot prezenta și absolvenții ce nu au serviciul 
militar îndeplinit.

Concursul de admitere constă din :
— examinarea medicală — probă eliminatorie ;
— test de aptitudini marinărești — probă eliminatorie ;
— MATEMATICA — scris și oral ;
— FIZICA — scris.
Probele scrise sint eliminatorii.

Programele disciplinelor pentru probele teoretice sint cele pre
văzute in broșura „Admiterea in invățâmintul superior pentru 
anul 1973".

Pentru candidații respinși la concursul de admitere din sesiu
nea iulie a.e. și care se reinscriu pentru concursul din sesiunea 
august a.e.. examenul medical și testul de aptitudini marinărești 
și fizice rămin valabile, reînscrierea uimind a se face in ter
menele indicate mai sus, prin depunerea actelor. Pe toată durata 
studiilor, studenții vor beneficia de internat și uniformă de ma
rină, vor îndeplini serviciul militar, iar la absolvirea institutului 
vor obține diploma de absolvent al institutului, brevet de ofițer 
maritim el. ISe-a si gradul de locotenent de marină in rezervă: 
lămuriri se pot obține zilnic la secretariatul institutului, str. 
Unirii nr. 22 A, Constanța, intre orele 08.00—14,00 sau telefonic 
(2.23.33).
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SERIALUL DE ȘAH I
„Arta combinației™

de FLORIN GHEORGHIU

I

NEGRUL LA MUTARE
Ultima mutare a albului, 

Tel — c7. este aparent cîțti- 
gătoare, fiindcă se amenință 
dama și punctul g7... Negrul 
răspunde printr-o excepțio
nală combinație, departe 
calculată (10 mutări, deși al
bul a cedat după numai 8 
mutări !), care încheie stră
lucit partida. Indicați acea
stă combinație.

POZIȚIA CONTROL
Alb : Rgl. Ddl, Tc7, Tfl, 

Nb3, Ne5, Cd2, pp. a2, b2, 
d4, g4, h3 (12 piese).

Negru : Rh8, Dd7, Ta8, 
Tf8,Ng6, Ng5, Ce4 pp a6, b5, 
dă, g7, h7, (12 piese).

Soluția poziției nr. 9
Poziția nr. 9, rezultată din deschiderea partidei Gheorghiu — 

Kinmark — campionatul mondial juniori Haga 1961 — prezintă 
un avantaj net pentru alb, care are toate figurile in poziții 
ideale de atac. Combinația prin care albul decide această po
ziție in favoarea sa este următoarea : 1. Tdl x dG ! Dc7 x d6 (1... 
J«5 2 Txh6 șah etc).

2. C ea x f7 +- !! Tf8 x 17, 3. Tel — e8 + Dd6 — f8 (3... TfS. 
4. Drl2 ! !) 4 Te8 x f8 4- Tf7 x f8 5 Dc2, — d2 ! Rh8 — 88 6 Dd2 
— d4 6... Tf8 — f7 7 Nf5 x c8 Ta8 x c8 8 Dd4 x c5 și din cauza 
pierderilor materiale negrul a cedat.

I
I

• TURNEUL INTERZO
NAL de șah de la Petropolis 
(Brazilia) a continuat cu 
partidele rundei a 7-a. Lide
rul clasamentului, Liubomir 
I.iubojevici, a remizat cu Tan 
(Singapore). Jucind cu piese
le negre, șahistul român Flo
rin Gheorghiu a pierdut, la 
mutarea a 36-a, partida cu 
David Brons'tein (U.R.S.S.).

în clasament conduce Liu- 
bojevici cil 6 puncte. Florin 
Gheorghiu ocupă locul 10, cu 
3 puncte.

nala zonei europene a „Cupei 
Davis" (grupa B) dintre echi
pele Cehoslovaciei și Italiei. 
Din cauza unei ploi torenția
le prima partidă de simplu : 
Corrado Barazzutti—Jan Ko- 
des s-a întrerupt la scorul de 
7—5, 3—6, 5—4 în favoarea
jucătorului italian.
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PROGRAMUL II
este caracteristică. Din 21 de ghe
muri, el a cîștigat 18, iar adversa
rul doar 3. Raportul de forțe și de 
valoare il exprimă la fel de 
concludent și numărul de 
breâ’k-uri realizate: Ilie Năstase 
— 9. Kakulia — 1. Năstase a 
ciștigat foarte multe ghemuri la 
zero. Dacă mai amintim și se
riile de „ași" și faptul că pri
mul set Ilie l-a ciștigat in 14 
minute, iar pe al treilea în 17 mi
nute. avem imaginea inegalității 
luptei și diferenței mari a cla
sei internaționale dintre cei doi 
jucători.

VASILE CABULFA

n-an riscat prea mult, 
utilizat procedee de 

s-au

prudent, 
nu s-au 
mare finețe și precizie, 
preferat mingile lungi. De aceea 
și partida a durat ■două ore și 
jumătate. De ce a ’ pierdut, to
tuși, Ovici ? Se știe că, Metre
veli este un jucător complet, are 
multă rutină, experiența mari
lor confruntări. Dar el este des
tul de imobil și lipsit de viteză 
in start. <je.spontaneitate. Ovici 
continuă să fie deficitar la ser
vicii nu' știe să>'Utilizeze lobul 
și smash.’i-Vil.rdeci nu creează di
ficultăți de n.erezo'lvat pentru 
adversar. în pias-,’ demobilizează 
prea repede, nu are o mare 
putere de concentrare. Am re
gretat ;cȘ.,;;p.l,Xiri!|l ,ș-a. .enervat, 
s-a supărat — pe cine ? — a 
renunțat lâ luptă, la ambiție, 
ceea ce a dus la sporirea greșe
lilor. trimițînd uneori cu 
multă nepăsare mingi i 
sau in fileu.

După pauză a urmat 
vărat festival al cărui 
nist a fost același mare 
al tării noastre : Ilie 
El și-a adjudecat partida intr-un 
timp record : 59 de minute,
cu 3—0 (6—0 ; 6—3 ; 6—0), intr—o 
manieră impresionantă. care-i 

MAGIA LUINĂSTASE

sur- 
nici 
me- 
din

Așadar, după prima zi de in
treceri, egalitate. Rezultat pre
vizibil, scontat. Ar fi fost o 
surpriză dacă Ovici l-ar fi in
vins pe Metreveli. Dar 
priza nu s-a produs. Deci, 
noi n-am mal trăit, ca in 
ciul cu Noua Zeelandă,
primul joc, o mare bucurie, o 
mare y satisfacție. Apreciem, 
totuși, că Ovici s-a comportat 
corespunzător, la înălțimea ca
lităților și valorii saiâ'. Metre- 
vcli. s-a văzut, este un jucător 
redutabil, de clasă internațio-' 
nală. Și. totuși, Ovici' l-ar fi 
putut învinge pp Metreveli, fi- 
nalistul de la ; Wimbledon din 
anul acesta. El n-a știut cum 
să-și valorifice calitățile finind 
scama și de defectele și incon- 
secvențele lui Metreveli. Pri
mele două seturi se desfășoară 
sub semnul unui sensibil echi
libru și al unei simetrii perfec
te. Ovici a condus in primul set 
cu 
în 
Și 
că

4—2. iar în al doilea cu 4—1. 
setul trei Ovici, descumpănit 
descurajat. — poate și pentru 
era condus cu 2—0 la seturi 
joacă slab și Metreveli cîș- 

tigă detașat cu 6—2. Partida nu 
ni s-a părut deosebit de dispu
tată și interesantă. Ei au jucat

în
prea 

aut

ade-un 
protago- 
campion 
Năstase.

de ION BĂIEȘU

TURNEUL IN
TERNAȚIONAL 
CONSACRAT
ANIVERSARII

CLUBULUI

RUGBI 
află în 
întilriit 
locală

• ECHIPA DE 
C.S.M. Sibiu, care se 
turneu în U.R.S.S., a 
la Moscova formația 
„Fiii". Rugbiștii sovietici au
obținut victoria cu scorul de 
16—13 (13—7>. în continuarea 
turneului, C.S.M. Sibiu va 
juca la Leningrad in compa
nia echipei Burevestnijc.,

• LA PRAGA a început fi-

• LA MIAMI BEACH au 
inceput campionatele mondia
le de lupte libere pentru ju
niori. In primul tur, cei trei 
sportivi români prezenți la 
areastă competiție au obținut 
victorii. în limitele catego
riei 48 kg, Aurel Neagu l-a 
invins prin tuș în 3'42” pe 
Ellis Brioso (Republica Do
minicană). Tibor Sereghely, 
la capătul unui meci specta
culos, a cîștigat la puncte în 
fața japonezului Katsuyuki 
Yokoyama. în alt meci atrac
tiv, Gh. Băloianu (82 kg) a 
dispus clar la puncte de ca
nadianul Terrance Palie.

I
I
I
I

I
ATLETISM Semifinala Cupei 

Europei la București I

Tenisul a devenit în România 
un sport la fel de popular ca ji 
fotbalul. Miracolul s-a petrecut 
în ultimii cîțiva ani, adică odată 
cu nașterea mitului Ilie Năstase. 
Azi, pe străzile liniștite ale ora
șelor, prin curți și pe pajiștile de. 
zgură (atîtea cite sînt), copiii și 
tinerii joacă tenis. Intr-un sat din 
Dobrogea, pe terenul din curtea 
școlii, avea loc zilele trecute un 
aprig turneu de tenis, cu jucători 
frumos echipa fi. cu arbitri 
solemni și cu public zgomotos. 
Părinții nu au încotro, aleargă 
prin magazine după rachete (care 
nu prea se găsesc!), copiii noștri 
s-au născut și trăiesc în epoca 
tenisului. Un sport nobil, de o 
aleasă . eleganță, care naște 
mușchi puternici pe trupul spor
tivului, stăpînire și dîrzenie 
sufletul 
mingea 
alături 
pusă seînteia de inteligentă, ju
decata rapidă, fantezia și, uneori, 
(cum e cazul lui Ilie Năstase) 
mișcarea făcută cu geniu, care 
produce stupoarea adversarului 
și explozia tribunei. Sînt convins 
că. în cîțiva ani. cu mai multă 
silință și energie din partea 
instituțiilor sportive (ziarul nos
tru își recunoaște citeva merite 
frumoase în această privință), te
nisul va deveni la noi un sport 
de masă, adică jucat cu plăcere 
și cu sublim dezinteres de către 
toată lumea. Astfel vor apare, fi
rește, și jucătorii de excepție, 
ca-e vor păstra mai departe nu
mele României printre marile 
puteri ale tenisului mondial.

Runda de ieri a „Cupei Davis“ 
a fost primul festin pentru itibi- 

. torii de tenis din București și din 
întreaga țară. Vreme de trei ore 
și jumătate s-au urmărit două 
partide de frumos spectacol, des
fășurate într-o atmosferă plăcută, 
în prima, merituosul finalist dc 
la Wimbledon, Alex Metreveli, 
s-a luptat din greu cu un Ovici 
parcă nu îndeajuns de dîrz și 
ambițios, urmărit și de citeva 
ghinioane descurajatoare. Apoi a 
venit regalul oferit de Năstase, o

desfătare de o oră pentru publi
cul care 11 aștepta fremătînd. 
Magnificul nostru jucător a făcut 
o demonstrație sclipitoare, fără a 
fi ostentat'v, arătind citeva 
numerele lui de magie, cu care 
farmecă publicul de pe cele mai 
vestite arene ale lumii. Bine 
pus. cu poftă de joc, Năstase ne-a 
zîmbit la sfirșitul zilei, In timp 
ce soarele apunea frumos — 
semn bun pentru ziua de astăzi.

din

dis-

ram competifional
! în 

lui. Trebuie să lovești 
puternic, desigur, dar 

de forță fizică trebuie

F. C. ARGEȘ
9 TURNEUL INTERNA

ȚIONAL de fotbal ocazionat 
de cea de-a XX-a aniversare 
a clubului piteștean a pro
gramat aseară — în cuplaj, 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală — primele meciuri. 
Universitatea Craiova a dis
pus cu scorul de 1—0 de 
O.F.K. Beograd, la capătul 
unui joc de factură modestă. 
Singurul gol al partidei a fost 
înscris, în prima repriză, de 
Țarălungă. Mult mai intere
santă și spectaculoasă a fost 
partida a doua care a opus 
formațiile F.C. Argeș și 
Vasas Budapesta. Fotbaliștii 
maghiari, au obținut victoria 
cu scorul de 3—2 (1—1). Au 
marcat : Kovacs. Szabo,
Varodi, respectiv Mustățea și 
Roșu.

DEMONSTRAȚII SPORTIVE 
ATRACȚIE

Capitalei. De la 
se vOr intîlni în

DE MARE
Un interesant program poli

sportiv va avea loc pe Stadio
nul „23 August1- din Capitală. 
Astfel, azi, la ora 17,30 se vor 
desfășura intreceri de lupte, box, 
oină, ciclism, atletism și judo. 
In cadrul manifestărilor sportive 
închinate aniversării Zilei insu
recției naționale antifasciste ar
mate, pe marele stadion, în pau
za meciului Steaua — Rapid, va 
avea loc sosirea „Ștafetei 23 Au
gust". Startul ștafetei va fi dat la 
ora 19,30, la podul Băneasa și va 
străbate principalele artere ale 
orașului, la ea luînd parte spor
tivi și sportive din toate sectoa-

■A
TENIS. La arena „Progresul" 

continuă întîlnirea de tenis 
ROMANIA — UNIUNEA SO
VIETICA din cadrul finalei eu- 
repene a „Cupei Davis". Azi, de 
la ora 15.15 are loc partida de 
dublu (formațiile se vor anunța 
la teren), iar mîine, de la ora 
14, partidele Ilie Năstase — A. 
Metreveli și T. Ovici — T. Ka- 
kulia. (Partidele sînt transmise 
in direct de televiziune).

FOTBAL. Evenimentul fotba
listic pentru acest sfirșit de săp- 
tămină. il constituie manifestă
rile prilejuite de sărbătorirea e- 
chipei F. C. Argeș, cu ocazia 
împlinirii a 20 de ani de acti
vitate. Azi, pe stadionul „1 Mai"

★

rele
18. 
drul tradiționalului turneu 
fotbal dotat cu „CUPA MUNI
CIPIULUI BUCUREȘTI : Spor
tul studențesc—Steagul roșu 
Brașov, iar de la ora 19,50, 
Steaua—Rapid. Mîine de la 
ora 17,30, programul va cuprin
de demonstrații de haltere, cul
turism, gimnastică, aeromode- 
lism, călărie etc. De la ora 18, 
se vor întilni in cadrul meciu
rilor de fotbal, echipele de pe 
locurile 3—4, iar de la ora 19,50, 
cele de pe locurile 1—2.

★

Pitești au loc partidele: ora 
13,30; F. C. Argeș (juniori) 
—Steaua (juniori); ora 15: F.C. 
Argeș (tineret-rezerve)—Dinamo 
București (tineret rezerve); ora 
17: meci între echipele de foști 
jucători de la F.C. Argeș—Com
binata Steaua-Dinamo. Miine, 
pe același stadion, de la ora 15: 
meciul pentru locurile 3—4 intre 
formațiile învinse din ziua de 
ieri, și de la ora 17: finala tur
neului cu partida dintre învin
gătoare.

BOX. între 6—11 august. Ga- 
lațiul găzduiește a IX-a ediție a 
Turneului „Prietenia" la box. 
Astfel, pe arena „Dunărea" vor 
putea fi urmăriți sportivi din

ora 
ca
de

GIRUL PARTICIPANTELOR
VALOAREA MONDIALĂ

I
I

Adesea întrecerile feminine 
de atletism atrag pe spectatori 
fiindcă acolo jos pe stadion se 
întrec intr-o împletire armo
nioasă grația și forța, gingășia 
și voința, dindu-le adesea un 
ton de delicatețe pe care în
trecerile între bărbați nu le 
pot oferi. Dar cind pe lingă a- 
ceste atuuri, pe stadion se în- 
tilnesc și nume de atlete cu re
nume mondial, unde în majori
tatea probelor participă cam
pioane olimpice și chiar deți
nătoare de recorduri mondiale, 
atunci întrecerile se ridică la 
superlativ oferind un spectacol 
deosebit pentru cei ce știu să 
aprecieze valoarea și frumosul.

Cuba, U.R.S.S., 
Bulgaria, R. 
Cehoslovacia, ___ ,
R.P.D. Coreeană și România.

ATLETISM. Stadionul „Repu
blicii" din Capitală, găzduiește 
duminică de la ora 16,40, semi
finala competiției feminine 
„Cupa Europei", la care parti
cipă altele din R. D. Germană, 
Ungaria, Elveția, Italia, Norve
gia și România.

NATAȚIE. în Capitală conti
nuă întrecerile Balcaniadei ju
niorilor la înot, polo și sărituri 
la care participă sportivi din 
Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, 
Turcia și România. Concursurile 
de inot și polo au loc la Bazinul 
,,Dinamo" de la ora 10 și 19, iar 
cele de sărituri la Ștrandul „Ti
neretului". de la ora 10 și 17.

MOTOCICLISM. în municipiul 
Tg. Jiu continuă azi și 
campionatul republican 
laritate și rezistență 
motoretelor românești 
participă posesorii de 
legitimați și nelegitimați.

ȘAH. La Ploiești, in sala Pa
latului culturii are loc tradițio
nalul turneu rezervat juniorilor 
la care participă șahiști din 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, Iugoslavia, 
R. F. Germania și România.

CAIAC-CANOE. Azi de la 
ora 16, și mîine de la ora 7.30, 
pe lacul „Herăctrău" au loc in
treceri în cadrul campionatului 
municipal rezervat seniorilor.

Polonia, Ungaria, 
D. Germană, 

R. P. Mongolă,

mîine 
de regu- 
rezervat 

la care 
motorete

FLOREA GABRIEL

Un astfel de spectacol se 
desfășura miine pe Stadionul 
Republicii din Capitală, unde 
va avea loc una din semifina
lele feminine ale Cupei Euro
pei la atletism. Vor participa 
reprezentativele R.D. Germane, 
Ungariei, Italiei, Elveției 
Norvegiei și României. Pri
mele două echipe, clasate 
în urma unui punctaj du
pă sistemul locul I 6 puncte, 
locul II 5 puncte etc., vor ob
ține calificarea pentru finala 
competiției, care va avea loc 
la Etjțnburg (Anglia) la 9 sep
tembrie. Dacă pentru locul I nu 
pot exista dubii, atletele germa
ne posedind astăzi cea mai pu
ternică echipă din lume, pen
tru locul doi, echipele Unga
riei, României și chiar cea a 
Italiei vor duce o luptă acerbă 
pentru calificare. După calcu
lele pe care atletismul, sport aj 
cifrelor, le permit, prima șansă 
o au atletele maghiare ; însă o 
comportare bună a fetelor noas
tre poate strica multe socoteli 
făcute acasă. De aceea invităm 
pe toți iubitorii atletismului să 
fie prezenți duminică după a- 
miază pe Stadionul Republicii, 
de la ora 16,40, ca timp de 
două ore să susțină atletele 
noastre, care au un examen di
ficil.

Din reprezentativa atletelor 
germane fac parte campioane
le olimpice și deținătoarele de 
recorduri mondiale Renatte 
Stecher, Monika Zehrt și Anne- 
lie Erhardt, precum și medalia
tele olimpice cu aur, argint sau 
bronz Ruth Fuchs, Gunhild Hof- 
fmeister și Gabriele Hinzmann.

Din celelalte reprezentative 
mai reținem nume cunoscute in 
atletismul feminin ca Paola 
Cacchi și Sara Simeoni (Italia) 
Meta Antenen (Elveția), Rose
marie Witschas, Gyorgy Balogh 
(Ungaria).

Reprezentativa noastră are în 
frunte pe căpitana de echipă, 
campioana olimpică de la Me
xic, Viorica Viscopoleanu, me
daliatele olimpice Argentina 
Menis, Valeria Bufanu, Ileana 
Silai, precum și citeva dintre 
atletele in care ne punem spe
ranțe, ca de exemplu Mariana 
Condovici, Cornelia Popescu, 
Valentina Cioltan, Mariana Su
man.

Toate reprezentativele oaspete 
au sosit în cursul zilei de ieri, 
cu excepția atletelor din R.D.G. 
care și-au anunțat sosirea in 
cursul zilei de azi.

SILVIU DUMITRESCU

va
I
I
I
I

9,00 Curs de limbă germană. Re
capitulare (5). 0,30 A fost odată 
ca niciodată... — „Acasă la Do
nald". 10,00 Telex. 10,05 CIntece șl 
jocuri populare cu ansamblul 
„Flacăra Prahovei". 10,35 De vor
bă cu gospodinele. 10,55 „Trepte
le țării" — emisiune de cintece și 
versuri. 11,25 Roman foileton : 
„Noile aventuri ale mușchetarilor". 
Episodul IV — „Micul rege". 12,15 
Film documentar „Armenii". 12,25 
Biblioteca pentru toți : Mihail Dra- 
gomirescu. 13,00 Telejurnal. 15,15 
Tenis de clmp : România — 
U.R.S.S. (Finala grupei A din zona 
europeană a „Cupei Davls") — 
Partida de dublu. Transmisiune 
directă de la Arena Progresul. 
17,30 Emisiune In limba germană. 
18,35 Ritm, tinerețe, dans. Selec- 
țtuni din spectacolul de gală pre
zentat de formațiile artistice ro
mânești la Festivalul mondial al 
tineretului și studenților. Trans
misiune de la Berlin. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Cinte
cul săptămlnii : „Tinerețe milena
ră" de Constantin Alexandru. Text 
— Constantin Cirjan. 20,05 52 
de inițiative In 52 de săptă- 
mlni. „Prietenii noului anga
jat". Transmisiune directă de la 
Fabrica de stofe Brașov. 20,15 
Tele-enciclopedia. 20,55 Publicitate. 
21,05 Film serial : „Mannlx". 21,50 
Recital de muzică ușoară eu In
terpreta Ada Morri, realizat in 
Studioul 2. 22,20 Telejurnal. 22,30 
Operete in Inima verii. 23,00 Săp- 
tămtna sportivă.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Film serial t 
Daktari. 16,15 Pentru Iubitorii mu
zicii populare. 17,10 Reporterii 
noștri peste hotare. De la Pekin 
la Canton. 17,30 Armonii Intime. 
18,00 Travelling peste timp. Ma
gazin bilunar de cultură cinema
tografică.
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PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața I 8,30 Cra
vatele roșit. 9,25 Film serial : 
DAKTARI. 9,50 Viata satului. 11,00 
Emisiune în limba maghiară. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 14,30 Tenis de ctmp : 
România — U.R.S.S. Transmisiune 
da la Arenele Progresul. 18,00 Film 
serial : „Arthur". Episodul II — 
„Ucenicul". 18,55 Publicitate. 19,00 
Expediție de vlnătoare. „Urletul 
lupilor" — film. 19,20 1001 de seri. 
„Prințesa de Mac". 19,30 Telejur
nal. Săptăntina politică internă șl 
internațională în Imagini. 20.10 A- 
vanpremieră. 211,15 Reportajul săp- 
tămînil. „Șoferi de cursă lungă". 
20,35 Publicitate. 20,40 Fantezii... 
fantezii.... Fel de fel de varietăți 
cu... fel de fel de păpuși. Mic 
festival al teairului de păpușii 
22,25 Telejurnal. 22,35 Duminică 
sportivă. „Cupa Europei" la atle
tism feminin : Elveția — Italia —; 
Norvegia — R.D.G. — Ungaria — 
România. Înregistrare de lă Sta
dionul Republicii (Interviziune).

PROGRAMUL II

11,00—13,00 Mari dirijori : Char
les Miinch. 20,10 Eroi îndrăgiți de 
copii : Albinița. 20,40 Telex teh- 
nlco-științific. 21,00 Film artistic : 
„Prețul puterii" — producție a 
studiourilor italiene.

StMBĂTA, 4 AUGUST 1973

Teatrul Evreiesc de Stat : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30. 
Teatrul . ,.C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA — ora 
20. Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : MELEAGURI FERMECATE 
ora 18,30. A.R.I.A. (Sala Savoy — 
Teatrul „C. Tănase") : Concert 
extraordinar de muzică ușoară cu 
Șarolta Zalatnay (R.P.U.). Nico- 
leta Marinescu și Glonl Dlmitriu 
și formația Horia Moculeseu — 
ora 20.

DUMINICA, S AUGUST 1973

Teatrul Evreiesc de Stat : HER- 
SELE DUBROVNER — ora 19,30. 
Teatrul „C. Tânase" (la Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA - era 
20. Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : MELEAGURI FERMECAT3 
— ora 18,30.

>



P
rezența pe pămîn-
ul românesc a 
aaițiior soli ai po

porului vietnamez 
— delegația dc 
partid și guverna

mentală condusă de tovarășul 
ram Van Dong, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, prim- 
ministru al guvernului Republi
cii Democrate Vietnam — a pri
lejuit, intr-o multitudine de 
forme, o reafirmare semnifica
tivă a prieteniei profunde, trai
nice, dintre țările și popoarele 
noastre, a solidarității militante 
cu cauza dreaptă a neînfricatu
lui Vietnam. In primirea făcu
tă oaspeților vietnamezi, în căl
dura frățească cu care au fost 
intimpinați pretutindeni, s-au 
putut descifra sentimentele ca
re animă pe cetățenii României 
socialiste, sentimente de stimă, 
simpatie și solidaritate deplină 
cu lupta unui popor pentru ca
re eroismul a devenit o trăsă
tură definitorie a existenței co
tidiene. Forța prieteniei româ- 
no-vietnameze s-a vădit în toate 
împrejurările, poporul nostru 
— care și-a cucerit eu nenumă
rate sacrificii dreptul de a trăi 
liber, de a înălța potrivit voin
ței sale suverane edificiul unei 
vieți noi, eliberat de dominația 
străină — sprijinind, statornic, 
pe diverse planuri această no
bilă luptă. Vizita in România a 
delegației de partid și guverna
mentale a R. D. Vietnam se 
înscrie ca un moment de deo
sebită importanță in evoluția 
legăturilor frățești dintre cele 
două state, deschizînd noi per
spective relațiilor bilaterale, in 
interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

întreaga desfășurare a vizitei 
a purtat amprenta prieteniei și 
înțelegerii, a respectului și sti
mei reciproce. Momentul esen
țial l-a reprezentat primirea 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegației de par
tid și guvernamentale a R. D. 
Vietnam, cu prilejui căreia se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român a subliniat că 
„partidul, poporul român vor 
acorda și în continuare, în spi
ritul internaționalismului și al 
solidarității frățești. întregul său 
sprijin pentru realizarea păcii, 
pentru dezvoltarea socialistă a 
Republicii Democrate Vietnam". 
Tovarășul Fam Van Dong a ex
primat o înaltă prețuire față de 
poziția partidului și statului nos
tru. de sprijinul pe care po
porul român l-a acordaj încer
catului Vietnam : „Vizitînd
România frățească, delegația 
noastră este purtătoarea senti
mentelor de caldă prietenie și 
gratitudine sinceră ale Partidu

Lupte grele 

Ungă Pnom Peni
Președintele Nixon 

afirmă că bombarda

mentele americane 
vor înceta la 15 august 
Asediind orașul Pnom Penh 

din toate direcțiile, forțele pa
triotice cambodgiene au lansat, 
în cursul zilei de joi. principa
lele atacuri dinspre sud-est. 
Traversind, apoi, în ambarcați
uni, fluviul Mekong și înaintind 
adine in dispozitivele de apărare 
inamice în zona șosele* națio
nale nr. 1, patrioții khmeri și-au 
instalat in dimineața de vineri 
avanposturile la mai puțin de 
șase kilometri de capitală. în 
timpul acestei etape a ofensivei, 
forțele de eliberare cambodgie
ne au urmărit trupele lonno- 
liste, ce se retrăgeau în derută 
și au capturat importante can
tități de armament. Acțiunile de 
pe acest front ale patrioților au 
fost conjugate cu cele din zona 
riului Bassac, braț al Mekongv.- 
lui, unde pozițiile controlate de 
forțele armate de eliberare 
khmere completează încercuirea 
Pnom Penhului.

Și in cursul zilei de vineri, a- 
viația americană a intervenit în 
repetate rinduri, în imediata 
vecinătate a capitalei, in spri
jinul trupelor lonnoliste, dar 
aceste misiuni aeriene s-au do
vedit deosebit de dificile și pu
țin eficiente in condițiile ân care 
mobilitatea patrioților cambod- 
gieni aflați în ofensivă făcea să 
se interfereze mereu pozițiile 
celor două tabere și ergg ame
nințarea bombardării, din eroare, 
a truDelor regimului de la Pnom 
Penh.

o INTR-O SCRISOARE adre
sată, vineri, președintelui Ca
merei Reprezentanțiloi, Cari 
Albert, președintele Richard 
Nixon a afirmat că Statele 
Unite vor înceta bombardamen
tele asupra Cambodgiei după 
dala de 15 august, așa cum a 
cerut Congresul, dar va conti
nua să acorde sprijin autorită
ților de la Pnom Penh — rela
tează agențiile Associated Press 
și Reuter.

Pe de altă parte, ministrul a- 
părării al S.U.A., James Schle
singer, a afirmat, vineri, că 
Pentagonul a ordonat torțelor 
militare americane din sud- 
estul Asiei să înceteze orice ac
țiune militară aeriană deasupra 
Cambodgiei și Laosului ince- 
pînd de la 15 august.

lui celor ce Muncesc din Viet
nam, guvernului R.D. Vietnam 
și ale întregului popor vietnamez 
față de Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu stimatul to
varăș Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, față de guvernul 
Republicii Socialiste România și 
de poporul frate român care 
au acordat sprijin și ajutor lup
tei noastre împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea țării 
și in construirea socialismului 
în țara noastră".

Conducătorii români și viet
namezi au purtat ample convor

Vizita solilor poporului vietnamez 

Sub semnul solidarității, 
al prieteniei frățești

biri în legătură cu situația in
ternă din cele două țări, cu 
evoluția și perspectivele legă
turilor bilaterale și au examinat 
problemele internaționale de 
interes comun. Schimbul de pă
reri. desfășurat sub semnul cor
dialității și prieteniei, a evi
dențiat trăinicia solidarității ro- 
mâno-vietnameze, cursul ascen
dent al relațiilor dintre țările 
noastre, dorința de a le ampli
fica in raport cu posibilitățile 
generate de noua etapă a situa
ției din Vietnam. în România 
sint cunoscute și se bucură de 
o deosebită apreciere marile 
victorii ale poporului vietnamez 
in lupta sa împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru făurirea so
cialismului in R. D. Vietnam. 
Strălucitele biruințe ale po
porului vietnamez au confirmat 
în modul cel mai concludent 
faptul că un popor care cu spi
rit dc sacrificiu iși apără liber
tatea. independența și ființa na
țională este de neînvins. Războ
iul din Vietnam a reprezentat 
o convingătoare demonstrație a 
caracterului absurd al utilizării 
forței în relațiile internaționa
le. Poporul vietnamez a deschis 
un nou capitol al zbuciumatei 
sale istorii : cel al operei de re

de peste hotare

U.R.S.S. : Unul din comple
xele Combinatului de prelu
crare a țițeiului din Novo- 
kuibișevsk.

Tineretul lumii

La Cairo s-au încheiat lu
crările Congresului de consti
tuire a organizației de tineret 
a partidului unic egiptean — 
Uniunea Socialistă Arabă. In 
documentele adoptate, se re
levă că membri ai acestei 
organizații pot fi tineri și ti
nere între 14 și 22 de oui. 
Organizația va acționa pentru 
realizarea obiectivelor națio
nale și pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare a 
țării. ' 

construcție și construcție, pentru 
a imprima un ritm rapid edifi
cării socialismului în Nord, a 
desăvârși independența și demo
crația in Sud și a progresa spre 
reunificarea pașnică a țării. 
Acordul privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii in 
Vietnam constituie o victorie is
torică a poporului vietnamez, o 
încununare a luptei sale eroi
ce pentru asigurarea dreptului 
sacru de a-și soluționa proble
mele în conformitate cu voința 
și aspirațiile sale, fără nici un 
amestec din afară. Iu cadrul 
convorbirilor de la București, 
partea vietnameză a informat 

asupra situației aplicării acor
dului de la Paris și a comunica
tului comun din 13 iunie 1973, 
a reafirmat poziția consecventă 
a guvernului R. D. Vietnam și 
a Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud privind respectarea 
și aplicarea cu strictețe a acor
dului și comunicatului comun, 
cerind ca și S.U.A. și adminis
trația de la Saigon să respecte 
și să aplice aceste documente. 
România a exprimat din nou 
atitudinea ei fermă, statornică, 
susținind pe deplin poziția gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, precum 
și propunerile Guvernului Re
voluționar Provizoriu din 28 iu
nie 1973, care sînt conforme cu 
acordul de la Paris și vizează 
reglementarea problemelor in
terne din Vietnamul de sud pe 
cale pașnică și democratică, in
tr-un spirit de reconciliere și de 
concordie națională, pe baza re
cunoașterii existenței iu Vietna
mul de sud a două administra
ții, a două armate, a doua zone 
de control și a trei forțe poli
tice.

PERU: măsuri

controlului statului

în economie
Guvernul peruan a decretat 

exproprierea „Societății Telefo
nice a Perului" („La Sociedad 
Telefonica del Peru"), filială a 
companiei suedeze „Erikson", 
care asigură legăturile telefonice 
în provinciile din sudul țării — 
Apurimac. Cuzco, Moquegua, 
Puno și Tacna. Un comunicat 
oficial, dat publicității la Lima, 
precizează că Ministerului Trans
porturilor și' Telecomunicațiilor 
i-a fost remisă suma de 630 mi
lioane de soles pentru achizițio
narea acțiunilor companiei. „La 
Sociedad Telefonica del Peru" 
este cea de-a treia companie 
străină trecută sub controlul sta
tului do către guvernul peruan 
și singura din țară de acest pro
fil care se mai află în proprie
tate particulară.

S-a desprins convingerea co
mună, reliefată de comunicatul 
dat publicității la încheierea vi
zitei delegației vietnameze, că 
aplicarea cu strictețe a acordului 
de la Paris va crea condiții ca
re să permită poporului viet
namez să-și consacre întregul său 
talent creator dezvoltării eco
nomice și sociale a Vietnamului, 
cauzei reunificării pașnice a ță
rii și va contribui, in același 
timp, la cauza păcii in Indo
china și in Asia.

Evocarea situației din Indo
china a prilejuit reafirmarea 
sprijinului deplin față de Fron
tul Național de Eliberare și

Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud — singurul reprezentant 
autentic al populației sud-viet- 
nameze, Frontul Patriotic Lao
țian, Frontul Unit Național și 
Guvernul Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei.

Dialogul româno-vietnamez a 
evidențiat punctul de vedere co
mun că in actualele condiții, 
cind in viața internațională a 
apărut un curs nou favorabil 
destinderii, păcii, cauzei revo
luționare a popoarelor, este ne
cesar să fie intensificată lupta 
popoarelor pentru consolidarea 
păcii in lume, pentru stabilirea 
de relații între state pe baza 
principiilor independenței și su
veranității, egalității, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Problemele 
majore ale contemporaneității 
trebuie să fie soluționate cu 
participarea activă a tuturor 
statelor, fără nici o deosebire.

Comunicatul comun pune în 
relief faptul că România și R. D. 
Vietnam acordă un loc de pri
mă importanță întăririi și dez
voltării prieteniei și colaborării 
cu toate statele socialiste. de 
care sint legate prin idealuri și 
aspirații comune, hotărîrea de a

Evoluția chiliana
• Declarația guvernului Unității PopulareeRe* 

chiziționarea camioanelor aparținînd 
proprietarilor participanți la greva ilegală 

patronală
Secretariatul General al gu

vernului Unității Populare a dat 
publicității o declarație în care 
se arată că președintele Repu
blicii, Salvador Allende, a pri
mit o scrisoare din partea pre
ședintelui Partidului Democrat- 
Creștin, Patricio Aylwin, cu pri
vire la poziția acestei formați
uni politice față de dialogul an
gajat’cu șeful statului.

Guvernul — se subliniază în 
document — își reafirmă pozi
ția favorabilă continuării unui 
dialog activ cu sectoarele demo
cratice ale opoziției, pentru de
pășirea situației actuale pe care 
încearcă s-o mențină in ^ară 
grupările reacționare. Primul re
zultat al acestui dial.ag. a fost 
căutarea, de comun acord, a u- 
nor măsuri menite să pună ca-

pf iitrn întărirea

Anterior, au fost expropriate 
bunurile societăților de teleco
municații „Compania peruana de 
telefoane" și Compania națională 
a telefoanelor, ambele filiale ale 
concernului nord-american In
ternational Telegraph and tele
phone (I.T.T.),

întreprinderea de stat „Pesca- 
Peru" a preluat oficial controlul 
asupra industriei făinii și ule- 
iui de pește — informează agen
ția PRENSA LATINA.

După cum s-a mai anunțat, 
guvernul peruan a trecut, la 7 
mai a.c., sub controlul statului 
industria pescuitului,, importantă 
sursă de ' devize a țării, consi
derând că „resursele naturale ale 
mării constituie partimoniul în
tregii națiuni". 

contribui in continuare la res
tabilirea și întărirea unității 
tuturor țărilor socialiste și par
tidelor comuniste și muncito
rești, pe baza principiilor >nar- 
xism-leninismului și internațio
nalismului socialist. Documen
tul menționează că cele două 
părți au reafirmat principiile 
acceptate de partidele comu
niste și muncitorești : toate par
tidele marxist-leniniste sint in
dependente și egale ; ele por
nesc de la condiții specifice, 
proprii țărilor respective, se ba
zează pe principiile marxism- 
leninismului în definirea poli
ticii lor și își acordă un sprijin 
reciproc.

Conducătorii români și viet
namezi au subliniat cu satisfac
ție evoluția ascendentă a rela
țiilor dintre partidele și țările 
noastre, relații puternic impul
sionate prin schimburile de vi
zite, prin contactele nemijlocite 
la nivel inalt. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in R. D. 
Vietnam a contribuit, prin re
zultatele ei rodnice, la întări
rea legăturilor de prietenie și 
colaborare româno-vietnameze. 
România și R. D. Vietnam sînt 
hotărite să acționeze in conti
nuare în această direcție pentru 
a lărgi și diversifica raporturile 
lor in toate domeniile. Docu
mentele semnate la București 
reflectă ajutorul acordat de 
România țării frățești in vederea 
lichidării urmărilor războiului 
și intensificării construcției 
socialiste, dorința de a extinde 
relațiile româno-vietnameze pe 
toate planurile. Aceste docu
mente dau expresie spiritului 
internaționalist de care sînt a- 
nimate Partidul Comunist Ro
mân, guvernul și poporul 1 ro
mân. Ele creează noi posibilități 
pentru promovarea colaborării 
economice și tehnice intre cele 
două țări, cu deosebire în dez
voltarea unor ramuri ale indus
triei extractive și prelucrătoare 
din R. D. Vietnam, precum si în 
pregătirea de cadre de specia
liști.

Fără îndoială, această vizită 
prin ambianța de caldă prietenie 
și solidaritate in care s-a des
fășurat, prin bilanțul ei. consti
tuie un eveniment politic cu o 
semnificație deosebită și va mar
ca un nou și important pas îna
inte pe calea aprofundării le
găturilor dintre România și 
R. D. Vietnam, potrivit voinței 
și intereselor popoarelor noastre, 
ale cauzei socialismului, demo
crației, independentei naționa
le și păcii mondiale.

EUGENIU OBREA

păt grevei ilegale a proprietari
lor de antopaipioarte- în acest 
sens, conducătorii organizației 
patronale de profil au avut o 
întrevedere cu președintele 
Allende și cu mai mulți mem
bri ai guvernului.

Documentul menționează că 
angajarea acestui diaiog intre 
oficialitățile chiliene și sectoa
rele democratice ale opoziției 
are drept scop adoptarea măsu
rilor necesare, pe o bază larg 
democratică, pentru depășirea 
situației prezente, create de 
forțele de dreapta, și .. pentru 
continuarea procesului de trans
formări social-economice in 
Chile.

Guvernul Unității Populare a 
hotărit ca toate camioanele a- 
parținind proprietarilor parti
cipant! la greva ilegală patro
nală să fie rechiziționate — in
formează agenția PRENSA LA
TINA.

Ambasadorul 
României în 

Argentina și-a 
prezentat scrisorile 

de acreditare
Ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România in Ar
gentina, Mihai Bălănescu, 
și-a prezentat, la 31 iulie, 
scrisorile de acreditare pre
ședintelui Râul Lastiri.

în timpul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, au 
fost evidențiate relațiile bune 
existente intre cele două țări 
și perspectivele largi de dez
voltare a lor în viitor

De la trimișii noștri BAZIL STEFAN, GH. SPRINTEROIU, DRAGOMIR 
HOROMNEA, VASILE RANGA

Solidaritate cu cauza dreaptă a poporului cambodgian.

în centrul dezbaterilor
drepturile

femei", 
intense 

opinii 
dreptu- 
tinere-

Ce.a de-a șaptea zi a Festiva
lului a fost dedicată discutării 
problemelor locului și rolului 
tineretului in societate. Sub de
viza „Pentru drepturile tinere
tului și studenților, pentru drep
turile tinerelor fete și 
s-au desfășurat ample și 
dezbateri, schimburi de 
și de ekperiență privind 
rile și responsabilitățile 
tului în societatea contempora
nă, în calitate de uriașă forță a 
progresului, de participant activ 
la lupta popoarelor pentru în
tronarea unor relații noi între 
state, bazate pe echitate și jus
tiție. Manifestările politice cen
trale ale acestei zile au fost 
seminarul despre rolul tineretu
lui în viața politică și partici
parea sa la conducerea societă
ții. discuțiile din cadrul ..Tribu
nei libere", a Festivalului pe 
tema „Drepturile și responsabi
litățile tineretului" și conferința 
privind situația și rolul tinerelor 
fete și femei în societatea con
temporană.

La „Tribuna liberă", repre
zentantul delegației române, a- 
mintind schimbările adinei pro
duse îh ultimul timp în opțiuni
le tinerei generații a lumii, creș
terea rolului ei in societate, a 
subliniat condițiile deosebite 
create de ortnduirea socialistă 
tineretului României nent.ru 
afirmarea nlengră a capacităților 
și împlinirii aspirațiilor sale.

Intervenția reprezentantului 
U.T.C. a subliniat faptul că ti
neretul român se bucură de largi 
drepturi și libertăți, puțind 
participa în mod intens și res
ponsabil la viata social-politică. 
Aceste drepturi au cunoscut o 
aprofundare si extindere conti
nuă în acord cu dinamica dez
voltării sociale, economice, cil 
adincirea și perfecționarea de
mocrației socialiste, fiind asigu
rat dreptul la muncă si învăță
tură. participarea la decizii în 
cadrul unor foruri instituționa
le. accesul la valorile culturii si 
civilizației. manifestindu-s° grila 
întrerii societăți neutru educația 
și viitorul tineretului.

La conferința privind situația 
si rolul tinerelor fete și femei in 
societatea conlemnorană. repre
zentanta României a arătat că 
progresul economic șî social este 
de neconceput fără particinarea 
la efortul general a potențialu
lui uriaș pe care il reprezintă 
femeile si tinerele fete — adică 
mai mult de jumătate din popu
lația globului. Pentru valorifi
carea deplină a acestui potential 
este necesară asigurarea depli
nei egalități a femeii în societa
te —- politică, socială, economi
că și morală. ..în România,'de
clara reprezentanta tării noastre, 
orîhduirea socialistă a lichidai 
condiția de dependentă a femeii., 
nreîndu-i largi posibilități do 
participare cu drent.uri pcalc. 
asigurate nrin Constituția țării, 
la activitatea economică si so- 
cial-nolitică. la conducerea so
cietății. Condițiile asigurate pen
tru instruirea profesională, acce
sul larg la învățămint. au facili
tat o creștere cantitativă și cali
tativă a participării, femeilor la 
viata socială — în producție. în 
învățămint, la activitatea orga-

tineretului
exe-

s-a 
ma- 
pre-

nelor putorii legislative și 
cutive".

în programul de vineri 
prevăzut continuarea unor 
nifestări începute in zilele 
cedente, ca și excursii in cîteva 
regiuni și orașe ale Republicii 
Democrate Germane. Cu acest 
prilej, au, avut loc mitinguri ale 
delegațiilor la Festival cu parti
ciparea tineretului din localită
țile vizitate (La Dresda, — evo
carea bombardamentului atomic 
de la Hiroșima ; la Ravensbriick 
— în memoria femeilor care 
și-au pierdut viața în acest la
găr de concentrare.

Spectacolul de gală
al delegației 

române
vtnen segra, in sala Operei de Stat din capitala R. D. Ger- 

mane, a avut ioc spectacolul de gală dat de delegația română 
ia festival. Au participat Kurt Hager, membru al Biroului Po- 
nuc al C.C, al P.S.U.G., Margarete Muller, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Heinrick Homann, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., dr. Rudi Georgi, ministrul 
construcțiilor de mașini și de autovehicule, și Oscar Fischer, 
adjunct ai ministrului afacerilor externe al R.D.G., precum și 
conducătorul delegației române la festival. Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., minisiru pentru proble
mele tineretului.

Au participat conducători și reprezentanți ai unor delegații 
străine prezente la festival.

A fost, de asemenea, prezent ambasadorul Republicii Socia
liste România in R.D. Germană. Vasile Vlad.

Programul artistic al solilor tineretului român a incinta! au
ditoriul prin varietatea și bogăția lui, fiind răsplătit cu entu
ziaste și repetate aplauze.

După spectacolul de gală, la clubul național al României a 
avut loc o intilnire prietenească, la care au participat condu
cători și reprezentanți ai unor delegații străine prezente la cel 
de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților.

Mesagerii artei românești
Tinerii mesageri ai 

artei românești s-au 
bucurat de un suc
ces deosebit încă din 
prima zi a Festivalu
lui, pe scenele și es
tradele din Berlin, 
participind la toate 
concursurile artistice 
internaționale și ofe
rind miilor de spec
tatori. in medie, cile 
5—6 spectacole zilnic, 
unele dintre ele pre
luate in direct de te
leviziunea Republicii 
Democrate Germane. 
Orchestra dc muzică 
populară, soliștii vo
cali și instrumentiști, 
corul dirijat de Pe
tre Crăciun, inegala
bilele dansuri popu
lare românești exe
cutate de colectivul 
aflat sub conducerea 
coregrafică a lui 
Theodor Vasilescu. 
artist emerit, precum 
și orchestra dc muzi
că ușoară au contri
buit in egală măsură 
la succesul Ansam
blului care a prile

juit in repetate rin
duri adevărate de
monstrații dc simpa
tie și entuziasm din 
partea spectatorilor. 
In tot acest timp, 
formațiile ansamblu
lui au asigurat, cu a- 
celași succes, și acti
vitatea artistică la 
Clubul național ro
mân.

Programul prezen
tat de formațiile 
noastre la W’erncl 
Seelenbinder - halle, 
in cadrul „Festivalu
lui cintccului poli
tic", a fost preluat, 
de asemenea, de te
leviziunea țării gaz
dă. O mențiune deo
sebită, se cuvine co
rului care, in marea 
sală de la Friedrich- 
stadt-Palast, a parti
cipai in prezența u- 
nei asitențe presti
gioase in care se a- 
fiau personalități din 
viața artistică și cul
turală din numeroase 
țări, la spectacolul cu 
tema : „Salvgardarea

• După primele două zile 
de întrecere în concursul de 
atletism din cadrul celui de 
al X-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților 
sportivii români au cucerit 4 
medalii de aur și una de 
bronz. Medaliații sint : Doina 
Spinu, 17 ani, elevă la Liceul 
„Zinca Golescu" din Pitești 
(locul I la săritura în lungi
me : 6,20 m.) : Constantin
Cîrstea — 19 ani, instructor 
sportiv la Clubul Steaua (lo
cul I la săritura în înălțime : 
2,07) ; Gheorghe Megelea — 
19 ani, muncitor la I.C.M. 
Reșița (locul I la suliță : 72.46 
m.) ; N. Onescu — 19 am. 
muncitor la „Electroputere" 
Craiova (locul I la 1 500 m. : 
3: 50,4) și Antal Carol 17 ani, 
elev la Liceul de muzică din 
Oradea (locul III la săritura 
in inălțime : 2,00 m.).

Concursurile sportive con
tinuă.

umanismului și a 
tradițiilor revoluțio
nare din culti a po
poarelor". In aceeași 
zi, formațiile folclo
rice românești au 
oferit in parcul 
Treptow un specta
col împreună cu ti
neri artiști amatori 
din Guineea, Berlinul 
occidental și Porto- 
Rico. Seria acestui 
gen de spectacole a 
continuat cu specta
cole susținute de ar
tiștii noștri alături 
de colegii lor din 
Dalia. Cuba. Mongo
lia, Columbia Ceho
slovacia. iar corul 
Ansamblului U.T.C. a 
oferit la rîndul său 
un concert comun 
împreună cu formații 
similare din Iugosla
via și Republica De
mocrată Germană.

In cursul zilei de 
ieri au avut Ioc ul
timele concursuri ar
tistice. E așteptată 
cu interes delibera
rea juriilor.

Tunelul de sub Marea Mînecii PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT
Semnarea celei de-a doua convenții între guvernele francez 

și britanic cu privire la construcția tunelului de sub Marea Mi
nerii ar trebui să declanșeze cea de-a doua fază a construcției 
după 1 august a.c. Lucrările de recunoaștere prevăzute pentru 
prima fază sint aproape încheiate, mai puțin măsurătorile in 
galeriile de încercare, unde activitatea va continua pe o perioadă 
de încă un an. Dacă semnarea va interveni rapid, sublinia ziarul 
„LE MONDE", amintind că proiectul n-a fost încă examinat in 
Camera Comunelor, a doua fază a lucrărilor ar putea să se în
cheie, așa cum a fost prevăzut, în 1975. Cit despre tunelul pro- 
priu-zis, construcția sa ar trebui să înceapă în 1975 pentru a fi 
terminată în 1980. Potrivit proiectului tunelul va avea trei gale
rii de secțiune circulară, in fiecare dintre ele circulația fiind în 
sens unic. La fiecare 250. metri, galeria centrală va fi legată 
cu fiecare din cele două, tunele principale prințr-o galerie de 
legătură cu triplă utilitate. Ele vor servi drept căi de acces pen
tru echipele de întreținere5 care circulă prin galeria de serviciu, 
avînd, pe de altă parte, rolul de căi de siguranță și refugiu în 
cazul izolării tunelurilor principale. Totodată, partea lor supe
rioară va servi ca mijloc de reducere a presiunii. Aceasta, de
oarece circulația trenurilor cu 140 km/oră va provoca o undă de 
compresiune, care poate fi triplată din cauza vitezei. Prețul to
tal al lucrării este estijnat la 9 500 milioane de franci, la cursul 
actual. S-a calculat, de “asemenea, că in timpul lucrărilor vor fi 
excavați 10 milioane metri cubi de pămînt și rocă.

Secretarul general 
al O.N.U. 

în R. P. Bulgaria
Secretarul general al O.N.U., 

Kurt Waldheim, a avut, vineri, o 
convorbire cu Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Bulgariei — anunță 
agenția B.T.A. Ei au făcut un 
schimb de opinii in probleme 
legate de slăbirea încordării pe 
plan internațional.

In aceeași zi, secretarul gene
ral al O.N.U. a discutat cu mi
nistrul de externe bulgar. Petăr 
Mladenov, probleme privind si
tuația din Balcani, viitoarea se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. și altele.

EXPOZIȚIE 
ROMANEASCĂ 
LA MOSCOVA

Vineri, intr-unui din pavi
lioanele complexului expozi- 
țional din parcul Sokolniki 
din Moscova, a fost inaugu
rată expoziția românească 
Electronum propune" pa

tronată de întreprinderea de 
comerț, exterior Electronum" 
din București. Sînt prezentate 
elemente electronice pen
tru automatizarea proce
selor industriale,, aparate de 
măsură și control, aparataj 
electric de joasă tensiune.

• SENATUL argentinean a 
adoptat, în unanimitate o rezo
luție prin care se cere guvernu
lui . declararea însărcinatului cu 
afaceri al S.U.A. la Buenos Ai
re-. Max Vence Krebs, persona 
non grata. Rezoluția Senatului 
condamnă „amestecul diploma
tului nord-american in trebu
rile interne ale Argentinei".

Naționalizarea 
depozitelor bancare 

din Argentina
• CAMERA DEPUTAȚILOR 

ARGENTINEI a aprobat proiec
tul naționalizării tuturor depozi
telor bancare din țară, doeu-

ment remis de curînd Parlamen
tului de către guvern. Rezervele 
financiare ale țării vor fi, de a- 
cum înainte, controlate direct de 
Banca Centrală a Argentinei — 
relevă Prensa Latina

• PENURIA DE CADRE DI
DACTICE constituie una dintre 
principalele dificultăți cu care 
este confruntat invățămintul da
nez. Potrivit datelor publicate la 
Copenhaga, in prezent in școli
le de cultură generală din aceas
tă țară sint vacante 3 000 de pos
turi de cadre didactice. Lipsa 
cadrelor didactice este acută, In 
special in vestul Peninsulei lut- 
landa si in Insula Bornholm.

Reuniunea Pactului 
Andin

La Lima continuă lucrările 
reuniunii miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale Pactului 
Andin — organizație econo
mică din care fac parte Bolivia, 
Chile. Columbia. Ecuador. Peru, 
și Venezuela. Luind cuvîntul în 
cadrul reuniunii, ministrul de 
externe chilian. Orlando Lele- 
licr, a recomandat ca această 
organizație să fie deschisă și al
tor țări latino-americane.

• UN COMUNICAT al Minis
terului de Externe'al R.D. Viet
nam. dat publicității, vineri, la

Hanoi, informează că guvernele 
R.D. Vietnam și Islandei au ho
tărit să stabilească relații di
plomatice la pivei de ambasadă 
între cele două țări.

Inundații în zona de 
nord-est a S.U.A.

• ploile Puternice care 
s-au abătut asupra zonei de 
nord-eșt a Statelor Unite au 
provocat mari inundații și în
semnate pagube materiale1. In 
statul New Jersey, furtunile'în
soțite de ploi torențiale au pri
cinuit distrugerea sau. inunda
rea unui mare număr de locu
ințe. sute de familii fiind ; eva
cuate.
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