
Proletari din toate țările, uniți-vă!
ANUL XXX,

SERIA II,
Nr. 7764

6 PAGINI, 
30 BANI

ÎN PAG. A 3-A: ÎN PAG. A 4-A:

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

JOI
9 MAI
1974

• Cu șantierele țârii in legăturâ 
directă

• Cum se naște fonta de Vlăhița ?

• Unde sint gospodarii de pe Șo
seaua Colentineî ?

• Rubr ca : Noi și societatea, socie
tatea și noi

ORIZONT CULTURAL
• Severitatea marilor idei

• TEATRU: „Zigger-Zagger" la 
Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț

• DEBUT COTIDIAN : „Studioul de 
concerte și spectacole" al Con
servatorului „Cîprian Porum- 
bescu"

• TINERI ARTIȘTI : George Pâtru

IRIGAȚIILE - ACTIVITATE PERMANENTĂ !
Supunem atenției factorilor răspunzători

o anomalie din Valea Carasu

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE 9 MAI ZIUA INDEPENDENTEI DE STAT A ROMÂNIEI

ZIUA VICTORIEI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

Sistemul a fost predat „la cheie". 
Dar de ce cu robinete închise ?

Înainte de termen! ÎNCUNUNARE A LUPTEI

Primăvara acestui an ne-a făcut să ne gindim mai gospodă
rește ia apă, în ipostaza sa de element fertilizator. Și, in timp 
ce în alte zone ale țării oamenii o aduc de la o sursă la rădă
cina plantelor prin eforturi deosebite, cărînd-o cu cisterne, bu
toaie și găleți, în sudul Dobrogei, aici, in sistemul de irigații Va
lea Carasu, pentru circa 37 000 de hectare, nici acum, după un 
an de la predarea „la cheie" a investiției, apa nu depășește va- 

Jul canalelor. De ce ? lată întrebarea cu care ne-am adresat atit 
Constructorului cît și beneficiarului.

— Sint o parte din terenurile 
— 62 000 hectare în total — pen
tru care s-a adoptat soluția iri
gării prin brazde, ne spunea in
ginerul Aurel Barariu, fost co
mandant al Șantierului național 
al tineretului Valea Carasu. 
Pentru această suprafață — prin 
documentația întocmită — 
T.C.I.F.-ul avea obligația de a 
realiza numai rețeaua de cana
le, restul lucrărilor specifice iri
gării prin brazde : nivelatul,
parcelarea, deschiderea rigole
lor necesare conducerii apei in 
interior etc., revenind în sarci
nă cooperativelor agricole. Noi 
am executat lucrările ce ne că
deau în obligație.

— Se punea problema reduce
rii investiției specifice, preciza 
tovarășul Victor Negoiță, direc
tor general adjunct al Direcției 
generale județene Constanța 
pentru agricultură, și unul din 
mijloacele la care s-a apelat — 
alături de economisirea de ma
teriale, folosirea de înlocuitori, 
inițierea unor acțiuni menite să

asigure creșterea productivității 
muncii — a fost și trecerea in 
seama cooperativelor agricole a 
lucrărilor interioare de amena
jare pentru irigare prin brazde. 
Dar cooperativele agricole n-au 
dispus și nu dispun de utilajele 
necesare, iar prin acțiuni patrio
tice este aproape imposibil să 
se execute un volum atit de 
mare de lucrări — in medie, opt 
sute-o mie de metri cubi de 
pămint dislocat la fiecare hec
tar. Greșelii de orientare de a- 
tunci trebuie să-i facem față a- 
cum prin eforturi deosebite, 
prin crearea, la nivelul județu
lui. a unei unități specializate, 
prin alte investiții. Ritmul a- 
nual cu care se avansează la in
tegrarea suprafețelor planifica
te a se iriga prin brazde este 
de 15 mii de hectare. Așadar, 
numai in următorii doi-trei ani 
vom reuși crearea condițiilor de 
irigare pe toată suprafața.

Adăugind faptul că suprafețe
le cele mai mari prevăzute a fi 
irigate prin brazde le dețin co

operativele agr.cole detectare in 
forță de muncă avem imagmea 
exactă a situației create prm- 
tr-o proastă înțelegere a spiri
tului de economie. Reducerea — 
inițială — cu două-trei m de 
lei a investiției specifice la hec
tar. pentru care nu numai pro
iect anții dar ți beneficiarii (a- 
dică Direcția generală județea
nă Constanța pentru agricultură 
și UJ.C-A.P.) probabil au fo«t 
felicitați, a generat — ț: încă 
mai generează — pagube de zeci 
de mii de lei prin rteobțineres 
unor producții medii la nivelul 
condițiilor de irigare, prin su
portarea plăților legale fixate 
pentru unitățile cu suprafețe a- 
mpr.ajate. prin inevitabilele in
vestiții — de data aceasta mult 
mai mari — ce trebuie făcute 
pentru crearea condițiilor de a- 
plicare a udărilor.

— Nouă, celor de la coopera
tivele agricole, ca beneficiari de 
drept ai amenajărilor pentru i- 
rigații, nimeni nu ne-a cerut 
vreo părere asupra genului de 
sistem adoptat sau asupra lu
crărilor de executat prin con
tribuție proprie — remarca, vă
dit intrigat, tovarășul Vasile 
Costea. președintele cooperativei 
agricole din Tuzla. Totul s-a 
hotărit în birouri aflate depar-

GHEORGHE FECIORU

(Continuare în pag. a'lll-a)

• TINEXETT L DIN JVDETELE PRAHOVA ȘI DÎMBOVIȚA
part»=pă cs însuCețue la marea întrecere socra.ijtă pestrs ir- : 
depdmrea criarinahritE înainte de termen. Vtecsțtu ramu.-a ; 
petre.-ce. — e. care au hotăr.t să ecmxxnîsească • ,
mater-.: prune ț. matertaie suf:c eată penuu obținerea a 39 MM I 
toese der.vate <ta țzțet au realizat pină acum o treime «fin aa- 
gajamertul as-Tuat. Mu de tineri din ramura cocstmrtoare de 
maun pamterpă. de asemenea, in timpui Lber. la r-ringerea 
rescuT-ir r de metal ț. a deșeurilor în vederea îixJepiimr.i a f- 
iatnerf.uîtE de a valorifica 350 de tone de materiale. La rindri 
Ier, ripem specialiști de la serviciile de proiectare ale îztre- 
prtrtderrior de utilaj petrolier și chimic de ia Pioieștc. Tirgc- 
vtțse. Cimptna. Găesu. Horeai și cei de la întreprinderile me
canice dut Sinaia. Ploperi: și Mija iți înfăptuiesc cu succes an
gajamentul de a crea posibilitatea ca întreprinderile lor să poată 
economisi cei puțin 50 tooe de metal fiecare.

a CONSTRICTORII DE RCLMENȚI de la întreprinderea 
brașoveană anunță îndeplinirea angajamentelor anuale la prin
cipalii indicatori. Ei sint pe cale de a realiza și angajamentul 
privind producerea a 30000 rulmenți peste prevederi. Colet tisul 
brașovean a consemnat, de asemenea, un fapt notabil ți pe li
nia diversificării producției : în primele patru luni ale anului 
au fost asimilate aici 15 tipodimenriunî de rulmenți ț: cuzineți 
— produse destinate noilor tipuri de autocamioane Roman șt 
autoturismelor Dacia-l 300.

Succesele constructorilor de rulmenți sint atribuite preocupă
rii acestui colectiv pentru mai buna folosire a capacităților de 
producție și a timpului de lucru, ceea ce se evidențiază și in 
îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor și agTegateior. I

a COLECTIVELE TERMOCENTRALELOR ELECTRICE DIN 
JCDETL'L HUNEDOARA au produs și furnizat sistemului 
energetic national, peste sarcinile de plan. 58 000 000 kWh ener
gie electrică. Pe ansamblul întreprinderii electrocentrale Deva 
s-a realizat, de la începutul anului, o producție industrială su
plimentară in valoare de peste 19 000 000 lei. La obținerea aces
tui remarcabil succes s-a ajuns prin aplicarea unui complex de 
măsuri și perfecționări tehnice vizind creșterea randamentului 
agregatelor și reducerea duratei reparațiilor planificate.

• SONDORII SCHELELOR din cadrul Combinatului petro
lului Tg. Jiu au forat miercuri dimineața cel de-a! 9 000-lea 
metru peste plan. Rezultat al acțiunilor intreprinse în direcția 
extinderii forajului cu jet și a celui cu diamante, a forajului 
optimizat și altor procedee avansate de lucru, acest succes în
seamnă pentru sondorii combinatului din Tirgu Jiu. unitate ce 
iși desfășoară activitatea pe cuprinsul a opt județe, îndeplini
rea integrală a prevederilor angajamentului anual.

POPORULUI PENTRU 
LIBERTATE Șl NEATÎRNARE

Pmri nai. ziua de 9 mai 
ar» • ăateU semnifitaii» ca 
liuk: rezauaat» in eauțtiir- 
ta neattri națională. Ca ia 
fiecare an. ia această zi de 
priaMvarâ aniversăm artei 
proclamării independenței de 
stat • Anali atei, in 1877. și 
marea lielarie asupra Ger
maniei hiUerist». ia 19U. De
și separate ia timp de ste
rn decenii. asneierea aees- 
tar momente bocăni oare da

mă» o aaică dimensiune, a- 
teea a împlinirii luptei ne- 
earmate partale pentru cu
cerirea independenței și ne- 
aumării. a respectării dem
nității ființei noastre na
ționale. Omagiind ziua de 9 
Mai. in anul in care întreaga 
noastră națiune sărbătorește 
împlinirea a treizeci de ani 
de la Eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, omagiem 
împlinirea aspirațiilor secu

lare ale locuitorilor pămintu- 
lui românesc de a fi stăpini 
in propria țară, de a-ți făuri 
destinul conform voinței lor.

Ciad. La 9 Mai 1877, ma
rele patriot Mihail Kogâhr— 
cearta rostea in Adunarea 
Deputății* memorabilele cu
vinte : JSintem independenți, 
nnîem națiune de sine stă
tătoare-. cuvintele lui. ex- 
primind glasul iatrecului po
por. consfințeau eișligarea și 
recunoașterea dreptului Ro
mâniei de a se așeza in tin
derile sutelor suverane ale 
Înmii eu prerogativele cuve
nite iutei națiuni rare și-a 
semnai prin luptă și jertfă 
independența. Atunci, in 1877, 
in parlamentul țării, dar in 
special, pe cimpurile de bă
tălie de la Grivița, Rahova, 
Smirdan. Plevna, ostașii ro
mâni, luptind cot la cot cu 
cei ruși, au săvirșit ceea ce 
de-a lungul zbuciumatei lor

istorii naționale, românii voi
seră dintotdeauna și, mai 
presus de orice, dreptul de 
a fi stăpini în casa lor.

Proclamarea independen
tei de stat a României a 
deschis o perspectivă mai fa
vorabilă propășirii țării asi- 
gurind un cadru mai larg 
de materializare a potenția
lului creator al poporului, de 
împlinire și a altor aspirații, 
precum realizarea statului 
național unitar. emancipa
rea social-economică și poli
tică a maselor.

In deceniile care au ur
mat după 9 Mai 1877 națiu
nea română a făcut mari e- 
forturi pentru a valorifica 
cucerirea independenței. Dar, 
in pofida acestor strădanii, 
ea s-a izbit de nenumărate 
opreliști, dinăuntrul și din-

TRAIAN G1NJU
(Continuare în pag. a U-a)

El S-AU JERTFIT PENTRU PATRIE
Eroi uteciști pe frontul antihitlerist

Conștiința 
in acțiune
de MIHAI STOIAN

*
Există împrejurări excep

ționale și altele, perfect obiș
nuite, in care omul se dove
dește (sau nu) om. De fiecare 
dată, conștiința intervine, in
tră in joc, decide. Iată de 
pildă un caz, consemnat Ia 
vremea lui : Bucegi, viscol, 
un anunț lapidar — doi ingi
neri s-au rătăcit, primejdie 
de moarte... Numaidecît, 
nouă oameni, avindu-1 in 
frunte pe Ion Bratu, pornesc 
la acțiune (sint, de altfel, 
salvamontiști). Noapte de 
groază încununată de succes: 
cei doi tineri sint salvați. Și
— abi?. demn de toată lauda
— a doua zi, la locul lor de
muncă prezenti ca și cind ni- 
mic nu s-ar fi intimplat. cei 
nouă salvamontiști (n-au ce
rut... învoire, fiindcă — peste 
noapte — au fost în munte). 
Alt caz : un muncitor 
grav accidentat, urgent 
caută singe, pe loc 40 _
muncitori (unii nici nu-1 cu- 
noso la față pe accidentat) se 
prezintă voluntar ca dona
tori. Cazurile s-ar putea în
mulți la infinit (și nu numai 
de ordinul acesta, al acciden
telor, al situațiilor ieșite din 
serie). în fond, ce anume

(Continuare în pag. a V-a)
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O aefiune în care tinerii se pot angaja și mai mult

TOATE DESEURILE DE HIRTIE
J

SĂ INTRE IN CIRCUITUL
Chemarea Consiliului

județean Brăila al Frontului
Unității Socialiste

Consiliul județean Brăila 
al Frontului L'nității Socia
liste, întrunit, miercuri, in 
plenară, a adresat o chemare 
către unitățile economice 
consumatoare de lemn ți de
șeuri de hirtie de pe cu
prinsul județului. Obiectivele 
chemării vizează : reducerea 
consumurilor specifice de ma
terii prime ; folosirea judi
cioasă a fiecărui gram de 
lemn, celuloză, a tuturur de
șeurilor de hirtie ; iutrudu- 
cerea unui regim sever de 
economii la pregătirea, sor
tare» ți ambalarea producției 
finite ; lansarea -ț—rr initia
tive care să pună in valoare 
spiritul creator, competenta, 
care să mobilizeze organele 
și organizațiile de «indiealv. 
V.T.C.. femei, la o întrecere 
susținută sub semnul acestei 
chemări.

Sint chemate colectivele de 
muncă de la Combinatul de 
celuloză ți hirtie din Brăila 
să realizeze integral angaja
mentele privind obținerea, 
peste prevederi, a Î99 tone 
celuloză papetari. 5M tone 
hirtie, 3M tone cartoane, să 
găsească noi resurse ea in

cinstea glorioaselor aniver
sări din acest an să ridice 
ștacheta realizărilor mai sus.

Se face apel la fiecare ce
tățean al județului, tinăr și 
virstnie. să contribuie cu o 
cantitate de circa 10 kg de
șeuri de hirtie pe an. care 
evaluată la numărul locuito
rilor județului ar însemna a- 
proximaiiv 3 8M tone deșeuri 
de hirtie. cu care s-ar apro
viziona combinatul de celu
loză ți hirtie cu materie pri
mă pentru două luni și s-ar 
produce, folosind și alte ma
terii prime, circa 5 OM tone 
carton duplex — triplex.

Păstrindu-se cifra de 3 800 
tone deseori ca element de 
referință, se subliniază că ea 
corespunde unei cantități de 
peste 13 3M tone masă lem
noasă. care ar putea avea o 
altă destinație.

Iată semnificația și efici
ența acțiunii la care Consi
liul județean al Frontului V- 
uității Socialiste cheamă să 
participe, cu toată dăruirea 
si răspunderea, pe harnicii 
locuitori ai județului Brăila.

(Agerpres)

ȘANTIERUL
UN MOD DE A FI

Adeseori, noțiunii de construc
tor i se asociază aceea de flo
tant, de nestatornicire adică, vi
zind astfel profesia care iși 
schimbă cel mai mult locul, 
omul a cărui prezență se în
scrie oriunde este nevoie de el. 
Dar nu chiar aceasta este, în 
cazul constructorului, semnifica
ția statorniciei sale ? Este ceea 
ce m-a făcut să-i înțeleg, o dată 
în plus, pe harnicii constructori 
de pe Someș, întilniți acolo, în 
munții Gilăului, pentru a spori 
zestrea de energie a țării. Dis- 
cutind despre rostul șantierului

în viața lor, doi dintre ei — 
maistrul Ion Beșu și inginerul 
Ionel Ghiran — mi-au răspuns 
cu exact aceleași cuvinte : „Șan
tierul este modul meu de a fi“. 
Am consemnat expresia ca pe o 
strălucită pildă a faptului cum 
devotamentul față de profesie 
se confundă, în astfel de cazuri, 
cu propria existență — idee pe 
care biografia de viață și mun
că a acestor tineri, faptele, gin- 
durile și năzuințele lor. o pro
bează cu prisosință. Așadar...

• ION BEȘU. Inginerul Radu

INDUSTRIEI!
Se pune, totuși,

o întrebare

Cind se
va trezi

A

O inițiativă cu 3 milioane

de participant

SPORT Pescarul Petru Rareș

SA NE CUNOAȘTEM
PATRIA SOCIALISTĂ!"

Lacul de acumulare de la Porțde de Fier 
Foto: CH. CUCU.

D. C. A. ?

O foto-anchetă realizată 
în mai multe organizații 
U.T.C. din municipiul 

București

(în pag. a 5-a)

FOTBAL XXVII o e- 
tapă a... ocaziilor ra
tate

MARELE DERBY - O 
MARE DEZILUZIE I

(ÎN PAGINA A 5-A)

iii

A dispune 
piese i 
se cade o fi situat în seria 
naționale reprezentative.

într-o dramaturgie de 
ca Petru Rareș este un fapt ce 
- _ —I ?.. —Ij realizărilor

, ' ,------------Așa cum aflăm
cu dureroasă mîndrie despre remarcabile 
realizări științifice lăsate uneori prea mult 
timp în seama indiferenței birocratice, tot 
așa nu putem accepta ca pe un lucru fi
resc tratamentul egalizator acordat ope
relor de artă excepționale. Piesa lui Horia 
Lovinescu (jucată recent și la teatrul T.V. de 
către un colectiv ieșan sub conducerea So- 
roanei Coroamă) este o asemenea operă 

prin con-

„Nu vă supărați,

excepțională. Ea ne reamintește, 
trast, de o concepție elemen
tară din unele piese isto
rice unde lucrul cel moi izbitor 
este o exclusivă și acaparantă 
dorință de eroism pusa cu* tot 
dinadinsul în erou ; chip de a 
sugera o oarecare predestinare. Deși 
de eroi, din asemenea piese reținem

acest 
cu 
față 

Ar 1

un 
i de 
urma

semestru se 
avans de 

data pla- 
nodul de

Scutelnicu, șeful șantierului 
centrala subterană Mărișelu, mă 
Îndeamnă să notez : „Rețineți 
citeva din punctele noastre im
portante de lucru, stadiul lor în 
prezent Mai întii, galeria de 
fugă — un tunel de 3 600 metri — 
care în 
termină.
14 luni 
nificată.
presiune, alcătuit din conducta 
forțată, casa vanelor și castelul 
de echilibru, repere care au so
licitat ingenioase soluții de con
strucție și care, toate trei, au 
un avans temporal de la 6 luni 
la un an. Pentru ca s-o luăm 
înaintea timpului, minerii beto- 
niști, dulgherii, fierarii, mecani
cii, electricienii au depus efor
turi deosebite. De ce v-am spus 
aceasta ? Ca să-l înțelegeți mai 
bine pe Ion Beșu ; el este mais-

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a 11-a)

dumneavoastră
cu ce vă onorați,
azi, existența ?“

Botoșani. O zi de lucru obiș
nuită, ora 11. Străzile sint încă 
liniștite; botoșănenii se află la 
muncă în întreprinderile, insti
tuțiile, școlile orașului, imprimînd 
fiecărui minut, fiecărei clipe de 
existență, amprenta dăruirii și 
priceperii lor. Oameni, tineri și 
mai puțin tineri, pentru care a

fi prezent la lucru nu înseamnă 
doar justificarea salariului, 
fără îndoială, o obișnuință 
înalte valori etice, asumarea spi-

ci, 
cu

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a Il-a)

In acțiunile și activitățile pe care le organi
zează B.T.T. anual sint cuprinse circa 2,5 mili
oane tineri. în acest context, ne apare în ade
vărata ei dimensiune și valoare, inițiativa Bi
roului de Turism pentru Tineret de a organiza 
o amplă acțiune de masă, sugestiv intitulată : 
„TINERI. SA NE CUNOAȘTEM PATRIA SO
CIALISTA Scopul principal al acestei acți
uni este de a stimula cuprinderea cit mai mul
tor tineri intr-un ciclu de activități turistice de 
masă.

Citiți in pag. a V-a o prezentare amplă a 
acestei acțiuni, precum și unele detalii in le
gătură cu desfășurarea ciclului de activități și 
conținutul acestora.

/înt i se cuvenea. Dar dorința neîmplin: 
la vreme a ruginit. Mușatinul trăitor ca 
umil pescar și-a însușit ca pe o a douq e- 
xistență propria travestire iar resemnarea 
lui se numea și poate chiar era fericire. 
Eroul uitat în pescar mai putea fi încă re
cunoscut : marele Ștefan și-a încrustat sem- 
nui pe umărul feciorului din flori. Pesca
rul Petru a răzuit de pe umărul mușatinu- 
lui - probabil cu o custură pescărească - 
semnul domnesc dăruindu-se unei liniștite 
vieți anonime. Cît de liber fusese să-și a- 
leagă o asemenea viață ? împotriva do
rinței lui pescarul este obligat în prima 

parte a piesei să-și amin-

C. STÂNESCU

parte
tească ceea ce este cu adevă
rat. Porunca istoriei 
înduplecată și omul 
mă destinul ce i se 
cesta nu este doar al

pline 
foar

te puține personaje verosimile. E chior de 
mirare cît de mult ‘lipsește o curiozitate în 
fond elementară : cum au ajuns eroii să fie 
eroi ?! Istoria, după cum știe oricine, nu 
este un depozit de unde literatura n-or a- 
vea decît să-și extragă eroi gofa făcuți. 
Iar a fi curios de felul în care un personaj 
ajunge erou înseamnă mai ales a privi o- 
mul sub specie comună, altfel afli ce știe 
toată lumea. Simpla reconstituire sau ac
tualizarea facilă ne dau o imagine suma
ră și in fond falsă despre eroii împrumu
tați din istorie. Dramaturgia de inspirație 
istorică ne-a propus prea multe statui de o 
zi și prea puțini eroi durabili.

Petru Rareș, personajul dramei lui Horia 
Lovinescu, face parte dintr-o categorie de 
eroi mai neobișnuiți. El aparține galeriei de 
eroi care n-au dorit să mai fie eroi. A spe
rat odată să obțină ceea ce pe drept cu-

este ne- 
își asu

dă. A- 
lui ca să 

poată renunța. De fapt, nici nu măi poate
alege. Eroul nu se naște din pescar printr-o 
voință mare ori alegerea nestingherită ci 
printr-o mare înțelegere care este și o lup
tă cu sine însuși. El este un „biet om sub 
vrer- " dar îsi alege felul vremii. Știe de ce 
ș; în numele cui se supune poruncii timpu
lui : de a renunța la mica sa fericire pes
cărească pentru a sta și a rezista cu orice 
preț chiar în 
rilor.

întotdeauna
asemenea
pescarului. întotdeauna a fost necesar 
un asemenea erou să se înfrîngă spre a 
confirma pe sine și să predea ștafeta 

rezistenței și luptei sale aparent fără șanse 
viitorului mai bun. Noi, cei de azi, sîntem 
rodul acestei concepții despre viitor a tre
cutului nostru cel bun.

miezul furtunilor și neferici-

un 
ba 
ca 
se

în istorie a fost necesar ca 
„biet" erou să iasă din coli-
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Eroi uteciști pe frontul antihitlerist

Pe frontul antihitlerist, în zilele și nopțile de bătălii crîncene, tineretul 
s-a avfatat în lui^tâ făcînd dovada unei nețărmurite iubiri de țară și a 
unui înălțător ero/țm. Peste tot, în primele rinduri se găseau uteciștii. Din
tre miile de eroi uteciști care s-au acoperit de glorie țn înfruntarea cu

hitleriștii, inserăm în pagina de față cinci portrete : CONSTANTIN GO
DEANU, CORNEL SLATIOREANU, LUDOVIC CZELLER-GALL, PARASCHIV 
DRAGU, DUMITRU NEGREA.

Șantierul —un mod de a fi

I
anuarie 1945... A 
luat ființă un bata
lion de instrucție nu
mit „Batalionul de 
cadre". Compania 1, 

in fruntea căreia se afla tînă- 
rul comunist Constantin Go
deanu. era alcătuită din tineri 
din București. Ploiești, și din 
județul Dîmbovița. Recruții 
companiei 2 erau din Craiova, 
din județele Dolj, Gorj, Vîl- 
cea. Mehedinți și din fostul, 
județ Romanați. Din această 
companie făceau parte și frații 
Cornel. Dumitru si Florin Ba- 
laure, trei din cei șase feciori 
ai comunistului Virgil Balaure 
din Turnu-Severin. Voluntarii 
companiei a 3-a, compania 
„Brașov", sau „ardeleni" — 
cum i se mai spunea — erau 
din Brașov. Cluj, Turda și 
Mediaș. Predominau însă -bra
șovenii. Erau tineri muncitori 
de diferite profesii de la Uzi
nele I.A.R.. ..ASTRA", „Voina", 
„METROM". precum și de la 
unele instituții de la coaiele 
Timpei și din județul Brașov. 
De la T.A.R. plecase sure front 
aproape întreaga celulă U.T.C., 
în frunte cu însuși secretarul 
ei, Alexandru Rusu. un flăcău 
de 21 de ani. utecist din anii 
ilegalității, membru în biroul 
județean. Un activist înflăcărat, 

în rindurile comnaniei a 3-a 
se aflau și alți activiști ai Co
mitetului județean Brașov al 
I’.T.C. Printre aceștia se nu
mărau Ioan Bărbulescu. Zol- 
tan Ettri. Alexandru Guță, Teo
dor Itinru. Ioan Mitrea. loan 
Petru Naghy și alții.

Trecînd granița pe teritori”! 
Cehoslovaciei. „Batalionul de 
cadre" s-a oprit la Batovce. 
Aici, la 8 februarie 1945. volun
tarii au denus jurămfatul mili
tar. Linia frontului se afla la 
numai clțiva kilometri dis
tanță. Se auzea puternic bubui
tul tunurilor și răpăitul în
fiorător al mitralierelor. în a- 
ceastă ambiantă a avut loc so
lemnitatea depunerii jurămîn- 
tuluî. Departe de țară.' cu pri
virile atintite la drapelul tri
color. pe care scria cu litere 
de aur „Pentru România li
beră și independentă volun
tarii au făcut legămint de cre
dință patriei si ponorului. Multi 
încă nu se despărțiseră bine 
de vîrsta adolescenței, dar cu 
voci grave rosteau răspicat cu
vintele sacre ale farămfatului : 
..Jur ponorului meu să lupt, 
pentru libertatea si propășirea 
lui".

A doua zi. efectivele batalio
nului au fost repartizate la 
unități din prima linie a fron
tului.

S
ubunitățile Regimen
tului 2 infanterie erau 
răspîndite pe malul 
unui pîrîiaș ce curgea 
ne la sud-vest de 

cota 568. în acel sector se cre
ase un gol între o companie 
românească și alta sovietică. 
Prin acel interval inamicul s-ar 
fi putut Strecura în spatele 
subunităților noastre. Se im
punea fie o corectare, fie o 
modificare neîntîrziată a dispo
zitivului. Subunitățile din flan
cul drept al diviziei au primit 
ordin să înainteze pe direcția 
cotei 568.

...Luptele au început. Atacu
rile subunităților erau însă stă
vilite de un foc năprasnic. Ina
micul rezista cu înverșunare.

...în dimineața zilei de 13 
februarie 1945, pionierii au cre

at culoare prin cîmpurile de 
mine. S-a dat apoi semnalul de 
atac. Subunitățile au pornit 
urcușul spre cota 568. Ostașii 
români se avintară în luptă cu 
tot elanul lor. înaintînd spre 
amplasamentele dușmane, ei a- 
saltează cu grenade cuiburile 
de rezistență inamice.

Voluntarii tineri sînt mereu 
în primele rînduri ale subuni
tăților. loan Brașoveanu. Gheor- 
ghe Cercelea, Albert Demeter, 
Mihail Fătu, Aurel Etegan. Ion 
Lăcătușu, Ion Petricean. Ștefan 
Țimpea — sînt doar cîțiva dintre 
neinfricații acestui asalt vijelios.

Din rindurile voluntarilor ti
neri cad primii eroi : Dumitru 
Negrea, muncitor tîmplar din 
Turnu" Severin. Petre Vișcu. un 
tinăr viteaz, petrolist din Gura 
Ocniței. Constantin Măceșanu. e- 
lev la liceul industrial din Cra
iova. Ioan Petrescu și Tudor Pe- 
trișor din Caracal, Traian Abra- 
movici din București, Petre Șeai 
din Craiova și alții.

Inamicul se opunea cu îndîr- 
jire. în sectorul companiei 6, o 
mitralieră vrăjmașă stăvilea a- 
saltul subunității.

Constantin Godeanu a plecat 
în fruntea unei grupe să reducă

EI S-AU 
JERTFIT 
PENTRU 
PATRIE

Ha tăcere arma automată care 
împiedica înaintarea subunității. 
După ce s-au strecurat neobser- 
vați în spatele fasciștilor, os
tașii grupei au început lupta. 
Asaltînd fulgerător, ei au nimi
cit cuibul de rezistență dușman. 
Mitraliera inamică a amuțit. 
Dar a căzut în luptă și tînărul 
comunist Constantin Godeanu...

Cota 568 a fost smulsă din 
mîinile hitleriștilor în acea zi 
de 13 februarie 1945. Luptele 
duse pentru acest obiectiv a ce
rut însă tribut de sînge...

R
ecruții transilvăneni 
au fost repartizați la 
Regimentul 3 infan
terie.

în urma unui ordin, 
unitatea își încetase pentru un 
timp acțiunile ofensive. Secto
rul însă trebuia apărat cu orice 
preț. Aceasta era misiunea os
tașilor din Regimentul 3. cînd 
au primit în rindurile lor pe 
noii voluntari veniți din țară. 

Au urmat apoi zile și nopți 
de eforturi supraomenești : a- 
tacuri și contraatacuri, izbînzi 
și victorii, cote cucerite, sate e- 
liberate, jertfe...

în zorii zilei de 1 martie 1945, 
pe valea rîului Sikenica, a că
zut vitejește în luptă studentul 
Ludovic Czeller-Gall. Tot atunci 
a fost rănit voluntarul loan Mi

trea, de profesie ajustor meca
nic venit pe front de la Atelie
rele Automotoare — C.F.R. din 
Brașov.

în noaptea de 2 spre 3 mar
tie, la asaltul înălțimii „Starn- 
phon", a fost răpus de gloanțele 
dușmanului utecistul loan Dan- 
gheL un tînăr de 20 de ani. care 
în viața civilă muncise la Uzi
nele „Astra" din Brașov.

T
recuseră trei săptă- 
mîni de cînd volunta
rii tineri se aflau in 
prima linie a frontu
lui. Regimentul 3 in

fanterie zdrobise rezistențele i- 
namice din preajma localităților 
Bohunice. Teplai Vodă și Uglis- 
ka. îl izgonise pe dușman de pe 
cotele 498. 566 și de pe alte 
înălțimi. Făcuse apoi o mane
vră. printr-un marș greu, vi- 
zind eliberarea satului Vîsoka și 
continuarea luptelor pentru a 
răzbate la rîul Hron.

După alte lupte duse de sub
unitățile de voluntari ale regi
mentelor 2 șl 3 infanterie, pozi
țiile din preajma satului Vîsoka 
au fost smulse din mîinile hit
leriștilor. în zorii zilei de 5 mar
tie 1945, satul Vîsoka a fost eli
berat.

în acele zile și nopți de nă
prasnice încleștări. rindurile 
luptătorilor noștri s-au rărit 
simțitor. Au căzut eroic volun
tarii Moise Bunica din Brașov, 
Iuliu Duca din județul Turda, 
Bujor Niculescu din București. 
Mihai Pop. fost muncitor petro
list la Schela Mare. loan Pur- 
caru. textilist de la Buhuși. Cor
nel Slătioreami. elev de liceu, 
din județul VHcea si alții. Tot 
aici, în luptele de la Vîsoka. au 
rost răniți Constantin Belehim, 
Ioan Boriceanu. loan Fodor, 
lorgu Ghfaea. Teodor Iancu, 
Gheorghe loniță, Gheorghe Pa- 
nait. Alexandru Perșa. Teodor 
Tocuț. Gheorghe Serban...

P
entru fiecare cotă 
smulsă din mîinile hit
leriștilor. pentru fie
care îzbîndă cucerită 
s-a plătit tribut de 

sînge... Voluntarii Stefan Bog
dan. David Barbieri. Francisc 
Balogh, Vasile Boantă, Alexan
dru Bartha. Toan Bordeală. Con
stantin Drulă. Mihail Fătu. Au
rel Gegiu. Aurel Lungu, Aure
lian Mateescu. Mihai Moraru, 
Haralambie Munteanu. loan 
Petricean, Andrei Szell. Petre 
Știrbii și alții, au fost răniți în 
luptele grele duse împotriva 
trupelor hitleriste în munții Ce
hoslovaciei, la cotele 568. 606, 
722, 618. în zona satelor Dekys. 
Kisla. Hodrusa, Doine Hamri, 
Renisko și Lukavitze.

Mulți voluntari au luptat pînă 
la sacrificiul suprem. înscriin- 
du-și cu sîngele lor numele de 
eroi ai patriei în cartea tradiți
ilor de luptă ale poporului nos
tru : Nirolae Bancă. Pnraschiv 
Dragu. Constantin Poșchi. loan 
Prică și Stan Radu uteciști din 
București. Alexandru Rusu, 
membru în Biroul județean Bra
șov al U.T.C.. Daniel Mircea, 
activist al Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C., Tlie Co
lora și Constantin Petrescu, doi 
bravi uteciști plecați pe front 
din Craiova. Aurel Suciu. secre
tarul celulei U.T.C. de la Uzi
nele „Unirea" din Cluj...

Eroii au dat patriei tot ce au 
avut mai scumn ; viața lor tî- 
nără. Urmașii le slăvesc șl Ie 
vor slăvi numele și faptele lor.

V, BIRZĂ

încununare
a luptei poporului

(Urmare din pag. I) 

afara țării, care au făcut ea 
masele populare, care duse
seră greul luptei pentru nea- 
tirnare, să nu se bucure de 
roadele sacrificiilor făeute. 
Declanșarea celui de-al doi
lea război mondial a pus la 
grea încercare ființa noastră 
națională, adueind eu sine un 
grav atentat la independența 
de stat a patriei. Părăsită de 
puterile Europei, trădată de 
cercurile reacționare și fas
ciste din interior. România 
s-a aflat in situația de a fi 
aservită intereselor acapa
ratoare ale Germaniei hit
leriste. Dar și acum, ca 
in atitea alte împrejurări di
ficile, poporul român a gă
sit în el însuși energia de a 
se opune eu hotărire. prin 
luptă, teroarei și barbariei 
fasciste. De această dată, in
să, răzvrătirea sa a dobia- 
dit un caracter și un conți
nut nou. revoluționar, aflin- 
du-se sub stindardul ridicat 
de cei mai buni fii ai po
porului. comuniștii. MabCl- 
zind forțele progresiste și 
democratice ale țării, comu
niștii an angajat • luptă e- 
roică împotriva rezimnhri 
fascist, luptă care a dus la 
victoria insurecției națio
nale antifasciste armate de 
la 23 August 1!M4. Ime
diat după insurecția din au
gust ’44, România a întors 
armele împotriva Germaniei 
hitleriste, armata română a- 
lături de eroica armată so
vietică, de celelalte forțe ar
mate ale coaliției antihitle
riste. luind parte activă la 
continuarea luptei pînă la 
victoria finală de ia 9 
Mai 1945. întoarcerea arme
lor de către România împo
triva Germaniei hitleriste a 
avut o inriurire pozitivă a- 
supra accelerării dezhodă- 
mintului celui de-al doilea 
război mondial. Ilustrativă 
in acest sens este contribu
ția umană și materială adusă 
de România din momentul 
angajării ei împotriva Ger
maniei hitleriste și pină Ia 
sfirșitul războiului. La în
demnul și sub conducerea 
directă a P.C.R. care a lan
sat lozinca : „Totul pentru 
front ! Totul pentru victo
rie !“ poporul român a des
fășurat o aprigă luptă pen
tru distrugerea forțelor hit
leriste de pe teritoriul na
țional. armata română par- 
ticipind și. Ia eliberarea de 
sub jugul fascist a altor țări 
ca Ungaria, Cehoslovacia.

De-a lungul a 1 000 de ki
lometri armata română, de 
peste o jumătate de milion 
de ostași, a făcut dovada 
înaltelor ei virtuți comba
tive, eroismul și vitejia ară
tate pe cîmpurile de bătă
lie caracterizind aportul ei 
la desfășurarea cu succes a

operațiunilor militare la caro 
a fost prezentă. Este con
cludent faptul că ostașii ro
mâni au eliberat 3831 de
localități, numărul pierderilor 
provocate inamicului ridi-
cindu-se la 137 000 de morți
și prizonieri, ceea ce echiva
lează cu efectivul a circa
14 divizii.

Din rindurile celor aproa
pe 540.000 de soldați și ofi
țeri români angajați pe fron
tul antihitlerist. 167 525 au 
fost morți. răniți și dispăruți, 
ceea ce reprezintă aproa
pe o treime din întregul •- 
fectiv al armatei.

Contribuția României la 
victoria antihitleristă s-a ex
primat nu numai prin for
țele militare angajate pe 
front, dar. totodată, și prin 
capacitățile materiale puse 
la dispoziția trupelor. Ast
fel. intre 23 August 1944 și 
primăvara anului 1945, po
trivit unor date incomplete, 
aportul economic al Româ
niei la susținerea războtu- . 
lui «e ridică cu mult pesta 
1 mj’ixrd de •dolari (cursul 
din 190. Adăugat ecntrîbc- I 
ției mi ii tare, jertfelor pe cim- ; 
perile de bătălie. acest e- 
fort a situat România in 
riadul partieipaatilor ce
lor mai activi la lupta pen
tru infringerea Germaniei 
hitleriste.

Aniversarea victoriei asu
pra fascismului acum, in a- 
■ul 1974. anul XXX al Eli
berării. găsește poporul ro
mân angajat cu toate forțele 
in efort»! de profundă sem
nificație patriotică dedicat 
realizării in practică a pro
gramului P.C.R. de făurire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de îndepli
nire a cincinalului înainte 
de termen, de ininnpinare eu 
rezultate și mai mari a glo
rioasei zile de 23 August 
1944. Totodată, acest moment 
iniversativ găsește popoarele 
Europei, ale lumii întregi, 
angajate intr-an ampla efort 
dedicat edificării unei păci 
trainice care să asigure fie
cărui popor, fiecărui stat, po
sibilitatea dezvoltării de si
ne stătătoare. la adăpost de 
orice imixtiuni străine ți 
acte de forță. In acest sens 
o evoluție pozitivă marchea
ză situația de pe eonttpentul 
nostru unde se depun efor
turi pentru realizarea secu
rității europene. Fidelă tra
dițiilor ei ți consecventă in 
etorturile de a se instaura in 
viața internațională princi
piile justiției și ale respec
tării demnității fiecărei na
țiuni, România socialistă a- 
duce o contribuție activă, 
constructivă la înfăptuirea I- 
dealurilor de libertate. In
dependență. pace și progres 
pentru care militează astăzi 
cu tot mai mare succes for
țele democratice contempo
rane.

(Urmare din pag. I) 

trul, șef de lot, care a răspuns 
de toate aceste construcții. 
Citu-i ziua ți noaptea de lunga, 
omul acesta nu se dezlipește de 
șantier".

De fapt, sînt 6 570 de zile și 
6 570 de nopți de. cind Ion Beșu 
nu se dezlipește de șantier. Cea 
dinții noapte a petrecut-o. cu 18 
ani in urmă, !ntr-o baracă la 
Bicaz. Este de fel din Piatra 
Neamț, veniseră la Bicaz tineri 
din toată țara, iar el. al casei, 
nu putea sta Ia o parte și să 
privească. De atunci, după „bo
tezul" în cel dinții izvor de lu
mină al țării, soarta lui a rămas 
legată numai de asemenea 
izvoare. A coborît. apoi, pe Va
lea Bistriței, lăsind in urmă-i, 
aprinsă, salba de microcer.trale. 
La Poiana Uzului a intirziat mai 
mult, tînărul maistru se con
frunta cu primele sarcini de 
conducător : n-a întîrziat atîta 
insă, incit să nu fie prezent încă 
de la cea dinții chemare a So
meșului. Dar nu peste mult timp 
și Someșul va rămine, pentru 
constructori, o amintire aleasă, 
încotro ? — îl întreb. „Poate 
pe Sebeș, poate în altă parte ; 
oricum, pe șantier, numai pe 
șantier". Și după ? — zic — in- 
sinuînd o vlrstă cind, cel puțin 
din punct de vedere biologic, 
omul are nevoie de odihnă. „Nu 
știu — zice — mă gindesc și eu 
uneori. Dar mai bine fă vă po
vestesc o intimplare. Anul tre
cut a ieșit la pensie un con
structor de-al nostru. Fritz 
Gheorghe îl cheamă. I s-a oferit 
undeva, la oraș, casă, avea și 
el in locul de baștină una. Bă- 
trinul, însă, n-a reușit să se

Cu ce vă
(Urmare din pag. I) 

ritului de responsabilitate și în
datorire socială.

Tot la Botoșani am întîlnit în
să și alți oameni, plictisiți de ei 
înșiși parcă, stîlpi ai localurilor 
orașului, ocupînd o masă de bar 
încă de la ora deschiderii și ră- 
mînînd acolo uneori ziua întrea
gă. Tineri sănătoși de altfel, cali
ficați în diferite meserii, pentru 
care ziua de muncă nu începe 
nici la ora 11. Nu vă supărați, 
dumneavoastră cu ce vă onorați 
azi existența ? Aceasta a fost în
trebarea pe care le-am adresat-o.

La barul Restaurantului „Mio
rița" îl întîlnim pe loan Abă- 
cioaet, născut în 1950 în satul Po
iana, comuna Flămînzi. De pro
fesie presator, angajat al Între
prinderii mecanice „Nicolma” 
din lași. Singur la masă, fixea
ză cu priviri tulburi paharul pe 
jumătate gol. Intrăm în vorbă, 
omul e amator de discuții, ac
ceptă sa ne fi pozeze. Nu, nu 
se afli in concediu. Concediul 
nu fine două luni, cînd ești ab- 
soxe~i‘ al școlii profesionale doar 
din 1970. A plecat de la „Nico
tină", pe motiv că direcția nu 
i-a permis să părăsească între
prinderea înainte de expirarea 
contractului. Mai are patru luni 
pini atunci, dar timpul său nu 
așteaptă, astfel îți argumentează 
Ioan Abăcioaei abandonarea ser
viciului de la Iași, așa că a ve
nit la Botoșani să-și caute un 
alt post. „La Iași, nu mă mai 
întorc nici pe năsălie, comple
tează interlocutorul nostru. E 
drept, la I.U.P.S. Botoșani mi 
s-au cerut formele de transfer 
sau măcar o adeverință de la 
fostul loc de muncă, dar așa 
ceva n-am. Dacă nu mă anga
jează fără ele. prefer să rămîn 
în afara muncii".

11 privim. E un tînăr vînjos, 
bine îmbrăcat. Pentru el, „Nico
tină" a și devenit „fostul loc de 
muncă", în vreme ce colegii, to
varășii lui de la lași probabil îl 
mat așteaptă.

Intr-un alt bar, de astă dată 
la Hotelul „Rare;", electricianul 
Roman Tcaduc, In cîrstă de 23 
de ani, serbează cu sîrg onomas
tica unui prieten. O serbează 
cam de mult, ne informează bar
manul.

— In timpul meu liber am 
v-oie să stau și în cap, este de 
părere Roman Tcaduc. Acum 
mă aflu în afara programului de 
lucru. așadar fac ce-mi place. 
Patdi controla, dați un telefon 
la IJt.E„ acolo sînt angajat. Cl
inul muncii are dreptul să se si 
distreze.

Nu contestăm dreptul omului 
mencii Roman Tcaduc. totuși 
dăm ui telefon la I.R.E. Omul 
ăe la capătul firului aleargă du- 

desprindă de șantier ; locuiește 
și astăzi, împreună cu soția, în 
colonie Ia Gilău. Este mai tot 
timpul printre noi. „Nu pot — 
spune — nu pot să plec nicăieri, 
șantierul mi-a rămas la inimă și 
de inimă n-ai cum să te des
parți. Cred că o să merg mai 
departe cu voi. Pe urmă, om mai 
vedea". Așa și eu, nu susțin că 
lucrurile se vor petrece Ia fel, 
dar vorba lui moș Gheorghe, 
de inimă nu te poți despărți. In 
rest, cum vă spunea tovarășul 
inginer Scutelnicu, ne străduim 
și noi, la specificul nostru, să 
dăm producție de cit mai bună 
calitate, într-un timp cit mai 
scurt".

• IONEL GHIRAN. In urmă 
cu trei ani. cînd proaspătul ab
solvent al Institutului politehnic 
din Timișoara, Facultatea de 
construcții și instalații hidroteh
nice. solicita insistent trimiterea 
pe Someș, comisia guvernamen
tală l-a privit cu un semn de 
întrebare. Doar profesorul său 
a zimbit cu înțeles : Ionel Ghi- 
ran era obișnuit cu Apusenii.

De .cîteva ori venise aici în 
anii studenției și toate aceste 
popasuri se adinciseră definitiv 
în proiectul de diplomă „Ame
najarea hidroenergetică a Some
șului Rece". Așa se face că în 
1970. cind șeful șantierului Fin- 
tînele l-a invitat să-i arate o- 
biectivele, tînărul stagiar l-a 
refuzat cu un zîmbet, rugind să 
i se spună doar punctul de lu
cru. „Proba de foc" și-a trecut-o 
la galeria de deviere. „Am fost 
aici — își amintește — și ingi
ner, și maistru, și șef de lot. 
Greu. Eu tînăr, constructorii 
virstnici, experimentați, uneori

onorați, azi, 
pă maistrul tînărului de la Ba
rul „Rareș”. Răspunsul nu in- 
tîrzie: „Tcaduc nu s-a prezen
tat azi la servici. e dat lipsă, 
n-are nici recuperare de luat, pe 
unde-o fi, știți ceva despre el? 
Avem de lucru pînă peste cap".

Restaurantul „Victoria", în 
plin centrul Botoșanilor. Local 
neîngrijit, prin care mătura și 
drpa udă trec doar de sărbă
tori, ospătari cu maniere discu
tabile, mirosuri suspecte întîm- 
pinîndu-te de la intrare. Aici, 
la o masă pătată de vin, trei ti
neri: frații Viorel și Petru Bre
huiescu (primul în vîrstă de 25 
ani, al doilea de 22), împreună 
cu prietenul lor Dumitru Che
laru, 25 de ani. Electricieni cu 
toții. Băieți cinstiți, după cum 
se recomandă ei, cu veselie. Pe
tru și Dumitru lucrează la I.G.O., 
iar Viorel la I.R.E. Așa ne 
declară.

—r Pe mine scoateți-mă din 
cauză, zice Viorel Brehuiescu. Eu 
sînt în concediu.

— Scoateți-ne și pe noi, cere 
ți Dumitru Chelaru. Noi muncim 
in acord global; muncim cit 
vrem și cîștigâm cît putem.' Azi 
cm făcut o lucrare, am termi
nat-o și gata, am plecat, ne-a 
dat voie maistrul Ionescu Ște
fan. Ce lucrare? Am dus niște 
materiale în comuna Hlipiceni.

E abia ora 11,30, în întreprin
deri se apropie pauza de prînz, 
dar cei doi de la I.G.O., înțe
legând acordul global cum îi 
taie capul, se consideră absol
viți de îndatoriri, resping orice 
reproș, ba, mai mult, iau și nu
mele maistrului ca martor al 
fugii lor de la servici. Viorel 
Brehuiescu, „cel care se află 
în concediu", asistă impasibil la 
discuție. El n-a plecat de la lu
cru, el e om cinstit. Întrebăm 
din nou, la I.R.E.. dacă într-a- 
devăr V. B. se află în concediu 
legal de odihnă. Surpriză: Viorel 
Brehuiescu nici măcar nu e an
gajat acolo.

Ora 13. Ne oprim la un alt 
har, în noul Hotel „Rapsodia”. 
Un tînăr înalt, blond, bine făcut,

Ion Abăcioaei: „La 
serviciul din Iași nu 
rr.ă întorc nici pe nâ- 
• lie. Prefer sâ ies 
din clmpul muncii". 

Dumitru Chelaru : 
„Noi muncim în acord 
global : muncim cît 
vrem șt cîștigâm Cît 
putem."

le mai scăpa cite o privire pie
zișă. Stăm mai tot timpul in 
galerie ; ziua, noaptea — răs
pundere mare. De străpuns, 
insă, am străpuns-o cu șase luni 
mai devreme. Țin și azi minte 
data : 22 august 1971, orele cinci 
și 45 minute, dimineața. Cînd 
am ieșit din subteran, nu mai 
știu de unde aveam putere să 
ridem. Eram frinți de oboseală. 
Oamenii mă priveau insistent, 
i-âm privit și eu : toți aveam 
privirile drepte. In acel moment 
am simțit că nu mă voi mai 
putea despărți niciodată ■de 
șantier".

Si nu s-a mai despărțit. Fiul 
minerilor din tată-n fiu, de prin 
părțile Huedinului, a rămas, 
aidoma maistrului Ion Beșu, să 
caute pe rădăcina apelor. în sus. 
izvoarele luminii. Nu are decît 
trei ani de șantier, dar a rămas 
statornic înțelegerii cu piatra, 
căutînd în adîncu-i iubirea pe 
care meșterul Manole a dăruit-o 
legendei. Pentru că ei, construc
torii de subteran, știu că Manole 
nu și-ă ascuns iubirea într-un 
zid, unde era ușor de găsit, ci 
în imensele blocuri de piatră, '*■ 
unde stăruie imaginea ei, dar pe 
măsură ce te apropii o vezi mai 
departe, ca un ecou ce fuge lin 
auzului și pe care îl repeți din 
nou. cu convingerea că o vei 
întîlni odată. Dar poate că Ma
nole n-a zidit decît un crez al 
forței și sensibilității omului 
pe care constructorii de pe So
meș îl continuă armonios și 
profund. Or, perimetrul acesta 
de căutare și afirmare, șantie
rul, nu poate fi numit — și. în
țeles — cu un cuvînt mai ales, 
decit numai modul de a fi.

existenta ?
9

bine hrănit, bine îmbrăoat, ne pri
vește ironic. Totuși, se legitimeu 
ză în fața locotenentului major 
Constantin Chirilă. de la miliția 
municipiului, care ne însoțește 
în raid. Tînărul e Mihai CanU’- 
reanu. A venit din armată în 
februarie, dar nu s-a angajat nud 
într-un loc de muncă pentru cri 
la vară dă (formal) admiterea la 
I.E.F.S. Joacă handbal la „Vo
ința” Botoșani, are perspective 
frumoase, i-au spus-o mulți. In 
iunie pleacă la Suceava să sa 
angajeze.

— Unde vă angajați ?, îl în
trebăm.

— In echipa de handbal a Su- 
cevii. Divizia B. Mi-a spus chiar 
decanul Facultății de sport de la 
I.E.F.S. El mi-a recomandat să 
nu-mi caut alt servici.

— Cine anume?
— Tovarășul Pamfil.
Intrucît nu cunoaștem nici un 

decan Pamfil la I.E.F.S. Bucu
rești, îndrăznim să i-o spunem, 
și tui Mihai Cantoremu. „A, du. 
se scuză el, uitasărn să precizez 
că mă referisem la Facultatea de 
educație fizică de la Institutul 
pedagogic din Suceava; oricum, 
ce mi-e I.E.F.S., ce mi-e asta 
de la Suceava, tot sport se face, 
iar promisiunea decanului e pro
misiune, acolo voi primi și bani, 
voi ajunge și student".

Ne îndoim că un cadru didac
tic universitar i-ar fi putut cere 
cuiva să nu se angajeze în pro
ducție, promițîndu-i în schimb 
marea cu sarea de dragul ochilor 
lui frumoși, impingîndu-l de la 
spate pe drumul parazitismului. 
„Angajat în echipa de handbal" 
sună ciudat, nefiresc, și, de fapt, 
nici nu poate fi legalizată o a- 
semenea titulatură, decît în min
tea cuiva care visează (scuza- 
ți-ne expresia, tovarășe Canto- 
reanu) cai verzi pe pereți roz.

Așadar, cu ce-și onorează unii 
tineri existența? Iată un subiect 
pentru o anchetă viitoare, pe 
care e-o promitem; o anchetă 
despre factorii favorizanți ai pa
razitismului, chiulului și irespon
sabilității.

Petre Brehuiescu t 
,.N-are omul voie să 
bea un țoi ? Și de ce 
v-ațl oprit tocmai la 
masa noastră ?"

Filozofie și religie: ANTINOMII SAU COMPATIBILITĂȚI ?
Se poate vorbi de o religie a 

filozofiei, așa cum vorbim de o 
filozofie a religiei ? — ne în
treabă studentul P. Datcu din 
Timișoara. Același preopinent 
mai întreabă dacă filozofii sînt, 
de regulă, oameni religioși și 
dacă teologii sînt într-un anume 
fel filozofi.

Religia și filozofia sînt forme 
distincte ale conștiinței sociale. 
Cea din urmă, ivită în urma re
ligiei, deci pe o treaptă mai dez
voltată a istoriei spiritului ome
nesc. exprimă în fapt o profundă 
„insatisfacție intelectuală" față 
de teism. Recursul la filozofare 
indică. în mai toate cazurile, o 
revoltă antiteistă. Ceea ce nu 
înseamnă, desigur, că ateismul 
este funciar oricărei filozofii. Se 
știe că istoria ateismului valo
rifică cu precădere știința și fi
lozofia materialistă, că materia
lismul dialectic constituie ipo
staza cea mai înaltă a gindirii 
ateiste. Rezultă oare din aceasta 
că filozofiile nematerialiste sînt 
„pure" teologii ? Răspunsul la o 
asemenea întrebare se cuvine a 
fi deosebit de nuanțat deoarece 

altminteri : a. cedăm, pe ne
drept, doctrinei religioase un te
ritoriu de gindire care de fapt 
nu-i aparține ; b. privăm isto
ria ateismului de un tezaur de 
idei anti-teiste deosebit de fe
cunde în respingerea teoretică a 
teismului.

FILOZOFIE SAU RELIGIE
Filozofia, în speță raționalis

mul, nu are un substrat religios. 
Chiar și atunci cînd unele filo
zofii s-au dorit și s-au autopre- 
zentat ca religii (spre pildă ca
zul „religiei rațiunii", în timpul 
revoluției franceze, sau „religiei 
iubirii" propusă de filozoful ma
terialist german Feuerbach) nu 
a fost vorba de fapt de aspirația 
acestor filozofii către o sacrali
zare, înțeleasă „stricto senso". 
Religia și filozofia sînt două 
forme ale conștiinței sociale ce 
se pot întrepătrunde uneori (în 
special în cazul filozofiei spiri
tualiste). dar nu se pot substi
tui. între materialism și religie 
există chiar o opoziție radicală, 

ireconciliabilă. De aceea, istoria 
ateismului este in primul rind o 
istorie a științei și materialis
mului.

Pentru cultura europeană 
cheia ateismului modern se gă
sește în originala filozofie gre- 
co-latină. Vechii filozofi se re
fereau deja la o „substanță" și 
la o „lume", increate. Atomiștii 
antici dau o viziune originară 
și originală asupra materialită
ții lumii.

Peste secole materialiștii fran
cezi ai veacului al 18-lea vor 
releva raporturile antinomice 
dintre știință și credință, dintre 
umanism și religie.

Feuerbach, Marx. Engels, Le
nin pun bazele, primul pentru 
o filozofie materialistă a reli
giei, cei din urmă pentru o filo
zofie și sociologie științifică a- 
supra complexului fenomen re
ligios.

Istoria ateismului consem
nează, de asemenea, numele a 
numeroși oameni de știință, care 
prin descoperirile lor au con
tribuit Ia montarea și îmbogă

țirea viziunii materialiste și 
dialectice asupra lumii.

Filozofia materialistă și ști
ința constituie, așadar, un prin
cipal și nesecat izvor de idei, 
ipoteze, teorii și explicații de
favorabile religiei și sprijini
toare pentru ateism. După cum 
arătam, întru combaterea irațio
nalismului religios de un real 
sprijin poate fi și filozofia ra- 
ționalistă nematerialistă, respec
tiv argumentele atee, implicate 
sau explicitate de către aceasta. 
Nu voi exemplifica aci cu autori 
străini sau români, dar evoc 
spre pildă importanța utilizării 
în propagarea ideilor ateismului 
la noi a unor importante argu
mente formulate de filozofi ro
mâni raționaliști, unii dintre ei 
nematerialiști din prima jumă
tate a secolului XX ca C. Rădu- 
lescu-Motru, D. A. Roșea, M. 
Ralea, M. Florian ș.a. Lui M. 
Florian, spre pildă, i se datorează 
cunoscuta expresie : „Iraționa
lismul religios întreține nu mo
rala, ci forța amorală și stupidi
tatea".

FILOZOFII Șl RELIGIOZITATEA

Cea de a doua întrebare pusă 
de studentul P. Datcu se înte
meiază pe împrejurarea biogra
fică reală a atitudinii religioase 
exprimată deschis de o seamă 
de filozofi, oameni de știință, U- 
terați, artiști etc.

împrejurarea de mai sus pare 
surprinzătoare mai cu seamă în 
cazul filozofilor la care fapta și 
gîndul se presupune că for
mează un stil de viață indes
tructibil. Cum de asemenea, se 
dovedește surprinzătoare situa
ția în care un teolog — filozof 
să-și mai păstreze ..nealterată" 
credința sa religioasă.

La aceste întrebări nu pot răs
punde decît că viața (și perso
nalitatea) reală a indivizilor 
este mult mai complexă și con
tradictorie decît lumea ideilor, 
luată de-sine-stătător. Factorii 
religiozității sau lreligiozității 
nu sînt doar de factură intelec
tuală. Ei relevă o dialectică 
concretă a raționalului cu afec
tivul, conștientului cu subcon

știentul, a individualului cu ge
neralul. Vîrsta. sexul, firea, li
nele particularități caracteriale, 
istoria vieții personale își spun 
cuvintul in atitudinea concretă 
față de religie.

Faptul că există filozofi ce a- 
doptă atitudini religioase. în 
dezacord cu propria lor filozo
fie (naționalistă etc.) nu face 
decît să confirme din nou cit 
de anevoioasă este întronarea 
mentalității laice în conștiința 
oamenilor, chiar dacă aceștia 
dovedesc întinse cunoștințe știin
țifice și o viziune raționalistă 
„regională" asupra lumii. Spun 
„regională" deoarece un rațio
nalism — dialectic și materialist 
— integral nu se dovedește com
patibil cu concesiile, cit de in
fime ar fi ele, făcute religiozi
tății, ca stare mentală sau com
portamentală. Criza de religio
zitate constituie un fenomen e- 
xemplar, fa care regresia rațio
nalității prevalează asupra tri
umfului, Împotriva îngrijorării, 
fricii, suferinței. Ignoranței. De 
regulă conștiința umană scin

dată se complace în problema
tizare. Și dilemă, chiar. De a- 
ceea dialectica materialității 
laice — in cazul unor ginditori 
nematerialiști — evidențiază pe 
lingă contradicțiile conștiinței 
(maniera de raportare filozofică 
la acea problematică de gindire 
și viață care comportă fie so
luții teiste, fie ateiste) și situa
ții : de „compatibilitate" între 
dimensiuni ale mentalității ex
primate în mecanisme protec
toare de evaziune și compen
sare sau complementarități din
tre raționări. retorizări și justi
ficări „logice" ; sau ambiguități 
antagonice (aspecte asupra că
rora nu se poate tranșa, dacă 
sînt sau nu contradictorii) 
ș.a.m.d.

Toate aceste oscilări și echi- 
vocurj sînt însă străine filozo
fului ce-și face din concepția 
materialismului dialectic nu 
doar o profesiune „de credință", 
ci un stil de viață.

în marxism, ateismul este un 
corolar al umanismului și o ex

presie nemijlocită a concepției 
materialist-dialectice asupra lu
mii, societății și omului. El este 
implicat în toate orientările u- 
manismului practic și teoretic, 
marxist : în filozofie, în știință, 
în artă, în viața politico-moraiă, 
în viața reală a constructorilor 
socialismului.

Căci rațiunea ateistă este fa 
primul rind o rațiune filozofică 
pentru că și întrucit răspunde 
la o problematică pentru totali
tatea existenței, abordată sub 
aspectul unității și sensului ei. 
Or, la o atare problematică nu 
se poate răspunde de pe poziția 
unilaterală a uneia sau alteia 
dintre laturile cunoașterii sau 
comportamentului uman. Este 
aici reclamată o viziune teore
tică integratoare cu deschidere 
spre un stil de viață multilate
ral care să înglobeze întreaga 
experiență umană în activita
tea materială și spirituală. De 
aceea, rațiunea ateistă este o 
rațiune eminamente dialectică și 
materialistă, atît în gindire cit 
ți în viață.

Dr. H. CULEA
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CU ȘANTIERELE TĂRII IN LEGĂTURĂ DIRECTĂ
TIRGOVIȘTE

CELE 53 DE ZILE AVANS
ALE CONSTRICTORILOR

Răspunde ing. LIA MANOLIU,
maestră emerită a sportului, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

— Nici bani, nici 
casă, nici mașină. 
Ci a găsi preocu
parea, profesiunea 
care ți se potriveș
te, de care are ne
voia societatea și 
care valorifică in
tens calitățile per
sonale intelectuale, 
pshice și chiar fi
zice ; a te confunda 
cu ceea ce faci ; 
u-ți contopi viața 
cu munca. Reușita 
nu este numai apa
najul unor oameni 
excepțional dotați. 
Integrarea în. mun
că, în viață, care 
aduce satisfacții 
omului și foloase 
societății este prin

cipala formă a 
reușitei. Și viața 
particulară e foarte 
importantă, și ea 
e o formă de reu
șită. Pentru o fe
meie problema se 
pune diferențiat, de 
la o epocă la alta ; 
de la o concepție — 
o viață ușoară ală
turi de un bărbat
— la alta — o viață
demnă, prin mun
că, care să-i ridice 
prestigiul, să-i a- 
ducă bucurii mai 
statornice. Mă
bucur că trăiesc o 
asemenea epocă, în 
care femeia poate 
reuși prin ea însăși, 
că nu trebuie să 
mai accepte un tîrg 
umilitor.

— Pentru a reuși, 
trebuie neapărat in
corporată experien
ța celor vîrstnici ?

— Trebuie să fie 
cunoscute prece
dentele, dar nu 
cred că e bine să 
se meargă numai 
pe căi prea umbla
te. Atit pentru că 
ele nu se potrivesc 
oricui, cit și pentru 
că fiecare trebuie 
să forțeze o cale 
originală de dez
voltare și afirmare 
personală. Tînărul 
trebuie să încerce 
0 experiență a sa ; 
să simtă experiența 
pe pielea sa. Alt
fel, viața n-are nici 
un haz și destul de 
puțin rost. De altfel 
fiecare generație, 
dar mai ales fie
care individ în 
parte trăiește o ex
periență a sa, ca 
nașterea și moartea 
pe care nu le trăim 
prin altcineva, ci 
singuri. Tinerii ma- 

* nifestă o oarecare 
rezistență la sfaturi
— nici eu n-am 
prea acceptat sfa
turi. De fapt, pă
rinții mei nici nu 
mi-au dat sfaturi
— nici mie, nici 
fraților mei ; mama 
ne spunea : „Să nu

ne faceți de rîs“. 
De asta ne-am fe
rit sau am încercat 
să ne ferim. Exis
tă, sigur, niște nor
me generale, de 
educație necesară, 
dar noi mai mult 
ne-am orientat ui- 
tîndu-ne în jur și 
la ei.

— Se întâlnește 
des tentația de a 
respinge sfatul sau 
dimpotrivă de a 
imita. Cum rezol
văm dilema ?

— Din partea 
noastră, a celor mai 
vîrstnici, printr-un 
exemplu tăcut. Nu 
atit proclamarea 
unor adevăruri, cit 
exemplul care le 
dovedește valabili
tatea. Tinerii se 
grăbesc să obțină 
o atestare, o con
sacrare chiar. Unii 
preferă drumul 
scurt, către scopuri 
strălucitoare. Un 
drum al succesului 
rapid. Eu am fost 
omul drumului lung 
și chinuit. Sint însă 
firi care nu suferă 
nici o amînare. Să 
recunoaștem că do
rința de realizare 
le înnobilează vîrs- 
ta cu visuri, cu nă
zuințe ; uneori nu 
le ating, nu atit din 
„neînțelegerea" ca
re întârzie din 
partea celor mai 
în virstă, cit din 
lipsa de convingere 
a lor înșile, a ti
nerilor că reușita

înseamnă muncă, 
înseamnă sacrificii. 
Cînd încerc să ex
plic unor tineri 
sportivi că perfor
manța înseamnă o 
viață sportivă echi
librată, dăruire, 
perseverență, pină 
la uitare de sine, o 
disciplină riguroa
să, pe mulți ii simt 
că-și spun in gind : 
„Păcălim noi viața 
și fără asemenea 
sacrificii"... Și
timpul trece, și ti
nerețea, și omul 
ajunge la o virstă 
cind talentul s-a 
irosit și nu mai e 
nimic de făcut. De 
aceea, cred că ti
nerii nu trebuie să 
suspecteze aprioric 
sfaturile, ci să aple
ce atent urechea la 
îndemnurile gene
rației și timpului 
lor. Sfaturi trebuie 
să se dea chiar 
dacă ei spun, sau 
se fac, că nu le 
ascultă. Intr-un fel, 
ele tot se vor pre
lucra lăuntric, chiar 
dacă ecoul va în
târzia... Și dacă ei 
susțin cu voce tare 
că sint liberi de 
vreo influență sau 
alta — un orgoliu 
propriu virstei —, 
nici nu vor re
cunoaște că trag 
prea mult cu ochiul 
Ia comportamentul 
altora, în unele ca
zuri dovedindu-se 
mai vulnerabili la 
exemplul negativ

Opiniile elevelor anului IV — 
învățătoare, Liceul pedagogic 

Timișoara
Reușita reprezintă împlinirea unui 

ideal. Este, sigur, mai ușor să-l formu
lezi decit să-l realizezi. (Elvira Hriț- 
can) • Împlinirea și nu atit a visului 
cit a ceea ce există în realitate, în via
ță nu departe de aoeste vise — in fa
milie, în școală, în societate. (Aurelia 
Kalnakov). • Totul depinde de cum 
știi să muncești, de educația primită, 
de conjunctura în care exiști • De
pinde de efortul neîntrerupt, de pu
terea, voința și perseverența in învin
gerea greutăților (Rozalia Babici, Io- 
landa Makszem) • Cum ? Aceasta este 
întrebarea cheie: muncind, dovedind 
în muncă aceleași calități pentru ca- 
re-i admiri pe cei ce te-au învățat 
să muncești (Milica Roșianu, Florica 
Micul • Iar aceasta înseamnă a mun
ci cu rost, a profesa o meserie pen
tru care ai chemare, în care ești bine 
pregătit, a dori ca existența ta să fie 
pusă în slujba oamenilor, să nu ți se 
poată reproșa nimic • Este inutil să 
fii tobă de carte dacă nu muncești pe 
măsura pregătirii.

decît receptivi la 
cel pozitiv.

— Reușita are. 
poate, la origiae. • 
potrivita alegere a 
profesiunii. • reală 
cunoaștere de sine 
a tânărului. Din- 
totdeauna nevoia 
opțiunilor funda
mentale ale Uniru- 
lai — pentru mese
rie. pentru căsăto
rie — s-a întâlnit 
eu lipsa sa de ex
periență—

— Da. dar nu 
sint îngrijorată că 
tinărul trebuie să 
aleagă la o virstă 
fragedă drumul in 
viață. La 18 ani 
gindeștâ atât de 
propriu, ești atit de 
pur incit abia a- 
tună iți alegi mai 
bine cale potrivită. 
Totuși trebuie să 
existe sprijinul fa
miliei și mai ales 
al profesorilor, care 
au apanajul o- 
biectivității. Unii 
părinți se gindesc 
pentru copiii lor la 
un viitor așezat, la 
siguranța materia
lă, la plasament 
Dar profesorii tre
buie să-i determine 
și pe unii și pe alții 
să se orienteze pe 
drumul pentru care 
tinărul are înclina
ții. Pot considera 
că au reușit în via
ță cei care și-au 
însușit meseria ce 
li se potrivește. 
Dar în »timpurile 
noastre de mari 
schimbări științifi
ce, tehnice, sociale 
nu se mai conside
ră ca un eșec 
schimbarea profe
siunii, chiar după 
20 de ani de prac
ticare a ei. Chiar 
dacă la un moment 
dat a fost potrivită. 
Alegerea meseriei 
este și o chestiune 
de conjunctură, u- 
neori poate chiar 
de modă a unei 
generații. Generația 
mea a optat pentru 
tehnică și pentru 
medicină. Tinerii 
sint foarte recep
tivi la apelurile 
generației — ape
luri ale societății 
receptate direct sau 
indirect. Important 
este să fie înțelese 
și apoi însușite 
prin cunoașterea 
posibilităților pro
prii — o problemă 
complicată pentru 
virstă tânără. Și a- 
ceastă cunoaștere 
de sine, primul pas 
spre cunoașterea 
celorlalți, va ajuta 
și la rezolvarea 
pozitivă a mo
mentelor cruciale 
ale pătrunderii in 
viață.

Cocsmucția căminului rine- 
riJer neUmilisti de i» Uzina de 
utilaj petrolier Tărgeriste a în
ceput cu o lună întârziere fată 
de grafic. Cauze de ordin obiec
tiv au determinat această tergi
versare. Cu toate acestea prin
tre constructori domnește opti
mismul : . Vem preda căminul 
— se angaja in ■urnele cor- 
structorilor Spiridon Veringă. 
jefui lotului Ia data de 8 au
gust sz. adică ea 33 de zile 
mai devreme deeit termenul 
planificat". Să Ce oare posibil ? 
„Sigur să da. afirmă șeful de 
brigadă Nicolae Leahu. Deja, 
din cele 3* de zile cu care am 
intirziat încă de la pornirea 
ceastâ neției. aaa recuperat M. 
Le vom recupera foarte repede 
si pe celelalte, după rare, men- 
ținind și chiar intensificind a- 
eest ritm vom reuși să predăm 
construcția la 8 august, așa cum 
ne-am propus". Noi argumente 
vin să se alăture celor amintite. 
„Pe agenda noastră de lucru, 
confirmă secretarul comitetului 
de partid al uzinei. Victor Bor- 
dea. mersul lucrărilor construc
ției căminului figurează intre 
preocupările cărora le acordăm 
atenție egală eu a celorlalte 
activități de importanță majoră. 
Prin analize decadale, la care 
participă toți factorii de răs
pundere. stabilim mersul lucră
rilor față de grafic, necesarul 
de materiale și căile de procu
rare a lor, necesarul forței de 
muncă. Sint stabilite apoi mă
suri concrete cu responsabilități 
precise. Așa stînd lucrurile, 
este imposibil ca atunci cind 
toți pun umărul să nu se poată 
realiza un obiectiv in termenul 
propus".

Am asistat la o astfel de ana
liză în sediul comitetului de 
partid și apoi la fața locului, cu 
proiectul și graficul de execuție 
in mină.

Participau primul secretar al 
Comitetului județean Dîmbovi
ța al U.T.C., Ion Iancu și Gheor- 
ghe Hodorcaș, instructor central 
al C.C. al U.T.C. pentru Dîm

bovița. De ce ți isslt ixtoctil 
central ? Fiindcă, e firesc, veți 
spune. Așa este. Numai că. de 
data aceasta. prezenta instruc
torului central avea ir.tâ o mo
tivație : răspundea. direct, de 
construcția căntâBUhti. O sarci
nă concretă, de care se ocupă 
personal.

Așadar o analiză a riad ului 
lucrării, privită insă prin pris
ma activității desfășurate de 
comitetul U.T.C. al uzinei, de 
contribuția r- participarea sa 
concretă la realizarea obiecti
vului. S-a spus lucrurilor pe 
nume, s-au fixat sarcini, terme
ne și responsabilități. Comite
tul n-a acționat suficient, n-a 
folosit toate pirghiile de care 
dispune. Este adevărat lucru
rile merg bine, dar puteau și 
pot merge Încă ți mai bine. 
Lista tinerilor care urmau să 
beneficieze de cazarea ia cămin 
încă nu fusese definitivată, iar 
popularizarea acestei acțiuni s-a 
făcut cu mijloace rudimentare, 
neeficiente — dteva anunțuri 
afișate prin secție — ceea ce nu 
a dus așa cum ar fi fost firesc 
la implicarea fermă și integrală 
a tinerilor in realizarea cons
trucției. însuși planul acțiunii 
de muncă patriotică a fost în
tocmit de altcineva, comitetul 
U.T.C. fiind doar informat des
pre acesta. Normal ar fi fost ca 
tocmai comitetul U.T.C. să fie 
inițiatorul și organizatorul între
gii activități, el să mobilizeze 
ceilalți factori.

Inlăturindu-le la timp, așe- 
zînd de la bun început — așa 
cum s-a întâmplat la Uzina de 
utilaj petrolier Tirgoviște — 
fiecare factor pe locul ce 1 se 
cuvine, distribuind exact gradul 
de responsabilitate și, mai ales, 
de participare, vom putea acțio
na energic, vom putea conlucra 
împreună nu numai pentru a li
chida rămînerile în urmă, ci și 
pentru a le realiza la tâmp sau 
chiar mai devreme.

UNDE SÎNT 

GOSPODARII 
DE PE ȘOSEAUA 

COLENTINEI ?

VOLUMUL DE CUNOȘTINȚE
SI CAPACITATEA DE RAȚIONAMENT
f ’

— Volumul de informație, deci, implicit, exigențele de me
morare sint mai mari pentru tinărul de astăzi.

Acest proces limitează capacitatea de raționament, latura 
formativă a instrucției și educației? Cum poate fi menținut — 
în aceste condiții — echilibrul dintre cele două laturi (informa
tiva și formativă) ?

Răspunde dr. ROBERT FLORU,
director al Institutului de psihologie din

CUM SE NAȘTE FONTA 
DE VLĂHIȚA?

frscit de fax. de ne șo- 
seaas VaercBzed Cmc — 
(MorfaW SecsMsc. de aado 
de saede se termînd aunuxcvl» 
racrotwe de cot e Căz'dni- 
ței, Utefeța are cer» eaiguu- 
tsc fi miracadoa. In spatele 
pieriapeioe, coborita de inter.- 
setate» aoarefan ssostan. bâ- 
eesietc o perdea șraui de 
eremasfofr ș> întâmplări. de 
gindun ssedeAsșite, a cerot 
veche exusenți atirnă deasu
pra orasuiui-uxină. Oamenii 
sint rari, străzile aproape 
pustii, porțile zăvorite ; o tă
cere urcă, așr menea unui cin 
ceda, rn intre’ ținutul.

Și totuși—
Există ore cind orașul se 

simple de lume. Autobuzele 
p carruocnele cu prelată duc 
oamenu ia Conoid, la Me- 
rești, ia Lueta; străbat calea 
insusti a Homorodulm if ic 
pini in cele mei izolate loca
lități. Apcr.. dm nou. se in
staurează liniștea. In spatele 
porților meri de stejar, se 
aud, din cind in cind, zgo
mote înfundate, toci înăbuși
te. femei dojenindu-și blajin 
copiei, bătrini răpind pămin- 
tul, mici firișoare de apă 
susurind in fundul grădinilor.

In față, jos in cale, se des
chide perspectiva uzinei. 6 000 
de oameni locuiesc, muncesc 
ți învață in numele ei. Pres
tigiul fontei de Vlăhița i-a 
strins laolaltă, i-a legat de 
aceste locuri. Fiind singura 
preocupare importantă, pre
pararea fontei ți-a însemnat 
adine pecetea în felul de a fi 
al oamenilor.

Dincolo de poarta între
prinderii aveam să descopăr, 
fu adevărat, o realitate cloco
titoare, violentă prin forța și 
dinamismul ei: macarale, 
cubilou ri, kaupere. benzi 
transportoare, conducte sub 
presiune, sute de bărbați, 
unii în salopete, alții în ma- 
ieuri umezite de transpirație. 
In cavernele focului, coace 
fonta de cea mai bună cali
tate. In creuzete, minuscule 
față de cele de la Hune
doara sau Galați, este trans
portată în turnătorie — o 
hală veche, plină de fum și 
mirosuri adinei, minerale.

Oamenii, aplecați peste gră
mezile de nisip și formele 
gata pregătite, au chipurile 
aspre, dăltuite parcă intr-o 
rocă spongioasă, grosieră. In 
partea dinspre furnale — 
cițiva tineri cu șorțuri lungi 
de piele, întinse peste pieptul 
gol.

— Mă numesc Jozsef Er
nest, a zis, am 19 ani, lucrez 
aici din ’72. Scuzati-mă, a 
venit macaraua cu fontă li
chidă.

— Pe mine mă cheamă An
dras Arpad, ciștig bine ca să 
zic așa, 2000 de lei pe lună, 
dar munca asta e destul de 
grea.

— Numele meu e Lodo 
Ignatiu, a zis. Aplecați-vă 
capul că vă lovește cuca de
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900 de grade, și nu-i tocmai 
plăcut să-i simți căldura.

Grămezile de nisip milos 
aburesc. Fumul și căldura se 
stratifică încet, încet sub pla
fonul de sticlă translucidă, 
apoi se strecoară în șuvițe 
dare, în aerul de deasupra 
uzinei. Hala e veche de zeci 
de ani, tehnologia de fabri
cație, de asemenea. Oamenii 
lucrează pentru că aici se 
fabrică cea mai bună fontă 
din țară, lucrează pentru că 
așa au lucrat și părinții, și 
bunicii, și străbunicii lor. La 
ora mesei, iși desfac pachete
le cu brinză și slană, sparg, 
cu o elementară plăcere, 
bulbii de ceapă roșie; ma
niacă încet, privind cazonele 
de fontă lichidă, care alune
că pe fondul plafonului de 
sticlă.

— E greu, dar nimeni nu 
s-a plins. Pentru că cei care 
se plîng, după primele zile 
o șterg iepurește. E greu, 
pentru că Vlăhița nu-i Galați, 
dar nici Hunedoara, mi-a 
spus Ștefan Mag, secretarul 
organizației U.T.C. de la 
Furnal-aglomerator. Dar asta

nu înseamnă că noi trebuie 
să fim în urma lor.

— Am făcut școala profe
sională la Hunedoara și de 
șapte luni lucrez aici. Fără 
îndoială că acolo sînt alte 
posibilități: tehnologii mo
derne, săli de spectacole, 
condiții de cazare mai bune, 
seri de dans în fiecare săp- 
tămînă. Vlăhița e încă depar
te de toate astea, dar am ve
nit aici pentru că toți ai mei 
aici s-au născut și aici au 
muncit (Ianos Balint, jurna
list, 19 ani).

— Am terminat liceul și, 
alături de alte trei fete (Mar
gareta Marton, Magdalena 
Gabor și Elisabeta Tomas) 
m-am înscris la un curs de 
calificare. Peste două săptă- 
mini voi lucra la strungul 
meu (Ibolya Sebestyăn).

— Comparați-mă cu ori
care dintre strungarii de aici 
din secție și pariez cu unu la 
o sută că nu am miini de 
fată cînd e vorba de prelu
crat fonta (Margareta Nistor).

Vlăhița, timp de mai bine 
de un secol și jumătate, a 
creat mii de cadre de jurna
liști, forjori, turnători-forjori 
pe care i-a trimis marilor 
centre siderurgice ale țării. 
Acum are ea însăși nevoie de 
noi cadre pentru secția de 
prelucrări mecanice, care va 
fi pusă în funcțiune anul a- 
cesta, pentru marea turnăto
rie care se va construi în cu- 
rind. Are nevoie de construc
tori și ingineri metalurgiști, 
de macaragii și jurnaliști 
pentru că, începind de astăzi, 
Vlăhița s-a decis să învingă 
decalajul ce o desparte de 
marea realitate a metalurgiei 
moderne. Un nou pas care 
trebuie făcut într-un timp 
record. Cu oamenii care exis
tă și cu oamenii care vor mai 
veni, cu cei care coc și cu 
cei care se pregătesc să coacă 
metalul, cu cei care mai 
transpiră, înghesuiți în fumul 
halelor, și cu cei care vor 
lucra în noile hale ultra
moderne.

Zeci, sute de oameni pen
tru noile turnuri ale metalu
lui...

PAVEL PERFIL
AL. DOBRE

—Perspectivele și 
posibilitățile de re
alizare ale tinere
tului nostru sint 
incomparabil mai 
vaste decit cele din 
trecut. Dar și exi
gențele sint sporite. 
Pentru a face față 
cu succes misiunii 
lui sociale, tinărul 
din zilele_ noastte 
trebuie să acumu
leze tot mai multe 
și mai diverse cu
noștințe pe care să 
le pună în valoare 
cu maximum de e- 
ficiență. Sîntem su
puși unui adevărat 
„asalt informațio
nal" și nu rareori 
se afirmă că solici
tarea memoriei ar 
limita posibilitățile 
de manifestare a 
gîndirii creatoare. 
In realitate este o 
falsă problemă. 
Gîndirea nu poate 
opera fără elemen
tele achiziționate în 
procesul învățării ;

posibilitățile de a 
găsi soluții adec
vate și căi noi de 
rezolvare sporesc 
dacă volumul in
formației stocate 
este mai mare, da
că cunoștințele sint 
selecționate, ierar
hizate și organizate 
rațional. Cu alte 
cuvinte, dacă este 
adevărat că nu e- 
xistă gindire fără 
învățare și memo
rare, și reciproca 
este la fel de vala
bilă, in sensul că 
procesul memorării 
și învățării benefi
ciază în cel mai 
înalt grad de gindi
re. Nu există deci 
riscul ca sporirea 
volumului de cu
noștințe să limiteze 
capacitatea de a ra
ționa. Dar cunoștin
țele trebuie să fie 
operante, nu un ba
last pentru gindire. 
Psihologia dispune 
de numeroase date

București 

privind relațiile 
dintre învățare și 
gindire ; memora
rea mecanică nu 
servește gîndirii 
productive. Prin 
cultivarea forme
lor active de în
vățare (învățarea 
prin descoperire, 
problematizarea si
tuațiilor, examina
rea din diferite 
puncte de vedere a 
unei soluții) elevul 
sau studentul este 
incitat să se infor
meze și să caute 
activ căile de rezol
vare. Din ce în ce 
mai mult lecția ,.a- 
cademică" tinde să 
fie înlocuită prin 
dialogul viu între 
profesor și elev sau 
student ; se incită 
astfel o motivație 
epistemică — tre
buința de cunoaște
re — care orientea
ză, stimulează și 
întreține întreg 
procesul învățării.

In procesul cău
tării informației, 
sursele nu se reduc 
la consultații și do
cumentare ; legă
tura cu viața, cu 
practica profesio
nală și socială re
prezintă mijloace 
care ajută nu nu
mai la fixarea în 
memorie a noțiuni
lor. dar și la trans
formarea activă a 
tânărului, la înte • 
grarea activității 
lui in ansamblu] 
problemelor socie
tății in care trăieș
te și la a cărei dez
voltare contribuie 
în mod direct

Echilibrul între 
latura instructivă și 
cea formativă se 
obține numai prin- 
tr-o îmbinare judi
cioasă a acumulării 
raționale a infor
mației cu utilizarea 
ei în viață, în con
cordanță cu nevoile 
societății.

Rubrică realizată de GEORGETA RUTA

O primă impresie care ne în
soțește la fiecare bloc aflat în 
construcție: parcă din pămîntul 
și molozul împrăștiat în jur au 
răsărit și cresc cu iuțeală cape
te de sirmă de oțel, fragmente 
de fier-beton de toate lungimi
le. Nu le adună nimeni, ajung 
cel mai adesea — spune un con
structor — în gropile de gunoi 
ale orașului. Dacă s-ar strînge 
aceste resturi și s-ar pune cap 
la cap, ar rezulta o lungime de...

N-are nici un sens să calcu
lăm. Risipa e tot risipă, indife
rent de volumul ei și conducerea 
întreprinderii de construcții și 
montaje are obligația să ia cele 
mai eneigice măsuri pentru im
punerea ordinei și spiritului de 
economie pe șantierele sale. Și o 
întrebare pe adresa comitetului 
U.T.C. al sectorului construcții: 
tinerii din această organizație 
nu au angaj'amente de colectare 
a fierului vechi ? Cum și le în
deplinesc ?

Aceeași nepăsare se manifestă 
față de toate materialele cu care 
se lucrează. In apropierea blo
cului 33, corpul A, pe care-l 
construiește și lotul 2 al I.C.M.-5 
pot fi văzute aruncate claie pes
te grămadă sute de cofraje, în 
cea mai mare parte deteriorate. 
Sint aduse aici, de vreo trei 
luni, spune șeful lotului, tovară
șul maistru Grigoris Giuras, stau 
în ploaie expuse degradării. Cînd 
avem nevoie de un anumit co- 
fraj trebuie să le răscolim pe 
toate ca să-l descoperim. Ele 
ar fi trebuit așezate în ordine 
și cu mai multă răspundere pen
tru integritatea lor.

Dar neglijența se răzbună. Sta
rea proastă a cofrajelor deter
mină calitatea proastă a lucră
rilor. De cum te apropii de 
blocul 50 — garsoniere se ob
servă un perete strîmb. l-am ce
rut explicații maistrului Cons
tantin Iordan. Ne-a confirmat 
presupunerile. Cofrajul a fost

lovit cu macaraua și s-a strîmbat. 
Dar s-a lucrat mai departe. Mais
trul ne „liniștește" imediat : 
peretele e înclinat doar cu 14 
cm. Au fost chemați proiectan
ta și au spus că nu-i nimic grav. 
Cum poate tolera conducerea 
I.C.M.-6 astfel de abateri ? Tot 
aici am găsit o echipă de 11 
zidari, condusă de Ion Stan ca
re pină la ora 12 nu lucrase 
nimic. II așteptau pe maistru să 
le dea de lucru. Cițiva pași mai 
încolo, blocul nr. 8, ansamblul 
Petricani, se află în întîrziere 
cu două luni din lipsă de zidari. 
Indisciplina mai are aici o ex
plicație. N-am găsit nici un șef 
de șantier la fața locului. Ni s-a 
spus că sînt plecați, ba după 
materiale, ba la direcție. Șeful 
șantierului care construiește blo
cul 8 era la Tirgoviște după 
muncitori deși aceasta e treaba 
Serviciului personal al întreprin
derii.

— Lucrările noastre sînt în

întîrziere, spune inginerul Mircea 
Bențe și din lipsa unei macara
le. Ni s-au adus în urmă cu 
două săptămîni vreo patru din 
import, dar se așteaptă sosirea 
specialiștilor străini ca să le 
monteze.

— Probabil că așteptați să 
vină cineva tot din altă parte ca 
să strîngă și această grămadă de 
var aruncată in noroi, facem o 
aluzie la cele 500 kg de var îm
prăștiate pe jos.

— A, nu, cine știe cum a ni
merit aici 1

In locul altor comentarii cre
dem că este mai potrivită o in
vitație pentru conducerea între
prinderilor care construiesc aici, 
de a se deplasa la fața locului, 
nu ca noi, cu aparatul de foto
grafiat, ci cu măsurile corespun
zătoare pentru impunerea ordi
nei și disciplinei.

ROMULUS LAL
Fotografii: O. PLECAN

SILVICULTORII 
CLUJENI 

LA DATORIE
Silvicultorii din județul Cluj 

au împădurit 1 900 ha, depășind 
prevederile planului anual încă 
din perioada campaniei de pri
măvară. Concomitent cu extin
derea suprafeței pădurilor, care 
acoperă astăzi 24 la sută din te
ritoriul județului, se face remar
cată preocuparea susținută pen
tru schimbarea actualei structuri 
a compoziției arborelui, în cadrul 
căreia foioasele reprezintă 65 la 
sută, iar rășinoasele 35 la sută, 
în acest sens, din cele 1 500 ha 
împădurite, în medie, anual, 95 
la sută sînt destinate esențelor 
rășinoase. Pe această bază, se 
preconizează ca în următorul de
ceniu rășinoasele să ocupe 40 la 
sută din suprafața pădurilor. Pe 
de altă parte, pentru mărirea ca
pacității de producție a fondului 
forestier se întreprind susținute 
acțiuni în vederea înlocuirii spe
ciilor de arborete cu productivi
tate redusă. Sînt, astfel, substi
tuite 800—1 000 ha anual. în 
cadrul acestor lucrări se creează 
culturi silvice avînd drept scop 
creșterea producției lemnului 
pentru celuloză, realizîndu-se a- 
nual 500—600 ha de astfel de 
culturi.

(Urmare din pag. I)

te de producție de către oameni 
care nu cunosc producția. Păi, 
judecați și dumneavoastră, aici 
la Tuzla, unde dispunem de cel 
mult 300 brațe de muncă în
tr-un an, putem oare să execu
tăm nivelări pe 1 400 de hecta
re? Iar in condițiile în care tre
buie să cultivăm 3137 de hec
tare putem noi să asigurăm u- 
darea prin brazde a jumătat» 
din suprafață, știind că la 100 
de hectare sint necesari cel pu« 
țin 20 de oameni? Firește că 
nu! Am sesizat acest aspect, daf 
nimeni nu ne-a luat în seamă. 
Și astfel, deși, de doi ani. apa 
străbate pe în toate di
recțiile, moșia con’wrati ?ei, noi 
nu putem ben?«eia .„cest a- 
vantaj. 900 de hectare n-au fost 
niciodată irigate, iar celelalte 
500 dacă au primit o udare-două 
intr-un an. Și producțiile plani
ficate le avem la cota maximă 
fixată pentru suprafețele ame
najate pentru irigații, iar ce este 
mai important, recolta obținută, 
aceasta este cam cu 2 500-3 000 
de kilograme de porumb sub 
prevederile la hectar. în același 
timp noi rambursăm, anual, 900

de mii de lei în contul împru
muturilor primite și 400 de mii 
diferite dobînzi, deși jumătate 
din suprafața evidențiată în 
scriptele de la județ ca amena
jată pentru irigații, nu poate 
primi apa.

Situații aproape identice Ia 
cooperativele agricole din Te-

tite definitiv pentru irigații ? 
Răspunsul firește, este acesta : 
să fie nivelate. Dar cine să e- 
xecute acest foarte mare volum 
de muncă ?

Privirile sînt îndreptate, în 
primul rînd, către unitatea spe
cializată creată în cadrul jude
țului. Tovarășul Bruno Anghe-

apelat la această resursă, deși 
în iarna trecută — săracă în 
precipitații — s-ar fi putut lu
cra cu foarte bune rezultate. In
vocarea oricăror motive rămîne 
însă fără fundament.

Și, firește, nu pe ultimul plan 
se plasează rezerva imensă de 
energie pe care o reprezintă an-

Dar de ce cu robinete

chirghiol, Dulcești, Agigea, Chir- 
nogeni, Peștera, Poiana, Costi- 
nești, Limanu...

Lucrurile sînt limpezi : în 
marele sistem de irigații Valea 
Carasu. 37 000 de hectare nu pot 
primi apa din cauza unui singur 
impediment : suprafața nu este 
nivelată. întrebarea care se pu
ne este : ce trebuie făcut pen
tru ca in tâmpul cel mai scurt 
și aceste terenuri să fie pregă-

închise ?
lini, directorul O.I.F., vorbea 
despre organizarea lucrului, 
pentru toate utilajele, 24 de ore 
din zi. Se ciștigă astfel circa 
1 500 de hectare la ritmul de lu
cru inițial stabilit. Apoi se cere 
apelat la contribuția mecaniza
torilor. Echiparea tractoarelor 
cu lame pentru nivelat ar fi o 
soluție. Ar rezulta circa o mie 
de hectare amenajate pe lună. 
Din păcate, doar sporadic s-a

trenarea tinerilor la acțiuni pa
triotice vizind grăbirea include
rii în circuitul suprafețelor cul
tivate în sistem irigat a tuturor 
terenurilor, pină la ultima pal
mă de pămînt. Numai că, în 
ultima vreme Comitetul jude
țean Constanța al U.T.C. 
a pierdut din vedere iniție
rea unor astfel de acțiuni. 
Inițiativa declanșată cu un 
an și jumătate in urmă „Să

sprijinim, prin forțele noastre, 
irigarea tuturor suprafețelor a- 
menajate", se vede treaba că a 
fost în actualitate doar atunci, 
timpul, în loc să-i amplifice a- 
ria de cuprindere, i-a atrofiat 
complet forța. Acum, angaja
mentul este doar piesă la dosar. 
Cită valoare n-ar fi dobindit e- 

. concentrat pe șantierul 
finalizării amenajării pentru iri
gații a tuturor suprafețelor cu
prinse în sistemul Valea Carasu!

Faptul că 37 000 de hectare nu 
se irigă în sudul Dobrogei tre- 
DVie să alerteze și conducerea 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor. Exis
ta o lege care obligă la folosirea 
tuturor suprafețelor amenajate 
pentru irigații, iar dacă organele 
agricole ale județului Constanța 
nu-și propun acționarea in spi
ritul ei, e de datoria ministeru
lui să intervină. A pierde spo
rul de recoltă a 37 000 de hec
tare e un _„lux“ prea mare, in
admisibil în condițiile in care 
toți lucrătorii ogoarelor, aseme
nea întregului popor, sînt anga
jați în bătălia realizării înainte 
de termen a prevederilor cinci
nalului.
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SEVERITATEA MARILOR IDEI
Orice lucru prost făcut este, 

într-un fel, o jignire a firii. Cînd 
unul din tonuri, fie el cit de 
greu de auzit sau de mărunt in 
orchestră sună fals, ceva din ar
monia universală este în sufe
rință. In domeniul artei, lucruri
le sînt ji mai limpezi — și mai 
gingașe, și mai dificile. Tn impe
riul frumosului moral dezacordul 
e o crimă. A minți marea cu va
luri, a cîrpi cerul cu stele — iată 
o întreprindere care provoca o 
cutremurată oroare celui mai ma
re poet român. Travaliul patetic 
al artistului nu e legendă. Cu 
atît mai mult cu cît, dacă n-are 
geniu, (ce geniu n-a fost sigur că 
creează capodopere ?) artistul e 
într-o permanentă frămîntare, el 
nu poate fi sigur că ceea ce face 
este fără cusur, trebuie să i-o 
spună alții, cei pentru care cre
ează. Uneori i-o spun după ce 
el de mult nu mai este, uneori, 
scriind despre sine — scrie pen
tru copiii nenăscuți ai veacului 
său. Cazurile cele mai dramatice 
și cele mai emoționante. Dar nu 
cele mai dese. Epoca noastră, 
mai puțin evanescentă ca altele, 
mai puțin dispusă să acorde ar
tei prerogativele viitorului pro
babil — cerîndu-i mai mult de
cit oricînd să exprime prezentul 
și să se exprime în el — garan
tează in schimb, cu o vigoare 
fără precedent, recunoașterea 
valorii. Mai lucizi, mai informați 
și mai avizați — public și critică 
pun diagnosticul aproape fără 
greșeală și fără omisiune — 
„dramele nerecunoașterii talen
tului" se împuținează atît de 
mult incit pînă și noțiunea 
devine suspectă. Asistăm de 
altfel la o permanentă grijă 
pentru asanarea peisajului artis
tic — în speță literar — pseu- 
doproducțiile fiind arătate cu 
degetul chiar cu o oarecare cru
zime. Dar publicul și critica, de
pășind de mult epoca „scrieți 
băieți, cît mai mult, numai să 
scrieți" manifesta o iritare fi
rească față de scriiturile care nu 
sînt. scrieri literare. Revistele li
terare caută în paginile confra
ților poeme neizbutite, deșartă 
sertarele burdușite de scrisori de 
la cititori in care aceștia își ex
primă opinia ..despre cutare po
em abscons din care nu se în
țelege", metaforele șchioape sînt 
aduse in piața publică, durerile 
căznite la fel, ba chiar și iubiri
le fără zbor. Se cere mereu — 
revistelor, editurilor, exigență și 
iar exigență, lucrul este firesc 
pentru că dacă întotdeauna s-a 
scris literatură proastă și e Pr0'

CONCERTELE SĂPTĂMÎNII
Din peisajul mozaicat al vieții 

muzicale am reținut pentru 
dumneavoastră, stimați cititori, 
citeva concerte ale căror progra
me bine alese, variate precum și 
numele unor muzicieni de pres
tigiu la pupitrul diverselor or
chestre sau ca soliști, vă vor 
atrage, fără îndoială.

• La Bacău, vineri 10 mai, 
ora 20 in sala Casei de cultură 
„V. Alecsandri". concertul sim
fonic se deschide cu Rapsodia a 
II-a de G. Enescu, o muzică de 
esență românească. meditativă, 
evocatoare a unui intreg univers 
popular, model inegalabil al ge
nului. Dificilul ..Concert pentru 
violoncel și orchestră-* de R. 
Schuman, împletire de virtuo
zitate și cantabilitate romantică, 
va avea ca solist pe Rosa Wilhel
mina Herta iar ..Concertul nr. 2 
pentru clarinet și orchestră" de 
Weber, va solicita din plin mu
zicalitatea clarinetistului Romeo 
Tudorache. Tn aceeași seară se 
va face auzită muzica sensibilă 
și atît de grăitoare prin care 
Ceaikovski a cintat dragostea lui 
Romeo și a Juliette:. Concertul 
va fi dirijat de Imre Mogoș. Unr 
concert simfonic de muzică ro
mânească. dedicat aniversării a 
30 de ani de la eliberarea patriei 
și Congresul al XI-lea al P.C.R., 
va avea loc vineri, 17 mai. 
Programul vocal va fi susținut 
de corul Institutului pedagogic 
din Bacău iar orchestra simfoni

babil că multă vreme încă ea 
va mai face parte din „peisajul 
literar", este tot atît de adevă
rat că nouă nu ne este indiferen
tă orientarea cititorului spre va
loare, orientare pe care nu do
rim — și nu putem, prin forma
ția noastră estetică marxistă s-o 
lăsăm la voia întîmplării. Si
gur că aici este loc pentru su
biectivism, ba uneori pentru 
considerente extraliterare, dar 
operația în sine este normală, 
trebuincioasă și global, exactă.

O proză care nu spune nimic, 
decit cel mult că autorul său 
exnerimentează un stil, e, pentru 
cel care înfruntă dificultățile de 
lectură — enervantă. El se în
treabă de ce s-a pierdut un spa
țiu de revistă — sau hirtie de 
tipărit, care putea să se lase 
așternută de o mină mai sigură. 
Un poem din care „nu se în
țelege", dacă nu provoacă com
plexe celor mai slabi de înger 
și care nu au „urechea pentru 
frumos" destul de activă, se pă
răsește după al doilea vers. Fără 
pierderi morale. Punerea lor la 
stîlpul infamiei este necesară, 
dacă nu se face cu exagerare. 
Mai precis, dacă nu se acordă 
fenomenului mai mult decit me
rită. Lectorul este avizat, el cu
noaște, dacă e un iubitor al căr
ții, prețul și sunetul valorii și nu 
trebuie să i se spună mereu 
unde se pune virgula și semnul 
exclamării. Ideal ar fi desigur e- 
vitarea selecției — la lectură — 
evitarea confuziei din start, pur 
și simplu prin netipărirea scrie
rilor proaste. Dar editorul sau 
redactorul de revistă se poate 
înșela, de bună credință fiind, 
el poate'auzi sunet pur acolo un
de e doar zgomot. Esențialul 
deci este ca asta să nu se în- 
tîmple prea des, ponderea să 
fie păstrată și arta adevărată să 
fie nu numai recunoscută ca 
atare — dar să aibă și la număr 
primul loc.

Sigur că e trist să vezi ma
rea mânjită cu valuri. E urit. 
Mai grav însă este cind marile 
idei, ardentele idei, strălucitoa
rele idei, ideile sfinte, ideile fun
damentale ies cenușii și fără 
ecou din harnice, inimoase con- 
dee netalentate. Cine n-are ver
bid scînteietor n-ar treimi să 
aibă dreptul de a scrie despre 
patrie. Cine n-are in suflet vu
ietul mulțimilor și nu-și simte 
versul de bronz, n-ar trebui lă
sat să toarn» fontă pe hirtie. In
tențiile lăudabile și sentimentele 
frumoase ne aparțin tuturor. Ta
lentul de a le face să sune ca 

că va executa „Simfonia I** de 
Zoltan Aladar.

• Clujul este prezent în a- 
ceastă săptămină cu citeva con
certe simfonice. Simbătă. 11 mai 
ora 19.30 și duminică. 12 mai. ora 
11. în cadrul concertelor educa
tive. un program atractiv care 
cuprinde : „Muzica pentru flaut, 
percuție și orchestră de coarde-* 
de W. Berger al cărui solist este 
flautistul Simon Octavian, „Cin-

tecele ucenicului pribeag" de 
G. Mahler, ciclul de lieduri de 
o romantică plasticitate, inspira
tă de simplitatea cintecului 
popular, avindu-1 ca solist pe 
Vasile Micu. In zilele de 15. 16. 
17 mai. Filarmonica clujeană va 
interpreta, in cadrul concertelor 
de la Turda. Hunedoara și Deva, 
„Tarantela- de M. Negrea, 
..Simfonia spaniolă** de E. Lalo. 
lucrare atît de cunoscută și în
drăgită pentru generozitatea ine
galabilă a melodiilor și a rit
mului cu tente de culoare spa
niolă, executate de violonistul 
Stefan Ruha. Concertul se va 
desfășura sub bagheta dirijoru
lui Emil Simon — incă un nume 
care pledează pentru reușita a- 
cestei manifestări. Tot la Cluj, 

orga — numai artiștilor cuvîn- 
tului de forță și largă respirație 
le aparține. In mod ciudat, însă, 
tocmai aici și editurile și revis
tele manifestă o nepotrivită in
dulgență. Se tipăresc producții 
care se cred avintate și nu sînt 
decit împerecheri de cuvinte 
ce, mai adesea, „sună din coa
dă". Or, dacă aceasta nu e bine 
în general, aici, în sectorul poe
ziei și prozei marilor idei — nu 
e voie. Atunci cind literatura 
României socialiste a dat „Surî- 
sul Hiroșimei" și „Cîntare omu
lui" ea a ridicat foarte sus șta
cheta. Poeți admirabili, care ne 
exprimă idealurile avem, poeme 
memorabile avem. Nicolae Lahiș 
a scris un splendid poem care 
se intitulează „Comunistului".

Nichita Stănescu a dat o carte 
„Un păm'mt numit România" — 
emoționantă. Adrian Păunescu 
are fundamental vocația de poet 
tribun. Cea mai frumoasa poezie 
închinată patriei și partidului pe 
care subsemnata a citit-o — e, 
desigur, o opinie personală — 
este „Laudă României socialis
te" de Constanta Ruzea. Toate, 
și multe altele încă, în atitea al
te feluri și izvorînd din atitea al
te sensibilități sint purtate de 
aripă și ciutul lor este înalt și 
pur. Cind cineva își ciută prost 
o iubire și găsește un om obosit 
sau indulgent să-i facă publică 
cîntarea ne irităm. Cind marea 
dragoste de țară este cintată prost 
— asta ne jignește. Moneda 
calpă o simțim aruncată în o- 
braz. Se mai întimplă citeodată 
ca un poet pe care îl știm poet, 
atunci cind șoptește — să se a- 
vînte în imn și să iasă cu ari
pile mototolite. Noi avem nevoie 
și de șoaptă. Dacă n-are verb 
pentru imn, să nu-l încerce. Nu 
în fiecare zi se nasc marii artiști 
care fac să sune și dulcea vioa
ră și piano forte, cu aceeași vi
brație. De marile teme se cade 
ca artistul să se apropie cu sfia
lă și să se intrebe pe sine dacă 
se poate încumeta să fie demn 
de ele. El trebuie să năzuiască 
a le atinge — dacă năzuiește să 
fie mare artist. Dar năzuința a- 
ceasta pînă nu strălucește în li
tere de bronz nu poate fi tipă
rită. Ideile mari se răzbună — 
ele nu se lasă sugrumate în rime 
șchioape și făcătorul se demască 
pe sine mai repede decit și-ar 
putea închipui. Dar asta este 
drama lui, pe care nu ținem s-o 
cunoaștem, căci ne iubim cu 
patimă marile idei.

SMARANDA JELESCU

luni 13 mai, ora 20. va avea loc 
un concert mai puțin obișnuit : 
recitalul de orgă susținut de 
Erich Lundkwist (Suedia).

• In aceste zile la Iași seria 
concertelor din cadrul Săptămi- 
nii muzicii românești, inițiativă 
demnă de laudă și, bineînțeles, 
de urmat și de alte centre cul
turale. aflată la cea de a II-a e- 
diție. se apropie de sfîrșit. Ast
fel. astăzi, va avea loc un con
cert coral al cărui protagonist 
este Corul ..Gavriil Musicescu**. 
dirijat de Ion Pavalache. cu pie
se de M. Jora. V. Popovici, Gh. 
Dumitrescu. Al. Pașcanu. S. To- 
duță. A. Zeman. R. Faladi și 
S. Păutza. iar vineri. 10 mai. ora 
20. ansamblul cameral „Musicg 
viva", condus de Vichente Țuscâ 
va executa lucrări de G. Enes
cu, A. Vieru și A. Zeman.

• La București, concertul Fi
larmonicii ,.G. Enescu-- ne prile
juiește reîntîlnirea cu compozi
torul V. Iusceanu prin ..Tablouri 
simfonice** în primă audiție, cu 
reputatul pianist Alexandru De- 
metriad care va interpreta 
..Concertul pentru pian și or
chestră" in re minor de J. S. 
Bach — meditație și echilibru 
—, cu dirijorul Mihai Bredicea- 
nu sub a cărui baghetă inspira
tă. tumultul și strălucirea „Sim
foniei fantastice** de H. Berlioz 
vor căpăta viață.

HRISANTA PETRESCU

Piesa aceasta cu titlu fis
tichiu. — nume sprinten și fără 
sens — începe ca un divertis
ment, ca un pretext de musical 
viu, modern, exuberant. Spec
tacolul izbucnește la fel. intr-o 
veselă, formidabilă frenezie ; 
buna dispoziție explodează o- 
dată cu ridicarea cortinei și 
pare definitiv instalată, pină la 
sfîrșit. Cadrul — reclame uria
șe. violent colorate, de muzici 
folk, benzi de magneto
fon, embleme sportive ; spațiul
— tribuna unei arene sportive, 
Wembley sau oricare alta, in 
tot cazul ticsită de fanatici su
porteri ai echipei „City" ; at
mosfera — plină de cintece, de 
neastimpăr, de voioșia unei du- 
pă-amieze petrecute in preajma 
gazonului. Stadionul nu se vede, 
nici jocul, firește, se aud insă
— și e de ajuns — suporterii, o 
masă de băieți dirijați de Zig- 
ger-Zagger. șeful „galeriei", 
care strigă, fluieră, scandează, 
incurajind in delir pe fotbaliș
tii de la ..City". La început, vi
talitatea lor e tonică, elanul ad
mirabil, veselia contagioasă : la 
început entuziaștii suporteri par 
a se dezlănțui 90 de minute ex
clusiv ca să se amuze. Treptat 
insă, piesa și spectacolul ur
mează alt cur». Treptat, mani
festările stadionului se indreaptă 
către exces : simpatia voioasă 
pentru o echipă devine fanatism. 
elanul trece in agresivitate, vi
talitatea in violență.

Divertismentul a fost un ter
tip al autorului, pentru a atrage 
spectatorul și a-1 implica apoi 
într-o interesantă dezbatere. Pe
ter Terson. dramaturg ,meofu- 
rios". e un lucid observator al 
realității sociale britanice, al ti
nerei generații in primul rind. 
Pentru a nu părea didacti
cist. Terson iși deghizează 
observațiile sub aparența di
vertismentului. Din același 
motiv, afirmă criticii lui — 
în realitate lipsindu-i per
spectiva socială —. analiza sa nu 
oferă soluții : Terson lasă per
sonajul central — și spectatorii
— să pronunțe verdictul pe răs

.■ debut cotidian s 
„STUDIOUL DE CONCERTE

Șl SPECTACOLE"
li CONSERVitORULUI ..tiPRUN PORUMBESCU"

în viața muzicală bucu- 
reșteană s-ar cuveni men
ționat mai des numele ..Stu
dioului de concerte și spec
tacole" al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu", o 
prezență care se impune prin 
— calitatea reprezentațiilor, 
prin constanța realizărilor de 
nivel pe care le produce, 
fiind o etapă importantă in 
viața studenților de la cla
sele de canto, trecută de cele 
mai multe ori cu mențiunea 
foarte bine, subliniată de 
aplauzele spectatorilor. un 
rodnic contact cu scena și 
cu publicul, o confruntare 
utilă cu propriile realizări. 
Existența numeroaselor pre
miere variate ca stil și pro
blematică. realizarea lor cu 
înțelegere și bun gust, dă
ruirea si entuziasmul tine
resc. au reușit să atragă un 
public numeros, dornic de a 
asculta noi talente la înce
putul carierei interpretative.

Noul spectacol cu „Fiica 
regimentului** de Donizetti, 
pus în scenă de regizorul 
Anghel Ionescu-Arbore. este 
atractiv, punctat în nume
roase locuri de momente de 
o autentică artă.

Scenografia semnată de 
Silviu Ioniță este foarte 
simplă, expresivă și funcțio
nală, lipsită de fast.

La premieră, rolul prin
cipal l-a susținut soprana 
Georgeta Popa, din ultimul 
an de studii la clasa profe
soarei Emilia Petrescu, pe 
care am avut ocazia s-o ur
mărim foarte des evoluînd 
pe scenă și să-i apreciem 
deosebitele calități vocale. 
Același rol este interpretat 
și de Cezara Cojocaru din 

pundere proprie. „Galeria** din 
„Zigger-Zagger" e de fapt o 
generație, ultima generație din 
Marea Britanie, iar Terson, ob- 
servind-o. avertizează : totul e 
ce vrei să faci.cu vitalitatea, cu 
forța, elanul. Răspunderea per
sonală e determinantă. Harry 
Philton, adolescentul din aceas
tă piesă e un prototip : tinărul 
lipsit de afecțiune caută o fa-

la Teatrul tineretului din Piatra Neamț
milie pe stadion. Mama, egoistă, 
ușuratecă sau sora și cumnatul, 
mic-burghezi plicticoși, medio
cri, nu-l fac pe Harry „să simtă 
un om viu alături**. Tinărul e 
singur și din singurătate se ală
tură altor 50 000 de băieți, tot 
singuri, care numai împreună se 
cred viteji de neînvins. Intre- 
cind măsura, poliția, justiția in
tervin fără cruțare și-i reprimă. 
Harry încearcă să-și afle un 
rost pe lume, dar nimic nu-i 
izbutește : școala nu l-a înarmat 
pentru viață, profesorii l-au dis
prețuit. la oficiul de plasare 
funcționarul se vădește a fi mai 
nerealizat și mai nefericit decit 
solicitantul. Armata îl respinge. 
Harry nu-și găsește locui nică
ieri, rămine deci in tribuna sta
dionului unde e învins însă cu- 
rind. chiar pe teren propriu. Fata 
pe care el o făcuse suporteră 
înverșunată il părăsește pentru 
un fotbalist din echipa idolatri
zată. Zigger-Zagger și alți 
..microbiști", găunoși, cinici, nu 
sint adevărați prieteni. Un gol 
uriaș se cască in jurul său : pe 

anul V, tot la clasa aminti
tei profesoare. Muzicalitatea 
Cezarei Cojocaru. jocul sce
nic firesc și plin de vioiciu
ne. farmecul pe care il de
gajă apariția sa. ne dezvă
luie o tinără talentată.

In rolul indrăgostitului 
Tonio, Carol Herca, student 
in anul I, la clasa prof. E- 
milia Petrescu, creionează eu 
naturalețe personajul, cu o 
voce caldă și sensibilă, ma
leabilă și surprinzător de 
agilă în acut, cu un joc ex
presiv, atribute care credem 
că-1 vor face un tenor cău
tat pe scenele noastre. Adri
an Ștefănescu, student în 
anul V la clasa prof. Ion 
Stoian în rolul lui Sulpizio. 
ne-a relevat un tinăr artist 
caracterizat de justețe a in
tonației și a frazării. Amin
tim pe Gloria Bordea, clasa 
prof. Emilia Petrescu, în ro
lul Marchizei, cu un timbru 
foarte frumos, cu un real ta
lent actoricesc, pe Daniel 
Eufrosin (Ortensio), care a 
reușit să dea viață unui per
sonaj puțin conturat in par
titură.

Conducerea muzicală,
competentă, este semnată de 
dirijorul Grigore Iosub. Or
chestra de studio a conser
vatorului a susținut în gene
ral atent și bine dozat co
mentariul instrumental al 
operei. Unele impurități de 
atac la trompete, cît și une
le decalaje născute din lipsa 
de experiență a soliștilor, 
sint umbre care se vor es
tompa. pe măsura rodării 
spectacolului.

H. PETRESCU 

lume trebuie să existe și altceva 
decit fotbal, realizează Harry, 
trebuie să existe alt țel și altă 
preocupare in viață, „altă răs
plată pentru faptele noastre de
cit divizia A !“. Harry întoarce 
spatele tribunei, celor dinăuntrul 
ei și, pentru început, decide să 
învețe o meserie, plătind scump 
prețul căutărilor sale. Intr-o so
cietate ostilă implinirii umane, 
intr-o lume indiferentă, plină de 
ipocrizie și de prejudecăți, lipsa 
de ideal a tinerilor, deruta lor, 
deși explicabile sint dureroase ;

de PETER TERSON

descoperirea unui adevărat țel 
in viață devine însă absolut ne
cesară.

Piesa, stufoasă, amplă ca pla
nuri și preocupări oferă mate
rial prețios pentru un spectacol 
educativ. Meritorie deci alege
rea ei de un teatru pentru tine
ret, cum e cel din Piatra Neamț, 
cu atît mai mult cu cît spectaco
lul a însemnat o reușită sub 
aspect educativ ca și artistic. 
Trupa tinără și foarte talentată 
de aici l-a servit cu o credință 
exemplară, harul interpreților 
împletindu-se cu dăruirea lor, 
competența realizatorilor cu as
pirația de a ilustra adevăruri 
demistificatoare. relevante. In
contestabil, reușita acestei 
montări începe cu regia 
semnată de Cornel Todea. 
El a știut să dea reprezentației 
ritm, culoare, vioiciune, excelent 
rezultatul colaborării cu Doina 
Levința (scenografie), Cornel Pa- 
trichi (mișcare) ; regizorul a 
izbutit mai ales să creeze o at

mosferă tinerească fără a pierde

TINERI ARTIȘTI

GEORGE 
PĂTRU

Apropiindu-ne de intimita
tea unui grafician, simțim 
nevoia să vorbim despre ma
gia desenului. George Patru 
nu face parte din categoria 
graficienilor care pornesc de 
la sugestiile pietrei litogra
fice sau de la expresia inci
ziei în metal pentru a-și de
fini materia imaginii plasti
ce. li ajunge expresia direc
tă a desenului, a gestului u- 
nic, spontan care în ani de 
practică a devenit la el un 
instrument familiar în toate 
ipostazele sale. Nu-i lipsește 
nici posibilitatea evocării at
mosferei tensionate de dialo
gul umbrei cu lumina, nici 
forța necesară exprimării 
solidității materiale a obiec
telor, nici lirismul concis al 
liniei pure. Din acest fond 
meșteșugăresc, Patru se ridi
că deasupra instrumentului 
grafic, Ia atmosfera degaja
tă de picturalitate în care for
mele cunoscute pot să-și dez
văluie fețe noi. De aci începe 
desenul ca formă de creație 
și reconstruire a existențelor. 
De aci încep metamorfozele 
faptului sec în realitate a su
gestiilor sale. Se deschid căi
le spre suprareal și expresie. 
Dar Patru nu trăiește într-un 
univers ai angoaselor, căci la 
el transformarea realului nu 
răpește nimic din frumusețea 
sa fascinantă. Dimpotrivă, 
tocmai această frumusețe a- 
pare așa cum unii n-am izbu
ti s-o citim, n-am avea cum 
s-o descoperim. Ințelegînd 
cu dragostea creatorului a- 
devărata frumusețe, el îi evo

însă nici un moment din vedere 
sensurile importante ale piesei. 
„Zigger-Zagger** irumpe printr-o' 
scinteietoare bună dispoziție, 
care devine pas cu pas trecătoa
re. și se incheie amar, reflec
ția profundă înlocuind starea de 
spirit proprie divertismentului. 
Ritmul spectacolului, tensiunea 
permanentă, sînt bine susținute 
de interpreți, de întreaga echipă 
a teatrului, plus un număr mare 
de devotați figuranți. Vom men
ționa în primul rind creația re
marcabilă a personajului central 
realizat de Constantin Cojocaru: 
tinărul actor face din nou dovada 
sensibilității, ca și a forței sale 
artistice, a unor mijloace artisti
ce de mare mobilitate și comple
xitate. Constantin Cojocaru, ta
lent special, a tradus admirabil 
stările diverse, frămintările 
multiple ale eroului său. care 
se fixează în memorie datorită 
unei înțelegeri cu adevărat 
pertinente. Gelu Nițu. cel mai 
tinăr actor al trupei, aflat la 
Piatra Neamț în real progres 
profesional, a transcris exact 
prin Zigger-Zager definiția ci
nicului dată de Oscar Wilde : 
cel ce știe prețul tuturor lucru
rilor, dar nu cunoaște valoarea 
nici unuia. V. Uritescu s-a do
vedit din nou un adevărat rezer
vor de aptitudini comice, din pă
cate necunoscute și nefructificate 
dincolo de granițele orașului ; el 
creează, inventează, umple cu 
haz, cu vervă, cu personalitatea 
sa chiar schema unui personaj, 
cum e aici sergentul recrutor. 
Frumoase și talentate, integral 
inspirate interpretele feminine 
— Sibylla Oarcea, Eugenia Ba- 
laure. Ioana Pavelescu, Nina 
Zăinescu. Demonstrînd ca tot
deauna. posibilități artistice mul
tilaterale toți ceilalți actori de 
la Piatra Neamț, — Paul Chiri- 
buță, Eugen Apostol. Cornel Ni- 
coară. Boris Petroff. Dan Bor- 
cia, Eronim Crișan, Traian Pir- 
log, C. Ghenescu, T. Danetti. 
Mircea Bibac, Ion Muscă, Florin 
Măcelaru.

VIORICA TANASESCU

că sugestiile care o pun în 
centrul universului și-l pola
rizează.

Putem constata la George 
Pătru regăsirea unor sigle 
suprarealiste, manieriste: 
masca, manechinul, sfinxul. 
Putem regăsi o ambianță sce
nografică artificială și un ca
dru natural, cucerind obiecte 
și ființe ca în gravurile, ma
eștrilor germani. Toate aces
tea sînt părți și contexte ale 
motivului inițial care se dez
văluie în gestul refacerii in 
pagină, care propune defor
mări, variații de proporții, 
puncte de torsionare. Dese- 
nînd citești nu numai textul 
formelor, ci și semnificația 
lor și astfel nervul propriu 
descoperă și dăruiește viață 
faptelor obiective. Nu cred că 
Pătru trece vreodată pe lingă 
un fapt semnificativ din via
ța ce-l înconjoară fără să fie 
atras spre transpunerea lui 
în imagine. Linia sau piatra 
filozofală a graficianului este 
cheia acestei înțelegeri, dar 
ea slujește numai pe cel care 
îndelung a citit-o în schițe a- 
le realului. Anatomia este 
știința fundamentală a grafi
cianului. iar Pătru o cunoaște 
într-atît încît poate convinge 
pe deplin atunci cind ne pre
zintă metafore spațiale sau 
simboluri grafice.

RADU PROCOPOVICI

PENTRU
TOMPUIL

DV. LilBEIR

Bj'tienia
JOI, 9 MAI 1974

LADY CAROLINE: Patria (orele 
9,30; 12,15; 15: 17.45; 20,30).

FRAȚII JDERI: Modern (orele 9; 
12; 16; 19); Melodia (orele 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 20); Excelsior (ore.e 
9: 12.30; 16; 19.30).

AFACEREA „PRINȚUL NEGRU: 
Central (orele 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18.15; 20.30).

BANI DE BUZUNAR: București 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21).

LUMINILE ORAȘULUI: Scala 
(orele 9.15; 11.30; 13.45; 16.15; 18,45: 
21); Capitol (orele 9; 11: 13; 15: 
17; 19; 21); Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,13; 20.30).

CAT BALLOU: Luceafărul (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45); 
Festival (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30: 20,45).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE: Grivița (orele 9; U.15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

PAC ALA: Floreasca (orele 10;
15.30, 19); Victoria (orele 9; 12.30; 
16; 19.30).

ASEDIUL: Lumina (orele ♦;
11,15; 13.30; 18; 18.30; 20,45).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Gloria (orele 9; 11.15; 13,30; 16)
18,15; 20,30); Volga (orele 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15); Flamura (o- 
rele 9; 11,30; 13.15; 16; 18,15; 20.30).

NAICA; NAICA SI VEVERIȚA; 
NAICA PLEACA LA BUCUREȘTI: 
NAICA ȘI BARZA: Doina (orele 
9.45: 11.15).

SECRETUL CIFRULUI : Doi
na (orele 12.45; 15,30; 18: 20.15).

CE DRUM SĂ ALEGI: Aurora 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15) ; Buzești (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15: 20,30).

UN COMISAR ACUZA: Dacia 
(orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30); Lira (orele 15.30; 18: 20.15'..

CIDUL; Bucegi (orele 15.30: "»)j 
Giulești (orele 9 30; 16; 19.301 3

TREI SCRISORI SECRETE: fla
căra (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18: 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RASULUI: Unirea (orele 15,45; 18;
20.15) .

RIO LOBO: Arta (orele 15,30; 
18; 20,15); Moșilor (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45; 18; 20,15).

SECRETUL LUI BUDDHA : Dru
mul Sării (orele 15.30: 18; 20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ 1 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20,15).

ADIO. ARME !: Popular (orele
15.30. 19).

SALUT ȘI ADIO: Rahova (ore
le 16: 18: 20).

CÎNTECUL NORVEGIEI) Cos
mos (orele 15.30; 19).

SAMBIZANGA: Munca (orele
16: 18).

ȚARUL TVAN ÎȘI SCHIMBĂ 
PROFESIA: Mu nea fora 20).

MARELE MAESTRU: Progresul 
(orele 15 30: 18: 20.15).

ANTONIO ȘI CLEOPATRA: Co- 
troceni (orele 13.45: 16,45: 19.30).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Pacea (orele 15.30: 18;
20.15).

MAI TARE DECIT MOARTEA î 
Vitan (orele 15 30; 18: 20 15).

CEA MAI FRUMOASĂ SEARĂ 
DIN VIATA MEA: Viitorul (orele 
15 30: 18).

HOȚUL DE PTERSTd: Viitorul 
(ora 20).

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE J 
Crinsasi (ora 16).

FLUTURn SÎNT LIBERI: Crin- 
(ora 18).

FRUCTELE MÎNTEI (ora 14.30): 
BARCA DE SALVARE (orele 
16.30: 18.45): CONFLICT CONJU
GAL (ora 20.45), rulează la Cine
mateca .,Union".

PROGRAMUL 1

16,00—17.00 Teleșcoală. 17.30 Te
lex. 17,35 Agroeneiclopedia. 18.00 
Seara televiziunii cehoslovace. 
Fraga — film documentar. 18.20 
Muzică folclorică și dansuri popu
lare* din Cehia și Slovacia. 18.40 
Muzică ușoară interpretată de 
Karel Gott. 16,50 .,9 Mai" — Past 
pe drumul istoriei — document?" 
TV de Dionisie Șincan. 19.25 1001 
de seri; Călim ero. 19.30 Telejur
nal. 20(00 Seară pentru tineret. 
TurneuiI emblemelor. Itinerar pa
triotic pentru tineret. Concurs în
chinat celei de a XXX-a ani vi
sări a eliberării patriei și celui dt 
al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. 20.55 De joi pînă 
joi — rubrică de șt’ri. 21.00 Amin
tiri din prima zi de pace. 21.10 
Ați întrebat, vă răspundem... _
un breviar la dispoziția telespec
tatorilor. 21.20 Ritmuri tinerești cu 
Mariana Caroli. 21,30 ..Mereu con
temporan cu toți urmașii". O e- 
misiune de poezie și cîntec, dedi
cată eroilor poporului român, ce
lor care au luptat pe redutele In
dependenței de la 1877, ostași.nr 
victoriei asupra fascismului. își 
dă concursul Ansamblul artistic 
,.Doina" al Armatei. 22,15 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2

20-.00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. 21.00 
Seara televiziunii cehoslovace. 
Film artistic: Iubirea sorei Ale
na". Premieră pe țară.

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ;
AFACEREA 

„PRINȚULUI 
NEGRU" 

producție a studiouri

lor Mosfilm 1973 
regia: Anatoli Bo- 
brovski; cu : Ghen- 
nadi Korolkov, Vsevo
lod Sanoev, Nikolai 
Grițenko, Tamara Sio- 

emina

»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■?.! 
i ■
■ Pina la 15 mai se desfășoară

; TlRGUL DE
! PRIMĂVARĂ■
J Magazinele cooperative-
■ lor de consum sînt bine a-
• provizionate cu un sortiment
■ bogat de (osaturi, tricotaje
J și confecții de sezon (parde-
■ sie, impermeabile, sacouri),
J încălțăminte ușoară pentru
■ adulți și copii, articole de
j galanterie, marochinerie și
■ produse cosmetice.■
■ Reduceri de prețuri
■ la unele mărfuri■
I VIZITAȚI MAGAZINELE 

COOPERATIVELOR
DE CONSUM !

LOCURI 
DE ODIHNĂ 

PE LITORAL!
OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM din întreaga țară 
au pus in vinzare bilete pen
tru odihnă in stațiunile de 
pe litoral, la tarife reduse, 
in serii de 12 zile, cu înce
pere de la 14 mai pină la 
30 iunie.

Posesorii biletelor benefi
ciază de 5#°,'o reducere la 
tariful de transport pe C.F.R.

In lunile mai și iunie, ofi
ciile județene de turism or
ganizează excursii de scurtă 
durată pentru vizitarea sta
țiunilor de pe litoral.

Procurarea biletelor și în
scrierea in excursii se face 
la oficiile județene de tu
rism din țară, și la filialele 
întreprinderii de turism, ho
teluri și restaurante din 
București.

PUBLITURISM

V ÎNTREPRINDEREA ENERGO-REPARAȚII 
b-dul Mărășești nr. 2, sector 5,

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați, tineri începînd cu vîrsta de
16 ani împliniți, în vederea calificării prin cursuri de 
scurtă durată (8 luni), ‘ _______ _____
tor, lăcătuș montator, termist-tratamentist și strun
gar.

Pentru meseria de

în meseriile: turnător-forma-

turnător-formator se primesc z 
absolvenți a minimum 4 clase, iar pentru celeialte \ 
cursuri absolvenți ai școlii generale, din întreaga / 
țară. “ \

Angajarea se face atît pentru sediul din b-dul Mă- \ 
rășești nr. 2, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, f 
stația Parcul Libertății, cît și pentru modernul sediu ) 
din Vitan, b-dul Energeticienilor nr. 2, sector 4 la S 
capătul autobuzului 35. )

Cursanții primesc pe durata cursului salariul ta- ) 
rifar minim de 1051 lei lunar, precum și alte drep- \ 
turi stabilite de lege : spor pentru condiții deosebite, < 
echipament de protecție și de lucru, antidot etc. I

Relații suplimentare se pot obține la biroul perso- ) 
nai, telefon: 23.26.40. /
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al guver
nului Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor 
GUSTAV HUSAK, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, LUDVIK SVOBODA, 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, LUBOMIR 
STROUGAL, președintele Guvernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, al guvernului Republicii Socialiste România, al întregu
lui popor român și al nostru personal, vă adresăm dv. și po
porului frate cehoslovac un călduros salut tovărășesc și cele 
mai cordiale felicitări, cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.

Poporul român cunoaște și se bucură sincer de succesele re
marcabile obținute de popoarele ceh și slovac, sub conducerea 
partidului, în opera de construire a socialismului în patria lor. 
în îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Sîntem convinși că relațiile tradiționale de prietenie trainică 
și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor intensifica 
și extinde continuu în toate domeniile de activitate, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului pro
letar. spre binele popoarelor român și cehoslovac, în interesul 
întăririi unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii in 
Întreaga lume.

Vă dorim, stimați tovarăși, dv. personal și întregului popor 
cehoslovac. noi și tot mai mari succese in Înflorirea continuă a 
Cehoslovaciei socialiste.

AGENDĂ Plecarea unei delegații

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Costa Riea, 
DANIEL ODUBER QLTROS, următoarea telegramă :

Cu prilejul instalării in înalta funcție de președinte al Repu
blicii Costa Rica, am deosebita plăcere să transmit Excelenței 
Voastre, in numele Consiliului de Stat, al guvernului român și 
al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări de succes in 
Îndeplinirea nobilei misiuni încredințate de poporul costarican, 
dedicată progresului și prosperității țării dumneavu-'stră.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita efectuată, ia luna 
septembrie 1973, in frumoasa dumneavoastră țară. Am ferma 
convingere că, acționind în spiritul prevederilor Tratatului de 
prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și 
Republica Costa Rica, al înțelegerilor la care am ajuns cu 
prilejul convorbirilor avute la San Jose anul trecut și recent, 
la București cu președintele Jose Figueres Ferrer, relațiile de 
prietenie și cooperare statornicite între țările și popoarele noas
tre vor continua să se dezvolte in interesul reciproc, al întăririi 
păcii si securității internaționale.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele stime și 
considera tiuni.

A ----------------
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea cancelarului federal al Re
publicii Austria care exercită funcțiile președintelui federal, 
BRUNO KREISKY, următoarea telegramă :

Cuvintele cordiale de compasiune transmise de Excelența 
Voastră cu prilejul tragicului deces al președintelui federal ai 
Republicii Austria, dr. H. C. Franz Jonas, precum și de apre
ciere și recunoaștere a activității sale m-au mișcat adine.

Exprim Excelenței Voastre, de asemenea, in numele doamnei 
Margarethe Jonas mulțumirea mea sinceră.

. Primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. a 
primit in cursul zilei de 
miercuri, in vizită protocolară 
de prezentare, pe ambasadorii 
la București ai Norvegiei — 
Torfinn Oftedal : Iranului — Aii 
Reza Bahram:, și Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia — 
Petar Dodik.

■ <■■■■■
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Socialiste Ce
hoslovace. Miroslav Sulek. am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, a oferit, miercuri după- 
amiază. o recepție.

Au participa*. Gheorghe Cioa
ră. membru ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar *1 Comitetului Munici- 

I pal București al P.C.R.. Ion 
Pățan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprtm-mmistru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economic® 
internaționale. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Hie 
Murguleșcu și Gheorghe Necula. 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale. George Macoveecu. 
ministrul afacerilor externe, 
loan Avram și Virgil Actarian. 
miniștri, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali s: ofițeri supe
riori, reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artisțice.

Au luat parte șefi de misiuni 
l diplomatice acreditați la Bucu- 
I rești, alți membri ai corpului 
! diplomatic.

a Uniunii Tineretului Comunist 
în R. P. D. Coreeană

Miercuri dupâ-amiază a 
părăsit Capitala. îndreptindu- 
s® spre Phenian, o delegație 
a Uniunii Tineretului Comu
nist. condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștefăneseu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele ti
neretului. care. Ia invitația 
Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R.P.D. Coreea
nă. va efectua o vizită in a- 
eeastâ țară. Din delegație 
fac parte tovarășii Zoia Elena 
Ceaușescu. membru supleant

al Biroului C.C. al U.T.C., 
Victoria Bistriceanu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al U.T.C., și A- 
lexandru Papilian, secretar 
al organizației U.T.C. de la 
Uniunea Scriitorilor.

La plecare, delegația a 
fost salutată de membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C. ți ai 
Comitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R.

A fost prezent Li Min Su. 
ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
GUVERNAMENTALE A R.P.D. COREENE

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL KIM IĂNG JU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și 
tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor Jaaos 
Kadar, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. Pal Losonezi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al Republicii Populare Ungare și Jeno Fock. 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Popular® 
Ungare, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Consiliului Prezidențial și guvernului Republicii 
Populare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, pri
miți sincere mulțumiri pentru urările cele mai bune transmise 
cu prilejul celai de-a 29-a aniversări a eliberării Ungariei.

Este plăcut să constatăm că poporul și oamenii muncii din 
Republica Socialistă România urmăresc cu mare interes rezulta
tele construcției socialiste in țara noastră. ‘

Din partea noastră, urăm poporului frate al Republicii So
cialiste România noi succese.

Miercuri 8 mai. a avut 'oe o 
j intflnire urmată de convorbiri 
; la Consiliul Național al Frontu- 
I lui Unității Socialiste cu de'.e- 
! gațîa Partidului Istiqlal din 
1 Maroc. compusă din : Alia’ El 

Fasai. președintele partidului. 
Mohamed Bouceta și Abdel 
Kaadiri. membri ai Comitetului 
Executiv al partidului.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Mihai Gere. 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Eugen Jebeleanu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., Nestor Ignat, 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.U.S.. șl 
Dumitru Balalia, membru al 
Consiliului Național al F.U.S.

Cu acest prilej, s-au făcut in
formări reciproce despre activi
tatea celor două organizații.

Miercuri, a sosit in Capitală 
delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Democrate Co
reene. condusă de tovarășul Kim 
lăng Ju. membru al Comitetu
lui Politie al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepremier al Consi
liului Administrativ al R.P.D. 
Coreene.

Din delegație fac parte Li 
G;ong Mok. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Thak 
Koak Ciai. director ad-interim 
In Ministerul Afacerilor Exter
ne. aite persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de tovară
șii Gheorghe Râdulescu. mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-minis- 
tru al guvernului. Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Constantin Petre, 
secretar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului popular 
municipal, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Li Min Su, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București.

★
Tovarășul Kim lăng Ju s-a 

născut la 16 aprilie 1920. El a

desfășurat o îndelungată acti
vitate revoluționară. Timp de 
mai mulți ani. a indeplinit func
ții de răspundere in cadrul Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, ca deputat 
al Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene.

Tovarășul Kim lăng Ju este 
membru al Comitetului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, mem
bru al Comitetului Popular Cen
tral al R.P.D. Coreene și vice
premier al Consiliului Adminis
trativ.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, a primit din partea COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA, următoarea telegramă :

Cu prilejul sărbătoririi unei noi aniversări a fondării partidu
lui dv., dorim ca in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba și al întregului nostru popor să vă adresăm 
un salut frățesc și revoluționar.

în această zi importantă, reînnoim sincerele noastre urări de 
succese tot mai mari pentru poporul dv. în dezvoltarea ascen
dentă a economiei românești și in edificarea unei noi societăți, 
odată cu cele mai calde urări de întărire și aprofundare a le
găturilor de colaborare și prietenia dintre cele două popoare 
ale noastre.

Ridicarea la rang de ambasadă 
a misiunilor diplomatice ale 

României și Braziliei

Guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul Re
publicii Federative a Braziliei, 
animate de dorința de a dezvol
ta relațiile de prietenie și co
operare dintre cele două țări, 
in interesul popoarelor român 
și brazilian, al cauzei colaboră
rii și înțelegerii internaționale, 
au hotărit să ridice misiunile 
lor diplomatice la rang de am
basadă și să procedeze Ia acre
ditarea de ambasadori.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne s-a semnat, miercuri la 
amiază. Programul de colabo
rare culturală și științifică ro- 
mâno-israeliană pe anii 1974— 
1975.

(Agerpres)

în cursul zilei, tovarășul Kim 
lăng Ju a făcut o vizită proto
colară tovarășului Gheorghe 
Rădulescu.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească in ca
drul căreia au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării în conti
nuare a relațiilor și colaborării 
dintre cele două țări.

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu, a oferit, miercuri, un dineu 
în onoarea delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene, con
duse de tovarășul Kim lăng Ju.

Au luat parte Dumitru Turcuș, 
Cornel Pacoste, Constantin Pe
tre, alte persoane oficiale.

Au participat Li Giong Mok, 
Thak Koak Cial, ceilalți oaspeți, 
precum și ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Li 
Min Su.

în timpul dineului, care s-a

desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășii 
Gheorghe Rădulescu și Kim 
lăng Ju au rostit toasturi.
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O MARE DEZILUZIE!

„TINERI-SA NE CUNOAȘTEM 
PATRIA SOCIALISTĂ I"

O inițiativa cu 3 milioane de pârtiei pan fi
Inițiat și organizat cu prilejul 

semicentenarului U.T.C. — ne 
spunea tovarășul Titas Deac. 
președintele B.T.T. — ciclul de 
activități turistice „TINERI. 
SA NE CUNOAȘTEM PATRIA 
SOCIALISTA" — s-a desfășurat 
tn anii 1972 ți 1973 cu rezultate 
care justifică permanentizarea 
lui: numai in ultimul an au par
ticipa: 875 000 de tineri muncitori 
ți țărani, elevi ți studenți din 
toate județele țării. Ciclul este 
conceput In așa fel incit să asi
gure activităților turistice de 
masă organizate de către U.T.C. 
un pronunțat conținut instructiv 
educativ, să contribuie la lărgi
rea orizontului de cunoștințe ge
nerale și profesionale, la cunoaș
terea țării, incepind cu propriul 
județ. Tematica, diversitatea ge
nurilor de activități, modul de 
desfășurare, iți propun să con
tribuie ți La educarea tinerilor 
prin muncă, la cunoașterea. în
tărirea unității dintre diferitele 
categorii de tineri. Pentru peri
oada vacanțelor, activitățile tu
ristice studențești sint incluse 
in ciclul specific ..Studenți pe 
meleagurile patriei", parte inte
grantă a ciclului general „Tineri, 
să ne cunoaștem patria socia
listă". Avind, insă, in vedere e- 
venimentele politice deosebite 
din anul 1974. precum și sarcini
le stabilite de recenta plenară a 
C.C. al U.T.C. privind creșterea 
rolului educativ-paxriotic al tu
rismului de tineret, s-a stabilit ca 
in anul 1974 întreaga activitate 
turistică inițiată de organele și 
organizațiile U.T.C.. de B.T.T. și 
agențiile sale. sectoarele și 
cercurile de turism, să se desfă
șoare In cadrul ciclului tematic 
„Tineri, să ne cunoaștem pa
tria socialistă", dedicat celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist 
Șl Congresul al XI-lea al P.C.R. 
Aș vrea să menționez că ciclul 
cuprinde trei categorii de activi
tăți : politico-educative, instruc- 
tiv-profesionale si recreative, 
fiecare dintre acestea avind pre
văzute diferite teme și. corespun
zător, genuri de activități. în ve
derea cuprinderii tuturor tine
rilor in ciclul „Tineri, să ne 
cunoaștem patria socialistă" or
ganizațiile U.T.C., cercurile de 
turism au prevăzut, deja, in pro
gramele lor, pină la sfirsitul a- 
nului, organizarea a cel puțin

unei acțiuni din fiecare capitol. 
Toate agențiile ți sectoarele ju
dețene de turism vor organiza 
excursii in Capitală și în circuit, 
cu tema : „Fe urmele insurec
ției" și „Pe urmele luptelor pur
tate de armatele române in răz
boiul antihitlerist".

Dar să r.e oprim, pe scurt, la 
cele trei categorii de activități și 
să prezentăm conținutul lor.

Activitâțile turistice cu carac
ter politic-edueativ sint axate 
pe cunoașterea actului istoric de 
la 23 August 1944, a luptelor pur
tate de armata română pentru 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascia-, a măsurilor ți acțiunilor 
întreprinse de P.C.R. în vederea 
lichidării urmărilor războiului și 
refacerii țârii, a contribuției ti
neretului. De asemenea, se vor 
efectua vizite la obiective care 
evocă insurecția națională anti
fascistă armată și excursii pe 
urmele luptelor purtate de ar
matei® române in războiul anti
hitlerist, intilniri cu veterani ai 
războiului, cu participanți la in
surecție. parcurgerea unor itine- 
rarii inedite, organizarea de 
drumeții ți pelerinaje la locuri 
cu mare forță evocatoare, în
cheiate cu participarea la mon
taje literar-artistice, cu intona
rea ți recitarea unor cintece și 
poezii patriotice. Se detașează, 
totodată acțiunile orientate spre 
cunoașterea realizărilor obținute 
de poporul român in toate do
meniile de activitate. în cei 30 
de ani de la eliberare, a per
spectivelor de Înflorire multila
terală a patriei, cunoașterea 
complexă a propriului județ, în 
care scop se organizează simpo
zioane. concursuri gen „Cine 
știe, ciștigă", călătorii pe harta 
județului, expoziții de fotografii 
ți machete, proiecții de diapozi
tive si filme, apoi cunoașterea 
unor obiective economice, social- 
culturale și turistice din alte 
județe.

Din categoria activităților tu
ristice cu caracter instructiv- 
profesional, amintim cele axate 
pe orientarea profesională a ele
vilor ți ridicarea pregătirii pro
fesionale de specialitate a tine
rilor, activități turistice pe in
terese și aptitudini. Aici se în
cadrează excursiile cu elevii din 
ultimele clase ale școlilor gene
rale și ale liceelor de cultură 
generală în marile centre econo

mice și culturale ale țării, în 
unități agricole, finalizate eu vi
zite in Întreprinderi industriale, 
ferme, institute de cercetări ; 
realizarea unor intilniri și discu
ții cu tineri din unitățile vizita
te, cu conducătorii acestora ți 
fruntașii în producție ; organiza
rea, pentru elevi și studenți, a 
unor excursii, expediții de stu
diu și tabere, care finalizează a- 
numite teme ale programei de 
invățămint sau activitatea cercu
rilor pe obiecte și interese ; or
ganizarea, pentru tinerii din in
dustrie, agricultură, servicii etc., 
a unor excursii In circuit, cu vi
zitarea unor unități de același 
profil și realizarea unor schim
buri de experiență. Unele ac
țiuni au menirea să releve con
tribuția voluntar-patriotică a ti
nerilor la gospodărirea ți valori
ficarea patrimoniului turiști® 
din județ in care sens vor fi or
ganizate excursii, drumeții și ta
bere pentru efectuarea unor lu
crări de marcare și remarcare a 
traseelor turistice, de întreținere 
a drumurilor, potecilor turistic®. 
Îngrijire a unor monumente, a- 
menajarea de adăposturi ți re
fugii in zonele montane, acțiuni 
de conservare a naturii. Totoda
tă. se urmărește includerea, in 
itinerarul unor excursii, a șantie
relor naționale și locale de mun
că patriotică ale tineretului, or
ganizarea în taberele de odihnă 
a unor acțiuni de muncă volun
tară, inițierea de excursii ți dru
meții pentru culegerea plantelor 
medicinale și fructelor de pădu
re, plantarea pomilor, întreține
rea pășunilor precum și realiza
rea altor acțiuni cuprinse in 
programele de muncă patriotică 
ale organizațiilor U.T.C.

Și, in sfirșit. in categoria acti
vităților turistice cu caracter 
recreativ se Înscriu in prim plan 
drumețiile și excursiile în loca
litățile în care se desfășoară ma
nifestări tradiționale sau ocazio
nale : tirguri. expoziții, mani
festări culturale, competiții spor
tive, concursuri profesionale ale 
tineretului, apoi excursiile ți 
drumețiile simple sau finalizate 
cu serbări eimpenești, seri dis
tractive, jocuri de cabană, în
treceri sportive precum și tabe
re de odihnă.

VABILE CABULEA

Prefață la 
„TIBCO ’74“

Puțin fotbal s-a văzut, ieri, 
pe stadionul Dinamo. Ambele 
pretendente la titlu au deziluzio
nat profund. Deși totul, atmos
fera, publicitatea. suporterii 
creaseră atmosfera proprice 
unui mare derbi. Dar — mare 
decepție. Dacă astfel arată 
fotbalul pe care-1 practică echi
pele noastre fruntașe, atunci 
avem un campionat mediocru și 
un fotbal mediocru. Să vedem, 
însă, circumstanțele în care s-a 

isfășurat partida. Desigur, o 
«rvictorie a liderului sau chiar un 
I rezultat de egalitate ar fi lămu- 
’ rit, cel puțin teoretic, problema 

titlului. Ne-ar fi rămas să asis
tăm la rezolvarea celei de a 
doua ecuații — cu... trei necu
noscute : cine retrogradează ? 
Campionatul ar mai fi menținut 
interesul prin iluzia că, totuși, 
în fotbal intervine neprevăzutul, 
surpriza, ba nu rareori se petrec 
și minuni. Dar așa. după opi
nia noastră, conturile încă 
nu sint, practic, încheiate.

Craiovenii, fără cele două ex
treme de temut, Marcu și Țară- 
lungă, fără laboriosul Bălăci la 
mijlocul terenului — deci din 
start pornind cu acest serios 
handicap — au mizat, s-a vă- 

r^ut, pe un meci nul. Intenția, o- 
tiectivul. a subordonat tac
tica de joc. O apărare supra- 
numerică și contraatacuri — da
că se poate — prin cei doi a- 
tacanți centrali : Oblemenco și 
Bălan. în aceste condiții iniția
tiva a avut-o, mai tot timpul 
Dinamo, dar atacurile haotice și 
fragile s-au izbit de un zid de 
netrecut, unde Boo a strălucit 
din nou. Cei care au avut pri
mii ocazia să Înscrie au fost 
craiovenii : în minutul 7 Oble- 

^inenco scăpase spre poartă, dar 
arbitrul Topan, fără să semna
lizeze tușierul care era pe fa
ză, oprește cursa tunarului din 
Bănie pe motiv de ofsaid. E- 
roare ! Ne gîndim că înscriin- 
du-se un gol de la început, al
ta era fața și desfășurarea par
tidei, in continuare. Aceluiași 
arbitru i se poate imputa fap-

tre-tul că nu aplică, așa cum 
buie, legea avantajului : opreș
te jocul cind echipele, jucătorii 
sint, intr-adevăr, in avantaj. 
Ca să nu mai spunem că a fost 
indulgent cu Dumitrache. prea 
nervos și arțăgos. O ocazie ra
risimă irosește Bălan in minu
tul 42 cind șutează puternic e- 
xact în... brațele lui Cavai. Doi 
oameni. Oblemenco și Bălan, 
deci doi jucători masivi, ți să 
recunoaștem cam greoi, făcuseră 
din două pase șah-mat apărarea 
dinamoviștilor.
pe 
ne 
apărării dinamoviste. Deși, fără 
Marcu și Țarâlungă, două ex
treme rapide și penetrante, cei 
doi coloși realizează o prestație 
mult diminuată. Și, ca să con
chidem, spunem cu regret câ 
marele derbi a fost o mare 
deziluzie. Liderul nu ne-a de
monstrat de ce e lider, Dinamo 
nu ne-a arătat cu ce vrea să 
cucerească titlul !

Atit. 
derbi !

Deruta, panica 
care o semănau aceștia 
prezintă starea precară a

Astăzi doar despre

VASILE CABULEA

P. s. Eram avertizați înainte 
de a sosi la stadion, că supor
terii craioveni, sosiți dimineața, 
in Gara de Nord, și străbătind 
arterele Bucureștiului intr-un 
alai gălăgios, nu s-au comportat 
tocmai 
înainte
am asistat cu toții la un gest 
incalificabil : cele două tabere 
ale suporterilor — inițiativa 
aparținind gazdelor — au ars 
cite un 
Penibil 
Un act 
tare de 
găsește 
confundă 
maidanul ? Cerem ca acești in
divizi, atentatori la conduita 
civilizată, la spiritul de sporti
vitate și la etica cetățenească să 
fie opriți de a mai intra pe 
stadioane și pedepsiți exemplar.

sportiv. La stadion, 
de începutul meciului

steag al „adversarului", 
și regretabil spectacol, 
de violență. O manifes- 
vandalism. Chiar nu se 
ac de cojocul celor care 

arena sportivă cu

DINAMO — UNIV. CRAIO
VA 1—0 (0—0). Dumitrache (in 
min. 81) a inserts, cu capul, la 
o centrare de pe extremă a lui 
Radu Nunweiiler. semnind al 
600-lea gol al campionatului. La 
tineret-rezerve. 5—2 pentru Di
namo.

U.T.A. — F. C. CONSTANTA 
2—0 (1—0). Cele două goluri au 
fost înscrise de Domide (in min. 
13 și min. 87). .Vădanul ți-a 
onorat, in acest mod. ziua de 
naștere (28 ani). La tineret-re- 
zerve. 3—2 pentru gazde.

STEAUA — POLI. TIMIȘOA
RA 2—0 (1—0). Scorul a fost 
deschis de Dumitru in min. 19, 
din lovitură liberă de la 17 m.. 
iar Năstase '.-a majorat in min. 
52, expediind cu capul balonul 
în poarta lui Jivan. La tineret- 
rezerve. 1—0 Dentru Steaua.

STEAGUL ROȘU — C. S. M. 
REȘIȚA 1—0 (0—0). Golul vic
toriei brașovenilor l-a 
Ghergheli spre 
(min. 81).

S.C. BACAU 
2—1 (1—1). Au 
nu de două ori 
53) pentru gazde, respectiv Mu- 
reșan (min. 20). La tineret-re- 
zerve, gazdele au ciștigat cu sco
rul de 5—1.

A.S.A. TG. MUREȘ — RAPID 
1—0 (1—0). Unicul gol al parti
dei l-a marcat fundașul central 
Unchiaș, in min. 33. La tineret- 
rezerve, 2—1 pentru mureșeni.

C.F.R. CLUJ — SPORTUL 
STUDENȚESC 1—1 (0—0). Țe- 
gean (min. 64) ți Cazan (min. 
81) sint autorii celor două go
luri. De menționat că Țegean 
a ratat o lovitură de la 11 m. 
(in min. 77). La tineret-rezerve, 
1—0 pentru clujeni.

POLI. IAȘI — JIUL 1—0 
(0—0). După o suită de situații

favorabile. Lupuleseu. a înscris 
golul victoriei in min. 75.

F.C. PETROLUL — F.C. AR
GEȘ 4—1 (2—9). Au marcat 
Zamfir (min. 28). Cringașu (min. 
34). Pisâu (min. 85). Ciupitu 
(mtn. 90) pentru gazde, respec
tiv Troi (min. 79). în repriza 
secundă, cind jocul a abundat 
în durități, fundașul Olteanu a 
fost eliminat ți Troi avertizat.

Ieri, la amiază, a avut loc 
la complexul expozițional al 
Tirgului Internațional Bucu
rești o conferință de presă, 
cu prilejul căreia ing. Cice
rone Gorunescu, secretar ge
neral al Camerei de Comerț 
și Industrie a R.S. România, 
a vorbit despre prima ediție 
a Tirgului Internațional Bu
curești pentru bunuri de con
sum — TIBCO ce se va des
fășura in perioada 12-19 mai 
a.c.

TIBCO este un tirg de pri
măvară. cu frecvență anuală 
și va figura in programul 
manifestărilor expoziționale 
găzduite de țara noastră. In 
stabilirea profilului tematic 
al acestui tlrg international 
— a precizat ing. Cicerone 
Gorunescu — s-a ținut sea
ma de ponderea ce revine 
industriei bunurilor de con
sum In structura producției 
si exporturilor țării. Acest 
sector reprezintă cirea 30*. 
din producția industrială a 
României și deține in pre
zent 18.8’ n din exporturile 
țării noastre. In același

timp, bunurile Industriale 
de larg consum precum și 
materiile prime pentru pro
ducerea acestora au o pon
dere crescindă in structura 
importurilor.

„TIBCO ’74“ va găzdui 
peste 160 de firme din 17 
țări, care iși prezintă pro
dusele pe o suprafață totală 
de 16 500 m.p. Firmele ro
mânești expun pe • supra
față de 10.000 m.p. Alături 
de România iau parte cu ex
poziții colective Austria, 
Cehoslovacia, R.P. Chineză, 
Cuba, R.D. Germană, R.F. 
Germania. Polonia, Nigeria 
și V.R.S.S. Mai participă eu 
standuri independente firme 
din Austria. Belgia. Elveția, 
Filipine, R..F. Germania, 
Israel. Italia și Japonia.

Prin profilul său. „Tibco“ 
se anunță ca una dintre 
principalele manifestări ex
poziționale eu caracter eco
nomie și comercial găzduite 
de capitala României.

Gh. S.

Cind se va trezi D.C.A. ?
Numeroase organizații U.T.C. din municipiul București și din 

întreaga țară, răspunzind necesității imperioase de raționalizare 
a consumului de hîrtie și de recuperare în vederea retopirii de
șeurilor de hirtie au trecut la colectarea intensivă a acestui 
produs.

Un scurt raid e- 
fectuat ieri în Capi
tală ne-a convins de 
seriozitatea cu care 
tinerii, uteciștii, și-au 
înscris această acti
vitate printre preo
cupările cotidiene. In 
special intr-o serie 
de instituții, școli, 
întreprinderi care 
consumă cantități 
mari din acest pro
dus. uteciștii au re
cuperat prin muncă 
patriotică sute și su
te de kilograme, în 
unele locuri adunin- 
du-se chiar peste o 
tor.ă de hirtie.

Așa s-a întimplat 
la liceele „I. L. Ca- 
ragiale". „Dr. Petru 
Groza", nr. 32, „Ma-

eartoane de tot felul 
ocupă spații impor
tante in magaziile 
care au. de fapt, cu 
totul altă destinație.

Aflăm că au fost 
date nenumărate te
lefoane la I.P.A. 
(D.C.A.) dar. de la 
celălalt capăt al fi
rului, o voce plictisi
tă a răspuns că nu 
se colectează canti
tăți mai mici do 500 
de kg. „Oricum, to
varăși, așteptați, 
sinteți în evidența 
noastră" — a con- 
cedat totuși puțin 
amabilul interlocu
tor, la insistențele 
secretarului U.T.C.

Un răspuns ase
mănător a primit și

înscris
finalul partidei

— „U“ CLUJ 
marcat Muntea- 
(min. 33 și min.

• Din capitala Poloniei s-a 
dat miercuri startul in cea de-a 
27-a ediție a tradiționalei_com- 
petiții cicliste „Cursa ~.......
cea mai importantă 
din lume rezervată 
amatori.

Prima etapă s-a disputat con- 
tracronometru individual pe 
distanța de 20 km și a fost cîș- 
tigată de polonezul Tadeusz 
Mytnik cu timpul de 29’38’'.

Cicliștii români au ocupat ur
mătoarele locuri : Teodor Va- 
sile (29) în 31'18” ; Nicolae 
Andronache (40) în 31’54” ; Va- 
«ile Selejan (58) în 32'19” ; Ni-

Păcii", 
întrecere 
rutierilor

Clasament
U. Craiova 27 18 4 7 52—32 38
Dinamo 27 13 7 7 40—28 33
St. roșu 27 12 7 8 31—20 31
F.C. Const. 27 13 4 10 42—30 30
U.T.A. 27 13 4 10 30—31 30
Steaua 27 11 7 9 36—29 29
F. C. Arg. 27 13 3 11 38—42 29
Jiul 27 11 5 11 35—29 27
C.S.M. Reșița 27 9 9 9 33—29 27
A.S.A. Tg. M. 27 11 5 11 32—41 27
Poli. Tim. 27 9 8 10 31—36 28
„U“ Cluj 27 9 7 11 27—28 25
Sp. Studențesc 27 10 4 13 35—34 24
Rapid 27 8 8 11 25—32 24
Petrolul 27 9 5 13 27—34 23
S.C. Bacău 27 9 4 14 31—38 22
C.F.R. Cluj 27 7 8 12 28—44 22
Poli. Iași 27 9 3 15 29—45 21

Etapa viitoare
(duminică 12 mai)

Universitatea Craiova — 
A.S.A. Tîrgu Mureș (1—3), 
„U" Cluj — Dinamo (1—0), 
F. C. Constanța — S. C. Ba
cău (2—2), F. C. Argeș — 
Steaua (3—0), C.S.M. Reșița 
— Politehnica Iași (0—0), 
Sportul studențesc — U.T.A. 
(0—2), Rapid — Petrolul (1— 
1), Politehnica Timișoara — 
C.F.R. Cluj (0—1) și Jiul — 
Steagul roșu (0—1).

colae David (65) în 32’31” ; Ni
colae Gavrilă (73) in 32’49” și 
Ion Cernea (80) în 32’58”.

• Aseară, în ultima reuniune 
a preliminariilor competiției de 
box pentru ..Centura de aur", 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice : cocoș : Puti- 
cev (U.R.S.S.) b. p. Duminică 
(R.) ; Tone Mircea (R.) b. 
Kokner (Cehoslovacia) ; ~
(Cuba) b. p. Buzdugeanu 
Marian Lazăr (R.) b.p. Raeksay 

' (Ungaria)
(R.) b. p.
Altanciuc
Adrianov
(R.) b. p. Dia (R.).

P-
Perez
(R.) :

: semiușoară : Boșcu 
Osetowski (Polonia) ; 
(R.P. Mongolă) b. p. 
(U.R.S.S.) ; Vladimir

CONȘTIINȚA 
ÎN ACȚIUNE

(Urmare din pag. I) 

carburant ii dă individului 
propulsia necesară infringe- 
rii acelei (eventuale) secun
de de inerție, tocmai pentru 
a acționa in folosul celuilalt, 
in sprijinul colegului, al to
varășului de muneă, al necu
noscutului aflat la ananghie 7 
Fără doar și poate, pentru 
unii s-ar părea că pină și o 
injecție reprezintă... o difi
cultate, ceva stinjenitor ; am 
stat de vorbă cu asemenea 
oameni care fac, pur și sim
plu, alergie, dacă trec pra
gul unui cabinet medical 
(„N-am luat un hap in viața 
mea", se laudă ei); și totuși, 
aceiași oameni n-au ezitat 
o clipă, au acceptat chiar 
propria lor „dificultate", fi
indcă în balanță era un lucru 
infinit mai important : viața 
altuia, situația altuia, nevoia 
unui tovarăș, a unui om. Ca- 
re-i combustibilul — deloc 
miraculos — capabil să pro
pulseze individul pe traiec
toria cuvenită, in fond abso
lut firească, a intrajutorării: 
conștiința, conștiința nouă, 
socialistă, intemeiată pe înal
te criterii etico-morale. Dacă 
odinioară clasele stăpinitoa- 
re iși „argumentau" exploa
tarea și pe temeiul unui 
dicton străvechi „Homo ho- 
mini lupus", într-o societa
te ca a noastră, in care prin
cipiile eticii și echității au 
devenit stea polară a între
gii activități, astfel de „prin
cipii" („Omul pentru om «

lup") n-au ce căuta, se vește
jesc repede, chiar dacă mal 
apar pe ici, pe colo. Oamenii 
aceia nouă, muncitori la în
treprinderea de hîrtie din 
Bușteni, după o zi de muncă, 
nu și-au zis să rămină acasă, 
in familie, Ia căldurică, adică 
nu și-au zis : „Mie să-mi fie 
bine", cind știau că, sus, pe 
munte, doi necunoscuți erau 
in pericol. La fel donatorii 
de singe, la fel șoferul de 
autocamion care oprește și 
scoate copilul căzut intr-un 
lac, pentru ca apoi să dispa
ră in anonimat... Repet : 
exemplele pozitive, concrete 
ar putea fi înmulțite la infi
nit. Și-atunci, mă întreb, 
n-ar fi potrivit să adăugăm 
aici, in încheierea prezentei 
însemnări, și eiteva cuvinte 
despre mult dezbătută temă 
a celor care, după absolvirea 
unei facultăți, ori a unei 
școli, nu se prezintă la locul 
de muncă (ah ! blestematul 
de „Mie să-mi fie bine"), cei 
care intr-una solicită negații 
și schimbări, invocind — cum 
arăta documentat un confra
te — argumente deosebit de 
fragile : că-s de mult... bucu- 
reșteni, că au... o mie și una 
de boli — un adevărat coc
teil de boli, că locuința pri
mită nu-i încălzită corespun
zător, că... Dar cite nu născo
cește, naiv și întristător, o 
minte in care, ca o firmă lu
minoasă pilpiind necontenit, 
scinteiază criteriul egoist de 
existență : „Mie să-mi fie 
bine". Și după dumnealui, 
potopul ? !

tei Basarab", „Gh. 
Șincai", la editurile 
„Scinteia", „Alba
tros", „Minerva", 
„Ion Creangă", la 
Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Ma- 
teriale și la Comite
tul pentru probleme
le consiliilor popu
lare, la Coopera
tiva „Electro-bobma- 
jul“, la C.L.D.C. și 
altele. Din păcate, 
așa cum am putut 
constata, la fața lo
cului, în multe ca
zuri tonele de hirtie 
zac acolo unde au 
fost colectate, între
prinderile specializa
te în recuperarea de
șeurilor găsind felu
rite pretexte pentru 
a amina ridicarea lor. 
La Liceul „I. L. Ca- 
ragiale" tovarășul di
rector adjunct, AI. 
Dragomir, ne invită 
in eiteva din locurile 
unde elevii au adu
nat circa două tone 
de hirtie. Maldăre de 
manuale uzate, teze 
vechi, din anii tre- 
cuți, ziare, reviste,

Mihaela Vierescu, 
locțiitoarea secreta
rului U.T.C. de la 
Liceul 32, care soli
cita ridicarea unei 
cantități de circa 
400 kg. hirtie, adă
postită de nevoie 
chiar în... sediul co
mitetului U.T.C. Un 
alt maldăr de hirtie 
recuperată de elevii 
de la Liceul „Dr. 
Petru Groza" blo
chează un spațiu în
semnat în magazia 
rezervată materialu
lui didactic, aflată la 
subsolul clădirii.

— Noi nu avem 
mijloace de transport, 
iar de la D.C.A. am 
primit un singur 
răspuns : așteptati !, 
— îmi spune tovară
șa Silvia Dediu, di
rectoare adjunctă. 
De așteptat am aș
tepta noi, numai că 
încăperea aceea ne e 
necesară pentru alt
ceva, iar pompierii 
ne-au avertizat că 
hîrtia nu e depozi
tată în condiții co
respunzătoare. Pină

la urmă o tă trebu
iască s-o aruncăm și 
ar fi păcat.

Am vizitat și alt® 
locuri unde hirtia a 
fost strînsă de ute- 
ciști, dar, datorită a- 
celeiași insensibilități 
a D.C.A. la oferta 
tinerilor, continuă să 
ocupe locul pe cori
doare sau in di
ferite incăperi. La 
C.P.C.S., Ia Editura 
„Albatros", la Aca
demia R.S.R., canti
tăți de hîrtie de or
dinul sutelor de ki
lograme așteaptă să 
fie ridicate. Dar de 
cine ? Formez de la 
un telefon public nu
mărul 23 64 26 — este 
al unuia din princi
palele centre de co
lectare.

— Sint secreta
rul U.T.C. de la 
I.R.P.C.L., spun. Am 
strins niște hirtie, 
puteți trimite un ca
mion s-o ridice ?

— Cită hirtie ?
— Păi, vreo 300 de 

kilograme.
— E prea puțin, nu 

rentează, îmi răs
punde un glas aga
sat. Reveniți cind o 
să aveți de două ori 
pe atit...

Trecind peste lip
sa de curiozitate a 
funcționarei care nu 
a binevoit nici măcar 
să se intereseze ce 
reprezintă inițialele 
pe care imi ingă- 
duisem să le inven
tez, nu pot să nu 
mă opresc asupra le
neșului interes față 
de o problemă atit 
de acută. Cu puțină 
bunăvoință, cu un 
plus de imaginație, 
tovarășii de la D.C.A. 
ar putea găsi mij
loace de colectare a 
cantităților mari de 
hirtie strir.se de ute- 
ciști. Desigur, la ni
velul fiecărei orga
nizații cantitățile pot 
părea mai puțin în
semnate, dar în a- 
ceste condiții fiecare 
kilogram de hirtie e 
important, recupera
rea deșeurilor din 
acest prețios mate
rial trebuie realizată 
intensiv și integral.

De altfel, am pri
mit și sugestii în a- 
cest sens. Tovarășul 
Marin Murgea de la 
comitetul U.T.C. al 
sectorului 1 opina, 
spre exemplu, că 
s-ar putea trimite 
zilnic camioane care 
să ridice, pe baza in
formărilor primite de 
la organizații, toate 
deșeurile strinse de 
tineri.

Foto-anchetă de 
OV. PĂUN 

O. PLECAN

strir.se


ECOSOC încheierea

Mulțumiri la României pentru atenția

drum in 
responsa- 
apasă pe 
Semănau 

i-am

dezbaterilor privind Conferința

la Direc- 
a con- 
orașuiui, 
Vladimir 

ne-a vorbit

mondială a populației
de la București

Național 
l-a exprimat 
: „Consider
in folosul so- 
drept o dato-

adresa 
acordată pregătirilor

Comitetul 
E.C.O.S.O.C. 
iat dezbaterile 
Conferința 
populației, 
ză a avea 
rești între 
gust.

social al 
și-a inche- 

privind 
mondială a 

care urmea- 
loc la Bucu- 

și 30 au-19

al Confe- 
populației,

Secretarul general 
rinței mondiale a 
A.C. Flores, ca și numeroși de
legați ai statelor membre ale 
E.C.O.S.O.C., au apreciat. pozi
tiv și au exprimaț mulțumiri la 
adresa guvernului României, 
pentru grija și atenția acordată 
pregătirilor corespunzătoare și 
asigurarea celor mai bune con
diții desfășurării lucrărilor con
ferinței, apreciată aici drept una 
dintre manifestările internațio
nale majore ale anului. In mod 
deosebit, A.C. Flores a apreciat 
atenția pe care președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, o 
acordă personal acestor pregă
tiri, arătînd că ea se înscrie pe 
linia sprijinului constant dat de 
conducerea statului român ini
țiativelor O.N.U., spiritului său 
de colaborare cu Națiunile U- 
nite pentru transpunerea in via
ță a rezoluțiilor și hotărîrilor 
organizației.

Comitetul social a adoptat o 
serie de hotăriri importante a 
căror menire este de a conferi 
reuniunii de la București — 
prima conferință internațională 
a populației la nivel intergu- 
vernamental — universalitatea

necesară, iar lucrărilor sale pro
funzimea reclamată de însemnă
tatea problemelor ce vor fi a- 
bordate. între aceste hotăriri, e- 
vidențiem invitarea la conferin
ță, in calitate de stat cu drep
turi depline, a R.D. Vietnam. 
De asemenea, s-a hotărit invi
tarea la lucrări a reprezentan
ților mișcărilor de eliberare na
țională.

La Bangkok, capitala Tailan- 
dei. s-au deschis, la 7 mai. lu
crările reuniunii regionale con
sacrate pregătirii Conferinței 
Mondiale a Populației, care va 
avea loc în luna august, la 
București.

Actuala reuniune a fost orga
nizată de Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient.

La dezbateri iau parte repre
zentanți ai majorității țărilor a- 
siatice. ai O.N.U. și ai agenții
lor specializate ale O.N.U.

Din partea Republicii Socia
liste România. Ia lucrări parti
cipă ca observator Iosif Chivu. 
ambasadorul tării noastre 
Bangkok.

Reprezentantul român a 
primit de către secretarul 
neral al Conferinței Mondiale a 
Populației. Antonio Carillo Flo
res. și de secretarul executiv al 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Asia și Extremul Orient, 
J. B. P. Maramis. cu care a dis
cutat despre problemele aflate 
pe ordinea de zi a reuniunii.

la

fost 
ge

a

O încrengătură 
străzi strimte 
care plutește 
duminical, 
caselor din 
trul central 
iează cu ________
virsta respectabilă și 
doar catedrala solici
tă o întoarcere pe că
rările unui timp 
îndepărtat. Leul 
piatră, instalat 
frontispiciul unei 
diri vechi, contempla 
un peisaj ce părea 
destinat încremenirii. 
Zdar nad Sazavou n-a 
rămas, insă, așezarea 
învăluită de somno
lență din urmă cu 
trei decenii. Tirgul 
de provincie cu 3 000 
locuitori și-a mărit 
de șase ori populația. 
18 000 de oameni tră
iesc și muncesc 
prezent la Zdar 
Sazavou iar 
dintre ei sint ____
— subliniază Dvorak 

vicepreșe- 
organizației 

de 
dintre 

realități a 
grație 
Coșuri 

semnalizează

peste 
calmul 

Zidurile 
perime- 
iși eta- 
modestie

cartiere 
gospodarului

DUPĂ DEMISIA CANCELARULUI
WILIY

Vicepreședintele Partidului 
Social-Democrat din R. F. Ger
mania, Helmut Schmidt, a avut, 
in cursul zilei de miercuri, pri
mele consultări cu membri ai 
partidului său in 
formarea unui nou guvern.

Cele două partide care au for
mat guvernul fostului cancelar 
Willy Brandt — P.S.D. și P.L.D. 
— au hotărît să mențină coaliția.

legătură cu

prezidată de vicecancelarul și 
ministrul de externe, Walter 
Scheel, însărcinat cu exercitarea 
atribuțiilor de șef al guvernului.

La reuniunea comună au 
participat, potrivit agenției 
D.P.A., și membrii cabinetului, 
reprezentanți ai Partidului Li- 
ber-Democrat.

mai 
de 
pe 

clă-

în 
nad 

„mulți 
tineri"

Frantisek, 
dinte al 
raionale 
Distanța 
două 
parcursă 
dustriei. 
uzină ___ _______
prefacerea intervenită 
în tabloul local. Me
talurgia a scos din 
lîncezeală așezarea, a 
dinamizat-o. 4 000 de 
locuințe s-au construit 
— vile albe și blocuri 
cu mai multe 
aliniate 
ceea 
dată 
ții. 
s-au 
te școli printre 
una profesională 
turi de care își 
nează contururile
schelăria de beton a 
viitorului internat. 
„Zdar nad Sazavou a 
întinerit — o certifică 
vîrsta locuitorilor săi. 
după 
noile 
servația 
varășuluî 
ședințele 
național

tineret, 
cele 
fost 
in- 
de

etaje 
dincolo de 

ce fusese altă 
hotarul localită- 
Odată cu 
înălțat mai

ele 
mul- 
care 
ală- 

dese-

cum o reflectă 
cartiere". Ob- 

aparține to- 
Bubak. pre- 
Comitetului 

municipal 
poartă

aceste 
mjndria 
urbei.

Dvorak 
relatează 
6 500 membri ai orga
nizației raionale de

Frantisek 
despre cei

— tineri pe care pro
blemele prezentului 
nu-i lasă indiferenți. 
Erau printre ei frun
tași ai producției ca 
și elevi sirguincioși, 
băieți și fete care, la 
început de 
viață- simt 
bilitătile ce 
umerii lor. 
cu cei pe care 
intilnit la Praga. Brno 
și Bratislava, in hale 
de uzină, pe bănci de 
liceu și in amfiteatre 
universitare. 47,6 la 
sută din populația 
Cehoslovaciei are sub 
29 de ani. După cum 
sublinia unul din vi- 
cepremierii guvernu
lui cehoslovac, „a 
vorbi despre proble
mele tineretului in-

Milan și
tovarășii săi.

3
• ••

însemnări
din Cehoslovacia

Referindu-se la Helmut 
Schmidt, candidatul P.S.D. pen
tru funcția de cancelar federal, 
președintele fracțiunii parla
mentare a P.S.D., Herbert Weh
ner, a arătat : „Helmut Schmidt 
va continua, în acord cu cea
laltă formațiune a coaliției gu
vernamentale — P.L.D. —■ poli
tica de pace și cea de consoli
dare a statului, fondată 
Willy Brandt".

La Bonn s-a anunțat că Horst 
Ehmke, ministrul pentru proble
mele cercetării, tehnologiei, 
poștelor și telecomunicațiilor, a 
hotărît să se retragă din noul 
cabinet vest-german, ce urmea
ză a fi format de ministrul de 
finanțe, Helmuth Schmidt.

• PREZIDIUL Partidului Li- 
ber-Democrat (P.L.D.) și grupul 
parlamentar al P.L.D. s-au reunit 
miercuri la Bonn pentru a 
examina situația creată ca ur
mare a demisiei cancelarului 
Willy Brandt. Reuniunea a fost

tineret și despre pre
ocupările lor multiple 
— pregătirea profe
sională, învățătura și 
munca, utilizarea 
timpului liber. Pe 
cițiva din acești tineri 
aveam să-i cunoaștem 
la intilnirea ca citi- 

Mladei Fronta"

seamnă a te ocupa de 
problemele unei ju
mătăți din populația 
țării". Studenții care 
în săptăminile vacan
ței de vară îngrijesc 
grădinile Hradului 
praghez. constructorii 
marii centrale elec
trice Tusimiee sau ai

unor căi ferate vitale 
pentru economia na
țională înțeleg sensu
rile profunde ale unui 
adevăr pe care Milan 
Kucera, muncitor pe 
un șantier și deputat 
în Consiliul 
Ceh, 
lapidar 
munca 
cietății 
rie".

La Fraga, 
ția generală 
strucțiilor 
inginerul 
Handlik 
pe larg despre ceea ce 
inseamnă construcția 
metroului in viața 
capitalei. Prima linie 
(linia C între Kacerov 
și Sokolovska) are 
doar 6,7 kilometri 
insă valoarea ei prac
tică, pe planul exis
tenței cotidiene, este 
cu toiul deosebită. In 
final, metroul va avea 
o rețea de 93 kilo
metri asigurind locui
torilor orașului de pe 
Vltava, un transport 
pe măsura cerințelor 
contemporane. Con
strucția metroului re
prezintă o operă difi
cilă, extrem de com
plexă, date fiind par
ticularitățile orașului, 
condițiile geologice, 
prezența VItavei, în
grădirile impuse de 
zona „centrului isto
ric". Opera aceasta o 
realizează muncitori 
cu o inaltă calificare 
care — sublinia ingi
nerul Handiik — în 
majoritate sînt tineri.

Nu este vorba doar 
de spectaculosul mun
cii din adincui pă- 
mintuiui. Eroismul 
îmbracă de cele mai 
multe ori haine obiș
nuite. O atestă fapte
le. Producția indus
trială actuală a Ceho
slovaciei 
ori mai 
cea din 
Slovacia 
prezent 
decît întreaga țară în 
ajunul războiului. Sal
tul a devenit posibil 
prin creșterea volu
mului producției 

slovace de 
(raportat la 

antebelică).
pe care 

oferă 
le 

care 
efor- 

sute de mii 
asemănători 
Kucera

este de 7,5 
mare decît 
1937. Numai 

realizează in 
mai mult

in-
dustriale 
12 ori 
perioada 
Sint cifre 
statistica ni le 
și pe care viața 
confirmă, cifre 
incorporează și 
turile a 
de tineri ___ .______
ca Milan Kucera și 
tovarășii săi — cei 
47.8 la sută din locui
torii Cehoslovaciei.

M. RAMURA

R. A. EGIPT: De curind au început lucrările de deminare 
și redare în folosință a Canalului Suez.

• ACTIVITATEA SOCIA
LA A TINERETULUI ȘI 
COMUNIȘTII — a constituit 
tema conferinței teoretice 
internaționale organizate, in 
zilele de 6—8 mai, la_Praga. 
de redacția revistei 
me ale păcii 
lui". Au luat 
zentanți a 41 
muniste și 
Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat de o dele
gație condusă de Alexandru 
Szabo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul dezbaterilor par- 
ticipanții au efectuat an 
schimb de păreri in proble
me privind locul tineretului 
in lumea contemporană, for
mele și metodele de mancă 
ale romaniștilor in rindal 
tineretului, sarcinile organi
zației de tineret in educarea 
membrilor lor.

.Proble- 
și socialismu- 
parte repre- 

de partide eo- 
munritorești.

zona eliberată Dong HaVIETNAMUL DE SUD : Oră de clasă la o școală din

Orientul Apropiat
• Convorbirile lui H. Kissinger la Damasc și Tel 
Aviv : „s-au realizat progrese, dar nu s-a ajuns 

la încheierea vreunui acord" » Incidente siro- 
israeliene

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
Sosit miercuri la Damasc, secre
tarul Departamentului de Stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, s-a 
reîntors in cursul aceleiași zile 
La Tel Aviv.

Referindu-se la convorbirile 
avute în capitala siriană, cu 
președintele Hafez Al Assad, 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A. a declarat, potri
vit agențiilor Reuter și Frace 
Presse, că „au fost înregistrate 
progrese, dar că nu s-a ajuns 
la încheierea vreunui acord". El 
a precizat că în cursul întreve
derii avute cu șeful statului si
rian „a prezentat o serie de 
considerațiuni israeliene" asu
pra modalităților de realizare a 
acordului de ' dezangajare mili
tară pe frontul din înălțimile 
Golan. Răspunsul părții siriene 
urmează să fie transmis oficia
lităților israeliene în cursul ur
mătoarelor convorbiri progra
mate la Tel Aviv — a adău
gat el.

Totodată, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A. a a- 
rătat că va reveni la Damasc, 
pentru noi convorbiri cu preșe
dintele Hafez Al Asșad, in 
cursul acestei săptămîni.

DAMASC 8 (Agerpres). — La 
Damasc s-a anunțat că inciden
tele siriano-israeliene au conti
nuat, miercuri, in zona Munte
lui Hermon și în alte sectoare 
ale frontului ' de pe înălțimile 
Golan. Potrivit unui comunicat 
militar, forțele siriene și-au în
dreptat focul împotriva concen
trărilor de trupe inamice, a po
zițiilor și punctelor lor de spri
jin. în diferite zone 
lui. tancurile siriene 
lupte cu tancurile

Puternice acțiuni
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ale frontu- 
au angajat 
israeliene.

ale patrioților cambodgieni

TEL AVXV 8 (Agerpres) — Un 
purtător de cuvînt militar de la 
Tel Aviv a declarat că artileria 
siriană a bombardat, miercuri, 
pozițiile israeliene din nordul și 
sudul înălțimilor Golan, din re
giunea Muntelui Hermon și din 
zona Har Dov — transmit agen
țiile Associated Press și France 
Presșe. Forțele israeliene 
ripostat.

au.

A-
re-

BEIRUT 8 (Agerpres). — 
genția arabă de informații 
latează că „în cursul acestei săp- 
fămîni va avea loc o reuniune 
palestiniană la nivel înalt, care 
va examina ultimele evoluții ale 
crizei din Orientul Apropiat și 
repercusiunile acestora pe plan 
palestinian". La reuniune 
participa toți conducătorii 
nizatiilor palestiniene din 
tență.

Potrivit aceleiași surse, 
tre problemele care vor face o- 
biectul dezbaterilor figurează e- 
xaminarea poziției Iordaniei 
față de Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, participarea 
O.E.P. la lucrările Conferinței 
pentru pace în Orientul Apro
piat de la Geneva și ordinea de 
zi a lucrărilor Consiliului Na
țional Palestinian, care se va re
uni la 1 iunie a.c.

vor 
orga- 
rezis-

prin-

„SPACELAB“
PRINDE CONTUR

A fost făcut un nou 
pas în definirea pro
iectului „Spaceiab", 
preconizatul laborator 
spațial vest-eurr 'ean 
care urmează să per
mită unor echipe de 
oameni de știință din- 
tr-o serie de țări ale 
Europei Occidentale 
să efectueze cercetări 
în Cosmos.

După o zi întreagă de 
discuții miniștrii de externe 
ai „celor nouă", împreună 
cu miniștrii finanțelor și 
agriculturii, reuniți marți 
la Bruxelles în cadrul unui 
consiliu lărgit al Pieței Co
mune, au anunțat că nu 
s-a ajuns la adoptarea unor 
decizii concrete cu privire 
la măsurile comerciale res
trictive anunțate la 29 apri
lie de Italia. O reuniune 
asemănătoare, la care au 
participat, însă, numai mi
niștrii de externe ai țărilor 
membre ale Pieței Comune, 
a avut loc și săptămîna 
trecută, fără a se ajunge 
la o decizie finală.

L
ucrările Consi
liului ministe
rial al „celor 
nouă" desfășu
rate Ia 7 mai, 
dacă nu au dus 

la o soluționare a problemei 
create, au clarificat, totuși, 
unele aspecte ale situației ce 
a luat naștere ca urmare a 
hotăririi Italiei de a-i obliga 
pe importatori să depună la 
Banca italiană, fără dobin- 
dă, o cauțiune egală cu 50 
Ia sută din valoarea produ
selor cumpărate din străină
tate și acest lucru pe o pe
rioadă de șase luni. Hotărî- 
rea a intrat în vigoare în 
ziua de 7 mai. Principalele 
mărfuri care vor cădea sub 
incidența reglementărilor, 
potrivit listei prezentate de 
Italia Comisiei Pieței Comu
ne și publicată de ziarul IL 
MESSAGGERO (aproximativ 
400 de produse, adică 40—45 
la sută din valoarea totală a 
importurilor Italiei prevăzută 
pentru anul în curs) sînt au
tomobilele, carnea, piesele de 
schimb, metalele prețioase,

textilele, mașinile electrice și 
neelectrice, aparatele de te
lecomunicații, produse agro- 
alimentare etc.

Ministrul italian al trezo
reriei, Emilio Colombo, a 
explicat rațiunile care au de
terminat guvernul de la Ro
ma să adopte măsurile res
pective : deficitul enorm al 
balanței de plăți și inflația 
galopantă. „Vrem să furni
zăm C.E.E. un partener mai 
puternic, înlăturînd slăbiciu
nile economiei noastre" — a

490 miliarde lire : moneda 
națională a pierdut, in ulti
mele douăsprezece luni, 17 
la sută din valoarea sa : re
zervele valutare scad simți
tor deși împrumutările ex
terne se ridică la aproape 
3.500 miliarde lire.

„Cu toată înțelegerea ex
primată. râmine o ..profundă 
neliniște" (WASHINGTON 
POST) mărturisită presei, la 
sfirșitul reuniunii de marți, 
de către președintele Comi
siei Pieței Comune. Franțots

Angliei de a renegocia con
dițiile de aderare la C.E_F., 
de flotarea francului. In a- 
eest context este de ințeles 
graba și îngrijorarea cu care 
s-a căutat rezolvarea situa
ției intr-un mod care, pe de 
o parte, să afecteze intr-o 
măsură mai mică pe parte
nerii Italiei și pe de alta, să 
permită o depășire a crizei 
care amenință economia ita
liană. Fină acum, nici unuia 
din aspecte nu i s-a găsit o 
soluționare satisfăcătoare.

Patrioții cambodgieni au con
tinuat și in primele zile ale a- 
cestei săptămîni să exercite o 
puternică presiune asupra pozi
țiilor lonnoiiste de pe diferite 
fronturi. Deosebit de intensă este 
activitatea forțelor de eliberare 
in zona portului maritim de im
portanță strategică vitală de la 
Kompong Som. Aici trupele lon
noiiste au fost nevoite să pără
sească localitatea O-Chamnar 
de pe șoseaua națională nr. 4, 
dintre Kompong Som și Pnom 
Penh. iar o altă poziție lonno- 
listă de la Prey Nop a fost com
plet izolată. Miercuri, impor
tante forțe ale patrioților con
tinuau să avanseze spre Kom- 
po-.g Som.

La nord de Pnom Penh. au 
continuat atacurile patrioților 
contra bazei inamice de la Lon- 
gvek. iar in zona capitalei, for
ței e patriotice au sporit pre
siunea asupra pozițiilor inami
ce de la Prek Luong, aflate la 
8 kilometri nord-est de Pnom 
Penh și au efectuat un puter
nic bombardament de artilerie 
asupra unui post lonnolist aflat

la 17 kilometri est de capitală. 
După cum relevă observatorii 
militari din Pnom Penh. întrea
ga evoluție din ultimele trei 
luni a situației militare din 
zona fluviului Mekong s-a ca
racterizat prin pierderile mari 
suferite de trupele regimului de 
la Pnom Penh și prin incapaci
tatea evidentă a acestora de a-și 
menține pozițiile prin recurge
rea la o defensivă strategică de 
tip static — soluție impusă de 
fapt de dinamica evenimentelor 
militare in care patrioțli cam
bodgieni au avut mereu iniția
tiva.

★
In contextul în care la Pnom 

Penh dificultățile de tot felul 
sporesc necontenit, numeroși 
profesori, studenți și elevi au 
manifestat contra creșterii acce
lerate a preturilor, pentru liber
tăți democratice. Pe de altă par
te. au avut loc și manifestații 
de protest ale unor categorii de 
militari lonnoliști care nu 
primit soldele citeva luni 
cauza gravelor dificultăți 
nomice ale regimului.

și-au 
din 

eco-

declarat Emilio Colombo. A- 
genția FRANCE PRESSE 
precizează că, in general, mi
niștrii prezenți la sesiune au 
apreciat că Italia trebuie în
țeleasă în acțiunea de redre
sare a balanței sale de plăți, 
grav deficitară, Presa italia
nă, care prezintă pe larg di
ficultățile economice și fi
nanciare, apreciază ea abso
lut necesare asemenea mă
suri pentru depășirea situa
ției prezente. Citeva cifre 
ilustrează dimensiunile e- 
xacte ale „problemei italie
ne" : în primele două luni 
ale anului 1974 deficitul ba
lanței de plăți a Italiei a 
fost de 509 miliarde de lire 
iar balanța comercială a a- 
tins, numai in luna ianuarie 
a acestui an, un deficit de

Piața Comună 
și măsurile Italiei

Xavier-Ortoli. neliniște stir- 
nită de faptul că măsu
rile italiene ar risca să 
zdruncine temeliile Pieței Co
mune și să repună în discu
ție principala reușită a aces
tui organism — uniunea va
mală." Țările C.E.E. — serie 
ziarul citat — neputind ac
ționa de comun acord, acțio
nează astăzi in mod separat, 
fiecare guvern fiind constrins 
să protejeze interesele pro
priei țări". Pe lingă aceasta, 
există temerea ca nu cumva 
hotăririi Italiei să i se ală
ture și alte țări membre, 
tocmai intr-un moment in 
care Piața Comună traver
sează o perioadă caracteri
zată prin dificultăți generate 
de prelungirea crizei mone
tare și a inflației, de cererea

înainte de reuniunea de a- 
cum două zile, se avansase 
ideea inițierii unui program 
de ajutor — conform artico
lului 108 al Tratatului de la 
Roma, ce stă la baza creării 
C.E.E. — pentru depășirea 
dificultăților financiare ale 
Italiei. Marți seara s-a anun
țat, insă, că nu s-a ajuns la 
un acord asupra ajutorului 
mutual.

Urmează ca în zilele vii
toare Comisia C.E.E. să în
ceapă consultările cu guver
nul italian, Emilio Colombo 
avind sarcina să elaboreze 
un program ce va fi exami
nat în luna iunie, la Luxem
burg.

RODICA ȚEPEȘ

• ÎNVAȚAMÎNTUL DIN 
ECUADOR va beneficia, în 
acest an, de un buget mai 
mare cu peste două miliar
de de sucres (circa 80 mili
oane dolari) față de anul 
precedent, suplimentarea do 
fonduri vizind realizarea 
proiectelor de ameliorare a 
învățămintuiui de toate gra
dele — a relevat, într-o de
clarație oficială, ministrul 
ecuadorian al educației. F’ 
a arătat că guvernul Lara 
va proceda, în următorii 10 
ani, la construirea a 12 mii 
de școli noi, dotate cu ma
terial didactic, și la pregă
tirea unui număr de 10 mii 
de profesori.

După cum a menționat el. 
intensa campanie de școla
rizare desfășurată de autori
tățile de la Quito va duce 
la scăderea la 14 Ia sută a 
indicelui de analfabetism 
din Ecuador. Potrivit unor 
cifre oficiale, la o populație 
de peste 6 milioane de lo
cuitori, în această țară exis
tă, în prezent, un procent 
de 44 la sută de neștiutori 
de carte, 21 la sută din copiii 
de vîrstă școlară nu pot 
urma cursurile datorită lip
sei de profesori și 68 la 
sută din cadrele didactice 
au o pregătire insuficientă.

D
irecția E.S.R.O.
(Organizația vest- 
europeană da cer
cetări spațiale) a 
anunțat că după 
două reuniuni suc

cesive Ia 
Olanda și 
— Statele

și ai N.Ă.S.A. 
contururile a 

fi „Spaceiab".
definitiv că 

spațial

Noordjuik — 
la Huntsville 

Unite, experții 
au 

ceea 
S-a 

mo- 
„Spacelab"

• UN GRUP DE 10 LIDERI 
social-democrați din țările nor
dice, în frunte cu vicepreședin
tele Partidului Social-Democrat 
din Norvegia, Reiulf Steen, au 
sosit la Lisabona pentru con
vorbiri cu conducătorii politici 
și sindicali portughezi. Membrii 
delegației vor avea întrevederi 
cu conducătorii juntei de sal
vare națională, cu secretarul 
general al Partidului Socialist 
Portughez. Mario Soarez și cu 
alte personalități politice și sin
dicale.
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Expoziție de carte 
românească la Sofia

tier la bord, parcat in apropie
rea primăriei din Belfast.

o IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR organizate in intim- 
ptoarea zilei de 23 August, 
miercuri ta Sofia s-a deschis 
expoziția ..Cartea academică 
românească".

Prof. Stoiko Boskov. secretar 
științific al Academiei bulgare 
de științe, a relevat in corin
tul de deschidere tradiționalele 
legături de prietenie și colabo
rare existente intre cele două 
academiL

La deschiderea expoziției an 
participat reprezentanți ai con
ducerii Academiei bulgare de 
științe, cadre universitare, stu
denți. A fost prezent ambasado
rul României la Sofia, Trofin 
Simedrea.

• GREVA MUNCITORILOR 
MECANICI DIN ANGLIA, de
clanșată in cursul nopții de 
marți spre miercuri a luat sfîr- 
șit după 24 de ore. Ea a deter
minat oprirea apariției princi
palelor ziare și a produs grave 
tulburări in industria automo
bilelor.

Spre normalizarea 
relațiilor chino-filipineze

• ÎN AJUNUL SĂRBĂTORI
RII NAȚIONALE 
cehoslovac, cea de-a 29-a 
versare a eliberării sale de 
ocupația fascistă, au avut 
numeroase manifestări.

In cursul dimineții 
miercuri, conducători de partid 
și de stat au depus coroane de 
flori la Mormîntul Eroului Ne
cunoscut și la cimitirul ostași
lor sovietici din Fraga. Mani
festări similare au avut loc Ia 
Bratislava și în alte orașe ale 
țării.
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E.S.R.O. 
schițat 
ce va 
stabilit 
dulul 
va fi un laborator de for
mă cilindrică avind o lun
gime de 2,20 metri și un 
diametru de 4,50 metri. ’ La
boratorul, care urmează să 
fie construit de un grup do 
firme vest-germane, fran
ceze și britanice, va fi trans
portat în spațiul extrateres
tru la bordul unei „naveta 
spațiale" de construcție a- 
mericană („Space Shuttle"), 
Naveta, care este menită să 
deschidă o pagină nouă în 
tehnica zborurilor spațiala 
va putea fi utilizată pentru 
minimum 80 și 
100 de misiuni.

„Space Shuttle" 
ca o rachetă dar _ ______
într-o manieră foarte apro
piată de aceea a unui avion 
comercial obișnuit. Labora
torul spațial va fi și ci, la 
rindul lui, recuperabil, fiind 
readus pe Terra după efec
tuarea fiecărei misiuni, 
bordul laboratorului, 
formate din cite patru 
meni de știință 
nauți) vor putea 
cele mai bune 
fără a folosi costum" 
țiale, pe termene 
între 1-3 săptămîni.

Proiectul „Spaceiab" pe 
care unul din directorii pro
gramului, savantul vest-ger
man Dr. Stoewer, îl definea 
ca „începutul pătrunderii 
masive a oamenilor de știin
ță în tainele Cosmosului" va 
necesita cheltuieli apreciate, 
după calcule estimative 
nimale, Ia aproape un 
liard de dolari (dintre 
350 de milioane dolari 
tul laboratorului și 
600 milioane dolari 
navetei spațiale). Zece 
vest-europene (R.F. Germa
nia, Belgia, Italia, Franța, 
Spania, Anglia, Elveția, O- 
landa, Suedia și Norvegia) 
participă la finanțarea pro
iectului in care sint anga
jate industriile aero-spațizi* 
din Europa Occidentală și 
S.U.A. precum și organis
mele specializate (N.A.S.A. 
și E.S.R.O.).

Conform prevederilor a- 
nunțate la sediul E.S.R.O. 
primul zbor din cadrul pro
gramului „Spaceiab" urmea
ză să aibă loc în vara anu
lui 1978. Primul zbor expe
rimental al „navetei spa
țiale" ar urma să fie efec
tuat cel mai tîrziu la începu
tul anului 1977.
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Noi incidente în Irlanda 
de nord

O PREȘEDINTELE FILIPI- 
NELOR. Ferdinand Marcos a 
declarat recent că situația care 
s-a creat în prezent conduce, in 
mod cert, la normalizarea rela
țiilor dintre Filipine și R. P. 
Chineză. Subliniind succesele 
obținute de poporul chinez, 
și-a exprimat speranța că 
curind intre cele două țări 
vor stabili relații diplomatice 
— relatează agenția China Nouă.

S. U. A.: Prețul hîrtiei de ziar
el 
în 
se

in continua creștere

• ELEMENTE EXTREMISTE 
au deschis marți focul asupra 
unui grup de muncitori la Glen- 
gormley. suburbie a capitalei 
nord-irlandeze. ucigind două 
persoane și rănind cinci.

Noul val de violență ridică 
totalul victimelor tulburărilor 
din Ulster la 1 012 morți.

Forțele de poliție au reușit 
să evite, pe de altă parte, ex
plozia celei mai puternice 
„bombe" plantate pină acum 
în Irlanda de Nord, descope
rind la timp un camion cu 500 
kg exploziv și 10 obuze de mor-

Dificultățile dolarului
• DOLARUL S.U.A. a înre

gistrat miercuri, anumite pier
deri pe majoritatea piețelor oc
cidentale. Cea mai semnificati
vă a survenit Ia Frankfurt pe 
Main, unde moneda americană 
a atins, la jumătatea zilei, cel 
mai scăzut nivel al său din a- 
cest an: 2,4250 mărci. In cursul 
după-amiezii cota dolarului ■» 
continuat să scadă fiind cotai 
la 2,4215 mărci.

în Statele Unite prețul hîrtiei de ziar este într-o continuă 
creștere. „Price paper co" și „Consolidated Bathurst L.T.D.", 
două mari companii producătoare de hirtie de ziar, au anunțat 
sporirea cu 20 de dolari, începind din luna iuiie, a prețului tonei 
de hirtie, care va atinge astfel 220 dolari. Patru alte companii 
din această industrie au anunțat, la rîndul lor, că intenționează 
să scumpească prețul hîrtiei, cu 20—25 dolari la tonă.

Arătind că această creștere survine la numai jumătate de an 
de la precedenta scumpire cu 25 de dolari la tonă, Harold An
derson, președintele Asociației americane a proprietarilor de 
ziare, a declarat că repercusiunile pot fi dezastruoase pentru 
industria ziarelor, care după cum informează „Washington 
Post", nu poate absorbi o majorare mai marc de 10 dolari anual 
a prețului. Scumpirea acestui produs se datorează creșterii pre
țurilor materiilor prime necesare fabricării sale, între care ale 
lemnului, chimicalelor, carburanților și altor materiale.
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