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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Obiective prioritare pe șantierele de investifii

In fiecare echipă și la fiecare punct de lucru

ACțlUNI ENERGICE 
PENTRU IMPULSIONAREA
RITMULUI DE EXECUJIE

Pe Șantierul național al ti
neretului de la Nedeea-Mâceșu 
se lucrează fără întrerupere, 
programul de șantier este res
pectat piuă in cCle mai mici 
amănunte. De la deschidere 
au trecut numai două luni. 
Două luni în care s-a muncit 
mult, fără preget, de dimineața 
odată cu zorile și pină noaptea 
tirziu. fiecare început presupu- 
nind o seamă de activități din
tre cele mai diverse, unele 
aparent mărunte, dar foarte 
importante in acest angrenaj 
complex pe care-1 constituie 
viața și munca de zi cu zi pe 
un șantier de natura si dimen
siunile acestuia. In. aceste două 
luni graficul de execuție a lu
crărilor planificate a fost reali
zat și depășit in proporție de 
105 la sută. Silnic se sapă, se 
taluzează și se așează dalele de 
beton pe 1 000 m pătrați de ca
nal .pentru irigații. Procent și 
cifre care arată vrednicia bri
gadierilor. hotărîr^a lor de a-și 
înfăptui in mod exemplar sar
cinile. Dar. mai presus de toate, 
i n.f âp'tui rea in clica tori lor de
producție în aceste prime două 
luni de activitate atestă faptul 
că munca a fost bine organi
zată, că producția a intrat pe 
un făgaș statornic. înscrii nd u-se 
în programul dinainte: stabilit. > 

Aici, la Nedeea-Măceșu. pe 
șantierul -național? al. - tineretu
lui. . și-au dat întîlnire ..vete
rani" ai lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și tineri aflați 
la prima lor experiență de acest 
gen. Toți insă animați de do
rința do a munci, de hotărîrea 
de a-si face pe deplin, datoria 
încă de la punerea temelieL

Tinărul inginer Adrian Tooi- 
rașcu a lucrat pină nu demult 
la Șantierul național al tinere
tului de ia Giurgiu-Răzmireșri. 
înzestrat ea o bogată exper.en- 
țâ a muncii de șantier a venit 
acum la Nedeea-Măceșu unde 
i s-a încredințat conducerea 
unui lot. Alături de el lucrează 
și Cristina Todirașcu, soția sa. 
O familie de construcxxl, ca 
multe altele, care și-a făcut 
ucenicia pentru viață și munca 
pe un șantier național al tine
retului și a venit să și-o desă
vârșească pe un altul.

Pentru că. Șantierul național 
al tinerelului — dincolo de în
făptuirea exemplară a unui 
important obiectiv economic — 
se constituie intr-o școală a 
muncii și educației comuniste, 
a formării omului nou. cu o 
conștiință moral-politică îna
intai ă.

Virgil Ștefan — ca să luăm 
numai un. exemplu — este ab
solvent al Liceului de îmbună
tățiri funciare de la Caracal. 
După absolvirea liceului a mers 
să-și facă datoria sub drapelul 
patriei, și apoi, a fost între cei 
dinții veniți să se încadreze pe 
șantierul național al tineretu
lui. De ce tocmai pe acest șan
tier și nu ipe un altul, care i-ar 
fi oferit și avantajul apropierii 
de casă, de părinți ?

— Am citit tot ceea ce s-a 
scris despre Șantierul tineretu
lui de la Giurgiu-Răzmirești. 
în. școală. în armată, am dis
cutat mult despre această ini
țiativă a organizației noastre 
revoluționare. La prima vedere 
viata de șantier este aceeași 
pretutindeni și cine vrea să-și

facă meseria o poate fa< 
te bine pe oricare din 
meroaseie șantiere de i 
tățiri funciare din ța 
optat pentru Șantierul

AL. DOBRE
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DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Apropiata sărbătoare a Zilei Metalurgistului a dat un puternic 
impuls activității productive din marile combinate și întreprinderi ale ramurii. Aflăm astfel de la ministerul de resort că 
fumaiiștii țării au produs, suplimentar prevederilor planului la 
zi, aproape 175*00 tone fontă, trăgătorii de țevi din București, 
Roman șui. — aproape 13 000 tone țevi, iar colectivele întreprin
derilor de specialitate — mai mult de 17 000 tone de aluminiu.mult de 1" 000 tone de aluminiu.

O DEVIZĂ A ACESTOR ZILE PE OGOARE

Prin muncă exemplară, prin efort
susținut-întreaga recoltă,

cît mai repede în hambare!
• In județul Buzău, cooperatorii, mecanizatorii, lucratorii din I.A.S., toate forțele satului au în

ceput bâtăiia finala pentru stringerea recoltei din acest an și pregătirea producției viitoare • 
Cele 276 combine care recoltează floarea-soarelui de pe 22 700 ha, sutele de tractoare cu pluguri care 
brăzdează pămintul, peste 323 semănători care au început însămînțarea culturilor de toamna e Zeci 
de mii de lucrători ai ogoarelor, cărora li s-au alăturat peste 15 000 tineri muncitori, elevi și studenți, 
participă zilnic la recoltarea legumelor, strugurilor, fructelor, cartofilor și furajelor.

LA STRINSUL 
FLORIISOARELUI

• SroERURGIȘTn DE LA TN- 
TREPRLXDEREA „Industria Sir- 
mei- din Cimpia Turzii Iși înde
plinesc cu reguiaritare. ’ 
lună, sarcinile de plan, 
acestei ritmicități, ei au 
na: anul acesta, in cronica Între
cerii socialiste, o depășire a pre
vederilor de pl2n de IA ia sută. 
Rrtntte produsele Lvrate benefi
ciarilor peste p'.an se găsesc : 
77* tone otel. 1 Sî-j tone bare tra-

lună de 
Datorită 
consem-

• COLECTIVII. LAMINOBllXT 
DE BENZI LA RECE, de ia Com
binatul iWerurgîc Galați, este an- 

t intr-o Largâ acțiune de 
ere a consumurtior specii:- 

e. Aceasta Ie permite ca. în pre- 
enî. aâ eeononusească la o tonă 
e tablă 150 kg metal. La acest 
-cces se adaugă real^area lucră-

trenai

torilor din atelierul de ajustaj 
care, anul acesta, au economisit 
470 tone materie primă, pe care 
au transformat-o în mai mult de 
400 tone marfă de calitatea I.

• DATORITA ORGANIZĂRII 
MAI BUNE A MUNCH și măsuri
lor îndreptate spre folosirea in
tegrală a mașinilor și agregatelor, 
muncitorii. inginerii și tehnicienii 
Combinatului metalurgic din Tul- 
cea au realizat, de ia începutul 
anului, suplimentar prevederilor 
de plan, o producție globală în 
valoare de 3S milioane lei. Tot
odată. ei raportează că. pînă la 
această dată, au depășit angaja
mentul anual asumat în între
cerea socialistă cu peste 5 800 
tone de alumină calcinată, pe 
care au livrat-o economiei noas
tre naționale.

La cooperativele agricole 
producție unde floarea-soarelui 
a ajuns la maturitate și umidi
tatea din boabe permite recol
tatul, s-a trecut la efectuarea 
acestei importante lucrări. Prin
tre primele unități care au de
clanșat recoltatul florii-soarelui 
se numără și C.A.P. Costești, pe 
ogoarele căruia am întilnit sute 
de membri cooperatori, zeci de 
tractoare și mijloace de trans
port care lucrau in flux conti
nuu la recoltat, eliberat terenu
rile. arături și- însămințări. In
ginerul șef al unității. Gheorghe 
Alexandrescu. prezent pe cimp 
in mijlocul oamenilor, ne-a pre
cizat : ..O campanie agricolă, 
cum este cea de toamnă, pentru 
a se desfășura in bune condiții 
trebuie organizată și pregătită 
din timp. Volumul mare de 
muncă ce s-a adunat pentru a- 
ceastâ perioadă cere folosirea la 
maximum a fiecărei ore bune de 
lucru din partea tuturor celor ce 
concură la realizarea ei". Lu
cruri pe care le-am putut con
stata. pe viu. și la tarlaua „Răs- 
cârache" unde, pe o suprafață 
de 45 ha. 9 combine Gloria, echi
pate cu dispozitive speciale, re
coltau floarea-soarelui. Primul 
combin ier cu care stăm de vor
bă este tinărul Gheorghe Neagu. 
Cu toate că are numai 25 de ani 
este la a treia campanie de re
coltare. „Eu nu sint de la aceas
tă unitate — ne spune interlocu
torul — dar pentru câ ia noi, la 
Movila Banului, floarea-soarelui 
nu se poate recolta, este incă 
crudă, am venit cu colegul Ște
fan Bolocan să dăm o mină de 
ajutor, cum dealtfel au făcut și 
alți patru combinieri de la secții
le S.M.A. Limpezeni și Gheră- 
seni". Prezent la discuție, Ște
fan Fotea, șeful fermei 2 de la 

: C.A.P. Coste&t adaugă : ,.Cu 
forțele pe care le avem, în trei

(Continuare in pag. a IlI-a)
DUMITRU DUCA

PENTRU
PATRIEAL DOILEA CONGRES

ZIMBETUL DE MARE ALTITUDINE

GENERAȚIA 
MUNCII

INTERNAȚIONAL
DE TRACOLOGIE

Ion Horațiu Crișan

CU TOATE FORȚELE

Foto: VALERIU TANASOFF

PREGĂTIREA ÎN VEDEREA ÎNCEPERII

NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMINT

„Avem un centru 
universitar cu frumoase 
tradiții, care se cer a fi 
continuate și îmbogățite

Menirea prestigioasei reuni
uni științifico internaționale 
recent' încheiată a fost arătată 
în mesajul adresat congresului 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general 
al partidului si președintele re
publicii. sub al cărui înalt pa
tronaj s-au desfășurat lucrările 
între 4—8 septembrie. .Ea a fost 
aceea de a valorifica bogata 
moștenire de cultură spirituală 
și materială a tracilor și geto- 
dacilor. relevată a.tît de scrie
rile antice cit și de descoperir 
rile arheologice, constituind un 
bun comun al tuturor popoare
lor din vasta zona de răspin- 
dii'e a semințiilor tracice, în
scrise în estul continentului 
european. extinzîndu-se si în 
Asia.

Rezultatele obținute în dez
baterii celor peste 300 de par
ticipant! din 17 țări se vor ma
terializa în volumele • congre
sului ce vor fi in curînd pu
blicate. Ele se referă la diver
se domenii de cercetare, gru
pate în cele 3 secții ale con
gresului cu subsecțiiîe respec
tive : I — istorie și arheologie 
(epoca bronzului și prima e- 
pocă a fierului ; epoca a doua a 
fierului, epoca romană și bi
zantină. numismatică) : II — 
lingvistică (structura limbii, 
relații lingvistice, critica izvoa
relor. onomastică, moștenirea 
tracică în limbile balcanice) și 
cea de-a treia — etnografie’ și 
antropologie.

Simpla înșirare pe care am 
făcut-o arată complexitatea și 
aria largă, multi disciplinară, pe 
coordonatele căreia se desfă
șoară astăzi cercetarea în do
meniul tracologiei. O asemenea 
cercetare pluridisciplinară se 
impune cu necesitate și e sin-

gura în măsură să ducă la re
zultate valabile. Au fost pre
zentate toate noile descoperiri 
arheologice, multe dintre ele 
revelatorii, aducind 
esențiale la rezolvarea 
probleme majore, la care 
cuvin adăugate rezultatele 
ținute de diverși savanți.

Faptul câ românii sint 
mași direcți ai acelora pe 
Herodot ii numea ..Cei 
viteji și cei mai drepți dintre 
traci** explică interesul științi
fic manifestat de timpuriu cu 
privire la daco-geți și sporit 
continuu mai cu seamă în zi 
lele noastre. Printre 
preocupați de această 
niatică locul de frunte 
ne Vasile Pârvan care, 
jumătate de veac, iși 
monumentala operă intitulată 
„Getica**. Era deci firesc ca și 
în cadrul manifestărilor recent 
încheiate la București, cerceta
rea românească să fie din plin

contribuții 
unor 

se 
oo-
ur

care 
mai

savanți i 
proble- 
îl deți- 
acum o 
publica

Cerul lașului este scris cu 
macarale. Brațe rotitoare, nu
meroase brațe rotitoare caligra
fiază harnic pe pinza seninu
lui imaculat „cuneiformele* 
modeme ale muncii- Bă:rinele 
mahalale Păcurari. Tâcărași ori 
Tirgul Cucului, pină nu de
mult dormitind ir. umbra celor 
șapte coline, au devenit car- 
tiere ale eleganței și confortu
lui. adăugmdu-ii-se. sub zodia 
generoasă a socialismuiui. alte 
noi și modeme cartiere, numite 
«imboUc Alexandru cel Bur.. 
Mircea cel Bătrin. Ștefan cel 
Mare.

Și pentru ca imaginea să râ- 
minâ dreaptă și frumoasă, si
gură și trainică, ei. construc
torii. se aCă acolo. Și odată cu 
ei. zhnbetuL Nu. nu zimbetul 
din fotografii — oricit de mă
iestri: făcute — cu care intr-un 
fel ne-am obișnuit. Este un 
zimbe- unic, un zimbet-emoție, 
care desparte duplicatul de orir. 
ginal. precum ecoul de cuvint. 
Este zimbetul de mare altitu
dine. deschis ca o arcadă no
bilă peste un cer natal. Și chiar 
cind ei coboară, la capăt de 
trudă. schelele serii, redeve
nind păminteni, zimbetul rărai- 
ne acolo, sus. paznic la armo-

nii. cheză>.e inîilniriî de a 
doua zi. Biografia (de via
ță — puțină : de muncă — 
incărcaîă) i-am reconstituit-o 
din spusele altora, ale cole
gilor de generație, ale mai 
vustnicUor tovarăși de munca.

Acum, cind urcăm agale dea
lul Copoului. sub aripa mătă
soasă a inserării, nu fac decit 
să caut mobil uri. cauze, deter
minări ale secvențelor relatate 
de ceilalți interlocutori. „Aflu 
că ai fost unul din elevii buni 
ai liceului — zic — de ce n-ai 
mers in nici o tabără școlară 
de vacanță, in toți anii 
studii ?“ „N-aș susține câ 
mi s-a propus — vine răspunsul 
— dar ingâduiți-mi să vă intreb 
și eu : este rușinos să mun
cești ?“ Răsfoiesc mintal filele 
carnetului de însemnări. Toafe 
vacanțele școlare le-a lucrat pe 
șantier ; zi de zi. lună de lună. 
„Tata-i maistru constructor. 
Cind eram mic ii spălam in fie
care seară uneltele. Cînd m-am 
făcut mai mare ni le spălam 
împreună, că mă lua cu el pe 
șantier. Aveam mistria mea“. 
Meditind. apoi.: „In felul aces
ta puteam aduce și eu un ban 
muncit în casă, că nu eram 
puțini în jurul blidului"

de 
nu

Pe șantier. Ia locul de muncă 
ai vacanțelor școlare, s-a cali
ficat ca zidar, meserie cu acte-n 
regulă.

De aceea, după liceu, opțiu
nea — pentru unii o problemă 
gravă, de maximă importanță, 
si de cele mai multe ori pe 
bună dreptate : pentru alții, un 
paravan, de .adincâ" meditație, 
in fapt o aminare sine die a 
actului muncii — a fost pentru 
ei o simplă formalitate. „Voi 
merge pe șantier".

N-a fost abandonat nici stu
diul. în aceeași toamnă. 1970. 
devine student al Facultății de 
științe economice din cadrul 
Universității ieșene. cursuri 
fără frecventă. „Mă pasionează, 
in egală măsură, studiile eco
nomice. Cred că cel mai bine 
deprinzi această nouă profesie 
cind la bază ai o meserie trai
nică. concretă". (N-aș vrea să 
iau aceste cuvinte drept literă 
de angajament cu orice preț, 
dar mă bucur să consemnez 
coincidența că ele au fost'rosti
te in momentul cînd. ureînd 
dealul Copoului. treceam toc
mai prin fața Universității).

A început, astfel, o activitate 
pe două fronturi, căreia la, pu- 

timp i se deschidea cel

de-al treilea: alegerea lui ca 
secretar al comitetului U.T.C. 
pe trustul de construcții. Circa 
1 400 de uteciști și alți 1 400 
de încă tineri constructori a- 
veau să ia cuvint și pildă 
din munca și viata lui. ..De di
mineață oină seara tirziu eram 
in șantier. Și nu așa. ca să mă 
aflu in tr?abâ : erau probleme 
ce trebuiau rezolvate. soluții 
ce se impuneau adoptate prin 
consultări colective, decizii una
nime". (I-am vizitat, in. una 
din seri, biroul aflat in sediul 
întreprinderii. Trebuie să spun 
aici, in această paranteză, câ 
praful care se adunase pe su
prafața lucioasă a mobilei este 
semn că adevărata muncă de 
organizație o duce în mijlocul 
tinerilor, la locurile lor de 
muncă ; ia locul lui de muncă, 
la urma urmei).

Munca a început 
exact, a continuat — 
•țiuni menite să ducă 
mare contribuție a 
la-realizarea și depășirea sarci
nilor de plan. Prin consens, au

— mai 
prin ac- 

la o mai 
tinerilor

ION ANDREIȚA 
Foto : O. PLECAM

Convorbire cu
președinte al Consiliului U.A.S.C.

Aflat la Timișoara, acum 
citva timp, am încercat să aflu 
cîteva dintre preocupările stu
denților din zilele premergă
toare debutului în noul an de 
învățămint. Interlocutor : Pe
tru Andea. președintele Consi
liului U.A.S.C. din Centrul uni
versitar Timișoara.

— Care sint principalele nou
tăți sub semnul cărora studen
ții abordează noul an de 
cursuri ?

— Prin grija conducerii parti
dului și statului nostru, în a- 
nul acesta au intrat în funcțiu
ne. în Timișoara, două noi fa
cultăți : Facultatea de electro
tehnică și Facultatea de agro
nomie. Prin profilul lor aceste 
facultăți vor contribui substan
tial la sporirea numărului 
specialiști în două domenii 
maximă importanță pentru 
conomia județului nostru 
pentru economia țării. Faptul 
că în Timișoara și-au deschis 
porțile aceste două noi facul
tăți constituie pentru Consiliul 
U.A.S.C. un prilej de a-și spori 
si diversifica activitatea. în 
scopul pregătirii unui debut 
corespunzător în învățămint al 
primelor promoții.

Noi. studenții timișoreni, ne 
mîndrim cu tradiții frumoase 
care ne fac cinste. Iată, spre 
exemplu. în anul de învăță- 
mint 1975—1976. din cei 5 633 de 
studenți, promovați integral în 
sesiunea din iunie, 5 298 au ob
ținut medii peste nota 7. A- 
ceste rezultate exprimă preo
cuparea constantă pentru eli
minarea mediocrității, pentru 
instaurarea unui climat

de 
de 
e- 
Si

Petru Andea,
din Centrul universitar Timișoara 

muncă comunist in invățămin- 
tul universitar. Iată de ce am . 
hotărît să luăm toate măsurile 
pentru ca studenții „boboci** ai 
celor două facultăți amintite 
mai sus să se integreze rapid 
în. programul de studiu și in- 
vățămînt astfel incit, chiar din 
primul an, rezultatele lor să fie 
foarte bune.

— Ce probleme specifice ri
dică integrarea învățămintului 
cu cercetarea și producția ?

— Preocuparea noastră prin
cipală constă în implicarea cit 
mai adîncă a învățămintului în 
problemele concrete ale pro
ducției. Și în acest domeniu 
avem tradiții care, de aseme
nea. se cer continuate și îmbo
gățite. In anul de învățămint 
1975—1976, peste 2 800 studenți 
au participat efectiv la activi
tatea de cercetare științifică. 
Valoarea contractelor dc cer
cetare științifico-tehnică s-a 
ridicat Ia suma de 7 369 640 lei, 
valoare pe care în viitorul an 
de învățămint o vom depăși 
cu mult. Totodată, lucrind e- 
fectiv în producție, în. unități
le industriale ale județului, 
studenții timișoreni au realizat 
bunuri în valoare de 12 114 370 
lei. La aceasta se adaugă și 
cele 3 569 450 lei realizate prin 
activitățile de muncă patrioti
că. Este un bilanț care no o- 
bligă, acum, in pragul noului 
a.n de studii, să continuăm ex
periența bună dobîndită și să 
găsim noi forme și metode

Convorbire realizată de 
TEODOR POGOCEANU 

(Continuare în pag. a ll-a)(Continuare in pag. a Il-a)
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La poartă Forma pe care
O aberantă logică a sentimentelor
tatăl și fiii împotrivade Vasile Băran mamei

//■o alegi

Scrisori 
deschise 
ecouhi

• „Oare acești stră
buni nu sint și pă
rinții noștri ?"

• „A ști să participi 
alături de părinții 
tăi la necazuri și 
bucurii..."

(In pag. a II-a)
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I

de Nicolae Dragoș
lntr-o zi. tatăl, un invăță-.or pensionar de 

prin părțile Olteniei, a primit o scrisoare în
soțită de o fotografie din partea fiului, proas
păt absolvent al unei facultăți, ajuns inginer 
undeva, in Bărăgan. A citit scrisoarea cu bucu
rie, dar a privit cu nedumerire chipul fiului 
din fotografie. Parcă era și nu era el. Prea 
îi curgeau pletele pe umeri și prea iți ascun
sese fața după o perdea de barbă, cum numai 
prin filme și cărți cu poze văzuse.

Bătrinul tată a 
a început să aș
tepte cu o ciu
dată încordare 
sosirea băiatu
lui, în primul 
său concediu. Și 
cind s-a apropiat 
urma să ajungă acasă proaspătul inginer, 
trinul și-a zăvorit bine poarta curții. Și 
început să aștepte. A ascultat cu emoție 
tăile in poartă. De sub exagerata podoabă 
pilară a recunoscut chipul feciorului său. 
tinăr și in puteri.

S-a îndreptat spre poartă încet, înduioșat și 
mihnit, în același timp. A deschis :

— Bună ziua, tată ! s-a grăbit tinărul.
Nici un răspuns. Omul l-a privit nedume

rit și a întrebat:
(Continuare în pag. a IlI-a)

dat a neputință din umeri ți

Lucrează la oraș ca electrician, dar locuiește 
in satul de alături și-mi spune că mai bine ar 
fi rămas cu totul in oraș sau mai bine l-ar fi 
călcat vreun tren fiindcă, așa, n-ar mai fi dat 
peste intimplarea asta stupidă de care s-a 
izbit ca de un bolovan. El are și acum cre

dința că intim- 
ij plarea asta s-a 
| născut odată cu 
| el, că soarta 
s i-a ținut-o me

reu înainte să-l 
suporte și rigorile

SECVENȚE DIN COTIDIAN
ceasul sosirii cursei, cu care 

bă- 
a 

bă- 
ca- 
Om

facă de risul satului și să 
legii.

— Dar ce s-a petrecut cu
Iată ce s-a petrecut :
Cind a luat leafa s-a dus cu niște prieteni 

la restaurantul gării să bea acolo o bere. Alții 
au băut și rom, el însă n-a băut acolo decit 
ber*3. Abia în sat, la bufetul cooperativei, s-a 
apucat să bea alcool și nu numai bere, și nu 
numai rom. Și asta n-ar fi fost nimic, ar fi 
putut să se ducă acasă liniștit, să se culce, 
dar soarta — fiindcă numai soarta l-a împins

(Continuare în pag. a Ul-a)

dumneata, tinere ?

Pe strada Panduri din Tirgu- 
Jiu. la numărul 112, se-află o 
casă cu ușa zăvorită de multă 
vreme. în fintîna din fața ei 
s-au adunat frunze aduse de 
vînt, grădina e in paragină, iar 
printre dalele de piatră ale alei
lor a început să crească muș
chiul. In aceeași curte, o altă 
casă, cu etaj, aflată incâ în con
strucție, a fost de asemenea a- 
bandonată. Dacă te apropii de 
zidurile de cărămidă netencuită, 
prin ferestrele fără geamuri ies 
speriate cîteva păsări.

Cîndva. în această gospodărie 
care păstrează și astăzi semnele 
prosperității, trăiau în bună în
țelegere un bărbat și o femeie, 
împreună cu cei doi copii ai lor. 
Unde sint ei ? Și de ce nu revin 
acasă pentru a duce mai departe 
tot ceea ce au început ?

Elena Andrei, mama celor doi 
copii, locuiește in apropiere. în-

tr-o cameră închiriată. Cu toate 
că a împlinit abia patruzeci și 
unii de ani. are părul aproape 
alb și, cind vorbește, iși duce cu 
un gest bătrinesc colțul 
mei la gură. Mărturisirea 
cenzurată de discreție și 
rința de a nu-i defăima 
dragi, e cutremurătoare :____
tian Andrei, bărbatul cu care s-a 
căsătorit in urmă cu șaisprezece 
ani și alături de care a muncit 
in tot acest timp cu devotament 
și cu dîrzenie, a alungat-o de 
acasă. Și asta. încă, poate s-ar 
fi resemnat să îndure, dar i-a 
instigat și pe copii împotriva ei. 
determinindu-i s-o urască și în- 
demnindu-i s-o bată fără ’ milă 
ori de cite ori ar mai în
drăzni să vină pe acasă, nu pen
tru a-și pretinde vreun drept, ci 
pentru a se interesa, cu o ne
stinsă dragoste de mamă, de 
soarta lor.

năfra- 
ei. deși 
de do
pe cei 
Sevas-

Am rugat-o pe Elena Andrei 
să-mi spună dacă nu cumva 
este și ea . vinovată de această 
situație. Știam că nici o greșeală 
n-ar îndreptăți pe un tată să 
ceară unui copil să-și bată 
mama, dar voiam totuși să re
fac logica, fie și aberantă, a u- 
nei asemenea comportări. Sin
gurul motiv — mi-a explicat in
tr-un tirziu — este că el și-a 
găsit o altă femeie. Pentru a se 
apăra de reproșurile celor din 
jur ?i, poate, de propria sa con
știință, își acuză soția de infi
delitate, fără a deține însă vreo 
dovadă.

Am discutat cu vecinii, cu to
varășii de muncă ai Elenei An
drei de la întreprinderea jude
țeană de construcție locală. Toți, 
fără excepție — iată numele cî- 
torva dintre ei : Aurelia Ciures- 
cu, Angela Brâncuși, Maria Do- 
rinoiu — au caracterizat-o. cu

căldură și compătimire, ca pe o 
femeie serioasă, muncitoare, cin
stită și au evocat, indignați, mo
mentele în care au găsit-o plîn- 
gîncl pe drumuri, însîngerată și 
plină de vînătăi.

Sevastian Andrei e de meserie 
zidar, dar nu are un loc de 
muncă stabil, ci preferă să lu
creze. ca sezonier, la diferite u- 
nități agricole din județ. In mo
dul acesta poate trăi departe de 
ochii cunoscuților cu concubina 
sa, Speranța Sburlea, pe care a 
transformat-o într-o soție itine
rantă. în zilele in care am între
prins ancheta se afla, împreună 
cu ea, în comuna Bolboși, cam 
la 60 de km de Tirgu-Jiu. 11 mai 
luase cu sine și pe Vasile. copi
lul cel mai mare, elev în clasa

ALEX. ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. a Ill-a)
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Elevii vor raporta în prima zi de școală

„Mii MUNCIT ACOLO UNDE
A FOST

Botoșani : Elevii liceului in
dustrial de .construcții efec
tuat după perioada de practică, 
peste 25 000 de ore de muncă 
patriotică pe șantiere de eon- 
.strucții din județ. Colegii lor de 

Liceul „August Treboniu Lau- 
rian" de la Liceul ..Miha:’. Em:- 
neșcu" și de la Liceul electroteh
nic au lucrat in perioada vacan
tei la amenajarea șoselei din 
zona industrială a municipiului, 
la amenajarea satului de vacan
ță „Agafton", precum și pe șan
tierele de construcții de locuin
țe în zona de sud-vest a orașu
lui. Valoarea lucrărilor — peste 
30 000 lei. Elevii liceelor si șco
lilor generale din Dorohoi s-au 
aflat, ca și în alți ani. alături de 
muncitorii de la Fabrica de că
rămidă și pe șantierele de cor.- 
«triicție a blocurilor de locuințe. 
De asemenea, au adunat mari 
cantitătî de plante medicinale. 
Cei 500 de elevi din Dorohci. 
care au participat în perioada 
vacantei la acțiuni de munci 
patriotică au efectuat, astfel, 
lucrări finanțate în valoare d* 
peste 12 000 lei și lucrări nefi-

TIMIȘ:
Acțiuni conjugate 
pentru începerea 

în cit mai bune

an școlar
Baza materială a invățămin- 

.tului din. județul Timiș înregis
trează creșteri importante in 
pragul acestui nou an școlar, 
intre obiectivele care sint gata 
să-și primească beneficiarii — 
elevii din tnvățămîntul general, 
liceal, precum și copiii de gră
diniță — se află noi spații de 

. învățămînt lnsumind* aproape 
100 de săli de clasă. 9 cămine 
internat cu peste 220 locuri.

; cantine cu o capacitate de 
.1700 locuri, grădinițe cu peste 

1000 locuri, 7 săli de sport și 5 
ateliere-școală. adevărate secții 
■productive, foarte apropiate — 
prin înzestrarea tehnică — ce 
nivelul celor din întreprinderi. 
In raidul pe care l-am efectua: 
in aceste zile premergătoare 
deschiderii noului an școlar, am 
constatat preocupări colective 
ale cadrelor didactice si orga
nizațiilor U.T.C., ale constructo
rilor, de a pregăti în cele mai 
bune condiții zestrea învăță- 
mîntului. Cea mai mare parte 
din obiectivele enumerate mai 
sus au fost predate „la cheie" 
cu mult înainte de termenul 
planificat, la aceasta aducin- 
du-și o contribuție importantă 
beneficiarii înșiși, elevi și ca
dre didactice, care au lucrat 
efectiv pe șantier alături de 
constructori. Așa s-au dat în 
folosință noul complex de invă- 
tămînt al liceului de trans
porturi din Timișoara — compus 
din săli de clasă, laboratoare, 
ateliere, internate și cantine, o 
școală generală cu 24 săli, in- 
tr-unul din noile cartiere 
municipiului, localul școlii 
nerale din comuna Recaș. 
cămin cu 250 locuri pentru ele
vii Liceului Lenau, cu limbă de 
predare germană, un alt cămin 
pentru Liceul de construcții 
nr. 2 ș.a. Am notat de aseme
nea preocupările din. multe lo
calități rurale ale județului Ti
miș pentru lărgirea bazei mate
riale a liceelor agricole indus
triale. De pildă, la Liceul agn- 
col-industrial din Lugoj s-au 
construit spații modeme pentru 
fermele zootehnice proprii care 
vor fi deservite in întregime -ie 
elevi, avînd plan de producție 
integrat economiei județului.

In ajunul deschiderii anului 
școlar notăm și alte fapte ce 
argumentează responsabili'2’~a 
cu care s-au asigurat condițiile 
necesare unei cit mai bune d' «- 
fășurări a procesului instruct;v- 
educativ. Astfel toa:e cele 250 
de cadre tinere — educatori. în
vățători, profesori — absolvenți 
din promoția 1976 care au fost 
repartizați în județul Timiș, 
s-au prezentat la post. De ase
menea. in județ s-a ajuns ca la 
acest an peste 99 la sută din
tre copiii în vîrstă de 3—5 ani. 
să fie cuprinși in invâtăminîul 
preșcolar, depășindu-se ce t>e 
acum sarcinile propuse 
sfirșitul actualului cincinal, 
ansamblul acestor realizări se 
cuvine amintită dezvoltarea fără 
precedent a bazei tehnice a 
atelierelor școlare, multe din ele 
fiind capabile în acest an să-și 
dubleze volumul producției. S-a 
îmbogățit și dotarea cu material 
didactic. Astfel, numai școlile 
aparținind de consiliile popu
lare din județ au primit -mate
riale didactice in valoarp de 
peste 4 milioane lei din buge
tul statului, cărora li se adaugă 
numeroase materiale executate 
prin acțiuni de autodotare s. 
autoutilâre în valoare de peste 
5 milioane lei, la nivelul ultimi
lor doi ani. ț _„Toate acestea, ca de altfe.. 
îptreg ansamblul de preocupări 
ale conducerilor școlilor, organi
zațiilor de partid și U.T.C., 
ale cadrelor didactice, spunea 
tovarășul Radu Petru, inspector 
școlar general ăl județului Ti
miș, au drept scop asigurarea 
celor mai bune condiții pentru 
desfășurarea eficientă a proce
selor instructiv-educative. pen
tru integrarea mai pregnantă a 
învățămintului cu producția fi 
cercetarea sau. altfel spus. Pen
tru educarea tinerei generații 
în spiritul înaltelor valori a’.e 
muncii responsabile, fie că este 
vorba de activitatea din sălile 
de clasă și laboratoare, fie de 
cea din atelierele-școală. din 

■ ipicfointreprinderi și microfer- 
me școlare sau de pe șantierele 
de muncă patriotică, unde vom 
fi prezenți în cursul acestui nou 
an. de învățămînt".

NEVOIE DE NOI
< - -

n-anțate a căror valoare a de
pășit 5Q0 000 iei.

Brașov : Peste 1 W de -eteri 
din liceele municipiului au e- 
fecruat lucrări, de reamerurare 
a zonelor verzi din jurul noilor 
construcții dir. Poiana Brasov. 
Valoarea lucrărilor — aproape 
64 C<O lei. De asemenea. 250 de 
elevi din Brasov s-au alăturat 
elevilor din mai multe localități 
ale județului care au lucra: pe 
șantierul tineretului de la Ho- 
ghîz. In cele 73 W are de mun
că patriotica, elevi: brașoveni 
au efectuat lucrări te valoare 
de 365 000 lei- Alți 1» de elevi 
au efecruat importante lucrăm 
de modernizare pe smada Lân
gă din municipiu. In areari 
timp- pasionați: de drumeție an 
poteci din masivul F«atra Cra
iul ui.

Teleorvm : In planul de iri
gații al județului au fort 
prinse. în acest an. 1 • hec
tare. Fiind nmâe de «s număr 
sporit de motooaenmsti ti udă- 
tori calificau. Comitetul jude
țean al U.T.CL. lnjp*m.-raml 
școlar al judrtului n Trurtul 
S M A. au orga- za- ta pemceda 
martie-iunîe. 9 .peîrtebrtis mun
citorești". te rar* as fee? e>- 
prinsi aproene 2 X*? de «5evi_ 
^l*olitehmale“ eu furmroxt ta 
cadrul licee!te *xro-md_ciale 
din Alexandria. Tunau Vir—•- 
Ie. Roșiorii de î» precum ti 
Ia alte « șrofc afinate — 
Traianu. Iiiar PI-scu 
Sm:r±*asa_ Snâtir» ti 
geni. Pe toată r-rr.-adi 
absolvectri aeerter cursuri »-au 
aflat la ro«r-—. te tataul na
tului sistero d* imwm Cta-CC- 
mâpti. precum r te alte r.r*- 
me tocate, ale 1A..S. r CAP 
De ta Uniunea fiadrteanâ Teîe- 
orman a eoooerativeler nrro

că ti în acer ar eârvn ac tar 
la IrAttune pe SeerCa

reste ti lor.
Vastei .* La Potana Cfcriaanef 

Ma reunit perte 15f de eierț 
<Hn toate tăr.-_ te e»-
drul tar-................ - <--r- - r
plastiâeci. CoBBoeâeirîje al re
feratele preTrtriane *z eeâe < 
secții — is*«rw 1 era'd Citite rf 
per.tm in oeoemdemA _ fiZ<sarti5*. 
arte plasme — ?-«z fisems zruz 
ti mită rtur.tifi ră ti urarae* 
creator. Pmr.ire ce> xac sere-

es-

0*2-

cate. se număra lucrările pre
zervate de elevii Gabriela 
QMOrșbe. din județul Dimbovi
ta. Tâiiana Nadu. din județul Ca
re? S*Term. Mariana Manole 
din județul Brăila. Gigj Ciocă- 
r.et dir. județul Ilfov. Ar.ica Ba
riu din județul Vaslui.

Alba : In municipiul Alba Iu- 
lia a avut loc ediția a V-a a Se- 
«-.ur... naționale ce referate și 
cocnunăcăn șxiirufiee a elevilor, 
«acria electrotehnică. Au fost 
prezentate W de tacrtriuarsarti- 
-:nd elerCor din 32 de județe, 
jumătaîe <fin comunicări au fort 
însorite de lucrări practice, care
- - ex-
iMWitiî LoCrfaile au fost selec
ta:* fn fmetie de aplicabilitatea 
praerieă (necesitatea pe plan 
national. po?.r.li^:?a za ex- 
rindere. eficiența economică). 
rizr.tr: oralitatea aparaturi: la 
parar-t*-^. proiectări- gradul 
de ar-.gmahtate. valoarea lor 
tetrerită f. ținuta științifi
că a prezentării lucrării 
Ftr_«e. roeiztrile materiale în 
care »-a rez'-zat. esterica a- 
narav-v. etc. Demne de interes, 
în 1-umma acestor exigente care, 
de fapt, reprezinți un aspect al 
Unseră tl idcr îmbinării ’nvăță- 
mfntulm cz terre'area r oro- 
ducna. 9-au drvedit a fi lueră- 
rue eî«eEre Gunther Zeisel ri 
Xanda Constantin din Pitești-,.. . ----- . _ — _
•’c’ Cn«rian Para?cfi:v r Do
rm Peeraarz <fin Pîoiesti (..Pro- 

?~v •iersnmic*'. loan Ma
res *= Pororesri (_Anrofifîc«*«7 
de » W Adrian Ghir.ea din 
Txlsea Insrrj—ent de depana- 
r» MM tfin
Cr-Xr^a UMetndâ de de- 
t-r— UF-» • ezrernlor dzn cir- 
ȘanX* V^iodea F-ritete d*n 

t rrioeat 
for.ort înver

rî li

mi ti-m 'jb

ala 
ge- 
un

pentru 
în

H. DRAGOMIR

La Cercul micilor naturaliști al Casei pionierilor din sectorul VIII — 
București

Colocviul tineretului
pe probleme de fizică

si domenii conexe
9

„TINERETUL FIZICA
■su« sugari* «r —iris-**-. 5C-

TEHNOLOGIA - VIATAu

S'nbătă s-au înche:ot lucrările primei ediții a 
acestui colocviu care a avut loc, timp de trei zile, 
pe platforma fizicienilor de la Măgurele.

Tractoristul din Guineea
Nu a fost o emisiune fără 

cusururi. Ba chiar avea destule : 
imaginile nu erau prea intere
sante, legătura dintre ele și co
mentariu se dovedea slabă, nu 
exista nici un ritm. $i totuși 
Povestiri despre tractorul româ
nesc de Nicolae Holban mi s-a 
părut unul dintre cele mai bune 
reportaje de televiziune reali
zate în ultima vreme. Se do
vedește că e deajuns ca unul 
singur dintre elementele de 
primă importanță să funcționeze 
nu binișor, nil bine, ci perfect, 
pentru ca o emisiune să ne dea 
mari satisfacții. Iar elementul 
care a funcționat perfect a fost 
epicul. Epicul redat prin vorbi
re. Mai limpede : povestirile la 
care se referă titlul existau cu 
adevărat ; nu au fost înlocuite 
de niște frumoase metafore și 
nici de minunate întrebări, de 
tipul „Nu-i așa că munca dum
neavoastră are și ea contribuția 
ei la efortul general al uzinei ?". 
A fost numai un îndemn : „Po
vestiți !" Iar constructorii trac
toarelor românești știu să po
vestească și au ce povesti ! Era 
de-a dreptul pasionant, iar de 
sărăcia (relativă) a imaginilor 
ce au însoțit aceste istorisiri nici 
nu ne-am dat seama decît mai 
tirziu, revăzîndu-le in imagina
ție.

O lecție. Cine are ochi de 
văzut și minte să înțeleagă poa
te desprinde ușor sensul acestei 
lecții. El e unul singur : trebuie 
să avem încredere în Celălalt, in 
cel căruia Ii punem întrebările. 
Nu stă scris nicăieri că e mai 
puțin inteligent decît noi. Nu stă 
scris nicăieri că e mai prost vor
bitor. Cu condiția să nu-i punem 
întrebări de o naivitate dez
armantă, cerîndu-i nu să răs
pundă dorinței noastre de a afla 
lucruri noi. ci numai să confir
me. in fraze gata făcute, adevă
ruri unanim cunoscute. Nu 
vreau să-i fac nimănui proces de 
intenție, dar e limpede că ne
reușita unor reportaje, anchete, 
dezbateri se datorește temerii că

el, Celălalt, „nu va face față" și 
convingerii că trebuie ajutat cu 
întrebări la nivelul clasei a treia 
a școlii generale. Nu există om 
muncitor — muncitor oriunde: la 
uzină, in laboratorul de cercetări, 
pe ogoare, la catedra universită
ții — care să nu aibă opiniile 
lui și „povestea" lui. Să-l lăsăm 
să vorbească, fără a-l dădăci; u- 
nei dădace nu prea are ce să-i 
spună. Unui bun reporter, da.

Iată, de pildă, una dintre po
veștile constructorilor de trac
toare (au fost, in douăzeci de

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

minute, cel puțin zdee subiecte 
de film) : „Eram in vara anu
lui trecut în concediu la Varna 
și am avut din intimplare ca 
vecini o familie din Guineea. 
Cind a aflat că sint din Româ
nia, bărbatul m-a întrebat: am 
auzit de Brașov ? «Cum să nu ? 
Sint din Brașov !» «Păi la Bra
șov e o uzină de tractoare ; știți 
de ea ?* «Cum nu ? Păi am 
lucrat in această uzină !» «Dar 
de un tovarăș, Marin Alexandru, 
ați auzit?» Și mi-a spus că Ma-, 
rin Alexandru e unul din eroii 
lor naționali. Acest muncitor din 
Brașov a lucrat mai mulți ani 
în Guineea, contribuind la dez
voltarea agriculturii acestei țări, 
la asigurarea asistenței tehnice a 

. tractoarelor românești. Răspun
dea la orice chemare. Se ducea 
■pînă și în cel mai îndepărtat 
colț din junglă. Se adunaseră în 
jurul lui vreo douăzeci de ti
neri, pe care îi învăța, în mod 
voluntar, să conducă tractorul. 
A murit acolo, contractînd o 
boală tropicală".

Tipul opus de personaje apare 
în excelenta Anchetă T, Cind 
pîinea este fără muncă. de 
Jeana Gheorghiu și Vartan Ara- 
chelian. Spre deosebire de omul

care muncește, leneșul știe să 
răspundă la orice fel de între
bări, chiar și la cele mai stin- 
gace. Justificările — pentru că 
despre ele e vorba — sint găsite 
rapid, cu abilitate și viclenie, și 
rostite intr-un limbaj căruia nu
mai „culoarea" nu-i lipsește. 
Haimanalele au — cum spun ei 
singuri — „papagal". Altceva 
nici nu au. Munca lor asta e : 
să se descurce. Dacă n-ar fi șme
cheri, cum ar fi reușit să scape 
pînă acum de îndeplinirea obli
gațiilor elementare ? Mai rău 
stau ei cu epicul : leneșul nu are 
nimic de povestit. Ce să poves
tească ? O partidă de barbut ? 
Da, ăsta ar fi un subiect. Dar 
după aceea ce urmează ? Altă 
partidă de barbut ?

SECVENȚE — Ca să^ filmeze 
pelicanii din deltă, păsări gata 
să fugă la orice mișcare suspec
tă, strălucitul documentarist Ion 
Bostan (Vîrstele peliculei) a 
locuit citeva zile singur într-o 
ascunzătoare de stuf. In cele din 
urmă, negăsind altă soluție, și-a 
înjghebat un vestmint de pasăre 
și a reușit să se apropie de pe
licani, clătinîndu-și aripile. Erau 
aripile poeziei. Umbra lor se 
vede perfect în filmul realizat. 
Ce bine sună, la televizor, versu
rile frumoase ! (Club T). Zaha- 
ria Stancu : „Fericit am trăit 
revoluția zi de zi. (...) Fericit ne 
legănăm între viață și moarte", 
în aceeași emisiune vedem fru
moase filme făcute de studenții- 
cineaști amatori — artiști cu o 
stăruitoare preocupare pentru a- 
devărul imaginii — și urmărim 
o discuție plină de fraze con
venționale și de idei neduse 
pînă la capăt, despre cinemato
graful amatorilor. A apărut Ora 
științei și tehnicii, o nouă e- 
misiune, în care ne punem spe
ranțe, dar ea se difuzează alter
nativ eu Mai aveți o întrebare ? 
Deci, o sigură emisiune amplă, 
de știință popularizată, pe făp- 
tămîni. După părerea noastră, 
e puțin.

Un centru universitar 
cu frumoase tradiții

Festivalul debutează cu febri
litate. Ascultăm zi de zi forțe 
artistice de prim ordin, piese 
de interes, oaspeți de prestigiu 
international.

Sărbătoarea muzicii românești 
se conturează încă de pe acum 
drept o manifestație de setcni- 
ficarie pentru destinele vțețti 
artistice natiocale-

Dzt : untegee&ar ti

ție plină de har a unor stră
vechi dansuri românești din cu
legerea lui Ion Căianu.

Cintind cu instrumente de e- 
pocă. 22 de instrumentiști au 
reclădit sub ferma. inspirata ba
ghetă a. Iui Baci o epocă, au fă
cut demonstrația definitivă a 
unor valențe creatoare de am-

rz’en-

(Lrr.mc drs D as

F-rtirc a
b.-A-Ap- 
a>

se

precătirti poLtiee a 
pre«âtire ne cere o 
mai como’.e*ă In 
în perioada W—14 
se vor cesfăs-rra

ice «Ptie» perșcca- -.ât &jc

care i-«= aro *.r. oe acad. _ 
âr. loe Ursx orot dr M. Pe- 
trașc-z ti prof dr. D. Barti prot 
dr. L Wânrafu. oro-f dtr- L Ic*rz*. 
Pocesru. în cadrul acestor ror.- 
ferzzti* urmâr.te de uz: audito
riu in care, alături de tineri, se 
aflau cercetător, cu nmhâ ex- 
uerie-.ță. au fort prezentate si 
dexbârite unele probleme 
Se si de perspectivă ațe 
tării științifice mor.dia e 
tioeale in cimpul fizici 
domeniilor conexe, al 
efect pozitiv. îndrăznim să an- 
tidQim. ii vom vedea in orien
tarea viitoarei activități de cer
cetare a tinerilor narticipanti. 
S-a imous concluzia că la edi- 
ttije ce vor urma ti. ta cer.erai, 
te cadrul manifestărilor științi
fic* ale tineretului, asemenea 
aettani transmițătoare de o 
vastă ti actuală informație, de 
o boeată experiență de lucru, să 
capete o oor.dere si mai însem
nată.

In ceea ce privește lucrările 
eomunicate de tinerii cercetători 
dm cele aproape 30 de unități 
de cercetare, producție și învă- 
tămfrt. din București si alte 
orașe ale tării, concluziile una
nim exprimate converg spre 
aorerier?^ că aceste lucrări fac 
dovada d* necontestat a faptu
lui că multi tineri «e situează 
în linia întîi a cercetării științi
fice si dezvoltării tehnologice 
din tara noastră. Au fost ure
ze r. taie numeroase lucrări teo
retice si experimentale de ti- 

- intifică ridicată, unele 
fiind la nivelul atins ne plan, 
rational sau chiar mondial, pre
cum ti lucrări aplicative avînd 
o importantă substanțială în di
fer.**'* ramuri ale economiei 
naționale.

în fine, programul a mai in-

a«ua- 
cerce- 
s. na
și al 
căror

LTJ

r.iza'

luro.i na rea 
naționale.

Ludovic 
tător al

.-p:

VIRGIL SIMIOX I

Baci, talentat scru- 
secolel-or de muzică 

românească. ne-a propus in 
primul rind (bucurindu-se de 
concursul solistic al excelentei 
cîntărețe Georgeta Stoleru) 
citeva din comorile vechii mu
zici transilvănene de la brașo
veanul Bakfark la o transcrip-

Vernisaj gălățean
Pe faleza Dunării de la Ga

lați, intr-un frumos peisaj 
natural, au fost amplasate zi
lele trecute cele 10 ’
realizate in cadrul 
tabere de sculptură in metal 
organizată în vara aceasta in 
cunoscutul port, centru side
rurgic și al construcțiilor na
vale românești. La vernisaj 
duminică. 12 septembrie, au 
participat mulți iubitori ai 
artei, printre care și munci
tori de la Combinatul side
rurgic și Șantierul naval din 
Galați, colaboratori ai celor 
10 sculptori în realizarea 
practică a lucrărilor prezen
tate.

Creatorii acestui inedit an
samblu sculptorul sint Silviu 
Catargiu, cu „Pasărea apelor", 
Bela Cri șan, cu „Evoluție", 
Istvan Gergely, cu „Ecran",

lucrări 
primei

O 9
Ingo Glass, cu „Septenarius" 
Elod Kocics. cu „Capriciile 
ielelor". Alexandru March’s, 
cu „Solid fluid". Vasilica Ma
rinescu, cu „Ziua și noaptea". 
Constantin Ion Popovici. cu 
„Tentativa". Nicolae Șapte- 
frați. cu „Fisiune" și Gheor- 
ghe Turcit cu „Narcis".

Tabăra de sculptură in me
tal a fost organizată din ini
țiativa Comitetului județean 
Galați al U.T.C., a Consiliului 
popular județean și a Uniunii 
artiștilor plastici din R.S.R. 
Ea a constituit un important 
mijloc de stimulare a crea
ției și de angajare a unor ti
neri artiști plastici în efortul 
de realizare de opere de 
artă valoroase, inspirate din 
activitatea și viața oamenilor 
muncii.

ION CHIRIC

Scrisori deschise
Scrisoarea deschisa pe cere mc-a unei 

tinere o adresat-o ziarului cuprindea un 
număr ce 11 întrebări care, in esertă, 
pun in discuție dreptul și datoria fa— - 
liei de a-și spune părerea, conform unei 
vechi datine românești, csupra tuturor 
hotăririlor cu privire la viitorul tinerilor. 
Trebuie să le spui părinților unde te 
duci și cine te însoțește, să le comunici 
dacă intinii, să contribui la cMtuie i e 
cosei cind locuiești împreună cu ei și 
să-ți calculezi bugetul numai pe bazo 
propriilor tale ciștiguri ? E o cruzime să 
ți se ceară să cumperi o pi ine, ai drep
tul să răspunzi necuviincios and ți se 
dă un sfat, este potrivit să-ți consideri 
părinții bătrini și plicticoși și să nu le 
cumperi de ziua lor nici măcar o floare ? 
Ier dacă iți cer sâ nu înstrăinezi fără ști
rea lor lucruri de preț care le aparțin, 
daca își doresc sâ te vadă studiind in 
timpul liber pentru ridicarea nivelului 
profesional, dacă sint mihniți sâ afli că 
îți alegi canfidenți între oameni care 
nu-ți oratâ aceeași încredere, este chib
zuit oare sâ reacționezi hotârindu-te sâ 
pârâsești casa unde afli căldura și grija 
căminului părintesc ?

Am invitat cititorii să-și spună pă
rerea despre toate acestea. Publicăm, 
astăzi, în continuare (vezi și S.T. din 8, 
21 iunie, 6 și 17 iulie a.c.), scrisorile de 
răspuns primite la solicitarea ziarului.

ECOURI ECOURI
„Oare acești străbuni 

nu sint și părinții noștri?" 
yioczo (ir. loc de orice titlu): ...dar 

«ar e bâieti cu minte, nu oot ține un 
Dârime*.

(Cintec popular)

trăim un om (mai ales la 24 de ani), 
să spună : ..Nu am nevoie de părinți, 
mă descurc singur. Lăsati-mă să-mi 
trăiesc viația“. Cu atît mai mult cu cit 
cei care i-au dat viată îi \x>r tot 
binele.

Cred că e de ajuns
ceea ce am scris) pentru ca un om 
(absolvent al unei facultăți) să poată 
spune : „Da. Am greșit. Sint vinovat".

(mâ refer la

Accsrs E.itx-

dat o XJTâMU 

du-r. programul eu celebrul Di- 
vtrtismen: al lui Sabin Draga 
— curtezi a stihihu Drăgoi. a 
forței cu care marele creator a 
știut sâ folosească sugestiile ar
tei folclorice, continuind cu 
dcuâ lucrări ale unor compozi-

tori din tinira generație : C. 
Simionescu și Vlad Ulpiu — 
autori ai pieselor „Ecourile dati- 
nei" și respectiv „Vise".

Personalitățile nu sint perfect 
conturate. Se simt forțelt de 
atracție, dar meșteșugul este 
bine însușit, scriitura 
dorința 
ti.

Paul 
reșter.i 
sat. ia
r..-* r ______

Concertul de la Ateneu a fost 
o manifestare de 
vibrantă muzică 
Ludovic Baci și Paul Staicu au 
reclădit pilonii unui arc, evi
dențiind valori, vădind și în a- 
ceste zile de sărbătoare, că a- 
vem cu ce să ne mindrim.

IOSIF SAVA

__  adîr.că.
de originalitate eviden-

Staicu. studenții bucu- 
au curtat riguros, pasio- 
perfecte coordonate teh- 
«tzlistiee.

autentică și 
românească.

Acordurile romantismului
Fără îndoială, prezența orga

nismului francez Pierre Coche
reau a împrumutat concertului 
Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii Române principalul 
element de atracție. După 
pauză. sub bagheta lui Ema
nuel Eleneseu. Simfonia a IV-a 
a romanticului vienez Johannes 
Brahma a fost departe de stră
lucirea necesară. Simfonia s-a 
închegat parcă din mers, fina
lul (Allegro energico e passio
nate) oferindu-ne cele mai in
tense clipe emoționale. Prea 
puțin totuși, pentru o lucrare 
curentă de repertoriu și mai 
ales pentru maturitatea Orches
trei simfonice a Radioteleviziu- 
nii Române și a dirijorului ei. 
Concertul dimineții de dumi
nică nu a satisfăcut exigențele, 
decalajele și inexactitățile su
flătorilor abundînd, acordajul 
fiind deficitar. instrumentiștii 
cîntind fără vlagă și patos, fără 
concentrare (Sulta a Il-a de 
Enescu. de pildă, a fost departe 
de frumusețea polifonică și de 
tratarea „fugatto" măiestrită a 
compozitorului nostru). Pînă și 
tinuta scenică pestriță a orches- 
trantilor ne sugera parcă un 
aer de vacanță.

Ineditul manifestării artistice 
de la Studio-ul Radioteleviziu- 
nii l-a constituit, momentul des
tul de substantial al 
piese pentru orgă de 
Preludiu și fugă 
B-A-C-H și Fantezie 
coralul „Ad nos, ed 
undam", 
tau haina 
organicului

Leon Marc Cochereau. Prima 
piesă, mai concentrată și va
riat orchestrată, a permis for
mației noastre să-și afirme 
certele virtuți ale unor soliști- 
instrumentiști. Organistul Pierre 
Cochereau s-a dovedit un 
maestru al registrației, contras
tul sonor și mai ales coloristic 
din final creind poate cel mai 
emoționant moment din con
cert. Fantezia pe melodia din. 
opera Profetul de G. Meyer
beer a suferit de unele lungimi 
în versiunea orchestrală, aceas
ta și datorită poate unui defi
cit de fantezie timbrala.

Rechemat de public și în
delung aplaudat, Pierre Coche
reau a solicitat compozitoarei 
Domnica Constantinescu, care 
se afla în sală, o temă pentru 
tradiționala improvizație liberă 
a organiștilor. Apelind la un 
motiv în s-til popular românesc, 
profesoara Conservatorului ,.Ci- 
prian Porumbescu" i-a îngăduit 
lui Pierre Cochereau să ne 
omagieze spiritualitatea cu o 
inspirata improvizație, remar
cabilă prin ineditul coloristicii 
at.it de proprii muzicii noastre 
păstorești.

VIOREL COSMA

celor două
Fr. Liszt : 
pe tema 
și fugă pe 
salutarem 

Ambele lucrări pur- 
orchestrală a fiului 

oaspete, dirijorul

P.S. Standul de cărți din ho
lurile sălilor de concert vinde 
orice fel de volume, cu excep
ția lucrării special tipărite de 
Editura Academiei cu ocazia 
Festivalului : Enesciana ! Să 
fie oare o invitație de a ne 
deplasa în. pasajul Crețulescu 
sau la Magazinul Muzica ?

Să condamni un om ? Esie foarte 
simplu. Să-1 ajuți să se îndrepte ? E 
puțin mai complicat.

Nu știu cum o fi pe alte planete, 
dar pe Pămint (și mai ales in Româ
nia). omul are tot ce-și dorește. De ce? 
Pentru că de-a lungul veacurilor stră
bunii 
avem 
buni.

Nu 
chiar 
ne-au 
nici un fel de recunoștință ?

Oare ce s-ar întimpla dacă ___
(admitind teoria conform căreia a luat 
nasiere cin Pămint) ar nesocoti orice 
lege si ar ..pleca" în Univers să se 
.stabilească" intr-im loc ..convenabil", 
pentru că pur si simplu, nu-i mai 
..place" să se rotească in jurul Pămin- 
tului ? (Scuzati-mi imaginația, dar se 
potrivește la cazul pus în discuție de 
dv). De ce oare părinții luptă să-și 
crească si să-si educe copiii ? Pentru 
oa mai tirziu să fie ignorați s-au soco
tiți învechiți de către propriii lor fii ?

Sint foarte multe întrebări. Răspun
sul este unul singur și îmi permit să-1 
citez pe Adrian Păunescu : „Cine are 
părinți. încă nu e pierdut / Cine are 
părinți are încă trecut".

Nu se poate ca în societatea in care

noștri au luptat pentru tot ce 
mai bun astăzi. Dar acești stră- 
nu sint si părinții noștri ? 
trebuie oare sâ-i respectăm sau 
sâ-i venerăm ? Oare celor care 
dat viață și nume nu li se cuvine

Luna

KALIMANDRIUC GIB

„/I ști să participi 
alături de părinții tăi 

la necazuri și bucurii..."
Rubrica „Scrisori deschise" produce 

un viu interes tinerilor, a produs si va 
produce discuții, păreri, explicații etc. 
Rubrica ne este foarte apropiată nouă, 
tinerilor, pentru că în ea ne regăsim 
pe noi înșine. Problema mamei de la 
Brasov este problema multora, este 
problema a zeci de mii de tineri și 
părinți.

Referitor la prima întrebare afirm : 
..nu", at-ît de categoric incit alte expli
cații sint de prisos. A doua întrebare 
se întilnește foarte mult, așa că ea sus
cită discuții tăioase. Dar răspunsul la 
cea de-a doua întrebare este cert : 
pretindeti încă prea puțin ! A ști să 
participi alături de părinții tăi la ne
cazuri și bucurii, să participi cu toată 
ființa la ajutorarea părinților, să le 
ușurezi muncia, să nu cheltuiești peste 
posibilitățile tale este o îndatorire de 
onoare, este o artă. Dacă o fată, ajunsă 
la vîrsta maturității, trecută prin niște 
examene dificile, cunoscătoare a dru-

murilor si punctelor de distribuire a 
plinii. n.u-si ajută părinții, măcar o 
jumătate de oră. atunci se înjosește a- 
marnic.

Părinții, trebuie să recunoaștem, au 
alte păreri sau au păreri mai rigide, 
dar a le respecta viata trecută și ex
periența constituie demnitatea noastră. 
Așa că observațiile sint binevenite; sînt 
utile și nu jignitoare. Mai mult încă : 
răspunsul necuviincios este de ordinul 
superficialității. ..Programul comun de 
ci te va ore" se transformă la cei cu a- 
devărat culti. în zile, poate chiar în 
săptămîni. Este foarte rău atunci cînd 
uităm să facem urări celor care ne-au 
dat viată, celor care in decursul atîtor 
ani și-au sacrificat atâtea pentru noi.

Superficialitatea, necăutarea în esen
ță a lucrurilor fac oamenii flecari. Nu 
merită ca cineva nou cunoscut să-ti 
devină confident.

Nu se cuvine a împrumuta prieteni
lor. fără știrea părinților, lucruri apar
ținătoare familiei. în cazul în care pă
rinții nu se ocupă cu astfel de lucruri, 
si-și dau consimtămintul. se poate. Este 
in dreptul! părinților de a participa cu 
toată ardoarea la ridicarea nivelului 
profesional al fiilor. Cu atît mai bine 
va fi acasă, unde aranjarea unui pro
gram de studiu va da rezultate foarte 
bune. Citind si ultima întrebare, am 
ajuns la concluzia că fata în cauză a 
terminat facultatea ‘ ‘ ........ ”
recunoștinței și nu 
și demnității.

Păcat că există încă atîtea cazuri de 
acest gen. Vina cred că există în re
lațiile prea puțin strînse între părinți 
si fiica lor. Este o artă să știi să-ti a- 
propii copiii, să știi să lucrezi cu ei.

COSTINAȘ VIOREL, 
PUPEZA PAVEL, 

elevi, Sighetu Marmațiel

ingratitudinii si ne- 
una a recunoștinței

AL DOILEA CONGRES 
DE TRACOLOGIE

(Urmare din pag. I)
reprezentată* atît cantitativ cît 
și calitativ.

Cercetători, cadre didactice si 
muzeografi .au prezentat a- 
proape 150 de rapoarte și co
municări. acoperind toate do
meniile pe care le implică tra- 
oologia. Cadrul de fată nu ne 
permite nici măcar 
acelor comunicări $i 
care s-au bucurat de 
deosebite sau a celor __  __
portante descoperiri prezentate 
la congres.

Tracii au locuit pe teritoriul 
Bulgariei de azi și de aceea e 
firesc ca acestei probleme să-i 
fie acordată o atenție deosebită 
de către cercetătorii tării ve
cine și prietene, care a trimis 
la acest congres o numeroasă 
delegație avîndu-1 în frunte pe 
eminentul savant acad. VI. 
Gheorghiev.

Istoria daco-geților ori cea a 
tracilor în general, 
tea aspectului său 
material. nu s-a 
izolat în contextul _______
ci în st-rînsă colaborare si in
terferență. cu înrîuriri recipro
ce ale istoriei altor popoare 
antice : greci, romani, celți, 
iliri, sciti, germani, slavi etc. 
Si de aceea era firesc ca în ca
drul congresului acestora să le 
fie acordat un spațiu larg. 
Multitudinea si înaltul nivel

în girarea, 
rapoarte 
aprecieri 
mai im-

în dualita- 
spiritual si 
manifestat 

antichității.

științific al comunicărilor pre
zentate au dovedit locul im
portant pe care l-au deținut 
tracii și daco-getii în antichi
tate și că moștenirea de cultură 
materială si spirituală ne care 
ne-au lăsat-o face parte inte
grantă din civilizația europea
nă și mondială a zilelor noas
tre. Strădania depusă de către 
numeroși învăța ți de diverse 
naționalități pentru valorifica
rea pe multiple planuri a moș
tenirii lăsate de traci si geto- 
daci contribuie efectiv, așa cum 
se arăta în mesajul președin
telui tării, la o mai bună înțe
legere între urmașii de azi ai 
acestor vechi , popoare, la cauza 
nobilă a păcii și colaborării în
tre națiunile din această zonă.

Adîncirea relațiilor de priete
nie, o mai bună cunoaștere în
tre pârtieipanții. la. congres s-au 
putut efectua $i mai mult in 
cadrul excursiei organizate în
tre 8—10 septembrie la monu
mentele arheologice din nordul 
Dobrogei. Aici ne-am bucurat 
de o ospitalitate deosebită din 
partea organelor de partid si 
de stat ale județului Tulcea. 
dovedind nu numai proverbia
la ospitalitate românească, ci 
și prețuirea de care se bucură 
oamenii de știință din țara noas
tră. (Despre excursia din nor
dul Dobrogei va fi vorba în« 
tr-un număr viitor).

rizr.tr
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TELEGRAME
Secretarul general al Partidului Comunist Român, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis secretarului general al Partidului Comunist 
din Chile, LUIS CORVALAN, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Corvalan,
La cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, vă 

adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân. al tuturor comuniștilor, al poporului român, precum și al meu 
personal, un salut frățesc de caldă prietenie, felicitări cordiale și cele 
mai bune urări.

Membrii partidului nostru salută în persoana dumneavoastră un 
conducător comunist încercat, militant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, care, în ciuda prigoanei și per
secuțiilor. și-a consacrat cu consecvență și fermitate întreaga viață 
slujirii intereselor Vitale ale clasei muncitoare, ale poporului chilian, 
înfăptuirii nobilelor idealuri ale socialismului și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma solidaritatea noastră cu 
lupta dusă de Partidul Comunist din Chile, de celelalte forțe mun
citorești, patriotice chiliene, pentru restabilirea libertăților și drep
turilor democratice, pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale 
poporului chilian.

îmi exprim convingerea că dezvoltarea raporturilor de colaborare 
și solidaritate statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Chile — bazate pe egalitate în drepturi, pe respecta
rea principiilor independenței și neamestecului — servește întăririi 
prieteniei dintre cele două popoare, cauzei socialismului și solidari
tății internaționale.

Vă doresc, dragă tovarășe Luis Corvalan, viață îndelungată, multă 
sănătate, putere de muncă și noi succese, asigurîndu-vă încă o dată 
de solidaritatea și întregul nostru sprijin.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Indoneiia, 
general SUHARTO, următoarea telegramă :

în numele guvernului, al poporului indonezian și al meu perso
nal doresc să adresez Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru 
amabilul mesaj de felicitare al Excelenței Voastre transmis cu ocazia 
celei de-a 31-a aniversări a zilei de independență a Republicii In
donezia.

La rîndul meu vă transmit aceleași bune urări.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului-ministru al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, JAMES CALLAGHAN, următoarea telegramă :

Aflînd despre tragicul accident aerian petrecut în ziua de 10 șep- 
tembrie a.c., vă rog să primiți întreaga noastră compasiune pentru 
această grea pierdere de vieți omenești, iar pentru familiile îndo
liate sincere condoleanțe.

SOSIRI
Luni seara a sosit în Capitală, 

o delegație a Partidului COPEI 
din Venezuela, condusă de Pe
dro Pablo Aguilar, secretar ge
neral al partidului, senator, care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. face 
o vizită în țara noastră. Din 
delegație face parte Eduardo 
Fernandez, secretar general ad
junct al partidului, deputat.

La sosire, pe; aeroportul Oto- 
peni. delegația COPEI a fost sa
lutată de tovarășii Cornel Bur
tică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu. ad
junct de șef dersecție la C.C. al 
P.C.R., și Ion Mitran. redactor- 
șef adjunct al revistei „Era so
cialistă".

★
La invitația Consiliului Națio

nal pentru Știință șl Tehnologie, 
luni a sosit în Capitală prof. 
Albert Nee Tâckie, președintele 
Consiliului de Cercetări Știin
țifice și Industriale din Ghana.

în aceeași zi, ■ președintele 
Consiliului- Național pentru Ști
ință și Tehnologie, prof. Ion 
Ursu, a avut convorbiri cu oas
petele ghanez.

SESIUNE
La București s-au încheiat 

luni lucrările celei de-a patra 
sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale . ro'mâno-tanzanie- 
ne de colaborare și cooperare 
economică și tehnică

Comisia a examinat evoluția 
schimburilor comerciale, a co
operării economice și tehnice, 
precum și acțiunile și măsurile

ce urmează a ti întreprinse de 
ambele părți pentru dezvolta
rea în continuare a colaborării 
româno-tanzaniene în domeniile 
minier, agricol, industriei ușoare 
și în alte sectoare de activitate.

★
în aceeași zi, delegația tanza- 

nlană a părăsit Capitala.

DEPUNERE
DE COROANE

Cu prilejul Zilei pompierilor, 
luni dimineață a avut loc în 
Capitală solemnitatea depunerii 
de coroane de flori la Monu
mentul luptătorilor de la 13 
Septembrie 1848. ridicat în Dea
lul Spirii în memoria pompie
rilor eroi, care s-au jertfit pen
tru apărarea Bucureștiului.

PLECARE
Luni a părăsit Capitala dele

gația Federației Internaționale 
a Rezisteriților ’ F.I.R., ,
alcătuită din Arialdo B'anfi și 
Alix Lhote, președintele și, res
pectiv, secretarul general ai a- 
cestei federații, care a făcut o 
vizită în țara noastră, la invi
tația Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști. Cu acest pri
lej. delegația a avut convor
biri cu membri ai conducerilor 
Comitetului foștilor luptători an
tifasciști și Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist și a fost pri
mită de tovarășul Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

FORMA PE CARE ȚI 0 AEEGI
(Urmare din pag. I)

pe el în întiniplarea as
ta nenorocită, altfel nu-și 
explică — a vrut să-i mear
gă rău și rău i-a mers.

De la bufet a urcat dealul 
la căminul cultural de unde 
se auzea muzica, pentru că 
era sîmbătă, și sîmbătă sea
ra se dansează. Dar el in loc 
să danseze, sau să se uite la 
alții cum dansează, s-a luat 
la harță, fiindcă soarta, cum 
spune el. i-a scos în față pe 
unul care zisese cîndva ceva 
despre el și cînd l-a văzut 
n-a mai putut suporta și l-a 
tras de guler, și i-a dat cu 
un par peste umăr, și i-a 
rupt mina.

Vă dați seama : tipete, 
bruftuieli și muștruluieli, 
apoi internarea în spital a 
victimei și, mai pe urmă, 
darea lui în judecată. Nu 
bătuse niciodată pe nimeni, 
niciodată nu crezuse că o să 
ajungă să lovească pe cine
va. Ce l-a apucat atunci ?

— Sînt băiat tînăr, gindi- 
țî-vă și dumneavoastră, o 
să fac acum închisoare.

11 priveam, îmi era milă 
de el, era intr-adevăr un 
băiat destul de tînăr si mun
citor, și respectuos, și res
pectat, cum de și-a pierdut 
el atunci mințile ? Si ’ mi-I 
imaginam învîrtind parul 
acela, smuls din gard și por
nit ca un Cromagnion să 
reteze mina unui om de-o 
seamă cu el, să-și facă adică 
o dreptate dreaptă cînd el 
nu mai putea să stea nici 
drept, nici strîmb ! Și mi-am 
adus aminte de niște cuvin
te dintr-o carte scrisă foarte 
demult de un mare filozof.

acea faimoasă Oratio de ho- 
minis dignitate a lui Pico 
della Mirandola :

„Tu, omule, ești așezat în 
centrul lumii ca să poți de 
acolo observa mai ușor ce 
se petrece în ea și în jurul 
tău. Nu te-am creat nici 
ceresc, nici pămîntesc, nici 
muritor, nici nemuritor, ca 
tu, meșteșugar liber și inde
pendent față de tine însuti, 
să-ți poți da acea formă pe 
care ți-o vei fi ales.

Te vei putea degrada pînă 
Ia animal sau înălța după 
natura divină...".

EA POARTĂ
(Urmare din pag. I)

— Cine ești dumneata?
— Cum cine, nu mă cu

noști ?
— Nu, nu te cunosc.
Și, fără grabă, a zăvorit 

poarta. S-a îndreptat încet, 
abătut spre casă. Tînărul a 
mai zăbovit cîteva minute 
bune în fața porții, surprins 
la rîndu-i și nedumerit. 
Apoi, s-a îndreptat spre sta
ția de autobuz și peste cîteva 
ceasuri s-a oprit în orașul 
din apropiere. Spre seară, în 
poarta bătrînului pensionar 
batea un tînăr cu un chip 
aproape adolescentin, vădu
vit, e drept, de barba sedu
cătoare și tuns ca pentru 
armată.

Tatăl s-a îndreptat din nou 
spre poartă.

Dialogul a fost scurt î
— Bună seara, tată I a zis 

tânărul.
— Bine ai venit, fiule I

în legătură cu încetarea din viață

a tovarășului Mao Tzedun

OAMENI AI MUNCII DIN CAPITALĂ
AU PREZENTAT CONDOLEANȚE
LA AMRASADA R. P. CHINEZE

La Ambasada Republicii Popu
lare Chineze din București, prin 
fața portretului îndoliat al pre
ședintelui Mao Tzedun, s-au pe
rindat și ieri. într-un șir ne
întrerupt, reprezentanți și dele
gații ale oamenilor mun
cii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei. Prin sen
timentele de profundă compa
siune exprimate ambasadoru- 
lui Li Tin-ciuan, celorlalți mem
bri ai ambasadei pentru pierde
rea grea suferită de poporul chi
nez, prin momentele de recule
gere păstrate ca semn de oma
giu adus memoriei marelui dis
părut. prin coroanele de flori de- 

. puse, delegațiile Ministerului 
Apărării Naționale. Asociației de 
prietenie româno-chineze, Coo
perativei agricole de producție 
„Prietenia româno-chineză" din 
comuna Munteni — Buzău, re
prezentanții colectivelor de mun
că de la întreprinderile „Tim
puri noi", „Flacăra Roșie". „Bio- 
farm", ai trusturilor de con
strucții industriale, de instalații- 
montaj. ai întreprinderilor de co
merț exterior „Vitrocim", Teh- 
noimport" și „Romano-export", 
ai diverselor institute de cerce
tări : sticlă și ceramică fină, a- 
menajări energetice, chimico- 
farmaceutice, proiectări chimice, 
al altor întreprinderi și insti
tuții și-au manifestat prietenia, 
solidaritatea revoluționară cu 
poporul frate chinez care animă,

O acțiune importanta pentru asigurarea
recoltei viitoare

PREGĂTIREA

ALEX BALQRADEAN

. în aceste clipe. întreg poporul ’ 
român. Semnând in cartea de 
condoleanțe ei și-au exprimat' 

. convingerea câ poporul chinez, 
strîns unit în jurul partidului, va ’ 
reuși să depășească clipele grele 
prin care trece, că el va obține; 
noi succese in înflorirea econo-' 
mico-șbcială a țării sale, pentru 

.edificarea socialismului pe pă-: 

. mîntul Chinei,, țel căruia tova
rășul Măo Tzedun i-a consacrat' 

. întreaga viață.
în. aceeași zi, întreprinderile 

: bucureștene „Electronica", „Re
publica". „Grivița Roșie", ca
drele didactice de la Universi
tatea „București", colectivele 
altor unități industriale și agri
cole din Capitală și din jude
țele Arad, Cluj, Constanta. 
Dîmbovița, Iași. Mures $i Vran- 
cea au trimis ambasadorului 
Republicii Populare Chineze te
legrame in care omagiază per
sonalitatea marcantă a tovară
șului Mao Tzedun. președintele 
C.C. al P.C. Chinez, președinte
le R;P. Chineze. mare fiu și 
conducător al poporului chinez, 
strălucit militant al mișcării 
comuniste si muncitorești inter
naționale, mare prieten al po
porului român.

★
Au mai prezentat condoleanțe 

șefi de misiuni diplomatice a- 
cr edita ți la București precum 
si membri ai corpului diploma
tic.

SI CONDITIONAREA 
SEMINJEI

GENERAȚIA MUNCII
PENTRU PATRIE

(Urmare din pag. I)
fost create mai întâi brigăzile 
de tineret — de muncă și edu
cație comunistă. Primele pa
tru brigăzi — conduse de Iaco- 
buță Ion, Ciofu Nicolae. Parpa- 
lea Gheorghe și Ciulei Gheor- 
ghe — au constituit nucleele de 
forță care au dinamizat activi
tatea tuturor tinerilor, declan- 
șînd alte inițiative. Aceste bri
găzi își depășesc lunar sarcini
le de plan cu 10—15 procente. 
In jurul acestor cifre a început 
să graviteze și contribuția su
plimentară a celorlalți tineri. 
Tovarășul inginer Găină Vasi
le, director tehnic al Trustului 
județean de construcții, eviden
țiind faptul că tinerii constituie 
mai mult de jumătate din nu
mărul încadraților. are cuvinte 
de apreciere la adresa forței și 
capacității lor profesionale, a 
conștiinței înaintate de care dau 
dovadă.

în mod firesc s-a impus, apoi, 
preocuparea ca spațiile de ca
zare, căminele, să devină locuri 
de viață comunistă. Este încă 
un merit al secretarului U.T.C., 
faptul că activitatea din cămin 
— de la păstrarea bunurilor și 
alcătuirea programelor stației 
de ra-dioficare. pînă la organi
zarea punctelor de informare 
politică, propagandei vizuale, nu
meroaselor întâlniri — se des
fășoară in concordanță cu dezi
deratele formării omului nou. 
cu normele și principiile eticii 
și echității socialiste. In cămin 
am cunoscut tineri dintre cei 
mai harnici, ca Dinu Constan
tin,
garu Florin. 
Par palea Gheorghe. 
dan. Cei mai multi 
continuă studiul, aprofundează
cunoștințele meseriei. Circa 
300 de tineri studiază la liceu 
și școli de maiștri, cursuri se
rale și fără frecvență ; alți 60 
poartă nobilul titlu de munci- 
tor-stodent. Pentru această rea
litate. pentru altele asemănă
toare, nu o dată 
cretarului U.T.C. 
grav, impunător, 
oamenilor muncii.
sigur, și voci, acele voci cu 
timbru scăzut, care i-au suge
rat reținere, prudență. Dar cu-

Moraru Constantin, Tone- 
Balaniuc Aurel, 

Jipa Ior- 
dintre ei

cuvîntul se- 
a răsunat 

în comitetul 
Au /ost. de-

ȘTIRI S
• PE TERENURILE ARENEI 

PROGRESUL din Capitală au 
început luni campionatele re
publicane de tenis, competiție 
ce reunește peste 100 de jucă
tori și jucătoare din întreaga 
țară. Iată primele rezultate : 
simplu masculin : D. Hărădău— 
S. Basarab 6-1, 6—0. 6—3 ; V. 
Marcu—Al. Ivașcu 6—1, 6—1, 
6—4 : S. Mureșan—Gh. Copă- 
ceanu 6—4, 6—4. 8—6 ; M. Tă
băraș—V. Begu 6—3. 6—1, 6—2 
FI. Segărceanu—S. Niculescu 10- 
8, 6—4. 6—4 : T. Marcu—I. Zancu 
6—1, 6—3, 6—3 : simplu femi
nin : Florența Mihai—Elena Co- 
tuna 6—1. 6—1 ; Iudit Dibar 
Gohn—Gabriela Szoke 6—1, 
6—1. întrecerile se" desfășoară 
zilnic de la ora 8.00 și vor dura 
pină la 19 septembrie.

® TURNEUL INTERNAȚIO
NAL de șah (disputat după sis-

PORTIVE
temui elvețian) de la Sandomi- 
erz (Polonia) s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru sovie
tic David Bronstein, care a to
talizat 8 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat campioana 
mondială Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.), Knaak (R. D. Ger
mană) — cîte 7,5 puncte, Cio- 
cîltea (România). Adamski, 
Shmidt, Dobosz (toți trei Polo
nia) — cîte 7 puncte. Mihai 
Șubă și Volodea Vaisman au 
realizat cite 6,5 puncte.

• PE TERENURILE DE LA 
FOREST HILLS s-au încheiat 
întrecerile tradiționalelor cam
pionate internaționale de terne 
ale S.U.A.

In finala probei de simplu 
bărbați, jucătorul american 
Jimmy Connors l-a învins în 
patru seturi, cu 6—4. 3—6, 7—6. 
6—4, pe suedezul Bjorn Borg.

Strîngînd bogățiile toamnei, 
lucrătorii ogoarelor se gindesc 
deja Ia recolta anului viitor pe 
care trebuie s-o pregătească 
încă de pe acum. înainte de a 
fi încorporată în sol, sămînța 
de grîu, orz și secară trebuie să 
fie însă selectată, tratată și con
diționată pentru ca să rodească 
mai bine, să răsară din ea plan
te cît mai viguroase. Cum se 
desfășoară această importantă 
lucrare ajunsă la limita scaden
ței ?

Prima constatare pe care o fa
cem, analizînd situația existentă 
la această oră în județul Hune
doara, este că, spre deosebire 
de alți ani, se acordă o atenție 
sporită pregătirii și condiționă
rii semințelor, desfășurării in 
bune condițiuni a campaniei de 
însămințări. După cum ne in
forma tovarășul inginer Nicolae 
Cîndea, șeful biroului de pro- 
J “............ Di-

ju- 
în- 
ne- 
sau 

in

la intreg stocul dar schimbul 
propriu-zis este, in mod cu to
tul nejustificat, Întârziat.

Se impune intervenția energi
că a Direcției județene agricole 
pentru eliminarea neajunsurilor 
constatate, pentru obligarea tu
turor unităților să respecte dis
ciplina de plan și legislația in 
vigoare, in așa fel ca odată cu 
pregătirea terenului să se facă 
și condiționarea materialului ro
ditor. Nu numai pentru că bate 
la ușă campania de însămințări, 
ci și pentru că de calitatea se
minței depinde într-o mare mă
sură producțiile ce vor fi obți
nute la hectar.

A

vlntul lui s-a auzit totdeauna 
răspicat și limpede, avînd cre
dit și suport în opinia tinerilor. 
Și, ca întotdeauna, rostite drept, 
propunerile tinerilor, dorințele 
lor sint înțelese drept și solu
ționate ca atare.

De câtva timp, tânărul cu care 
urc dealul Copoului — în cău
tarea teiului eminescian, dar și 
a acelui punct in care macara
lele sînt cel mai aproape de 
stele — nu mai poartă zilnic 
mistria în mină. Ajungind în a- 

_nul al III-lea de facultate, el este 
astăzi planificator la serviciul 
plan-dezvoltare al trustului. 
Dar efigia muncii lui. zimbetul 
de marii altitudine, se află tot 
acolo, sus, în ■ constelația celor
lalți constructori. Recunoaște 
Amarandei Constantin., maistrul 
sub mina căruia a lucrat ani în 
șir, recunosc colegii zidari Lupu 
Radu, Vițelaru Gheorghe, Roșu 
loan. Pentru că. chiar daca 
acum este student in ultimul 
an — al V-lea. urmînd ca în 
februarie să-și susțină exame
nul de stat cu o lucrare vizînd 
acordul global în construcții — 
el nu uită să urce ori de cîte 
ori este nevoie pe schele, sâ 
mînuiască mistria. în rînd cu 
ceilalți, pentru grăbirea unei 
lucrări. Dar. mai ales. îi con
feră dreptul de a-și statua de
finitiv zâmbetul în constelația 
de mare altitudine a celorlalte, 
anii de pină acum dăruiți mun
cii, conștiința de muncitor- 
constructor pentru anii ce vin, 
de ctitorie a patriei socialiste, 
rostind odată cu poetul tînăr :
...„Și cărămida trupului

mi-o pun 
La temelia lumii comuniste".

P.S. Ca întotdeauna cînd 
scriem despre un tînăr — un 
reportaj-portret, cum numim 
noi. gazetarii — i-am solicitat 
o fotografie pentru ziar. M-a 
refuzat politicos — și am înțe
les încă o dată, din privirea 
lui. că o fotografie, oricît de 
bine făcută, nu poate reda 
zimbetul de mare altitudine. 
Numele însă i-1 notez aici, in 
ultimul rind z(așa cum a dorit) 
al acestor însemnări : se nu
mește Ion Cătărău și poate fi 
întilnit pe oricare din șantie
rele Trustului județean de con- 
strucții-Iași.

ducție vegetală din cadrul 
recției generale agricole a 
dețului, fiecare unitate s-a 
grijit șă-și asigure sămînța 
cesară de pe loturile proprii 
de la unitățile specializate, __ 
concordanță cu proporția soiuri
lor stabilită la nivelul județu
lui, să-i ridice nivelul calitativ 
pînă aproape de procentul ma
xim al germinației. Un fapt 
îmbucurător, căruia i se adaugă 
altul, la fel de important : ma
rea majoritate a cooperativelor 
au efectuat deja analizele de 
laborator — prin care s-a cer
tificat calitatea semințelor — 
fiind pregătite, in orice moment, 
sâ declanșeze semănatul. Din 
păcate, însă, aprecierea nu 
este valabilă pentru toate unită
țile. Cooperativele agricole din 
Romos, Vața de Jos, Nucșoara 
și altele au făcut treaba doar pe 
jumătate, „uitând", după ce 
și-au procurat sămînța necesa
ră, să mai trimită probe pentru 
analize, așa cum prevăd instruc
țiunile și cum se procedează de 
mulți ani.

— I-am somat să trimită pro
bele în maximum 2 zile, afirmă 
Ștefan Popescu, inspector prin
cipal la Inspectoratul județean 
pentru calitatea semințelor și a 
materialului săditor, întrucît a- 
nalizele vor dura 10—15 zile, a- 
părind astfel pericolul 
rii semănatului.

Unele cooperative au 
somației într-un mod 
lipsit de răspundere. _ „____
șef de la C.A.P. Sarmizegetusa 
— Gh. Vrinceanu — a trimis 
laboratorului, în ceasul al... 
treisprezecelea, mai multe pungi 
cu boabe de grîu, orz și secară, 
dar... a uitat să trimită proce
sele verbale însoțitoare, fără de 
care nu se poate face analizele! 
Pină la sosirea acestora vor mai 
trece cîteva zile, așa câ secara 
masă verde nu va putea fi in- 
sămînțată în epoca optimă. O 
astfel de „scăpare" au avut, nu 
pentru prima oară, și inginerii 
șefi de la C.A.P. Râu Bărbat, 
Sibișel, Zlaști, care in loc să ac
ționeze ferm, să intervină pen
tru efectuarea analizelor într-un 
timp cit mai scurt, au creat ei 
înșiși precedente pentru întârzie
rea lor. Ciudat mod de a răs
punde exigențelor profesiei !

Toi atit de păgubitoare este 
atitudrnea cadrelor de conduce
re ca±e, primind de la 
torul județean „buletine 
semn că probele au fost 
se, nu s-au mai îngrijit 
condiționeze sămînța și 
pete probele. Așa că nici pină 
la această dată C.A.P. Bretea 
Strei, Bircea Mică, Dineu Mic și 
altele nu știu dacă sămînța pe 
care o vor introduce sub braz
dă este bună, va răsări sau vor 
face un lucru de mintuială.

O anumită cantitate din să- 
mința planificată trebuie schim
bată la Agrosem in scopul reîn
noirii periodice a soiurilor, așa 
cum prevede legea. Acțiunea de 
analiză a acesteia s-a încheiat

întreaga recolta
cît mai repede în hambare!
(Urmare din pag. I)

terminăm recoltatul florii-

întârzie*
dat curs 
formal, 
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UN CIRCUIT 
ÎNTRERUPT

Miliția județului Iași a de
finitivat cercetările în cauza 
privind pe Constantin Po- 
povici, gestionar, Mihai Bîr- 
san și Dumitru Chelaru, șefi 
de depozit și alte 16 per
soane încadrate la întreprin
derea „Tehnoton" Iași, învi- 
nuiți pentru comiterea in
fracțiunilor de delapidare, 
furt în dauna avutului ob
ștesc, complicitate la aceste 
acțiuni și tăinuire. Cercetă
rile au stabilit că susnumiții 
au sustras din întreprindere 
aparate de radio cu tranzis- 
tori, piese, materiale și com
ponente de natură electroni
că, cauzînd avutului obștesc 
un prejudiciu de 139 000 lei. 
Au fost luate toate măsurile 
pentru recuperarea prejudi
ciului, iar dosarul înaintat 
organelor de procuratură.

miliție din Capitală, împreu
nă cu elevi de la Școala de 
subofițeri, membri ai grupe
lor de sprijin, luptători din 
gărzile patriotice și uteciști, 
au executat raiduri pe terito
riile lor de competență. Cu 
acest prilej au fost depistați 
12 minori lipsiți de supra
veghere. Întrucît asemenea 
situații s-au întilnit și cu 
prilejul altor acțiuni simila
re, este firesc să ne între
băm: „Au uitat oare majo
rii — părinții, mai ales 
ce responsabilitate au 
educarea minorilor ?“.

cesivă un autocamion pro
prietate a C.A.P. Cășcioare- 
le, șoferul Ion Crîngașu a 
părăsit, la o curbă pe raza 
comunei Curcani-Ilfov, axul 
șoselei, tamponînd o autoșa 
care circula din sens opus. 
In urma impactului, 4 per
soane și-au pierdut viața.

SCRISOARE 
DE MULȚUMIRE

în

ÎN VITEZĂ
pc

AU UITAT 
PROBLEMELE 

MAJORE 
ALE TINERETULUI

Acționind pentru preveni
rea și combaterea infracțiu
nilor și a altor fapte antiso
ciale, circumscripțiile 4 și 10

• La un 
autostrada 
efectuat de 
circulație din Inspectoratul 
județean Ilfov al Ministeru
lui de Interne, au fost veri
ficate 1 G13 autovehicule. Re
zultatul: 100 conducători auto 
sancționați cu amenzi, 11 
certificate de înmatriculare 
și 3 permise de conducere 
reținute.

• Un examen Ia sală a 
1850 absolvenți ai Școlii de 
șoferi amatori din Capitală, 
seria iunie-august a.c., s-a 
soldat cu 319... corijenți la 
cunoașterea regulilor de cir
culație.

• Conducînd cu viteză ex-

filtru total 
București-Pitești, 
către Serviciu!

Mai mulți cetățeni, între 
care Bogdan Iordachioiu din 
Șoseaua Mihai Bravu 98—106 
și Mioara Dobrescu din stra
da Valea Buzăului nr. 1, am
bii clin București, adresează 
mulțumiri cadrelor de mili
ție care, acționind cu com
petență și simț de răspun
dere, au reușit să identifice 
în termen scurt furtul a că
rui victimă fuseseră și să le 
restituie bunurile. Aseme
nea scrisori sosesc frecvent 
pe adresa organelor de mili
ție, relevînd activitatea plină 
de dăruire a lucrătorilor din 
acest sector pentru apărarea 
avutului obștesc și personal 
al tuturor cetățenilor, pen
tru veghea lor neîntreruptă 
la respectarea legilor și nor
melor de conviețuire so
cialistă.

V. RAVESCU

zile 
soarelui".

Cu siguranță, referindu-se la 
forțele de care dispune, șeful 
fermei a avut în vedere nu nu
mai combinele, ci și pe cei 100 
membri cooperatori, în mare 
parte tineri, care adunau în ur
ma combinelor capitolele răma
se nerecoltate. într-o perfectă 
organizare, toate lucrările se 
succed cu repeziciune. Imediat 
după recoltat, pe suprafețe eli
berate vin mecanizatori cu tăvă- 
lugurile pentru a culca bețele de 
floarea-soarelui, apoi cu discu
rile pentru a le mărunți și în 
cele din urmă cu tractoarele 
pentru arat. Așadar, suprafețele 
de pe care s-a recoltat azi, tot 
azi sînt pregătite pentru o nouă 
cultură. Cît privește recolta cu
leasă. imediat este trimisă spre 
bazele de recepție și pusă la 
adăpost.

NIMIC DIN ROADELE 
ACESTUI AN SĂ NU 
RĂMÎNĂ PE CÎMP

ha culturi succesive, 5 ha solarii 
sînt locurile unde zilnic lucrea
ză aproape 200 membri coope
ratori. Pretutindeni, munca se 
desfășoară după un program ri
guros stabilit, într-o organizare 
și disciplină exemplară. „Dacă 
sîntem socotiți printre cele mai 
mari unități cultivatoare de le
gume din județ, dacă producții
le noastre cresc de la an la an 
— ne spune ing. Valeriu Călin, 
șeful fermei — totul se datorește 
în primul rînd disciplinei care 
înseamnă și respectarea tuturor 
normelor și tehnologiilor de ca
re legumicultura modernă are 
nevoie. Mi-aș permite să afirm 
că la noi, la grădină, se poate 
vorbi despre o disciplină la fel 

nu se 
se

Unul din sectoarele de bază 
ale C.A.P. Gherăseni care aduce 
anual însemnate venituri este 
legumicultura. Și aici, ca de alt
fel în toate celelalte locuri de 
muncă, se acționează cu simț 
de răspundere pentru a valorifi
ca tot ce produce pămintul. Su
prafețele de 120 ha legume, 70

ca într-o fabrică unde 
întîrzie de la program, nu 
absentează, nu se dau rebuturi".

în această perioadă, din fer
ma legumicolă de la C.A.P. 
Gherasim, echipele conduse de 
Nicolae Păun, Florica Păun, 
Ecaterina Nedelcu, Ioana Oncel, 
Florica Păduraru, Dobrița Vlai- 
cu recoltează zilnic însemnate 
cantități de legume care în ace
eași zi sint predate la consuma
tori. fiecare fiind preocupat ca 
nimic din roadele muncii 
să nu rămînă pe cîmp.

LA MUNCA 
CÎMPULUI-TOT SATUL

lor

Distanța ce desparte C.A.P. 
Ulmeni de cel din Săhăteni, 
nu-i prea mare. Lucrările ce se

efectuează în aceste zile în uni
tățile amintite sînt asemănătoa
re. Structura organizatorică a 
celor două cooperative agricole 
este aceeași. Și totuși, ceva le 
deosebește. Și anume, modul de 
organizare a muncii, mai exact 
felul în care fiecare înțelege că 
ajutorul dat, în această campa
nie poate fi de mare folos. Atit 
la “ ■ ~ '
la ------- ---------
lele, economistele, ceilalți func
ționari au și în această pe
rioadă de făcut fel și fe] 
de situații. Dar în timp ce la 
Săhăteni. fiecare cadru de con
ducere începînd cu președinta 
și inginera șefă a unității, Olim
pia Drăgoi, cu șefii de fermă, 

. se aflau cu toții pe cîmp, parti- 
cipînd efectiv, nemijlocit la 

. stringerea recoltelor, la C.A.P.
Ulmeni, contabila șefă Sadina 
Vîntu, împreună cu alte două 
tovarășe, toate tinere, cu putere 
de muncă, aveau cu totul alte 
preocupări. Șefa contabilă, de 
exemplu, citea un roman, iar 
celelalte două discutau. „Avem 
multe situații de întocmit", ne-au 
răspuns acestea la întreba
rea de ce nu se află pe cîmp, la 
strînsul recoltei. Ce situații de 
întocmit și cît de mult munceau 
era lesne de văzut. Urmează, 
dacă pînă acum nu a făcut-o, ca 
și conducerea cooperativei să ia 
cunoștință de asemenea situații 
și în consecință, să acționeze.

C.A.P. 
C.A.P.

Săhăteni, cît și 
Ulmeni, contabi-

Atenție deosebită
asigurării furajelor

Paralel cu celelalte lucrări 
de sezon, unitățile 
acordă o deosebită 

furajelor pentru
agricole 
atenție

asigurării ___  _____
hrana animalelor pe timpul 
iernii. în acest scop, ele au 
insilozat, pînă acum, mai 
mult de 40 la sută din can
titatea prevăzută și au de
pozitat circa 65 la sută din 
cea de fin. Cooperativele 
agricole de producție din 10 
județe, printre care Dolj, 
Olt. Timiș și Galati au de
pozitat cantități de fin cu 
mult mai mari fată de cele 
prevăzute. De asemenea. în
treprinderile agricole de 
stat din județele Vaslui. 
Suceava, Arad și Dolj au 
pregătit pentru iarnă canti
tăți de furaje care se apropie 
de necesități.

Pentru asigurarea unui 
volum de furaje corespun
zător, unitățile agricole des
fășoară acțiuni largi de 
folosire a tuturor surselor. 
Astfel, cooperativele agricole 
de producție din județele 
Teleorman, Buzău. Arad. 
Bihor, Prahova. Iași și Cluj 
au colectat și insilozat can
tități importante de frunze, 
colete de sfeclă și alte 
furaje.

Pe șantierele de investiții
început, deși construcția clădi
rilor pentru cantină, dormitoare 
și celelalte spatii destinate ac
tivităților noastre nu simt ridi
cate decît pînă la nivelul aco
perișului. conceperea și organi
zarea cursurilor de calificare 
și policalificare, a acțiunilor 
cultural-educative se află — 
așa cum am discutat recent in- 
tr-una din ședințele noastre — 
într-un stadiu foarte avansat- 

Au trecut numai două luni 
de la deschiderea festivă a 
Șantierului național al tinere
tului de la Nedeea^Măceșu. Ex
periența acumulată de Uniunea 
Tineretului Comunist in orga
nizarea. conducerea și reali
zarea unor obiective economice 
de amploare a dat roade. Fapt 
confirmat. în primul rind. de 
indicatorii economici la care 
ne-am referit la începutul aces
tor rânduri, indicatori realizați 
și depășiți din prima zi de ac
tivitate. Tinerii brigadieri mun
cesc, își făuresc visuri și pla
nuri de viitor. Se muncește 
bine, se muncește mult, cu stă
ruință și dirzenie. cu încredere. 
Aici, pe Șantierul național al 
tineretului de la Nedeea-Mă- 
ceșu zilnic se sapă, se taluzea
ză și se pun dale de beton pe 
1 000 de metri pătrați. Și cu 
fiecare metru realizat. în con
știința lor sporește sentimentul 
de încredere in măsura proprii
lor forte și a propriei capaci
tăți. a devenirii și formării lor 
comuniste.

(Urmare din pag. I)

tului din mai multe motive — 
și acum, după trecerea a două 
luni, sint convins deja că nu 
m-am înșelat. Primul dintre 
ele. a fost unul de ordin subiec
tiv : îmi place să mă aflu prin
tre cei de-o vîrstă cu mine. Si 
la muncă, și la distracție, și la 
învățătură. Pentru că eu vreau 
să învăț, să știu cit mai multe, 
să mă perfecționez în conti
nuare. Și nu sînt singurul care 
dorește acest lucru. Sînt pe 
șantier multi tineri care nu au 
nici o calificare și care, nu sca
pă nici un prilej ca să-și facă 
planuri, să întrebe, să se sfă
tuiască către ce meserii să se 
îndrepte. Chiar am la mine o 
listă cu opțiunile tinerilor și 
noilor mei prieteni și tovarăși 
de muncă. Marin Văsii, de la 
Ostroveni, muncitor necalificat, 
tinde spre zidărie, iar consă
teanul său. Marina Dumitru, 
tinde spre dulgherie. Dar nu 
numai cei necalificați se gin- 
desc la o meserie, ci și munci
torii calificați și-au manifestat 
dorința să se perfecționeze, să 
cunoască și alte profesii. Știți, 
pe un șantier unde lucrările se 
execută in acord global, trebuie 
să te pricepi la de toate, să fii 
și excavatorist. și fierar beto- 
nist și zidar și dulgher și bul
dozerist și șofer. Șantierul tine
retului ne oferă posibilitatea să 
învățăm toate aceste lucruri. 
Și deși nu ne aflăm decît la

O aberantă logică a sentimentelor
(Urmare din pag. I)

a opta, în timp ce pe cel mai 
mic. Marian, îl expediase la pă
rinții lui, pentru a nu da Elenei 
Andrei posibilitatea să-1 vadă 
„pe ascuns".

L-am găsit cu greu pe Sevas
tian Andrei printre dealurile din 
împrejurimile Bolboșiului. M-a 
întâmpinat, mai întâi, un munci
tor din echipa condusă de el, 
Constantin Trancău. beat și pus 
pe harță (dimineața, la ora nouă, 
lingă saivanele încă netermi
nate !). care, abia la intervenția 
energică a șefului speriat că-1 
caută cineva din București, a 
renunțat să-mi mai ..țină piept".

Discuția cu Sevastian Andrei 
nu merită reprodusă deoarece nu 
conținea decît acuzații evazive 
și invective violente, triviale la 
adresa soției lui. în schimb, am 
să reproduc scena în care tatăl, 
sub privirile încurajatoare ale 
concubinei, încerca să mă con
vingă că fiul își urăște mama.

— Spune, a strigat el. apucln-

du-1 pe copil de bărbie și obli- 
gindu-1 să i se uite drept în 
ochi, cu cine vrei să rămîi : cu 
mine sau cu ea ?

— Cu tine, a răspuns copilul.
— Și dacă, în lipsa mea, te-ar 

lua cu ea, stai cu nebuna ?
— Nu stau cu nebuna, a îngăi- 

mat băiatul, smulgîndu-se din 
mina autoritară a tatălui și cău- 
tindu-și. prin apropiere, un loc 
de refugiu.

Vasile merge rău cu școala, e 
dezorientat și are un aer de hai
mana. Demonstrațiile de dresaj 
pe care le face Sevastian Andrei 
cu el nu numai că nu pot con
vinge pe nimeni, dar divulgă 
natura dezastruoasă a educației 
pe care o primește.

în cabina' autocamionului cu 
care am revenit la Tîrgu-Jiu, 
am reflectat îndelung asupra ce
lor auzite și văzute. Am conve
nit chiar că se mai poate în
tâmpla ca un om, orbit de pa
timă, să-și abandoneze soția, fie 
fi Ia o vîrstă cînd asemenea

„răzgîndiri" sînt dovada irespon
sabilității. Cine îi dă însă drep
tul s-o alunge din casa construi
tă și de ea, s-o bată ajutat de 
copiii ei. să-i mutileze pe acești 
copii sufletește ? După ce vor 
crește mari, ei vor gindi, fără în
doială, alt fel decît acum, cînd 
promisiunea unei jucării li se 
pare irezistibilă și cînd cuvintele 
pline de dușmănie ale lui Se
vastian Andrei constituie pentru 
ei un îndreptar de viață tiranic. 
Imaginea mamei îmbătrânite pre
matur care, venind să-i spele și 
să le dea să mănânce, alun
gată cu pietre, li se va înfățișa 
altfel și își vor judeca cu aspri
me tatăl. Iar dacă nu vor ajun
ge niciodată să înțeleagă cît de 
mult au greșit, dacă vor conti
nua s-o urască pe femeia care 
le-a dat viață, tatăl lor nu va 
avea mai multe motive să se 
considere împăcat cu sine. Fi
indcă, cum ar putea să se con
sidere împăcat un om care a 
sădit și cultivat in sufletele co
piilor săi ura 1



în semn de profund omagiu față de președintele 
Mao Tzedun, personalitate remarcabilă a lumii contemporane de peste hotare Protestul

muncitorilor din
Soweto împotriva

Depunerea unor coroane, la Pekin, din partea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, a C.C. al P.C.R., 

a Consiliului de Stat al României, a guvernului român
în cadrul ceremoniilor funera

re organizate în legătură cu de
cesul președintelui Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez. Mao Tzedun, în marea 
sală a Palatului Adunării Națio
nale a Reprezentanților Popu
lari din Pekin,, unde, șe află si
criul cu corpul neînsuflețit al 
marelui conducător dispărut, a 
fost depusă, la 13 septembrie, o 
coroană de fiori din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se-

Ecouri,

crater general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Pe panglica ■ coroanei se află 
înscrise cuvintele : ..în semn 
de profund omagiu pentru pre
ședintele Mao Tzedun".

Totodată. au fost depuse 
coroane din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

Guvernului român și ambasadei 
țării noastre la Pekin.

în aceeași zi, ambasadorul ță
rii noastre la Pekin. Nicolae Ga- 
vrilescu, și membri ai misiunii 
române au prezentat condolean
țe conducătorilor de partid și de 
stat chinezi : Hua Kuo-fen. Uan 
Hun-uen, Cian Ciun-ciao, Cen 
Si-lien. Uan Dun-sin. Ci Ten- 
kuei. Cia-o Kuan-hua și alții, 
prezenți linsă catafalcul pre
ședintelui Mao Tzedun.

declarații, mesaje
Tn aceste zile, presa internațională continuă să publice ample 

materiale și comentarii in care se evocă personalitatea proemi
nentă de revoluționar și om politic, de conducător al poporului 
chinez a președintelui Mao Tzedun.

în același timp, șefi de state și guverne, personalități ale vieții 
politice, pi’in mesaje de condoleanțe aduc un ultim omagiu pre-
ședinfelui dispărut.

Presa din Uniunea Sovietică a 
anunțat încetarea din viață a 
președintelui Mgo Tzedun. Zia
rul ..Pravda" scrie : ..Din capi
tala R. P. Chineze a sosit ves
tea : a încetat din viață pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez. 
Mao Tzedun". subliniind că, în 
legătură cu aceasta. Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice a adresat 
C.C. al P.C.C. condoleanțe, a ex
primat sentimente de compasi
une familiei și rudelor apropiate 
ale celui dispărut.

Săptămînalul „Komunist" din 
Iugoslavia scrie că Mao Tzedun 
va rămine in istorie ca „un mare 
revoluționar, una dintre cele mai 
importante personalități ale po
porului chinez și ale lumii, în 
general". Importanții Iui Mao 
esto ilustrată de drumul parcurs 
de China, sub conducerea sa, de 
la o țară subjugată și divizată, 
pină la unul dintre cei mai im
portanți fretori pe scena inter
națională contemporană, cu mar
cante rezultate în construcția 
socialistă — continuă publicația. 
„Ekonomska Politika" relevă că 
..moartea lui Mao reprezintă 
pierderea unei personalități care 
și-a lăsat o pecete proprie asu
pra epocii noastre".

„Moartea marelui conducător 
al poporului chinez, tovarășul 
Mao TzedUn. fondator al Parti
dului Comunist Chinez.* al Ar
matei Populare Chineze' de Eli
berare și al Republicii Populare 
Chineze, mare revoluționar pro
letar. unul din liderii marcanți 
ai 'mișcării comuniste și munci
torești internaționale, constituie 
o mare pierdere nu numai pen
tru Partidul Comunist Chinez și 
poporul chinez, ci și pentru po
porul coreean și masele revoiu- 
țidtiare din întreaga lume" — 
relevă ziarul „Nodon Sinmun", 
care apare în R.P.D. Coreeană.

Presa din Statele Unite con
sacră ample materiale, bogat 
ilustrate cu fotografii, evocării 
vieții, activității și personalită
ții președintelui Mao Tzedun.

în comentariile lor, posturile 
de televiziune C.B.S. și N.B.C. 
relevă că președintele Mao 
Tzedun a fost unul dintre cei 
mai mari oameni de stat, ai lu
mii contemporane, gindirea și 
activitatea sa mobil izind sute 
de milioane .de oameni în ofor- 
turile pentru dezvoltarea indus
trială a Chinei, pentru transfor
marea radicală a 'societății.

..Poet, strateg revoluționar, 
organizator politie și teoretician, 
militar și diplomat, cel care a 
modelat o națiune și a plămă
dit un popor. Mao Tzedun -s-a 
aflat întotdeauna pe vasta scenă 
a istoriei. înfăptuind un ideal 
luminos, el a adunat în jurul 
său puterea măreață a maselor 
si a unit energiile' unui popor 
măreț" — scrie „Washington 
Post".

..Președintele Mao Tzedun a 
pierit dar a lăsat moștenire o 
Chină mare, caro avansează 
ferm pe calea socialismului" — 
se arată într-un editorial publi
cat de ziarul „Nhan Dan" din 
R.S. Vietnam.

Marile cotidiene din Japonia, 
posturile de radio și televiziu
ne au consacrat, de asemenea, 
ample materiale încetării din 
viață a președintelui Mao Tze
dun. infățișînd. totodată, prin-; 
cipalele momente ale vieți’ și 
activității marelui conducător 
chinez.

Pagini întregi de știri și co
mentarii. însoțite de fotograf ii. 
cu privire la încetarea din viață 
a președintelui Mao Tzedun a 
dedicat și presa din Algeria. 
Pe prima pagină a ziarelor

sînt reproduse cuvintele scrise 
în Cartea de condoleanțe a 
Ambasadei R.P. Chineze la Al
ger de către președintele 
Houari Boumediene: „în nume
le poporului algerian. al Con
siliului Revoluției și al guver
nului. adresez sincere condo
leanțe poporului chinez.. parti
dului și conducătorilor săi".

„Am aflat cu un profund sen
timent de durere personală 
despre moartea președintelui 
Mao Tzedun — arată în mesajul 
său de condoleanțe premierul

ma de condoleanțe că ..prin, 
marea sa operă de conducător 
al poporului chinez, președin
tele Mao Tzedun și-a cucerit 
un Ioc permanent in istorie".

Premierul Norvegiei, Odvar 
Nordli, a declarat că. prin în
cetarea din viată a președinte
lui Mao Tzedun. ..a murit unul 
dintre oamenii, de stat de frun
te ai acestui veac". Semnifica
ția operelor sale depășește cu 
mult granițele Chinei și con
feră președintelui Mao un Ioc 
de prestigiu în tabloul politic 
al lumii".

în telegrama președintelui 
Republicii Sierra Leone. Stevens 
Siaka Probyn. se subliniază că 
președintele Mao Tzedun a re
prezentat „o figură legendară a 
timpurilor moderne și un mare 
conducător proletar, care va

Impresionante imagini ne vin, 
în aceste zile, pe calea televi
ziunii, din Pekinul îndoliat. 
Zeci de mii de locuitori ai ca
pitalei sau ai provinciilor pă
șesc prin piața Tien An Men 
pentru a-și lua rămas bun de 
la cel ce a fost marele condu
cător al poporului chinez, popor 
cunoscut de milenii, dar intrat 
cu adevărat în istoria cea mai 
vie prin victoria revoluției so
cialiste.

Privind șirurile nesfîrșite 
care se înclină în fața catafal
cului președintelui Mao TZedun 
nu poți să nu observi că foarte 
mulți dintre ei sînt tineri. Iar 
dacă ai fost în China, dacă ai 
străbătut tu însuți cu altă oca
zie spațiile acestei piețe de di
mensiunile unui aerodrom mo
dern, dacă i-ai cunoscut^ pe ti
nerii chinezi la ei acasă, sen
timentele de adincă durere ce 
se citesc acum pe fețele lor ca
pătă o profundă explicație : u- 
riașa personalitate a președin
telui Mao s-a râsfrint parcă în 
mod deosebit asupra generației 
tinere din China populară, mar- 
cindu-i in mod fundamental 
condițiile de viață, idealurile, 
hotărirea de luptă, direcțiile de 
acțiune.

Sint greu de uitat în acest 
sens, cele ce mi-au fost rela
tate în două dintre cele mai

Președintele Partidului 
Socialist Italian l-a primit 
pe ambasadorul României

Perspective privind reluarea 
convorbirilor

intercomunitare cipriote

Partidului So- 
Nenni.

Președintele: 
cialist Italian. Pietro 
l-a primit luni pe ambasadorii! 
României în Italia. Ion Mărgi- 
neanu.

Cu acest prilej a fost trans
mis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, un mesaj de salut, pre
cum și urări de sănătate și fe
ricire.

Mulțumind cu căldură. Pietro 
Nenni a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănă
tate. un cordial mesaj de prie
tenie. Președintele Partidului 
Socialist Italian a dat o înaltă

apreciere realizărilor poporului 
român in opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, politicii externe pro
movate de Partidul Comunist 
Român, de Republica Socialistă 
România, activității desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru instaurarea unei noi or
dini politice și economice in
ternaționale. pentru făurirea 
unei lumi mai bune si mai 
drepte.

Pietro Nenni a exprimat sa
tisfacția pentru evoluția rapor
turilor dintre P.S.I. și P.C.R.. 
exprimînd dorința dezvoltării 
în continuare a relațiilor dintre 
cele două partide.

du- 
Lefkara, 

Makarios, 
greci sînt 
convorbi- 
în insulă,

privind orga- 
runde de ne- 
două comuni- 
nostru este

Peste 200000 de muncitori spanioli in grevă

politicii 
de apartheid

Tovorășul Mao Tzedun, in anul 1936, aflat in nordul provinciei Shensi, 
dupâ încheierea glorioasei pagini de luptă revoluționară a poporului 

chinez „Marșul cel lung"

Canadei, Pierre Elliott Trudeau. 
Prin moartea lui Mao Tzedun a 
dispărut unul dintre giganții se
colului al XX-lea și părintele 
noii Chine. Republica Populară 
Chineză constituie un monu
ment trainic al spiritului și fi
lozofiei politice a președintelui 
Mao".

Fostul premier britanic. Ed
ward Heath, a declarat : „Pu
tini oameni de stat au jucat un 
rol atit de considerabil in edi
ficarea țărilor lor cum a fă- 
cut-o Mao Tzedun pentru Chi
na. Ca om de acțiune și filozof, 
el a fost un conducător și un 
îndrumător spiritual al revolu
ției. care a condus la crearea 
R.P. Chineze. El s-a preocupat 
întotdeauna pentru bunăstarea 
poporului chinez, față de care 
a manifestat cea mai înaltă res
ponsabilitate. Profunda înțele
gere a problemelor internațio
nale. îmbinată cu cunoașterea 
istoriei, i-au permis președinte
lui Mao să gândească ca un 
mare strateg. Istoria va con
semna că el a fost, unul dintre 
oamenii de stat cei mai remar
cabili ai timpurilor moderne, 
atit ca personalitate, cit și ca 
operă".

Suverana Danemarcei, Mar
gareta a Il-a. arată in telegra-

rămine mereu în memorie prin 
contribuția sa remarcabilă la 
lupta omenirii pentru indepen- 
dență și o viață mai bună a 
popoarelor asuprite și exploa
tate de pretutindeni".

Președintele Mao Tzedun — 
se relevă in mesajul-de condo
leanțe al președintelui Repu
blicii Populare Bangladesh, 
Abu Sadat Mohammad Sayerti 
— ocupă un loc înalt și per
manent de respect și conside
rație în inimile poporului din 
Bangladesh. Ca unul dintre 
conducătorii remarcabili din is
torie, el a fost un luptător neo
bosit pentru cauza celor opri
mați și obidiți și. totodată, un 
Excepțional organizator al ma
selor. Prin ideile și realizările 
sale, el și-a cucerit un loc unic 
in istorie.

Moussa Traore, președintele 
Comitetului Militar de Eliberare 
Națională, șef al statului și pre
ședinte al guvernului Republicii 
Mali, subliniază in mesajul de 
compasiune adresat conducăto
rilor R.P. Chineze că întregul 
popor și guvernul malian „au 
primit cu adincă durere vestea 
morții președintelui Mao Tzedun. 
marele fondator al noii Chine 
și călăuza genială a poporului 
chinez".
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• LA MAPUTO — capitala 
Republicii Populare Mozambic — 
s-a închis cea de-a 12-a ediție 
a Tîrguiui internațional „Facim 
1976". Au expus la tîrg întreprin
deri autohtone, precum și din 
țări africane și europene. Roma
nia a fost prezentă cu un pa
vilion.

La închiderea tîrguiui. pre
ședintele Republicii Populare 
Mozambic, Samora Machel, a 
rostit o cuvîntăre în care a ce
rut reprezentanților întreprin
derilor industriale și comerciale 
mozambicane să desfășoare o 
activitate mai intensă pentru a 
face cunoscute realizările obți
nute de Mozambic in domeniul 
economic, după proclamarea in
dependenței țării.

• ȘEFUL STATULUI SI
RIAN, Hafez El Assaxl. l-a 
primit pe ministrul de externe 
al Arabici Saudite, Saud AL 
Feisal. aflat în vizită oficială 
Ia Damasc. Cu acest prilej, au 
fost evocate ultimele evoluții 
ale situației din zonă și moda
litățile de promovare a relații
lor bilaterale. Au fost abordate, 
de asemenea, aspecte privind 
organizarea unei conferințe 
arabe la nivel înalt in vederea 
soluționării crizei libaneze. A- 
cecași problematică a fost exa
minată si in cadrul convorbiri
lor pe care Saud Al Feisal ie-a

avut cu vice-premierul si mi
nistrul de externe sirian. Abdel 
Halim Khaddam.

• CEA DE-A IV-A SESIUNE 
a Comisiei româno-sovietice a 
istoricilor, desfășurată la Mos
cova și Samarkand, a avut ca 
temă „Mișcarea de eliberare 
națională din Balcani in a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. 
Relațiile româno-rusc și războ
iul din 1877—1878".

Reuniunea științifică a istori
cilor din cele două țări se în
scrie ca o manifestare omagială 
consacrată centenarului cuceri
rii independenței de stat a 
României.

„D’ALE CARNAVALULUI- LA 
TEATRUL NAȚIONAL DIN 

WEIMAR
In pregătirea Ziielor teatrului 

românesc, manifestare culturală 
care va avea loc în curind in 
R.D.G., la Teatrul național din 
Weimar a fost prezentată, in 
premieră, piesa ..D'ale carnava
lului", de Ion Luca Caragiale. in 
regia Nicoletei Toia și scenogra
fia Hristofoniei Cazan. Numero
sul public prezent in seara pre
mierei a urmărit cu interes 
spectacolul, pe care l-a aplaudat 
cu căldură.

• CU PRILEJUL Zilei in
ternaționale a comemorării vic
timelor fascismului, la Berlin a 
avut loc o mare adunare la 
care au luat parte Erich Honec
ker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. și alți conducători de 
partid și de stat ai R.D.G.

• LA ZAKOPANE, in Po
lonia, a avut loc cea de.-a 9-a 
ediție a Festivalului interna
țional ~al folclorului montan, 
la care au participat formații 
artistice din 12 țări europene. 
Țara , noastră a fost repre
zentată de grupul folcloric 
„Brădulețul".

Juriul a atribuit formațiu
nilor ..Brădulețu’- din Româ
nia și ..Podegrodzie- din Po
lonia. cea mai înaltă distinc
ție — ..Ciupagul de aur" — 
la categoria folclor artistic 
autentic.

ALEGERI GENERALE 
IN TRINIDAD-TOBAGO

în Trinidad-Tobago s-au des
fășurat luni primele alegeri 
generale după proclamarea re
publicii. la 1 august a.c. Pen
tru desemnarea celor 36 de de- 
putați in Camera Reprezentan
ților au fost chemați la urne 
565 688 persoane cu drept de 
vot din - totalul de 1 milion ai 
acestui sta; din bazinul Mării 
Caraibilor.

în campania electorala au 
participat 270 candidați repre

Hntărîrea tinerelului 
chinei de a sluji neabătut 

cauza socialismului, 
de a urma exemplul 

președintelui Mao Izedun

caracteristice colective pe care 
le-am vizitat in China —_ co
lective de muncă și învățătură 
— de la Uzina de mașini-unelte 
nr. 1 și Universitatea Cin-Hua, 
ambele din Pekin. Muncitorii 
și studenții vorbeau cu un res
pect impresionant despre pre
ședintele Mao. Cu toții îl vă
zuseră la tribuna din aceeași 
piață, Tien An Men. iar unii 
dintre ei avuseseră ocazia să-l 
cunoască personal. Am înțeles 
din explicațiile lor că președin
tele Mao Tzedun. asemeni 
tuturor conducătorilor înțe
lepți, a acordat o mare a- 
tenție tinerilor, tineretului in 
general, pe care-1 socotea floa- 
rea vieții și-l asemuia, potrivit 
unei frumoase imagini a folclo
rului chinez, cu soarele la ora 
opt sau nouă dimineața. Asis
tenta Liu Hai-han. de la catedra 
de aparate electronice a Univer
sității, tînără care a fost invita
tă de președinte la o demonstra
ție de 1 Octombrie in tribună. îmi 
arăta că marea influență pe care 
conducătorul Partidului Comu
nist Chinez o avea asupra tine
retului se datora nu numai dra
gostei părintești pe care i-o pur
ta. ci. și realismului cu care 
vorbea tineretului, atenției cu 
care, in tot cursul vieții sale, i-a 
condus pașii spre afirmare. A- 
tunci cînd țara noastră era foar
te săracă, imi spunea Liu Hai- 
han, președintele Mao nu s-a 
sfiit să ne prezinte deschis sta
rea de fapt și să ne arate că a- 
ceastă situație nu putea fi 
schimbată radical, într-un timp 
scurt, decit prin eforturile unite 
ale întregului popor, la care ti
neretul trebuia să-și aducă par
tea sa de contribuție, muncind 
cu dârzenie și hărnicie.

Intr-adevăr, impresionantă s-a 
dovedit pentru orice vizitator al 
R.P. Chineze acțiunea de conști
entizare a maselor populare, și 
între ele a celor tinere, pe care a 
initiat-o și condus-o președin
tele Mao Tzedun. explicînd tu
turor rolul tineretului în socie
tate, considerat a fi forța cea 
mai activă, dinamică, cea mai 
puțin molipsită de idei conser
vatoare. dornică de învățătură, 
capabilă de ample acțiuni revo
luționare Sub conducerea pre
ședintelui Mao Tzedun au fost 
făcute eforturi deosebite pentru 
a oferi generației tinere posibi
litatea de a învăța, de a se pre
găti profesional și politic, de a 
munci și a trăi în condiții socia
liste. iar tineretul s-a arătat și 
se. arată. în totalitatea sa, demn 
de învățăturile pe care le-a 
primit.

Doliul pe care l-a îmbrăcat azi 
generația tînără a Chinei este, 
astfel, expresia unui nețărmurit 
respect față de cel ce a fost pre
ședintele Mao Tzedun, a hotărî- 
rii sale de a urma neabătut no- 
litica Partidului Comunist Chi
nez.

EUGEN FLORESCU

in semn de protest față de uciderea unui tinăr 
demonstrant

Activitatea economică a pro
vinciei spaniole Guipuzcoa a 
fost practic întreruptă luni. în 
urma grevei generale declanșate 
la chemarea Comisiilor munci
torești (sindicatele ilegale) și a 
Partidului Comunist din Țara 
Bascilor. Peste 200 000 de mun
citori — informează agențiile de 
presă — au răspuns apelului și 
au întrerupt lucrul în semn de 
protest față de asasinarea, de 
către forțele polițienești, a unui 
tinăr demonstrant. *

Deși apelul la grevă a fost 
lansat numai pentru provincia 
Guipuzcoa. această acțiune s-a 
extins și în zonele învecinate, 
cuprinzînd și importanta centură 
industrială a orașului Bilbao. 
Peste 100 000 de persoane din 
regiunea Vizcaya s-au alăturat 
greviștilor, ca și muncitorii din 
Navarra.

Concomitent cu greva genera
lă. au fost organizate manifes
tații și demonstrații de protest. 
La Sestao — o suburbie a ora
șului Bilbao — poliția a inter
venit pentru înlăturarea barica
delor ridicate de manifestanți, 
făcind uz de grenade cu gaze 
lacrimogene și gloanțe de cau
ciuc.

Direcția Festivalului interna
țional al filmului care se desfă
șoară la San Sebastian. împreu
nă cu actorii spanioli și ziariștii 
reprezentind ansamblul presei 
madrilene, a hotărât să se soli
darizeze cu greviștii. în acest 
mod. âu fost anulate toate ma
nifestările extracinematografice 
prevăzute cu ocazia festivalului, 
în semn de protest față de ac
țiunile represive ale forțelor po
lițienești.

mențină actualele structuri ale 
regimului.

La rîndul său, Joaquin Ruiz 
Gimenez, lider al stîngii demd- 
crat-creștine, a spus că premie
rul Adolfo Suarez nu poate 
prezenta proiectul unei refor
me politice reale pînă cînd nu 
se va ajunge la un acord în 
acest sens cu opoziția demo
cratică.

Intr-o declarație făcută, 
minică, în localitatea 
președintele Ciprului, 
a precizat că eiprioții 
de acord cu reluarea 
rilor intercomunitare
ca răspuns la. invitația adresată 
de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, 
nizarea unei noi 
gocieri între cele 
tăți. „Răspunsul
pozitiv, indiferent de perspec
tivele care există ca acestea să 
se încheie cu succes" — a spus 
președintele Ciprului.

La Națiunile Unite s-a anunțat 
că reprezentanții comunităților 
cipriote. greacă și turcă — Tassos 
Papadopoulos și, respectiv, Urnit 
Suleiman Onan — urmează să 
sosească în cursul acestei săp- 
tămîni la New York, pentru a 
examina, împreună cu secreta
rul general al O.N.U., modalită
țile de depășire a dificultăților 
aflate în calea reluării negocie
rilor intercomunitare.

Cea de-a cincea rundă a tra
tativelor pentru soluționarea 
problemelor create în Cipru de 
evenimentele din vara anului 
1974, — desfășurată în luna 
februarie a.c. la Viena. — s-a 
încheiat fără rezultate, nefiind 
stabilită o dată a reluării lor.

DESCHIDEREA „SAPTAMINII MEDICALE

BALCANICE"

In același timp, reprezentan
ții opoziției democratice din 
Spania continuă să-și exprime 
insatisfacția față de programul 
guvernamental de reformă poli
tică. anunțat recent de premie
rul Suarez. Armando Lopez Sa
linas. membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist, 
a declarat, în acest sens, că re
forma anunțată este menită să

Exponatele românești 
apreciate la 

Tirgul internațional 
de la Leipzig

Și-a închis porțile Tirgul 
ternațional de la Leipzig 
care au participat firme și 
treprinderi din 50 de state. 
România a fc-st reprezentată de 
13 întreprinderi de comerț ex
terior. ponderea revenind la 
actuala ediție industriilor chi
mică și de automobile. Stan
durile românești au fost vizi
tate de un numeros public din 
țara-gazdă. precum și de oas
peți de peste hotare, expona
tele prezentate întrunind apre
cieri elogioase.

Contactele care au avut loc 
între reprezentanții’ români și 
ai R.D. Germane, contractele 
încheiate cu acest prilej ilus
trează concret dezvoltarea si 
adâncirea permanentă a rela
țiilor economice și de colabo
rare între România și R.D. 
Germană.

in- 
’ la 
în-

zentând nouă partide politice. 
Forul legislativ ales urmează să 
desemneze în cursul acestei 
luni pe viitorul șef al statului, 
in locul lui Ellis Clarke. fost 
guvernator general, care în 
prezent îndeplinește funcția de 
președinte provizoriu al repu
blicii.
RAVAGIILE TAIFUNULUI „FAN“

Peste 100 de persoane și-au 
pierdut viața, iar aproximativ 
200 au fost rănite ca urmare a 
taifunului „Fan", cel mai pu
ternic care s-a abătut asupra 
Japoniei din 1959 pină in pre
zent. Cele mai afectate au fost 
insulele Kyushu și Shikoku, pre
cum și regiunile din centrul și 
vestul Insulei Honshu. Ploile 
torențiale declanșate de taifun 
au provocat mari inundații, în
deosebi în prefectura Gifu, și 
numeroase alunecări de teren. 
Au fost inundate peste 60 000 de 
case și aproximativ 50 000 ha 
culturi agricole, în special orez. 
Circulația feroviară, auto, aeri
ană și maritimă a fost grav per
turbată.

Autoritățile nipone au luat 
măsuri urgente pentru ajutora
rea populației din regiunile grav 
afectate de taifun.

ACTIVITATEA LUI „VIKING-ll* 
PE PLANETA MARTE

Modulul de amartizare al son
dei spațiale „Viking II" a în
ceput duminică operațiunile 
urmărind identificarea existen
ței pe suprafața „planetei roșii" 
a unor eventuale forme de viață 
biologică. în acest scop, brațul 
mobil al modulului a săpat un 
„șanț" lung de aproximativ o 
jumătate de metru in solul pla
netei.

Luni, la ora 7.00 GMT. lan- 
der-ul a transmis pe Rămint o 
imagine fotografică ce a con
firmat încheierea cu suces a 
operațiunii de recoltare a mos
trei de sol marțian. Specialiștii 
de la centrul de urmărire a mi
siunii de la Pasadena au preci
zat că nu se cunoaște totuși 
dacă brațul telescopic a intro
dus mostra în minilaboratorul 
sondei, în vederea efectuării 
e?<periențelor prevăzute, asemă
nătoare celor care au avut loc 
în „laboratoarele" lui „Vi- 
king-I".

• ORGANIZAȚIA PENTRU 
ELIBERAREA PALESTINEI l-a 
desemnat pe Gamal Al-Sourani, 
reprezentantul O.E.P. la Cairo, 
în calitate de delegat perma
nent al organizației la Liga A- 
rabă — informează agenția 
M.E.N.

• pe scurt 9 pe scurt • pe scurt •

La Palatul Culturii din Istan
bul a avut loc, luni, deschiderea 
celei de-a 13-a ediții a „Săptă
mânii medicale balcanice", la 
care participă aproape o mie de 
delegați și invitați. Această ma
nifestare științifică internaționa
lă, organizată de Consiliul ge
neral al Uniunii Medicale Bal
canice, se desfășoară anul aces
ta sub înaltul patronaj al pri
mului ministru al Turciei, Su
leyman Demirel. Actuala ediție 
va prilejui desfășurarea parale
lă a 12 congrese pe specialități, 
avind teme de strictă actualita
te pentru știința medicală.

Primul ministru Suleyman De
mirel a subliniat, in cuvântul 
său de salut, că „Uniunea Me
dicală Balcanică, creată in ur
mă cu peste 40 de ani. a depus 
eforturi remarcabile pentru asi
gurarea și dezvoltarea colaboră
rii in domeniul sănătății intre 
țările regiunii. Alături de suc
cesele sale profesionale, ea a 
avut o contribuție majoră la 
promovarea legăturilor umane 
și a contactelor personale, ca și 
la consolidarea relațiilor de 
bună vecinătate dintre membrii 
săi.

Turcia, a spus el, a sprijinit 
întotdeauna, în mod substan
țial, toate activitățile menite să 
promoveze cooperarea dintre ță
rile regiunii. Noi am fost și 
sîntem convinși că întărirea co
operării regionale, nu numai că 
va avea ca efect îmbunătățirea 
asistenței medicale în țările 
noastre, dar va contribui în a- 
celași timp, la consolidarea pă-

cii și stabilității în regiunea 
noastră".

Rolul pozitiv, constructiv, al 
Uniunii Medicale Balcanice, 
contribuția sa la dezvoltarea 
științelor medicale și a spiritu
lui de conlucrare între oamenii 
de’știință din țările balcanice 
au fost subliniate și de ceilalți 
vorbitori. '

în cadrul ședinței festive, 
prof. dr. Popescu Buzeu. pre
ședinte de onoare și secretar 
general ‘
Balcanice, a înmînat 
ministru al Turciei. 
Demirel, diploma de 
Medalia jubiliară „A 
versare" ale U.M.B.,

Luni dimineața a fost de
clanșată o nouă grevă de am
ploare a muncitorilor africani 
din Soweto, așa-numitul „oraș- 
dormitor" în care locuiesc circa 
un milion de africani ce lu
crează în zona orașului Johan
nesburg — regiunea cea mai 
dezvoltată din punct de vedere 
economic 
Africane.

Ca rezultat al acțiunii 
viste. trenurile care au 
luni din Soweto în gara pentru 
populația de culoare din 
Johannesburg erau aproape 
goale. In aceeași situație s-au 
aflat și autobuzele care tran
sportă muncitorii africani spre 
centrele industriale din zona 
Johannesbu.rgului. Potrivit pri
melor aprecieri, la această 
grevă, prevăzută să dureze trei 
zile, iau parte peste 70 la. sută 
di.n muncitorii din Șoweto. ac
țiunea fiind considerată de o 
amploare comparabilă cu cea a 
grevei care,. cu trei săptămini 
în urmă, a paralizat. practic, 
regiunea orașului Johannesburg.

Consiliul reprezentativ al stu
denților din Soweto a difuzat 
în rîndul locuitorilor orașului 
manifeste în care se arată că 
forța populației africane majo
ritare derivă din unitatea sa și 
că greva are menirea de a ex
prima un protest hotărît împo
triva uciderii africanilor de 
către aparatul polițienesc și a 
arestărilor și deținerilor arbi
trare. împotriva lipsei de grijă 
pe care o manifestă autoritățile 
față de condițiile generale de 
viată ale populației de culoare, 
precum și contra reducerilor 
de salarii operate de patronii 
rasiști ca sancțiuni față de par- 
ticiipanții la grevele precedente.

La Capetown s-a anunțat că, 
în cursul acțiunilor poliției îm
potriva demonstranților afri
cani, au fost ucise la sfirșitul 
săptăminii trecute, în zona ora
șului, trei persoane, în timp ce 
al ți patr.u africani au fost uciși 
de elemente rasiste civile înar
mate. Au fost înregistrate, de 
asemenea, victime intr-o serie 
de alte regiuni și au fost ope
rate noi arestări. în felul aces
ta, bilanțul victimelor înregis
trate pe ansamblul Republicii 
Sud-Africane în ultimele trei 
luni, ca urmare a reprimării 
populației africane majoritare, 
s-a ridicat la 338 de mor ți.

a Republicii Sud-

gre- 
sosit

al Uniunii Medicale 
primului 

Suleyman 
onoare și 
40-a ani- 

vasaie aie u.ivi.jo., conferite 
de Consiliul General al Uniunii 
pentru aportul și sprijinul dat 
ac?ivftâ|flor acesteia.

Eâ’ ședința inaugurală au luat 
parte ministrul sănătății și asis
tenței sociale, dr. Kemal Demir, 
alte oficialități din țara-gazdă, 
șefi de misiuni diplomatice.

Intr-un interviu acordat tele
viziunii sud-africane cu prile
jul împlinirii a zece ani de 
cind se află la conducerea' gu
vernului de la Pretoria, primul 
ministru al R.S. A. — John 
Vorster. s-a pronunțat din nou 
— in ciuda dificultăților tot 
mai .mari pe care le întâmpină 
pc’.::ica de apartheid — împo
triva reprezentării populației 
de culcare, de origină africană 
sau asiatică, precum și a me
tișilor. în guvernul central al 
țării.

Schimburi de focuri și bombardamente
pe toate fronturile libaneze

Pe toate fronturile libaneze au 
fost semnalate noi bombarda
mente și schimburi de focuri 
între forțele aflate în conflict. 
La Beirut, sectorul confruntat 
cu cele mai violente acțiuni 
armate a fost cel situat 
lungul liniei 
pară cartierele 
axa nord-sud. ________  __
focuri și bombardamente de 
artilerie grea, au avut loc și în 
partea de' sud-est a Beirutului,

de-a 
se- 
pe

care 
orașului 
Schimburi de

CONSUMUL DE APA SUPUS ÎN CONTINUARE

RAȚIONALIZĂRII ÎN MAREA
Deși in regiunile 

de nord-est ale Ma
rii Britanii a plouat 
timp de trei zile con
secutiv. autoritățile 
de resort apreciază 
că aceste precipitații 
reprezintă doar „o 
picătură într-un o- 
cean" față de nece
sitățile reale ale ță
rii. In acest context, 
s-a anunțat că res
tricțiile impuse asu
pra consumului de

apă vor fi extinse în 
alte șase orașe din 
comitatul Devon.

Totodată, la Lon
dra s-a anunțat pre
gătirea unui program 
privind crearea unui 
sistem național de 
distribuire a apei pe 
întreg teritoriul ță- > 
rii, care va necesita 
investiții de aproxi
mativ 50 milioane 
lire sterline.

BRITANIE
In ce privește fur

tunile din regiunile 
de nord-est, acestea 
sînt considerate cele 
mai puternice din 
ultimii 25 de ani, vi
teza vîntului atin
gând 145 km pe oră. 
Localitatea Stokesley 
a fost inundată, pe 
unele străzi ale oră
șelului apa avînd 
înălțimea de 1,5 m.

în sectorul Chiah-Ain Remma- 
neh. tradițional punct fierbinte 
al luptelor desfășurate în. capi
tala libaneză de aproape 18 
luni.

în. munți au fost semnalate 
noi lupte în jurul pozițiilor
Met-n. Kahale și Aley. Ia est și . 
sud de Beirut. In nordul țării, 
in zona Tripoli — Zghorta au 
continuat, de asemenea, . cioc
nirile armate. violente.

Pe de altă parte, referitor la 
pagubele 
de luptele 
președintele 
triașilor 
Georges 
că

economice provocate 
angajate în. Liban, 

! Asociației indus- 
și comercianților. 

Hatem, a relevat 
numai pierderile sufe

rite de uzinele din regiunea 
industrială Mkalles (Beirut-es.t) 
au fost evaluate Ia 1,2 miliarde 
lire libaneze (aproximativ 360 
milioane dolari). Nici unul din 
cele 450 obiective industriale 
care se găsesc în acest perime
tru nu a fost ferit de distru
geri. fiind imposibilă o repu
nere a lor în funcțiune pentru 
perioada imediat următoare, 
astfel incit 30 000 de muncitori 
și funcționari vor continua să 
nu aibă de lucru. Regiunea in
dustrială Mkalles era speciali
zată in fabricarea de produse 
alimentare. îmbrăcăminte și în
călțăminte. obiecte din material 
plastic și tîrnplărie.

Realizări, preocupări în țările 
în curs de dezvoltare

BOGOTA. — Guvernul co
lumbian a dispus acordarea 
unei suprafețe de aproxima
tiv 1 300 hectare comunității 
indigene macahuan, care lo
cuiește în perimetrul Cubay, 
din regiunea Arauca. in a- 
propiere de frontiera orien
tală cu Venezuela — infor
mează agenția Inter Press 
Service. Suprafața amintită a 
fost constituită în baza unei 
rezoluții a Institutului colum
bian pentru reformă agrară 
în rezervație specială pentru 
împroprietărirea populației 
indios și includerea acesteia 
în procesul de dezvoltare ge
nerală a tării.

ALGER. — în Algeria vor 
începe lucrările de construire 
a unei mari uzine construc

toare de materiale electrice 
industriale, în localitatea 
Azazga, din estul țării. în 
vederea realizării acestui 
mare obiectiv. Algeria va 
contracta un împrumut de la 
consorțiul bancar condus de 
„Financial Service Limited", 
cu sediul la Londra.

TEHERAN. — Producția 
petrolieră a Iranului a atins 
nivelul de 5,882 milioane ba
rili pe zi, in luna august a.c., 
ceea ce reprezintă aproxima
tiv 90 la sută din capacitatea 
maximală a extragerilor din 
puțurile de foraj iraniene.

Exporturile au înregistrat, 
pentru a treia lună consecu
tiv. o creștere sensibilă, de
pășind cinci milioane barili

pe zi. Exporturile efectuate 
în mod direct de Societatea 
Națională Iraniană de Pe
trol (S.N.I.P.) s-au cifrat Ia 
953 851 barili pe zi. cores- 
punzind unei sporiri de or
dinul a 44 procente față de 
perioadele anterioare.

RANGOON. — Recente
le prospecțiuni geologice în
treprinse în Birmania au dus 
Ia detectarea unui nou zăcă- 
mînt de cupru, evaluat la 
peste 60 milioane tone. Ză- 
cămîntul mineral se găsește 
în zona platourilor înalte din 
regiunea Nanywa. Potrivit 
unor date oficiale date publi
cității la Rangoon, în perioa
da care s-a scurs din anul 
financiar 1975—1976, Birma
nia a realizat o producție de 
80 000 tone cupru.
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