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ÎN NUMĂRUL DE AZI
• ORGANIZAȚIA U.T.C.

- Un tinăr a fost primit in organi
zație. Ce ne solicită el, ce ii pre
tindem noi ?

• UNIVERSITATEA

— Actuala sesiune de examene 
poate marca un salt

(Pag. a ll-a)

• ECONOMIE

- întreprinderea Danubiana"î 
cereri suplimentare — oferte 
prompte

- O experiență și roadele ei

• NOI Șl SOCIETATEA 
SOCIETATEA Șl NOI

- Ce înseamnă a fi modern azi ?

(Pag. a Ill-a)

Actualitatea

universitară

MUNCA 
PATRIOTICĂ
în calendarul activității 

consiliilor asociațiilor studen
ților comuniști un loc de 
frunte îl va ocupa în curînd 
munca patriotică in cadrul 
căreia zeci de mii de studenți 
vor participa, la ridicarea u- 
nor noi construcții universi
tare, la amenajarea de baze 
sportive, la obiectivele de in
vestiții și social-culturale. De 
asemenea, ei vor lucra, in 
industrie și agricultură. încă 
din semestrul al doilea bri
găzile studențești bucureștene 
de muncă patriotică au ob
ținut frumoase realizări par- 
ticipind la diverse lucrări 
curente : cofraje, săpături 
fundații, evacuări de panouri, 
nivelări de teren la Sala Po
livalentă. în această compe
tiție a hărniciei desfășurată 
pînă la sesiunea de examene 
s-au remarcat studenții de 
la Institutul de construcții, 
I.E.F.S., Institutul politehnic, 
în țară, printre fruntașii 
muncii patriotice, putem e- 
videnția pe studenții Univer
sității ieșene, I.M.F.-Cluj, 
Institutelor politehnice și a- 
gronomiee din Cluj și Timi
șoara. După sesiune vom re- 
intilni din nou brigăzile stu
dențești de muncă patriotică 
angajate în realizarea obiec
tivelor, care vor fi stabilite 
în comun de consiliile asocia
țiilor studenților comuniști și 
organizațiile U.T.C. din uni
tăți industriale sau agricole. 
Studenții in salopete albas
tre vor putea fi intilhiți in 
Capitală ia amenajarea tere
nurilor sportive de la Baza 
Tei, pe șantierele noului lo
cal al Institutului politehnic, 
căminului Institutului de 
construcții, facultăților de 
îmbunătățiri funciare și de 
fizică. Și in țară, Ia Iași, Ga
lați și Timișoara, noi con
strucții universitare vor be
neficia de aportul prețios al 
brigăzilor studențești. O de
osebită importanță pentru a- 
ceste zile ale muncii patrio
tice o vor avea acțiunile 
comune, care se vor realiza 
în întreprinderile industriale, 
unde studenții facultăți'or 
din învățămintul superior 
tehnic și economie efectuează 
practica. Alături de tinerii 
muncitori, tehnicieni și in
gineri, studenții își propun 
să organizeze brigăzi în spri
jinul atingerii și depășirii 
producției planificate, pen
tru îndeplinirea angajamen
telor asumate în economisi
rea materiilor prime și ener
giei. în agricultură, nu nu
mai studenții institutelor de 
profil se vor afla in amfi
teatrele muncii patriotice a- 
lături de tinerii din între
prinderi agricole de stat, co
operative agricole de pro
ducție sau întreprinderi de 
mecanizare. O bună parte 
din cei 5 000 de studenți din 
învățămintul superior uma
nist, artistic și de educație 
fîzică se vor afla în practică 
Ia sate, în cămine cultu
rale, școli, asociații sportive. 
Ei vor fi prezenți, vor mun
ci unde este nevoie, adău
gind contribuția lor la reali
zările oamenilor muncii îm
preună cu care întâmpină 
mărețele evenimente ale a- 
cestui an — a XXX-a ani
versare a actului revoluțio
nar de la 23 August și al 
XI-lea Congres al partidului.

C. STANCULESCU
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O EXPLICAȚIE

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul învățămîntului superior

și cercetării științifice din Algeria
algerian a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu 
cordial salut de prietenie 
urări de prosperitate și 
succese poporului român

Peste ci teta luni Combinatul 
de îngrășăminte chimice Turnu 
Măgurele ca sărbători un eteni- 
ment deosebit: împlinirea a zece 
ani de la darea in funcțiune 
primei capacități de producție 
secția de acid sulfuric. Set 
care, în toți acești ani, s-a sit 
printre unităfile fruntașe pe mi
nister, situație cu care incepind 
din acest an. se pot lăuda toate 
celelalte secții ale combinatului. 
Amoniac I, Acid azotic I. Uree 1 
și 11. Nitrocalcar. Astfel, pînă 
în ultima zi a lunii trecute, eht- 
miștii de aici înregistrau o de-

lu 'a pozitivă a raporturilor 
prietenești și de colaborare 
româno-algeriene, în spiritul 
celor convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor din
tre șefii celor două state și a 
fost relevată dorința comună 
de a se aplica consecvent a- 
cordurile încheiate, de a se 
intensifica colaborarea în pro
blemele de învățămînt și cer
cetare științifică, precum și 
în alte domenii de activitate, 
în folosul ambelor țări și po
poare. al ideii cooperării și 
păcii în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate.

un 
Și 

noi 
din

partea președintelui Consiliu
lui Revoluției, șef al Guver
nului Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari 
Boumediene.

Mulțumind pentru mesaj, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat, la rindul său, pe oas
pete să transmită președinte
lui Houari Boumediene cele 
mai bune urări de sănătate si 
fericire, de progres și bună
stare poporului algerian.

In cursul convorbirii a fost 
subliniată cu satisfacție evo-

de pi
1.380 t. acid 

ee. și 5.270 t. 
din produsele 
la export.
că ar pune 

pe seama 
mi spună 
i, secreta- 

U.T.C. al combi- 
cei care cunosc ac- 
citorilor, inginerilor 

lor din această uni
tate. activitatea depusă mai ales 
după luna noiembrie anul trecut, 
cînd s-a pus un accent deosebit 
pe întărirea ordinei și discipli
nei, pe creșterea responsabilității 
fiecărui cadru, pe creșterea ro
lului în producție a tuturor ce
lor 1.900 uteciști, își poate ex
plica progresele rapide pe care 
le-au înregistrat toate secțiile 
combinatului.

In acest sens au fost luate mă
suri pricind scurtarea perioadei 
de reparație a aparatelor, insta
lațiilor și agregatelor,. pttnîndu-se 
în același timp, accent pe cali
tatea acestor reparații. Astfel, 
Laboratorul AMC, atelierul de
bite a redus perioada de repa
rație a 1.005 aparate de la 24.120 
ore la 3.000 ore, iar tinerii din 
atelierul metrologie, conduși de 
tehniciană Aurica Mazilu au de
pășit norma lunară de producție 
cu peste 500.aparate.

trie n

rul roi

COLECTIVELE UNITĂȚI
LOR INDUSTRIALE DIN 
GOR.I au intrat în ultima 
lună ă primului semestru cu 
un spor 
51 000 000 
globală 
la producția marfă. Cele mai 
bune rezultate înregistrate 
în perioada de timp care a 
trecut din acest an le-au ob
ținut minerii din bazinele de 
lignit Rovinari și Motru, pe
troliștii din Țicleni cimen- 
tiștii Combinatului de lianți 
și azbociment de la Birsești. 
lucrătorii Combinatului de 
prelucrarea lemnului din Tg. 
Jiu și cei din parchetele fo
restiere.

VALOAREA PRODUCȚIEI 
MARFA REALIZATE PES
TE PLAN, in intervalul ia- 
nuarie-mai, de către colecti
vele de muncă din unitățile 
industriale ale județului Sa- 
tu-Mare reprezintă, potrivit 
datelor bilanțiere, 42 milioa
ne lei. Raportată la echiva
lentul producției suplimenta
re pe care și-au propus s-o 
realizeze in întrecerea 
cialistă, această sumă 
seamnă îndeplinirea a 84 la 
sută din angajamentul cu 
care intîmpină cele două 
mari evenimente ale anului.

față de plan de 
lei la producția 

și de 57 000 000 lei

PAVEL PERFIL

a parliCLpAl

stru

BILANȚUL RECENT IN 
TOCMIT de Direcția locală 
de statistică arată că între
prinderile industriale ale ju
dețului Maramureș au reali 
zat in primele 5 luni ale a- 
nului o producție marfă su
plimentară în valoare de 86 
milioane Iei. Obținînd o a- 
semenea depășire colectivele 
unităților economice mara
mureșene și-au îndeplinit de 
pe acum angajamentele asu
mate în cinstea aniversării 
eliberării patriei și a Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Formații artistice 
numai pentru 

concursuri școlare ?
Ritmul, u» atribut impor

tant al calității manifestărilor 
artistice școlare, este încă incert, 
preponderente fiind ocaziile, mai 
mult sau mai puțin festive, în
scrise în calendarul unui an de 
învățămînt.'

La Liceul pedagogic din 
Craiova există o serie de forma
ții artistice bine pregătite, dar, 
după cum ne spunea și Corne
lia Puha, „formarea acestora 
poate fi mai bine sprijinită. Ma
joritatea colegilor, a colegelor, 
venim de la sat, din școli unde 
muzica se predă, cînd se predă, 
de către cadre fără o calificare 
corespunzătoare. Din anul I de 
liceu o luăm cu toții de la 
început și nu e ușor deloc, mai 
ales pentru viitoarea noastră 
profesiune".

De șapte ani. tinăra sudoriță Ștefania Fudulu aprinde licu
rici pe dantelăria metalică a șantierelor de construcții 
energetice. ,

— Am avut norocul, spune ea, să nimeresc in brigada 
betoniștilor lui Constantin Pirvu, ea să mă îndrăgostesc 
totdeauna de meserie.

— în altă formație n-ar fi fost Ia fel ?...
— Poate, dar oamenii Iui Pirvu sint dintr-o bucată, nu tre

buie să le spui de două ori ce au de făcut. Iar ce-au făcut, ați 
lăzut și dumneavoastră la Porțile de Fier. Acolo am inceput. 
de fapt, și eu... Aici au mai rămas vreo 30 dintre cei vechi. 
Mulți au venit din Moldova sau din satele din apropierea Ol
tului. Aproape toți sint tineri. Șeful n-are deeit 35 de ani. Cum 
ne împăcăm ? Bine ! Băieții sint de treabă și mă respectă. 
Ba, aș spune chiar că se bucură de prezența mea in echipă.

— Cum era la Porți ?
— Piese mai mari, armătură mai multă... Dar și aici se mun- 

eește tot atit de mult. Experiența de acolo ne ajută să ni se 
pară mai ușor acum.

Pe valea Oltului, 85 fierari-betoniști, din aceeași brigadă, 
execută armături la obiectivele hidroenergetice aflate în con
strucție. De la Rm. Vîlcea la Govora, de aici la Dăești, la Rîu- 
reni și unde o mai fi nevoie, ei își pun semnătura în fier și 
beton la temelia trainicelor construcții. Intre ei și o fată, tinăra 
Ștefania Fudulu. O sudoriță intre acești bărbați ai șantierelor, 
cu nimic mai prejos decît ei. O prezență plăcută și, in același 
timp, de nădejde in marea familie a constructorilor.

Ia București, 
r.rr.ind grai.tudmea pen- 
icare* de a fi primit de 
itarului român. ministrul

fierar- 
penlru

V. RAVESCU
Foto : O. FLECAN

Președintele Consiliului de Administrație

al companiei Pepsi
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a' primit, la 5 
iunie, pe DoiraM'M. Kendall, convorbire în cadrul căreia au .
președintele Consiliului de Ad- fost discutate aspecte privind ■ 
ministrație al companiei Pepsi 
din S.U.A., și 
vicepreședinte 
al companiei.

La primire
Angelo Miculescu, 
agriculturii, industriei alimen-

tare și apelor, și Ion Ceaușes- 
cu, adjunct al ministrului.

Cu acest prilej a avut loc o

Herbert Ley, 
pentru Europa

au participat 
ministrul

dezvoltarea în continuare a 
cooperării dintre întreprinde
rile de specialitate din țara 
noastră și compania ameri
cană.

Evocîndu-se însemnătatea 
schimburilor de vizite și con-

vorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Richard 
Nixon au fost relevate rezul
tatele pozitive înregistrate pe 
calea dezvoltării relațiilor bi
laterale dintre România și 
S.U.A., a aprofundării cola
borării lor în vederea conso
lidării cursului spre destindem 
în viața internațională.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

so- 
in-

Viața în orașul industrialanul ă x x

Niciodată n-am știut că Sla
tina este așezată pe paralela de 
44° 26’3” latitudine nordică și 
pe meridianul de 24° 1’57” lon
gitudine estică. Orașul adoles
cenței și al anilor de școală mi-a 
rămas totdeauna aproape, la o 
bătaie de inimă, în ciuda dis
tanțelor fizice, oricît de mari, aș
ternute între noi. In fereastra 
dinspre amintiri a memoriei răz

bat imagini de burg prăfuit, în 
care viața bătea încet, într-un 
timp el însuși amorțit. Unica 
schimbare a urbei se reflecta in 
vitrina fotografului Mihăilescu, 
din centrul orașului unde, în 
promenadele duminicale, oamenii 
se apropiau să vadă ce mai este 
nou. Aici, alături de membrii fa
miliei meșterului, erau expuse 
chipurile diverșilor locuitori, lu

crate „artistic â la foto Studio" 
— și îmi amintesc că era o mîn- 
drie deosebită să-ți vezi acolo 
poza, sub lumina unui bec gal
ben. Mult timp, vitrina aceasta 
a fost cadranul solar al orașului, 
măsurîncl trecerea anilor după 
îmbătrînirea chipurilor din foto
grafii.

Rătăcesc azi prin același oraș

și. a spune că nu-l recunosc mi 
se pare un prea ieftin artificiu, 
dar a susține că este neschimbat 
înseamnă o aberație pe care rea
litatea o infirmă încă înainte de 
apropierea trenului în gară. Hale 
imense, castele de apă, turnuri,

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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• La Geneva, reprezentan
ții guvernelor Siriei și Israelului 
au semnat planul de aplicare 
a Acordului privind dezanga
jarea forțelor pe frontul de pe 
înălțimile Golan. Unitățile de 
observatori ai O.N.U. au înce
put să ocupe, in aceeași zi, 
zona-tampon dintre armatele 
celor două țări.

• Printr-un ordin al președin
telui Nixon, în S.U.A. a fost 
abolită lista partidelor și orga
nizațiilor considerate „subver
sive" în timpul administrației 
Truman

• în capitala Zambiei, Lu
saka, au început miercuri, con
vorbiri între o delegație portu
gheză,^condusă de ministrul de 
externe, Mario Soares, și Fron
tul de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO)

SOLEMNA

La Liceul industrial de con
strucții formațiile sint pregătite 
doar 2—3 săptămîni înaintea 
unui concurs important, cum s-a 
întîmplat la faza județeană a 
competiției „Partid, inima țării". 
Și astfel, deși s-au înregistrat 
succese materializate în locuri 
fruntașe, în concurs, acestea vor 
fi cu greu menținute în absența 
unei îndrumări continue de spe
cialitate. Cel mai bun argument 
pentru continuitate îl constituie 
inițiativele elevilor de la Grupul 
școlar comercial, care organizea
ză periodic serbări tematice la 
care își dau concursul toate for
mațiile artistice. Acest „antrena-

S. CALIN

(Continuare în pag, a ll-a)
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POȘTAȘUL SINGUR 
NU POATE CONVINGE

La Oficiul forțelor de muncă 
din Brăila sint înscriși 2 800 de 
tineri. La ora actuală. în între
prinderile brăilene sint neocu
pate aproape 5 000 de posturi 
de muncitori calificați. La Șan
tierul naval, de pildă, se pot 
califica 2 500 de tineri in diverse

meserii. Alăturarea cifrelor re
liefează un paradox : există su
ficiente locuri de muncă dar, in 
același timp, există și tineri 
care continuă să caute de lucru. 
Cum se explică o asemenea si
tuație ?

La o întilnire organizată re

cent de Comitetul municipal 
Brăila al U.T.C. li s-a făcut ti-' 
nerelor prezente o propunere : 
să se înscrie la un curs de ca
lificare pentru meseria de elec
trician. Cursul urma să fie des
chis la Ș.N.B. Erau disponibile 
200 de locuri. La Clubul tinere

tului, gazda acțiunii, se prezen
taseră aproximativ 45 de fete, 
din cele 100 de absolvente a 
8—12 clase înscrise la Oficiul 
forțelor de muncă și invitate la 
club prin cărți poștale. însă 
cind au aflat despre ce este 
vorba, vreo 20 de fete au pără
sit ofensate încăperea. Celor
lalte, după ce le-au fost des
crise condițiile de școlarizare și 
de muncă de pe șantier și le-au 
fost înfățișate frumusețea și a- 
vantajele meseriei de electrician, 
li s-a adresat, cum era și fi
resc. întrebarea : cine optează 
pentru această meserie ? S-au 
ridicat două miini. Atit. De ce ?

DOMNIȚA VĂDUVĂ

(Continuare în pag. a IV-a)

CETATE
Primarul comunei Sarmi- 

segeluza, Petre Zgircea, po
vestea cu o dărnicie și un 
entuziasm plin de patimă — 
numele Iui părea a fi o 
glumă paradoxală. Mingiia 
cu privirea și cu vorbele, 
uneori cu mina, pe care o 
așeza pe cite o piatră gos
podărește, rotunjită ca un 
căuș, cântărind cu sufletul. 
Ruinele solemnei cetăți Ul- 
pia Traiana, Sarmisegetuza 
romană, erau averea lui mo
rală cea mai de preț. Era o 
după-amiază de o frumuse
țe desăvirșită, una dintre a- 
celea pe care nu Ie uiți 
niciodată, fie că din ele ră- 
mine numai un . sentiment 
fragil și pur, o stare pe care 
simți că ai mai trăit-o o da
tă, dar o lași așa, tulbură
toare, să-ți invadeze liniștea,

fără a încerca s-o desci
frezi mai adine. Era luni și 
ghidul plecase, ne-a servit 
de cicerone primarul — dar 
nu cred să poată fi un ghid 
mai bun aici sau aiurea. 
„Vedeți dumneavoastră — 
spunea primarul — cum 
construiau ei, ținea ceva, 
nu ?“ Pentru el, romanii 
erau apropiați ca niște con
temporani, meșteri admira
bili cu simț gospodăresc. 
Ne-a condus la marele am
fiteatru unde se dădeau 
spectacole cu gladiatori, ne-a 
arătat sistemul de încălzire 
centrală, fiecare încăpere și 
destinația ei, zidurile im-

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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OR «zlXIZA Th IT. T. (
Un tînăr a fost primit în organizație

CE NE SOLICITĂ EL,
CE îl PRETINDEM NOI ?

— Am fost primit în U.T.C. 
în urmă cu cîteva luni. Și pînă 
atunci colegii mă chemau la 
acțiunile lor, se interesau de 
mine, am văzut asta de cind am 
venit în întreprindere. în ulti
ma vreme grija lor pentru mine 
a crescut. E drept, și eu am 
prins mai mult curaj, i-am ru
gat să mă ajute ca să pot în
văța mai repede meseria. De 
cite ori am vreo problemă, nu 
înțeleg un desen sau e vreo 
piesă mai greu de executat mă 
învață cum să o „atac" Gheor- 
ghe Ștefan, care e și secretarul 
nostru U.T.C. Mi-au dat și 
sarcini, adică împreună cu încă 
doi băieți eu răspund de cură
țenia ; atelierului mecanic. E 
destul de greu, trebuie să mai 
întirziem după program, dar mă 
bucur cind aud vorbe de laudă 
de la ceilalți și de la tovarășul 
maistru...

Cuvintele de mai sus aparțin 
lui Nicolae Ștefan, unul dintre 
cei mai tineri membri ai orga
nizației U.T.C. din atelierul 
mecanic al întreprinderii „Inte
grata de «lină" Constanța.

îl întrebasem, ca și pe alți 
uteciști din atelier, care sint 
schimbările petrecute în viața 
lui după primirea în U.T.C., cu 
ce intenții, cu ce dorințe a ve
nit în organizație și cum s-a 
răspuns acestor solicitări. îl în
trebasem, de asemenea, ce îi 
pretinde lui. ca tinăr comunist, 
colectivul din care tace parte 
acum și în ce fel anume se 
achită de aceste eventuale 
sarcini.

Din răspunsul său, din ale 
celorlalți, din discuția purtată cu 
Gheorghc Ștefan, secretarul 
organizației, am înțeles că aici 
grija față de cei mai noi ute

BRĂILA:

ȘANTIER AL TINERETULUI
Contribuția' tine

rilor din municipiul 
Brăila la lucrările 
edilitar-gospodărețti 
continuă să se facă 
simfită tot mai 
pregnant prin nu
meroasa lor pre
zență la cele mai 
diverse obiective, 
lată-i oferindu-ne 
încă un exemplu de 
angajare într-o nouă 

acțiune. Este vorba 
de cel de al patru
lea țantier local al 
tineretului, inaugu
rat în urmă cu ci- 
teva zile, la linia de 
centură a orașului 
Vteci.știi brăileni 
și-au propus să e- 
xecute pe această 
importantă arteră de 
circulație, efectuind 
toate lucrările nece

In noua Fabrică de transformatoare Filiași a început producția de serie a transformatorului 
de 40—63 KVA cu bobinaj din conductori izolați cu email și noile transformatoare de 1000 

KVA cu îmbunătățiri tehnologice la linia de bobinai rotoare.

ciști îmbracă forme vii, concrete. 
Mai intii, de fiecare dintre cei 
primiți recent in organizație 
răspunde personal unul dintre 
membrii biroului U.T.C., care 
raportează lunar cum se achită 
tinerii de sarcinile primite, de 
obligațiile profesionale, in ce 
măsură își îndeplinesc obiecti
vele proprii, înscrise in caietul 
secretarului. Se urmărește cu 
prioritate ca toți membrii noi ai 
organizației să își însușească 
elementele conștiinței muncito
rești : disciplină, seriozitate, 
răspundere, spirit de inițiativă. 
Tocmai de aceea în această ac
țiune de educare sînt atrași și 
muncitori mai vîrstnici, cadre cu 
experiență din conducerea pro
cesului productiv.

Am continuat discuția in altă 
organizație, la Preparație B. De 
la tinăra ucenică Maria Mujdei, 
de numai cîteva zile primită în 
U.T.C., încerc să aflu prin ce 
s-a manifestat concret sprijinul 
organizației, cum au ajutat-o 
ceilalți uteciști să se încadreze 
în viața colectivului. Mi se spu
ne că atît înainte cit și după 
primire de ea a răspuns Murtan 
Petistan, locțiitoarea secretarei 
U.T.C. și șefă de echipă. Ce so
licită tinăra ? Ce sarcini i s-au 
dat ? Rodica Dinu, secretara 
organizației, arată că Maria 
Mujdei a cerut în primul rind 
colegelor s-o ajute la deprin
derea mai rapidă a meseriei de 
răsucitoare. De altfel acesta este 
și cel mai important dintre 
obiectivele ei personale. Pentru 
a și-l putea realiza a întocmit, 
împreună cu șefa de echipă, un 
mic plan de pregătire a cărui 
realizare este urmărită punct 
cu punct de Murtan Petistan.

Care sint efectele unei ase
menea atitudini atente față de 
noii membri ai organizației, 
prin includerea lor, de la bun 

sare, doi kilometri 
de sosea. Pentru ca 
această hotărire să 
fie finalizată la I 
august ex. cor lu
cra pe rentier zilnic 
circa 4FK) de tineri. 
Un prim argument 
l-au oferit chiar h 
inaugurare, cind au 
fost prezenți la lu
cru circa 700 de ti
neri.

început, în viața colectivului ?
— Deși e încă ucenică, Maria 

Mujdei produce deja cit o mun
citoare calificată și tot ceea ce 
realizează e de bună calitate, 
îmi comunică Nicolae Vitanies, 
maistru de schimb la Prepara
ție B. Am observat că același 
lucru s-a întimplat și cu alte 
tinere venite de curind in în
treprindere, pe care organizația 
U.T.C. le sprijină și le indrumâ. 
Ecaterina Antonescu, .Ana Radu
lescu, Adela Vaida. Lenuța Mi
ron nu numai că s-au încadrat 
repede in muncă, dar, ca urmare 
a sarcinilor primite și-au ridi
cat simțitor calificarea, disci
plina, au început să obțină re
zultate mai bune. Mai mult, au 
făcut, tot intr-o adunare gene
rală, o serie de propuneri foarte 
utile pentru îmbunătățirea or
ganizării muncii, pentru redu
cerea consumurilor specifice.

Din exemplele de mai sus se 
desprinde faptul că, pregătirea 
atentă a tinerilor pentru pri
mirea în organizație, implicarea 
lor imediată in viața colectivu
lui, in acțiunile inițiate are un 
dublu efect pozitiv. Mai intii, 
întărirea organizației insăși, 
ciștigarea pentru colectiv a unui 
nou component de nădejde. 
Apoi mai rapida formare a 
personalității tinărului, a struc
turii sale morale, creionarea u- 
nor calități specifice (și necesa
re) oricărui tînăr comunist : 
seriozitate, disciplină, inițiativă, 
spirit critic și autocritic, exi
gență — cu sine și cu ceilalți.

OV. FAUN

DĂRUIRE Șl 
ÎMPLINIRI
De la Începutul anului 

tinerii întreprinderii de 
vagoane din Arad au 
participat la 26 schim
buri de onoare organizate in 
sprijinul producției. Dacă 
mai adăugăm și cele peste 
2.5 milioane lei economii 
realizate de către ei în aceas
tă perioadă in cadrul iniția
tivei „Tineretul — factor ac
tiv in îndeplinirea cincina
lului iuinte de termen** pre
cum ți faptul că fiecare al 
pitndea tinăr este eviden
țiat in întrecerea sneialista. 
un lucru este deosebit de 
limpede : tinerii sint total 
angajați in eforturile între
gului colectiv pentru reali
zarea și depășirea angaja
mentelor asumate, iar rezul
tatele amintite sint urmarea 
dăruirii cu care ei își fac 
datoria.

ION DANCEA

Succesul de stimă obținut de 
Mircea Horia Simionescu cu pri
mele sale cărți: Dicționar ono
mastic fi Bibliografie generală a 
fost delicat umbrit de unele re
proșuri vizînd însăși modalitatea 
de realizare a scrierilor sale: co
lajul, indexarea alfabetică fante
zistă, operată în spiritul unui 
enciclopedism fictiv și mistifi- 
cant. In subsidiar, scriitorul era 
consiliat să-și transfere centrul 
de greutate al demersului narativ 
de pe terenul' demitizării conven
țiilor romanești și nuvelistice în 
planul exact opus, unde ar fi ur
mat să facă dovada vocației de 
constructor epic. Dar o lectură 
atentă poate izola nuvele și nu
clee de virtuale romane în chiar 
volumele menționate. Oricum ar 
sta lucrurile, Mircea Horia Simio
nescu n-a rămas insensibil la 
obiecții în fond superflue, ulti
mul său volum, După 1900, pe 
la amiază (apărut la editura 
„Eminescu" în excelente condiții 
grafice), insumind prioritar tenta
tive de construcție coerentă.

Cele douăzeci de proze își 
propun, sintem încredințați de 
autor, o abordare a realității 
„prin mijloacele cuvîntului- 
cheie, ale cuvîntului-sondă", 
reconstituind o suită de mo
mente semnificative ale vieții 
eroului narator și a semenilor săi. 
Sintem de fapt în fața unei 
microistorii, tincturate cind liric, 
cind sarcastic, a secolului 'XX, o 
istorie schițată din linii și con
tururi discontinue, suficiente însă 
pentru a numi și incrimina ex
cesele pozitiviste, proliferarea 
tehnocrației, cultul obiectelor și 
gustul alarmant al adiționării 
iraționale a acestora, dezlănțuirea 
la scară planetară a violenței. 
Veacul, pe care sintem obișnuiti 
a-l eticheta al științei, n-a fost 
scutit de ulcerul conflagrațiilor

UN JUBILEU Șl
Ajuns recent la numărul 

100. Amfiteatru, revista li- 
terar-artistică a tineretului 
universitar, invita la o scurtă 
privire retrospectivă asupra 
activității sale. Prezență re
levabilă in dinamica formă
rii tinerei generații de ar
tiști ai cetății, intre care a- 
mintim intr-o enumerare — 
evident incompletă ! — eite- 
va nume ca : Dinu Flămind. 
Ion Lotreanu, Dan Verona, 
Marin Tarangul. Dan Muta» 
cu, in dezvoltarea conștiin
ței lor politice, revista ș» a 
asumat dificila responsa
bilitate de a contribui ta
promovarea unei arte auten
tice, purtătoare a însemnelor 
timpului nostru. Purtind ao 
dialog fertil eu tinerii, dar si 
eu oameni de culturi ți artă 
de prestigiu. Amfiteatru poa
te evoca in cadrul seriei sale 
de colaboratori intelectuali 
reputali precum : Vtacimir 
Streina. Victor Eftnaia. Va
leria Răpeanu. Aurel Baran 
ga. .Ana Blandiana. Mircea 
Martin. Adrian Păunescu.

Autor al unor utile 
monografii. Mibai 
Drăgan a găsit de 
cuviință să reuneas
că în paginile ulti
mei sale apariții e- 
ditoriale. Reacții cri
tice (Editura Juni
mea), texte aparți- 
nind unor diverse 
intervenții publicis
tice, pe care le-a 
semnat de-a lungul 
anilor. Nu gestul in 
sine este discutabil 
in acest caz, ci cali
tatea articolelor pe 
care se susține. Răs
punsuri la anchete, 
note ocazionale ce 
au fost trecute în 
sumar de autorul 
prea generos cu sine 
însuși și-au Dierdut 
în prezent orice in
teres. Aspectul cel 
mai grav* este însă 
caracterul manifest 
subiectiv al unor 
răbufniri polemice 
ale autorului, ab
sența fundamentării 
principiale a unora 
din „reacțiile" sale. 
Cartea își alege un 
motto din Titu Ma- 
iorescu : „Critica,
fie și amară, numai 
să fie dreaptă, este 
un element neapărat 
al susținerii și pro
pășirii noastre, și eu 
orice jertfe și în 

mondiale, cu cortegiul lor de 
abjecții fiziologice și traumatis
me morale, de încoronarea unor 
falși oameni providențiali (în 
„Concursul de frumusețe" apare 
un Adolf Robert, al cărui nume 
știm prea bine la ce personaj de 
tristă amintire trimite), cu ambi
ții de stăpîni ai lumii, debitînd 
isterici chemări la instaurarea 
unei „noi ordini".

CARTEA

MIRCEA HORIA SIMIONESCU

„După 1900, 
pe la 

amiază**
Mircea Horia Simionescu are 

sentimentul tragic al vieții. El 
apasă decis pe clapele adevăru
lui, stăpînindu-și cu greu un 
strigăt în fața spectacolului de
primant al alterării omenescului, 
al invaziei răului și morții. 
Cîteodată protestul nu se mai 
drapează în faldurile unei stră
vezii ambiguități, formultndu-se 
clar, invectivind patetic moartea : 
„Xu, nu merge chiar așa, copiii 
trebuiau să rămină aici, sînt 
atîtea lucruri de făcut — să sape 
grădinile, să irige cimpiile. să 
conducă vapoarele și avioanele, 
să dea startul rachetei aceleia ar
gintii. să scrie cărți și să picteze 
tablouri [_.]. Cine să mai ducă 
la bun sfirșit atîtea treburi, nu 
te-ai gindit. oribilo, coropișniță

„AMFITEATRU",
UN ÎNCEPUT SPRE TINERII SCRIITORI

Experiența acumulată, re
zultatele obținute pină a- 
eum impuneau colectivu
lui redacțional. colaborato
rilor săi. găsirea de noi 
forme de investigare și de 
depistare a tinerelor talente, 
promovarea consecventă a 
acestora, pentru a contribui 
și pe această cale Ia afirma
rea unei culturi și arte ani
mate de idealurile umanis
te ale societății noastre.

• Sint obiectivele pe care 
in ultimul număr — 101 — 
al revistei. Je anunță re
dactorul șef'al Amfitrir-

mm. 
spune

poetuț ÎJJnJtec Daa ; 
In articohil-pro- 

■Tirap. pentru țară", se - 
Musca . -jioajîră. 

ossiră. mt ec se.
lin aremită

■ ■

să fim*. Cu acest aumâr iu- 
eepc deci • nouă serie. i>- 
tr-o formulă grafică nouă.

A. P. 

mijlocul a oricitor 
ruine trebuie îm- 
plintat semnul ade
vărului !“ Să vedem 
in ce măsură a res
pectat autorul acest 
epigraf pe care el 
însuși și l-a luat 
drept precept. Mihai 
Drăgan atacă vehe
ment tipul „criticu
lui oral", dar plu
tește în generalități,

prin cîrciumi ? în 
sfirșit, au vreun rost 
atari insinuații com
puse într-un stil 
„colorat" ? Autorul 
iși menține în gene
re adresa vagă a 
acuzațiilor, uzind in 
schimb de un lim
baj „umoristic", ne
potrivit unei analize 
critice serioase .

Un articol precum

„REACȚII" 
SAU ALERGII ?

refuzind să explice 
pe cine înțelege să 
califice astfel : „Ar
ticolele sale (ale 
„criticului oral" — 
n.n.) de «probleme», 
puține la număr, 
dar rumegate înde
lung prin cîrciumi, 
nu sînt decît juxta
puneri inerte de 
păreri sau aglome
rări dezarmante de 
citate din citeva lu
crări foiletate oda
tă". Despre cine e 
vorba ? Cine își 
„rumegă" articolele

Păreri despre critica 
literară trezește în 
mod firesc interesul 
prin chiar titlul său. 
Insă citim asemenea 
afirmații : „în anii 
din urmă s-au ivit 
alți autori care as
piră, cu obstinație, 
la «gloria literară»-, 
pervertesc gustul 
lectorilor neavizali 
și frustrează, poate, 
unele talente ade
vărate de hîrtia ce 
li s-ar cuveni la e- 
ditură".

Nu negăm faptul

făcătoare de rele!“. („Inven- 
țiuni pentru un pian cu șapte 
clape"). Neacceptarea condiției 
de ființă perisabilă, efemeră în 
raport cu eternitatea, refuzul re
semnării în fața implacabilei tre
ceri imprimă prozelor sale un 
patos agonic, în sensul originar 
al termenului, cel de luptă.

Considerat ades drept umorist, 
Mircea Horia Simionescu nu are 
deloc o viziune umoristică asupra 
existenței. El este un revoltat, pe 
care simplul gînd al neființei 
sau al coborîrii în subuman, al 
abdicării de la omenesc, 
îl oripilează. Acesta este, cel 
mai adesea, izvorul tensiunii 
dramatice atît de vizibile în pa
ginile cărții.

Interesat de problemele cu 
care se confruntă conștiința omu
lui contemporan, nonconformist, 
luînd cuvîntul in numele unei 
umanități saturate de înfiorătoare 
evenimente senzaționale, scriitorul 
se simte la largul său în „mono- 
dialog". Solilocviile lui sedimen
tează evenimentele în geometrii 
bizare, a căror cheie de boltă — 
iubirea de oameni — poate fi 
repede descoperită. O regie inte
ligentă a discursului epic, un 
refuz al soluțiilor comode, o 
speculare abilă a posibilităților 
limbajului, fie că este vorba de 
interferarea neașteptată a seriilor, 
fie că se recurge la citarea în 
deriziune din autori apocrifi de 
maxime hilare (cum ar fi acel 
Claude de Saint-Martin, care at 
fi afirmat că rostul omului în a- 
ceastă lume nu-i altul decît cel 
de a fi un sîrguincios măturător 
al pămîntului) transformă cartea 
lui Mircea Horia Simionescu in
tr-im captivant recital de virtuo
zitate epică, intr-un elocvent do
cument al încrederii în om.

IOAN ADAM

„Luceafărul"

In citeva numere — puține! 
— Luceafărul și-a acreditat 
o nouă fizionomie. Destina
tă, in intenții, descoperirii și 
promovării tinerilor scriitori, 
revista este pe cale să devi
nă efectiv o tribună de afir
mare a acestora. Și, ceea ce 
este intru totul salutar, me
tamorfoza nu s-a făcut prin 
abdicarea de la exigență, 
prin acordarea de circum
stanțe atenuante pe conside
rente de virstă. Autorii pu
blicați in coloanele sale, fie 
vă este vorba de cei solid in- 
-stalați-in conștiința pubiicu- 
4ui (loan Alexandru, Marin 
feorescu, Gabriela Melinescu, 
George Alboiu), fie că luăm 
in considerație pe mai tine- 
ii Marius Tupan, Ion Trif 
’leșa și Gabriela Adameș- 

Tcanu sint mai intii voci care 
au ceva de spus (si știu să o 
facă cu vădită siguranță) și 
abia după aceea tineri. Am 
zice că tinerețea lor este in 
primei rind una spirituală. 
Mutațiile survenite in pagi
nile periodicului converg spre 
conturarea unui săptăminal 

că aspectele relevate 
aici se pot întîlni in 
realitate. Obiecția ce 
o ridicăm e' de cu 
totul alt ordin : din 
moment ce autorul 
nu numește pe ni
meni, toată acțiunea 
sa rămine ineficientă. 
Cine sint acei critici 
ce analizează proto
colar numai cărțile 
unor scriitori, de 
preferință cunoscuți, 
pentru a-și atrage a- 
tentia și eventual 
protecția acestora" ? 
în sfirșit, ar fi fost 
mai mult decit ne
cesar să se indice 
citeva nume de au
tori nechemați. ce 
produc maculatură 
în cantități impre
sionante, neobosiți în 
a lua cu asalt piața 
literară. Articolul lui 
Mihai Drăgan se în
cheie semnificativ 
„Critica de atitudi
ne în fapte și nu în 
vorbe, iată ce ne 
trebuie". Sintem ab
solut de acord. Nu
mai că autorul în
suși practică o așa- 
zisă „critică de ati
tudine" în vorbe, iar 
nu în fapte.

VICTOR ATANASIU

CULTURĂ

„DE BUNA 
VOIE ȘI NESILIT

DE NIMENI“
încă din antichitate, de ia 

Aristotel citire, raportul dintre 
opera de artă și viață a fost a- 
nalizat și teoretizat in termeni 
de verosimilitate : „Datoria poe
tului nu e să povestească lu
cruri intimplate cu adevărat, ci 
lucruri puțind să sc intimple in 
marginile verosimilului și ale 
necesarului". în De bună voie 
și nesilit de nimeni, autorii — 
regizoarea Maria Callas-Dinescu 
și scenaristul Domokos Geza — 
ne atrag atenția că narațiunea, 
ficțiunea lor artistică, are drept 
punct de plecare un fapt real, 
adică întimplat aievea. In con
secință — s-ar zice — realitatea 
filmului trebuie să fie cu atit 
mai adevărată, cu atit mai au
tentică ! Dar nu e așa, în bună 
măsură nu e așa. De ce ? Pen
tru că între faptul inspirator — 
de un indubitabil dramatism — 
și filmul finit, între „material" 
și modul specific în care acesta 
a fost exprimat, a căpătat for
mă cinematografică, s-au pro
dus distorsiuni, alunecări de 
structură și de țon, abateri ne
scontate de la „marginile vero
similului și ale necesarului".

CU FAȚA

cu nerv, de atitudine, al că
rui obiectiv fundamental este 
„să devină tot mai pregnant 
o revistă a scriitorului tînăr, 
să ajute la descoperirea și 
promovarea tinerelor talen
te (...), să contribuie prin pa
ginile sale Ia orientarea pre
ocupărilor artistice ale aces
tora, la stimularea interesu
lui lor față de realitățile so
cialiste, față de aspectele 
semnificative ale epocii 
noastre".

Rubricile proaspăt înființa
te concură spre realizarea a- 
cestor nobile deziderate. No
tăm în primul rind faptul ca. 
poetul Geo Dumitrescu și-a 
strămutat Atelierul literar 
din România literară în pe- 
nultima pagină a Luceafăru
lui, unde face oficiul de în
drumător avizat al tinerelor 
condeie, neomițind a semna
la imediat pasionanta rubri
ci de interviuri — Biografia 
debuturilor, pe parcursul că
reia Marin Preda. Zaharia 
Stancu și Mihai Beniuc au 
răspuns incitantelor întrebări 
lansate de Sinziana Pop și 
Gabriela Melinescu. ilumi- 
nînd cîteva aspecte mai pu
țin cunoscute ale începutu
rilor lor literare. Intr-un stil 
abrupt, dar cu acces, la e- 
sențe, Mihai Ungheanu co
mentează la Cronica literară 
aparițiile editoriale de ma
xim relief, în timp ce o tri
pletă de tineri critici : Nico
lae Baltag, Dan Cristea, Do
rin Tudoran consemnează în 
cadrul Vieții cărților volu
mele de poezie, proză și cri
tică recent tipărite. De un 
netăgăduit interes se anunță 
de pe acum a fl rubricile : 
Tinerețea clasicilor, Contem
poranii noștri, Colocviile 
„Luceafărului", Tînăr în a- 
gora. O antologie de poezie 
patriotică, A patriei cinstire, 
un mozaic de note, intitulat 
Aqua forte, a cărui trăsătură 
dominantă s-a dovedit deo
camdată a fi promptitudinea, 
o vie rubrică de Opțiuni (în 
cadrul căreia am citit judi
cioasele păreri ale lui Geor
ge Gibescu despre „Rațiunea 
foiletonului literar") contri
buie la conturarea unui pe
riodic literar cu personalita
te distinctă. Așteptăm, de a- 
semenea, cu nesimulată, cu
riozitate intervențiile din a- 
nunțata rubrică Dialog cu ci
titorii. Fiindo". în fond, ade
vărul se iveș’e din confrun
tarea opiniilor.

DAN BOGDAN

Doi tineri se iubesc, dar dra
gostea lor curată se lovește de 
împotrivirea tatălui fetei, care 
are o veche răfuială cu tatăl bă
iatului. Triumfă, pină la urmă, 
șl prin' intervenția energică a 
colectivității, sinceritatea, pro
funzimea sentimentelor, după 
cum triumfă și rațiunea depă
șind anumite prejudecăți și 
mentalități anacronice. Dar toa
te aepstea se dobîndesc cu pre
țul unor inutile sacrificii, al 
unor suferințe nemeritate. A- 
ceasta e, în linii mari, tema și 
parabola acțiunii.

Insă senzația fundamentală e 
că De bună voie și nesilit de 
nimeni nu are o structură pro
prie, o tehnică narativă, pe 
scurt, o personalitate a sa, dic
tată în mod necesar de propriul 
conținut, ci e un film alcătuit 
dintr-o suită de „împrumuturi" 
și variate „reminiscențe", mai 
mult sau mai puțin intenționale 
și organic asimilate. Apar, che
mate rind pe rind, în conștiința 
spectatorului : o problematică și 
un conflict ă la Romeo și Ju- 
liela (de fapt, inginerul agro
nom din film, un fel de sinteză 
Mercutio-Paris, recunoaște la 
un moment dat : „Doar nu sin» 
tem la Verona !". Și are drep
tate.), o complicare de situații 
â la Umbrelele din Cherbourg, 
prin recrutarea eroului, cu tra
tamente parțiale în maniera Un 
bărbat și o femeie, prin secven
țele de evocare ; o serioasă, dar 
pînă la urmă incompletă — din 
fericire ! — amenințare cu Love 
Story ; sugestii din autohtonul 
Doi bărbați pentru o moarte ; 
amintiri literare din Moricz Zsig- 
mond sau Siito Andrâs și mai 
vagi amintiri cinematografice 
din Dovjenko sau Făbri Zoltan 
ș.a._ Totul turnat în imagini ad
mirabil. fotografiate — prin lim
pezime și cizelare — de către 
operatorii Costache Dumitru- 
Fony și Cornel Diaconu, deo
sebit de abili în filmări noc
turne și îh obținerea de prețioa
se clarpbscurtiri. Totul muiat în 
cantilena —- șlagăr de . succes a 
lui Laurențiu Profeta. Și mai 
ales; totul interpretat, ăctoriceș- 
,t’e, cy dișcrgție și onestitate : ies 
in relief prestațiile lui Emanoil 
Peiru|, foarte credibil, ca și 
Fgisabeta Jar-Rozorea, Fabian 
Ferenc ș: Romeo Pop. Pentru 
Szeles Anna — un rol de ado
lescentă venit prea tirziu, un 
rol cu care talentata actriță ar 
fi trebuit să se intilnească cu 
ani în urmă : astăzi cu ciorapii 
albi trei-sferturi. verosimilul su
feră.

Cred, in ultimă instanță, că 
De bună voie și nesilit de ni
meni e de considerat un exem
plu tipic de elegantă mediocri
tate, o mediocritate rafinată și 
„de bun gust" (fiindcă există și 
un asemenea nivel, cum s-a de
monstrat la apariția lui Un băr
bat și o femeie), obținută în 
mod involuntar de o regizoare 
debutantă, Maria Callas-Di
nescu, încă inexperimentată și 
lipsită de o individualitate crea
tivă distinctă, deși înzestrată cu 
o candidă sensibilitate în sensul 
celor de mai sus. Un film din 
alura și factura căruia e posibil 
să se deducă o tendință simpto
matică pentru cinematograful 
nostru erotic, din ultimii ani : 
opțiunea în favoarea liniei „con- 
sumistice" Lelouch-TIirier. O 
opțiune discutabilă, datorită me
diocrității de lux pe care o re
prezintă și de la un anumit 
punct încolo, îngrijorătoare, de
oarece tinde să prolifereze.

FLORIAN POTRA

P. S. Abia pe la sfirșitul celui 
de al treilea sfert din film mi-a 
venit să întreb cine e autorul 
scenografiei : semn bun, semn 
de discreție și de funcționalita
te. Autorul ei este Sever Frențiu.

Institutul de subingineri 
din Reșița

ACTUALA SESIUNE DE EXAMENE
POATE MARCA UN SALT

Sesiunea din iarnă a acestui an de învățămlnt s-a incheiat 
intr-adevăr cu rezultate slabe, a căror explicație o putem regăsi 
in slaba activitate de pregătire desfășurată de studenți, in con
trolul insuficient exercitat de cadrele didactice asupra ritmu
lui de însușire a cunoștințelor teoretice și practice. Menționăm 
însă că și-au spus cuvîntul și o serie de cauze obiective : o se
siune prea scurtă pentru anul III — final, o dotare incă defici
tară cu material bibliografic necesar disciplinelor care se pre
dau la noi ; prezența în anul I a unui mare număr dc studenți 
care-și continuă studiile după o întrerupere de cel puțin 2—3 
ani, deci avind lacune serioase în pregătirea de bază etc. Cu- 
noscînd această situație, îl întrebăm pe prof. dr. ing. Nicolae 
Bogoevici, prorectorul institutului, care au fost măsurile priori
tare ale semestrului II.

— Cu prilejul analizei rezul
tatelor primului semestru în 
plenara cadrelor didactice, pre
cum și în adunările generale 
ale A.S.C. au reieșit concluzii 
care vizau folosirea mai judi
cioasă pentru studiu a timpu
lui. inclusiv a timpului li
ber, fiind criticați acei stu
denți care absentează in mod

sistematic, frecventează în dau
na învățăturii barurile, precum 
și responsabilii de grupă care 
nu consemnează conștiincios 
prezența la diferitele activități 
didactice. Nu este întîmplător 
că studenții sancționați pentru 
absențe sint dintre cei cu re
zultate slabe la învățătură. Din 
timp am căutat să informăm și

părinții acestor studenți în le
gătură cu situația fiilor lor și 
cu hotăririle noastre. In semes
trul al doilea cadrele didactice 
au urmărit mai Îndeaproape 
modul de pregătire al studen
ților, au fost programate con
sultații și meditații obligatorii, 
a fost întocmit un orar al să
lilor libere pentru studiu indi
vidual, sala noastră de lectură 
avind o capacitate mică. In 
perspectivă vom dispune de 
spații noi de învățămînt și ca
zare, astfel incit în institut și 
în cămin condițiile de studiu se 
vor imbunătăți. în perioada da 
pregătire a actualei sesiuni am 
remarcat și din partea Asocia
ției studenților comuniști din 
institut o intensificare a inter
venției sale pentru mobilizarea 
studenților la învățătură și dis
ciplină.

Calitatea examenelor restante, 
precum și a celor programate

pentru actuala sesiune, este fa
vorabilă unui reviriment în 
acest sens. La anul I, de exem
plu, examenul de Electrotehnică 
și măsuri electrice a dat un 
procent de promovare de 30 la 
sută in decembrie și de 92 la 
sută în mai. Deși nespectacu- 
loase, rezultatele sint peste aș
teptări și la Matematică, Eco
nomia și organizarea producției 
etc. Putem da și alt exemplu, 
de data aceasta de la examenul 
Elemente de comandă și auto
matizare la a II, T.C.M.G.-seral, 
unde au promovat toți cei 39 de 
studenți prezentați. O remarcă 
trebuie făcută la seraliști : de 
obicei, acești tineri care mun
cesc in producție și cunosc va
loarea muncii și a efortului se 
prezintă mai bine la examene; 
oricum — peste nivelul stu
denților de la cursurile de zi;

6. R.
La Cooperativa „Unirea meșteșugarilor" din Curtea de Argeș — 

județul Argeș.

Formalii
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ment" a permis corului să fie 
ptezent și pe scena Filarmonicii 
craiovene.

O altă unitate școlară, cu for
mații artistice în fiecare clasă (și 
aici teatrul este cea mai îndră
gită formă), Liceul energetic, a 
trebuit să improvizeze un cor 
dirijat ad-hoc de un elev, pentru 
a nu fi exclusă din faza jude
țeană a concursului „Partid, 
inima țării". Dacă în liceele de 
specialitate absența profesorilor 
calificați este, doar în parte, ex
plicabilă, și mai curioasă apare 
situația Liceului teoretic nr. 3, 
unde nu există nici un profesor 
titular de muzică.

După cum ne spunea și tova
rășul Gheorghe Olteanu, secretai 
al comitetului județean U.T.C., 
„principala carență a mișcării ar
tistice a elevilor o constituie ab
sența cadrelor calificate, a în
drumătorilor. In mediul rural a- 
ceastă criză de cadre este acută, 
dar și în orașe lipsa este evi
dentă. Absența cadrelor îndru
mătoare afectează activitatea în 
cel puțin 30 de unități școlare.

artistice
Improvizațiile nu pot dura, deși 
sînt cazuri cind elevii înșiși de
vin instructori inimoși, pasionaji, 
talentați".

Este adevărat că lipsesc pro
fesorii de muzică, dar, în același 
timp, se pot observa decalaje 
importante între diverse școli cu 
condiții asemănătoare privind 
organizarea vieții artistice a ele
vilor. In unele școli, membrii 
formațiilor artistice ajung la o 
treime din efectiv (Grupul școlar 
comercial), la altele, de abia dacă 
ating 10 la sută (Grupul școlar 
„Electroputere"). Inițiative inte
resante. cum ar fi instruirea ele
vilor din anul I de liceu de că
tre „veteranii" formațiilor, reali
zarea unor spectacole pentru 
orientarea profesionali (Liceul de 
limbă franceză) sint încă singu
lare.

Situația din județul Dolj nu 
este singulară, o putem reintiini 
și în alte părți ale țării. De a- 
ceea, solicităm direcției de resort 
din M.E.I. un răspuns pentru a 
afla în ce fel se va asigura în 
viitorul an școlar îndrumarea 
competentă și calificată a forma
țiilor artistice din școli generale, 
licee, grupuri școlare.

1
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ce Înseamnă

Produsele românești pe piețele lumii ’1V< E

FI MODERN AZI?
Care sînt atributele actuale ale modernității ? Cum de

venim oameni moderni ? Se încheie vreodată acest proces ?

Acad. NICOLAE
Răspund:

TEODORESCU

de largă circulație sint de re-

CERERI SUPLIMENTARE, O experiență
OFERTE PROMPTE și roadele ei

Realizări suplimentare la zi • Producție globală in valoare de 16 milioa
ne lei • Peste 9 mii de anvelope de diferite tipodimensiuni • Productivitatea 
muncii a fost depășită • De la 4-5 țări importatoare de anvelope „Danubiana", 

azi s-a ajuns la 25 de țâri.

Despre Stațiunea de mecanizare a agriculturii din Mă
gurele, județul Prahova nu se poate vorbi numai din 
punct de vedere agricol. Fără să insemne o noutate — 
multe stațiuni din țară au acum și un „sector” industrial 
- „profilarea și po industrie s-a dovedit a fi nu numai 
absolut necesară dar și absolut rentabilă — cum se expri
mă tovarășul Mareș Gheorghe, secretarul organizației de 
partid din întreprindere, pentru că noi, acum, sîntem 
întreprindere". în sprijinul acestei afirmații pledează în
săși structura planului de producție: peste jumătate din 

sectorul indus-veniturile întreprinderii sînt realizate de 
trial.

ter-

iJf*.

Termenii — —-------,, -
gală vag și uneori chiar incorect definiți, 
fiecare asimilindu-i după posibilități proprii. 
Este suficient să ne referim la citeva no
țiuni ca informație, conștiință, personalitate, 
sistem sau ideologie. De aceea, întrebindu-ne 
„ce inseamnă a fi modern" este bine să n» 
punem o întrebare prealabilă, formulată a- 
proape la fel — „ce înțelegem prin modern" 
și la care nu este ușor de răspuns lapidar, 
printr-o definiție de lexicon. Fiindcă mo
dern sugerează actualitate și predilecție din 
partea unui grup social în care ne încadrăm, 
împreună cu care apreciem calificativul de 
„modern" pe care i-1 atribuim. Dacă ne re
ferim la integrarea noastră în viața societă
ții în care trăim, a fi modern înseamnă 
a ne încadra in actualitatea socială, in țe
lurile ei, în prioritățile și necesitățile ei, a 
sprijini și promova mersul spre progres, pe 
liniile alese de societate. Aceasta implică 
insă o pregătire complexă prin învățămint 
și experiență iar această pregătire se cere a 
fi la rindul ei modernă, o participare Ja ac- 
fualitatea științifică și culturală a epocii in 
care trăim. Or. această epocă se desfășoară 
vertiginos sub semnul cuceririlor uluitoare 
ale științei și tehnicii, este chiar caracteriza
tă ca epocă a exploziei științei. De aceea, a

fi modern implică a lua conștient cunoștin
ță, a ne insuși o cultură științifică suficien
tă pentru a înțelege și a folosi știința și teh
nica in activitatea noastră profesională, c* 
și in concepția pe care o avem despre lume 
și viață.

Aceasta nu înseamnă însă eliminarea cul
turii umaniste, care constituia pină acum 
trei-patru decenii condiția de bază a inie 
lectiîalității, cerința capitală pentru a fi mo
dern. Cultura umanistă modernă n-a făcut 
decit să-și lărgească enorm aria și orizontu
rile, umanismul științific cuprinzind științe
le naturii și științele sociale, alături de științe
le umaniste și de cultura beletristică 
tistică, intr-o sinteză care urmărește 
tea în diversitate.

Umanismul unei astfel de sinteze 
în capacitatea de a pune in lumină 
lateralitatea capacităților umane și de a le 
integra in actualitatea complexă a vieții so
cietății moderne. A fi modem inseamnă 
a fi multivalent prin însușirea științei, 
tehnicii și culturii și a ne satura nu
meroasele valențe, incadrindu-ne cu com
petență și cu hotărire entuziastă in con
strucția socialistă, operă grandioasă me
nită să realizeze țelurile societății modeme 
românești.

și ar
um ta-

constă
rr.z.-:-

ION PASCADI

A fi în conformitate cu o atitudine etică, 
estetică sau filozofică înseamnă pentru mulți 
a fi neapărat conformist, iar pentru ei ade
vărata modernitate inseamnă a contesta ab
solut totul. Efectul unei asemenea concepții 
îi duce insă pe reprezentanții ei intr-o nouă 
fundătură : a nega totul inseamnă — dacă 
ești consecvent — a nega chiar și noul de 
ultimă oră, deci a fi de fapt ultraconservator. 
Nu ne sărăcim însă dacă tindem să acceptăm 
doar „ultimul strigăt" și aruncăm tot ce 
făcuse parte din bagajul nostru spiritual de 
pină atunci ? Putem apoi limita modernitatea 
la ultima modă vestimentară, ultimul dans, 
ultimul șlagăr sau chiar ultima descoperire 
științifica și invenție tehnică ? In atitudinea 
noastră cotidiană întrebările devin și mai 
numeroase.

Mulți dintre noi, odată cu procesul de m- 
dustralizare sau cu urbanizarea am ajuns să 
trăim cu totul altfel decît părinții noștri și 
să ne dorim un context stilistic modern — 
fie că e vorba de ce ne înconjoară, fie că 
e vorba de cum ne comportăm. Intervine 
astfel adesea ruptura cu ambianța tradițio
nală, cu portul și obiceiurile de pină acum, 
cu obișnuințele și preferințele celor dinain
tea noastră. Ca să fim în „spiritul vremii" 
renunțăm adesea la valori și norme sedimen
tate în cursul generațiilor și adoptăm cu 
repeziciune altele — cele pe care le consi
derăm în pas cu momentul.

Procesul acesta este desigur firesc și în- 
tr-un fel el s-a petrecut totdeauna. Am 
putea spune doar că astăzi răsturnările sînt 
mai profunde, iar rapiditatea cu care ele au 
loc mai mare. Ei bine, a fi modern inseamnă 
oare a goni nebunește în zbor după fiecare 
clipă, schimbindu-ne in permanență gusturi
le, preocupările, felul de a fi chiar dacă a- 
ceste noi ipostaze ale spiritului nostru nu nu
mai că nu le înțelegem, nu ne plac, dar nici nu 
ni se potrivesc ? Evident că nu, pentru că 
de cele mai multe ori avem de-a face 
atitudini neautentice, 
timente sau gînduri 
totul se face de fapt 
arăta că ești „la zi" 
atitudini, comportări, 
cu adevărat.

Departe de mine intenția de a nega nevoia

cu 
cu mimarea unor sen- 
inexistente. pentru că 
pentru a fi „în ton", a 
și nu pentru că aceste 
opțiuni te-ar exprima

A fi în pas

imperioasă de a ține pasul cu ritmul trepi
dant al evoluției sociale, cu prefacerile ra
dicale ale civilizației pe care o trăim. 
Numai că odată cu ea trebuie realmente să 
ne transformăm și noi, adică să fim alții, 
nu să ne prefacem că ne-am schimbat. Ade
văratul conformism se naște, cred, tocmai 
atunci cînd încercăpt să părem alții decit 
sîntem, numai pentru a fi in conformitate cu 
ceea ce ni se pare că cere viața de la noi.

Pentru mulți modernul se confundă cu 
moda, cu tendința generală, acționată de un 
flux de opinie favorabilă. Identificarea mi se 
pare neingăduită chiar și in domeniul modei 
vestimentare unde interferențele sînt nume
roase, dar cu atît mai puțin ea nu este de
finitorie pentru ceea ce am numi ..moda cul- 
turală“. Am vrea totuși să smulgem din 
jurul cuvintului modă aura exclusiv negati
vă care-1 înconjoară adesea în discuții. Moda 
echivalează de fapt cu generalizarea unor 
gusturi și preferințe și, in sensul acesta, 
chiar și impresionismul în pictură, roman
tismul in literatură sau neorealismul in film 
au devenit mode artistice la un moment dat, 
ceea ce a permis o circulație mai vie a va
lorilor din aceste curente și pină la urmă 
recunoașterea lor ca orientări definite.

Pe de altă parte este adevărat că adesea 
moda se confundă cu mimarea necritică a 
unor manifestări sau atitudini față de viață 
și cultură, deci cu lipsa de personalitate, 
ceea ce, fără îndoială, este intristător. Mulți 
își închipuie că vor obține laurii modernită
ții încadrîndu-se fără rezerve in curentul 
general, in timp ce alții cred cu naivitate 
că extravaganța, ieșirea din comun cu orice 
preț este cea care le garantează afirmarea.

Soluția nu se găsește pur și simplu undeva 
la mijloc : noul este desigur prin natura lui 
ieșit din comun, dar profunda receptivitate 
și deschidere social-umană față de el nu 
asigură pentru individ tronul modernității. 
Pentru a fi moderni cu adevărat, noul tre
buie asimilat astfel incit de fiecare dată, 
transformindu-ne, să nu ne pierdem identi
tatea. Societatea are nevoie de personalități 
puternic conturate, care privesc în jurul lor 
cu luciditate și discemămint și al căror 
spirit înnoitor vine dinlăuntrul lor și nu 
este doar preluat dinafară.

cu timpul,
cu cerințele epocii taie

LU BOMULIS

Corod Galați:

AMENAJAREA
UNUI BARAJ

,,Și azi îmi voi depăși planul 
cu 3—4 la sută", ne spune 

filatoarea Maria Șerban.

PENTRU IRIGAȚII

Lucia Samoilă, una dintre fi
latoarele fruntașe de la I.I.S.

„Textila" Galați.

Dar. să începem cu agricul
tura. între planurile trimestria
le. lunare și săptăminale stabi
lite de comun acord cu benefi
ciarii — 10 cooperative agrico
le — si traducerea lor in prac
tică nu există, pină la ora ac
tuală. nici o neconcordanță. 
Toate tractoarele merg in plin, 
lucrările executate pină acum 
au intzunît aprecierea superla
tivă a cooperatorilor : printre 
..autori", tinerii mecanizatori 
Sava Victor, Stoichița Nicolae. 
Sică Victor: insămințările au 

st terminate cu două zile lua
te de termen ; mențiune spe- 
ilă pentru secția a IlI-a Li- 

pănești deși toate secțiile și-au 
terminat lucrările in avans ; 
griul a fost ierbicidat. se lucrea
ză din plin la întreținerea po
rumbului, cu citeva zile in urmă 
a început stropitul pentru
combaterea dăunătorilor.

Tovarășul inginer Zambor
Mthau directorul stațiunii, des- 

pe masă situațiile Ia zi 
parcul de mașini și 

Fiecare vorbă are aco- 
in ..executat reparații 

de termen". ,
din punct de vedere 
intre obligațiile de plan

fășoară 
privind 
unelte.
perire 
înainte

Dacă 
agricol . ____
și realizarea lor nu este, cum 
spuneam, nici o contrazicere, 
din punct de vedere industrial 
S.M.A. Măgurele are un avans 
considerabil față de propnile-i 
angajamente suplimentare.
Transcriem indicatorii de plan 
pe intreg anul și proporția ia 
care au fost realizați :

— 1300 000 lei depășiri de 
producție; planificat pentru 
trimestrul I suma de 554 000 
lei. realizat — 1 343 000 lei; deci, 
depășirile de pe primul trimes
tru sint mai mari decit cele 
planificate pe întreg anul;

— depășirea planului la cen
trul de reparații cu 10 la sută 
adică, pe intreg anul cu 405 000 
ici ; realizat in primul trimes
tru 960 000 lei.

Situate în 
submontană, 
zece cooperative 
această unitate sînt dificil 
lucrat, culturile greu de întreți
nut, sumele încasate de S.M.A,' 
mai mici, comparativ cu cele 
încasate de S.M.A.-urile de 
cimpie. “ 
tuiește 
Pentru 
merge, 
veni rentabilă chiar și mai de
vreme, după cum sînt de păre
re tovarășii din conducere. Pină 
atunci S.M.A. Măgurele a luat 
un avans de peste două luni 
față de planul calendaristici 
semestrul I al anului a fost ter
minat la sfirșitul lunii aprilia 
și așa cum merg lucrurile nu 
este exclus ca anul nou să fio 
..consumat" aici pină in luna 
octombrie.

Secțiile de strungărie, vulca
nizare, presă execută repere 
pentru toate stațiunile de meca
nizare din țară. Mai mult, s-â 
realizat o piesă pentru combina 
C. 12. piesă care pină anul tre
cut era importată. Spațiul ha
lei. care pină acum doi ani era 
folosit, numai in timpul iernii, 

este 
prin 

tehnologi- 
folosite la

zonă deluroasă șî 
pămînturile celor 

deservite da 
de

___ __ la
De aceea aici se chel- 
peste mie. Deocamdată, 
că, in ritmul în care sa 
întreprinderea poate de-

la reparatul tractoarelor, 
astăzi exploatat rațional 
înființarea unor linii 
ce noi, mașinile sint 
parametru proiectați.

NICOLAE

Mehedinți

ADAM

Au fost încheiate 
reparațiile 
la combine

Liceul
Opiniile elevilor anului II A, clasă specială de fizică, de la 

„N. Lenau", Timișoara
• Atașamentul 

față de societate ca 
însemn al omului 
modern se dovedeș
te prin interesul 
pentru dezvoltarea 
culturii, științei, 
tehnicii, pentru bi
nele oamenilor (E. 
Marker) • A fi în 
pas cu timpul este 
o virtute a tuturor 
celor ce știu să 
se autodepășească, 
să nu devină robi 
ai unor mentalități 
vechi, ai unor op
țiuni justificate 
doar la un moment 
dat (Liana Ceau- 
șu) • Un om mo
dern participă ac
tiv la evenimentele 
societății în care 
trăiește, caută să 
înțeleagă ce se pe
trece în lume, dis
cută aprins cu prie
tenii. colegii, fami
lia, problemele ci
vilizației contempo
rane, se străduiește 
să fie un partener 
informat, compe
tent (Ingrid Krem- 
mer) • Trebuie 
fim receptivi 
progres, să ne 
nem la curent 
noutățile, să ne

să 
la 
ți" cu
a-

6igurăm o pregătire 
de bază și multila
terală. Acestea con
feră omului pu
terea de a nu fi in- 
fluențabil, de a fur
niza idei utile și 
noi, de a înțelege 
ceea ce reprezintă 
modern in literatu
ră, artă (Inge Kot- 
zian) • Timpul tre
buie folosit nu nu
mai pentru acu
mularea de 
mâții ci și pentru 
cunoașterea 
lațiilor dintre oa
meni • O concep
ție de viață mo
dernă te îndeamnă 
să privești cu în
credere și totuși 
critic noutățile ca
re apar, înainte de 
a le accepta • A 
încerca să deschizi 
porți spre tărîmuri 
puțin sau deloc a- 
bordate, a susține 
fapte despre care 
s-a vorbit puțin, a 
avea o părere pro
prie, nu neapărat 
în contradicție cu 
cea a generației 
vîrstnice. Modernul 
se distinge prin 
spiritul critic, prin 
ceea ce oferă ca

infor-

re-

inovație, noutate, 
dar și prin pu
terea de a des
chide vechi „tezau
re" de folosire a 
valorilor, trecutului 
(Cristina 
• Omul 
este un spirit des
chis, cu o viziune 
clară asupra lucru
rilor. Nu-1 rețin 
convenții vechi, ca
re nu se mai po
trivesc nici anului 
’74, nici societății 
în care trăim (E. 
Kuhn) • Dacă sen
sul modernității 
este greșit înțeles, 
dacă ceea ce este 
în general accep
tat ca modern nu 
este adaptat la ca
racterul persoanei, 
al societății, al tim
pului, dorința de 
modernitate dege
nerează în snobism, 
iar intenția de mo
dernizare devine 
distructivă (Doina 
Barbu) • Unii oa
meni rămîn mereu 
la aceeași părere, 
chiar dacă adoptă 
o modă nouă, fără 
a înțelege că lucru
rile se schimbă. 
Pentru a fi modern

Danciu) 
modern

trebuie să simți 
imboldul de a'ințe- 

’ lege și împărtăși 
concepțiile noi — 
despre lume, viață, 
oameni — ale so
cietății noastre • 
Excentricitatea este 
o escrescență a mo
dernității (Cristina 
Ionescu) • Unii 
tineri se cred mo
derni dacă fumea
ză la 14 ani ; ori
cum, nu-1 consider 
modern pe acel tî- 
năr care poartă ple
te numai fiindcă 
..așa e moda" (E. 
Franz) • Trebuie 
acceptată trans
formarea ca mod 
de viață, un pro
gram de muncă și 
viață avind capaci
tatea corectării. 
Principala pecete o 
pune colectivismul, 
înțelegerea și prac
ticarea înnoirilor, 
valorificarea lor 
prin muncă, critica 
constructivă, 
șita în acest 
mod de viață 
asigurată de 
donarea gîndirii cu 
cerințele mediului 
(Dana Hristea).

Reu- 
nou 
este 

coor-

Anchetă realizată de GEORGETA RUȚA

TEXTILISTELE GĂLĂȚENE
ȘI-AU ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTELE

In comuna Corod, jude
țul Galați a început de ci
teva săptămîni construcția 
unui baraj care va asigura 
acumularea unui volum de 
700 000 m.c. apă, ceea ce 
va crea condiții pentru iri
garea unei suprafețe de 500
hectare teren și producerea 
unei însemnate cantități dc 
pește. Această amenajare 
va permite cooperativei a- 
gricole din comună obține
rea unei producții 
mentare 
un milion 
lei anual, 
contribuție 
acestui obiectiv și-o ; 
elevii celor cinci școli 
nerale din comună și 
nerii uteciști prezenți 
zilnic. Lucrările vor 
terminate în jurul datei de 
15 iunie anul acesta 
va începe acumularea

Colectivul textiliștilor gă- 
Iățeni raportează îndeplinirea 
angajamentului luat în cins
tea aniversării a 30 de ani 
de la eliberarea patriei. Aici, 
la I.I.S. „Textila" din Galați 
au fost produse pină în pre
zent peste sarcinile de plan 
21 000 kg fire de bumbac și 
61 000 mp țesături. O contri
buție importantă la obține-

rea acestei exemplare reali
zări și-au adus-o tinerii care, 
in cadrul întrecerii uteciste, 
au inițiat schimburi de o- 
noarc, acțiuni eficiente pen
tru creșterea productivității 
muncii. Printre tinerii frun
tași se numără și filatoarele 
Maria Șerban, Lucia Samoi
lă și Stela Bogheanu. Secția 
în care acestea lucrează, fi
latură B-2 și-au adus un a-

port de 11 000 kg fire de 
bumbac la realizările între
gului colectiv, devenind o 
secție fruntașă. Tot aici au 
fost experimentate de la în
ceputul anului și au intrat 
de curind 
serie 8 noi 
de melană 
lofibră.

in producție dc 
sortimente de fire 
in amestec cu ce-

cînd 
apei.

ION CHIRIC 
Vasile RANGAFotografii :

Satisfacțiile se dobîndesc 
muncă. La 18 ani Stela 
gheanu a devenit șefă 

brigadă.

supli- 
estimată la peste 

și jumătate de 
O deosebită 

la amenajarea 
aduc 

ge- 
ti- 

aici 
fi

Cele șaisprezece stațiuni 
pentru mecanizarea agricul
turii din județul Mehedinți 
au- încheiat, marți, reparații
le Ia combinele pentru pă
ioase și la celelalte utilaje ce 
concură la buna desfășurare 
a campaniei <le recoltare a 
griului, orzului și inazărei. 
Specialiștii și echipe formate 
din cei mai pricepuți mecani
zatori au verificat fiecare 
mașină agricolă in parte, la 
combine efectuindu-se, sta
ționar, și proba cu boabe. Nu 
s-au acceptat decît lucrările 
recepționate cu calificativul 
„foarte bine", deși lipsa pie
selor de schimb a fost supli
nită prin recondiționări și 
confecționări pe plan local. 
Economiile realizate Însu
mează peste cinci milioane 
dc lei, cele mai bune rezul
tate fiind obținute de către 
colectivele unităților din Re
cea, Obîrșia de Cîmp, Almă- 
jel și Vînju Mare. Aici, or
ganizațiile U.T.C. au inițiat 
acțiuni valoroase în ce pri
vește îmbunătățirea calității 
reparațiilor, impulsionarea 
ritmului de lucru și refolosi- 
rea unui mai mare volum de 
piese prin recondiționări. In 
prezent, in unitățile agricole 
... s se desfășoară 

repartizare a
me-

mehedințene 
acțiunea de _
combinelor, încărcătura __
die de păioase nedepășind 60 
de hectare. Concomitent, se 
1— ..._—i pentru insămin- 

duble a cel 
din cele a- 
mii de hec- 
păioase, iar 
agricole au

iau măsuri 
țarea cu culturi 
puțin 80 la sută 
proape o sută de 
tare cultivate eu 
în cooperativele „ ___ ___
fost constituite trei sute de 
echipe uteciste ce vor lucra 
pe combine. (G. F.).

VIAȚA ÎN ORAȘUL INDUSTRIAL
(Urmare din pag. I)

deumeri metalici ai rețelelor 
înaltă tensiune vestesc întîlnirea 
cu o cetate nouă, în care viața 
bate după pulsul industrial. Stra
da, apoi bulevarde și alei, dăl
tuite printre sutele de blocuri, a- 
demenesc privirea pină la dez
orientare. Și oamenii, mai ales 
oamenii, anonimii trecători ai 
străzii sînt alții — și altfel;, poar
tă pe chip meditația gravă și în 
pași ritmul neastîmpărat al cri
zei de timp. Salopeta este uni
forma care te însoțește din 10 în 
10 metri.

Rememorez. Pină prin 1960, și 
chiar mai tîrziu, moara „Aluta" 
și Întreprinderea locală „Oltul" 
erau singurele adrese ale celor 
Cîțiva meseriași. Azi — și prin 
aceasta trebuie înțeles o perioa
dă de nici 10 ani — muncito
rul, simplul lăcătuș, ori tehni
cian, ori inginer, constituie pre
zența esențială și determinantă a 
locului. Marin Sterie. director ad
junct al Direcției județene de sta
tistică, mă îndeamnă să notez. în 
1965 numărul oamenilor înca
drați în cîmpul muncii era de 
9 700, din care 7 400 mun
citori. Azi, din 25 000 aproape 
20 000 sînt muncitori. Practic, nu 
există familie care să nu nume
re, in componența ei, măcar un

muncitor. A sporit și populația, 
atingînd, la 1 ianuarie 1974, ci
fra de 31 000, fără a-i socoti și pe 
cei 10 000—15 000 de navetiști, un 
element specific actualei perioa
de, cu implicații atît în viața o- 
rașului cit și a satului. Noii lo
cuitori ai orașului au depășit ci
fra inițială a băștinașilor. Este un 
proces despre care tovarășul Vio
rea Muha, secretarul consiliului 
popular, mi-a vorbit pe îndelete, 
el însuși fiind slătinean numai de 
7 ani.

Dar mai întîi a fost un pro
ces de reîntoarcere la vatră. Ti- 
nărui lăcătuș Gheorghe Nica îmi 
spune: ,„\m părăsit Bucureștiul 
fără pic de regret. S-au creat 
condiții in orașul natal și m-am 
simțit dator să pun umărul la 
înălțarea lui". Fără a se striga 
un catalog anume, la chemarea 
spre înnoire a locului de baști
nă. au răspuns zeci și sute de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
revenind din toate marile centre 
industriale ale țării, din Bucu
rești și Hunedoara, Brașov și 
Calați, Ploiești și Constanța. In
vestiții uriașe au asigurat un larg 
și generos perimetru dc afirma
re. Numai în perioada 1971-1973 
cifra depășește 3 miliarde. Din 
cele 14 întreprinderi, 9 sînt de 
subordonare republicană. Nu se 
mai poate vorbi azi de stema o-

rașului fără a sublinia prezența 
întreprinderilor de aluminiu, de 
prelucrare a aluminiului, de pro
duse cărbunoase, textile, de uti
laj alimentar. De la o produc
ție globală industrială în valoa
re de 45 000 lei, în 1960, s-a a- 
juns în 1973 la 3,6 miliarde lei. 
In consecință, au sporit condiții
le social-gospodărești. Două car
tiere cu peste 5 000 de aparta
mente sînt veritabile orășele-sa- 
telit. Complexe comerciale și 
meșteșugărești, un spital modern, 
hotel turistic, supermagazin, lo
caluri de școli, conferă orașului 
geometrie de metropolă. Dar mai 
ales s-a schimbat viața în fos
tul oraș patriarhal, „în orașul în 
care plouă de trei ori pe săptă- 
mînă", după cum a imortalizat 
imaginea Ion Minulescu.

„Industria — mi-a spus profe
sorul Laurențiu Anton — a con
tribuit la schimbări de esență în 
calitatea umană, a determinat în
noirea treptată a ideilor și con
cepțiilor, a felului de a gîndi, 
imprimînd oamenilor trăsăturile 
spiritului muncitoresc. Un semn 
este și faptul, reieșit din sonda
jele în rindul absolvenților de 
școală generală, că foarte mulți 
tineri optează pentru profesiuni 
muncitorești, tot aici, în oraș, la 
multele școli profesionale și școli 
de specialitate''. Noul spirit se

manifestă însă și în rindul pro
fesiunilor nu angrenate direct în 
industrie.. Am participat la fes
tivitatea de absolvire a primei 
promoții de învățători. Tînăra 
absolventă Elisabeta Petrache 
mărturisea : „Ne-am format ca 
intelectuali învățînd de la mun
citori să fim cutezători și tenace, 
să rezistăm la greu, să învin
gem'. Profesorul Dumitru Nica, 
director adjunct al Liceului 
„Radu Greceanu", sesiza un alt 
element încărcat de semnificație: 
„Predau la seral elevilor-munci- 
tori, dornici de studiu, de lărgi
re a orizontului de cunoaștere. In 
acest proces de influențare reci
procă, observ cum și noi, profe
sorii, gîndim altfel, mai matur, 
cu mai multă responsabilitate a- 
supra profesiunii noastre, asupra 
vieții". Această transformare în 
conștiință — intransigență, spirit 
combativ, atitudine revoluționară 
— ne-o împărtășea și tînărul me
dic Mircea Serbu. „Oamenii au 
un alt profil spiritual, sînt con- 
știenți de menirea lor în edifi
carea noii noastre societăți, își 
ordonează viața în funcție de a- 
cest nobil scop — preciza Nico- 
lae Fulga, directorul casei de 
cultură. Scena culturală a deve
nit azi o vastă hală în care se 
forjează conștiințele, se mode
lează spiritul".

Cert este că orașul — în care 
din 30 de căsătorii pe lună, 24 
numesc familii muncitorești — 
respiră azi prin altfel de pori. 
Iar tinerii sînt cei mai receptivi 
la această schimbare calitativă. 
Constantin Neacșu, prim secretar 
al comitetului orășenesc U.T.C., 
sesiza foarte exact fenomenul : 
„Desfășurăm o activitate de e- 
ducație politică din mers, odată 
cu ritmul tot mai ascendent al 
dezvoltării orașului. 15 000 de u- 
teciști sînt tot atîtea conștiințe 
comuniste, călite la noua flacă
ră muncitorească, în permanentul 
îndemn de a înfăptui, prin efor
tul tuturor, amplul program al 
partidului de edificare socialistă 
a patriei".

De aceea vin și zic: nu, mo
nografia nu are dreptate atunci 
cînd consemnează că: „Tempe
ratura medie anuală e cuprinsă 
la Slatina între 10°5—11°9 C“. 
Sau cel puțin nu mai are drep
tate. In orașul care cunoaște 
greutatea celui mai ușor metal, 
în cetatea în care oamenii topesc 
aluminiul, adevărata temperatură 
nu poate fi decît pe această mă
sură. Așa cum fosta vitrină a a- 
clolescenței mele a rămas îmbă- 
trînită sub un acoperiș strîmb, 
împresurată de zecile de tablouri 
ale ultimei promoții de absol
venți.



„SClNTEIA TINERETULUI'1 pag. 4 JOI 6 IUNIE 1974

— Tovarășe Ivan Ghevrec, ați 
sărbătorit recent zece ani de 
cînd sîpteți secretarul orga
nizației U.T.C. de la între
prinderea de șuruburi din 
Brașov — o aniversare destul 
de neobișnuită, dar și o dovadă 
incontestabilă a prețuirii de 
care vă bucurați. Știu că ați 
străbătut un drum lung pînă 
cînd organizația al cărui secre
tar ați fost ales să ajungă prin
tre cele fruntașe din oraș. Am 
convingerea că de-a lungul a- 
cestui drum și modul dumnea
voastră de a gîndi s-a schimbat, 
în confruntarea cotidiană cu 
exigențele muncii de secretar 
U.T.C. Aș vrea să derulăm îm
preună momentele „cheie" ale 
acestei schimbări și vă propun 
să folosim drept reper nu 
succesele, ci greșelile care, re
cunoscute la momentul potrivit, 
v-au condus spre reușită. Deci, 
care a fost prima greșeală ?

— Convingerea mea că pot 
schimba singur totul. în proiec
tul de norme se subliniază că 
un comunist trebuie să impună 
Ia locul său de muncă relații 
tipice societății socialiste, baza
te pe colaborare, stimă, respect 
reciproc. Acum 10 ani însă, ve- 
dean. altfel lucrurile ! Fusesem 
secretar de organizație și eram 
convins că am experiență. De 
exemplu, pentru introducerea 
disciplinei am recurs la ceea ce 
mi se părea mie singura meto
dă : sancțiunile. Situația nu s-a 
imbunătățit. M-a chemat secre
tarul de partid, mi-a vorbit 
despre necesitatea de a desfășu
ra o muncă educativă, de a 
ajunge la o disciplină liber con
simțită. mi-a indicat să apelez 
Ia ajutorul tuturor uteciștilor și 
in special al secretarilor de or
ganizație.

— Ați apelat ?
— Da. dar în felul meu și a- 

ceasta o consider a doua gre
șeală. „Colaborarea" era cam 
așa : eu le spuneam ce să 
■facă, ei nu mișcau un deget 
fără să-mi ceară sfatul. Bine

înțeles, rezultate nu se ve
deau...

— V-ați gindit să abandonați 
lupta ?

— Să vă spun sincer, m-am 
gindit ! Dar îmi aduceam amin
te că atunci cînd am fost ales 
prima oară, colegii mi-au spus 
că așteaptă de la mine o 
schimbare radicală. Și nu era 
numai asta. Mă simțeam răs
punzător nu numai de îndepli
nirea sarcinii ce-mi fusese în
credințată, dar și așa, ca sim
plu utecist, aveam datoria să CEL MAI PREȚIOS PUNCT DE SPRIJIN:

OPINIA 
COLECTIVULUI

lupt împotriva chiulului, super
ficialității, indisciplinei.

Eram la curent cu documente- 
tele politice, dar greșeala — a 
treia pare-mi-se — era că nu 
aplicam cunoștințele la munca de 
zi cu zi. Am început să recitesc 
totul, să caut răspuns la între
bările ce mă frămîntau. Am 
citit cu ochi noi precizarea că 
politica noastră se bazează pc 
participarea largă a colective
lor la dezbaterea și soluționarea 
problemelor. Am înțeles că și în 
cazul nostru" numai din această 
participare, a tuturor, va ieși 

schimbarea. Am schimbat stilul 
adunărilor, am cerut să se dis
cute deschis, să se ia atitudine 
împotriva oricărui act de indis
ciplină, să se facă propuneri 
pentru soluționarea deficiențe
lor in orice domeniu de activi
tate. Am îmbunătățit învăță- 
mîntul politic. încetul cu înce
tul, tinerii au început să se 
comporte ca niște adevărați co
muniști, să critice principial, să 
facă propuneri pentru perfec
ționarea continuă a muncii și a 
relațiilor dintre noi. Tot atunci 

a crescut brusc numărul în
scrierilor la seral — din secția 
noastră ne-am înscris aproape 
toți. Simțeam nevoia să ne lăr
gim orizontul de cultură gene
rală și al cunoștințelor științifi
ce. După terminarea liceului, 
m-am înscris, împreună cu alți 
colegi. la o școală tehnică. 
Pentru a putea participa, așa 
cum se cere unui linăr comu
nist, la dezbaterea și adoptarea 
hotăririlor privind probleme de 
producție și organizarea muncii, 
aveam nevoie de temeinice cu
noștințe profesionale.

între timp, situația se 
schimbase. Numărul tinerilor 
sub normă a scăzut simțitor și 
regulat, de la an la an, calitatea 
lucrărilor executate a crescut. 
Tinerii deveniseră conșlienți de 
responsabilitatea ce le revenea 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Se formase in 
fiecare organizație acea „opinie 
publică" atît de necesară, care 
se pronunța cu hotărîre împo
triva oricăror tendințe de indis
ciplină. superficialitate sau acte 
antisociale.

— Am răsfoit numeroasele 
dumneavoastră caiete — perso
nale — de sarcini, procese ver
bale etc. Ați abordat probleme 
foarte variate. în zece ani. nu 
v-ați copiat niciodată temele și 
acțiunile ?

— Numai în măsura in care 
problemele s-au „copiat" de la 
un an la altul ! Stilul de mun
că încetățenit definitiv in orga
nizația noastră, care i-a impli
cat pe tineri, in totalitatea lor, 
in analizarea si rezolvarea tu
turor problemelor, nu-a permis 
să nu rămin hiciodată in criză 
de idei!

— Am vorbit numai despre 
greșeli. Acum, la sfirșitul dis
cuției noastre, vă ir.treb care 
este cea mai importantă reali
zare a dumneavoastră ?

— Faptul că pot spune că sint 
realizările noastre, nu ale mele, 
că am reușit să mă achit de cea 
mai importantă datorie a unui 
activist, aceea de a-î antrena 
pe toți tinerii in dezbaterea și 
soluționarea problemelor, de a 
contribui Ia crearea unui etiinal 
propice exprimării și confruntă
rii libere a părerilor. Este, mi 
se pare, punctul 30 din proiec
tul de norme !

Metamorfozarea, pe parcursul 
a 19 ani. a organizației de la 
I. S. Brașov a fost marcată de 
recunoașteri oficiale. Pereții în
căperii comitetului U.T.C. sint 
tapetați cu diplomele U.T.C- 
pentru activitate meritorie in 
cele mai variate domenii, de la 
muncă patriotică pină Ia ma
nifestări culturale. Lipsesc de 
aici doar cele cinci diplome 
personale, inminate secretarului 
U.T.C.. ca și însemnele -Ordi
nului Muncii" clasa a ITI-a care 
i-a fost conferit. Pe acestea le 
păstrează acasă.

MONICA ZVIRJINSCHT

LUNA 
CULTURII 
TULCENE

Aflată Ia a doua edi
ție, dedicată acum celor două 
mari evenimente ale anului, a 
XXX-a aniversare a Eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea 
al P.C.R,, inițiativa forurilor 
culturale județene întrunește o 
mare varietate de manifestări: 
sesiuni de comunicări, simpo
zioane cu tematică politică, 
științifică, care pun în evi
dență preocupări remarcabile 
privind evoluția societății noas
tre. conferințe, dezbateri, mese 
rotunde ce se referă la inte
resante teme civice și etice. Un 
factor dinamizator îl constituie 
confruntările artistice, muzical- 
coregrafice intre cele mai bune 
formații ale amatorilor tul
ceni, spectacolele-concurs. re
prezentațiile de folclor dobro
gean — parada portului, cin- 
tecului și dansului popular. în- 
lilniri și discuții (ale tinerilor, 
mai ales) cu activiști, cercetă
tori. cadre didactice, oameni de 
cultură.

In acest interval membrii ce
naclurilor literare din județ or
ganizează seri de evocare poe
tică (rJ’anait Ccrna-). seri li
terare. recitaluri unde vor pre
zenta creații proprii, poezie pa
triotică. Cinecluburile și-au 
pregătit cele mai izbutite fil
me care vor rula in orașe, dar 
și in comune, in timp ce bri
găzile artistice de agitație din 
județ se vor întrece la Tulcea. 
.Artiștii plastici, care se min- 
dresc cu tulcenii Al. Ciucuren- 
ru si L Jalea, deschid în aceas
tă lună mai multe expoziții o- 
magialr. Formații artistice ale 
tinerilor, ale elevilor vor fi 
prezente la Carnavalul tinere
tului. precum și Ia Ziua cîn- 
tecuiui patriotic, cind vor fi 
trecute în revistă formații co
rale. grupuri vocale din între
gul județ, intr-un spectacol ce 
va avea loc pe faleza Tulcci. 
Televiziunea va realiza de la 
Tulcea, în direct, o șezătoare 
literar-artistică cu concursul 
unor scriitori, poeți, actori, so
liști instrumentiști și vocali din 
Capitală și din județul Tulcea.

V. TÂNASESCU

Inteligența 
delfinului

Pe litoralul sovietic al Mării 
Negre un delfin rănit, lovit de 
elicea unui vas. a fost tras 
pe uscat, și echipajul unei 
mașini a salvării i-a a- 
cordat primul ajutor. După 
tratament insă, delfinul, repus 
în apă in repetate rinduri. a re
fuzat să plece in larg, inapoin- 
du-se mereu la mal. Simpaticul 
mamifer marin a fost atunci 
lăsat citeva ore să se odihneas
că. după care a fost transpor
tat pe o... targă. ca orice pa
cient, la bordul unui mic vas, 
care l-a lăsat in larg. A doua 
zi insă, delfinul a revenit pe 
aceeași plajă și numai după o 
a doua ședință de tratament 
medical a consimțit să la defi
nitiv calea mării.

PENTRU PASIONAȚI! GEOGRAFIEI
Un excelent vo

lum apărut în Edi
tura științifică reu
nește pe parcursul 
a peste 300 de pa- 
țini studii privind 
relieful țării noas
tre. Complexitatea 
cercetărilor geo
grafice care s-au 
efectuat în ultimii 
ani în România a

scos în evidență fap
tul că relieful în 
sine este o compo
nentă esențială a 
mediului înconju
rător, a obiectului 
geografiei. Adresin- 
du-se deopotrivă 
studenților și cadre
lor didactice, turiș
tilor pasionați de 
neîntrecutele fru

museți ale Româ
niei, geologilor, a- 
gronomilor etc. lu
crarea „Realizări în 
geografia României" 
se impune ca o 
prezență bineve
nită în orice bi
bliotecă.

I. VOICU

SANATORIU 
SUBTERAN 

Sanatoriul subteran, 
o noutate. In urma stu
diilor ți propunerilor 
prof. dr. Iosif Suciu. 
șeful clinicii de boli 
profesionale din Cluj, 
și al altor specialiști 
de la Salina Ocna- 
Dej, a început trata
rea primelor grupuri 
de bolnavi cu afecți
uni respiratorii, astm, 
cu aerosoli salini na
turali. Bolnavii sint 
conduși, și suprave
gheau, în salină cite 
3—4 ore pe zi. In mă
surile prevăzute figu
rează și spitalizarea 
în galerii, exerciții de 
gimnastică, meciuri de 
fotbal. In același scop 
s-a făcut propunerea 
să se folosească și sa
lina de la Ocna Mureș.
(BENONE NEAGOE.)

>: <• «%^%V.V.V.W!Xsa

IIMilifiMIfi3

POȘTAȘUL SINGUR 

NU POATE CONVINGE

TINERI IN HAINĂ MILITARĂ

CĂLDURA APROPIERII RECIPROCE

(Urmare din pag. a .l-a)

Notăm citeva răspunsuri : 
„Mi-am dat seama că e prea 
greu. Dacă era ceva mai bun, 
da „Pe șantier este muncă 
multă"; „Mi-ar fi convenit alt
undeva, de pildă la poștă" ; 
„Voiam un post de vinzătoare la 
O.C.L. și sint dispusă să-1 aș
tept oricit"; „nu concep ca după 
ce am terminat liceul să mă ca- 
tific ca muncitoare pe un șan
tier. Nu e o meserie pentru 
fete. Pe șantier se lucrează afa
ră. in aer liber".

Bineințeles. pe șantier se mai 
lucrează, citeodată. și afară. 
Pentru un om tinăr, este acesta 
un prilej de spaimă ? Nu, ne-au 
asigurat Florica MIHALACHE 
— bobinatoare, Ioana RACU — 
electrician. Tatiana ȚĂPOC’A — 
sudor, și acesta este răspunsul 
pe care îl dau toate cele 85 de 
fete de la S.N.B.

în fond, microancheta noastră 
ne arătase că ne aflăm in fața 
unor tinere care nu-și doreau 
decit să muncească puțin sau. și 
mai bine, deloc, dar să primeas
că, daeă se poate, cit mai mult. 
Speranța lor era că dacă nu 
Oficiul forțelor de muncă, atunci 
cu siguranță organizația U.T.C. 
le va oferi, în sfirșit, acel „ceva 
mai bun" : scaunul de pe care 
să privească cum muncesc alții. 
Pentru că n-a fost și nici nu va 
putea fi posibilă vreodată una 
ca asta, fetele au plecat dezamă
gite. „Ce eșec" — murmurau 
ele, imaginindu-și în continuare 
că, dacă nu azi, atunci mîine, 
sau cine știe, poimîine, în orice 
caz, intr-o bună zi tot li se va 
ivi ocazia să se strecoare prin 
viață. Din păcate, la Brăila, e- 
fortul de a schimba o asemenea 
mentalitate a unor fete ca unele 
pe care le-am cunoscut noi, ră- 
mine încă departe dc a se sub
ordona unui program de acțiune
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PERCHEZIȚIA : Lumina (orelo 
9: 11,15! 13,SO; 16; 13,15; 20.30).

CASA. DULCE CASA ; Cenți al 
(orele 9.15; 11.30: 13.45; ÎS; 18.15: 
20.30).

CĂLUȚUL RO1B : Scala (orele 
8,30; 11; 13,30: 16: 18.80: 21).

CONTESA WALEtVSKA : Sila 
Palatului (orele 17.1.5; 20.15); Patria 
(orele 9.30: 12,15; 15; 17,45; 20.30). 
Casa Filmului (orele 10: 12.15;
15.45) . Favorit (orele 9,15; 11,30. 
13,45: 16; 18.15; 20,30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT 
DE NIMENI : Capitol (orele 9,30; 
11.45; 14; 16.15; 18.30: 20.45). Gră
dina Capitol (ora 20.15).

LA EST DE JAVA : București 
(orele 8.30: 11; 13.30: 16: 18,30; 21), 
Melodia (orele 8,45; 11; 13,15; 
15.45; 18.15; 20,30). Grădina Bucu
rești (ora 20.15)

APAȘII : Festiva! (orele 9.15; 
11,30; 13.45; 16.15; 18,43; 21), Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45), Feroviar (orele 9; 
11,15: 19,30; 18; 18,30 : 20,30). Gră
dina Doina (ora 20). Grădina 
Festival (ora 20).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARA ; Excelsior (orele 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30). Mo
dern (orele 9: 11,15: 13.30: îs; 
18.15: 20.45). Grâdin Modern (ora
20.15).

CU MÎINILE CURATE: Victoria 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20.45) .

FRAȚII JDERI : Giulești (orele 
12.30; 16; 19.15), Dacia (orele 9: 
32,30; 16; 19.30); Miorița (orele 9; 
12.30: 16; 19.30).

MARINARUL EXTRAORDINAR; 
Flamura (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 
18,16: 20,30). Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

LADY CAROLINE: Aurora 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18,15; 

clar și sistematic. De regulă, 
comitetul municipal al U.T.C. 
nu întreprinde, cu prilejul orga
nizării unor asemenea întilniri. 
nimic mai mult decit întreprin
de Oficiul forțelor de muncă, 
adică anunță existența unor 
locuri de muncă și atita tot, 
cind, de fapt, exigențele muncii 
educative directe, de la om la 
«flnTut obligă să găsim alte me- 

1 tode prin care să-i convingem 
pe tineri că trebuie să aibă ocu
pații utile, să invețe o meserie 
sau alta in funcție de cerințele 
actuale, să țină seama de faptul 
că au răspunderi proprii in pro
cesul dezvoltării economiei na
ționale, al creșterii prosperității 
generale de efectele cărora nu 
vor rămine nici ei străini. A-ți 
stabili coordonatele viitoare is
codind cu ochii in căutarea unui 
post neproductiv și necalificat 
înseamnă a ști prea puțin des
pre lume, despre actualele ei 
sensuri de mișcare, despre pro
priile noastre planuri econo
mice întocmite nu numai la ni
velul țării ci, îndeosebi, la cel 
al orașului și județului in care 
tinerii trăiesc și care la defi
nesc posibilitățile certe de ca
lificare. La Brăila, nici una din 
fetele prezente in sala Clubu
lui tineretului nu aveau informa
ții clare despre sectoarele de 
muncă unde prezența tinerilor 
în genere va fi solicitată fără 
îndoială nu peste o zi, nici pes
te un an, ci fără nici o schim
bare și timp îndelungat, de-a 
lungul deceniului viitor, pină în 
1980. Iată dar, că organizațiile 
U.T.C. din cartiere, fiindcă din 
asemenea organizații fac parte 
tinerele în discuție, au datorii 
dintre cele mai complexe in do
meniul orientării profesionale. 
Din programul lor de activitate 
nu poate lipsi, ca parte inte
grantă, acțiunea de conștienti
zare a tinerilor asupra îndato

20,30), Bucegi (orele 15.30; 19;
20.15) , Grădina Aurora (ora 90). 
Grădina Bucegi (ora 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI : Btlzeșil 
(orele 9; 11.15; 13.30; 19: 18,15;
20.15) . Floreasca (orele 15.30; 18; 
20.13). Grădina Buzești (ora 20.30).

CAT BALLOU : Lira (orele 
13,30; 18; 20.15), Volga (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45: 1»; 20.15): Moși
lor (orele 9; 11,15; 15,43: 18; 20); 
Grădina Moșilor (ora 20.15); Gră
dina Lira (ora 20).

FATA DE PE KOSMAJ : Dra
mul Sării (orele 15.30; 19; 20,15).

CIDUL: Popular (orele 10;
15,30: 19).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Viito
rul (orele 16; 18; 20).

BANI DE BUZUNAR : Cotro- 
ceni (orele 14.30: 16,30; 18.30; 
20 80).

ACȚIUNEA „FOCUL" : Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

UN COMISAR ACUZĂ : Doina 
(orele 13.30; 15.43; 18,15; 20.30).
Program de desene animate (orele 
9,30; 11).

CE DRUM SĂ ALEGI ; Arta 
(orele 15; 17.30; 20), Grădina Arta 
(ora 20,30).

TREI SCRISORI SECRETE : Fe
rentari (orele 15.30; 18; 20,15).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT : Crtngași (ora 16); 
FATA CARE VINDE FLORI (ora 
18).

SORGUL RO$U: Munca (orele 
15,30: 18; 20,15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Pacea (orele 16; 18,13; 20,15). Gră
dina Tomis (ora 20.15).

RlO l.OBO : Progresul (orelo 
15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Unire* (orele 15.45; 18; 29,15), 

ririlor ce le revin ca membri 
ai unei societăți dinamice, in 
care vorbele despre muncă nu 
țin locul muncii propriu-zise. 
Ca să nu mai spunem cit de 
important este să se desfășoare 
acea permanentă investigare a 
aptitudinilor și preocupărilor pe 
care le au tinerii pentru ca abia 
apoi să se poată «ti in ce direcție 
să se acttoneze. cam pot fi con
vinși tinerii, am cu ar-. mde 
apar carențe educative tzM cra-

gate uneori, chiar eu pfciapi. 
Nu e nevose Să pree yâ— zi

exactă devia evitabile și erorile 
aht de frecvente la intilniri ca 
cea înfățișată de noi aici, cind 
se intimplâ sâ fie invitați de-a 
valma tineri cărora li se pro
pun anume meserii, in timp ce 
in sală preferințele indlnâ către 
cu totul altceva. Dar un alt tip 
de intilnire. pentru care ți ple
dăm. reprezintă, de fapt, punc
tul final al unu: ansamblu com
plex ți sistematic d“ acțiuni 
premergătoare.

Pregătirea de luptă a militarilor armatei noastre populare se 
realizează permanent ți la cei mai exigeați indici. In final, un 
singur obiectiv : rezultate bune și foarte bune la toate categoriile 

de pregătire

Grădina Unirea (ora 20.15).
PACALA Cosmos (orele 14,30; 

17.15: 20).
TORA ț TORA ! TORA l : Fla

căra (orele 9: 12,30: 16: 19.30).
JUDO : Vrtan (orele 1530: 17.45; 

20) Grădina Vitan (ora 20.30).
JEZEBEL (ora-14.30): INFAMLA 

(orele 16.30; 18.45); NORMANDIE 
(ora 20.45). rulează la Cinemateca 
„Union".

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19,00: Tea
trul de Operetă : OKLAHOMA — 
ora 19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare) : BECKET — ora 19,30;
(Sala Mică) : NĂPASTA ; CONU 
LEONIDA — ora 19.30; Teatrul 
„Luda Sturdza Bulandra" (Schitu 
Mâgureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 19.30; (Sala Studio) : ELI- 
SABET.A I — ora 19.30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BARBAȚI FARA NEVESTE _ ora 
19,30; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19,30; studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : BUCĂTĂRIA
— ora 20; Teatrul Evreiesc 
de Stat : AU FOST ODA
TĂ UN BĂIAT ȘI O FATĂ
— ora 19,30: Teatrul „C. Tănase"
(Sala Savoy) : PARDON... SCU
ZAȚI... BONSOAR ! — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă" : SCUFIȚA 
CU TREI IEZI — ora 10,00: Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ILEANA SINZIANA — ora 17; 
(Sala Academia) : UN BĂIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NÂTAFLEȚ — 
Ot» 17; Ansamblul „Rapsodii 
Română": ȚARĂ BOGATA-N
FRUMUSEȚI — ora 18,30; Circul

Interlocutor agreabil, e- 
levul plutonier Dan Tută te 
cucerește de la primele fra
ze. Vorbește așezat te» a o 
micos. cintărind fiecare ea- 
vint. așezind fiecare expresie 
la locul ce i se cuvine. Coo- 
cizia și precizia limbajul» le 
obligă să te gindești la viito
rul comandant, formai ca a- 
tare iacă de pe băncile șco
lii. Dar ceea ee-ti retine a- 
tenția. sporinda-ti admirația 
pentru acest nnâr. este Op
tai eă se ferește ca grija <ă 
vorbească despre siae O gri
jă pe rare aoi a dea saiao 
■iedeștie. O grijă pe care a-e 
oesăzeti decât aiaaci ciad til 
ca tac diaadiasal să afli ceva 
anume despre eL să-1 des
prinzi din_ pluton, să-i cre
ionezi portretul. O gri
jă care-i stă bine și-1 face 
prețuit Pe arest fond, care 
presupune seriozitate și ma
turitate. o înțelegere precisă 
a locului pe care trebuie să-l 
ocnpe in societate, elevul 
plutonier Dan Tneă isi dez
voltă intregul potential li
man. situindu-se încă de Ia 
intrarea pe porțile facultății 
printre primii la invătălurâ, 
printre primii la disciplină, 
printre cei mai activi membri 
ai organizației U.T.C. Toate

..Globus" : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19.30.

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito _ pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : „Cînd plouă-n sat 
la noi" de Elly Roman. 10,00 Di- 
vertis-club. 11.00 Profil pe portativ 
— Chris Doerk. 11,20 Hora rodului 
bogat — cintece. 11,30 Melodii 
populare. 12,00 Știri. 12.03 Frag
mente din opere. 12,55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17.00 știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo. Radio ! — muzică 
ușoară la cerere. 17,30 Avem o 
mîndrâ țară. 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Cinema. 18,10 Concertul 
Capelei de Stat din Dresda. 18,55 
Melodia zilei. 19.00 In direct... din 
comuna Chirnogi, jud. Ilfov. 19.30 
știri. 19,35 Casa de discuri „Co
lumbia". 20,00 Teatru radiofonic : 
ABSENTA de Iosif Naghlu, 21.05 
Radlo-fono-rama. 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica : Szilagy Domokos, 23.20 
Concert simfonic. 23.55—24,00 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL 1
16.00—17,00 Teleșcoală. o Geo

grafie (clasa a V-a); o Fizică fâ

• aceste calități și remarcabile 
succese sint incluse in ceea ce 
in armată — foarte laconic — 
se cheamă „fruntaș in pregă
tirea de luptă și politică". 
Dispunind de asemenea cali
tăți profesionale și politiee, 
elevul plutonier Dan Tncă a 
fost repede remarcat de co- - 
legii d«- facultate și dc co
mandanții săi. trăind astfel, 
din plin, satisfacția împlini
rii. satisfacția convingerii că 
poci oferi erieciivnluî ceva 
bun di» ptopriz-ți ființă, sa
tisfacția eâ acesta este rreep- 
trr ri O»iaoo.ste ea căldură tot 
ceea ee-i oferi. Astfel are** 
schimb v viorie de la individ 
ta colectiv ți de la rriertiv 
la individ se produce logic, 
ca o condiție firească, și o- 
bliratorie. a progresului.

Asa se «i e.TOliee numirea 
elevului plutonier Dan Tuci 
intr-o funcție de comanzi și 
alegerea sa ca locțiitor al se
cretarului comitetului U.T.C.

i din Academia militară. Su
prema satisfacție a avut-o 
totuși in anul 1972 cîn»* co
muniștii i-an acordat depli
ne lor încredere, dindu-si vo
tul pentru orimirea «a :n 
rînduril» meinbr!'or Parti
dului Comunist Român.

Cu cjidură și convingere, 
al'gindu-și cu grijă cuvin
tele. elevul plutonier Dan 
Tncă p» vorbește despre co- 
le«ii săi din Facultatea ele 
mecanică, tlesnre rezultatei» 
obținut» d» ei nregătirea 
d° luptă si politică, cjesnre 
activii,** bn-a*ă a organiza
ției U.T.C. Toți si-au propus 
și fac tot ceea ce l» stă in 
putintă pentru a obține nu
mai rezultata nota1- n bine 
și foarte bine la învățătură, 
la disciplină, la pregătirea 
politică. în activitatea dc or
ganizație.

Cunoscîndu-1 pe comunistul 
Dan Tucă, am cunoscut de 
fapt întregul colectiv al anu
lui III al Facultății de meca
nică. i-am cunoscut pe tine
rii elevi ai Academiei mili
tare, instituție de incontesta
bil prestigiu a invățămintu- 
lui superior.

D. ALEXANDRU

nul HI liceu) ; o Matematică : In
tegrala. 17.30 Telex. 17,35 Teleglob: 
Suedia. Intilnire în munți _ film 
documentar, producție a studiou
rilor suedeze. 17,55 Agroenciclope- 
dia — emisiune de știință și prac
tică agricolă. In cuprins : Merl- 
nosul ; Prospaltela ; Legumicultu
ra ; Genotecă ; Mozaic. 18,25 A- 
ter.ție la... neatenție! 18,55 Publi
citate. 19,00 Familia. 19.25 1001 de 
seri : Prietenii lui Bugs Bunny. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Seară pen
tru tineret: » Turneul embleme
lor _ itinerar patriotic pentru ti
neret. Transmisiune directă de la 
Constanța. Participă reprezentati
vele municipiului București și jud. 
Ilfov; • De joi pînă joi — rubri
că de știri din viața și activitatea 
tineretului, a organizațiilor U.T.C.; 
o Orele de aur — reportaj reali
zat de Marin Stănescu la prima 
expoziție națională de invenții și 
inovații studențești: • Promisiu
nea primăverii — film realizat de 
studioul cinematografic al Arma
tei. despre elevii Liceului militar 
„ștefan cel Mare" din Cimpulung 
Moldovenesc; • Cînt și joc de pe 
plaiuri băcăuane — program de 
muzică și dansuri populare. 21,30 
Floarea din grădină — emisiune 
concurs pentru tineri interpret! de 
muzică populară. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Film documentar-artistic: 

..Pe meleagurile sălbatice ale Nor
dului". O producție a studiourilor 
canadiene. în regia lui Bill Ma
son. Premieră pe țară. 21.30 Tri
buna tinerilor soliști. Concertul 
orchestrei de studio a Radiotele- 
viziunii Române (partea a n-a). 
Dirijor Ludovic Baci. Solistă Ro
xana Lazăr. 22,03 Cărți și idei.

SPIRITISM, TEOSOFIE, 
PARAPS1H0L0GIE

Fascinația exercitată asu
pra unor țineri și adolescenți 
de anumite fenomene para
normale sau dubioase care 

‘ țin de ocultism, facliirism, 
spiritism ș.a. este invers pro
porțională cu reprezentările 
si ideile clare pe care le au 
in legătură cu toate acestea. 
Conștient că se doved-îște 

■ „captiv" față de atari feno
mene. in necunoștință de 
easză. eleni L. A danii oaie 
din Pîztra Neamț ne cere n- 
nete pteeiiAri in legâtoră ea 
tpiritismaL leosofîa ți para- 
psibologia. Corespondentul 
nostru ne scrie că nu știe 
prea multe lucruri despre 
toate acestea, dar că respec-

Ce este

spiritismul ?
ALLAN KARDEC, considerat 

„apostol al bisericii spiritiste" 
precizează in a sa Carte a spiri
telor, publicată in 1857. că „Spi
ritismul este doctrina fondată pe 
existența, manifestările și învă
țăturile spiritelor". Originalita
tea spiritismului. în raport cu 
diferite religii, consistă in pre
tenția de a-și întemeia metafi
zica și teologia sa pe fapte așa- 
zis experimentale ce atestă e- 
xistența, manifestările și învă
țăturile spiritelor. Este intr-ade
văr o „performanță" pe care 
nici o altă religie n-o ambițio
nează. Mai mult chiar, „tăria" 
religiilor se consideră îndeobște 
probată prin faptul că nici un 
spirit trecut în „lumea de apoi" 
nu s-a întors încă pe pămint 
pentru a confirma sau infirma 
revelațiile divine. Spiritismul 
încearcă însă să forțeze imposi
bilul, să dovedească „experi
mentai" existența inexistenței : 
mistificarea spiritistă recurge in 
acest sens la o seamă de șarla
tanii, demascate în repetate rin
duri.

La noi, cunoscutul prestidigi
tator și iluzionist Iosefini, în 
lucrarea sa „Spiritism și secre
tele fachirilor" (Buc. 1962) ă dez
văluit numeroase șarlatanii de 
acest fel. Sint, de asemenea, no
torii demascările mistificărilor o- 
perate de celebri spiritiști ca 
Leymaire (France 1875), Armie 
Abbott (Anglia, 1829), W. S. Da- 
wis (S.U.A.), Bailey (Italia) ș.a. 
In toate aceste cazuri s-a ară
tat opiniei publice cum respec
tivii „mediumi" recurgeau la 
trucuri, mai mult sau mai puțin 
subtile, pentru a invoca și foto
grafia spiritele, pentru a pune 
spiritele „la lucru" făcindu-le să 
scrie, să miște obiecte, să se... 
materializeze. Voi arăta mai în
colo cum înșiși cei preocupați 
de „parapsihologic" au fost ne- 
voiți să ajungă și ei în Cele din 
urmă la demascarea șarlataniei 
spiritiste.

Așadar experimentele spiritis
te reprezintă „materializări", a- 
dică întruchiparea unui spirit 
în fața celor care se află reu
niți într-o ședință spiritistă; 
realizarea de către spiritele in
vocate (sufletele unor rude de
functe sau ale oricărui defunct) 
și cu ajutorul mediumului (res
pectiv șarlatanul, organizator al 
ședinței spiritiste) a unor ope
rațiuni misterioase — mișcări și 
rotiri de mese, ciocănituri în 
mese, in mobile, în pereți, scri
eri pe plăcuțe de ardezie, pe 
hîrtie, pe farfurii înnegrite cu 
negru de fum —, sau de-a-drep- 

tivele domenii, prin rezonan
ța lor stranie, îl captivează. 
Această confesiune îmi a- 
mintește de obiceiul copiilor 
de a repeta de nenumărate 
ori un cuvint ce li se pare 
că „sună bine" sau de un 
cunoscut al meu care obiș
nuia să folosească cuvîntul 
„macromen" fără a-i cunoaș
te semnificația, ori de cite 
ori voia să exprime ți să de- 
noteze un lucra abracada
brant. Dar să revenim ia L.A. 
precum ți la toți cei care 
fac o nejustificată apropiere 
intre știință, parapsihologic, 
spiritism și teosofie fără să 
aibă o idee clară despre toa
te acestea.

tul spectaculoase ca fotografiile 
de fantome, dansul fantomelor 
ele. Cit privește vorbirea cu 
spiritele, acestea nu se realizea
ză in limbaj natural, ci prin 
mijlocirea unui cod... tip morse.

Secolul XX a produs insă o 
categorică involuție a mișcării 
spiritiste, discreditarea medium- 
urilor fiind totală. Ceea ce nu 
înseamnă că nu „înfloresc" as
tăzi secte spiritiste, ca ciuper
cile. în lumea capitalistă.

Ce este teosofia ?
Literal teo-sofia se traduce 

prin iubire de Dumnezeu. în 
fapt însă nu este vorba de vreo 
religie oarecare ci de învățătu
rile doamnei Blavatsky și a dis
cipolilor ei formulate pe la mij
locul secolului trecut.

H. P. Hann, căsătorită Bla
vatsky, este originară din Rusia 
și s-a inițiat multă vreme în 
metafizica brahmanică în timpul 
sejurului ei în India, Egipt, Ex
tremul Orient. In 1875. doamna 
Blavatsky fondează „Societatea 
Teosofică" și publică cîteva cărți 
de doctrină teosofică.

Doctrina teosofică, așa cum 
este ea formulată de Annie Be- 
sant, o adeptă a doamnei Bla
vatsky, poate fi sintetizată in 
„credința într-un principiu di
vin universal, care precede totul 
și în care totul se resoarbe la 
sfîrșitul marelui ciclu al exis
tenței". Teosofia apare ca un a- 
mestec de metafizică brahma
nică, neoplatonism, gnosticism 
creștin, mistică impersonală. De
osebirea dintre teosofie și spi
ritism rezidă în aceea că cel 
dinții este mai ezoteric — pre
tinde inițiativă acută : condam
nă evocarea defuncților.

Complexitatea și mistica ini- 
țiatică inerente doctrinei teoso- 
fice au făcut ca numărul adepți- 
lor acesteia să fie redus, ca sub
stratul ei irațional s-o facă a- 
nevoia de asimilat chiar ca... 
religie. Sinteza hibrid realizată 
între felurite curente mistice și 
religioase a determinat ca teo
sofia să fie respinsă atît de liber 
cugetători, cit și de adepții re
ligiilor universale.

Ce este

parapsihologia ?
Opus caracterului mistic al 

spiritismului și teosofiei, para
psihologia se dovedește un de
mers quasi-științific, de o parte 
asupra „modurilor de comuni
care intre indivizi, ireductibile 

Ia orice contact prin intermediul 
organelor senzoriale cunoscute", 
de altă parte, asupra „moduri- 
Ior de contact între indivizi și 
mediul lor, inexplicabile în ter
meni fizici, biologici sau psiho
logici obișnuiți". Parapsihologia 
se preocupă deqî. atît de feno
mene dubioase care țin de ocul
tism. fachirism, spiritism cit și 
de fenomene „paranormale", în 
legătură cu care nu se poate 
preciza incă tinde se oprește ști
ința și unde începe șarlatania. 
Printre acestea din urmă se în
scrie : „clarviziune i*. „transmi
terea gindurilor*. „percepția ex- 
tra-senzorială", „psiho-kinezie" 
Ș-a. Printre cele dinții se pre
numără : „levitația", „ectoplas- 
mia“, „fantome materializa!c“' 
etc. Hipnoza și telepatia, după 
cum se știe, sint fenomene, pri
mul pe de-a-ntregul elucidat ști
ințific. secundul abordat încă și 
cu mijloace parapsihologice.

Care sint însă mijloacele pa
rapsihologici ? Unele dintre a- 
cește mijloace se înscriu in zona 
științei, altele in zona științifico— 
fantastică, iar altele depășesc 
cu mult orice limită de contact 
cu știința, frizînd uneori chiar 
ocultismul. Această ultimă ori
entare nu este insă predomi
nantă astăzi, fapt pentru care 
parapsihologia modernă — con
stituită in obiect de predare și 
studiu la multe facultăți din 
diferite țări recuză tot mai 
ferm „autenticitatea" unor așa 
zise fenomene oculte „probată" 
de spiritism. Iată, in încheiere 
și in acest sens un bilanț al cer
cetărilor parapsihologice formu
lat la unui dintre ultimele con
grese ale acestei noi și „miste
rioase" discipline paraștiințifice.

Falsă telepatie, (datorită iluziei 
unui subiect sincer înșelat de o 
coincidență intimplătoare, de un 
indiciu inconștient, o amintire 
infidelă sau datorată aplicării 
unei tehnici frauduloase) ; falsă 
clarviziune (datorată unei cre
dulități sau șarlataniei pseudo- 
clarvăzătorilor) ; fantome din 
stofă și carton : obiecte făcute 
să producă zgomote fie prin 
contacte fizice inconștiente, fie 
abil disimulate ; vizite de stafii 
sugerate prin zgomote produse 
de șoareci, scîrțîittiri de mobilă, 
mișcări de teren, ectoplasme de 
gaz, produse de mediumi nede- 
mascați, pe scurt, o gamă în
treagă de fenomene imaginate 
sau generate de forțe naturale 
binecunoscute, de fenomene tre
cute prin „arta" șarlatanilor — 
iată care este bilanțul intocmit 
de parapsihologic, în sens larg.

★

Consider superfluu orice co
mentariu la cele de mai su3 și 
am speranța că L. Adaniloaie ca 
și alți tineri dovediți „captivi1 
față de spiritism și teosofie se 
vor fi convins că mișcările ast
fel numite nu au vreo legătură 
cu știința sau filosofia materia- 
list-ateistă. în parte, o atare 
legătură nu poate fi făcută nici 
chiar cu religiile ce reneagă 

„misticismul de acest fel. Cit 
privește parapsihologia, după 
cum arătam, aceasta are drept 
obiect paranormalul pe care 
uneori îl investighează, neavînd 
încotro, cu mijloace extra-știin- 
țifice situîndu-se astfel și ea ir. 
afara științei. Nu tot ce se află 
însă în afara „normalului" este 
semn că nici nu există. Multe 
fenomene care cu secole în ur
mă păreau misterioase, paranor
male, cu timpul s-au dovedit a 
se supune unor legi naturale 
posibil de caracterizat cu mij
loacele științei. Intre „paranor
mal" și mistic există însă o 
deosebire ca între Tațional și 
antirațîonal.

Dr. H. CULEA
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AliEXNA Vizita secretarului general OLANDA-ROMÂNIA
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității Socialiste, și tovarășul MA
NEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a trimis domnului avocat NGUYEN HUU THO, 
președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Na
tional de Eliberare din Vietnamul de Sud, președintele Consi
liului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud, și domnu
lui arhitect HUYNH TAN PHAT, președintele Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, următoa
rea telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Guvernului Republicii Socialiste România, al Frontului Uni
tății Socialiste, al poporului român și al nostru personal, adre
săm Excelențelor Voastre, Comitetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare, Consiliului Consultativ. Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și eroicei 
populații sud-vietnameze cele mai sincere felicitări și un cordial 
salut frățesc, cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a constituirii 
Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

De la crearea sa, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud a condus cu succes lupta patriotică 
de rezistență împotriva agresiunii imperialiste, a consolidat pu
terea revoluționară în teritoriile eliberate ale Vietnamului de 
Sud, dobîndind o largă recunoaștere și prestigiu pe plan inter
național ca reprezentant autentic al populației sud-vietnameze.

Partidul Comunist Român. Guvernul Republicii Socialiste 
România și întregul popor român, care și-au exprimat, in mod 
constant, solidaritatea internaționalistă cu cauza dreaptă a po
porului vietnamez. își reafirmă sprijinul față de poziția consec
ventă a Guvernului Revoluționar Provizoriu menită să ducă ia 
înfăptuirea integrală a acordurilor de la Paris, asigurindu-se 
astfel condițiile necesare pentru că populația sud-vietnameză 
să-și soluționeze singură problemele, fără amestec din afară, să 
se consacre dezvoltării sale economico-sociale independente.

Vă urăm din inimă succese tot mai mari în lupta pentru fău
rirea unei vieți libere și independente in Vietnamul de Sud. 
pentru democrație, progres social și pentru reunificarea patriei 
și ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre poporul român și populația sud-vietnameză se vor 
dezvolta continuu în interesul reciproc, al cauzei luptei anti- 
imperialiste, al păcii în întreaga lume.

Președintele Națiunii Argentiniene. JUAN PERON, a trimis 
președintelui Republicii Socialiste Romania. NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre, in numele poporului ar
gentinian și al meu personal, pentru amabilele feiir.tâ.-; 

transmise cu prilejul sărbătorii naționale.

al Ligii Arabe, Mahmud Riad
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au început, miercuri dimi
neață. convorbiri oficiale intre 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și Mahmud 
Riad, secretarul general al Li
gii Arabe.

La convorbiri participă Nico- 
lae Ghenea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, direc
tori din M.A.E.. precum și per
soanele care însoțesc pe secre
tarul general al Ligii Arabe.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere reciprocă.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. 
George Macovescu. cu soția, a 
oferit. miercuri, un dejun in 
onoarea secretarului general a> 
Ligii Arabe. Mahmud Riad, și a 
soției sale.

Au participat membri ai gu
vernului. ai conducerilor unor 
ministere, instituții centrale, ai 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele dm Asia și Africa și 
ai I R-R.C-S.

Au luat pane ambasador.:

Algeriei, Republicii Arabe Egipt, 
Marocului. Irakului, Iordaniei, 
insărcinații cu afaceri ad-interim 
ai Sudanului și Siriei, repre
zentantul permanent al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la București, precum și 
persoanele care-1 însoțesc pe 
secretarul general al Ligii 
Arabe.

Ministrul român al aface
rilor externe și. secretarul 
general al Ligii Arabe au 
toastat in cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. pentru prie
tenia româno-arabă.

★
Miercuri după-amiază. Ion 

Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului. ministru! comerțului 
exterior și cooperării interna
ționale. a primit pe Mahmud 
Riad, secretarul general al Li
gii Arabe.

în cursul întrevederii, desfă
șurată inlr-o atmosferă cordia
lă. s-a subliniat cursul ascen
dent al relațiilor de colaborare 
ș: cooperare economică dintre 
Romar.a și țările arabe și au 
fost examinate posibilității* de 
extindere a acestor relații in 
viitor.

UN MECI ECHILIBRAT
Intr-un meci-test pentru cm- 

bele echipe, tricolorii au întil- 
nit Olanda, pe terenul aces
teia. Partida a stat tot timpul 
sub semnul echilibrului. „Sen
sibilul" avantaj al terenului a 
fost neutralizat de forma ex
cepțională a lui Răduca-u ș> 
de buna comportare a liniei de 
fund a naționalei noastre. Du
pă o suită de ocazii 'irosite sau 
nefructificate la embee oo~-, 
scorul a fost pină in u t mele 
secunde nededs 0-0’.

unanimitate victoria la puncte. 
In limitele categoriei ușoară, 
reprezentantul nostru Carol 
Hajnal l-a întrecut la puncte pe 
bulgarul Stepanov. După o pri
mă repriză echilibrată, pugilis- 
tul român a atacat cu multă vi
goare in rundul doi. cir.d. in 
urma unui croșeu de stingă, 
Stepanov a fost trimis Ia podea. 
La categoria cocoș, pugilîstul 
bulgar Andreikovski l-a învins 
prin KO tehnic pe Constantin 
Buzduceanu.

Pină in prezent, din echipa 
României s-au calificat pentru 
semifinale cinci boxeri : Dragu, 
Dafinoiu. Didea. Hajna! și lătra
te. Astăzi are loc ultima reu
niune a sferturi! or de finală, 
vineri sânt programai semi
finalele. iar finalele se vor des- 
Tășuxa itu1 ii.'*ț*.~ii j iunie»

SPOftT» T HUSH

WM '74 ROLAND GARROS
Pe terenurCe arenei Roland 

Garros dm paris au început ieri 
campsonateje mtemarionaie de

C 3 : Brwn șA T~ a 1 Be. to— 
hacri dtaaal 6—4. 5—7. 6—7 :

Constituirea Asociației de prietenia 
România-Marea Britan ie

Chanfreau (Franța)—Elschen-
broich (R.F.G.) 6—4, 6—3 ;

CICLISM
După desfășurarea a două 

etape. în competiția ciclistă 
„Cupa Șeaua", conduce M. Ra- 
mașcanu (Dinamo), urmat de 
E. Imbulzan (Steaua) la 1'58”. 
Etapa a 2-a, desfășurată pe șo- 
> aua București-Alexandria a 
fi -* ciștigatâ de E. Imbulzan, 
cronometrat pe distanța de 180 
km cu timpul dc 3hO7T5”. As- 

« di=pută etapa a 3-a (50 
km) in circuit in cartierul Dru- 
jnul Taberei.

OLIMPIADA DE ȘAH
Palatul Expoziției din Nisa, 

cu o capacitate de citeva mii 
ce locuri, va găzdui incepind 
c- astăzi întrecerile Olimpiadei 
de șah. cum mai este denumit

campionatul mondial pe echipe. 
Un sistem de televiziune interi
oară va permite amatorilor de 
șah să urmărească mutare cu 
mutare cele 200 de partide ce 
se vor disputa în fiecare zi pînă 
la sfîrșitul acestei luni. Pe du
rata Olimpiadei șahiste, pentru 
a da un caracter sărbătoresc 
competiției, organizatorii vor 
oferi oaspeților diferite mani
festări culturale, folclorice, con
cursuri de vitrine, focuri de ar
tificii, bătăi... cu flori etc.

La cea de-a 21-a ediție a O- 
limpiadei de șah vor lua parte 
selecționatele a 77 de țări din 
cele 82 afiliate la Federația in
ternațională, ceea ce constituie 
un record, la ultima ediție fiind 
prezente doar 63 de țări. După 
cum s-a mai anunțat, echipa 
României va avea la prima ma
să pe marele maestru Florin 
Gheorghiu. La celelalte 5 mese 
vor juca Victor Ciociltea. Theo
dor Ghițescu, Dumitru Ghizda- 
vu, Carol Partoș și Mircea Pa
vlov.

PRtMIRI
Primul ministru al guvernu

lui, Manea Mănescu. a primit, 
miercuri după-amiază. pe Robert 
Louis Rogers, ambasadorul Ca
nadei în Republica Socialistă 
România, în legătură cu înche
ierea misiunii acestuia in țara 
noastră.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R, s-a intîlnit cu tova
rășul Eduardo Gallegos Mance-, 
ra, membru al Biroului Politic, 
secretar al' C.C. al P.C. din Ve
nezuela. care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită in țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb reciproc de informații, 
care s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

ANIVERSARE
Cu prilejul celei de-a cincea 

aniversări a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
ambasadorul acestei . țări la

CRONICĂ 
U. T. C

Ieri a sosit in Capitală o 
delegație a Uniunii Tunisie
ne a Organizațiilor de Tine
ret (U.T.O.J.) compusă din 
Abdelhakim Tekaya, secretar 
general al U.T.O.J. și secre
tar general al Tineretului 
Desturian. Chaghal Habib, 
secretar general adjunct al 
U.T.O.J. și secretar general 

Iul Uniunii Generale a Stu
denților Tunisieni, Drissi 
Mohamed Nejib, membru al 
Consiliului Național al Tine
retului Desturian, și Guemi- 
dane Mohsen, adjunct al șe
fului Comisiei de relații ex
terne al U.T.O.J. și Tinere
tului Desturian, care la in
vitația C.C. al U.T.C. va e- 
fectua o vizită in țara noas
tră.

București. Lam Van Luu, a ofe
rit miercuri o recepție.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu. Dumitru Popescu. Ste
fan Voitec. Iosif Uglar. Măria 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Na'ionaîe. George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne. și alți membri ai guver
nului. conducători de organiza
ții obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale, ge
nerali. ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. alti membri ai corpului 
diplomatic.

REUNIUNE
în zilele de 4 și 5 iunie s-au 

desfășurat, la București, lucră
rile Reuniunii reprezentanților 
Uniunilor de arhitecți din țări 
socialiste. Au participat pre
ședinți și alți membri ai con
ducerii Uniunilor de Arhitecți 
din Bulgaria. Cehoslovacia. 
R.P.D. Coreeană, Cuba. R. D. 
Germană, Mongolia. Pclonia. 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

La încheierea lucrărilor, con
ducătorii delegațiilor au fost 
primiți de tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului.

SOSIRE
La invitația conducerii Minis

terului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, miercuri la 
amiază a sosit in Capitală Clau
de Brinegar. secretar pentru 
transporturi al Statelor Unite 
ale Americii.

In aceeași zi, Emil Drăgănes- 
cu. viceprim-ministru al guver
nului. președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a primit 
pe Claude Brinegar. secretar 
pentru transporturi al Statelor 
Unite ale Americii.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor și 
ambasadorul S.U.A. Ia Bucu
rești.

★
Oaspetele a avut, de aseme

nea. o întrevedere cu ministrul 
român al transporturilor și tele
comunicațiilor.

Britanic, al cărei președririe este 
prof. unir. dr. «tihnea Gbeor- 
gtiu. peeședimele A i Mb » i de 
știmțe focale R pobtăce. Vice
președinți au fost desermsari 
acad. Eie Carafou. președinte 
al Coarisăei de astmtaztieă a 
Academic Repciv— SocaLst»
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prejmuitoare. pe care stră- 
juiau statui, cite una era 
descoperită recent — „pe 
asta am scos-o acu’ vreo 
trei săptămîni cu plugul. 
Păi dacă ar veni studenții 
in orice vară, măcar două 
săptămîni să sape, cei de la 
istorie și de la arheologie, 
cite nu s-ar descoperi ! Aici 
s-a săpat prea puțin*.

De la o vreme am rămas 
mai la urmă, zăbovind in
tr-o cameră nefiresc de 
bine păstrată în scheletul ei. 
pietrele păreau oase albe 
dintr-un cimitir al unui cnlt 
păgin. in care morții nu se 
acoperă cu pămint. Atunci 
am auzit greierii, ceilalți se 
depărtaseră, plecaseră spre 
muzeul local. Atunci am au
zit greierii. era o liniște 
profundă, de după-amiază. 
soarele apunea incet. nu 
era nimeni, cum se intimplă 
uneori in cite un timp al 
vieții noastre, nu era ab
solut nimeni, nici in livezile 
din jur. nici pe drumul care 
se desfășura alb, pietros, 
geamăn cu ruina, nici in 
curțile invadate de primă
vara din jur. Poate că nu
mai astfel putem să ne a-

propiem de spiritul cetăți
lor. in aceste momente de 
singurătate care ni se-n- 
timplă ea un dar. Si atunci 
am văzut cetatea aceea stra
nie. Ulpia Traiana. Sarmise- 
getuza romană. Cetatea albă, 
cu zidurile acoperite de sta
tui. eu amfiteatrul ei de pro
porții divine, gindite parcă 
de un Bramante. o cetate 
de marmură aici, la poalele 
munților. in inima Daciei 
Felix, atit de departe de 
Roma, ea o iluzie. în jur, 
coline blinde pină la munte, 
turme de oi, brazii veșniei 
și o obsesie de rotund, mio
ritică, o natură și un aer. si 
un suflet al locului care 
n-avea nimic comun cu sta
tuile albe ale Venerei. cu 
cetatea aceea de marmură in 
rare se dădeau lupte cu gla
diatori. Dacii păstori trebuie 
să se fi uitat minunați dar 
liniștiți și străini la această 
desfășurare somptuoasă de 
forme și lumini desăvirșite. 
Ia acest spirit al Romei co
pleșitor de puternică, ce ve
nise să se așeze și aici, pe 
plaiul dumnezeiesc al unui 
altfel de tip de frumusețe.

Mă-ntreb dacă uneori 
noaptea, romanii din cetate, 
familiile acelea puternice al

căror nume a rămas pe pie
trele tombale, aseultind li
niștea. frumusețea și răsu
flarea spiritului muntelui, 
acele familii Pauline — nu 
se temeau. Poate in coșma
rurile singurătății, ale do
rului după Roma, auzeau 
uneori. de peste munte, 
dinspre Orăștie. răcnetul de 
leu Înjunghiat al lui Dece- 
bal.

Un Ioc poate fi violat și 
eu frumusețe.

Or. poate mă înșel, poate 
coloanele albe de marmură 
și statuile Venerei nu erau 
un soi de frumusețe care să 
doară locul, aici, lingă co
drii Hațegului, Călinescu 
visa orașe cu mari porticuri 
si cu statui albe Ia fiecare 
cițiva metri. El așa gindea 
orașele românești ale viito
rului. statuia fiind pentru 
Călinescu semnul liniștei si 
al izbinzii. Era un spirit 
profund latin.

Mă gindeam astfel la daci, 
privind ruinele romane, iar
ba creștea printre ele. gre
ierii bubuiau obsesiv același 
cintec străvechi, dinainte de 
Traian. Din splendoarea ro
mană rămăsese osatura a- 
ceea albă, năpădită de iarba 
dacă.

CLUJ : In zilele de 1—2 lu
ate s-a organizat concursul de 
orientare turistică ]a care au 
partMxpat circa 150 de tineri.

TIMIȘ: La excursia tematică 
_Pe urmele luptei activiștilor și 
■tetăștdor bănățeni**, au parti
cipat 200 de tineri. Cu acest pri- 
S*i an fost vizitate case memo
riale d locuri cu plăci comemo
rative. ijte obiective legate de 
actîv.utea comuniștilor și ute- 
dftlar in ilegalitate.

KRAD : 00 de tineri au fost 
tr.v„■. la București sâ viziteze 
Mxeecl de istorie a partidului 
c'sanrr..«t. a mișcării revoluționare 
și democratice din România.

MARAMUREȘ : A avut loc 
coccurml formațiilor artistice de 

■ . Patriei libere, partidu-
ki iubit', la care an participat 
1000 de tineri După spectacol 
. atra B.T.T. a organizat vizite 

la Baia Mare și în împrejurimile 
orașului.

MEHEDINȚI: A fost organi-

Agenfiile B. T. T. transmit:

EXCURSII CU CARACTER 
INSTRUCTIV-EDUCATIV

zată o nonă excursie cu două 
motonave la Cazane. Au parti
cipat 000 de tineri-

BACAV : Cu 210 tineri a fost 
organizat turul judetuljii pentru 
vizitarea monumentelor istorice. 
Excursia a avut ca punct termi
nus Oituzul. Duminică, 9 iunie, 
un tren al tineretului, cu 800 de 
uteciști. x-a poposi în Gara de 
Nord. In program sînt incluse 
vizite la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, la Muzeul de istorie a 
Republicii Socialiste România și 
tuiul Capitalei.

NEAMȚ : Au continuat ma
nifestările inițiate încă de la în
ceputul anului, intitulate „Pe ur
mele lui Calistrat Hogaș" la 
care au luat parte pînă acum 
10 000 de tineri. In acțiunea, 
organizată la sfîrșitul acestei 
săptămîni sînt mobilizați peste 
1500 de tineri care vor vizita 
locuri și monumente istorice le

gate de participarea armatei ro
mâne ia războiul antihitlerist.

ARGEȘ : Săptăniîna trecută 
au venit în București 860 de ti
neri să viziteze Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democra
tice din România si Muzeul de 
istorie a R.S.R.

DÎMBOVIȚA : Excursie la 
Padina, cu muncă patriotică pen
tru îngrășarea pășunilor din zonă, 
acțiune la care au participat 380 
de tineri, majoritatea elevi.

GALAȚI: S-a organizat o ac
țiune de orientare profesională 
la Combinatul siderurgic, cu 
1 800 de eleri din județ.

PRAHOVA : In ziua de 9 iu
nie se organizează la Strejeni în
chiderea anului de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei. In program : miting avia
tic, manifestări cultural-distrac- 
tive și sportive. 12 000 de tineri 
vor participa la această acțiune.

LĂCĂUȚI — două mii de tineri
in drumeție

Stația meteo Lăcăuți din 
munții Vrancei a cunoscut 
duminică o animație rar în- 
tilnită in acest punct izolat, 
situat la mai mult de trei- 
patru ceasuri bune de mers 
față de comuna cea mai 
apropiată. Agenția B.T.T. 
Covasna a inițiat — in ca
drul ciclului de activități 
„Tineri — să ne cunoaștem 
patria socialistă", dedicat 
celor două importante eve
nimente ale anului 1974, a 
30-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul partidu
lui — o amplă acțiune la 
care au participat peste două 
mii de tineri, români și ma
ghiari, din întreprinderile 
industriale, școlile, localități
le rurale și instituțiile jude
țului. „Ne aflăm, imi spunea 
vicepreședintele agenției 
B.T.T. Covasna. Emil Oprea, 
la a patra ediție a acestei 
acțiuni de masă. Cu fiecare 
an numărul tinerilor parti
cipant! este in creștere, ceea 
ce dovedește că tinerii iu
besc drumeția, că o îndră

gesc și că răspund prezent 
atunci cînd sînt mobilizați 
la astfel de acțiuni."

Intr-adevăr așa stau lucru
rile. Tinerii îndrăgesc dru
meția și participă bucuroși 
la ea atunci cînd li se oferă 
prilejul și, evident, un pro
gram adecvat, atractiv, inte
resant. Cu o sihgură condi
ție: ca organizarea să fie 
ireproșabilă. Și trebuie să 
recunoaștem că totul a fost 
bine pus la punct. In ciuda 
averselor dese care au căzut, 
acțiunea s-a ■ desfășurat în 
condiții optime. Gazdele, teh
nicienii stației meteo Lăcăuți, 
au făcut totul pentru ca ti
nerii turiști să se simtă 
bine. Organizatorii nu s-au 
lăsat, mai prejos. Și-au unit 
eforturile întregul activ al 
Comitetului județean Covas
na al U.T.C., secretarii co
mitetelor de partid și U.T.C. 
din orașe și comune, pre
ședinții cooperativelor agri
cole, primarii din Covasna și

Comandău, Salvamontul, me
dicii din Comandău etc.

După ce tinerii au urcat 
la Lăcăuți, pe platoul din 
fața stației' au avut o intil- 
nire cu organele de partid 
din orașul Covasna. O in- 
tilnire scurtă, dar semnifi
cativă prin conținutul ei, 
prin caracterul instructiv- 
educativ pe care l-a îmbră
cat. Jos, la coborire, la El- 
vos, tinerii turiști și-au 
schimbat costumul de dru
meție cu cel de artist ama
tor. oferind locuitorilor din 
împrejurimi, tuturor celor 
prezenți la marea serbare 
cimpenească. un spectacol 
cultural-artistic din care 
n-au lipsit dansurile popu
lare; cintecul. brigada de 
agitație. Am remarcat, pen
tru calitatea interpretării, 
formațiile Fabricii de con
fecții „Secuiana" din Tirgu 
Secuiesc și pe cele ale Casei 
de cultură din Sfintu Gheor
ghe.

AL. DOBRE

LICEUL AGRICOL 
CĂLĂRAȘI

între 9 și 21 iunie a.c. se primesc înscrieri pentru admiterea 
în anul I. treapta I„ absolvenților clasei a VIII-a, _ școala de 
cultură generală, în vîrstă de pînă la 17 ani împliniți in cursul 
acestui an, la următoarele specialități :

1. — Agronomie (liceu) ' = 6 clase cu 228 locuri
2. — Mecanizarea agriculturii (liceu) = 2 clase cu 76 locuri
3. — îmbunătățiri funciare

■ « „ Și gospodărirea apelor (liceu) e= 2 clase cu 76 locuri
4. — Economic (liceu) ■= 2 clase cu 76 locuri
Absolvenții primesc diplome de tehnician și au dreptul de a 

merge la facultate.
înscrierile se fac Ia sediul liceului pe baza unei cereri tip cu 

viza școlii generale de proveniență, însoțită de fișa medicală 
cu examenul pulmonar și analiza sîngelui.

Relații suplimentare se dau Ia secretariatul liceului din «ir. 
Prelungirea București, nr. 4, telefon nr. 1012.

OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM VĂ OFERĂ:

Bilete la odihnă ți tratament în luna iunie în urmă
toarele sfațiuni balneoclimaterice :

Balvanyos, Borsec, Borș a, Bușteni, Colibița, Călimăneșii, 
Căciuîata, Geoagiu, Homorod, Izvoarele, Lacul Roșu, Mal- 
naș, Moneasa, Predeal, Rodbav, Rînca, Săcelu, Stina de 
Vale, Sîngeorz, Slănic Moldova, Tuțnad, Vața, Vîlcele.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la 
tariful de transport pe C.F.R. sau I.T.A.

în luna iunie OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizea
ză numeroase și variate excursii cu autocarul sau trenul 
în cele mai pitorești zone turistice din țară.

Procurarea biletelor la odihnă sau tratament și înscrierea 
la excursii se face la toate oficiile județene de turism ți 
filialele lor din țară, precum ți la filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante din București. (Publiturism)

LICEUL AGRICOL BRĂNEȘTI cu profilele:
• îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor
• Economic

ANUNȚĂ
între 9 și 21 iunie se primesc înscrieri pentru admiterea în anul 

treapta I, absolvenți ai clasei a VIII-a, școala de cultură generală, în 
vîrstă de pină la 17 ani împliniți în cursul acestui an, domiciliați în raza 
teritorială a :

• Municipiului București și jud. Ilfov pentru profilul economic (2 
clase cu 76 locuri) ;

• Municipiul București și județele Ilfov, Prahova, Argeș, Dîmbovița, 
Teleorman, Ialomița, Vilcea, Olt, Brăila, Galați și Tulcea (6 clase cu 296 
locuri).

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

Liceul de textile și confecții nr. 2 „Dîmbovița44
București-str. Poet Cerna, nr. 1; Verzișori nr. 18-20, sector V

ANUNȚ

în cazuri excepțional* se primesc ți din alte 
județe.

înscrierile se fac la sediul liceului pe baza 
unei cereri tip cu viza școlii generale de pro
veniență, însoțită de fișa medicală cu exame
nul pulmonar ți analiza sîngelui.

In timpul țcolarizării liceul asigură cazare ți 
masă gratuit la 36% din elevi, declarați bur
sieri conform instrucțiunilor, iar elevilor semi- 
bursieri cazare gratuită. De asemenea, elevii 
pot încheia contracte cu unitățile de producție 
la care urmează a fi încadrați, pentru acorda
rea burselor de întreținere pe timpul țeolari- 
zării.

Absolvenții treptei I si a ll-a vor putea fi 
încadrați la OCOT, OIP’, OGA, IELIFGA jude
țene, TCIF, ISPIF, ISCIF, unități agricole de stat 
sau cooperatiste etc.

Liceul dispune de o puternică bază mate
rială pentru a asigura o pregătire corespun
zătoare de specialitate (laboratoare, ateliere, 
poligon pentru îmbunătățiri funciare și măsu
rători terestre, utilaje terasiere etc).

Informații suplimentare la secretariatul liceu
lui, telefon 16 23 45.

La sediul liceului se poate ajunge de la 
stația tramvaiului 14 (Pantelimon), cu mașinile 
I.T.A. București - Brănețti (cost 2 lei) care cir
culă din 20 în 20 de minute.

Se aduce la cunoștința celor Interesați că se 
fac Înscrieri de candidați In învățămîntul liceal 
de specialitate și profesional !n anul școlar 1974/ 
1975, pentru următoarele meserii:

LICEU — TREAPTA I

• Confecții tncălțăminfe din piele ți în
locuitori ;
• Confecții articole de marochinărie șl voiaj

— din piele și inlocuitori ;
• Tăbăcari;
• Prelucrător cauciuo ți confecții articole din 

cauciuc ;
• Operator la prelucrarea maselor plastice ;
• Sticlari.

ȘCOALA PROFESIONALA

• Confecții încălțăminte din piele ți in
locuitori ;
• Confecții articole de marochinărie și voiaj

— din piele și inlocuitori ;
• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuo țl confecții articole din 

cauciuc:
• Operator la prelucrarea maselor plastice j
• Sticlari.

înscrierile se fac pe baza unei cereri însoțite 
de următoarele acte :

— Certificat de naștere tn original și copie 
(copia se certifică de unitatea școlară ți se păs
trează anexată la cerere) ;

— Certificat de absolvire a școlii generale ;
— Fișa medicală eliberată conform instrucțiu

nilor Ministerului Sănătății din care să rezulte 
6tarea sănătății candidatului ;

— Buletin de analiza sîngelui și rezultatul 
examenului radiologie pulmonar (radioscopie, 
radiografie sau microradiografie) efectuate cu 
cel mult trei luni Înainte de concurs — buletine 
obligatorii numai în cazul In care nu sînt cu
prinse In actul medical (fișă).

Condițiile ce trebuie Îndeplinite de candidat 
sînt:

— Să fie absolvent a 8 clase școală generala, 
pentru liceu de specialitate treapta I și să fie 
absolvent a 10 clase (sau 8 clase școala generală 
din promoțiile anterioare), pentru școală pro
fesională ; să albă vîrstă Intre 16—18 ani Împli
niți în anul calendaristic în care se Înscrie la 
concurs (1 ianuarie — 31 decembrie).

Recrutarea candidaților se face din municipiul 
București și din toată țara.

înscrierile se fac In perioada 1—30 Iunie 1974.
Informații suplimentare se pot da de către 

secretariatul școlii la telefon s 22 50 31.



O cauză dreaptă,
invincibilă

Cinci ani de la crearea
Guvernului Revoluționar
Provizoriu al Republicii

Vietnamului de Sud
La 6 iunie 1969, intr-o zonă eliberată din Vietnamul de 

Sud, se consemna un eveniment de importanță deosebită in 
viața populației sud-vietnameze: crearea Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
mentul marca intrarea luptei populației din 
sud într-o etapă nouă, superioară. Congresul 
reflecta marile succese dobîndite de forțele 
Frontul Național de Eliberare, in lupta împotriva agresiunii 
străine, reprezenta un act conform cu aspirațiile legitime ale 
milioanelor de locuitori din această țară greu incercată.

în calitate de reprezentant autentic al năzuințelor și inte
reselor fundamentale ale populației sud-vietnameze, Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a 
organizat și condus, in anii grei ai războiului din Vietnam, 
lupta patrioților pentru independență. libertate și pace, pen
tru respectarea dreptului imprescriptibil al populației sud- 
vietnameze de a-și hotărî singură destinul, potrivit propriei 
voințe și aspirațiilor naționale. Nici acțiunile agresive ale 
intervenționiștilor străini, nici cele ale administrației saigo- 
neze n-au reușit să modifice o realitate incontestabilă : 
G.R.P. se bpcură de sprijinul maselor populare, politica sa 
răspunzind speranțelor tuturor celor care în Vietnamul de 
sud năzuiesc spre o viață demnă, liberă.

în ultimii 5 ani, sub conducerea G.R.P., luptind cu eroism, 
patrioții sud-vietnamezi au obținut victorii istorice, cucerind 
admirația tuturor popoarelor lumii. Evoluția evenimentelor 
care au dus la semnarea Acordului de încetare a războiului 
și restabilirea păcii in Vietnam a demonstrat că un popor 
hotărit să nu precupețească nici un sacrificiu pentru apăra
rea ființei sale naționale, a libertății și independenței, nu 
poate fi infrint de nici o forță din lume. Acordul de la Paris 
reprezintă o victdtie strălucită a poporului vietnamez. Acor
dul. purtind semnătura reprezentanților Guvernului Revolu
ționar Provizoriu, reflectă forța și prestigiul său internațio
nal.

Pronun(indu-se în permanență pentru respectarea cu stric
tețe a tuturor prevederilor incluse in textul acordului, apre
ciind că în acest mod se răspunde aspirațiilor poporului, 
G.R.P. depune eforturi intense pentru realizarea prevederi
lor sale. Pe această linie se înscrie și Declarația G.R.P. asu
pra realizării păcii și înțelegerii naționale în Vietnamul de 
Sud, alcătuită din 6 puncte și dată publicității la 22 martie 
1974.

Din păcate, in timp ce G.R.P. militează în această direc
ție, preocupindu-se continuu de realizarea unor intense pla
nuri de reconstrucție pașnică în regiunile aflate sub contro
lul său, administrația de la Saigon violează flagrant prevede
rile acordului. Astfel, numai în perioada de la 27 ianuarie 
1973 pină la sfîrșitul aceluiași an, regimul saigonez a săvir- 
șit circa 309 000 de încălcări ale Acordului de Ia Paris, iar 
forțele sale militare aeriene au întreprins aproximativ 15 006 
raiduri de bombardament asupra zonelor eliberate. In plus, 
saigoaezii refuză să elibereze mii și mii de patrioți. inten
sifică represiunile antidemocratice, încearcă prin tot felul de 
manevre să împiedice efortul de conciliere națională.

în etapa actuală, după cum sublinia Nguyen Huu Tho. pre
ședintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Elibe.-a-r 
și’ al Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de 
Sud, sarcina fundamentală a populației și G.R.P. constă in 
a întări unitatea lor, in a milita pentru îndeplinirea intocm ii 
a Acordului de la Paris, a apăra regiunile eliberate și a des
figura în aceste regiuni munca de construcție, a înainta in 
dftecția edificării unui-Vietnam de sud pașnic, independent 
democrație și a reunificării pașnice a patriei.

Poporul nostru, tinăra sa generație, care s-au aflat întot
deauna de partea poporului vietnamez, și care și-au manifes
tat deplina solidaritate cu cauza sa dreaptă, sprijinind-o - 
— material, moral și politic — se pronunță pentru aplicarea 
întocmai a Acordului de la Paris, pentru respectarea legalității 
internaționale, a dreptului populației sud-vietnameze La • 
dezvoltare de sine stătătoare, fără nici un amestec străin.

Reafirmindu-ne sprijinul și solidaritatea internaționaliști eu 
cauza eroicului popor vietnamez — cu prilejul împlinirii a 
cinci ani de la crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu — 
tineretul României socialiste, alături de întregul popor, urează 
populației din Vietnamul de Sud succes deplin in eforturile 
sale pentru construirea unei Datrii libere si prospere- peatrn 
dezvoltarea democratică a Vietnamului de Sud. pentru în
făptuirea reunificării țării.

de Sud. Mo- 
Vietnamul de 
de constituire 
populare, de

IOAN TLMOFTE

La Lusaka au început ieri

Convorbirile dintre guvernul
portughez și FRELIMO

în capitala Zambici au începu:, 
miercuri, convorbiri intre o de
legație a guvernului portugnez 
și o delegație a -
lui de Eliberare din 
bic (FRELIMO) pentru 
narea viitorului politic 
tui teritoriu. Delegația 
ghezâ este condusă de ministrul 
de externe, Mario Soares, iar 
cea a Frontului de Eliberare de 
președintele partidului. Samo.a 
Machel.

Deschizind convorbirile, pre
ședintele țării-gazdă, Kenneth 
Kaunda, a subliniat că acestea 
reprezintă doar un contact p: e - 
liminar. care se desfășoară după 
mai mulți ani de război singe- 
ros in Mozambic. și sint de

Fronta- 
Mozam- 
determi- 
al aces- 

portu-

bun augur pentru viitorul 
țiuor dintre Portugalia și 
ca. Șeful statului Zambia n 
lut 
guvern portughez 
dorința de a discuta probleme
le unui război singeros și inu
til pe continentul african".

Totodată. Kenneth Kaunda 
arătat că Zambia dorește ere 
rea unui Mozambic pașn 
stabil, puternic

Ziarele din capitala Zambici 
acordă spații largi convorbirilor 
începute miercuri, apreciindu-le 
ca pe un eveniment istoric pen-

rela- 
Afri- 
a sa- 

„rapiditatea cu care noul 
și-a dovedit

troc

Alvaro Cunhal
despre problemele 

actualității 
portugheze

acoi

0E PESTE IIOIMll
ORIENTUL APROPIAT

Semnarea planului de aplicare
a Acordului de dezangajare

a forțelor israeliene și siriene
în sala de consilii a Palatului Națiunilor de la Geneva s-a 

desfășurat, miercuri dimineață, ședința grupului de lucru militar 
creat în cadrul Conferinței pentru pace in Orientul Apropiat. < - 
acest prilej, șefii delegațiilor Siriei și Israelului, generalul A l- 
nan Wahih Tayara și respectiv, generalul Herzl Shaffir. pre
cum și generalul Ensio Siilasvuo, comandantul forțelor O.N l 
in Orientul Apropiat, au semnat planul de punere in aplicare 
a Acordului de dezangajare 
frontul din înălțimile Golan.

La ședința grupului au luat 
parte, de asemenea, reprezen
tantul Egiptului în grupul de 
lucru militar, generalul Taha 
El Magdoub, și adjuncții șefi
lor de delegații ale U.R.S.S. și 
S.U.A. la Conferința de pace in 
Orientul Apropiat.

Prin acest act 
generalul Siilasvuo, în cuvintul 
de închidere a ședinței — 
grupul militar de 
conferinței și-a 
mandatul privind 
rea dstaliilor 
dezangajare, urmind ca 
să înceapă procesul efectiv 
dezangajare și separare a tru
pelor. Mulțumind reprezentan
ților Israelului și Siriei pentru 
cooperarea și înțelegerea mani
festată in cursul convorbirilor, el 
a subliniat că discuțiile purtate 
au fost caracterizate de dorința 
de a găsi soluții ținind seama 
de interesele legitime ale am
belor părți Acest fapt, a adău
gat el. constituie o dezvoltare a 
experienței dobîndite in cursul 
convorbirilor de la kilometrul 
101 și a condus la un progres 
stabil in activitatea desfășura
tă. Generalul Siilasvuo a subli
niat că rezultatele obținute re
prezintă „pași inițial: de o im
portant* vitală pe calea ~-r-gă 
și dificilă spre o pace dreața 
și trainică in Orientul Apropcar*. 
Cele două acorduri de dezanga
jare și separare a txupeiar — 
sectoarele egipce«no-israej--an 
și sLriar.o-israel.ar. — vor trebu: 
să creeze atmosfera progx.ee 
pentru abordarea probCerDe- 
ior punice in OraejnM A- 
propiat. EI a exprimat speram a 
câ -at nadir, ea rscss-pctrră și 
pozitivă, care a taractemat îz- 
tilnirea. va cce.st.rm • încuraja
re pentru wete pârpis acga.^te

a forțelor israeliene și siriene pe

în căutarea unei păci drepte m 
regiune".

a declarat

lucru al 
îndeplinit 

definitiva- 
Acordului 

urmind
de 
joi 
de

Declarațiile lui
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GENEVA 5 (Agerprese — 
genția Associated Press tn 
mează din Geneva câ. la cii-.a 
ore după semnarea document: - 
lor finale ale acordul»; de de
zangajare dintre Siria și isrs . 
in zona înălțimilor Golan.. ur- 
tățile de observatori ai O.N.U. 
au început să ocupe, m 
zona-tampon dintre arma 
riană și israelian*. Pe < 
parte, agenția United Pn
ternationai anunță că Israelul a 
început să retragă, in acreați z., 
echipamentul greu de pe pczi- 
țiue ocupate pe Plate ui Golan. 
Aceste retrageri inițiale nu in
clud arme sau trupe, ci se re
feră la instala: .i. cum ar fi co-- 
strucriile dm prefabricate rafc-

A

sî— 
it*

cate in cursul ceta* tl de ce
schimburile de fDCT--

TEL AATV 5 (Axerpres) —
Foseui premier ismexisr- Goede
Mei. a •..ariur.i-l per-

KacssfTsrmi
Yeshayahu. o ser-soare prja care
K-* deșira <&a par-

pur-nd. astfei.
in apâcare Lția sa. anunțată
xzten or de a se retrage ir -.--a-

Soex E

Kurt Waldheim

Alvaro Cunhal, secretar gene
ral al P.C. Portughez, a acordat 
corespondentului special al pos
tului iugoslav de radio Saraievo 
un interviu, in cadrul căruia a 
abordat unele dintre problemele 
care preocupă in prezent Por
tugalia.

Referindu-se la importantele 
schimbări petrecute in țară, Al
varo Cunhal, care este, totoda
tă, ministru fără portofoliu . in 
guvernul civil provizoriu, a ca
racterizat esența acestor prefa
ceri prin cuvintele : „Poporul 
nostru poate acum să respire 
liber, poate să discute, să se 
organizeze". El a declarat oă 
privește cu încredere continua
rea procesului de democratizare 
și a apreciat că va fi posibil să 
se cadă de acord asupra 
alegeți libere, desfășurate 
tr-un regim democratic,
form speranțelor și aspirațiilor 
maselor populare. Secretarul 
general al P.C. Portughez a ară
tat, de asemenea, că există con
diții deosebit de favorabile pen
tru întărirea unității celor trei 
partide politice mai importante 
— comunist, socialist și liberal 
•—, precum și posibilități exce
lente pentru întărirea alianței 
dintre popor și forțele armate.

Referindu-se la problema co
lonială, Alvaro Cunhal a relevat 
că, în ce privește partidul co
munist, acesta consideră că nu 
poate exista altă reglementare 
decit recunoașterea independen
ței popoarel&r respective.

unor 
in- 

con-

• LA BRATISLAVA s-a 
deschis, miercuri, in cadrul 
manifestărilor prilejuite de 
cea de-a 3»-a aniversare a 
eliberării României de sub 
dominați» fascistă. • expozi
ție de carte româneasca. Ce
le peste ~00 de titluri vi
zează aproape toate domenii
le de activitate editorială.

La inaugurarea acestei 
prime manifestări din cadrul 
„Zilelor culturii românești in 
R.S. Cehoslovacă" au fost 
prezenti funcționari superi
ori din ministere și institu
ții centrale slovace, oameni 
de cultură, reprezentanți ai 
editurilor și întreprinderilor 
de comerț exterior. A fost 
de față Carol Coztna. consu
lul general român la Bra
tislava.

S.U.A.: Abolirea

La Conferința pentru securitate și cooperare

in Europa au fost abordate

Probleme ale comerțului
și cooperării tehnico-științifice

în subcomisia pentru schim
burile comerciale a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, au fost discutate pe 
larg și convenite o serie de re
comandări a căror aplicare va 
facilita diversificarea și dezvol
tarea comerțului intre statele de 
pe continent. Printre recoman
dările adoptate in acest sens fi-

listei partidelor
și organizațiilor

Printr-un ordin al președinte
lui Nixon, semnat la recoman
darea ministrului justiției, Wil
liam Saxbe. a fost abolită lista 
partidelor și organizațiilor con
siderate „subversive" in timpul 
administrației Truman. Printre 
organizațiile înscrise pe aceas-

„subversive“
listă in perioada McCarthystă 
aflau Partidul Comunist din

Progresele
• * J 1A umvi

algerian
în capitala Algeriei, se a- 

flă in pragul intrării parția
le in funcțiune, o importan
tă instituție de înv-ățămînt 
superior — Universitatea de 
științe tehnice — care va 
pregăti cadre de specialiști 
in diferite domenii de activi
tate. Noua universitate este 
proiectată pentru circa 10 000 
de studenți. La Oran, al doi
lea centru universitar al ță
rii, urmează a fi construit 
in curînd un nou lăcaș de 
invățămint superior, pentru 
8 000 de studenți. El va pre
găti cadre specializate in 
matematică, chimie industri
ală, fizică, electronică, geo
logie și geografie, hidrau
lică, biologie și alte domenii. 
Pe lingă noua Universitate 
din Oran, vor funcționa alte 
trei instituții superioare de 
invățămint — facultățile de 
mecanică, construcții civile 
și pentru material naval. La 
Constantine, sint în construc
ție în prezent, noi instituții 
de invățămint superior, intre 
care facultățile de construc
ții, arhitectură, chimie in
dustrială.

Grija statului și guvernu
lui algerian pentru formarea 
de cadre naționale proprii se 
vădește și în direcția dezvol
tării celorlalte rețele de în- 
vățămint — mediu și primar. 
De la o zi la alta, în toate 
regiunile țării, se anunță 
terminarea construcției unor 
școli de toate gradele.

gureazâ și cele referitoare la 
cooperarea in domeniul marke
tingului, simplificarea și stan
dardizarea nomenclaturilor co
merciale și reglementarea pe 
bază de arbitraj a litigiilor co
merciale.

în subcomisia privind coope
rarea tehnico-științifică sint exa
minate numeroase propuneri 
făcute de delegațiile României, 
U.R.S.S.. Angliei, S.U.A., Unga
riei, R.D.G, care privesc dezvol
tarea și ameliorarea formelor și 
metodelor de cooperare

Propunerile făcute de delega
ția țării noastre au în vedere 
facilitarea accesului tuturor ță
rilor la cuceririle științei și teh
nologiei moderne, precum și e- 
laborarea și realizarea de pro
iecte de interes comun în ra
murile de virf ale științei și 
tehnicii.

Propunerile celorlalte delega
ții privesc modalități de reali
zare a schimbului de informații 
și experiență, încheierea de a- 
corduri între organisme de spe
cialitate, organizarea de reuni
uni internaționale ș.a.

Discuțiile au pus în evidență 
necesitatea asigurării unei mai 
strinse legături între formele și 
metodele cooperării tehnico-ști- 
ințifice și ansamblul cooperării 
economice, îndeosebi in ramurile 
industriale. A fost subliniat, de 
asemenea, rolul pe care il are 
aplicarea cuceririlor științei și 
tehnologiei moderne în ramu
rile producției materiale asupra 
dezvoltării economice accelerate 
a fiecărei țări.

tă 
se 
S.U.A., Partidul muncitorilor so
cialiști, Brigada Abraham Lin
coln. din care fac parte ameri
canii care au luptat în războiul 
din Spania alături de republi
cani. organizații ale femeilor, 
tineretului și populației de cu
loare etc.

în studiul documentar întoc
mit de Ministerul Justiției în 
legătură cu această listă și 
înaintat președintelui Nixon se 
subliniază, între altele, necon- 
stituționalitatea măsurii de a 
întocmi o asemenea listă. Drept 
urmare, ordinul prezidențial a- 
firmă că lista nu va fi publi
cată de nici o organizație 
vernamentală, in nici 
Ministerul Justiției 
distrugerea tuturor 
listei.

Dezbaterile din Camera 
Comunelor și Camera Lorzi
lor asupra situației din Ir
landa de Nord s-au încheiat, 
marți noaptea, fără să se fi 
adoptat vreo hotărire in le
gătură cu soluția menită a 
fi apucată in această pro
vincie pentru rezolvarea 
conflictului.

Majoritatea deputaților — 
laburiști ți conservatori — 
au evidențiat necesitatea 
menținerii politicii „biparti- 
zane" față de Irlanda de 
Nord.

Primul ministru. Harold 
Wilson. s-a pronunțat pen
tru menținerea formulei de 
guvernare bazată pe colabo- 
-area elementelor moderate 
dîn ambele comunități, după 
principiul vechiului Executiv 
colegial demisionat în urmă 
cu citeva zile. El a declarat 
că toți trebuie să se simtă 
răspunzători „pentru a ofe
ri Irlandei dc Nord o solu
ție acceptabilă ambelor co
munități dîn Ulster, soluție 
care să se bazeze pe res
ponsabilitatea și sentimentul 
reciproc al interdependenței 
celor din Irlanda de Nord".

în același timp, o serie 
de deputat: s-au pronunțat 
pentru retragerea trupelor 
britanice, astfel incit să se 
lase irlandezilor posibilitatea 
să-și rezolve singuri proble- 
mele.

aldbe:
■u

DAMASC 5 U

la sata 
târî Iar 
siferi

U R-S-S.: Studenți ai Institutului politehnic din Perm în timpul 
orelor de laborator.

mai Apropiat*.

binlor intercon 
agenția Reutei

cu șase ani in 
întrerupteau

litare, anunță 
Convorbirile, 

urmă, 
în aprilie

Adunării 
Costa 
Costa 
Con-

• PREȘEDINTELE 
Legislative a Republicii 
Rica. Alfonso Cairo 
l-a primit, la 4 iunie, pe 
slant in Stânescu. ambasadorul
Republicii Socialiste România la 
San Jose.

In rursal convorbirii au (ost 
abordate probleme ale relațiilor 
dintre România și Costa Riea și. 
îndeosebi. dintre parlamentele 
celor două țări.

Italia a renunțat 
la restricții

ar»rd.

NAȚIUNI-
s-a deschis

Delegația P.C.R 
în Elveția

MIERCURI, delegația C.C.

gu- 
un scop, 
a hotărit 

copiilor

„Apreciem sprijinul României

Recent ne-a vizitat țara o delega
ție a Consiliului Națiunilor Unite 
pentru Namibia, condusă de Rash- 
leigh E. Jackson, ambasadorul Gu- 
yanei la O.N.U. și președinte al con
siliului, care, în cadrul unei confe
rințe de presă organizată la Centrul 
de informare al O.N.U. din București 
a declarat:

— A irita in România are loc intr-un moment 
semnificativ și anume „Săptămină de solidari
tate cu popoarele africane aflate sub dominație 
colonială". Conform mandatului Adunării Gene
rale a O.N.L. din 1966 sarcina consiliului este 
de a ajuta poporul din Namibia in lupta sa 
pentru eliberare națională și pentru înlăturarea 
regimului rasist de ocupație al Republicii Sud- 
Africane de pe acest teritoriu. Pentru realizarea 
acestei sarcini Consiliul a depus eforturi sus
ținute și îndelungate. Considerăm că eliberarea 
Namibiei trebuie să se facă pe mai multe fron
turi : politic, diplomatic și militar. Consiliul ac
ționează pe plan politic-diplomatic, denunțind 
in fața opiniei publice mondiale regimul rasist 
de la Pretoria. Consiliul a organizat congrese și 
conferințe internaționale și întreține relații cu 
organisme specializate ale O.N.U. pentru a 
combate prezența ilegală a R.S.A. in Namibia. 
Consiliul dezvoltă cooperarea cu agenții națio
nale specializate pentru a ajuta pe diverse căi 
poporul namibian și în special pe namibienii 
care trăiesc in afara țării, sprijinind calificarea 
unor tineri în unele domenii de specialitate. în 
acest sens, remarc faptul că tineri namibieni 
se găsesc in prezent la studii și în România. 
Consiliul întreprinde cu vigoare acțiuni politice 
și diplomatice pentru a ajuta poporul namibian 
in lupta sa pentru independența pe care cu si
guranță o va ciștiga. îmi exprim convingerea 
că lupta dreaptă a poporului namibian. a tu
turor popoarelor care se află incă sub dominația 
colonială și care se bucură de simpatia și spri
jinul forțelor progresiste din întreaga lume, va 
fi încununată de succes.

R.E. Jackson a subliniat contribuția valoroasă 
a țării noastre la activitatea acestui consiliu, 
precum și a altor comitete de decolonizare. 
„România a contribuit substanțial în cele 

subcomitete ale consiliului, președinte
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al subcomitetului permanent care se preo
cupă de probleme juridice fiind un repre
zentant al țării dumneavoastră. Vă asigur că in- 
iregul consiliu apreciază foarte mult aporlul 
delegației române la intreaga sa activitate. Pe 
de altă parte, la aceasta se adaugă interesul 
României pentru acțiunile întreprinse de alte 
comitete de decolonizare, strîns legate de pro
blemele noastre : «Comitetul celor 24» și 
«Comitetul asupra apartheidului»".

întrebat despre rezultatele contactelor prile
juite de vizita la București, R.E. Jackson a de
clarat : „Am fost profund impresionați de pri
mirea care ni s-a făcut. Întîlnirile avute cu o- 
ficialitățile române au evidențiat încă o dată 
hotărirea României dc a sprijini și in viilor po
porul namibian care luptă pentru eliberare și 
unitate națională".

Tinerii din Namibia în

• _ .
al P.C.R.. formată din tovarășii 
Mihai Telescu. membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R.. și Ghizela Vass. membru 
al C.C. al P.C.R.. s-a intilnit. la 
Berna, cu Arthur Schmid, pre
ședintele Partidului Socialist 
Elvețian.

Mulțumind pentru mesajul de 
salut și prietenie adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Arthur Schmid a evocat cu 
multă plăcere convorbirile avute 
cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, in 1972. 
la București. Președintele Parti
dului Socialist Elvețian a trans
mis tovarășului Nicolae

• ITALIA a fast de 
miercuri, ia cadrai reuaiunii de 
la Luxemburg a miniștrilor 
griruliurii din Puts romană, să 
renunțe la cauțiunile bancare de 
împart asvpra majorității pro
duselor alimentare. In felul a- 
cesta. importatorii italieni nu 
vor mai trebui să depoziteze o 
sumă egală m 54 la sută din 
valoarea mărfurilor achiziționa
te. măsură luată de guvern in 
urmă eu o lună, pentru redu
cerea deficitului balanței co
merciale a țării.

Sistemul cauțiunilor va fi 
abolit la o dată eare va fi sta
bilită ulterior. Totodată, s-a că
zut de acord ca ața-numita „li
ră verde", — cursul firii italie
ne in raport eu unitățile de 
cont ale C.E.E. — să fie deva
lorizată cu 12 la sută.

a-

• REPREZENTANȚII COMU
NITĂȚILOR greacă și turcă din 
Cipru au aminat marți, cu încă 
o săptămină, reluarea convor-

• LA PALATUL 
LOR DIN GENEVA 
cea de-a 59-a Conferință a Or
ganizației Internaționale a Mun
cit La lucrări participă delega
ții dia partea celor 135 de sta
te membre ale organizației. 
P.c—,â.-..a este reprezentată de o 
delegație condusă de ambasado
rul Constantin Ene. șeful misiu
nii permanente a țării noastre 
pe lingă oficiul Națiunilor Uni
te de la Geneva.

Tentativă nereușită de 
revoltă in Bolivia

• POTRIVIT UNUI COMUNI
CAT al ministerelor de interne 
și informațiilor din Bolivia, tru
pele loiale guvernului bolivian 
au inăbușit tentativa de revoltă 
organizată de un grup de tineri 
ofițeri, definind in prezent un 
control deplin asupra situației.

După cum s-a informat ofi
cial. trupe militare și blindate 
aparținind regimentului Tarapa- 
ca. staționat la 16 km de la La 
Paz. au pătruns, miercuri dimi
neață. in Plaza Murillo, din cen
trul capitalei, și au înconjurat

Palatul prezidențial, cerlnd găr
zii să se predea in decurs de 
o oră. Un purtător de cuvint al 
rnvernului a precizat că, in 
Umpul evenimentelor, președin
tele Hugo Banzer lipsea din 
palat, aflindu-se in localitatea 
Tupiza, din sudul țării.

Convorbiri R.D.G 
Polonia

• DELEGAȚIA DE PARTID 
și guvernamentală a R.D.G., 
condusă de Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
care se află în vizită oficială de 
prietenie in Polonia, la invitația 
C.C. al P.M.U.P. și a Consiliu
lui de Miniștri, a început, 
miercuri, convorbiri cu o dele
gație de partid și guvernamen
tală a R.P. Polone, condusă de 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., anunță a- 
genția P.A.P.

• STAREA SĂNĂTĂȚII lui 
Ross Hutchinson, care a fost 
supus, simbătă, unei operații de 
transplantare a inimii, intr-un 
spital din Sydney, continuă să 
se îmbunătățească. Hutchinson a 
dat chiar un interviu, in cursul 
căruia a declarat că, după trans
plantare, starea de slăbiciune pe 
care o resimțea in ultimul timp 
a dispărut.
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lupta pentru libertate
In legătură cu ro

lul tineretului na
mibian în cadrul miș
cării de eliberare 
S.W.A.P.O. (Organiza
ția Poporului din Afri
ca de Sud-Vest), 
THEO-BEN GURI
RAB, reprezentantul 
S.W.A.P.O. la Națiuni
le Unite, membru al 
delegației Consiliului 
O.N.U. pentru Nami
bia, a relatat, pentru 
cititorii noștri, urmă
toarele :

— Există 
organizație de tineret 
în Namibia * 
neretului S.W.A.P.O. — 
ai cărei membri acti
vează atit in interiorul 
cit și în afara țării.

Obiectivele Ligii de 
Tineret S.W.A.P.O. 
sint, în principal, ur
mătoarele : a) partici
parea directă și activă, 
precum și mobilizarea 
și pregătirea popu
lației pentru lupta de 
guerillă. în zonele 
controlate de forțele 
de eliberare acționea
ză pentru consolidarea 
rețelei sanitare și de 
invățămint : b) înfrun
tarea dușmanului prin 
toate mijloacele luptei

o singură

— Liga Ti

armate, politice, socia
le și diplomatice pen
tru a-1 determina să 
acorde poporului nos
tru independența rea
lă ; c) informarea opi
niei publice internațio
nale asupra situației 
din Namibia și mobi
lizarea organizațiilor 
progresiste din lumea 
întreagă de a sprijini 
diplomatic lupta noas
tră dreaptă.

Amintindu-și de lu
nile mai-iunie ale a- 
nului 1973, pe care 
le-a trăit în condiții 
grele de clandestinita
te in nordul țării, prin
tre luptătorii de gue
rillă ai P.L.A.N. (Ar
mata de eliberare a 
poporului din Nami
bia), interlocutorul 
nostru a descris cîte- 
va secvențe ale parti
cipării tineretului la 
lupta armată: P.L.A.N. 
cuprinde luptători de 
la 18 la 50 de ani, in
diferent de sex. Prac
tic, deci, aproape toa
tă populația Namibiei 
participă la lupta de 
eliberare. Tineretul na
mibian se află în pri
mele rinduri ale lup
tei armate de elibera-

re, el constituind, de 
fapt, principala forță 
de șoc. Numărul tot 
mai mare de tineri 
care aderă la Liga Ti
neretului SWAPO și al 
celor care se înscriu in 
unitățile forțelor ar
mate ale eliberării Na
mibiei demonstrează 
hotărirea de nestră
mutat a poporului nos
tru de a-și cuceri in
dependența.

Referindu-se la re
lațiile cu România, 
THEO-BEN GURIRAB 
ne-a rugat să consem
năm faptul că atît 
SWAPO. cit și Liga 
Tineretului SWAPO a- 
preciază in mod deo
sebit poziția de soli
daritate constantă a 
țării noastre cu lupta 
justă a poporului na
mibian.

„Prin politica exter
nă pe care o promo
vează. România a spri
jinit întotdeauna fără 
rezerve lupta poporu
lui nostru pentru in
dependență și autogu
vernare, a condamnat 
cu fermitate colonia
lismul, imperialismul 
și rasismul practicat 
de Republica Sud A-

fricană. Acest sprijin 
nu este exprimat nu
mai în declarațiile o- 
liciale ale României, 
în care solidaritatea cu 
mișcările de eliberare 
este subliniată în mod 
ferm, ci el s-a mani
festat concret, practic, 
România ajutindu-ne 
din punct de vedere 
material. Mulțumim 
României pentru soli
daritatea ei deplină. 
Sîntem convinși că dez
voltarea relațiilor de 
prietenie dintre P.C.R. 
și SWAPO, dintre U- 
nhinea Tineretului Co
munist și Liga Tine
retului SWAPO ne dă 
noi forțe în lupta 
noastră".

Declarații 
consemnate de

GH. SPRINȚEROIU 
DOINA TOPOR
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