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• Au dștigat 80 de 
zile

• Roadele colaboră
rii se văd la mon
taj

• Tineri în salopetă 
de brigadieri

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

• Secretarul general 
Italiene a Muncii,

al Confederației Generale 
Luciano Lama

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRRĂTORI

RAPORTĂM CU MlNDRIE
NOI SUCCESE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Construcția
Carpații, s-a mai zis, sînt 

într-o geografie mentală, cas
telul cu apă al țării. La Lotru, 
unde risipa de izvoare se 
pierdea intr-o teotonică stra
nie, constructorii pun ordine 
inginerească printr-o îndîrjire, 
care e însăți definiția erois
mului. Bătălia pentru apă, 
pentru modificarea unei geo
grafii în care risipa părea 
singura rațiune al acestui re
zervor, iată ceasul de față al 
hidrocentralei de la Lotru. 
Frontul de luptă e amplu 
(S000 kmp, de-a lungul a 
zeci de kilometri de galerii 
săpate în măruntaiele masivu
lui de piatră), dificultățile sînt 
înzecite de o topografie stra
nie și deseori labilă, lupta « 
nu numai cu roca înșelătoare 
a muntelui, cu distanțele ci, 
mai ales, cu secundele. Apro
piata dare în exploatare a 
grupului II de turbine, nece
sită apă, multe ape ce trebuia 
zăvorite de pieptul harajelo'. 
Un munte mutat dintr-un loc 
inutil intr-altul (baza sa are o 
lățime de 400 metri. înălțimea 
122 metri iar coronamentul 
de zece ori mai puțin) e ba
rajul de la Jidoaia. Dar un 
baraj se înalță (acum aproape 
de cota finală) la Galbenu. 
un altul la Petrimanu.

La Galbenu e. desigur, 
punctul cel mai fierbinte al 
luptei pentru apă. De aceea 
— nu numai că e o înălțare 
de beton — constructorii de

V

pe toată suprafața șantierului 
îi spun barajului BARAJU.

Sînt toți, fără excepție, ti
neri cei ce-l fac. De aici poate 
și culoare aezmierdului față 
de lucrul lor, față de 
așezarea lor durată pentru 
cițiva ani aici, într-o izolare 
perfectă, într-un veritabil 
„far-west" autohton: „groapa

cu lei" sau „Petrimanu — 
capătul lumii". Și tot de la ei 
eticheta care disimulează ma
rea lor dragoste, barajul, ta
chinat a fi „o foaie de ceapă 
menită să înfrunte grele".

E firesc ca șantierul națio
nal al tineretului de la Lotru 
să fie un șantier în care tine
rețea să poarte pe umerii săi 
greutatea construirii acestei 
hidrocentrale gigant... Dacă 
așa stau lucrurile, Petrimanu 
în schimb, cu cele două ba
raje ale sale este o operă in 
întregime a tinerilor.

Inginerul Gersch Fraenk

era numit la 25 de ani șeful 
lotului de la Galbenu. Lu
crase puțin în proiectare, apoi 
ceruse să treacă în execuția 
nemijlocită. După cîteva luni 
vocația inginerească dublată 
de o îndîrjire organizatorică 
de excepție l-au făcut repede 
remarcat și recomandarea de 
a fi trecut în fruntea cel/." 
care aveau să înalțe barajul 
de la Galbenu n-a surprins pe 
nimeni. Vîrsta tînără a meu 
tuturor constructorilor a făcut 
ca an record de precocitate în 
preluarea mandatului de șef 
de lot să treacă neobservată. 
Ji iată că în 3 ani inginerul 
Fraenk a făcut dovadă, cu 
prisosință, că încrederea, aici 
la Lotru, e un element de stra
tegie a construcției, că un 
tînăr este capabil să petreacă 
16 și 18 ore pe șantier „ca 
totul șă meargă ceas", ca ba
rajul (el însuși o performanță 
în barajele de beton de di
mensiuni medii prin arcuirea 
sa și materia sa dură puțin 
încorporată în operă), .să se 
înalțe svelt, „ca la carte", 
aproape de cota finală. Este 
cel puțin indecent să întrebi 
un astfel de om dacă are 
vreun hobby, cînd el n-are 
timp liber, cînd timpul său 
este - timpul unei singure și 
totale iubid : barajul și cama
razii săi de construcție.

VARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

• MINERII DE LA PAROȘENI au extras în afara prevederi
lor de plan și angajamentelor asumate, în cinstea marii sărbători, 
peste 10 000 tone de cărbune. Depășirea planului de producție a 
fost obținută în condițiile unei activități eficiente a brigăzilor, 
fapt ilustrat de însemnate economii la prețul de cost (peste 
90 000 lei). Pe suportul acestor realizări, minerii de aici și-au 
reînnoit angajamentele cu încă 3 000 de tone de cărbune.

• ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRAREA LEMNULUI DIN 
IAȘI a raportat depășirea planului la producția marfă vindută și 
încasată cu peste 4 milioane lei, ceea ce a permis ca beneficiile 
suplimentare să se cifreze la circa 2 milioane de Iei. In toate sec
toarele sroductive ale întreprinderii a fost întreprins în acest an 
un complex de măsuri care vizează reducerea tuturor categoriilor 
de cheltuieli și închiderea tuturor robinetelor risipei. Numai 
prin reducerea normelor de consum, de exemplu, se obțin eco
nomii de circa 2 milioane lei, iar prin micșorarea pierderilor 
tehnologice în prelucrarea elementelor curbate se scontează pe 
o economie de 70 metri cubi de cherestea. Totodată, s-a trecut 
la reproiectarea unor garnitui-i de mobilă destinate exportului, 
inregistrîndu-se pe această cale economii de peste 300 metri cubi 
cherestea aburită.

• DÎND VIAȚA INIȚIATIVEI „PE FIECARE SCHIMB SA 
ÎMBUTELIEM SUPLIMENTAR CÎTE 400 MC DE OXIGEN 
TEHNIC", colectivul unității de profil din cadrul Combinatului 
chimic Craiova a reușit să cîștige 21 de zile efective de lucru. 
Pe această bază, cu aceleași instalații, mai bine utilizate, munci
torii chimiști au reușit să realizeze o producție al cărei nivel 
depășește substanțial prevederile de plan și este cu 250 000 mc 
superioară celei din perioada corespunzătoare a anului trecut.

• LUCRĂTORII DIRECȚIEI JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI 
PODURI — BUZĂU au obținut, la rîndul lor, un important suc
ces : îndeplinirea sarcinilor de plan pe întregul an 1973 la lm- 
brăcăminți asfaltice ușoare. Harnicul colectiv și-a creat, în acest 
mod, avansuri substanțiale în lucrările legate de modernizarea 
drumurilor și construcția de poduri, lucrări care își vor găsi 
finalizarea cu o lună mai devreme față de angajamentul anual.

în județul Galați

Arăturile au fost executate 
pe întreaga suprafață planificată
Printr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Biroul Co
mitetului județean de partid Galați raportează că lucrătorii din 
agricultura județului, participînd cu întreaga lor însuflețire la 
crearea unei temeinice baze materiale pentru producția agri
colă a anului viitor au încheiat, în ziua de 19 august, executa
rea arăturilor de vară pe toate suprafețele planificate atît în 
cooperativele agricole cit și în I.A.S.-uri.

Luni după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, a primit pe 
secretarul general al Confe
derației Generale Italiene a 
Muncii, Luciano Lama, care 
se află la odihnă în țara noas
tră, la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

La primire a participat to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

In timpul întrevederii au 
fost abordate unele aspecte ale 
activității și preocupărilor ac

tuale ale sindicatelor și oame
nilor muncii din cele două 
țări, s-a subliniat cu satis
facție dezvoltarea continuă a 
relațiilor de colaborare din
tre U.G.S.R. și C.G.I.L. în spi
ritul relațiilor de prietenie 
tradițională dintre cele două 
țări și popoare.

Evidențiindu-se mutațiile 
pozitive din viața internațio
nală, în cursul convorbirii s-a 
reliefat rolul important care 
revine organizațiilor sindicale, 
oamenilor muncii, în înfăptui
rea unei politici sociale pro

gresiste, în promovarea și 
sprijinirea procesului de des
tindere și colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume, s-a 
accentuat că înfăptuirea secu
rității europene, construcția 
unor raporturi, pe baze noi, 
între state se vor reflecta asu
pra nivelului de viață al oa
menilor muncii, vor avea o 
înrîurire favorabilă în realiza
rea aspirațiilor și intereselor 
fundamentale ale celor ce 
muncesc.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o ambianță cordială, 
prietenească.

• Ziaristul argentinian Julio Alganaraz
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, luni după- 
amiază, pe Julio Alganaraz,

corespondent la Rama al co
tidianului argentinian „Cla- 
rin“.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu ziaristului argen
tinian.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, VA FACE, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN REPUBLICA COLUMBIA

La invitația președintelui 
Republicii Columbia, dr. 
Misael Pastrana Borrero, pre
ședintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va face, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu,

o vizită oficială în Republi
ca Columbia, în a doua deca
dă a lunii septembrie a.c.

Părerea studenților de la institutele de artă:

In fiecare fermă zootehnică — maximele

CONFRUNTAREA
de anul trecut, producții medii în 1973.

FURAJELE -
ÎN DEPOZITE!

Directorul adjunct al Direcției 
agricole a județului Teleorman, 
medicul veterinar Jean Sardu, 
preciza incă de la începutul 
dialogului nostru : „Trebuie, 
înainte de toate, să rezolvăm 
problema bazei furajere. Mă 
întrebați de ce după șase luni 
procentul de realizare al laptelui 
marfă nu a trecut de 90 la sută 
iar al cărnii de 76 la sută. Toc
mai din cauza furajării necores
punzătoare. mai ales în lunile 
de iarnă și primăvară cînd în 
multe unități de-abia se asigură 
necesarul vital. 
Măsurile pe 
care le-am în
treprins au vizat 
de aceea tocmai 
acest lucru: do
vadă că sîn- 
tem pe drumul 
bun este, ca să 
apelez doar la 
cifre, dinamica livrării de lapte 
la fondul de stat : dacă am în
ceput anul cu 300 hectolitri pe 
zi am ajuns acum la circa 800 
hectolitri. E adevărat, ar trebui 
să livrăm cam 1000 hectolitri 
zilnic, dar un salt de la o . zi la 
alta nu este posibil în creșterea 
animalelor".

S-a început prin organizarea 
unor instructaje cu toți preșe
dinții, inginerii șefi, directorii 
de stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii, șefii fermelor zoo
tehnice, șefii de secții S.M.A., 
șefii brigăzilor speciale pentru 
producerea furajelor (înființate 
in toate cooperativele cu sector 
zootehnic dezvoltate tot in acest 
an), privind metodele moderne 
de recoltare, depozitare fi con
servare a plantelor de nutreț 
Sînt prevăzute a fi construite 96 
de bucătării furajere iar pînă in 
iarnă toate cooperativele tre
buie să dispună de instalații de 
preparat furajele. In acest con
text organizațiile U.T.C. de la 
sate au fost chemate să contri
buie la realizarea practică a u- 
nor asemenea obiective impor
tante pentru soarta sectorului 
zootehnic din acest județ. Pre
ședintele Consiliului tineretului 
sătesc, tovarășul Gheorghe Io- 
nescu, ne vorbea despre un 
complex de acțiuni concepute

RAIDUL 
NOSTRU

în special pentru sprijinirea re
coltării și depozitării furajelor, 
pentru folosirea lor judicioasă, 
„căci în alte privințe e mai 
greu să realizăm ceva". De ce 
nu ? Secretarul U.T.C. este 
membru în consiliul de condu
cere ale cooperativei agricole de 
producție, în comitetul oameni
lor muncii din întreprinderea 
agricolă de stat. Nu își poate 
spune răspicat cuvîntul, nu 
poate milita pentru rezolvarea 
cu prioritate a carențelor din 
zootehnie ? Bineînțeles că da.

Este vorba însă 
de o manifes
tare mai acti
vă a mandatu
lui pe care îl are 
din partea tine
rilor orice secre
tar U.T.C. E- 
xemplul oferit 
la cooperativa 

agricolă din Frumoasa ni se 
pare edificator.

— De cum am venit la a- 
ceastă cooperativă ca președinte 
n-am mai scăpat de insistențele 
secretarului U.T.C. al organiza
ției din cooperativă, ale tineri
lor care lucrează în sectorul 
zootehnic — ne mărturisea 
tovarășul Petre Bancău. „Să ter
minăm odată cu pierderile pe 
care le dă sectorul zootehnic, cu 
producțiile astea de lapte de 
parcă am crește capre nu vaci 
— îmi ziceau. Ne angajăm să vă 
ajutăm". Și am procedat, a tre
buit să procedăm în consecință. 
Am trecut deja la specializarea 
fermelor. Pentru că din cele 348 
hectare repartizate producerii 
furajelor doar 47 erau de lu- 
cernă. anul acesta am oprit pen
tru sămînță 30 de hectare. E- 
valuările pe care le-am făcut 
ieri ne dau certitudinea obți
nerii a peste 17 tone de sămință, 
suficientă pentru a extinde în 
anul viitor suprafața de lucernă 
cu încă 118 hectare, toate la 
irigat.

Peste 30 de tineri erau pre- 
zenți în depozitul de furaje, la 
însilozarea porumbului. Acți
unea se începuse de două zile

OCTAVIAN MILEA

(Continuare In pag. a Ul-a)

Ion Ardusădan este unul din cei mai buni strungari de la U.M.M.U.M. — Baia Mare. Ar
gumente : calitatea produselor pr ecum și depășirea lunară a pla nului cu 6—7 la sută.

Foto ; ȘT. WEISS

PE TEME

CU PUBLICUL
poate fi realizată mai bine,

mai eficient
Pregătirea profesională, am

plitudinea artistică, ideologică 
și politică a acestei pregătiri 
este punctul de referință cel 
mai des întilnlt in discuțiile cu 
studenții de la institutele de 
teatru, arte plastice, de la con
servator și arhitectură. Firește, 
el polarizează in mod specific 
și preocupările A.S.C. din aceste 
institute. Întrucît sub multe as
pecte instrucția și educația stu
denților se realizează intr-un 
proces unic, ne-a spus Ana Ma
ria Racliș, vicepreședintă a 
Consiliului A.S.C. de la I.A.T.C., 
rezultatele cele mai bune de
curg din colaborarea A.S.C. cu 
celelalte foruri politice și didac
tice din institut. Iată de ce cind 
A.S.C. inițiază dezbateri în gru
puri mici, in prezenta profeso
rilor noștri, se realizează în ac
tul educativ un interesant 
schimb de experiență, de viață 
și de muncă. Acestea se core
lează cu dezbaterile de clasă, 
pentru conturarea profilului u-

nor personaje pozitive, a unor 
figuri de revoluționari. Pe de 
altă parte A.S.C. are în vedere 
justificata dorință a studenților 
de a se face cunoscut!, de a-și 
confrunta talentul, opinia artis
tică exprimată in obiectul crea
ției lor cu un public cit mai 
larg.

în acest sens se poate modela 
tot mai perfect activitatea in 
studiourile și galeriile institute
lor. Studioul' ..Cassandra", Stu
dioul Conservatorului din Bucu
rești, Cluj și Iași, galeriile 
I.A.P. București s-au făcut cu-

noscute. Se pare însă că posi
bilitățile acestora nu acoperă in 
suficientă măsură cerințele tu
turor studenților dornici de a- 
firmare. Actul artistic se împli
nește numai prin această con
fruntare : altfel, el rămine și 
ca experiment didactic neînche
iat. „Studenții doresc ca ceea ce 
au realizat să fie văzut, ascul-

Anchetă realizată dc
GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a FV-a)

GÎNDIREA
I POLITICA

Tinerii solicitaseră un club
CETĂJENE?TI i și, receptiv, administratorul

căminului și-a extins... biroul!

de CONSTANTIN STOICIU

Regulamentul-cadru privind organizarea ți funcționarea că
minelor muncitorești pentru tineret, elaborat de Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. și C.C. al U.T.C., are în vedere crearea unui 
mediu civilizat de conviețuire in comun, desfășurarea unor in
tense activități politico-educative, cultural-sportive ți social- 
gospodărești. Am urmărit în trei municipii : Oradea, Galați și 
Brăila modul cum se aplică prevederile acestui act normativ.

O primă concluzie este aceea 
că în majoritatea căminelor vi
zitate au fost reorganizate co
mitetele de conducere, astfel că 
ele constituie organisme de ac
țiune, operative, cu influență în 
rîndul tinerilor. Au fost aleși 
responsabili pe camere, nivele, 
tinerii cunosc drepturile și înda
toririle ce le revin, s-a extins 
inițiativa „Căminul nostru —

casa noastră". S-au găsit și mo
dalitățile prin care căminele să 
devină case primitoare. Pentru 
tinerele de la Combinatul de 
fibre artificiale (C.F.A.) din 
Brăila a fost amenajată o sală 
de primire din care nu lipsesc 
fotoliile, un acvarium și florile, 
în căminul constructorilor brăi- 
leni, realizat de ei, ești invitat 
— cu ajutorul agitației vizuale

— să păstrezi liniștea și curățe
nia, ești informat, prin gtafice, 
de stadiul dezvoltării economiei 
noastre naționale. Tot aici a fost 
amenajat un punct de informare 
politică. în holul căminului 1 al 
T.C.L. Oradea privirea parcurge 
istoria pâmintului înfățișată prin 
planșe.

Tinerii s-au obișnuit să se 
autogospodărească. în multe ca
mere au fost aduse flori și bi
belouri, bibliotecile 
cărți „la zi“. Anica și 
Neacșu, muncitoare la 
Brăila și-au instalat în cameră 
un frigider ; Marcel Codrescu, 
muncitor la T.C.M.J. Brăila și-a 
transformat camera într-o expo-

cuprind 
Vasilica 

C.F.A.

ziție. Picturile sale sînt aprecia
te de toți colegii. în camera 29 
unde locuiesc Dumitru Palela, 
Mitică Panait, Costel Dobre și 
Ion Banciu am văzut cel mai 
frumos tapet și cea mai origi
nală lustră, realizate de ei. Ti
nerii care ocupă camerele 39, 48, 
46 din căminul I al Uzinei „în
frățirea" Oradea dovedesc și ei 
reale aptitudini gospodărești. E- 
xistă, aș putea spune, un frate 
comun împotriva monotoniei, 
pentru crearea unei ambianțe

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

Tr> urmă cu cîteva zile, din inițiativa și sub conducerea se
cretarului general al partidului a avut loc o ședință de lucru 
consacrată analizei unor probleme economice actuale și sta
bilirii măsurilor eficiente ce se impun, în anul hotâritor al 
cincinalului în care ne aflăm, pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului. 
Devenită practică curentă în activitatea partidului și 
a conducerii sale, stil de muncă cu consecințe dintre 
cele mai fericite în întreaga structură a societății noastre, 
aceste lucide și profunde evaluări ale rezultateior obținute 
în construcția socialistă și a posibilităților reale de grăbire 
a procesului apropierii de națiunile cele mai dezvoltate sînt 
totodată dovada certă și necesară a unor semnificative 
prefaceri în gîndirea politică a tuturor celor angajați în uria
șul efort, și știm prea bine fiecare dintre noi ce înseamnă 
asta, al anilor pe care-i trăim.

După cum bine ne aducem aminte, a fost depășită de 
suficienți ani epoca iluministă a propagării cunoștințelor 
politice elementare, politicul fiind azi componentă dominantă 
a conștiinței sociale, expresie directă a relațiilor statornicite 
în societatea noastră, criteriu de referință a vieții de zi cu 
zi a fiecăruia și a tuturor. Nu spun o noutate, dar este evi
dent că. dacă între masele de oameni ai muncii și partid, 
dacă intre omul de la strung sau omul din fața planșei de 
desen și partid, care, iată, ducînd înțelegerea pînă la capăt, 
sintem tot noi înșine, hotârîrile, nevoile, ambițiile și aspira-

(Continuare in vag. o Il-a)
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VIATA de organizație

De la „nota 
de probleme* 1' 
la SOLUȚII 
PRACTICE!

părți oferind lefuri mai mari, 
în consecință, nu acordă trepte
le de salarizare muncitorilor 
localnici, de fapt cei mai stabili. 
De exemplu, la stația utilaj- 
transport, încâlcind legea 12. nu 
s-a mai ținut examen de cinci 
luni. în alte părți, numai fap
tul că am participat eu la exa
mene, a făcut să se acorde trep
tele,. Vă propunem policalifi
carea lucrătorilor localnici, în 
timpul iernii, cînd și așa nu 
este front de lucru, pentru me- 

lâejrîile',deficitare.
.; ri- ce mă preocupă in
prezent. ca membră a consiliu- 

..Îpîj . pe ..spune Floarea Negru, 
este îmbunătățirea cursurilor 
dă Calificare la locurile de 
muncă in întreprinderile de 
care răspund — Fabrica de con
fecții. Independența și Aria 
populară. Conducerea întreprin
derilor nu se prea ocupă de 
acest aspect, tinerele venite la 
calificare sint adeseori folosite 
de maiștri la transportul pro
duselor, iar la cursurile teore-

(Urmare din pag. I)

plăcute în care fiecare să se 
simtă „ca la el acasă'*.

Din păcate nu același lucru 
se poate spune despre cele trei 
blocuri ale căminului G5 situa
te in microraionul 19 din Galați. 
Unul din locatari — Petre Mă- 
mară — ne informa printr-o 
scrisoare despre starea dezolan
tă în care trăiesc cei aproape
1 000 de tineri. Și nu a exagerat. 
Unii tovarăși de la Comitetul 
județean al U.T.C. n-au crezut, 
s-au supărat, au găsit justificări 
de genul „am prelucrat regulă- 
mentul-cadru. am făcut instruiri, 
avem și cămine bune...". Lucru
rilor trebuie să le spunem insă 
pe nume. G5 este un fel de loc 
al nimănui. Poți intra în voie 
pentru că nu ești întrebat cine 
ești, ce cauți. O faci mai greu, 
cu rețineri, din cauza/mirosuri
lor care te întimpină de I» ușă. 
Peste tot. murdar : băi, spălătoa
re deteriorate. Apa curge in 
voie ; instalațiile sanitare sînt

Carta libertății 
și suveranității poporului

tn cadrul fiecărui comitet 
U.T.C., județean sau municipal, 
funcționează Consiliul tineret 
muncitoresc — organism com
plex, cuprinzînd reprezentanți 
ai tuturor ramurilor industriale 
cu pondere în zona respectivă. 
Membrilor acestui consiliu le 
revin două sarcini destul de 
dificile, avînd in vedere numă
rul ți importanța deosebită pe 
care o prezintă tineretului in
dustrial — aceea de a informa 
1» zi. comitetul U.T.C.. jude
țean sau municipal, asupra tu
turor problemelor (producție, 
calificare, condiții de viată etc.), 
apărute in rîndul tinerilor din 
întreprinderile de care răspund 
și aeeea de a transpune in 
viață măsurile menite să re
zolve aceste probleme.

Pentru a vedea cum se «chi
ta, concret, un asemenea con
siliu de sarcinile ce-i revin, 
am făcut cunoștință mai îndea
proape cu Consiliul tineret 
muncitoresc al Comitetului ju
dețean Dolj al U.T.C.

Mai întîi, cîteva date asupra 
alcătuirii consiliului respectiv, 
oferite de președintele său, to
varășul Nicolae Coandă :

— Consiliul cuprinde 37 de 
membri și funcționează în com
ponența actuală din aprilie 1973. 
Membrii săi sînt împărțiți in
tr-un fel de „colective", cores
punzătoare principalelor ramuri 
industriale — construcții de ma
șini. chimie, construcții indus
triale, industrie ușoară, tran- 
sporturi-telecomunicații, etc. 
Trimestrial, ne întîlnim cu toții 
și stabilim. în funcție de reali
tățile observate, „nota de pro
bleme" pe care o avem de re
zolvat in intervalul următor. 
Pentru fiecare punct înscris în 
această notă se desemnează un 
grup de membri răspunzători 
de transpunerea sa în fapt. Sta
bilim și un „responsabil", ter
menul este oarecum impropriu, 
care are datoria să țină in per
manență legătura cu președin
tele consiliului și să transmită 
celorlalți membri eventualele 
modificări ale acțiunii pe care 
o întreprind;

Ceea ce este evident și îmbu
curător în aleătuirea ?ț funcțio
narea Consiliîilui T.M. al..judec 
țului Dolj este instaurarea ^prin
cipiului muncii. colective”^' 
după cum s-a văzut'fteesre 
membru are sarcini personale 
ți in plus răsmtnderi privind ’ 
munca unui zhicro-rcdlectiv. ,

— Altfei-miei- ntr s-ar putea 
face față -în limp util multiple
lor solicitări ate tinerilor, com
pletează tovarășul' Coandă. Fie
care membru al consiliului tre
buie de multe ori să rezolve ne 
loc o problemă presantă. Vă 
dați seama ce treabă s-ar face 
dacă fiecare ar încerca neapă
rat să ia legătura cu mine, sau 
cu primul secretar. așteptînd 
să i se ofere de-a gata soluțiile. 
De altfel, s-a încetățenit obi
ceiul ca la alcătuirea „notei de 
probleme" odată cu problema 
respectivă să se prezinte și po
sibilitățile de soluționare.

Răsfoim împreună dosarul 
care cuprinde „notele de pro
bleme", sau altfel spus, agenda 
de lucru al consiliului. Cum e 
și de dorit, punctele sînt ex
trem de variate. Cîteva apar cu 
e insistentă corespunzătoare 
importanței lor. Așa este cazul 
Întrecerii uteciste. Se urmăreș
te pe rînd : modul de încadrare 
«l tinerilor In Întrecere, anali
zare* rezultatelor, măsurii» 
care se impun ; prezentarea u- 
nor inițiative. măsuri privind 
posibilitățile de generalizare în 
alte întreprinderi etc. Tot In 
contextul întrecerii, slnt anali
zate și rezolvate problemele 
„cotidiene** ale industriei : cu
noașterea și folosire* judicioasă 
a utilajelor (raiduri anchetă in 
Întreprinderi. supravegherea 
cursurilor de ridicare a califi
cării, întilniri cu fruntași, orga
nizare* unor concursuri profe
sionale), ridicare* calității pro
duselor (măsuri privind cazuri 
concrete din Fabrica de confec
ții 7 Noiembrie, Fabrica de 
celule Băilești etc.), posibilități 
de economii (în special In con
strucții și transporturi). căile 
rare due 1* creșterea producti
vității muneii (raiduri-anchetă 
In diverse întreprinderi, mă
suri) etc. Am citat, pe scurt 
desigur, doar cîteva dintre pro
blemele care au fost rezolvate, 
sau sînt în curs de rezolvare, 
in special pentru a evidenția 
modalitățile de lucru utilizate 
de membrii consiliului. La o 
privire atentă, mecanismul se 
descoperă ușor. Fiecare punct 
al ..notei de probleme" este re
zolvat in timp și, dacă putem 
spune așa. în trepte. Prima 
treaptă o constituie chiar sem
nalizarea unei probleme și in
cluderea ei în nota. Faptul că 
cele mai importante dificultăți 
întilnite de tineri în procesul 
producției figurează în nota de 
probleme, probează popularita
tea și încrederea de care se 
bucură membrii consiliului în 
rîndul colegilor lor. O a doua 
treaptă este organizarea unor 

raiduri-anchetă (nu numai în 
întreprinderea care a semnalat 
aspectul, ci in toate celelalte în 
care ar putea exista o situație 
similară) ți depistarea concretă 
a faptelor ce se cer remediate. 
A treia și cea mai importantă 
este adoptare» măsurilor care 
să conducă la rezolvarea ime
diată a problemelor.

Uh capitol aparte în preocu
pările consiliului îl constituie 
rezolvarea problemelor privind 
viața tinerilor — cămine, can
tine. condițiile navetei, relații 
în procesul muncii. Multe au 
fost deja rezolvate, unele mai 
dificile ii frămîntă în conti
nuare pe membrii consiliului :

— La T.C.I.. ne semnalizează 
Dumitru Bădâlă, tinerii au încă 
necazuri cu acordarea treptelor 
de salarizare. Trustul, care nu 
dispune de suficienti meseriași, 
încearcă să-i atragă din alte
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La Șantierul naval din Galati.

ve lectorii nu se prea prezintă, 
deși sînt plătiți. Puse în fața 
normelor, după ce n-au învățat 
mare lucru, tinerele nu-și rea
lizează planul, uneori se sperie 
și pleacă. Am întilnit astfel de 
situații, în special la secțiile de 
covoare de la Runcu și Filiași 
unde, din același motiv, nici 
planul nu se îndeplinește. în
cercăm să impunem conducerii 
ideea construirii unei școli-fa- 
brică. după modelul celei de la 
F.C.T.B.

— în Combinatul chimic, ne 
comunică tovarășul Theodor 
Ghiță, membru al consiliului și 
secretarul comitetului U.T.C., 
tinerii sînt mulțumiți că s-au 
rezolvat cîteva probleme și 
anume : chiria prea mare in 
căminele pentru nefamiliști, 
servirea mesei de seară la că
min, și dreptul de a primi o 
locuință în municipiul Craiova, 
chiar fără a avea buletin. în 
prezent, ne preocupă problema 
fluctuației, destul de mare la 
ucenici și la proaspeții angajați. 
După investigațiile noastre, 
cauzele sînt mai degrabă su
biective și sperăm că o muncă 
politică susținută va duce la 
rezolvarea lor.

Desigur, nu In tot județul 
membrii consiliului se prezintă 
cu o agendă tot atît de bogată, 
cuprinzînd multe rezolvări și 
unele situații cu adevărat difi
cile, în curs de rezolvare. După 
spusele președintelui consiliu
lui, din cei 37 de membri numii 
20 sînt cu adevărat activi, ca
pabili să ia hotăriri singuri, să 
rezolve probleme complicate.

— Consiliul este tînăr și spe
răm, că depunînd toate efortu
rile. vom avea în curînd 37 de 
membri activi. Nu am mai vrea 
să se repete situația întîlnită 
la „Metal-lemn" și întreprinde
rea frigorifică, unde tinerii ce
reau insistent reprezentanților 
lor în consiliu, rezolvarea unor 
probleme și ei nu aduceau 
nimic la cunoștința consiliului ; 
sau la „7 Noiembrie" unde 
Aurel Amnar, care este și se
cretarul comitetului U.T.C., nu 
se ocupa decît de munca pa
triotică. deși tinerii din între
prindere aveau neplăceri mari 
cu aprovizionarea, cu nerealiza- 
rea normelor și cu gazdele, căci 
pină în prezent nu s-au făcut 
eforturi pentru ridicarea unui 
cămin. Credem că după dis
cuțiile pe care le-am avut pe 
marginea acestor cazuri, toți 
membrii consiliului au înțeles 
eă trebuie să facă cunoscute 
comitetului județean toate pro
blemele tinerilor, e* «ceste» 
trebuie să constituie puncte 
obligatorii pe agenda lor de 
lucru.

MONICA ZVIRJINSCHI

la pămint. Pe culoar Întuneric 
beznă. Becurile nu ard, sau nu 
există. Ne interesăm de comite
tul căminului. „N-am auzit de 
așa ceva", spune Dumitru Călu- 
gâru. de la scara III. „în doi ani 
nu s-a făcut nimic, adaugă Ca
rol Stăiculescu. De citva timp 
s-au lipit pe ușă niște bilețele 
cu o inițiativă. Asta nu înseam
nă mare lucru". Aceleași răs
punsuri le-am primit de la ti
nerii Gheorghe Andronache, 
loan Tutu, Constantin Gilea, 
Constantin Ghioc, locatari la di
ferite scări. Nimeni nu se ocu
pă cu spirit de răspundere de 
acest cămin, motiv pentru care 
și-au făcut loc aici grave în
călcări ale normelor de convie
țuire, abateri de la regulamentul 
de ordine interioară. In cămin 
pătrund persoane străine, nu

Făpușile folclorice pe care le admirăm în vitrinele magazinelor 
de artizanat pentru că reproduc, cu migală ți respect pentru 
autenticitate, portul popular din diferite regiuni ale țării, sînt 
realizate ae colectivul fetelor de la cooperativa „Arta-Crișana'4 
din Oradea, în cadrul căruia lucrează ți Elena Manolescu, se

cretară a organizației U.T.C.

Foto : ȘT. WEISS

M-a invitat pe vas, pe un car
gou aflat în construcție fi cînd 
am ajuns acolo, sus, printre flă
cările sudorilor, a început să-mi 
explice o serie de parametri ai 
navei, să-mi vorbească despre 
meseria sa. Un alt fapt mi-a 
reținut însă atenția : însoțitorul 
meu se adresa muncitorilor, șe
filor de echipă, nu apelînd la 
numele lor de familie, ci la pre
nume, ba chiar la diminutive, și 
le vorbea de parcă s-ar fi des
părțit de ei tibia de un ceas. 
M-am lămurit abia cînd unul 
dintre șefii de echipă, în cursul 
convorbirii ce o purtau, a spus 
la un moment dat: „Și pe tova
rășul secretar tot eu l-am învă
țat meserie. Nu-i ața, Emile ?" 
Călăuza mea în acea documen
tare, Emil Ciuntu, secretar al 
comitetului U.T-C. de la Șantie
rul naval din Galați, a dat afir
mativ din cap. Te urmă, mi-a 
spus:

— Mi-a plăcut mult meseria 
de sudor țț de aceea vin zilnic 
aici, printre vechii mei tovarăși 
de muncă. După 3 ani de la 
absolvirea Școlii profesionale am 
reușit să ajung unul dintre cei 
mai buni sudori din șantier, so
licitat la lucrările dificile, avînd 
sarcina, deși eram foarte tînăr, 
să conduc o brigadă.

Ca activist V.T.C., îndeplinind 
munca de secretar în această mare 
întreprindere, Emil Ciuntu se 
reîntoarce mereu la izvoare pen
tru a-și reîmprospăta forțele. Le
gătura permanentă cu spiritul 
muncitoresc se constituie astfel, 
în activitatea sa, ca un filon bo
gat în semnificații morale și po
litice, semnificații care se ex
primă apoi în acțiunile inițiate în 
cadrul organizației U.T.C. Am 
avut prilejul de mai multe ori 
să-l urmăresc desfășurînd ceea ce 

ȘI-A EXTINS... BIROUL!
numai rudele locatarilor vin c» 
la un hotel de tranzit.

Am intilnit în ancheta efec
tuată situații paradoxale. Becu
rile nu se înlocuiesc pentru că 
„se fură", instalațiile nu se re
pară. pentru că „se strică" (blo
cul G5). Surprinzătoare este, de 
pildă poziția tovarășului Teodor 
Fălcușan. șeful serviciului ad
ministrativ al Uzinei ..înfrăți
rea" — Oradea - în subordinea 
căruia se află cele două cămine. 
Am aflat de la domnia-sa că nu 
se dau aragaze pentru că „s-ar 
putea întîmpla o nenorocire", 
s-au scos covoarele din camere, 
pentru că „se murdăreau". Cum 
se descurcă tinerii ? La cămi
nul 1 există o priză pentru 60 
de locatari, la căminul 2 o bucă
tărie a fost închisă. în camere 
«-au zidit prizele, «stfel cft nici 

numim îndeobște munca de la om 
la om și nu l-am surprins apă- 
sînd nici o clipă pe vreo notă 
falsă, ci înscriindu-se exact în 
registrul de înțelegere al inter
locutorului, apelînd la argumente 
ce se oferă în număr mare, pen
tru ochiul exersat să observe, în 
propria întreprindere, fiind deci 
convingător. De altfel, puterea de

DOAR CÎTEVA 
EXEMPLE

convingere reprezintă caracte
ristica principală a acestui tînăr 
însușire cultivată spontan, apoi 
cu bună știință, în activitatea de 
zi cu zi. Mai întîi ca șef al unei 
brigăzi de tineri sudori: în scurt 
timp a reușit să închege o for
mație de lucru foarte bună, di
namică, unită în toate acțiunile 
sale. Apoi, in rîndul tinerilor su
dori de aceeași vîrstă din între
prindere. Un argument dovedi
tor : dintre colegii săi de la școala 
profesională toți au parcurs trep
tele afirmării profesionale, unii 
sînt acum șefi de brigadă și doar 
trei nu au absolvit încă liceul 
seral- Emil Ciuntu, pășind în 
frunte, le-a spus mereu, foștilor 
săi colegi: „Ei, ce faceți ? De 
Ce nu grăbiți pasul ?“ In sediul 
U.T.C. intră acum un tînăr că
ruia abia îi mijește mustața. 
Asist la dialog: „Ai absolvit 
școala profesională anul trecut?'4 
„Da“. „Și ce ai de gind ?“ în
trebarea lui Ciuntu îl descumpă
nește pe tînăr. Dar descumpăni
rea asta va da roade și tînărul 
secretar știe asta.

— Avem datoria de a-i în
demna și sprijini să învețe ■ în 
continuare, îmi explică apoi Emil 
Ciuntu. Cu oamenii care au cu
noștințe sumare atît în profesie, 
cit și de cultură generală, edu
cația politică, ideologică, cetățe
nească e dificilă. Tocmai de aceea 
colaborăm mult cu biblioteca, 
invităm aici oameni de cultură, 
vizionăm în colectiv spectacole 
despre care organizăm convorbiri, 
de aceea inițiem dese concursuri 
profesionale și insistăm ca toți 
tinerii să-și completeze studiile, 
să învețe mereu.

In fiecare zi- sînt prin
tre tineri, în atelier, pe cală, 
pe vasele aflate în construc
ții, continuă interlocutorul meu. 
De ce ? Fiindcă vreau să-i 
cunosc pe tineri mai bine, să-i 
văd cum folosesc timpul de lu
cru, cum respectă tehnologia de 
fabricație și indicațiile maiștrilor, 
cum se comportă față de cei mai 
în vîrstă. Și intervin acolo, di
rect, pentru a corecta atitudinile, 
așa cum un maistru intervine 
pentru a arăta cum trebuie fă
cută o piesă. După aceea vreau 
ca tinerii să mă cunoască și ei, 
să știe ce gîndesc, ce sentimente 
trăiesc.

Pe aceeași linie, să mai ape

radioul nu-I pot asculta tinerii, 
în schimb tinerii plătesc lunar 
120 lei. Plătesc și pentru lenje
ria care nu se schimbă la fieca
re două săptămîni, și pentru apa 
caldă pe care n-o au in perma
nență. în fața unei asemenea si
tuații, argumentele șefului ser
viciului administrativ par, ier
tată să ne fie expresia, total de
plasate. Tînărul trebuie învățat 
să se gospodărească, ceea ce 
presupune să i se creeze condiții, 
nu să-l privezi de ele. Iar a- 
tunci cînd nu le respectă, să fie 
sancționat, mergindu-se pină la 
excluderea din cămin.

Articolul 4 din regulamentul- 
cadru precizează : „Comitetele 
U.T.C. și de sindicat din între
prinderile pe lingă care funcțio
nează căminele au datoria să 
sprijine dotarea lor eu aparate

In fiecare an, la 21 au
gust, poporul român săr
bătorește Ziua Constituției, 
eveniment care omagiază 
adoptarea, în august 1965, 
* Constituției socialiste a 
țpatriei noastre. Oglindă a 
profundelor prefaceri re
voluționare din societatea 
noastră. Constituția Româ
niei socialiste este o încu
nunare a luptelor și stră
daniilor din întreaga pe
rioadă care a trecut de la 
eliberarea patriei noastre, 
prin victoria insurecției na
ționale antifasciste arma
te din august 1944. Așa 
cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „Consti
tuția României socialiste 
reflectă împlinire* aspira
țiilor de libertate ale celor 
ce muncesc, ea reprezintă 
carta libertății și suverani
tății naționale, a Înfloririi 
națiunii socialiste, a ega
lității depline in drepturi, 
pentru toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de na
ționalitate, a afirmării mul
tilaterale a demnității și 
personalității omului, cons
tructor al socialismului, 
făuritor conștient al pro
priei sale istorii**.

Noua denumire * pa

lăm la e exemplificare. In Șantie
rul naval din Galați la insisten
țele repetate ale comitetului 
U.T.C., ale lui Emil Ciuntu, a 
început de Citea timp acțiunea 
de formare, în cadrul fiecărui 
atelier, a unor brigăzi artistice 
de agitație. Brigăzi în care ac
tivează numai tineri, care se re
feri la munca si comportamentul 

tinerilor: respectarea programu
lui de lucru, a tehnologiei de 
fabricație, a indicațiilor date de 
conducătorii procesului de pro
ducție, popularizarea celor mai 
buni, a inițiativelor. Brigada de 
la atelierul de confecționat a fi 

GÎNDIREA 
POLITICĂ

(Urmare din pag. I)
noastre limpezite și ordonate de realismul intereselortiile _______ __ ,TO,„,„UI

generale n-ar exista un astfel de deplin consens' de" gîndi're ■ 
și acțiune energiile și adevărurile s-ar dispersa, munca și i 
viața noastră ar urma o mișcare dezordonată, cu cîștiguri ; 
poate, uneori strălucitoare, dar de scurtă durată și de mică I 
întindere, folositoare cîtorva și nu tuturor, așa cum se cuvine i 
și cum dorim si cum merităm.

Gindirea politică este o gîndire vie, care din confruntarea I 
permanentă cu realitatea și cu oamenii iese totdeauna puri- ; 
ficată de reziduurile de dogmatism și demagogie, și se re- ’ 
întoarce la realitate și la oameni mai clară și mai temeinică, 1 
mai severă și mai cuprinzătoare, numai așa ferindu-ne de ; 
deziluzii și de excese și ajutîndu-ne să fim mereu realiști și î 
mereu lucizi față de tot ceea ce a fost, față de tot ceea ce ! 
este și față de tot ceea ce, prin noi, va fi. 29 de ani de ! 
istorie nouă au dat gîndirii noastre politice noblețea marilor ; 
certitudini.

Ajunși, așadar, într-un moment al dezvoltării sociale ridi- : 
cat pe consensul gîndirii politice, ca și pe cel al modifică- • 
iilor economice alimentate cu din ce in ce mai multă rîvnă ! 
la izvorul revoluției tehnico-științifice, va trebui foarte curind ; 
să reușim ca viața noastră zilnică să fie un continuu suiș ' 
spre desăvârșirea omenească, va trebui foarte curînd să reu- ! 
șim ca din cotidianul existenței noastre care-și va fi pierdut < 
în acest mod opoziția fatidică față de istorie să aducem î 
la lumină noi forțe de producție socială și sâ facem din el ; 
în același timp un factor de sine stătător al perfecționărilor ! 
din societate. Făuritori ai unui proces civilizator, modelatori ; 
ai istoriei, dar și ai propriei noastre vieți, nimic nu ne apare ; 
azi mai normal și mai obligatoriu decît truda înțeleaptă de ! 
a gîndi cu capul nostru asupra lumii noastre. Fiindcă, cine ; 
altcineva ar putea ști mai bine decît noi înșine, partid și j 
țară, și om al uzinei, și om al ogorului, și om al scrisului ce : 
nevoi avem și ce puteri de acoperire a lor ne-au mai rămas ; 
sau vom găsi ? Fiindcă, cine altcineva ar putea ști mai bine 5 
decit noi înșine, partid și țară, și om al uzinei, și om al ogo- ; 
rului, și om al scrisului ce n-am făcut și ce trebuie să facem ; 
ca mulțumirea să ne cuprindă sub bucuria aceleiași dernni- i 
tați ? Fiindcă, cine altcineva ar putea ști mai bine decit noi ;
înșine, partid și taro, și om al uzinei, și om al ogorului, și •
om al scrisului cită încredere și cită neliniște creatoare se ;
cer trăite clipă de clipă in răscolitoarea chemare a revo- j
lutiei I
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de radio, televizoare, colecții de 
ziare, jocuri distractive și alte 
materiale de practică sportivă și 
culturală". Comitetele U.T.C. de 
la ..înfrățirea". T.C.L. Oradea, 
C.F.A. și I.C.M.J. Brăila au pus 
la dispoziția tinerilor jocuri de 
șah, remi, televizoare, s-au con
fecționat mese de ping-pong. La 
I.C.M.J. s-a amenajat prin mun
că patriotică o bază sportivă 
complexă. Sint lucruri bune. Dar 
numai eforturile organizațiilor 
U.T.C. nu vor rezolva problema 
bazei materiale. Comitetele sin
dicale trebuie să fie mai recep
tive, mai operative. Comite
tul U.T.C. de la „înfrăți
rea" a trebuit să poarte nu
meroase discuții pină sâ se ac
cepte ideea ca în cămine să 
existe biblioteci, acum se fac 
diligențe pentru un magnetofon. 

triei noastre, consfințită 
în Constituția din 1965, 
aceea de Republica Socia
listă România, corespunde 
unei realități noi, faptu
lui că în România orîndui- 
rea socialistă a învins pe 
deplin și definitiv, au fost

8 ani de la 
adoptarea 

Constituției 
Republicii 
Socialiste 
România

lichidate clasele exploata
toare. s-a făurit unitatea 
moral-politică a poporului, 
națiunea a căpătat un ca
racter socialist, s-au afir
mat principiile democra
tismului și umanismului so
cialist. Constituția din 1965 
consfințește faptul că în 
patria noastră întreaga 
putere aparține poporului, 
înțelegînd prin popor, de 
această dată, toate catego
riile sociale care alcătuiesc 
societatea românească con
temporană.

reușit si prezinte un spectacol în 
fața muncitorilor de aici. A doua 
zi doi dintre tinerii criticați în 
programul brigăzii nu la general, 
ci pe fapte concrete, și-au anun
țat intenția de a părăsi între
prinderea, Emil Ciuntu a mers 
cu ei in atelier și împreună cu 
tovarășii lor de muncă i-a con
vins că soluția cea mai bună este 
să-și schimbe ei atitudinea față 
de muncă.

N-ar fi greu desigur, aricit 
ne am strădui, să notăm aici cite 
destine a influențat Emil Ciuntu, 
în calea cîtor tineri a plantat cite 
o lumină, oile un indicator spre 
împlinire. Să-l lăsăm deci să se 
întoarcă printre cei 2 700 de 
tineri din Șantierul naval din 
Galați, să-l lăsăm să-și concre
tizeze inițiativa „sîmbătă să se 
lucreze cu electrozii economisiți 
în cursul săptămînii'4, să dea un 
nou impuls clubului tehnic al ti
nerilor ingineri și tehnicieni din 
această întreprindere, să fie su
fletul atitor alte acțiuni. Are ati- 
tea de făcut.

ION CHIRIC

în timpul anchetei, un club era 
închis pentru că peste noapte 
se depozitase în el cazarma- 
ment, iar în celălalt cămin nici 
urmă de club : în schimb admi
nistratorul își instalase biroul in 
două camere. Simplu ar fi fost 
să se mute într-o sală de lec
tură (există la fiecare palier), 
împărtășim părerea juristului 
Sergius Brendea, președintele 
comitetului de la căminul nr. 1, 
că direcțiunea, serviciul admi
nistrativ de la „înfrățirea" ar 
trebui șă facă mai mult pentru 
timpul liber al tinerilor.

De la elaborarea regulamen- 
tului-cadru au trecut cîteva 
luni. S-a făcut destul de puțin 
pentru închegarea colectivelor. 
Nu ai sentimentul, intrînd în 
multe cămine, că tinerii trăiesc 
niște evenimente. că fiecare 
„casă" are personalitatea ei. De 
aceea este timpul ca regu- 
lamentul-cadru să nu fie privit 
ca o instrucțiune oarecare, ei 
aplicat pretutindeni cu necesară 
consecvență.

In accepția noii consti
tuții, suveranitatea poporu
lui are în primul rînd un 
aspect politic. Cetățenii 
patriei noastre au posibi
litatea reală să participe 
în diferite forme la rezol
varea problemelor de stat 
și obștești, la toate nivele
le și în toate domeniile vie
ții noastre social-politice. 
Partidul Comunist Român 
își îndeplinește rolul de 
forță conducătoare a so
cietății întărind neoontenit 
colaborarea, unitatea cu 
întregul popor.

In societatea noastră 
socialistă se afirmă ca o 
legitate fundamentală creș
terea rolului conducător al 
partidului, care prefigu
rează, în structura sa, uni
tatea de interese, de voin
ță și de acțiune a poporu
lui. Consfințind că în 
patria noastră forța condu
cătoare a societății este 
Partidul Comunist Român, 
Constituția așează partidul 
la locul pe care i l-a con
ferit istoria, acela de con
ducător al procesului de 
edificare a societății so
cialiste șl comuniste.

CAPITALA OFERĂ 
ELEVILOR

0 LECȚIE VIE
A EVENIMENTELOR 

DE ISTORIE
DIN AUGUST’44
Din proiectele de vacanță ale 

elevilor mari și mici n-a lipsit, 
nici în această vară, vizitarea 
Capitalei patriei noastre, care 
oferă o lecție vie de istorie a 
evenimentelor din vara lui 1944. 
a momentelor cu putere de sim
bol care au marcat glorioasa in
surecție națională aniilascistă 
armată, Încheiată eu victori» de 
la 23 August.

29 000 de elevi din toată țar* 
au vizitat pină la 1 august Ca
pitala. Acum. în zilele care pre
ced marea noastră sărbătoare 
națională, alte grupe de sute și 
sute de elevi străbat bulevarde
le orașului, după itinerarii mi
nuțios elaborate. Gazde bune, e- 
levii bucureșteni fac oficiul de 
ghizi pentru colegii veniți din 
Maramureș și Suceava, din Iași 
și Dobrogea. Sibiu, Bacău ori 
Galați. Vizitatorii-elevi ai Capi
talei au petrecut o parte din 
timpul rezervat excursiei la 
Muzeul de istorie al partidului 
comunist, a mișcării democratice 
și revoluționare din România, 
precum și la Muzeul de istorie a 
Republicii Socialiste România, 
s-au oprit cu emoție la casele 
memoriale care amintesc de glo
rioasele zile ale lui august 1944, 
au păstrat un moment de recu
legere în amintirea celor căzut! 
in încleștata luptă de la Podul 
Băneasa. poarta de intrare a- 
tunci. in București.

Desigur, excursia In Capitală 
a zecilor de mii de elevi din toa
te colțurile țării s-a întregit cu 
cunoașterea marilor sale uzine, 
a lăcașurilor de cultură, a car
tierelor sale vechi și noi.

Pregătirile in vederea mare! 
sărbători a poporului nostru 
s-au făcut simțite și tn progra
mele de vacanță ale elevilor din 
< apitală. La toate cluburile ti
neretului. la barele de agrement 
si în taberele din împrejurimi
le Bucureștiului, elevii s-au in
tilnit cu participanți la Insurec
ție. cu combatanți din timpul 
celui de al doilea război mon
dial, cu personalități ale vieții 
noastre puhlice. La Ecran-club, 
Ia clubul T. 4 și în alte locuri, 
intilnirile au prilejuit dezbateri 
pasionante asupra evenimentelor 
care marchează începutul unei 
ere noi în istoria țării.

Acestor întilniri li se adaugâ 
numeroase manifestări artistice 
Închinate aceluiași eveniment : 
matineul literar de la Tehnic- 
club denumit inspirat „Să uree 
România spre comunism in 
zbor", seara de poezie din ta
băra Băneasa. spectacolul „Glo
rie partidului conducător", susți
nut la Ecran-club, au pus in va
loare versuri și cînteee de o a- 
leasă vibrație patriotică. La Casa 
de cultură a sectorului VIII ele
vii au vizitat expoziția de foto
grafii refleetînd glorioasele zile 
ale insurecției naționale anti
fasciste armate : pentru carnava
lul care va reuni tineretul bucii- 
reștean în 24 august se pregă
tește o expoziție de artă plasti
că. lucrările elevilor fiind expu
se pe „Aleea tineretului".

Integrindu-se eforturilor eu 
care oamenii muncii tntlmpină 
ziua de 23 August, elevii au con
sacrat mii si mii de ore de mun
că patriotică marii sărbători. 
S-a. lucrat la obiectivele școlare 
aflate în construcție, pentru 
terminarea lucrărilor la Baza 
sportivă de la Străulești — care 
și-a primit primii oaspeți dumi
nica trecută — la strinsul plan
telor medicinale, pe șantierele 
construcțiilor de locuințe.

In sfîrșit. numeroase manifes
tări sportive organizate pentru 
elevii aflați în vacanță sînt do
tate cu Cupa Eliberării si Cuna 
23 August. Pe stadioane, pe te
renurile de fotbal, tenis, hand
bal si volei, elevii se întrec pen
tru ciștigarea unor noi perfor
manțe. nentru obținerea rîvnite- 
ior trofee.

M. VIDRAȘCU
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ANGAJAMENTE,
INIȚIATIVE, 
REALIZĂRI

Laminorul de profile mici 
și mijlocii — Brăila

AU CIȘTIGAT
80 DE ZILE

început cunoștințele 
„Vă putem da o știre 

profile mici 
iduc primele

însuflețiți de chemarea adresată de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolâe Ceaușescu, de a se recupera răminerile 
în urmă pe unele șantiere și a se realiza. în lunile august și 
septembrie, sarcinile de plan, . în domeniul investițiilor, construc
torii de pe toate șantierele țării au transformat ziua de duminică 
intr-o zi normală de lucru. Consacrind realizările lor măreței 
sărbători de la 23 August, ei au obținut importante succese în 
efortul pe care-1 depun pentru recuperarea restanțelor și înde
plinirea integrală a pianului de investiții.

ROADELE COLABORĂRII 
SE VĂD LA MONTAJ

Sîntem pe șantierul extinderii 
Corribinatului chimic din Valea 
Călugărească. împreună cu to
varășul inginer Gheorghe Milea, 
șeful biroului plan dezvoltare, 
ne îndreptăm spre șantier, spre 
oamenii care în aceste zile fru
moase de august se străduiesc 
să recupereze restanțele, să gră
bească intrarea în funcțiune a 
noilor capacități. Cu alte cu
vinte, vrem să aflăm, din fap
tele și angajamentele construc
torilor, cînd va fi încheiată a 
doua etapă de dezvoltare a 
acestui combinat.

— Conform ultimelor grafice 
încheiate cu constructorul, ne 
spune, tov.arășul inginer Gheor
ghe Milea. pină la 1 noiembrie 
toate instalațiile ar trebui să 
fie gata urmind ca. după efo-;- 
tuarea probelor tehnologice ;>â 
se poată asigura intrarea lor în 
funcțiune în acest an. Hotări- 
sem, in acest scop ca lunile au
gust și septembrie să fie decla
rate luni de virf pentru mon
taj. Dar, trebuie să Spunem, ,că 
ritmul in care Se desfă.șbară 
montajul acum nu ne mulțu
mește. Avem aproape toate uti
lajele necesare, constructorii au 
asigurat fronturi de montaj la 
toate obiectivele, dar nu avem 
montori suficienți. Aceasta-i 
problema pe care ne străduim 
să o rezolvăm acum.

Forțele existente au fost con
centrate în special la instalația 
de săruri fosfatice și la cea de 
tripolifosfat de sodiu. Echipe
lor de montori ale Trustului de 
instalații-montaj București li 
s-au alăturat altele din partea 
beneficiarului. De mai bine de 
două luni, 30—35 de oameni de 
la beneficiar rămîn zilnic după 
orele 15 în șantier și ajută pînă 
la lăsarea întunericului, la mon
taj. Alți 12 lăcătuși, mecanici și 
electricieni, din cadrul combina
tului, lucrează zi-lumină alături 
de constructori.

— în urma acestei colaborări, 
instalația de săruri fosfatice va 
putea intra în probe tehnologice 
cel tîrziu pe 15 septembrie, a- 
daugă interlocutorul nostru.

O viteză record de montaj s-a 
înregistrat și la instalația de 
tripolifosfat de sodiu. Secretul 
acestei reușite trebuie căutat în 
colaborarea statornică dintre 
constructori, beneficiar, proiec
tant și furnizorii de utilaje. Pe

parcursul montajului, mai ales 
la hala de uscare-calcinare 
au apărut unele dificultăți im
posibil de rezolvat fără o ast
fel de colaborare.

— Dintr-o neconcordantă în
tre proiectarea halei cu spălă
torul de gaze, acesta nu putea 
fi montat, n-aveam cum să-l 
introducem la locul lui. Am ho- 
tărit să-l tăiem prin sudură in 
două bucăți, ne spune maistrul 
Constantin Ciobanu de la 
T.M.U.C. București. Era sin
gura soluție. Proiectantul — 
I.P.R.A.N.. filiala Sibiu — che
mat la fața locului, a fost de 
acord cu soluția propusă de noi. 
Acum vom concentra aici o 
echipă întreagă și în citeva zile 
va fi gata.

Tot pentru grăbirea ritmului 
de montaj, a fost solicitat prin 
telex de . la „Uriio" Satu Mare, 
unul din principalii furnizori ai 
utilajelor pentru această insta
lație, un specialist care să asi
gure montbrilor asistenta teh- 

(nică necesară. Omul cerut a 
iso.tit cu primul tren. Se nu
mește Francisc Vitez. Cu aju
torul lui, calcinatorul rotativ a 

■ fost montat mai repede. în ace
lași scop declarat — terminarea 
montajului pină la 10 septem
brie — montorii din echipele 
conduse de Stroe Constantin și 
Ion Coconea, organizindu-și mai 
bine munca, lucrînd cu con
știinciozitate, au reușit să-și de
pășească zilnic normele.

— Există toate șansele ca pînă 
la 25 septembrie și această in
stalație să intre în probe teh
nologice. ne spune inginerul 
Mircea Eftimie, de la biroul 
plan-dezvoltare al combinatului.

Dar concentrindu-se toate 
forțele aici au rămas descoperi
te alte două instalații de criolită 
și clor sulfonic.

— Pentru a putea intra în 
funcțiune in acest an ambele 
instalații trebuie să intre în 
probe tehnologice cel tîrziu la 
1 noiembrie, ne spune ing. Gh. 
Milea. Utilajele au venit, în 
proporție de peste 80 la sută — 
la criolită avem un stoc de 
106 tone — dar n-a început încă 
montajul la nici una din ele 
chiar dacă în ambele cazuri 
există front de montaj asigurat.

încă nu-i prea tîrziu, dar dacă 
nu se începe acum, în cel mult 
o săptămină, nu văd cum vor 
mai putea să termine aceste 
instalații pină la sfîrșitul lui 
octombrie. N-avem montori su
ficienți, acesta-i necazul. Iar 
T.I.M.B.-ul, in loc să complete
ze efectivele existente acum 
două săptămîni, a transferat 
două echipe in altă parte pe 
motiv că aici n-ar avea de 
lucru.

Maistrul Toma Chiotoroiu, 
coordonatorul lucrărilor de mon
taj, susține în continuare, că 
oamenii pe care îi are sint su
ficienți. Dar alții sint de pă
rere opusă. Și le dăm dreptate. 
Tovarășul Nicolae Crăciun, in
ginerul șef al Trustului de con
strucții industriale Ploiești, an
treprenorul general al investi
ției, a venit la Valea Călugă
rească pentru a se întilni aici 
cu tovarășul ing. loan Dobre, 
directorul T.I.M.B., chemat la 
fața locului, pentru a rezolva 
într-un fel nevoia urgentă de 
montori pe șantier.

— Ținînd cont de volumul 
mare de montaj, de necesitatea 
terminării cel tîrziu pînă la 30 
octombrie a tuturor instalațiilor 
prevăzute să producă în acest 
an, ne spune tovarășul inginer 
loan Petruța, directorul combi
natului, am convenit că în lunile 
următoare mai sint necesari 
încă 100 de montori. Tovarășul 
director Dobre, ne-a cerut nouă, 
beneficiarului, să-i ajutăm cu 
încă 70 de oameni : lăcătuși, 
sudori, electricieni, etc. Am fost 
de acord. începînd cu data de 
25 august, cînd se termină re
parațiile generale anuale cu care 
sint ocupați acum, încă 70 de 
oameni din combinat vor ajuta 
la montaj. Pe lingă aceștia și 
ei o să mai adună oameni. în 
primul rind vor aduce înapoi 
cele două echipe de montori 
transferate de curînd pe alte 
șantiere. Pe parcurs, așa ne-au 
promis, vor aduce în șantier 
forța de muncă necesară în fie
care moment la montaj. Noi ne 
vom strădui să ne achităm fără 
întîrziere de toate obligațiile ce 
ne revin.

Organizată astfel, colaborarea 
între beneficiar și constructori 
face pe deplin posibilă recupe
rarea restanțelor și asigurarea 
intrării în funcțiune a tuturor 
obiectivelor în termenul plani
ficat.

IUSTIN MORARU 
Foto : ORESTE PLECAN

După tatonările de 
mele au exclamat : 
bună. Astăzi la laminorul de 
și mijlocii, din. Brăila se intr<x__T r_____
țagle în cuptorul propulsat. Ceea ce înseamnă 
că pe 23 August acest laminor va începe să pro
ducă. Rețineți : cu peste 80 de zile înainte de 
termenul planificat". Cum e și firesc, cei doi in
terlocutori fiind autori ai proiectului obiectului 
de investiție numit au putut să ne furnizeze și 
alte date. De mai mult timp ei acordă asistență 
tehnică pe șantier, trăiesc în mijlocul constructo
rilor de dimineață și pînă seara și tocmai de 
aceea au ținut să-și exprime, în primul rînd, sen
timentele de satisfacție : „Constructorii, în marea 
lor majoritate tineri, au muncit aici cu multă dă
ruire de sine. Așa s-a reușit obținerea acestui sub
stanțial avans. Și-au organizat bine munca, și-au 
evaluat exact forțele, au folosit cu ingeniozitate 
capacitatea utilajelor și timpul de lucru. Un merit 
mare revine și beneficiarului, Uzina „Laminorul" 
din Brăila, care zilnic s-a arătat interesată, aju- 
tînd cu forță de muncă sau cu unele materiale 
și piese solicitate urgent de dezvoltarea con
strucției. în asemenea context și noi, proiectanții, 
am fost mereu alături de ei, luînd măsuri din 
mers, contribuind în felul acesta în scurtarea ter
menului de execuție"

Era ora 6 dimineața. Pe la prinz am reușit să 
ajungem și noi pe șantierul laminorului de pro
file mici și mijlocii din Brăila, printre construc
torii întreprinderii de construcții-montaj siderur
gice din Galați. Aici i-am întîlnit din nou pe cei 
doi proiectanți de la C.P.C.M. Galați. Cuvintele 
lor se adevereau întocmai. Pe șantier — febră 
mare ca în ajunul unei premiere. „Peste un ceas 
introducem primele țagle în cuptor, ne spune tî-

nărui inginer Ion Roșu, șef de lot la I.C.M.S.G. 
Cum am reușit să cîștigăm aceste 80 de zile ? 
Ne-am concentrat eforturile, ne-am planificat 
bine munca stabilind termenele pentru fiecare lu
crare în funcție de capacitatea și experiența 
noastră, am organizat lucrul în două schimburi, 
în asemenea condiții unele formații de luciu, 
precum cele conduse de tinerii Dumitru Stanciu, 
de Cuprian Demidov sau Vasile Ocheanu, au 
reușit să obțină adevărate recorduri în creșteiea 
productivității. Să nu uităm însă de ajutorul be
neficiarului care a pus mereu umărul alături de 
noi, fie executîndu-ne unele buloane 
montarea utilajelor, fie repartizîndu-ne 
materiale pînă soseau ale noastre, fie 
alături de noi. Un mare merit revine și 
tanților de la C.P.C.M. care au fost ca și acum 
mereu printre noi, ceea ce înseamnă că n-am 
așteptat cîte 5—6 zile pînă să-și dea avizul pen
tru o schimbare de soluție. Cu un asemenea 
beneficiar și un asemenea proiectant, am vrea să 
mai lucrăm".

Aici, printre constructori, îl întîlnim și pe loan 
Hîncu, maistru coordonator din partea benefi
ciarului. Desigur, este stăpînit și dumnealui

pentru 
unele 

lucrînd 
proiec

ție 
în 
în 
se

emoțiile apropiatei premiere. Cu cîteva clipe îi 
urmă a dat dispoziție să se introducă țaglele îi 
cuptor, ceea ce înseamnă că peste 4—5 zile 
va începe procesul de laminare.

Satisfacții uuanime. Izvorul lor comun : 80 
zile avans în darea în funcțiune a unui î 
obiectiv industrial. Trebuie să recunoaștem, 
un izvor bogat și mai ales limpede care ne poate 
oglindi pentru multă vreme chipurile lor pline 
acum de însemnele strălucitoare ale bucuriei.

) de
nou

ION CHIRIC

• MAI MULT DE 4 000 
Muncitori, maiștri și 
INGINERI din cadrul Trus
tului de construcții indus
triale Craiova au lucrat du
minică normal după pro
gram. Pe șantierul extinderii. 
Combinatului de lianți și 
azbociment. Birsești Tg. Jiu, 
care are de recuperat unele 
restanțe, s-au turnat fun
dal iile unor utilaje, au 
fost executate prefabricate 
necesare, pentru cele trei 
linii de ciment, care, la pu
nerea in funcțiune, vor spori 
cu aproape 1 000 000 t actuala 
capacitate a întreprinderii. La 
Balș, pe șantierul de dezvol
tare a întreprinderii de osii 
și boghiuri și al turnătoriei 
a fost montat un important 
volum de prefabricate, iar la 
țesătoria și filatura de bum
bac din Calafat , s-a lucrat la 
uzinele de condiționare.

De altfel, in primele două 
decade, ale lui august, colecti
vul Trustului de construcții 
industriale Craiova a realizat 
mai mult de două treimi din 
sarcinile lunare de plan. Au 
fost recuperate astfel, rămi- 
nerile în urmă —. de 30 zile 
față de prevederile grafice
lor — la lucrările de extin
dere a Combinatului de lianți 
și azbociment Birsești, iar 
pe platforma industrială a 
orașului Slatina a fost predat 
beneficiarului cuptorul de 
coacere și hala de asamblare 
anozi și se execută ultimele 
lucrări la cea de-a 7-a hală 
de electroliză la întreprinde
rea de aluminiu. De aseme
nea, la Craiova a intrat in 
etapă finală montajul Cen
trului de calcul al Centralei 
industriale electrotehnice și 
s-a obținut un simțitor avans

LA BACĂU, PE 
STRADA MIORIȚEI

B®» • • ZITineri in

Maistrul Constantin Ciobanu se consultă cu inginerul Mircea 
Eftimie din partea beneficiarului asupra soluției optime.

Utilajele pentru instalația de criolită au sosit dar lipsesc deo
camdată montorii.

salopete de brigadieri

la construcția secției de mar- 
garină a Fabricii de ulei 
„Oltenia".

• 20 000 000 LEI — REPRE
ZINTĂ VOLUMUL LUCRĂ
RILOR EXECUTATE PESTE 
SARCINILE DE PLAN DE 
COLECTIVUL GRUPULUI 
DE ȘANTIERE CONSTRUC
ȚII CAI FERATE DROFT- 
TA-TURNU SEVERIN pină .a 
sfirșitul celei de-a Ii-a de
cade a lunii august. Acțiunile 
desfășurate de această impor
tantă unitate ce materiali
zează investițiile de bază 
înscrise în planurile a trei 
regionale feroviare s-au con
cretizat prin finalizarea lu
crărilor la 18 obiective și 
„reducerea" anului calenda
ristic cu 24 de zile lucrătoare.

• MUNCITORII, TEHNI
CIENII ȘI INGINERII ÎN
TREPRINDERII METALUR
GICE AIUD, una din marile 
unități furnizoare de confecții 
metalice și utilaje pentru 
industria siderurgică, acordă 
o atenție deosebită onorării . 
la timp și în devans a preve
derilor contractuale, spriji
nind astfel grăbirea ritmului ' 
de execuție la noile obiec
tive. Pină in prezent, între
prinderea a livrat, cu 4 luni 
mai devreme, confecțiile me
talice necesare reparării unor 
agregate siderurgice de la 
Hunedoara și, cu o lună mai 
devreme, pe cele comandate 
pentru laminorul de profile 
mici și ușoare al noii Uzine 
de oțeluri aliate de la Tir- 
goviște. în acest fel. au fost 
realizate și furnizate șantie
relor din țară, peste preve
derile de plan, mai mult de 
1000 tone confecții metalice 
și utilaje siderurgice.

Strada Mioriței. De ce stră
duța dc la periferia orașului 
Bacău purta numele baladei 
strămoșești ? N-am putut 
încă afla. Bănuiesc totuși, că 
urmărind șerpuirea pirîiașu- 
lui, acest drumeag a inspirat 
pe unii edili mai romantici. 
Dar cu timpul piriiașul s-a 
contopit cu excesul de civili
zație industrială. Apa lui a 
devenit viscoasă căpătînd o 
culoare împovărată de rezi
duuri. Așa că lucrul cel mai 
hun era canalizarea. Și s-a 
canalizat. A mai rămas dru
meagul. Oare el putea să su
praviețuiască transformări
lor necontenite care au cu
prins orașul?

„Toate intrările in oraș du
ceau în centru. Era foarte 
grea circulația. S-a stabilit 
să se facă o șosea de centu
ră. F. calculată la 7 km. lun
gime. Pină aici, unde ne a- 
flăm acum este complet gata. 
Măsoară aproape patru km. 
Este șantierul numărul unu 
al tineretului". Dirigintele de 
șantier — care îmi dă expli
cațiile și din al cărui ton 
desprind o nuanță de min 
dric este Dumitru Ardelea- 
nu. primul secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. Ba
cău. Continuă. „Zilnic ac
ționăm aici. Este foarte greu. 
Dar și satisfacția e mare. 
Trebuie mai întii săpat, une
ori pînă la 2 metri. Apoi în
cărcat pămintul, descărcat 
pietrișul, răspindit. La lăți
mea șoselei de 14 metri... 
Și-apoi totul prin muncă pa
triotică. Inclusiv transportul. 
Cum ? Toți șoferii de la 
I.U.T. care ne ajută sint 
uteciști. Lucrează în afara o- 
relor de producție. Benzina ? 
E cea din economiile lor. 
Singura cheltuială este as
faltul".

Păr.ăsim firul lucios de șo
sea și intrăm in șantier. Aici 
e cartierul general al tinere
tului. Și-au dat întilnire atit 
elevii cit și tinerii din între
prinderi și instituții. Che
marea lansată de comitetul 
U.T.C. de la Liceul „George 
Bacovia" a avut răsunet. La 
ea au răspuns peste 1 700 de 
tineri.

Tinerii pe care-i întîlnim 
cu lopețiie scîrțîind în pietri
șul crud sint de la Liceul 
„L. Pătrășcanu" și Fabrica 
de șuruburi. Vasile Stan, 
unui din comandanții de gru
pă imi vorbește de importan
ța obiectivului, de fruntași, 
de puterea colectivului.

Inginerul Corneliu Cernat. 
șeful serviciului gospodărie 
comunală, ca orice bun gos
podar. îmi vorbește mai mult 
în graiul cifrelor : 3,5 ori 11

egal cu... ori 0,5. 26 000 m.c. 
pămint excavat, deci 156 000 
lei valoarea săpăturilor. 
396 000 valoarea fundației, a 
descărcatului și așternutu
lui... Total peste un milion 
economii. înmulțit cu doi — 
pentru că șoseaua este de a- 
bia jumătate terminată — 
faceți socoteala. Se strînge 
ceva.

întorc capul spre primul 
secretar. Se gîndea în altă 
parte. Unde ? Se gîndea cum 
să-i pună numele acestei 
străzi. Cel mai indicat ar fi : 
strada Tineretului. Dar ce te 
faci că mai există una cu a- 
cest nume. Tot făcută de ti
neri. Și nu-i poți schimba 
numele.

Trei imagini din 
munca brigăzi
lor de tineret de 
pe strada Mio
riței din Bacău.

TON TOMESCTI

Foto : C. BURSUC i
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CONSTRUCȚIA
(Urmare din pag. I)

Dacă nu i-am pus o astfel de 
întrebare, în schimb, folosind o 
vorbă de șuetă care a rămas în 
urma pasagerilor de cîteva săp- 
tămîni pe acest șantier, plecați 
apoi aiurea după un cîștig mai 
ușor, am vrut să aflu dacă nu 
s-a simțit, ofensat, descurajat în 
ambiția de a confunda total pro
pria sa tinerețe cu șantierul, cu 
barajul. N-a înțeles, sau n-a vrut 
poate să înțeleagă, cert este că 
mi-a arătat barajul desmierdîndu-l 
cu un gest rotund și cu un zâm
bet ascuțit a adăugat: „nu fra
ierii urcă la astfel de cote, nu 
fraierii, călcînd cei dintîi locuri 
sălbatice și neprimitoare, izolați 
de lume, prinzînd din zbor para
șuta cu pîine, rămîn la datorie, 
înfruntînd ierni la rînd nămeții, 
genii și singurătatea, punînd or
dine inginerească, aici, în această 
sălbatecă răsucire de piatră".

Inginerul Gersch Fraenk nu 
este singurul. Mărturie stă bara
jul, mărturie stau atîtea și atîtea

puncte umanizate în această geo
grafie a Lotrului.

Matei Ilie ar trece un adoles
cent grăbit spre școală intr-o a- 
glomerație umană dacă nu i-ai 
vedea ascultate cu atenție vor
bele, sfaturile, observațiile. A ter
minat în urmă cu 2 ani școala de 
maiștrii la Timișoara și barajul 
de la Galbenu e prima lucrare la 
care participă din plin. Și prima 
sa satisfacție profesională. Are un 
trup de adolescent, îl încearcă 
roșeața timidității cînd trebuie 
să vorbească unui reporter des
pre el, despre dragostea sa care 
e tot barajul,

O formidabilă selecție ome
nească se petrece aici. Cei ce 
se aseamănă se adună; barajul e 
un coagulant al caracterelor tari 
cum numai vapoarele de cursă 
lungă mai pot fi. îmi confirmă 
comparația care mă urmărește de 
prin locurile mele natale de la 
buza mării pînă aici, sus, la Lo
tru, comandantul detașamentului 
de brigadieri de la Petrimanu, 
Radu Boitoș. „Intr-un timp așa 
a și fost. Apele izolaseră complet 
mica noastră așezare. Au fost zile

și nopți de un eroism care a fă
cut din 
adevărat
care vin și pleacă lasînd doar 
vorbe în urma lor pe care le ri
sipesc vînturile. Dar cei care au 
rămas sînt ca un echipaj nemai
pomenit de solidar. Eu am venit 
pe șantier direct din facultate. 
Nu știu cum e într-o fabrică dar 
aici casa noastră este la modul 
cel mai direct baraju’, șantierul. 
Avem la îndemînă, dacă vă in
teresează ca reporter, fapte de 
muncă extraordinare, ieșite din 
comun. Știu că asta e pîinea albă 
a reporterilor. Dar barajul e mai 
mult decit atît, e o acumulare 
continuă de fapte obișnuite 
tate de la o zi la alta, de 
neață pînă la amurg, sint 
ridicate pe umeri pas cu 
centimetru cu centimetru, 
bele le risipește vîntul, 
noastre e barajul durat 
secole".

acest mozaic uman un 
monolit. Mai sînt unii

repe- 
dirni- 
cote 
pas, 

Vor-
faptele 
pentru

...Barajul, în lupta pentru ape, 
care e cazul de față al Lotrului 
e tinerețea acestor oameni minu
nați veniți aici să pună ordine 
într-o geografie risipită pe 8 000 
de kmp și risipitoare cu una din 
avuțiile țării: apele. Cuvîntul lor 
de onoare înseamnă îndeplinirea 
unui angajament pe care l-au 
formulat solemn, înseamnă de
vansarea planului. Barajul e în
săși metafora acestui tineret care 
a descoperit în frămîntarea beto
nului și îngemănarea lui cu fo
cul, vocația creației, vocația unei 
întregi țări multiplicată cu hărni
cie de un popor pe întinsul geo
grafiei sale strămoșești. Acesta e 
și barajul de la Galbenu, acesta 
începe să fie și cel din avalul lui, 
de la Petrimanu acolo unde încep 
să coboare constructorii după 
primul cuvînt de onoare ținut în 
fața partidului, la începutul unei 
lungi cădere constructive.

FURAJELE
(Urmare din pag.

doar, dar ei s-au angajat să lu
creze pină cind intreaga canti
tate planificată de 2 500 tone va

I) fi realizată. Pentru scurtarea 
intervalului de recoltare și de
pozitare s-au luat toate măsu
rile de rigoare : mașinile și a- 
gregatele necesare sînt în per-

manență la dispoziția fermelor 
zootehnice pentru această lu
crare, toate fiind deservite de 
echipe formate din tineri ; pen
tru tasarea cantităților însilo- 
zate se folosesc tractoare cu ro
țile din spate dublate și um
plute cu apă.

Nu la fel insistă tinerii din 
cooperativa vecină, „7 noiem
brie" Izvoarele. Aici suprafața 
destinată bazei furajere însu
mează doar 170 de hectare iar 
acum, la recoltatul porumbului 
siloz este folosit doar un C.S.U., 
și acela imprumutat de la com
plexul de porcine din1 Smirdi- 
oasa și lucrează numai trei zile 
pe săptămîhă — în celelalte 
tractoristul fiind ocupat cu ară
turile.

în acest an nimeni nu se 
poate plinge că n-au existat 
condiții excelente pentru produ
cerea furajelor. Bunii gospodari, 
care s-au îngrijit din vreme 
pentru umplerea cămărilor ier
nii, au de pe acum echilibrată 
balanța furajeră a anului viitor. 
La cooperativa agricolă din 
Moșteni Furculești de pildă, in 
depozitul de furaje se găseau 
la data raidului nostru puse la 
adăpost 400 tone de fin de lu
cerna, 2 400 tone semisiloz de 
lucerna. 100 tone fin de bor- 
ceag, 150 tone pleavă de grîu, 
adică tot atît cit se prevede în 
planul anual la capitolele res
pective. Dar stocurile vor crește 
pentru că la lucerna de-abia a- 
cum se execută a treia coasă,

pentru că tinerii s-au angajat 
să strîngă și coletele de sfe
clă ca și capitulele de floarea 
soarelui, iar recolta de porumb 
siloz se anunță a fi record. Așa
dar hrană din belșug pentru 
cele 950 de bovine ale fermei 
zootehnice, surse bogate pentru 
transformarea lor in lapte sau 
carne. Nu peste tot se întîmplă 
la fel însă. Bazindu-se în ex
clusivitate pe recolta de porumb 
siloz, cei de la Beiu nu au însi- 
lozat decit 450 tone din cele 
2 000 planificate. Din 35 hectare 
de borceag și 8 hectare iarbă 
de Sudan nu a fost pus deoparte 
nici un gram pentru perioada 
de «fabulație, totul fiind consu
mat- că masă verde. De unde a- 
tunci atita optimism tovarășe 
președinte, Stan Păduraru ? La 
Urluiu. nici măcar producția de 
porumb siloz de pe 65 de. hec
tare nu se arată prea grozavă 
așa că cele trei sferturi din 
plan nerealizate încă, nu au a- 
coperire pe teren.

Trebuie strins totul, orice re
sursă secundarș. fie de la plan
tele cultivate (sfeclă, cartofi, le
gume, floarea-soarelui) fie iar
ba de pe miriști, canale, margi
nea drumurilor. O intensificare 
a acțiunilor tinerilor este bine
venită și foarte necesară in a- 
ceastă perioadă. în majoritatea 
cooperativelor agricole de. pro
ducție. Numai așa se vor con
feri baze temeinice producțiilor 
viitoare cuprinse în angaja
mente.
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— „Descrierea Moldovei" este 
pentru noi cea mai însemnată 
dintre scrierile lui Dimitrie Can- 
tcmir, care au ajuns, datorită 
valorii lor universale in pan- 
theonul științei și culturii mon
diale și naționale. Ea ne dove
dește că aecst mare făurar de 
cultură românească reprezintă 
una dintre cele mai înalte culmi 
de gindire ale vremii nu numai 
în istoriografie, filozofie și li
tere, ei și in geografie. Care 
sint părerile dumneavoastră in 
acest sens ?

— într-adevăr, așa este. Dar a 
spune despre Dimitris Cantemir 
că trebuie considerat ți geograf 
pe lngă istoric, filozof, etnograf... 
numai pentru că a scris „De
scrierea Moldovei" (Descripțio 
Moldaviae) și a elaborat o har
tă a țării sale, incomparabil su
perioară celor existente pină la 
el, însemnează a-1 nedreptăți 
pe marele nostru înaintaș. De
sigur „Descrierea" și „Harta 
Moldovei" sint cele mai evidente 
realizări geografice ale savan
tului voevod ; le știe toată lu
mea ; dar. ceea ce se știe măi 
puțin, e că o mare parte a ope
rei lui Dimitrie Cantemir și, in 
primul rind, a celei istorice, cu
prinde surprinzător de multe și 
prețioase informații geografice, 
care dovedesc, Ia autorul lor, nu 
numai erudiție, dar și un mod 
de a gindi geografic mult mai 
apropiat de cel actual, de cit de 
cel al vremurilor sale. Izvorul cel 
mai convingător în această pri
vință este Istoria Imperiului 
Otoman atît în text, unde însă 
geografia este mai mult o înși
rate, foarte atentă și amănunți
tă de nume, orașe, țări, rîuri, 
munți, după o necesitate și a- 
cum actuală, cit mai ales fri no
tele infrapaginale. Unele dintre 
ele sint foarte scurte și simple 
localizări, altele însă, destul de 
numeroase, sint dezvoltate pe 
mai multe pagini și cuprind 
descrieri geografice esențiale sau 
note etnografice și folclorice.

— Se poate spune, deci, eă 
pentru Cantemir informarea 
geografică nu este o „modă", ei 
servește de bază faptelor isto
rice și completează organic ex
punerea lor.

— într-adevăr, așa este ți a- 
ceasta ne dă dreptul să-l socotim 
și ca ginditor, în egală măsură 
istoric și geograf. Mai mult, ci-

MANIFESTĂRI 
CULTURALE 

ÎNCHINATE ZILEI 
DE 23 AUGUST

• IN ACESTE ZILE in toate 
întreprinderile, cluourile, casele 
de cultură și căminele culturale 
uin județul Galați au loc mani
festări aie oamenilor muncii in- 
cninale Zilei de 23 August. In 
cadrul manifestării care a avut 
loc luni la clubul Trustului jude
țean de construcții Galați, s-au 
evocat fapte eroice ale maselor 
populare săvîrșite in lupta împo
triva fascismului, cutezanța și 
perspicacitatea politică fără 
seamăn de care a dat dovadă 
Partidul Comunist Român, auto
ritatea, înalta răspundere pentru 
interesele fundamentale aie po
porului. Au fost reliefate, de 
asemenea, succesle obținute pe 
calea industrializării, progresul 
agriculturii, participarea Ro
mâniei la diviziunea internațio
nală a muncii cit și schimbările 
fundamentale produse in struc
tura meleagurilor gălățene, si
tuate azi între marii producători 
de metal ai țării.

• „SUB SOARELE LUI AU
GUST" este genericul manifes
tărilor culturale care se desfă
șoară în județul Neamț in cins
tea marii sărbători a poporului 
nostru. în cadrul acestora, la 
Piatra Neamț, Girov, Vmători, 
Gircina, Borlești și Cordun au 
fost vernisate expoziții de carte 
social-politică, iar in alte 35 de 
localități activiști de partid și de 
stat, veterani de război, specia
liști și cadre didactice au susți
nut simpozioane evocative des
pre rolul partidului in conduce
rea maselor pentru înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste 
armate, despre tradițiile revolu
ționare ale poporului român in 
lupta pentru inlăturarea exploa
tării, construirea socialismului, 
dezvoltarea democrației, despre 
munca eroică a clasei muncitoa
re, țărănimii și intelectualității, 
pentru continua ridicare a bună
stării materiale și lărgirea ori
zontului de cunoaștere a tuturor 
locuitorilor României socialiste.

• CASELE DE CULTURA. 
CLUBURILE MUNCITOREȘTI 
și căminele culturale din cu
prinsul județului Iași găzduiesc 
în aceste zile numeroase mani
festări cultural-artistice, dedicate 
celei de-a XXIX-a aniversări a 
insurecției naționale antifasciste 
armate. Brigăzile artistice de 
agitație de la Combinatul de 
fibre sintetice. Fabrica de con
fecții și Fabrica de tricotaje 
Moldova, precum și cele din alte 
21 de întreprinderi și instituții 
ieșene, au prezentat la Casa de 
cultura a sindicatelor și la clu
burile întreprinderilor din Iași, 
spectacole omagiale dedicate 
Zilei de 23 August. De asemenea, 
în întreprinderile și instituțiile 
din lași, Pașcani. Tirgu-Frumos 
și Ilirlău. precum și in alte 50 de 
localități rurale, au fost prezen
tate în fața a mii de oameni ai 
muncii, conferințe și simpozioa
ne, în cadrul cărora au fost evo
cate evenimentele istorice din 
August 1944. succesele dobindite 
de către poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — în anii construcției 
socialiste.

(Agerpres)'

ne ar vrea să urmărească toate 
numele geografice din Istoria 
Imperiului ~ 
desena pe 
expansiunii 
lui turc de 
plecat din apropierea Mării Cas- 
pice (1214) pină la celălalt Soli
man (Magnificul), care depă
șește Budapesta. Iată, de altfel, 
un exemplu de punere a 
fiei în serviciul istoriei : 
acest timp, mai multe 
s-au supus otomanilor 
me : Mortuni, Goicicu, 
Iengh-igesi, Caiahisar? 
Askisar. Caraciu, ” 
gări și alte cîteva".

Dacă, insă, in textul „Istoriei 
Imperiului Otoman", Cantemir 
se mulțumește, de obicei cu în-

Otoman, ar putea 
baza lor o hartă a 
teritoriale a statu
ia primul Soliman

geogra- 
„Tot pe 

cetăți 
și anu- 
Taracli, 
Hegegi, 

Teccurbun-

cai foarte iuți la fugă pe care 
turcii îi socotesc cei mai buni, 
după caii moldovenești... Eu am 
trecut adeseori prin părțile aces
tea. pentru că pe aici îmi era 
calea spre Constantinopol"... Deci, 
Cantemir realizează descrierea 
geografică din văzute și în mod 
selectiv și caracteristic așa cum 
se impune azi oricărui cercetă
tor.

— Totuși, opera geografică 
mai la îndemina tuturor rămine 
„Descripțio Moldaviae" și „Har
ta Moldovei", care face parte 
integrantă din text.

— Cu siguranță, e 
grafică principală a 
rudit moldovean, și 
mai clar scrisă. Ea este grupată 
în mai multe părți : partea geo-

opera geo- 
marelui e- 
opera cel

300 de ani de la nașterea
lui Dimitrie Cantemir

„Un mod de a gindi geografic
apropiat de cel actual"

CO NVORBIREC U
prof. univ. VINTILĂ MIHĂILESCU,

președintele de onoare al Societății de geografie din R.S.R.

șirarea reperelor geografice, în 
notele infrapaginale, informarea 
geografică — greu de separat de 
cea etnografică — este, adesea, 
mult mai largă și caracteristică. 
Adunate la un loc toate aceste 
date și comentarii ar ptuea con
stitui un volum care, alături de 
„Descrierea Moldovei", ar com
pleta opera geografică a lui Di
mitrie Cantemir.

— Ne-ați putea oferi un exem
plu care să ilustreze această a- 
firmație ?

— Cel mai grăitor text cante- 
miresc este acela care se referă 
la Dobrogea, despre care se spu
ne că e „o provincie situată din
coace de muntele Emu (Balcani) 
și se întinde de-a lungul Dună
rii in România pipă la gurile a- 
cestui fluviu. Toată țara este nu
mai șes ; o cîmpie întinsă, fără 
rîuri, fără păduri ; numai spre 
marginea (sudică) este o pădure 
pe care turcii o numesc Delior- 
man, adică Pădurea nebună. Lo
cuitorii ei sint de origină turcă 
și au venit din Asia, dar astăzi 
se numesc Citaki și sint renumiți 
pentru deosebita lor ospitalitate... 
Fiindcă nu au păduri cu lemne 
se încălzesc in casă cu bălegar 
uscat la soare. Casele le fac din 
piatră, dar fără var și nisip, așa 
că pereții lor par a fi mai mult 
pietre îngrămădite, de cit un zid 
solid. Pentru a se apăra însă de 
frig, ei tencuiesc pereții pe din 
afară cu balegă. Pentru apă, își 
sapă fintîni adinei, din cauza us
căciunii solului, pină la o sută 
stînjeni. Această țară crește și

grafică, partea politică și partea 
eelesiastică și culturală, ceea 
ce nu înseamnă că, din ultimele 
două părți, lipsește informarea 
geografică.

Remarcabil, în această geogra
fie cantemirească, este faptul 
că autorul se depărtează de la 
expunerea seacă (dominantă în- 
șirarea de nume) obișnuită pe 
vremea lui și dă operei sale 
geografice un caracter de infor
mație selecționată, insoțită de 
explicare, iar, uneori de critică. 
Acest fapt justifică afirmația 
că Dimitrie Cantemir poate fi 
considerat un precursor, in țara 
noastră, a geografiei moderne. 
Oricine poate să constate, din 
„Descrierea Moldovei", preocu
parea majoră a umanistului Di
mitrie Cantemir față de soarta 
oamenilor din Țara Moldovei în 
luptă cu natura înconjurătoare 
(climă, ape, munți și cimpii, pă
duri și stepă), dar, mai ales, cu 
ei înșiși (obiceiuri, moravuri, 
organizare) și cu străinii (vecini 
sau mai depărtați). De aici, com
plexitatea lucrării in care da
tele asupra peisajului și forțele 
naturale se împletesc — în doze 
variate, cu cele etnografice, fol
clorice și istorice. Nu se poate 
totuși vorbi de o monografie 
geografică — sistematică — în 
sensul obișnuit astăzi, ci de in
formații complexe, bazate pe 
însemnările făcute pe vremea 
cînd autorul trăia în Moldova, 
pe amintirile personale ori pe 
ale celor refugiați cu el în Ru
sia lui Petru cel Mare.

Deși părții fizice din „De
scrierea Moldovei" nu i se dă 
mare dezvoltare, totuși relațiile 
dintre cadrul natural, sănătatea 
locuitorilor (recunoaște rapor
turi între climă și anumite boli, 
fără să exagereze insă) și acti
vitatea lor sînt scoase în evi
dență. Despre Dunăre de pildă 
spune : ...aduce țării mari fo- 

, loase ; căci, afară de faptul că 
vasele multor popoare pot veni 
pe Dunăre și debarca la Galați, 
ea permite moldovenilor expor
tul multor mărfuri și mai cu 
seamă sare, miere, unt și ceară 
și mult lemn care se transportă 
nu numai la Constantinopol dar 
și în Egipt și in Africa turci
lor..."

Hotarele Moldovei — apărate 
prin vitejia populației. apele, 
ținuturile și tirgurile caracteri
zate fiecare prin ce are speci
fic. munții și mineralele lor, 
cimpiile și pădurile, animalele 
sălbatice și domestice, organiza
rea politică și socială cu istoricul 
lor (15 capitole), ceilalți locuitori 
ai Moldovei (in afara domnului 
și boierilor) cu datinele lor, reli
gia și organizarea religioasă, lim
ba și cultura moldovenilor for
mează inventarul de informații 
cuprinse sub titlul, justificat, de 
„Descrierea Moldovei". Acest 
cuprins și modul cum este ex
pus. poate fi de folos și astăzi, 
în afara valorii sale de geogra
fie istorică — și ca gîndire geo
grafică.

— Există un raport direct în
tre activitatea de geograf a lui 
Dimitrie Cantemir și faima lui 
europeană de mare erudit ?

—Desigur, există. Harta Mol
dovei, de exemplu, care are pes
te 800 de numiri de localități, 
rfuri, lacuri, ținuturi etc. a fost 
tipărită pentru prima dată la 
Amsterdam în 1737 și a fost fo
losită în hărțile timpului, inde
pendent de „Descripțio Molda
viae" care a apărut în 1769 (in 
traducere germană) și în 1789 
(In limba rusă). Alături de „Is
toria Imperiului Otoman", „De
scrierea" și „Harta Moldovei" 
au contribuit cel mai mult la 
răspîndirea numelui și faimei 
lui Dimitrie Cantemir în întrea
ga Europă a seeolului XVIII.
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ORA TEATRULUI
Seara se poate dansa un

deva, mai sint și cluburile 
de muzică de jazz, discoteci
le, mai este estrada, e și te
levizorul... Dar cite nu sint, 
și fiecare aproape
teatrul ca posibilitate, pentru 
că una este seara petrecută 
sub semnul destinderii, alta 
aceeași scară cînd te hotă
răști să cauți în sala de tea
tru atît motive de plăcere cit 
și de reflecție.

Dacă teatrul este, în gene
ral, mai concurat astăzi de
toate celelalte forme artisti
ce, el este de asemenea mai 
mult decît oricînd sub pre
siunea tuturor formelor de 
divertisment fi comunicație în 
masă decît celelalte arte. Re
alitatea lui începe, pentru pu
blic, hi ora cînd întreaga re
țea de atracții de tot felul 
atinge parametrii cei mai 
înalți de funcționare. Și de
seori teatrul nu se interconec
tează acestui sistem, tensiunea- 
sa specifică rămine la o altă 
frecvență, realizată de un 
generator care pare multora 
anacronic.

Cind alege, din cite se 
pot alege —fie în București, 
fie într-un alt oraș al țării — 
tinărul are un sistem de mo
tivații care corespunde con
diției sale de vîrstă, formației 
sale specifice, idealurilor ce 
le nutrește. Doar cînd are loc 
suprapunerea între realitatea

Dialog în poarta casei (Comuna Podul Izei — Maramureș)

de MIHAI NADIN
unui spectacol anume gîndit 
din perspectiva acestui spec
tator și sistemul motivațiilor 
sale, noem plăcerea sălilor în 
care se realizează tempera
tura înaltă specifică vîrstei 
arderilor intense. Dar, realiști 
fiind, faptul se petrece rar. 
Prea rar.

Fie că teatrul vrea să fie

în mers care poate trece prin 
teatru - acordlndu-i 
stima în această 
atașîndu-se de el 
poate ocoli.

In fapt, fiecare 
avut teatrul său.
voi
tineri (diferență de vîrstă de 
5 pină la zece, ani) de Mi-

toată 
trecere, șt 
—, sau îl

generație a 
Degeaba 

vorbi eu prietenilor mai

un profesor — confundînd 
funcția sa educativă, ca scop, 
cu mijloacele prin care aceas
tă educație se realizează la 
școală, de pildă —, fie. că 
vrea să facă neapărat expe
riment epatînd, fie că vorbeș
te de prezent, dar se plasea
ză într-un fel de atemporalita
te „a zilelor noastre" (bun și 
acum, bun și inline și ieri și 
oricînd), el ratează deseori 
marea 
nouă.
nouă 
obiect, 
gen, e

hai Popescu, de Bălțățeanu 
cînd pentru ei teatrul începe 
cu Amza Pellea fi Dem Ră- 
dulescu. Una este istoria tea
trului — cu valorile ei exem
plare, cu pilda transmisă de 
la o generație la alta —, alta 
realitatea sa fi, în 
alitate, succesele 
tentative.

A menține cota
nui teatru al valorilor umane 
exemplare nu înseamnă « 

celui care, 
poimîine, 

clubul de 
televizorul,

a-c-easfă re
sale repre-

înaltă a u-

întîlnire cu generația 
Și această generație 
nu e m
nu e un grup omo- 
mai curînd o coloană

fel de
trînti ușa în fața 
astăzi fi mîine fi 
merge la dans, la 
jazz sau preferă

Pașii se fac de o parte și 
de cealaltă pentru ca o apro
piere să fie posibilă. In ca
zul acesta se va juca — a- 
vansez un ideal 1 — mai mult 
despre destinul real, deloc 
simplu, deloc barud, al tine
rilor, se va antrena tineretul 
în realitatea teatrului, adică 
pe scenă chiar. Mulți e 
joace tot fotbal, dar 
pentru că există motive 
o facă. Nu li se decide 
tinu-l acolo — uneori și unora, 
poate, da 1 —, dar trăirea e 
mai directă, confruntarea mai 
decisă. A încercat cineva să 
imprime, în teatrul tinerilor, 
fi un sens competitiv ? Dar 
unul real, vizînd adevăruri, 
vizînd gîndire, sensibilitate ? 
N-am văzut încă așa ceva ; 
am văzut doar teatru de ama
tori care imită teatrul pro
fesionist și care obosește, pen
tru că niciodată nylonul nu 
va deveni mătase naturală, 
fiecare avînd rostul său, fie
care răspunzi nd unei anumite 
nevoi.

Seara, cînd se hotărăsc oei 
mai tineri asupra programu
lui lor, în teatru ar trebui să 
fie o emoție nebună. Și oînd 
sălile înoep să se umple de 
tineri, teatrul trebuie să știe 
că-și trăiește cea mai mare 
victorie. De care se vor bucu
ra însă, în egală măsură, spec
tatorii săi; astăzi ocazionali, 
mîine permanenți.

CONFRUNTAREA CU PUBLICUL

a-

(Urmare din pag. I) 
tat" — spunea Luminița Comșa 
din anul III I.A.T.C., răspun- 
zind de comisia organizatorică 
a Consiliului A.S.C. din Insti
tut. Cum se poate extinde
ceasta prezență a studenților 
dincolo de „granițele" institute
lor ?

Este o preocupare căreia 
A.S.C. a încercat să-i răspundă 
și pînă acum. La I.A.T.C., aso
ciația studenților comuniști se 
gîndește la realizarea unui ser
viciu de impresariat artistic 
studențesc. Aceasta. sublinia 
VVindhale Wilhelm — student 
regie film — șeful comisiei cul
turale din institut, ar da posi
bilitatea tuturor studenților să 
colaboreze, fie în spectacole 
realizate numai de ei pentru 
T.V., sau studiourile de filme, 
fie in colective profesioniste. 
„Nu există oare posibilitatea ca 
filmele realizate sub egida in-

* S
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Pentru reporterul care se 
încumetă, la ceasul canicu
lei, să călătorească in Țara 
de Sus a Transilvaniei, spre 
Birgae — cum le spun locui
torii județului Bistrița sa
telor înșirate de-a lungul 
drumului ce duce spre Va
tra Doinei — fiecare popas 
înseamnă, in fapt, un prilej 
de rodnice documentări, de 
cunoaștere „pe viu" a unora 
dintre cele mai interesante 
activități ce se desfășoară din 
plin la fiecare cămin cultu
ral.

Perioada de vară înseam
nă. poate mai mult decît 
oriunde aiurea, un interval 
de timp in care artiștii a- 
matori pregătesc pe de o par
te spectacolele viitoare iar 
Pe de alta organizează veri
tabile „turnee" în satele ve
cine eu numerele aflate deja 
in repertoriu.

Intr-un amurg răcoros de 
august (și aici mai toate a- 
murgurile verii sini răcoroa
se. pline de mirosul tare de 
munte) am poposit la Tiha 
Birgăului. sat de reședință al 
comunei cu 
care are în 
cinci sate în 
desfășoară 
productivă 
tineri, 
voiam să capăt răspuns erau 
simple dar concludente : 
Cum sint antrenați tinerii 
în activitățile culturale ale 
satului și care sint trăsătu
rile distinctive ale „fișei co
tidiene" a căminului cultu
ral 7 Ce se intimplă aici in

intervalul dintre festivaluri
le artistice de amatori la 
eare, din cite știu, tinerii a- 
cestei zone a județului Bis- 
trița-Năsăud înregistrează, de 
fiecare dată, succese demne 
de invidiat de către alte 
sate ?

„Pe toată perioada verii — 
îmi spune Mircea Gîvan. di
rectorul căminului cultural, 
anticipindu-mi parcă una 
din întrebări — artiștii noș-

tace ca, in viitor, preocupări
le noastre pentru acest gen 
de spectacole să sporească. 
Ne-am și gîndit deja la în
că o asemenea piesă și spe
răm că — începînd din toam
nă, cind textul va fi gata — 
să putem începe repetițiile".

— Dar cine vă scrie tex
tele, tovarășe director ? l-ani 
întrebat pe interlocutorul 
meu. Răspunsul a venit 
simplu :

montajul folcloric „Pe-un 
picior de plai" în cadrul că
ruia pe schema cunoscutei 
balade populare am putut 
prezenta, intr-o succesiune și 
intr-o manieră aparte, atît 
cîteva dansuri populare spe
cifice Țării Bîrgaelor cit și 
citeva străvechi obiceiuri ale 
acestei zone (bocetul, de pil
dă). Potrivit unor variante 
locale ale celebrei balade in 
spectacol s-au operat modifi

/MIȘEII mm
DE PE VALEA BÎDGMEI

același nume și 
componența sa 
care trăiesc și-și 
activitatea lor 

cîteva sute de 
întrebările la care

tri amatori au prezentat mai 
multe spectacole in comune
le vecine cu piesa „Fuga de 
la datorie" al cărei subiect, 
cu profunde implicații etice, 
ne-a fost inspirat de o jn- 
tîmplare petrecută în comu
nă. Succesul de care ne-am 
bucurat (atit. datorită înțele
gerii de către artiștii ama
tori a întregii complexități 
scenice cit și curiozității le
gitime a spectatorilor) ne-a 
stimulat și ne-a dat garan
ția că asemenea spectacole 
satisfac cel mai bine exigen
țele publicului — ceea ce va

— Alcătuim un colectiv, de 
cadre didactice, tinere, care 
— in colaborare cu cei mai 
talentați membri ai formați
ei. buni cunoscători ai men
talității localnicilor și ai re
alităților satului — concep și 
scriu textul, scenariul și re
gia fiecărei reprezentații.

— Se intimplă așa numai 
In cazul spectacolelor de 
teatru ?

— Nu. Am extins acest 
procedeu la toate genurile de 
spectacole. Recent pe scena 
căminului cultural al comu
nei, de pildă, am prezentat

cări structurale importante : 
în locul oiței năzdrăvane 
apare iubita ciobanului iar la 
prezumtiva moarte apar bo
citoarele care valorifică vechi 
elemente folclorice bistri- 
țene.

— Aveți un colectiv fix de 
artiști amatori ?

— Pe lingă nucleul for
mațiilor noastre (alcătuit din 
tineri precum Eugen Barbo- 
la, Ludovica Cătană, Euge
nia Pentelescu. Livia Cordo
van și alții pe care flacăra 
pasiunii îi face să-și petrea
că cea mai mare parte a

timpului lor liber în sălile că- § 
minului cultural) primim, la w 
pregătirea fiecărui nou nu
măr din repertoriu, noi ar
tiști amatori așa incit, prac
tic, lista rămine în perma
nență deschisă tuturor tine
rilor talentați din comună. 
Rămine doar să se decidă să 
activeze intr-una dintre for
mații...

S-» făcut seară. Serile de 
vară aici, la Tiha Birgăului, 
ca și în celelalte sate ale 
comunei (la Ciosa, la Mure
șeni. la Piatra Fîntincle sau 
la Tureac) sint reci și co
boară repede. Peste puțin 
timp la căminul cultural vor 
începe repetițiile unul viitor 
spectacol. Replicile din piesa 
Iui Ion Bâieșu „Nepotrivire 
de caracter",(aflată în pregă
tirea talentatului colectiv de 
artiști amatori din comună) 
vor răsuna in sală. Ute'ciș- 
tii Livia Cordovan. Ioana 
Cioancă, Viorica Guguluț și 
Axente Lucian (deținătorii 
rolurilor principale) vor da 
viață, îmbogățindu-le cu noi 
valențe, trăsăturilor morale 
și de caracter ale personaje
lor comediei.

înainte de a mă despărți 
de interlocutorul meu și de 
a părăsi satul îmi mai arunc 
odată privirile pe carnetul de 
însemnări și recitesc pasajul 
referitor la agenda de lucru 
viitoare a artiștilor amatori 
ai comunei : punerea in sce
nă a pieselor „Hora domni
țelor" de Radu Stanca și 
„Ursul" de Cehov.

FLORENTIN POPESCU

au
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Invitații
în sălile
clubului

Complexul turistic pentru ti
neret Costinefti cunoaște zilele 
acestea, ca de altfel în întreg 
sezonul estival, o animație deo
sebită. Mii de tineri, români și 
străini, au venit să-fi petreacă b 
binemeritată parte a vacanței 
sau concediului de odihnă. Si 
organizatorii — Biroul de turism 
pentru tineret — au făcut totul 
pentru ca oaspeții lor să se sim
tă cit mai bine : condiții de ca
zare și masă excelente, serviciu 
ireproșabil. Noile dotări ale com
plexului — modeme, elegante,

cu un grad sporit de confort — 
stîmesc admirația

celor ce beneficiază
t ut mor celor

ce le văd, a 
de ele.

Dar, ceea 
primul rînd 
și interes al acestui complex tu
ristic este programul bogat fi 
variat de activități la care tine
rii sint antrenați. întregul pro
gram al acțiunilor politico-edu
cative și cultural-sportive, ne 
spunea tovarășul Nicolae Costin, 
activist al C.C. al U.T.C., a 
fost astfel conceput îneît tinerii •

constituie înce
punctul de atracție

veniți să-și petreacă concediul 
sau vacanța aici, să aibă asigu
rate cele mai optime condiții 
desfășurării unor manifestări 
multiple, continuînd pe toate 
planurile activitatea din organi
zațiile U.T.C. ai căror membri 
sint". Este, trebuie s-o recu
noaștem, un deziderat major, cu 
repercusiuni pozitive în munca 
politico-educativă desfășurată de 
organizația noastră. Asigurarea 
acestei continuități, atît aici, la 
Costinefti, cit și în localitățile 
natale ale tinerilor, la locurile de 
practică, elimină acele lungi pe
rioade de inactivitate, de rupe
re a tînărului de viața de orga
nizație, de toate problemele cu 
care se confruntă. Cum se rea
lizează această inițiativă in ~ 
plexul turistic Costinefti ? Prin- 
tr-o suită de manifestări coti
diene, manifestări ce se reali
zează Intr-o gamă variată de 
forme și modalități. Au avut și 
vor avea, loc expuneri și dezba
teri vizînd politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, cu participarea «nor ac
tiviști și lectori ai C.C. al P C. R. 
și ai C.C; al U.T.C. Numeroase 
mese rotunde, expuneri și dez
bateri și-au propus să iacă cu
noscute „Principiile fundamen
tale ale politicii interne și ex
terne ale partidului și statului 
nostru". Alte asemenea expuneri

Com-

au avut ca temă: „România — 
factor activ în viața internațio
nală", în cadrul cărora un spa
țiu larg a fost acordat Conferin
ței pentru securitatea europeană, 
principalelor obiective pe care 
și le-a propus, poziției, rolului 
activ și contribuției concrete a 
României la asigurarea succesu
lui lucrărilor conferinței. Un alt 
ciclu a avut ca subiect „Dezvol
tarea și perfecționarea invăță- 
niîntului în România", prilej 
pentru a trece în revistă succe
sele învățămîntului românesc, 
prilej pentru a aprofunda pre
vederile Hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la învăță- 
mînt, de a mobiliza pe tineri la 
transpunerea integrală in practi
că a acestei hotărîri, ei fiind 
principalii beneficiari. O grijă 
deosebită este acordată informă
rilor politice, sistemului infor
mațional vizual ce funcționează 
in diverse locuri din cadrul com
plexului. Acțiunile cultural-dis- 
tractive vin să completeze pro
gramul de activități. In cadrul 
ciclului „Tineretul și literatura" 
și-au dat concursul Adrian Pău- 
nescu, Constanța Buzea, C.heor- 
ghe Istrate, Nicolae Baltag, Mir
cea Dinescu. Sâ adăugăm acti
vitățile de club. întrecerile spor
tive. manifestările în cadrul cer
cului „Prietenii muzicii", filme
le, concursurile de recitări fi

cîntece, spectacolele muzicale și 
de teatru. O mențiune pentru 
succesul de care s-a bucurat re
citalul muzical vocal-instrumen- 
tal al studenților Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești. Nu vom încheia enumera
rea principalelor activități poli
tico-educative fi cultural-sportive 
fără a aminti bogatul program 
al stației de amplificare care in
clude emisiuni de actualitate po
litică, actualitate pentru tineret, 
poezie patriotică, cîntece pentru 
tineret, discoteca, muzică clasi
că, ciclul de emisiuni speciale 
„Costinefti ’"3“.

Iată, așadar că, într-un ca
dru natural cum nu se poate 
mai potrivit, în condiții de con
fort excelente, Complexul tu
ristic pentru tineret de la Costi
nefti se constituie ca un loc în 
care activitatea politico-eclucati- 
vă se situează pe prim-plan, a- 
sigurînd continuitatea vieții de 
organizație, permanența menți
nerii contactului cu realitatea, 
cu evenimentele majore ale vie
ții politice interne fi externe. Și, 
din această perspectivă, inițiati
va ni se pare lăudabilă. Cu atît 
mai mult cu 
de activitate 
toate bazele 
mul Biroului 
tineret.

cit această formă 
a fost extinsă în 

turistice din siste- 
de turism pentru

AL. DOBRE

stitutului să fie date pe piață 
in cadrul unor stagiuni ale fil
mului studențesc întrebarea 
formulată de Vlad Rădescu de 
la actorie exprimă, de fapt, de
zideratul mai multor colegi ai 
săi. „Este adevărat că multora 
li se pare aceasta o idee intere
santă, dar se pare că numai 
niște amănunte administrative 
nu duc la aplicarea ei", subli
nia Costin Antonescu — teatra- 
logie. filmologie.

„Mai întîi, se întreba pe drept 
cuvînt Eugenia Gros, anul III, 
Conservatorul București, secre
tara Consiliului A.S.C., s-a fă
cut oare totul pentru ca cele mai 
importante manifestări ale pro
priilor noastre studiouri să fie 
bine cunoscute ? Se pare că nu 
întotdeauna". „Nici la festivalul 
artei studențești nu ne putem 
cunoaște suficient de bine co
legii și realizările. Nu prea a- 
vem public", arăta Clara Piroska 
de la I.T. din Tg. Mureș. „Spec
tacolul „Acesta e soarele meu" 
realizat de I.A.T.C. este de na
tură să înregistreze un mare 
succes ; dar prea puțini specta
tori l-au vizionat", întărea cele 
de mai sus colegul ei bucu- 
reștean, Dan Condurache. Este 
aceasta o situație care trebuie 
să atragă mai mult atenția 
A.S.C. pentru că popularizarea 
acțiunilor artistice studențești, 
circulația artei studențești, a 
opiniilor artistice, creează un 
teren potrivit intervenției sale.

Studenții de la arte pot întilni 
un public receptiv, poate chiar 
format din proprii lor colegi, 
studenți de la facultăți cu alte 
profiluri. Și nu numai prin pro
ducțiile lor „de clasă". „In
tr-adevăr, Sublinia Gabriel Dă- 
nuț. din anul IV Arhitectură, la 
Clubul institutului nostru
fost invitați de către A.S.C. să 
prezinte un program studenți de 
la I.A.T.C. Și ei au venit une
ori cu clase întregi. Formația 
de muzică de cameră a Conser
vatorului a fost foarte bine pri
mită. Despre reușita unei ase
menea colaborări s-a mai vor
bit". „Pe drept cuvint — observa 
Constantin Mutică, anul VI 
I.A.P. Cluj, președintele Consi
liului din Institut — nu trebuie 
să contăm numai pe un public 
inițiat ; o înaltă Îndatorire a 
noastră este de a contribui la 
formarea publicului ce ni-I do
rim. Educația estetică a tineri
lor de diferite profesiuni re
prezintă o preocupare de prim 
ordin a A.S.C. din centrul nos
tru universitar. In ultimii doi • 
ani am realizat, cu sprijinul fo
rurilor în drept, 18 expoziții de 
grup, sau personale ; prin inter
mediul expozițiilor organizăm 
adevărate momente ale alfabe
tului artelor".

Sintem de părere că în clubu
rile institutelor pot fi găzduite 
în continuare. în același context 
al acțiunilor de educație esteti
că, seri literare și muzicale, ex
poziții, dezbateri pe teme de 
artă. Poate că asemenea for
mule de educație estetică sint 
mai eficiente, mai bine primite 
decit simple 
artă care nu 
mare succes.

„A.S.C. de 
răta Liviu Moga. 
consiliului din institut, 
țiat concerte educative 
promovarea muzicii culte, unele 
susținute in întreprinderi. Con
servatorul din Cluj are stagiune 
de concerte la Baia Mare. De 
asemenea, la Casa de cultură 
vin studenți din toate institu
tele. Treptat, treptat simțim că 
publicul nu ne lipsește". „Și eu 
sint de părere că legătura cu 
publicul depinde intr-o mare 
măsură de noi", este opinia 
studentei Ana Caroliu. secretara 
Consiliului A.S.C. de 
vatorul ieșean. „Noi 
nut. a continuat ea, 
sitate, 
spectacole 
orchestrale, 
cu lucrări pregătite 
practicii productive. 
„Serile muzicale ale 
torului" au devenit 
Apreciate sint și Vacanțele mu
zicale de la Piatra Neamț". 
Uneori inițiativele de această 
natură nu se pot aulica din 
lipsa de receptivitate din narlea 
unor administrații. „Astfel, e- 
xemplifica Radu Steru, de la

expuneri despre 
au avut cel mai

la Conservator, a- 
președintele 

au ini- 
pentru

la Conser- 
am susți- 

la Univer- 
in uzine, 

concerte
Politehnică, 

muzicale, 
corale, de cameră 

în cadrul 
La Iași 

conserva- 
cunoscute.

I.A.P. București, a fost intim- 
pinată și oferta studenților de 
la secția de Istoria și teoria ar
tei de a face expuneri in clubu
rile tinerelului".

Fără îndoială. însă, că dorin
ța studenților de la arte de a 
„ieși în lume" trebuie dublată 
de o permanentă străduință 
pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale. Este un gind clar 
și o preocupare continuă pentru 
cei mai mulți studenți, un do
meniu de acută intervenție pen
tru A.S.C. In acest context, 
practica este apreciată sub sem
nul unor stringente cerințe de 
îmbunătățire. Un mare număr 
de studenți de la I.A.T.C. vor 
Începe practica la sfîrșitul lunii 
august. Dar la începutul acestei 
luni (august) precizările privi
toare la practică nu erau încă 
făcute. Cel mai mult sint discu
tate principiile acestei activități. 
Astfel, unii studenți sint con- 
trariați de părerea după care 
practica să nu se efectueze in 
teatrele profesioniste — unde, 
se spune, pot fi influențați de 
rutină. în acest caz ei propun 
ca, mergind în locuri unde pot 
sprijini activitatea culturală, să 
realizeze o practică în echipe 
formate din studenți de la di
ferite secții. Ei pot organiza 
spectacole și, fiind seară de 
seară alături de public pot cu
noaște reacțiile, pot realiza 
corecturi de la o zi la alta, în 
funcție de public. Se vor educa 
edueîndu-i pe spectatori. „Alte 
categorii de studenți, arăta Cos
tin Antonescu, pot învăța și 
realiza lucrări * ' 
lingă echipele 
realiza filme de ______
drul practicii". Adică, studenții 
doresc să lucreze efectiv ; să 
desfășoare o activitate care poa
te deveni rentabilă într-un do
meniu in care atît de greu se 
obține rentabilitatea. Calea 7 O 
tematică reală, actuală, căutări 
adevărate izvorind din nevoile 
de cultură și educație ale ma
sei de spectatori. Ideea este Îm
părtășită și de studenții de la 
arte plastice a căror practică se 
finalizează în lucrări valoroase 
care sint donate orașelor în care 
ea s-a desfășurat : Suceava, 
Dej. Drobeta Tr. Severin (I.A.P. 
București). Studenții din același 
institut au realizat o interesantă 
expoziție direct in halele de 
mașini din Fabrica de rulmenți 
Birlad. în acest an I.A.P. Cluj 
a încheiat un contract de prac
tică pentru decorațiuni necesare 
orașului Hunedoara. Lucrările 
realizate de studenți la practica 
de vară sau în atelierele insti
tutului sint selecționate pentru 
expoziții, unele cu vinzare. 
„O viziune mai clară cu rezul
tate bune în acest sens s-a rea
lizat în cadrul cenaclului „Ște
fan Luchian", activizat prin co
laborarea tuturor factorilor din 
institut, inclusiv a A.S.C." — a- 
răta Constantin Andronic, pre
ședintele Consiliului A.S.C. din 
I.A.P. București. „Expozițiile te
matice — prilej de afirmare a 
calităților profesionale și a 
idealurilor politice ale autorilor 
— expozițiile găzduite de I.M.F. 
și A.S.E. sint rodul acestui ce
naclu — Ia baza căruia se află 
principiul că lucrările trebuie să 
fie judecate de cei cărora se a- 
dresează. Este o posibilitate de 
evaluare a talentelor din insti
tutul nostru".

Posibilităților practice de cul
tivare a talentului li se adaugă 
cele necesare pentru formarea 
concepției filozofice și estetice. 
„Este și rolul Cercului teoretic 
de probleme filozofice ale artei, 
existent la I.A.P. Cluj, care se 
integrează perfect problemelor 
de studiat în cadrul discipline
lor de științe sociale. In aten
ția A.S.C. din institutul nostru 
se află și problematica de real 
interes pentru studenți — pri
vitoare Ia posibilitățile de acti
vitate pe profilul pregătirii, 
după absolvire" — revine Con
stantin Andronic. „Credem că 
în acest sens dincolo de noi 
există un domeniu de largă co
laborare și dorim să sperăm de 
eficientă colaborare a Ministe
rului Educației și învățământu
lui cu Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste pentru ca 
sistemul de repartizare să cu
noască perfecționările aștep
tate".

interesante 
de filmare, 
comandă In
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Roma
nia, NICOLAE CEAUSESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Singapore, dr. BENJAMIN HENRY SHEARES, urmă
toarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru caldele felicitări și bu
nele urări transmise eu ocazia Zilei naționale a Republicii Sin
gapore și adresez, la rîndul meu, aceleași bune urări.

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică, a primit, luni după- 
amiază, pe Bertrand Larera de 
Morel, vicepreședintele părții 
franceze în Comisia mixtă guver
namentală româno-franceză de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică.

La întrevedere au participat 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor și Ion St. Ion. vicepre
ședinte al Consiliului Central de

Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale.

A luat parte Francis Levasse
ur, ambasadorul Franței la 
București.

în timpul convorbirii au fost 
examinate unele probleme pri
vind stadiul realizărilor acțiu
nilor convenite Ia cea de-a V-a 
sesiune a comisiei mixte gu
vernamentale româno-franceze, 
precum și unele măsuri ce tre
buie întreprinse, pentru a faci
lita în continuare extinderea re
lațiilor de cooperare economică, 
științifică și tehnică dintre Ro
mânia și Franța.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Constantin Stă- 
nescu, a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Costa Rica.

Luni a sosit în Capitală for
mația de muzică ușoară „Ara
gon" din Cuba, care, între 21 
august și 3 septembrie, va între
prinde un turneu în mai multe 
orașe din țară — București, Ba
cău, Buhuși, Buzău. Galați, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ro
man.

La propunerea Secretariatului 
Asociației Internaționale a Edu
catorilor pentru Pacea Lumii 
(I.A.E.W.P.), România va găz
dui. în anul 1974 primul congres 
al asociației. Tema congresului 
va fi Educația pentru înțelegerea 
internațională.

Pînă acum și-au anunțat par
ticiparea numeroși conducători 
ai învăț.ămîntului din diferite 
țări, experți ai N.A.S.A.. care se 
ocupă de problemele educației in 
era spațială, profesori din toate 
continentele lumii. Pentru orga
nizarea congresului s-a consti
tuit un comitet național român 
care colaborează cu comitetul in
ternațional de coordonare.

După succesul obținut la Cluj, 
formația orchestrală și corală a 
liceului din Salinas (Statul Ca- 
lifornia-S.U.A.). a prezentat, luni 
seara la Brașov un concert de 
muzică simfonică, ușoară și de 
jazz.

Grupul de pionieri din orașul 
Iaroslăv (U.R.S.S.), care, timp 
de 20 de zile și-a petrecut va
canța în pitoreasca tabără de la 
Bran, a părăsit această localita
te.

Luni a plecat la Moscova de
legația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de tovară
șul Iulian Ploștinaru. prim se
cretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R.. care, la in
vitația Asociației de prietenie 
sovieto-română, va lua parte 
la festivitățile organizate in 
U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
XXIX-a aniversări a insurecției 
naționale, antifasciste armate.

Sala cinematografului „Patria" 
din Capitală, a găzduit, luni 
seara, premiera filmului româ
nesc „Departe de Tipperary", 
producție a Casei de filme 
nr. 4.

în aceeași zi. în holul cine
matografului „Patria" a fost 
deschisă expoziția de scenogra
fie „Filme inspirate din istoria 
eliberării țării și consolidării 
puterii populare", organizată de 
Casa de filme nr. 4. în cinstea 
celei de-a 29-a aniversări a eli
berării patriei.

Închiderea lucrărilor
Forumului național

al organizației pionierilor
Luni la prînz a avut loc în

chiderea lucrărilor Forumului 
național al organizației pionieri
lor. Cu această ocazie a fost a- 
doptat programul de acțiune in 
vederea intimpinării celei de-a 
25-a aniversări a creării organi
zației pionierilor și au fost aleși 
cei 16 locțiitori ai președintelui 
Consiliului național al organiza
ției pionierilor.

în unanimitate pionierii parti- 
cipanți au adoptat textul unei 
telegrame trimise secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în care 
se spune între altele : Mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

în aceste zile pline de soare 
ca și inimile noastre, cinci pă
rinții noștri, comuniștii, parti
cipă cu însuflețire la îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
luate în cinstea zilei de 23 Au
gust, măreața noastră sărbătoa
re națională, noi, cei 441 de pio
nieri, delegați la al doilea Forum 
național al organizației pionieri
lor. vă raportăm cu bucurie și 
satisfacție îndeplinirea cu succes 
a misiunii ce ne-a fost încredin
țată.

Chemarea celui dinții fo
rum. ideile sale, născute din 
îndemnul și sfaturile dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ne-au că
lăuzit și ne-au mobilizat spre 
o activitate din ce în ce mai 
variată, mai bogată și mai inte
resantă. Ne bucurăm că partici
păm noi înșine din ce în ce mai 
mult la inițierea și conducerea 
activității din unități și detașa
mente. la continua întărire și 
dezvoltare a democrației pionie
rești, știind că și astfel răspun
dem înaltei încrederi pe care 
întotdeauna ne-ați acordat-o. In 
cadrul dezbaterilor, la care au 
participat toți pionierii delegați, 
s-a exprimat dorința de a ne 
angaja din ce în ce mai mult la 
eforturile întregului popor pen
tru continua propășire a Româ
niei socialiste, de a ne mobiliza 
cu mai multă hotărîre la o te
meinică pregătire pentru mun
că și viață, la cultivarea în con
știința fiecărui copil a atitudi
nii înaintate față de muncă, fa-

A apărut : __
ÎNDRUMĂTORUL PENTRU 
ADMITEREA ÎN ȘCOLILE 
DE SPECIALIZARE POST- 

LICEALĂ

în rețeaua de difuzare a 
presei a apărut „îndrumăto
rul pentru admiterea in șco
lile de specializare postlicea- 
lă“, elaborat de Ministerul 
Educației și învățămîntului. 
îndrumătorul prezintă re
țeaua și profilul unităților 
școlare respective, la care 
se va ține concurs pentru 
anul de invățămînt superior 
1973—1974. precum și obiecte
le la care vor fi examinați 
candidații. Se precizează că 
admiterea pentru cele trei 
forme de învățămint — de 
zi, seral și fără frecvență — 
se va desfășura între 10—15 
septembrie, pentru toate 
locurile planificate. înscrie
rile pentru concurs se pri
mesc pînă la 8 septembrie 
inclusiv.

ță de învățătură, principala 
noastră îndatorire patriotică.

în perioada care a trecut de 
la primul Forum național, uni
tățile și detașamentele de pio
nieri au militat neobosit pentru 
cultivarea la toți pionierii și 
școlarii a unui fierbinte patrio
tism și devotament nețărmurit 
față de partid, sădind în mintea 
și sufletul fiecărui copil senti
mentul apartenenței la organi
zația revoluționară a copiilor.

Sintem conștienți de faptul 
că mai avem multe lucruri de 
făcut, se arată în continuare in 
telegramă, că în activitatea 
noastră mai sint încă neajun
suri. că trebuie să muncim din 
ce in ce mai mult pentru ca 
fiecare pionier să acționeze cu 
toată răspunderea, să contri
buie nemijlocit la îmbogățirea 
și dezvoltarea vieții de organi
zație. Știm, de asemenea, că 
trebuie să depunem in continua
re eforturi pentru ca fiecare 
pionier să devină membru des
toinic al organizației, să se com
porte în spiritul înaltelor idea
luri pentru care militează Parti
dul Comunist Român, întregul 
nostru popor. Sîntem hotărîți 
să punem în centrul preocupă
rilor noastre, alături de culti
varea dragostei față de patrie, 
partid și popor, dezvoltarea in
teresului și răspunderii tuturor 
pionierilor și școlarilor pentru 
însușirea cunoștințelor predate 
la clasă, formarea unei atitu
dini înaintate față de muncă și 
învățătură, expresii ale atașa
mentului nostru profund la 
cauza construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și a societății comuniste în pa
tria noastră.

Vă promitem, se relevă în 
încheierea telegramei, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. in cinstea celei de-a 29-a 
aniversări a eliberării patriei și 
a celei de-a 25-a aniversări a 
organizației, vom face totul ca 
pionieria să devină o adevărată 
școală de plămădire a înalte
lor idealuri, a trăsăturilor mora
le ce trebuie să caracterizeze 
tînărul societății noastre : cin
ste. hărnicie, demnitate, echita
te socialistă. Vrem ca fiecare 
tinăr să fie un patriot înflăcă
rat. să contribuie de pe acum 
cu forțele sale la întărirea pa
triei socialiste. Vă promitem că, 
alături de frații și părinții noștri, 
vom contribui Ia înfrumuseța
rea patriei noastre dragi, că 
vom face din munca patriotică 
o dovadă fierbinte a dragostei 
noastre pentru patria noastră.

Noi. pionierii țării, fără deose
bire de naționalitate, vom da 
dovadă de inițiativă, hărnicie 
și înaltă responsabilitate : vom 
face totul ca grupele și deta
șamentele de pionieri să devină 
nuclee active de educație comu
nistă a tuturor copiilor patriei, 
dînd viață devizei pionierești : 
„Toți pentru unul și unul pen
tru toți". De aceea. în numele 
tuturor și avînd mereu în față 
minunatul dumneavoastră exem
plu, al comuniștilor, al celor ce 
ne înconjoară cu dragostea și 
grija lor, ne angajăm solemn 
să ne intensificăm activitatea 
pentru ridicarea prestigiului or
ganizației pe cele mai înalte 
culmi, făeînd din titlul de pio
nier o cinste și o mîndrie 
pentru toți copiii țării.

(Agerpro*)

O NOUĂ PROMOȚIE 
DE CADRE ALE 

ARMATEI NOASTRE 
POPULARE

Luni. în instituțiile militare de 
învățămint aparținind Ministe
rului Apărării Naționale au avut 
loc festivitățile de acordare a 
gradului de ofițer, maistru mili
tar și subofițer unei noi promo
ții de cadre ale armatei noas
tre populare.

La festivități au luat parte ge- 
neralul-maior Constantin Opri
tă. adjunct al ministrului apără
rii naționale și secretar al Consi
liului politic superior, generalul- 
colonel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului apărării naționa
le și alți membri ai Consiliului 
de conducere al Ministerului A- 
părării Naționale, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, generali și ofițeri su
periori. veterani din războiul 
antihitlerist, membri ai gărzi
lor patriotice și ai formațiilor de 
pregătire militară a tineretului.

Tinerii absolvenți ai instituții
lor militare de învățămint au a- 
dresat telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. prin care se angajea
ză să-și facă datoria cu pasiu
ne și răspundere față de patrie, 
popor și partid, să contribuie cu 
toată energia lor la înfăptuirea 
sarcinilor puse în fața unităților 
și marilor unități de către co
mandantul suprem al Forțelor 
Armate privind perfecționarea 
procesului instructiv-educativ, 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a militarilor, educarea lor în 
spiritul ordinii și disciplinei, al 
grijii față de tehnica și bunurile 
din înzestrare, afirmîndu-se în 
întreaga lor activitate ca buni 
instructori, specialiști și activiști 
politici. în funcțiile încredințate 
tinerele cadre sint hotărîte să 
aplice în viață toate cunoștințe
le acumulate, să nu precupe
țească nici un efort pentru în
tărirea continuă a capacității de 
apărare a Republicii Socialiste 
România.

CRONICA
U.T.C

Ieri a sosit în Capitală 
Clement Ramamonjisoa, se
cretar general al Asociației 
Tineretului Democrat din 
Madagascar (F.T.D.M.), care 
efectuează o vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al 
U.T.C.

La sosire, pe aeroportul 
București—Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de tovarășul 
Nicolae Croitoru, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

CUTREMUR
DE PĂMÎNT
Un cutremur de pămint avînd 

o intensitate de gradul 6 în e- 
picentrul său situat la curbura 
munților Carpați — zona seis
mică Vrancea — a fost înre
gistrat luni 20 august în 
orelor 17,19 la aparatura seis- 
mografică de la Institutul de 
de geofizică aplicată din Bucu
rești.

După cum ne informează spe
cialiști ai sectorului de seismo
logie de la acest institut, cutre
murul este apreciat ca fiind 
cel mai puternic care a avut 
loc în ultimii cinci ani în țâra 
noastră.

jurul
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UNIVERSIADA'73

lupta pentru noi medalii
Prin telefon de la trimisul nostru CĂLIN STĂNCULESCU

La Universiadă, pe stadionul 
Lujniki, s-au încheiat, ieri, în
trecerile de atletism. La majo
ritatea probelor, spectatorii au 
urmărit dispute spectaculoase, 
soldate cu performanțe de va
loare. Iată cîștigătorii : sprinte
ra finlandeză Mona Lisa Pursi- 
ainen, la 200 m plat, cu timpul 
de 22”4/10 ; Valentin Dmitrienko 
(U.R.S.S.) la aruncarea ciocanu
lui, cu rezultatul de 72,42 m ; 
Liliana Tomova (Bulgaria), la 
800 m plat, cronometrată cu 
timpul de 1’59”52/100 ; Crazyna 
Rabsztyn (Polonia), la 100 m 
garduri în 13”2/10 ; Nadejda Ci- 
jova (U.R.S.S.) la aruncarea 
greutății, cu 20,82 m ; 5 000 m :
Mihail Jelobovski (U.R.S.S.) — 
13’41”4/10 : 400 m garduri : Dmi
tri Stukalov (U.R.S.S.) — 49”
61/100 ; 200 m : Pietro Mennea 
(Italia) — 20”5/10 ; 1 500 m:
Frank Clement (Anglia) — 3’42” 
3/10 ; aruncarea suliței : Ianis 
Jilnis (U.R.S.S.) — 80.80 m ;
săritura în înălțime : Vladimir 
Maly (Cehoslovacia) - 
ștafeta 4X400 m : 
3’04”4/10 ; ștafeta • 
S.U.A. — 39”08/100 ; 
săritura în lungime : 
Olfert (R.D.G.) 
feta 4X100 m : U.R.S.S. — 
98/100.

în sala de sport „Frații 
menski" a început proba 
viduală de spadă din cadrul 
concursului de scrimă. Dintre 
spadasinii români s-a calificat 
pentru semifinale Paul Szabo, 
care, în sferturile de finală, a 
învins cu 5—4 pe spaniolul Ro- 
driguez și cu același scor pe 
italianul Pezza.

Luni la ora 14, a fost programat 
și meciul echipei noastre femi
nine de volei. Am sosit la exce
lenta sală de jocuri a Palatului 
sporturilor de la Sokolniki cu
citeva minute înainte, dar pe 
terenul pe care trebuie să evo
lueze selecționata noastră încă 
nu se. terminase meciul mascu
lin Italia-Bulgaria. Dîrzenia și 
spectaculozitatea acestui meci în 
care șansele au surîs pe 
ambelor echipe a decalat 
ciul voleibalistelor noastre 
aproape 2 ore. în final, au

Zna- 
indi-

rînd 
me- 

cu 
cîș-

tigat peninsularii cu 3—2, ulti
mele seturi fiind obținute la 18 
și 20. Meciul cu Canada a fost 
ciștigat destul de ușor de volei
balistele româncelor cu 3—0 
după mai puțin de 45 de minute 
de joc efectiv ; primele 2 se
turi fiind ciștigate la 5 și 2. în 
ultimul set am asistat la o re
venire a canadiencelor care au 
condus la un moment dat cu 
4—0 dar, concentrîndu-se, fetele 
noastre au răsturnat rapid situa
ția, obținînd. în final, victoria 
la 7. La această oră se desfă
șoară pe Stadionul central 
„Lujniki" ultimele întreceri la 
atletism. Cu citeva minute în 
urmă Szabo Dosza a trecut șta
cheta înălțată la 2,15 m, Mihai 
Purice a ieșit din concurs la 
2,10 m, Alina Popescu-Gheorghiu 
s-a clasat pe locul 10 cu 6,05 m 
la lungime.

— 2.18 m : 
S.U.A. — 

4X100 m : 
feminin : 

Margita 
6,63 m ; șta-

„CUPA DAVIS"

De joi, la Duisburg (R. F. Germania) 
campionatele europene de atletism (juniori)

S.ll.A.-RONÂNIA:
2-1

La Alamo (California) a 
continuat meciul de tenis 
dintre echipele S.U.A. și 
României din cadrul semifi
nalelor interzonale ale „Cu
pei Davis". Peste 5 500 de 
spectatori au urmărit proba 
de dublu, care a revenit a- 
mericanilor Stan Smith și 
Erik Van Dlllen, învingători 
cu 6-2, 7-5, 6-2 în fața lui 
I. Năstase și I. Sântei. Co- 
ment.ind această partidă, co
respondentul agenției France 
Presse subliniază că setul 
doi a fost cel mai spectacu
los. La scorul de 5-5, Stan 
Smith s-a relevat prin cîte- 
va lovituri imparabile, fiind 
principalul autor al victoriei 
tenismenilor americani. In 
ultimele două probe de sim
plu se vor întîlni Riessen cu 
Ovici și Smith cu Năstase.

• In cadrul campionatului 
mondial de automobilism (for
mula I), pe circuitul de la Zelt- 
weg s-a desfășurat „Marele pre
miu al Austriei". Victoria a re
venit suedezului Ronnie Peter
son, care a pilotat o mașină Lo
tus. El a acoperit 319 km. în 
Ih. 28’44” (medie orară de 214,85 
km.). Pe locurile următoare s-au 
clasat Jackie Stewart (Scoția) — 
lh 28’57” și Carlos Pace (Bra
zilia) — lh 29’35”

După desfășurarea acestei pro
be, în clasament pe primul loc 
continuă să Se afle Jackie Ste
wart (Scoția), cu 66 puncte, ur
mat de Francois Cevert (Fran
ța) — 45 puncte și Emerson 
Fittipaldi (Brazilia) — 42 punc
te. Ronnie Peterson se află pe 
locul 4, cu 34 puncte.

11
• In orașele poloneze Kato

wice și Ruda-Slenskoi a început 
„Turneul Prietenia" la baschet, 
rezervat echipelor de juniori. în 
prima zi a competiției, echipa 
României a învins cu scorul de 
62—49 selecționata Bulgariei. 
Alte rezultate : Polonia — R. D. 
Germană 97—57 ; Ungaria — Po
lonia 87—61 ; Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 66—62.

vern La dublu bărbați, cuplul 
Bob Carmichael (Australia), 
Frew Mcmillan (R.S.A.) a între
cut în finală, cu 6—3. 6—4. pe
rechea Orantes (Spania) Tiriac 
România).

JUSTIFICATE
Joi, după amiază, în orașul 

vest german Duisburg se va des
chide in mod festiv, a doua edi
ție a Campionatelor Europene de 
atletism pentru juniori. înregis- 
trînd o adevărată avalanșă de 
performanțe de răsunet, atleții 
juniori s-au apropiat mult de 
valoarea seniorilor în ultimii 
ar.i, devenind un fapt curent ca 
in reprezentativele de seniori ale 
diferitelor țări să-și găsească a- 
desea loc și numeroși atleți ju
niori. Putem vorbi, astăzi, de o 
întinerire a performerilor la 
atletism, la majoritatea probe
lor, ceea ce face ca importanța 
Campionatelor Europene de atle
tism ale juniorilor să capete di
mensiuni mărite.

Dintre atleții români care vor 
participa la aceste campionate. 
cî(iva au șanse reale să urce pe 
podium. Ne referim la demifon- 
distul Gheorghe Ghipu, care ob
ține cele mai bune performanțe 
europene la probele de 800 și 
1 500 m„ dar care a fost nevoit 
să-și întrerupă antrenamentele 
în ultima săptămînă din cauza 
unei furunculoze rebeite. Dacă el 
va fi într-o bună stare de sănă
tate are mari șanse la titlul eu
ropean. De asemenea, șanse a- 
preciabile are și reșițeanul 
Gheorghe Megelea la aruncarea 
suliței, el fiind în prezent pe lo
cul 2 pe lista performerilor din 
acest an. Tot la medalii sint în
dreptățiți să aspire și Doina 
Spînu, la săritura în lungime 
care are a treia performanță eu-

ropeană, și vitezistul Dorel Crl«- 
tudor care are ca performanță 
egală cu încă 4 atleți europeni 
la 100 m. și se află pe locul 3—4 
în Europa, la 200 m. plat. Aș
teptăm surprize plăcute și de la 
Iosif Korodi (a 4-a performană 
europeană la 400 m.g.) sau de la 
juniorii Nieulae Onescu și Cocu- 
leana Bucătaru, care în prezent 
dețin locurile 5 pe lista perfor
manțelor europene la 1500 m. 
plat și pentatlon. Lotul 
mai este completat și cu 
tleți care figurează pină 
între primii zece juniori 
peni" ; Ion Ioniță la 10 km. mars 
(locul 6), Viorica Neagu la 1 500 
m. (loc 6), Niculina Lungu la 
400 m. (loc 7), Mariana Nan și 
Florența Ionescu la aruncarea 
discului (sint pe locurile 7 și 8) 
și mezina echipei, Elisabeta Ba- 
kalan la 800 m. (loc 9) care, ală
turi de Lungu. Leon și Filip va 
participa și la ștafeta 4—400 m.

Disputarea probelor va dura 
3 zile : de vineri 24 pînă dumi
nică 26 august, programul fiind 
prevăzut cu calificări și serii, 
care vor aduce in fazele finale 
ale probei pe atleții cei mai va
loroși.

Pregătirile perseverente, pre
cum și rezultatele bune din ulti
mii ani obținute de juniorii ro
mâni în confruntările interna
ționale ne dau speranța, că dele
gația noastră se va întoarce eu 
succese pe care le dorim și le 
așteptăm în mod justificat.

S. D.

român 
alți a- 
acum 

,,euro-

FOTBAL

TOT
[Fiindcă în

SELECȚIONABILII
LA ÎNCĂLZIRE?

primele etape nu prea s-au văzut]

• în grupa de Ia Bratislava 
a „Cupei Europei" la natație 
(echipe masculine) pe primul 
loc s-a clasat formația Italiei, cu 
104 puncte, urmată de Spania — 
75 puncte, Olanda 
te. România 
ria — 
slovacia 
ultima zi 
de ștafetă a României s-a clasat 
pe locul doi la 2 x 200 m. liber, 
cu timpul de 8T0” 7/10. iar 
rian Slavic a ocupat locul 
200 m. liber. în 2’00” 7/10.

Pe locul 3 s-a clasat și 
Wetternek la 400 m. mixt 
4’55” 2/10. Eugen Aimer a stabi
lit un nou record român 
200 m. fluture, cu timpul 
2’13” 7/10.

59,5 punc-
58 puncte, Bulga- 

53,5 puncte, Ceho- 
— 46 puncte. în
de întreceri, echipa

Ma-
3 la

n.
cu

la 
de

te-• Turneul internațional de 
nis de la Indianapolis a fost ciș- 
tigat de spaniolul Manuel Oran- 
tes. care l-a învins cu 6—4, 6—1, 
6—4 pe francezul Georges Go

^nema
AVENTURA LUI POSEIDON : 

Favorit (orele 10; 12,30; 15,30;
18: 20,30). Festival (orele 9;
11,45; 15,30: 18,15; 21), Grădina
Festival (ora 19,45).

DEPARTE DE TIPPERARY : Pa
tria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 21).

CUTEZANȚA : Lumina (orele
16; 18.30: 20,45).

PĂDUREA PIERDUTĂ : Lumina 
(orele 9; 11.15; 13,30).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul (o- 
re.’e 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Grădina Luceafărul (ora 19,45).

EGLANTIN : Capitol (orele 9,30; 
11,45, 14: 16,30; 18,30: 20,45), Gră
dina Capitol (ora 19,45).

CU MÎINILE CURATE ; ULTI
MUL CARTUȘ : Central (orele 
8,15; 11,45: 15,35; 19,15).

POLIȚISTUL ; București (orele 
9; 11,15; 13.30; 16,30; 18,45; 21),
Scala (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina București (ora 
19,30). Grădina Dinamo (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18.30: 21). Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 11,16; 90,30),

• La Duisburg a luat sfirșit 
campionatul european de polo 
pe apă pentru echipele de ju
niori. în ultima partidă, echipa 
Ungariei a Învins cu scorul de 
3—2 formația Italiei.

Clasamentul final : 1. Ungaria, 
2. U.R.S.S. ; 3. Spania ; 4. R.F. 
Germania ; 5. Italia ; 6. Iugo
slavia ; 7. Olanda ; 8. România : 
9. Grecia ; 10. Anglia ; 11. Bel
gia : 12. Irlanda.

• în localitatea Mataro (Spa
nia). s-a încheiat competiția in
ternațională feminină de tenis 
(echipe de tineret) pentru „Cupa 
principesa Sofia"). în finală, e- 
chipa Angliei a întrecut cu sco
rul de 4—1 formația Spaniei. Se
lecționata României a ocupat ' 
cui trei învingînd cu scorul 
3—2 echipa Suediei.

lo
de

au• Peste 65 090 de spectatori 
urmărit la Varna meciul amical 
de fotbal dintre echipele Bulga
riei și Poloniei. Fotbaliștii po
lonezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0), prin punc
tele marcate de Lato, In minu
tele 44 și 69.

Cum am mai spus, campio
natul acesta are drept obiectiv 
major să pregătească și să asi
gure performanțele internațio
nale ; mai întîi calificarea echi
pei naționale în turneul final al 
C. M. 1974, apoi comportarea 
bună și, la fel, calificarea echi
pelor de club care ne reprezintă 
în „cupele europene". în acest 
sens, Federația a programat în
ceperea campionatului mai de
vreme, a supus echipele efortului 
de a susține, încă din prima săp
tămînă, o etapă intermediară 
cunoscut fiind că formațiile 
noastre își intră în forma spor
tivă cam anevoie, cam după con
sumarea a... jumătate din sezon. 
Dar realizarea acestui obiectiv 
— obținerea calificării în con
fruntările internaționale — nu 
se poate înfăptui decît dacă 
toate formațiile primului eșalon 
vor marca progrese calitative, 
vor avea evoluții la un nivel co
respunzător, efect al intrării în 
forma sportivă. Succesele spor
tive, marile performanțe ne sînt

scumpe tuturor. Antrenorii, con
ducătorii de cluburi, jucătorii în
șiși trebuie să înțeleagă, mai 
mult ca oricînd, că numai prin- 
tr-o asemenea viziune se poate 
construi acea bază solidă care 
asigură performanța internațio
nală: în termeni mai specioși 
ce-ar însemna aceasta ? Că noi, 
cei din tribune, urmărind, cu a- 
tenție, campionatul ar trebui să 
observăm și să constatăm, după 
consumarea celor trei etape, că 
echipele realizează meciuri de 
calitate, practică un fotbal teh
nic, bine orientat tactic, un 
fotbal dinamic, moțlem, desfă
șurat în mare viteză de către 
formații și jucători foarte bine 
pregătiți fizic care au un stil, 
un profil propriu de joc.

Cu rare, foarte rare excepții, 
echipele și jucătorii primei di
vizii, trebuie să spunem, nu au 
realizat, încă, aceste deziderate. 
Veți spune, probabil, e prea de
vreme, mai e timp. Ei nu, nu e 
devreme și nu mai avem timp. 
Datele confruntărilor internațio-

nale, de anvergură, rămîn fixe, 
nu se amină : 26 septembrie — 
meciul decisiv al naționalei cu 
echipa R. D. Germane, la Leip
zig; 19 septembrie debutul în 
„cupele europene" ale echipelor: 
Dinamo, Univ. Craiova, F. C. 
Argeș, și divizionara B Chimia 
Rm. Vîlcea. Deci, mai avem în 
față o lună. Dar la această oră 
nu avem motive să fim 
mulțumiți.

...Prin jocul lor echipele 
(Steaua, Dinamo, A.S.A., F. C. 
Argeș, S. C. Bacău, ca să nu 
mai vorbim de U.T.A., Jiul, Po
litehnica Timișoara) ne de
monstrează că nu abordează 
partidele în plenitudinea forțe
lor, nu-s rodate, n-au o pregă
tire fizică corespunzătoare și, 
deci, n-au forma pe care le-ar 
fi impus-o începerea campiona
tului. Se practică un fotbal ste
reotip, static, demodat, chiar 
de către echipele care se pre
zintă ceva mai bine și culeg vic
torii— Univ. Craiova, C.S.M. Re
șița, F. C. Constanța. Se pasea-

ză ] 
jocu 
ritate și 
vos, se 
nu 
bere 
și nesiguranței — jucătorii 
se intuiesc în fazele de finali
zare. Constatăm inexplicabil că
deri psihice la echipe (A.S.A, 
U.T.A., Jiul etc) la jucători, 
ceea ce exprimă indolență, 
lipsă de poftă și ambiție de joc. 
Toate acestea sînt carențe al 
căror mobil îl înțelegem prin- 
tr-o pregătire necorespunzătoare. 
Nu ne-am precipita să tragem 
astfel 
semnale 
lucrurile
ve
ne. gândim
torii ce rămîn tributari metehne- 
lor amintite mai sus se află cei 
mai mulți dintre selecționabili 
Nu e cazul să se termine pe
rioada de încălzire ?

prea mult la
il în fața careului 

eficiență, se joacă ner- 
comit multe 
fructifică 
efect al

adversar, 
n-are cla-

se

în

faulturi, 
lovituri 1i- 
impreciziei 

nu

de concluzii 
de 
n-ar părea 
momentul

că printre

?i 
alarmă — dacă 

mai gra
in care 

jucă-

VASILE CABULEA

Grădina Modern (ora 20).
TU, EU ȘI MICUL PARIS ; 

Doina (orele 11; 13,15; 15,45; 18; 
20.30).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNEȚE î 
Timpuri Noi (orele 10—18 în con
tinuare). La ora 20 program de 
documentare.

INFAILIBILUL RAFFLES : Bu- 
zesti (orele 9; 11,15: 13.45: 16;
18,15: 20.30), Arenele Romane (ora 
20). Grădina Buzesti (ora. 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERT : 
Floreasca (orele 15.30; 18: 20.15), 
Arta (orele 15.30: 18; 20,15), Gră
dina Arta (ora 20).

DISTRATUL : Grivița (orele 9; 
11,15: 13.30: 16: 18,15' 20.30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30).

AUTOSTOP : Drumul Sării (o- 
rele 15.30: 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURT : 
Miorița (orele 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,45), Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,16; 20,80),

CARTEA JUNGLEI : Volga (ore
le 9; 10.45; 12,45; 14.45; 16,45;
18.45; 20.45).

ORDONANȚA SELMENKO : Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE 
Bucegi (orele 15,30; 17,45; 20). Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,30), Gră
dina Bucegi (ora 20.30), Grădina 
Moșilor (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : în
frățirea (orele 16; 19), Munca 
(orele 16: 19).

FLUTURII SINT LIBERI : Viito
rul (orele 15.30; 18; 20,30).

FLORENTINIER NK. 73 : Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,30).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Aurora (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20.30), Tomis (orele 
8.45: 11; 13,30: 15,45; 18,15; *20,30), 
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Grădina Aurora (ora 
20.45). Grădina Tomis (ora 20).

CEAȚA : Cotroceni (orele 15,J0; 
Mi >0,15).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Popu
lar (orele 16: 18: 20).

PE ARIPILE VINTULUI : Pro
gresul (orele 10; 14; 19).

...ȘI SALUTA RÎNDUNELELE î 
Pacea (orele 16: 18: 20).

ULTIMUL CARTUȘ : Flacăra 
(orele 15.30: 18; 20.15).

VERONICA : Vitan (orele 15;
17,15; 19.30), Grădina Vitan (ora 
20).

TE AȘTEPTAM, FLĂCĂULE : 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE î 
Ciulești (orele 15,30; 18: 20.15), 
Lira (orele 15.30; 18; 20,30), Grădina 
Lira (ora 20).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA î 
Unirea (orele 16; 19.15), Grădina 
Unirea (ora 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE î 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

MARȚI, 21 AUGUST 1973

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Telex. 10.05 
Tele-enciclopedia. 10.45 Muzică u- 
șoară cu Ana Petria. 11,05 Telecine- 
teca pentru tineret : „Am fost ti- 
neri“ — producție a studiourilor 
bulgare. 12.50 52 de inițiative în 52 
de săptămîni. 13,00 Telejurnal. 
17,30 Al ix-lea Festival național 
de folclor de pe litoral. 18.00 Te
lex. 18,10 Steaua polară — emisiu
ne de orientare școlară și profe
sională ,,Energeticiemi“. 18.40 Pe 
ealea Soarelui cîntece interpre

tate de corul și orchestra de stu
dio ale Radioteleviziunii. Dirijor 
Carol Litvin. 18,50 Revista econo
mică TV. 19.20 1001 de seri : ..Prie
tena noastră Mihaela". 19,30 Tele
jurnal. In cinstea marii sărbători. 
20,00 Omul de lingă tine : Eroul 
Muncii Socialiste. Dumitru Ene, 
zidar pe platforma Industrială Tîr- 
goviște. 20,20 Seară de teatru t 
..Descoperirea familiei". Dramati
zare de Virgil Stoenescu după ro
manul cu același nume de Ion 
Prad. 22,05 ,,24 de ore“. Sport i 
Jocurile Mondiale Universitare. Se- 
lecțiuni înregistrate de la Mos
cova.

PROGRAMUL II

20,00 Prietenii lui Așchiuță — e- 
misiune pentru preșcolari. ,,Oche- 
șel și Bălăloara" de Ștefan Iureș. 
20,30 Agenda. 20,40 Colegi de ge
nerație : Grigore Constantinescu — 
subinginer la Șantierul naval din 
portul Constanța. 21.00 Tineri cîn- 
tăreți români laureați ai con
cursurilor internaționale. 21.40 
Film serial : Mannix.



de peste hotare
Lovitură de stat eșuată Congresul Manifestări in cinstea zilei

o tentativă 
de stat.
complotiști, 
comandant 

laoțiene,

In dimineața zilei de 
20 august, la Vientiane 
a avut loc 
de lovitură

Un grup de 
condus de fostul
al aviației militare 
generalul Thao Ma, a atacat 
reședința primului ministru 
Suvanna Fuma, Statul major 
al comandantului garnizoa
nei, aerodromul și alte obiec
tive.

în urma măsurilor energice 
întreprinse de guvern, tenta
tiva de lovitură de stat a 
eșuat. Conducătorul complo-

tiștilor, Thao Ma, și-a pierdut 
viața.

Luni la amiază, primul mi
nistru Suvanna Fuma a luat 
cuvîntul la postul de radio 
Vientiane, arătând că autori
tățile controlează deplin si
tuația.

Agențiile de presă mențio
nează că, potrivit datelor exis
tente, încercarea de 
de stat aparține unor 
de extremă dreaptă, 
opuneau tratativelor 
țele patriotice laoțiene în ve
derea realizării unui guvern 
de uniune națională.

lovitură 
elemente 
care se 
cu for-

Preocupări economice peruane
Conducerea întreprinderilor e- 

conomice peruane trebuie să 
devină domeniul de manifestare 
plenară a participării populare, 
a tuturor muncitorilor, princi
piu fundamental al actualului 
guvern — a declarat primul 
ministru al Perului, Edgardo 
Mercado Jarrin. El a subliniat 
că, în perioada imediat urmă
toare, prioritatea în economie 
va fi deținută de sectorul pro
prietății sociale. Autoritățile — 

-a arătat primul ministru — au 
ca principală sarcină afirmarea 
și susținerea principiului suve
ranității poporului asupra resur
selor naturale, in baza căruia 
exploatarea și valorificarea tu
turor bogățiilor solului și sub-

solului trebuie să servească in
teresele naționale.

Abordind problema investiți
ilor de capital străin în diverse 
ramuri economice peruane, Ed- 
gardo Mercado Jarrin a rele
vat că acestea se vor bucura de 
garanții din partea guvernului, 
în măsura in care se vor supune 
legislației interne în vigoare, 
contribuind, totodată, la dezvol
tarea economică și socială a 
Perului.

Partidului
Comunist

din Argentina
La Buenos Aires au înce

put. luni, lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist din Argen
tina, la care participă peste 
500 de delegați din întreaga 
țară. Iau parte, de asemenea, 
delegații și reprezentanți ai 
unor partide comuniste și 
muncitorești de peste hota
re. Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de Mih- 
nea Gheorghiu, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Academiei de științe socia
le și politice.

Inaugurind lucrările Con
gresului, Rodolfo Ghioldi, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C. din Ar
gentina, a subliniat că, pen
tru prima dată după 27 de 
ani. un congres al partidului 
se întrunește în condiții de 
■legalitate.

Raportul la primul punct 
al ordinii de zi. privind si
tuația politică din țară și 
sarcinile partidului pentru 
etapa actuală, a fost prezen
tat de secretarul general al 
P.C. din Argentina, Gero
nimo Arnedo Alvarez.

AMERICA LATINĂ
Afirmarea suveranității

de 23 August
MOSCOVA. In parcul central 

de cultură și odihnă 
Gorki", din capitala 
Sovietice, a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei dc-a 
29-a aniversări a insurecției na
ționale antifasciste armate din 
România, organizată de Asocia
ția de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.). Au fost prezenți ge- 
neral-locotenent D. I. Smirnov, 
Erou al Uniunii Sovietice. V. F. 
Efremov, general-maior în re
zervă, veteran al războiului an
tihitlerist, membri ai Conducerii 
centrale a A.P.S.R.

După intonarea 
stat ale ~ 
România 
colonelul 
didat în 
cat în fața unei numeroase asis
tente. semnificația actului re
voluționar de la 23 August 1944 
in istoria poporului român. a 
relatat despre succesele dobin- 
dite de România socialistă sub 
conducerea. Partidului Comunist 
Român, a subliniat dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare frățească dintre 
P.C.U.S. și P.C.R.. dintre po
poarele sovietic și român.

Grigore Ungureanu, secretar 
al agenției economice române 
din Moscova, a vorbit despre 
realizările țării noastre in opera 
de construire a societății socia-

,,Maxim 
Uniunii

imnurilor de 
Socialiste 
Sovietice,

Republicii
și Uniunii
Andrei Antoseak, can- 
științe istorice, a evo-

liste, a subliniat principiile po
liticii externe ale României.

PRAGA. Cu prilejul celei 
de-a 29-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste ar
mate din România, ambasadorul 
țării noastre la Praga,. Teodor 
Haș, și atașatul militar col. Pe
tru Rotariu au depus coroane 
de flori la cimitirul și Monu
mentul ostașilor români căzuți 
pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
din localitățile Pustimer și 
Brno.

SOFIA. In orașul Veliko Tîr- 
novo a avut loc, luni o adunare 
festivă consacrată apropiatei 
sărbători naționale a poporului 
remân, ziua de 23 August.

Cu ocazia celei de-a 29-a a- 
niversări a insurecției naționa
le antifasciste armate din Româ
nia, luni au fost depuse coroa
ne de flori la Mausoleul eroilor 
români de la Grivița, Muzeul 
ostașilor români de la Poradim 
și Mausoleul 
români de la

ostașilor ruși și 
Plevna.

în
a
din centrul

într-un interviu acordat 
agenției libiene de informații 
(ARNA) și reluat de agenții
le internaționale de presă, 
ministrul libian al petrolului, 
Ezzeddin El Mabrouk, a sub
liniat că „ultimele măsuri 
de naționalizare constituie 
un pas către instituirea con
trolului total asupra bogă
țiilor petrolifere", adăugind 
că încercările unor societăți 
străine de a Contracara efor
turile și planurile Libiei sînt 
sortite eșecului. El a mențio
nat, în acest context, că țara 
sa nu a întâmpinat nici o 
dificultate în operațiunile de 
exploatare și exportare a pe
trolului provenind de la com
paniile naționalizate.

Ezzeddin El Mabtouk a a- 
rătat apoi că administrarea 
societăților a fost libianizată 
și că o comisie specială a 
elaborat proiecte pentru con
tinuarea acestui proces la ni
velul funcțiilor tehnice. In 
ceea ce privește grupul „Oa
sis", cu care a fost încheiat 
săptămîna trecută un acord, 
pînă în anul 1978 toți exper
tei săi vor fi arabi libieni.

Resturile unui avion al armatei colonialiste portugheze doborit de patrioții din Guineea (Bissau).

TOKIO, 
festivități 
Shimbun", 
lei nipone, a avut loc luni o 
seară românească organizată de 
Asociația de prietenie Japonia- 
România, cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a Zilei de 23 Au
gust. Au fost prezenți T. Shi- 
mura, președintele Asociației, 
Shiroo Suzuki, secretar general, 
prieteni ai țării noastre, nume
roși invitați.

marea sală 
ziarului

de 
„Asahi 
capita-

CARACAS. — Sub auspiciile 
Institutului național de cultură 
și arte frumoase din Venezuela 
și ale Ambasadei Republicii So
cialiste România în această țară, 
la Muzeul de științe naturale 
din Caracas a fost deschisă o 
expoziție de gravură românească 
contemporană.

La inaugurarea , expoziției, or
ganizată in cinstea Zilei de 23 
August, au participat Victor 
Garrido Sutil, directorul Depar
tamentului de artă din cadrul 
Institutului național 
și arte frumoase din 
și Ramon Lancini, 
Muzeului de științe 
A fost prezent, de 
Petrache Dănilă,

de cultură 
Venezuela, 
directorul 
naturale, 

asemenea, 
ambasadorul 

țării noastre în Venezuela.

CAMBERRA. — Cu ocazia 
zilei de 23 August, consulul ge
neral al României in Australia, 
Virgil Huțanu, a organizat la 
Rothmans Theatre din Sidney o 
seară de filme românești. Au 
fost prezentate o serie de filme 
documentare românești.

VARȘOVIA. — Cu prilejul a- 
niversării insurecției naționale 
antifasciste armate din România, 
televiziunea poloneză a prezen
tat un program dedicat țării 
noastre.

ntr-o declarație fă
cută la Lima, pre
mierul peruan
Edgardo Mercado 
Jarrin releva că 
Peru, împreună eu

Argentina, cere o reexaminare 
a conceptului privind „securita
tea colectivă continentală". Po
trivit opiniilor celor două țări 
— preciza Jarrin — acest con
cept. așa cum este el folosit ac
tualmente în Organizația State
lor Americane, este perimat și 
nu slujește decit intereselor 
Washingtonului. Așa cum speci
fica șeful guvernului peruan, 
Peru și Argentina consideră vi
tal ca aplicarea conceptului de 
„securitate colectivă continen
tală" să fie extinsă pentru a 
include nu numai amenințările 
militare potențiale dar și presiu
nile economice și politice de 
genul celor exercitate de S.U.A. 
impotriva unor țări latino-ame
ricane cu care acestea au diver
gențe. Poziția privind esența 
„conceptului de securitate con
tinentală" urmează a fi prezen
tată oficial la o întâlnire a co
mandanților armatelor terestre 
din emisfera occidentală convo
cată la Caracas in septembrie.

Inițiativa argentîniano-peruană 
reflectă o preocupare și o ten
dință dominantă pe continentul 
sud-american : aceea de a se 
pune capăt total și definitiv ori
cărui amestec străin, de orice 
natură și sub orice formă in 
treburile interne ale fiecărei țări 
latino-americane.

In ultimele săptămini. cercuri
le guvernamentale de la Buenos 
Aires și opinia publică argen
tinian» au reacționat cu vigoare 
și fermitate împotriva încercări
lor insărcinatului cu afaceri al 
S.U.A., Max Krebs, de a exer
cita presiuni in legătură cu 
proiectele de lege privind unele 
naționalizări, întărirea controlu
lui statului asupra investițiilor 
străine și protecția producției 
naționale, proiecte aflate pe 
agenda parlamentului Argenti
nei. Camera Deputaților și Se
natul au adoptat ir. unanimitate 
o moțiune în care condamnă 
demersurile lui Krebs, calificin- 
du-lc „o violare a principiului 
de neintervenție in treburile 
interne ale țării și a dreptului 
de autodeterminare al poporu
lui". Ministerul de externe ar
gentinian a condamnat drastic 
conduita diplomatului nord-ame- 
rican, apreciind-o ca „un amestec 
inadmisibil în treburile Argen
tinei".

Guvernul peruan a respins și 
a denunțat cu vigoare încercă
rile de presiuni de ordin econo
mic exercitate în ultima perioadă 
de Washington in legătură cu 
naționalizările efectuate in Peru. 
„Statele Unite — declara la Lima 
cu prilejul unei ceremonii, pri
mul ministru peruan — trebuie 
să înțeleagă că astăzi America 
Latină diferă sensibil față de 
realitățile decadei precedente. 
Schimbările survenite impun 
renunțarea Ia acțiuni coercitive 
și la presiuni și șantaje și apli
carea unui nou tratament in 
relațiile dintre cele două părți. 
Relațiile noastre trebuie să fie 
de la egal la egal".

O ripostă energică, demnă, a 
dat-o si o dă guvernul chilian 
veritabilei agresiuni economice 
practicate de S.U.A. „Chile — 
sublinia președintele Allende — :

va infrunta cu curaj represaliile 
S.U.A. și nu va ceda șantajului 
care, urmărește să repună sub 
control străin bogățiile sale".

O expresie semnificativă a 
opoziției pe care o întâmpină 
politica de presiuni o constituie 
și eșecul evident al încercărilor 
Washingtonului de a impune 
menținerea ..blocadei" împotriva 
Cubei. Ministrul de externe 
columbian declara simbătă în 
capitala venezueleană că țara sa 
se pronunță in favoarea proiec
tului de rezoluție prezentat de 
Venezuela la ultima sesiune a 
Organizației Statelor Americane 
eu privire la posibilitatea state
lor membre ale O.S.A. de a res
tabili relațiile bilaterale cit 
Cuba. Prin poziția exprimată de 
Columbia — releva agenția 
FRANCE PRESSE — numărul 
țărilor care sprijină inițiativa

TARILE LATINO- 
AMERICANE RESPING

AMESTECUL STRAIN IN
TREBURILE LOR INTERNE

venezueleană se ridică la 11, 
lipsind doar un vot pentru ca 
proiectul să poată întruni majo
ritatea (pină acum s-au pronun
țat in favoarea moțiunii Mexi
cul, Chile, Argentina, Peru, Ja
maica, Trinidad-Tobago și Bar
bados — care întrețin deja 
relații diplomatice cu Cuba — 
Panama. Ecuador, Venezuela și 
Columbia). „Nici-un stat — re
leva intr-o cuvintare ținută săp
tămîna trecută președintele 
Mexicului — nu poate fi obiectul 
unei ingerințe sau presiuni pe 
motivul că efectuează transfor
mări ale structurilor 
și sociale".

Se reflectă în toate 
țiaiive reacții și luări 
ideca fundamentală a 
mereu mai ferme de către țările 
latino-americane a oricărui 
amestec in treburile lor interne. 
Tocmai în acest sens converg și 
cerințele insistent exprimate la 
sud de Rio Grande de a se rea
liza o restructurare fundamen
tală a O.S.A., de a se revizui 
profund insuși conceptul de 
securitate pe continentul sud- 
american. Aceste cerințe și-au 
găsit, de altfel, exprimarea în 
inițierea elaborării unor proiecte 
specifice privind structura, rolul 
și funcționarea O.S.A. Vorbind 
deschis despre „paralizia O.S.A. 
in forma și structurile actuale", 
secretarul general al organizației, 
Galo Piazza, releva imperativul 
transformării acesteia intr-un 
organism care să servească 
realmente intereselor statelor 
latino-americane' și care să fie 
eliberat de ceea ce el denumește 
„menținerea unei dependențe 
latino-americane de marele ve
cin din nord". In acest sens me
rită să fie subliniat faptul că 
principalele propuneri aflate pe 
agenda Comitetului special în
sărcinat cu revizuire» structuri
lor O.S.A. se referă la neadmi- 
terea ingerințelor de orice na-

economice

aceste ini- 
de poziție, 
respingerii

tură în afacerile interne ale sta
telor, neintervenția guvernului 
S.U.A. in conflictele dintre țări
le latino-americane și monopo
lurile nord-americane, afirmarea 
deplină a dreptului statelor 
sud-americane de a folosi bogă
țiile naturale în interesul națio
nal. Se vădește, astfel, cu pu
tere, ca o preocupare de prim 
ordin, cerința lichidării condiției 
de dependență, cerința încetării 
imixtiunii străine care îmbracă 
asemenea forme subtile, dar 
foarte apăsătoare și pline de 
consecințe ca : subordonarea 
economică, financiară și politică, 
controlul comerțului exterior, 
asfixierea industriei naționale. 
Preocuparea aceasta apare fi
rească dacă ne gindim că din 
America Latină firmele străine 
obișnuiau să scoată profituri de 
patru ori mai mari decit capita
lul investit, spoliind marile bo
gății naturale, în vreme ce ma
joritatea populației era condam
nată la analfabetism și subnu
triție. De altfel, sugerind spiritul 
in care latino-americanii văd 
restructurarea O.S.A.. insăși re
zoluția Adunării Generale a Or
ganizației prin care s-a hotărit 
crearea amintitului Comitet spe
cial subliniază că : „popoarele 
continentului condamnă si res
ping toate acțiunile tinzind să 
creeze sau să consolideze situații 
de dependență și subordonare, 
ori să le amenințe drepturile lor 
suverane".

Tendințele de reexaminare și 
revizuire a structurilor și priori
tăților din cadrul O.S.A., ten
dințe ce se afirmă iot mai preg
nant. traduc procesele înnoitoa
re, deplasările profunde ce au 
loc pe continentul sud-american. 
F.ie vădesc atît o creștere a 
fermității cu care statele latino- 
americane își afirmă personali
tatea, suveranitatea, aspirațiile, 
cit si o preocupare perseverentă 
pentru cele mai eficiente căi de 
acțiune in promovarea drepturi
lor și intereselor lor fundamen
tale.

Poporul, tineretul României, 
urmăresc cu viu interes și caldă 
simpatie mutațiile și procesele 
înnoitoare din țările Americli 
Latine, salută cu mare satisfac
ție, cu sentimente de solidaritate, 
succesele dobindite de aceste 
țări în apărarea și consolidarea 
independenței, în afirmarea 
dreptului de a fi stăpini pe des
tinele lor, în dezvoltarea econo
mică și socială de sine stătă
toare.

In pofida distanței considera
bile dintre țara noastră și con
tinentul laiino-american. relații
le de cooperare multilaterală a'fe 
României cu țările Americii La
tine cunosc o continuă dezvol
tare. Este convingerea fermă a 
opiniei publice românești că 
apropiata vizită a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceausescu, va însemna lin mo
ment de deosebită însemnătate 
in dezvoltarea relațiilor dintre 
poporul român și popoarele 
Americii Latine, va duce la in
tensificarea și amplificarea coo
perării și colaborării dintre țara 
noastră și țările de la sud de 
Rio Grande, pe baza egalității 
depline, in avantajul și interesul 
reciproc, în interesul păcii. în
țelegerii și cooperării mondiale.
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în fața a două tribunale din 
capitala rhodesiană se desfă
șoară procesele a două grupuri 
de studenți africani (în total 142 
de tineri), înscenare pe care co
respondentul la Salisbury al a- 
genției FRANCE PRESSE o de
numește „cea mai vastă și mai 
brutală răfuială judiciară mon
tată în întreaga existență a gu
vernului Smith".

PROCESELE DE
LA SALISBURY
• înscenarea judiciara împo
triva a 142 de tineri africani » 
Masurile rasiste ale lui Craig și 
riposta studenților.

CONVORBIRILOR

INDO-PAKISTANEZE
Luni dimineață, au fost re

luate in capitala Indiei convor
birile indo-pakistaneze în vede
rea normalizării relațiilor bila
terale in spiritul acordului de 
la Simla, din iulie 1972.

Noua rundă de convorbiri ur
mează. la scurt interval. întâl
nirii de la Islamabad a delega
țiilor indiană și pakistaneză, in 
cadrul căreia au fost abordate 
probleme referitoare la implica
țiile propunerii avansate de 
India și Bangladesh, cu privire 
la schimbul de prizonieri și 
persoane civile între cele trei 
țări, pentru a se ajunge ’a o 
soluționare a problemelor uma
nitare decurgind din conflictul 
din decembrie 1971.

Procesele de la Salisbury reprezintă în 
fapt o componentă a lanțului de repre
siuni violente prin care regimul de tip 
apartheid al lui Ian Smith încearcă să frî- 
neze lupta mereu mai organizată a poporu
lui Zimbabwe ca și opoziția din Ce in ce 
mai pronunțată pe care politica rasistă, a- 
venturistă, o ‘ ‘
considerabile 
peana.

înscenarea _____
celor 142 de tineri — a urmat unei ample și 
curajoase acțiuni a studenților africani îm
potriva discriminărilor rasiale în universi
tăți. Cauza imediată a declanșării acestei 
puternice mișcări antirasiste au constituit-o 
măsurile discriminatorii luate de rectorul 
Universității din Salisbury. William Craig, 
măsuri pe care — relevă corespondentul 
citat al agenției FRANCE PRESSE —„ma
joritatea universitarilor rhodesicni le con
sideră o brutală manevră pentru îndepăr
tarea neoficială a tinerilor africani din 
școala superioară". Sub pretextul „supra
aglomerării facultăților", Craig a ordonat

întâmpină în rindul unei părți 
a tinerilor de origine euro-

.judiciară răfuiala contra

la începutul lunii iulie interzicerea accesu
lui studenților africani in laboratoare, pre
cum și în șase dintre cele mai mari am
fiteatre unde se țin cele mai importante 
cursuri la facultățile umanistice. In același 
timp, el a anunțat că „din cauza lipsei de 
locuri" tinerii africani nu vor mai fi pri
miți in anul universitar viitor la facultățile 
de medicină, fizică, matematică și drept.

Studenții africani au ripostat imediat 
prin adunări de protest in incinta univer
sității. Ei au fost sprijiniți de majoritatea 
colegilor albi. Este semnificativ că Asocia
ția Generală a Studenților (organizație care 
grupează cea mai mare parte a studenților 
de origine europeană) a trimis guvernului 
o scrisoare în care cere imediata anulare 
a măsurilor rasiste ale rectoratului definite 
ca „un numerus clausus camuflat". Recto
rul William Craig a reacționat din nou cu 
brutalitate exmairiculind definitiv sau tem
porar 26 de studenți africani și iuterzicind 
„orice adunare a mai mult de trei studenți 
africani în afara cursurilor". Măsură care 
a declanșat manifestații de stradă ale stu
denților Zimbabwe și o mare adunate pro
testatară a acestora cu ocuparea, in semn 
de protest, a localului Consiliului de ad-

ministrație al Universității.
împotriva tinerilor africani au fost tri

miși aproape 250 de polițiști insoțiți de 
cîini. Atacul lor a fost descris de cores
pondenții de presă de la fața locului ca 
„unul dintre cele mai sălbatice care s-au 
văzut vreodată intr-un campus universitar" 
(FRANCE PRESSE). Numeroși studenți au 
fost răniți. Au fost operate 155 de arestări. 
Studenții arestați au fost încarcerați la în
chisoarea din Salisbury și supuși maltrată
rilor, majoritatea dintre ei fiind implicați 
în înscenarea judiciară al cărei prolog a 
fost semnalat simbătă. Trebuie adăugat că, 
la cîteva ore după reprimarea demonstra
ției studențești, poliția l-a ridicat de la 
locuința sa pe Witness Mengewendc, unul 
din liderii studenților africani (care avea 
un regim de „domiciliu forțat" și n-a parti
cipat la acțiunea studențească), ducindu-l 
intr-o direcție necunoscută — probabil in- 
tr-un lagăr închisoare din sud.

Conceput acum ca o formă de intimidare 
a studenților, procesul celor 142 are toate 
șansele să se vădească o 
merang care să lovească în însăși organi
zatorii săi : autoritățile rasiste.

Este cert că actuala rundă de represiuni 
brutale — expresie a temerilor crescinde 
ale guvernului Smith în fața succeselor 
mișcării de eliberare Zimbabwe — va duce 
la o și mai puternică activizare a luptei 
studenților africani contra regimului rasist. 
Este, totodată, de prevăzut că asemenea re
presiuni brutale vor duce la accentuarea 
opoziției în rindul unei părți a populației 
albe. Protestul vehement împotriva pro
ceselor de la Salisbury adresat guvernului 
de 42 de profesori și docenți universitari 
și greva de protest contra „procesului celor 
142“ a studenților albi de la Universitatea 
din Salisbury și Institutul tehnic din Bu
lawayo constituie indicii semnificative în 
acest sens.

acțiune-bu-

E. R.
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• ABDEL AZIZ HEGAZI. vi
cepremier și ministru al econo
miei, finanțelor și comerțului 
exterior al R. A. Egipt, l-a pri
nții, luni, pe Petru Burlacu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Cairo. Cu acest 
prilej, a fost trecută în revistă 
evoluția schimburilor comercia
le și a cooperării economice și 
tehnice dintre cele două țări, 
exprimindu-se satisfacția față 
de cursul ascendent al acestora.

țiile bancare ungare menționate 
să înființeze o bancă intr-unui 
din centrele lumii financiare 
internaționale.

Atentate cu bombe 
Londra

la

din Bolivia
Fostul ministru al sănătă

ții publice, Carlos Valverde 
Barbery, care a condus 
grupul de rebeli în încer
carea de răsturnare a actua
lului guvern condus de ge
neralul Hugo Banzer, a reu
șit să se strecoare din în
cercuirea forțelor militare 
și polițienești — infor
mează agențiile REUTER și 
FRANCE PRESSE, citind
surse oficiale din La Paz. 
După cum s-a anunțat, Car
los Valverde Barbery- se re
trăsese împreună cu 190 de 
rebeli înarmați, într-o zonă 
greu accesibilă, la 300 
nord-est. de Santa Cruz, 
telegramă de ultimă
a agenției ASSOCIATED 
PRESS anunță că efectivele 
garnizoanelor din Santa Cruz 
și Cochabamba, mobilizate 
iii urmărirea fugarilor, au 
ucis sau capturat marea lor 
majoritate.

„Rebeliunea a fost total și 
definitiv zdrobită" — a de
clarat Walter Castro Aven
dano, ministrul bolivian de 
interne, adăugind că in țară 
domnește calmul.

km
O

oră

• AGENȚIA M.T.I. INFOR
MEAZĂ că, de la 20 august, la 
Londra a Început să funcțione
ze banca ungară „Hungarian 
International Bank Ltd.", cu un 
'capital de bază de 1 milion lire 
sterline. Agenția menționează 
că extinderea relațiilor econo
mice dintre Est și Vest se pro
duce și în domeniul financiar, 
ceea ce a determinat institu

• IN CAPITALA MARII 
BRITANII au avut loc, dumini
că, mai multe atentate cu bom
be, revendicate de Aripa pro
vizorie a Armatei republicane 
irlandeze — I.R.A. — organiza
ție teroristă din Irlanda de Nord. 
Astfel, la marele magazin „Har
rod’s" din cartierul londonez 
West End, au explodat două 
bombe de fabricație artizanală, 
care nu au provocat insă vic
time.

săptăminii in împrejurimile Et- 
nei, a provocat avarierea gravă 
a numeroase case din localita
tea Acireale și satele învecina
te. Peste 200 de persoane au 
rămas fără adăpost. Pagubele 
au fost evaluate, pentru mo
ment, la 300 milioane lire. 
Seismul a provocat, de aseme
nea, avarii șoselei naționale 
din apropiere.

• UN CUTREMUR DE PA-
MINT, înregistrat la sfirșitul

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL TURCIEI. Ha- 
luk Bayulken. a efectuat- n vi
zită oficială la Djakarta, unde 
a avut convorbiri cu omologul 
său indonezian, Adam Malik. 
La sfirșitul convorbirilor a 
fost dat publicității un comu
nicat în care se arată că cele 
două țări au hotărit. să încheie 
un acord de prietenie și coope
rare.

La Royal Albert Hali, din 
Londra s-a desfășurat, la 19 
august, gala de închidere a 
Festivalului internațional al 
orchestrelor simfonice de ti
neret, ediția 1973 — mani
festare muzicală prezidată 
de Edward Heath, primul 
ministru al Marii Britanii. 
Alături de formații de presti
giu din Statele Unite. Cana
da, Australia, Japonia, 
Marea Britanic și alte țări, 
România a fost reprezentată 
la acest festival de Orchestra 
simfonică de pionieri din 
Cluj. Concertele susținute 
de formația românească la 
Londra, Aberdeen și in alte 
orașe britanice au fost a- 
plaudate cu căldură de pu
blicul meloman, iar presa de 
specialitate i-a acordat o 
deosebită atenție.

Acord turco-irakian
• REPREZENTANȚII TUR

CIEI ȘI IRAKULUI au înche
iat un acord în vederea con
struirii unei conducte petrolie
re între cele două țări. Con
ducta, care va avea o lungime 
de 1126 km, se va întinde în 
părți aproape egale pe terito
riul celor două țări și va costa 
aproximativ 375 milioane dolari. 
Ea va avea capacitatea inițială 
de 25 milioane tone pe an și va 
fi dată în exploatare in anul 
1976.

la circa 20 de kilometri de casa 
părinților lui. Pentru aceasta, 
s-a urcat la volanul „automo
bilului" său cu pedale și a por
nit pe șosea. Alertată, poliția 
l-a regăsit după ce parcursese 
16 kilometri in 7 ore și trecuse 
în mod regulamentar prin 20 de 
intersecții.

Temerarul Egon...
• EGON. UN TINAR TEME

RAR, IN VlRSTA DE... TREI 
ANI. locuind în Koenigsbrunn 
(R.F.G.), a dorit să-și revadă 
bunica, a cărei locuință se afla

• SUPRAFEȚE ÎNTINSE DIN 
STATELE AMERICANE Idaho, 
Oregon, Montana, Washington, 
California și Nevada sint de
vastate de incendii, în ciuda 
eforturilor pompierilor, ale că
ror efective au fost sporite ma
siv de a bara înaintarea focu-, 
lui. în California, focul a 
mistuit o mare cantitate de 
lemn, prețios din pădurea na
țională El Dorado. Flăcările a- 
menință în prezent arborii gi
gant. seculari, din Parcul Na
țional Yosemite.
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Pentru prima data o 
metă va 
astronauți. 
nunțat că

co
de 
a-

fi observată 
N.A.S.A. a 
lansarea celui 

de-al treilea echipaj ol mi
siunii „Skylab" va avea loc 
la 9 noiembrie pentru ca fe
nomenul „cometei secoiului" 
să fie observat din momen
tul în care cometa Kohoutek 
va interfera orbita planetei 
noastre, la 26 noiembrie.

Cometa Kohoutek - „co
meta secolului" - a fost 
descoperită la 7 martie 1973 
de astronomul 
Lubos Kohoutek, de la Ob
servatorul astronomic al Uni
versității din Hamburg. Chior 
de la descoperirea ei, cînd 
evolua între orbitele plane
telor Jupiter și Marte, spe
cialiștii au fost de acord că 
este una dintre cele mai stră
lucitoare comete văzute de la 
o distanță atît de mare față 
de Soare. Acum se cunoaște 
că, față de cometa Halley, 
considerată cea mai strălu
citoare din ultimele decenii 
și care a provocat senzație 
în anul 1910, luminozitatea 
cometei Kohoutek este de 50 
de ori mai mare.

lată citeva amănunte 
feritoare la dimensiunile pu
țin obișnuite ale cometei 
cent scrise în „catalogul ce
resc". Analiza datelor furni
zate de observațiile care au 
început imediat după descol 
perirea ei arată că lungi
mea coadei cometei va atin
ge 60—70 milioane kilometri, 
ceea ce înseamnă că se va 
întinde pe o șesime a bolții 
cerești ; cînd se va afla în a- 
propierea planetei noastre 
— la 15 ianuarie — distanța 
va fi de 120 milioane kilome
tri. Viteza de deplasare a 
cometei va fi de 19 km pe se
cundă, adică 380 000 kilo
metri pe oră. Nucieul, cu 
un diametru de 24 Kilometri,

vest-german

re-

re-

depășește de peste cinci 
nucleul cometei Bennett, con
siderată printre cele mai 
mari, descoperită și ea re
cent, in martie 1970. Cometa 
Kohoutek va trece la numai 
20-25 milioane de kilometri 
de Soare, deci la o distanță 
mult mai redusă decit cele
lalte două mari comete : 
Halley - 88 de milioane de 
kilometri și Bennett — 81 
milioane de kilometri.

Deplasarea cometei 
houtek spre Soare, ce va 
cepe către mijlocul lunii 
iembrie, va continua pină în 
luna ianuarie a anului vii
tor. Experții apreciază că în 
toată această perioadă co
meta va fi cel mai strălucitor 
obiect vizibil în timpul nopții. 
Momentul cel mai prielnic 
de observare a Cometei cu 
ochiul liber va fi in zorii zi
lei de 1 ianuarie 1974.

Printre numeroasele pla
nuri de observare a celei mai 
spectaculoase apariții de a- 
cest fel, a fost inclus în ca
drul programului „Skylab" 
un program de observații 
speciale, dată fiind înălți
mea la care evoluează labo
ratorul spațial. In ccelași 
timp, sondele spațiale sovie
tice și americane lansate in 
direcția planetelor Venus, 
Mercur și Marte, vor fi fo
losite pentru observarea „co
metei secolului". Data recen
tă a descoperirii cometei Ko
houtek nu a permis savanți- 
lor și tehnicienilor să pregă
tească un satelit special care 
să fie lansat mult mai a- 
proape de cometă ; ar fi 
existat astfel posibilitatea a- 
ducerii pe Pămint a unor 
eșantioane. Oricum, savanții 
își pun multe speranțe în a- 
propiatul eveniment 
pentru studierea originii 
compoziției 
corpuri 
mortori 
solar.

unor 
cerești, cei 
ai nașterii
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