
v.VIZITA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI,
DR. KENNETH DAVID KAUNDA

La sosire, pe aeroportul international Bucurețti-Otap eni.

Sosirea

Capitală
Președintele Republicii 

Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda. împreună cu soția, 
este de ieri oaspetele țării 
noastre, într-o vizită oficială, 
la invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Pe Aeroportul internațional 
„București-Otopeni", unde a 
avut loc festivitatea de pri
mire, în întâmpinarea șefului 
statului zambian au venit 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, primarul 
general al Capitalei. George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, oameni 
de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri suveriori, zia- 

| riști români, zamhieni și co- 
4 respondenți ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
cornului diplomatic.

Pe frontispiciul aerogării 
erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Zam
bia. Deasunra pavilionului o- 
ficial se aflau portretele pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintelui Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda. „Bun 
venit Excelentei Sale, pre
ședintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda !M, 
„Trăiască prietenia dintre po
poarele României și Zambiei* 
— se puteau citi pe mari 
pancarte.

Ora 17. — Avionul prezi
dențial. însoțit de la intrarea 
în spațiul aerian al României 
de avioane cu reacție ale For
țelor Armate Române, a ate
rizat. La coborîrea din a- 
vion, președintele Kenneth 
David Kaunda și soția, Betty 
Kaunda, sînt salutați cu cor
dialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția, 
Elena Ceaușescu, de prim- 
vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț.

Șeful statului zambian este 
însoțit de E.H.K. Mudenda, 
ministrul dezvoltării și finan
țelor, M. J. Chimba, ministrul 
îndrumării naționale, H. Mu
lemba, ministrul comerțului,

revista garda de

oaspete îi sînt 
șefii misiunilor di-

A. 1. Pitiri, ministrul informa
țiilor, M. Ngalanda, ministrul 
protocolului și funcțiunilor de 
stat, și alte persoane oficiale. 

Oficialitățile române venite 
în tnfimpinare sini prezentate 
oaspetelui de către președin
tele Nicolae Ceaușescu.

In timp ce răsună 21 salve 
de artilerie sint intonate im
nurile de stat ale celor două 
țări. Cei doi șefi de stat 'rec 
apoi în 
onoare.

Înaltului 
prezentați
plomatice acreditați la Bucu
rești, precum și celelalte per
soane oficiale române venite 
pe aeroport.

Cei doi președinți primesc 
apoi defilarea gărzii de 
onoare.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport aplaudă cu căl
dură. Se oferă președintelui 
Republicii Zambia, soției sale 
și celorlalți oaspeți buchete de 
flori.

Intr-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliști, pre
ședintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, și 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, se 
îndreaptă spre reședința re
zervată înalților oaspeți. Pe 
întregul traseu parcurs pînă 
în Capitală, ca și pe străzile 
Bucureștiului, mii de cetățeni 
salută cu căldură pe șefii ce
lor două state. Președintele 
Kaunda și președintele 
Ceaușescu răspund cu cordia-

(Continuare în pag. a V-a)

Proletari din toate tarile, uniți-vi!

?! ■
1i

JJTC

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6525

Mărturisesc mai întîi de toate 
că ceea ce mi-a împins pașii că
tre această așezare a fost obsesia 
unei mai vechi dorințe de a-mi 
lămuri misterul și fascinația 
pe care le rodește numai sim
pla rostire: Dor Mărunt A- 
cest nume face încă o dată 
dovada puterii metaforice a 
limbajului popular cu o tinerețe 
poetică virilă și permanentă. Dar 
ceea ce aveam să descopăr sub 
faldul metaforei a fost însuși sa
tul — satul cu propria sa istorie
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PLECAREA TOVAR ASULUI
ION GHEOROHE MAURER

LA VARȘOVIA

Vizita protocolară
la președintele

Nicolae Ceaușescu
La scurt timp după sosire, 

președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaun- 
da. și soția. Betty Kaunda. an 
făcut o vizită protocolară, 
la Palatul Consiliului de 
Stat. președintelui Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, Elena 
Ceaușescu.

în fața Palatului Consiliu
lui de Stat o gardă militară a 
prezentat onorul.

La intilnirea care a avut loc 
au participat prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniș
tri. Ilie Verdeț, cu' soția, Ma

nea Mănescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ion Drînceanu, 
României în 
bia.

Din partea Republica Zam
bia au luat 
Mudenda, ministrul .dezvoltării 
și finanțelor, M. J. Chim- 
ba, ministrul îndrumării na
ționale, și H. Mulemba minis
trul comerțului.

Intilnirea s-a -desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

ambasadorul
Republica Zam-

parte : E. H. K.

DINEU OFERIT
IN ONOAREA PREȘEDINTELUI
KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolâe Ceaușescu, 
și soția, Elena Ceaușescu, au 
oferit, luni, în saloanele Pala
tului Consiliului de Stat, un 
dineu oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, și 
a soției sale. Betty Kaunda.

Au participat Emil Bodna- 
ra$, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin. 
Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu.

Janos Fazekas, Manea Mănes
cu, Dumitru Popa, Vasile Vil- 
cu, Ștefan Voi tec, Iosif Banc, 
precum și Mihai Marinescu și 
Ion Pățan, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Mia 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale.

Au lu3t. de asemenea, parte 
persoanele oficiale care îl înso
țesc pe președintele Republicii 
Zambia in vizita pe care o 
întreprinde in țara noastră, 

înainte de începerea dineu
lui au fost intonate imnurile 
de stat ale ceîor două țări.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
deosebit de cordială, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Republicii 
Kenneth David 
rostit toasturi.

Zambia, dr. 
Kaunda, au

(Agerpres).
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păsărilor"

Bucureștenii salută cu căldură pe cei doi șefi de state
Fotografii: A. PASAT și R. CRISTESCU

ÎN
Toasturile ros- 
de președintele 

Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth 
David Kaunda.

MMI
metafora

unei
realități

dinamică, cu ctața lui complexă 
și năvalnică, așezând m centrul 
său de efervescență biografia co
mună a celor 11 UOO de locuitcn 
ai Dor Măruntului. Conțtienți de 
ineditul acestei toponimii, orica
re sătean iși face un prilej în
delung savurat prin relatarea Je- 
gendci reale" pe care s-a consoli
dat această denumire.

PULSUL MODERN 
AL LEGENDEI

Insă poveștii spuse și răspuse 
de toți cei pe care i-am inter
vievat cu diverse ocazii, prima
rul Ion D. Popa îi mai adaugă 
un document înseriat intr-un 
„dosar de aur" ținut în seifuri 
sub cheie prin care se certifică 
existența din prima jumătate a 
secolului trecut a unui anume 
Gheorghe Oprea zis și Doru ăl 
Mărunt, „începătorul acestui sat,

GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a lU-a)

UN

fotbaliștii „tricolori1 
au plecat în Mexic

CITIȚI în pag. a 5-a, însemnările reporterului 
nostru de la aeroportul international Otopeni.

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

GARA. Substantivul ne sugerează tuturora imagini. O plecare, 
o sosire, forfota obișnuită a călătorilor sau cea din lunile de se
zon turistic, cirdurile de copii care se urcă în vagoane speciale 
avînd ca destinație tabere de vacanță. în mod obișnuit gara ne dă 
o imagine dinamică și tonică a acelui crîmpei de activitate coti
diană care ține de relațiile dintre oameni. în mod obișnuit orele 
unei gări mari sînt totdeauna pline și doar după miezul nopții, 
cînd trenurile se mai răresc, vin parcă cîteva ore de somn și tihnă. 
Cînd peroanele scăldate în lumina fluorescentă se definesc în linii 
lungi neîntrerupte, cînd dalele de ceramică nu mai răsună provo
cate de tocuri grăbite. Este însă o imagine incompletă : în această 
liniște se întîmplă să apară niște

Mai întîi copiii.
în gara Basarab a fost găsit 

copilul Luigi Gronski. 13 ani, 
domiciliază în Galați dar venea 
de la Pitești. Acolo locuia „ma
ma adevărată". Fără bani, fără 
bilet de călătorie, cu o mică 
valijoârM oare cuprindea lucruri

umbre ciudate, dacă judecăm
personale. „Ai văzut-o pe mama 
ta în Pitești ? Pe ce stradă lo
cuiește ?", „Am găsit-o, mi-a 
cumpărat șl bilet de înapoiere". 
„Unde este biletul?". „L-am 
pierdut". „Și adresa mamei?". 
„N-o știu, m-a așteptat Ia ga
ră". Mai tîrziu ne mărturisește

"La plecarea președintelui Consiliului de Miniștri, pe aeroportul Băneasa.

Luni după-amiază a plecat la 
Varșovia tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delega
ției Republicii Socialiste Româ
nia la lucrările celei de-a XXTV-a 
Sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tova
rășii : Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Maxim Berghianu. pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al Co
misiei Guvernamentale de Co
laborare și Cooperare Economică 
și Tehnică.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă-

nea», erau prezenți tovarășii Hie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de ^niștri, Emil 
Drâgănescu, Janos Fazekas. Le- 
onte Răutu, Iosif Banc, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan. vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului, și alte per
soane oficiale.

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București.

poporului sovietic cele mai 
bune urări de noi succese în 
opera de construire a comu
nismului în Uniunea Sovietică.

CLIMAT

De la bordul avionului, tre- 
cind pe deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice în drum spre 
R.P. Polonă, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a transmis 
un mesaj de salut prin care 
adresează președintelui Con
siliului de Miniștri al 
UJLSS.. A. N. Kosighin, și

La sosirea, pe aeroportul din 
Varșovia, delegația română a 
fost întîmpinată de Jozef 
Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, și de alte persoane o- 
ficiale-. Erau prezenți Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Româ
niei la Varșovia și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

TINARUL INTELECTUAL
ÎN ORGANIZAȚIA U.T.C. (I)

DE PARTICIPARE,
DAR Șl DE INTERES
A asigura fiecărui utecist po

sibilitatea de a recunoaște în 
acțiunile organizației propriile-i 
opțiuni, a crea acea emulație in
timă și deschisă în cadrul căreia 
fiecare să se simtă un partici
pant efectiv, este, fără îndoială, 
un principiu valabil pentru toți 
membrii organizației, indiferent 
de îndatoririle profesionale, și 
care se aplică deci în egală mă
sură tuturor. Recunoscînd vala
bilitatea teoretică a acestor idei 
vom încerca, pe parcursul cîtor-

va articole să demonstrăm apli
cabilitatea lor în contextul cli
matului și posibiltâților ce li se 
oferă tinerilor intelectuali pen
tru a se manifesta la nivelul pre
gătirii și capacității lor și ca 
membri ai organizației U.T.C. 
din care fac parte.

Pentru început, investigația 
pe această temă. întreprinsă în 
cîteva organizații din munici
piul Timișoara, cu scopul sur
prinderii ipostazelor concrete în 
care se relevă tinerii intelectu-

NOAPTEA
de peron...

după modul de a se comporta al majorității cetățenilor noștri. 
Iată-ne în gările București Nord și Basarab intr-una din nop
țile trecute, cu prilejul unui control făcut de organele miliției- 
transporturi ale municipiului. Un filtru organizat după reguli spe
cifice a scos la iveală persoane care încalcă normele de convie-
au fost găsite printre călătorii firești ai gării, 145 de persoane care

Iată-ne în gările București Nord și Basarab într-una din nop
țile trecute, cu prilejul unui control făcut de organele miliției- 
transporturi ale municipiului. Un filtru organizat după reguli spe
cifice a scos la iveală persoane care încalcă normele de convie
țuire socială, de comportare firească în societate : în acea noapte 
au fost găsite printre călătorii firești ai gării, 145 de persoane care 
n-au putut să-și justifice prezența, n-au prezentat actele obliga
torii, de identitate, 
emis de o
13 femei care 
nate conform
__ _ _____ în fiecare lu-
Atunci care este adresa ?". 

Tace. Se încurcă în lanțul min
ciunii, și ridică spre noi doi ochi 
patetici. Are și-o febră a ges
tului, a glasului. E și obosit, îl 
e și foame. Dincolo de minciuni
le cu care încearcă să se acopere

că-i scrie mamei 
nă. Ni

între ele : o persoană urmărită (mandat 
instanță), 5 minori fugiți de la domiciliu, 

practică prostituția. Șase persoane au fost sancțio- 
noului decret privind respectarea ordinii publice.

rămîne un copil fugit de acasă. 
Un biet copil cuprins de cine 
știe ce gînduri și reacții — poa
te — maladive'. Părinții poartă

aii în calitatea lor de uteciști, 
a fost de natură să ne impună 
semnificația largă a problemei, 
nu numai la nivelul general al 
organizației ci, în mod deosebit, 
în perspectiva unei antrenări in
dividuale mai bogate, capabile 
să fructifice resurse încă neex
plorate.

Omogenitatea, corolar inextri
cabil al organizației, este — de
pășind zona acțiunilor stricte — 
un raportor al echilibrului ei 
dar și un mod de a fi, un mod 
al confluenței interesului nuan
țat pe care fiecare din membrii 
săi îl poartă pentru conținutul 
și formele activității acesteia. 
Caracteristica respectivă este 
într-adevăr o problemă deschi
să încă, mai ales- în acele or
ganizații în care masa de mem
bri se află departajată pe dife
rite trepte de pregătire profe
sională și larg culturală. Este 
cazul organizațiilor din între
prinderile industriale unde pon
derea o formează tinerii munci
tori, iar alături de ei doar un 
număr relativ mic este acoperit 
de tinerii tehnicieni și ingineri. 
Tntr-o astfel de compoziție, să 
recunoașterp, este realmente di
ficil să reușești întotdeauna una- 
nimizarea interesului tuturor 
pentru o acțiune de ansamblu, 
cu un conținut și o modalitate 
de desfășurare unice, care să 
satisfacă toate exigențele, fără 
nici o diferențiere.

De cele mai multe ori organi
zațiile rezolvă această dificulta
te înclinînd balanța în favoarea 
majorității, pierzînd din obiec
tiv, în această soluționare, lua
rea în oonsiderație a asentimen
tului tinerilor intelectuali. în fe
lul acesta însă, o soluție logică

Duminică, Ia cofetăria, 
numită studențească, din 
apropierea Operei bucu- 
reștene am asistat Ia în
registrarea unui ,,record" : 
două ore așteptare pentru 
a obține o banală îngheța
tă ! Am experimentat per
sonal fenomenul nu pentru 
că înghețata în sine merita 
risipa de vreme, ci pentru 
că problema stă, în fapt, 
mult deasupra întîmplării. 
E problema comerțului 
nostru, a elasticității în 
mișcarea de cadre, a for
malismului și birocratis
mului care, uneori, „în
gheață" în recipiente pînă 
și înghețata gata pregătită 
să fie dusă clientului. Cine 
s-o ducă ? Cele două fete 
care servesc iarna ? Acum, 
cînd mii de oameni, aler
tați de căldură, au năvălit 
Ia aer ?

Am avut răbdarea să aș
teptăm două ore pentru a 
vedea cu ochii noștri cum 
o masă, adică în alți ter
meni un „spațiu corner-

fez77777i

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a V-a)

cial“, stă neutilizată atîta 
vreme, iar ca ea toate ce
lelalte. Se vorbește (de 
cînd ?) de sistemul angajă
rilor temporare utilizat în 
alte țări pe scară largă, și 
cu succes. Să fie la comerț 
oameni care nu aud cu u- 
rechile ce spun cu gura ? 
Nn ne explicăm altfel. Cine 
n-ar da 50 de bani în plus 
pentru o prăjitură ca să nu 
piardă două ore ? Dar, 
cum spuneam, exemplul cu 
înghețata e minor, deși re
prezentativ. In cartierul 
Floreasca locuiesc peste 
15 000 de oameni care se 
hrănesc, bineînțeles, zilnic. 
A făcut cineva socoteala 
ciți vînzători deservesc 
magazinele alimentare pen
tru această masă de popu
lație ? Cîțiva. Număra bill 
pe degete. Facem socotea
la elementară și admitem 
că Ia prețul alimentelor ne
cesare fiecăruia într-o lună 
s-ar adăuga... 2 lei. Și 
cine n-ar fi de aaord ? 
S-ar putea plăti astfel din. 
tr-odată aproape 30 alți 
vînzători, s-ar economisi 
mii și mii de ore dlntr-un 
buget extrem de scump : 
timpul liber. Măcar în 
cursul verii, cînd posibili
tățile lărgirii spațiilor de 
vînzare sînt atît de mari...

Și, fiindcă veni vorba, un 
semn de întrebare : pe cînd 
promisa aplicare a hotărîril 
de a angaja student! $1 alți 
tineri în munci temporare ?

EUGEN FLORESCU
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•PROFESIA TA«PROFESIA TA*
TINERILOR. DESPRE 

PROFESIA MEA
„Amarnic țipă fiecare 

schijă 
întreaga hală parcă 

năruind. 
Dar cazangiii trec încet.

cu grijă, 
Metalul îndărătnic 

mlădiind" 
(MIHU DKAGOMIR)

Aceasta este meseria noastră: 
o confruntare permanentă cu me
talul, îii care, de la foaia meta
lică oarecare se ajunge — prin 
acumularea efortului fizic, a cu
noștințelor și experienței profe
sionale, folosind unelte și ma
șini — la obiecte sau instalații 
complexe de mare diversitate, cu 
utilizări importante în toate do
meniile producției materiale, ale 
vieții oamenilor. Sînt o serie de 
cunoștințe, de elemente care în 
mod obișnuit definesc profesia, 
dar foarte general: acelea pri- 
vindu-i pe constructorii sau re
paratorii de cazane cu aburi, de 
rezervoare. Se știe deci despre 
noi că tăiem table, batem nituri, 
fie pentru vase de toate mărimi
le, întrebuințate în întreprinderi 
industriale, în gospodarii parti
culare sau publice, fie pentru in
stalațiile generatoare de aburi 
sub presiune. De fapt, așa a apă
rut și s-a dezvoltat meseria noas
tră, ea reducindu-se și astăzi în 
multe domenii de muncă, la a- 
semenea lucrări. Dar in zilele 
noastre acestea reprezintă numai 
aspecte parțiale ale meseriei de 
cazangiu pentru că azi cazange- 
rie înseamnă mult mai mult.

Aici, în Uzina „23 August", un 
întreg atelier al secției „construc
ții metalice" este profilat speci
fic, pentru lucrări de cazangerie. 
Roadele muncii noastre de zi cu 
zi pornesc către întreprinderi din 
întreaga țară, dar și ca produce 
de export, într-o serie de țări din 
Asia, din Africă. Lucrăm la uti
laje chimice, de exemplu — reci
pient, rezervoare de 1000 metri 
cubi, pentru marile combinate 
chimice de la Brazi, Rimnicu-Vil- 
cea. Un asemenea rezervor sferic 
începe să existe, prin contribuția 
masivă a noastră, a cazangiilor, 
din foi metalice de mari dimen
siuni — de la 24 la 28 mm gro
sime, lungi de 6 metri, late de 
lfi m. Prima operație, deloc u- 
șoară : trasarea în segmenți. folo
sind temeinice cunoștințe de ma
tematică — în special geometrie 
— și desen tehnic. Urmează apoi 
„debitarea" (tăierea), operație ți 
mai dificilă, deoarece presupune 
folosirea unor mașini pe căi de 
rulare conturate cu precizii mili
metrice, care să asigure ulterior 
îmbinarea perfectă conform prin
cipiilor de construcție fi funcțio
nalității produsului. Segmenții 
„se ambutisează" (li se dau for
me rotunde, prin presare) în sec
torul cald și trec din nou prin 
mîinile cazangiilor care verifică, 
eventual corectează prin tăiere cu 
aparatul pneumatic, porțiunile de

0 LUPTĂ 
APRIGĂ,

DURĂ
(II ME
TALUL...

îmbinare, după care iți spun 
cucintul colaboratorii noștri cei 
euu upropuț, — sudoru. Fn» w- 
dare se constituie cele două emi
sfere ale cotorului rezervor, ur- 
mind ce in etapa finali, de pre- 
montai. cazangiu M urmoreoscă 
respectarea cotelor. exactitatea 
îmbinării segmențdor in zone, sd 
înlăture posibilele denivelări, a- 
bateri de la raza sferei.

După tehnologii apropiate lu
crăm. de asemenea, utilaje pentru 
combinatele siderurgice de la 
Galati. Hunedoara. Reșița. pen
tru fabrica de teci din Roman 
— furnale, cu toate instalațiile 
anexe ( pretocălrifoare de aer. mc 
de praf, conducte de legături, 
conducte meiare. clape de sigu
ranței, tobe de amestec pentru 
Siatii de aglomerare, oale de 
turnare, cei cu role pentru lami
noare. vagoane. In aceeași lupți 
de mlădiere a otelului diform, 
w angajăm capacitatea profesio
nala pentru a construi după cea 
mai nouă expresie a tehnicii in
stalații ^gigant" ale industriei 
materialelor de construcții sau 
refractare: mori de ciment, ajun- 
gmd la o greutate de peste 2OO 
tone, cuptoare de ciment de 315 
teme, care in procesul de produc
ție formează Jmu" de 70— 
100 m...

Finalsaree muncii in produ
se. in instalații de asemenea com
plexitate, foarte diverse ca da- 
tmutse. mmdria de o conduce 
metalul sie la forme primare la 
alcătuiri etît de complicate — 
iată marile satisfacții ale acestei 
peofesmni. OricH ne-or mles- 
ni lucrul maceratele podurile ru
lante ți ceieiahe mașini H in
stalații. efortul fix rămsne o 

noastre. lssseamni nu doar o i—- 
cordare a forței musculare a bra
țelor. ci p concentrare vizuală, 
auditivă. Lucrăm mu!‘ timp h in 
aer, la corpuri metalice de zeci 
de tone, suspendate la 5—6 m 
înălțime. Adesea nu numai de

O luptâ dura, migâloasâ pentru stâpînirea și mlădierea metalului în forma celor mai com
plexe produse — aceasta este profesiunea cazangiilor

Foto : C. CONSTANTIN
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a vedea volume în spațiu, depin- g 
de operativitatea unei intervenții 
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conform schițelor, realizarea lor ■ 
cu minim de efort. ■

însă, categoric, ceea ce asigu- ■ 
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REȚEAUA Șl,PROFILUL 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

ÎNVĂTĂMÎNTUL DE ZI

JUDEȚUL IAȘI
Publicăm în continuare rețeaua școlilor profesionale din acest 

județ, apărută in numărul nostru de ieri

ȘCOALA PROFESIONALA, IAȘI. str. Bucium, nr. 17. Tele
fon 1.24.88. Ministerul Construcțiilor Industriale.

— Ziaar-construcții ; dulgher ; electrician in construcții și 
instalații industriale ; instalator de încălziri centrale ; instalator 
de instalații pentru ventilare și condiționare ; lăcâtuș-mecanie 
utilaje de construcții și terasamente ; moizaicar-iaianțar ; izola
tor in construcții.

ȘCOALA PROFESIONALA, PAȘCANI, str. Gării, nr. 18. 
Telefon 110. (Pe lingă Uzina mecanică de reparat material ru
lant — Pașcani a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș-mecanic vagoane ; strungar ; lăcătuș-mecanic loco
motive.

ȘCOALA PROFESIONALA, HOLBOCA. Telefon 1.45.20. Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, MIROSLAVA, str. Bisericii, or. 

20. Telefon 1.50.15. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; electrician de întreținere și reparații.
ȘCOALA PROFESIONALA, PODUL ILOA1EL Ministerul 

Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA. IAȘI str. Sărăriei, nr. 189. Telefon 

1.27.66. Consiliul popular județean — zidari construcții; instalatori 
de instalații tehnico-sanitare și de gaze ; instalator de încălziri 
centrale , electrician în construcții și instalații industriale ; lă
cătuș mecanic in industria construcțiilor de mașini.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA IAȘI, str. N. Bălcescu, 
nr 28. Telefon t.34.37. Ministerul Sănătății.

JUDEȚUL IALOMIȚA
ȘCOALA PROFESIONALA. CALARAȘI. str. Plevnei. nr. 215. 

Telefon 13,08. (Pe lingă Combinatul de Celuloză și Hirtie — Că
lărași, aparținind de Ministerul Industriei Lemnului).

— Operator la fabricarea hîrtiei și celulozei ; lăcătuș mecanic 
industria chimică ; strungar.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, CIOCĂNEȘTI. Ministerul Agricul
turii și Silviculturii.

— Lăcătuș mecanic utilaje de construcții și terasamente : ma
șinist utilaje de construcții și terasamente.

ȘCOALA PROFESIONALA, CIULNIȚA. Ministerul Agricul
turii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.

ȘCOALA PROFESIONALA, FACAENI. Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, MARCULEȘTI — PERIȘORU. 

Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; electrician de întreținere și reparații ; lă

cătuș mecanic utilaje de construcții și terasamente.

CE FACI DUPĂ
BACALAUREAT?

RĂSPUNSURILE SÎNT

ÎNCĂ SUB SEMNUL

ÎNTREBĂRII
O ANCHETA FULGER efec

tuată nu de mult timp printre e- 
levii claselor a XlI-a secțiile 
real și uman, de la Liceul nr. 1 
, ,Grigore Alexandrescu“ din 
Tîrgoviște, cu puține zile îna
inte de examenul de bacalau
reat și de integrarea într-o for
mă sau alta de învățămînt post-; 
liceal, ne-a pus In fața unei 
realități : au ales sau nu o pro
fesie ? Ansamblul răspunsurilor 
a ridicat, în același timp, o se
rie de semne de întrebare asu
pra calității orientării profesio
nale privite sub diverse un
ghiuri.

PREGĂTIREA elevilor anche
tați (58) — dintre care 24 de la 
clasa umană și 34 de la clasa 
reală se situează la un nivel 
mediu ; 11 — cu note foarte 
bune, 13 — cu note bune, 14 — 
cu note mediocre și 20 — de co- 
rijenți sau cu note între 5 și 6. 
Dintre aceștia:

CANDIDAȚII VIRTUALI — 
(în cazul obținerii diplomei de

bacalaureat) la institutele de în
vățămînt superior formează o 
mare majoritate — 55 — față 
de numai trei aspiranți la un 
loc într-o școală tehnică. Faptul 
In sine ar fi îmbucurător, dacă 
toate aspirațiile ar fi dublate de 
argumentele celui mai imparțial 
martor : nota din catalog. In 
cazul nostru, pentru 31 de viitori 
„posibili* studenți notele nu 
justifică prin nimic certitudi
nea participării la un concurs 
dificil în care succesul poate 
fi construit numai pe baza unei 
pregătiri temeinice. De altfel, 
mulți dintre virtualii candidați 
la institutele pedagogice, uni
versitățile sau institutele poli
tehnice din diferite centre uni
versitare ale țării nu cunosc 
nici măcar titulatura exactă a 
lăcașului de învățămînt ales 
pentru consacrare. Așa am în- 
tîlnit, de pildă, candidați la 
„Universitatea de matematică* 
sau la „Institutul de limbă 
română* (?)

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
A

îndeletniciri tradiționale
la nivelul tehnicii mondiale

VAS1LE BRATU
cerzmîru. Uzina ^23 August"

Un domeniu specific octivitotii 
fetelor: industria conservelor

— Ce posibilități de a- 
firmare oferă tineretului 
rețeaua de învățămînt a 
Ministerului Industriei 
Alimentare ?

— Specificul industriei ali-
■ mentare oferă o bogată gamă
■ de meserii — unele cu o tra- 
a diție îndelungată în economia

românească, altele moderne, 
conturate'în urma progresului 
științifieo-tehnic la care asis
tam in zilele noastre. O carac
teristică importantă a indus
triei alimentar» constă în fap
tul că ea furnizează milioane
lor de oameni hrana necesară 
subzistenței. Industria alimen
tară trebuie să prelucreze in
tr-o proporție cît mai mare și 
cu randamente sporite resurse
le de materie primă agricolă în 
scopul satisfacerii nevoilor și 
exigențelor mereu crescinde 
aie consumatorilor. în acest 
scop, re-eaua de învățămînt o- 
feră tinerilor o serie cuprin
zătoare do meserii și speciali
tăți necesare subramurilor in
dustriei extractive, fermenta
tive, carne, lapte, morărit, con
serve, panificație. Pe întreaga 
perioadă de școlarizare fabri
cile tutelare și unitățile de în
vățămînt asigură condiții co
respunzătoare pentru însușirea 
meseriei — atit la școală cît și 
in atelierele de producție orga
nizate numai pentru elevi. La 
terminarea școlii, absolvenților 
li se asigură încadrarea in pro
ducție in meseria dobinditâ. ur- 
mărindu-se in continuare, cu o 
deosebită grijă, procesul de 
formare și perfecționare a a- 
cestora la locul de muncă. Din 
rindul acestora, fabricile selec-

• •••••

POȘTA PAQINII
Ghișmore Cornel — Siria, jud. 

Arad : Am transmis planurile 
invențiilor revistei „Cutezăto
rii*, pentru „Racheta cutezăto
rilor"

Cristoiu Andrei — jud. Vran- 
cea : în județul Brașov funcțio
nează Liceui industrial pentru 
construcții de mașini, Brașav, 
str. Turnului nr. 1 și Liceul- m- 
dustrial de chimie din Făgăraș. 
Deoarece întrebările ce mi- le 
pui au un caracter mai special, 
a dresează-te in scris unuia din
tre ele și vei primi lămuriri.

Adam Aurel — jud. Vaslui • 
Secția umanistă nu te împiedică 
să te prezinți la Institutul poli
tehnic, firește, dacă ai cunoș
tințele corespunzătoare de fizică 
și matematică. „Cel mai înalt 
nivel de calificare* în profesiu
nea dorită l-ai putea obține de
venind student al secției de 
radiotehnicâ a Facultății de e- 
lectrotehnică și telecomunicații 
de Ia Institutul politehnic din 
București. Numeroasele aparate 
construite „cu 10—12 scheme 
pînă la 5 tranzistori* par a-ți 
justifica speranțele. La nivel 
postliccal, îți recomand Școala 
postliceală pentru construcții de

Convorbire cu tov. ing. FLORENTINA RADU,
director adjunct in M.IA.

ționeazâ și recomandă pe cei 
mai buni pentru urmarea 
cursurilor imediat superioare. 
Totodată, celor care doresc 
să-și continue pregătirea teo
retică li se creează condiții 
pentru a putea frecventa 
cursurile serale sau fără frec
vență ale liceelor. Pentru 
cadrele tinere de muncitori, 
tehnicieni, maiștri, ingineri se 
organizează periodic cursuri 
de perfecționare și de infor
mare. cu toate noutățile teh
nice apărute pe plan intern și 
internațional.

— Ce ne puteți spune 
despre specificul mese
riilor din domeniul in
dustriei alimentare ?

— Meseriile specifice in
dustriei alimentare se pretează 
atit pentru calificarea fetelor, 
cît și a băieților. De pildă, me
seriile de preparator de conser
ve, de produse zaharoase, de 
produse din lapte, brutar, la
borant în industria alimentară 
sint, în majoritate, specifice 
activității fetelor. în cadrul 
acestor profesii, viitoarele gos
podine prelucrează alimentele 
la scară industrială, asigurînd 
hrana zilnică a populației ță
rii.

Avem și o serie de meserii 
specifice activității băieților 
cum sint: operator la fabrica
rea zahărului, a uleiului, mo
rar, lăcătuș mecanic de între
ținere a utilajelor și exploata
rea agregatelor frigorifice. De 
asemenea, pentru asigurarea 
cu cadre de muncitori și teh-

nicieni a flotei românești de 
pescuit oceanic, vom pregăti 
în școli profesionale și în licee 
industriale pescari și prelucră
tori de pește.

— Ce îmbunătățiri se 
vor aduce începînd cu 
acest an rețelei de învâ- 
țămînt din M.I.A. ?

bricatelor și produselor finite, 
în grupurile școlare de la Sibiu 
și București se vor introduce 
mașini de verificare și fixare 
a cunoștințelor care au fost 
confecționate în ateliere-școa- 
lă. O ultimă noutate, dar nu 
cea mai puțin importantă, este 
introducerea aplicării, deocam
dată cu caracter experimental, 
a testelor psihotehnice la ad
miterea în școala profesio-na-

Industria laptelui, unde se lucrează cu aparatură toarte mo
dernă, oferă tinerilor profesii interesante

— în primul rind, progra
mele școlare vpr cuprinde ulti
mele noutăți din domeniul 
tehnologiei industriei alimen
tare. Apoi, la majoritatea uni
tăților școlare, se construiesc 
noi ateliere-școală dotate cu 
utilaje din țară și din import. 
Se află în curs dotarea labo
ratoarelor școlare cu aparatură 
și instalații care să permită un 
control cît mai riguros al cali
tății materiilor prime, semifa-

de SEN ALEXANDRU

VIAJA

Ceea ce îți va permite să-ți îm
paci onorabil cele două iubiri. 
Și pentru că te-am lămurit, răs- 
punde-mi te rog și mie la o în
trebare : dacă la lecțiile care ți 
se par mai frumoase „privești 
absentă pe fereastră și te gîn- 
desti la altceva*4, ce faci la cele
lalte?

BATE LA UȘA
mașini, București, str. Zborului 
nr. 7—9, care pregătește și în 
specialitatea : montarea și re-; 
glarea aparatelor de radio și 
televiziune.

Ubrcea — Sibiu: Facultatea 
de matematică (cursuri fără 
frecvență) funcționează în ca
drul Institutelor pedagogice din 
Iași (str. Culturii nr. 3), Timi
șoara (Bd. V, Pîrvan nr. 4), 
Cluj (Piața ștefan cel Mare, nr. 
1). Cursurile au o durată de 4 
ani. Concursul are loc între 
5—12 septembrie 1970. Vă este 
necesară și o adeverință din 
care să reiasă că sînteți încă-

drat in producție. Materia pen
tru admitere este cea din liceu.

C onsCantinescu Violeta — Sec
torul 4 — București : Dumneata 
trebuie să fii foarte prevăză
toare dacă, de la vîrsta de 15 
ani, te interesează soluția unei 
probleme care se va rezolva abia 
după examenul de bacalaureat. 
Oricum, atunci nu va fi greu 
să te hotărăști ; dacă nu vor in
terveni pînă atunci unele modi
ficări, te informez că la Facul
tatea de limbă și literatură ro
mână se face secundar o limbă 
romanică, aceasta puțind fi, în 
cazul dumitale, limba franceză.

Elena Matei — Vulcan, Hune
doara ; Immanuel Kant și lim
ba spaniolă, corespondențe pe 
teme literare, compilații iar pe 
deasupra, luna ca idol de uz 
personal ! Stimată Elena, nu ți 
se pare că ..supradimensionezi* 
puțin propriile puteri, că plu
tești la suprafață ? In ceea ce 
mă privește, cu riscul de a nu 
fi de acord cu tov. St. I., stu
dentul care ți-a certificat o gîn- 
dire matură, mi se pare că toc
mai pe linia asta ar trebui sâ fii 
mai atentă, sâ faci mai puțin 
dar mai bine. Ca profesiuni po
trivite : învățătoare sau biblio
tecară. P.S. Elena sau Helene ?

Enache Florica — Ștefănești, 
jud. Vîlcea. Școlile care te inte
resează ar putea fi: Institutul 
de învățători de 2 ani, șco
lile postliceale de steno
dactilografie (București și Cra
iova), Școala postliceală pentru 
cultură și artă, București, Șo
seaua Străulești nr. 1, sectorul 7 
bibliotecar, vînzător în librărie).

lă, fapt care va permite o mai 
buna orientare și selecție pro
fesională.

— Ce se prevede în 
viitor pentru optimiza
rea invățămîntului pro
fesional în domeniul de 
care vă ocupați ?

— în cadrul planului cinci
nal, conform Directivelor Con
gresului al X-lea, sarcinile in
dustriei alimentare sînt simți
tor sporite. De aceea, ne preo
cupă foarte mult și optimiza
rea pregătirii cadrelor pentru 
toate ramurile și specialitățile. 
Se prevăd a se construi noi 
unități școlare în orașele Ti
mișoara, Oradea, Iași, Con
stanța, care vor pregăti cadrele 
calificate pentru noi și moder
ne obiective industriale din ra
mura noastră. în același timp, 
se vor da în folosință 2 400 de 
locuri în internate și 12 000 
metri pătrați suprafețe de a- 
teliere-școală.

— Care este aportul și 
ponderea tineretului în 
dezvoltarea industriei a- 
limentare ?

— în cadrul a numeroase 
fabrici și uzine, în special la 
cele intrate recent în funcțiu
ne, există un procent majori
tar de tineri, care dovedesc o 
impresionantă dragoste față de 
meseria aleasă, contribuind la 
realizarea sarcinilor ce le re
vin, în special prin mărirea 
productivității muncii.

Grija deosebită a conduceri
lor unităților industriale pen
tru educarea și perfecționarea 
profesională a tineretului este 
un factor dinamic în integra
rea sa în meseriile alese și, 
implicit, în realizarea tuturor 
răspunderilor asumate în pro
ducție.

c. s.

('ancheta^
^noastră/(

CARE SINT ȘANSELE 
SUCCES ? în nouă cazuri, 
sibilitatea unui eșec nu a 
nici măcar teoretic prevăzută. 
„Refuz posibilitatea acestei va
riante4*, „Voi da acolo unde 
sînt sigur de reușită", sînt nu
mai două exemple spicuite din 
cele nouă răspunsuri care, la 
rindul lor. aparțin în majorita
te iTaor elevi corijenți sau cu 
note mediocre. Un fel de poli
tică a struțului, o flagrantă 
lipsă de curaj în fața unei si
tuații obiective — confrunta
rea apropiată a aspirațiilor cu 
posibilitățile reale — vor aduce 
în aceste cazuri, multe surpri
ze neplăcute candidaților la stu
denție. Un alt element care poa
te compromite considerabil șan
sele de succes, îl reprezintă y

STABILITATEA OPȚIUWb» 
LOR. Cu o pondere mare în 
cazul elevilor tîrgovișteni acest 
element nu este lipsit de pro
cente deloc -neglijabile de labi
litate : 20 la sută-" la clasa uma
niștilor și 25 la sută la clasa 
realiștilor. Cu cîteva săptămîni 
înaintea unui examen ce dă 
prima foaie de drum pentru 

• integrarea socială corespunză
toare, mai sînt elevi care osci
lează între fizică și chimie, în
tre mecanică și medicină, în
tre arhitectură și matematică, 
între piscicultura și silvicultu
ră (?) Procentele majoritare de 
oscilație mi-au fost oferite tot 
de elevii cu o slabă pregătire, 
unii dintre ei cu note sub li
mită la materiile impuse de exa
menul de admitere în facul
tate.

FACTORUL DETERMINANT 
AL OPȚIUNII este în propor* 
ție de 60 la sută pasiunea ma
nifestată față de profesiunea 
aleasă. Dar dacă această alege
re este pe deplin justificată 
de șirul de note mari la toate 
obiectele din catalog, el apare 
lipsit de greutatea morală ne
cesară în cazul elevilor „pasio
nați" de o profesiune, dar care 
nu trec de hotarele mediocrită-j 
ții nici măcar la materiile dr 
bază ale acestor profesiuni. 
Descoperim astfel, sub acest 
cuvînt, care presupune putere 
de muncă, dăruire, perseveren
ță, luciditate, o totală absență 
de realism în evaluarea proprii
lor posibilități, o inaderență 
pronunțată, la imperativele u- 
nei profesiuni. Comparația per
manentă pe care am făcut-o la 
fiecare răspuns cu notele din 
catalog a fost determinată de 
inatacabila logică a proporții
lor ce trebuie să existe într® 
calitatea pregătirii și posibili
tățile de afirmare Intr-un do
meniu sau altul.

E SUFICIENT MANUALUL 
DE LICEU ? Majoritatea răs
punsurilor afirmative — 50 la 
sută din totalul elevilor între
bați — aparțin și de astă dată 
elevilor cu note mici. îmbogă
țirea informației cu bibliogra
fia recomandată de manual, cu 
presa de specialitate, cu alte 
tipuri . de manuale sînt va
riante ignorate pentru „proba 
de foc* a admiterii, deși aces
tea ar fi putut fi foarte utile 
chiar pentru apropiatul ba
calaureat.

Dacă utilizarea exclusivă a 
cursurilor universitare sau a 
tratatelor academice este con
traindicată, nu este mai puțin 
adevărat că neglijarea oricărei 
forme de optimizare a studiului 
individual reprezintă o alterna
tivă tot atît- de săracă în efec
te pozitive.

Aceste cîteva semne de între
bare descoperite pe un teren 
unde maturitatea argumentelor 
necesare alegerii unei profesii, 
ar fi trebuit să fie inatacabilă, 
demonstrează o orientare școla
ră șl profesională incompletă, 
deficitară. Minusurile apar pe 
placul informației elevilor a- 
supra posibilităților de afirma
re în multiple forme de învă
țămînt, cît și pe planul îndru
mării individuale spre meseria 
sau profesiunea cea mai potri
vita. Diploma de bacalaureat 
nu este numai un instrument 
administrativ ce conferă auto
mat fiecărui elev dreptul să s® 
înscrie la examenul de admite-? 
re pentru o facultate sau ălta.

Aceasta oferă tînărului absol
vent de liceu, o multitudine de 
căi de afirmare în diverse gra
de de învățămînt sau în produc
ție.

Dar. din păcate, toate aceste, 
drumuri sînt ignorate de prin
cipalii beneficiari — elevii de 
astăzi, absolvenții de peste puți
nă vreme. Procentele și conclu
ziile acestui sondaj nu pot fi fără 
nici o îndoială generalizate ț 
însă asemenea situații se Intîl- 
neșc încă în destule școli la 
nivelul claselor a XlI-a acum, 
cu prea puțin timp înaintea 
examenului de bacalaureat- și 
pentru foarte mulți elevi, cu 
prea puțin timp înaintea unui 
alt examen, dificil și angajant.

CĂLIN STĂNCULESCU
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Am ales această cale de apropiere^ de pătrundere In uni
versul de probleme ale producției dintr-o secție a unei mari 
întreprinderi, considerînd-o mai directă, mai cuprinzătoare. 
Trei zile, trei ipostaze: muncitor, maistru, șef de secție. In an
grenajul intim al sarcinilor de fiecare clipă a acestora, mă 
aflam de fapt mai aproape de munca, de viața din uzină a 
întregului colectiv de salariați. Fără pretenția de a fi reținut 
totul, aspectele pe care le-am surprins sînt multiple. Iată-le, 
de altfel, inserate în rîndurile care "urmează.

*
i

Periodic, așa cum se obișnuieș
te, se analizează activitatea. Pe 
șantierele naționale ale tineretului 
operațiunea se face de obicei la 
careu. Zilele acestea, primele ca
reuri ale brigadierilor de pe Lo
tru ne-au oferit și prilejul să cu
noaștem îndeaproape rezultatele 
muncii lor, greutățile întîmpina- 
te, obiectivele pentru perioada 
imediat următoare.

I Ne aflăm la Malaia. După ce
remonialul obișnuit (raportul șe
filor de echipă, ridicarea drape
lului ș.a.) referatul prezentat de 
Aurel Ciripan, comandantul bri
găzii, ne introduce în miezul pro
blemelor. Se pronunță primele 
cifre și, legate de ele, și primele 
nume. In capul listelor 
sînt așezate numele minerilor Ion 
Mîndruț, Marin Dobre, Mihai 
Obuz, ale betoniștilor Gh. Stoica, 
Marin Zăvideanu, Gh. Mareș, ale 
mecanizatorilor Vasile Prodan și 
Constantin Dumitrescu și alții. 

Glasul comandantului s-a în
tunecat și a căpătat accente gra
ve cînd a pronunțat numele, e 
adevărat mult mai puține decît 
cele de dinainte, ale brigadierilor 
care nu au manifestat suficientă 
preocupare pentru angajarea lor 
în efortul colectiv. Și dacă ei au 
apărut în fața careului în această 
postură, e sigur că nu vor mai 
putea să ridice ochii decît după 
ce vor fi făcut dovada corectării 
ac&tei poziții. După tonul aspru 
cu care au fost judecați de către 
colegii lor de muncă, au înțeles 
că nu au de ales altă cale. Poate 
tocmai de aceea — semn al unui 
ultim avertisment — dezbaterile 
pe această temă nu au mai con
tinuat. Problemele de producție 
au revenit din nou în discuție, 
în centrul atenției au fost așezate 
cele privind planul de betonare. 
Brigadierul Gh. Mareș și șeful 
schimbului de betonare Gh. Des- j 
pa s-au referit pe larg la necesi- 
tatea unei mai bune organizări 
a echipelor, la îmbunătățirea ca
lității hetoanelor și 'la. reglemen
tarea transportului de beton la 
frontul de lucru etc. Nu întîmpld- 
tor betoniștii lotului Malaia au 
obținut cele mai bune rezultate 
pe grupul de șantiere la aceste 
lucrări. Ei au reușit să reducă 
din decalajul existent inițial între 
fondul de excavare și betonare și 
să realizeze lunar între 150 și 
180 metri liniari, mergînd cu in
jecțiile de umplere și finisajul 
imediat în spatele fronturilor de 
betonare, ceea ce reprezintă un 
bun cîștigat al experienței de la 

rgeș.
Executarea lucrărilor într-un 

ritm ridicat, cerință impusă de 
respectarea termenului de punere 
în funcțiune în anul 1972 a pri
mei turbine, necesită — așa cum 
accentua tov. inginer Gh. Cocos, 
directorul general al Crupului de 
șantiere — folosirea unor utilaje 
modeme de mare productivitate, 
care, pe de o parte, în condițiile 
specifice de execuție de la noi, 
trebuie să înlocuiască o cantitate 
foarte mare de manoperă, iar pe 
de altă parte să asigure avansa- 
mente subterane care nu au mai 
fost atinse pînă acum în țara 
noastră. Aducțiunea principală 
de la Rudăreasa a fost dotată In 
ultimul timp cu o bandă trans
port oaie* de mare productivitate. 
Totodată au fost introduși vago- 
neții GBEAMBY de trei metri 
cubi. In felul acesta galeria (a- 
val), care ridica probleme din 
punct de vedere al termenului, 
este scoasă din punctul critic, 
avanșamentele urmînd să crească 
simțitor: de la 40—50 m.l. cît 
era înainte de mecanizare, la 
75—80 m.l. Reținem un amă
nunt : banda transportoare a fost 
realizată în atelierele centrale de 
către echipa de confecții condu
să de Hie Sava. Iar dacă minerii

C. Tomescu, Ion Șuia, N. Horen- 
(duc, Mihai Sîrbu și ceilalți tineri 
brigadieri din subteranul Mănăi- 
lesei sînt mulțumiți de funcțio
narea acestui agregat, cuvintele 
de laudă trebuiesc adresate tu
turor celor 43 de brigadieri de 
la auto-ateliere, care nu au făcut 
nici un rabat calității. Aici, unde 
își desfășoră activitatea 200 de 
brigadieri, se execută toată gama 
de reparații (utilaje, aprataj e- 
lectric, motoare), confecții meta
lice și mici mecanizări de pe în
tregul șantier; aici se asigură 
ritmicitatea producției în galerii; 
aici se fac cofrajele și cintrele 
pentru betonarea galeriilor; și tot 
aici au fost confecționate cofra
jele de aluminiu ale unui nou sis
tem de betonare aflat în curs de 
exp erimentare.

L-am întrebat pe Petre Bră- 
descu, comandantul brigăzii de ti
neret, dacă are emoții în legătură 
cu acest experiment. Mi-a răs
puns scurt:

— Totul este perfect. Se mer
ge la sigur.

— Ce obiective vizați în con
tinuare P

— In primul rînd avem niște 
restanțe care ne preocupă în mod 
deosebit, și care trebuie neapărat 
rezolvate; e vorba de niște Be- 
lazuri pentru baraj. Măsurile 
le-am stabilit, vom trece imediat 
la concretizarea lor.

Înregistrez stadiile lucrărilor, 
rezultatele obținute de celelalte 
loturi unde activează brigăzile de 
tineret. Rar mi-a fost dat să în
tâlnesc aici, pe Lotru, atâtea eve
nimente concentrate într-un ca
dru de timp relativ scurt. La 
centrala subterană s-a ajuns cu 
excavarea cavernei pentru cele 
trei turbine cu 6 metri deasupra 
cotei finale. Se lucrează la beto-

narea bolții sălii transformatoa
relor și la excavarea galeriilor ba
relor. Platforma de montaj — 
terminată cu mult inainte — a- 
rată ca o adevărată uzină pentru 
asamblarea podurilor rulante de 
160 tone și a turbinelor. La con
ducta forțată sînt în curs de 
montare virolele metalice de 
30—-40 tone și continuă betona
rea după metoda, folosită prima 
dată în țară, cu beton fluid. Cu 
cîteva zile în urmă au fost puse 
in funcțiune instalațiile speciale 
pentru lansarea tronsoanelor de 
blindaj pe la partea superioară 
a conductei forțate.

Pentru prima dată lotul con
strucții Voineșița, cu 100 de bri
gadieri în formațiunile de lucru, 
a reușit să-și realizeze planul, 
dînd în funcțiune partea de folo
sință pentru magazin alimentar, 
aprozar, cofetărie din cadrul ma
relui complex aflat în construc
ție. Rînd pe rînd cad schelele și 
la vilele din colonia beneficiaru- j 
lui care se găsesc în faza ultime
lor finisări. Se lucrează intens la 
clădirea unui spital, a unei școli, 
a unui restaurant etc.

Înțelegi, din aceste scurte dar 
semnificative analize făcute I 
la careu, din simpla urmărire a I 
lucrărilor, din discuțiile cu șefii I 
de lot sau de brigăzi, că s-au I 
produs, așa cum remarca coman- ] 
dantul șantierului național de pe I 
Lotru, tovarășul Petre Gras, I 
schimbări evidente în munca și I 
viața tinerilor de pe marele șan- I 
tier hidroenergetic. Organizarea I 
brigăzilor de tineret a creat un I 
mai mare prestigiu tinerilor con- I 
structori, organizației de tineret. I 

Rezultatele primului careu al I 
brigadierilor o dovedesc cu pri- I 
sosință. I

VASILE RĂVESCU ■

INTÎIA
SUDOR AUTOGEN 
PÎNĂ LA... PAUZA 

DE MASĂ
j Cîteva minute după ora 7 sînt 

în secția a 4-a. Aruncîndu-mi o 
privire mustrătoare — și doar 
n-am întârziat mai mult de 5—6 
minute — 
Anghel mi-a 
făcut. M-am 
după vreo 
Pînă atunci _____
la punct,, cu alte cuvinte mi-am 
organizat științific locul de 
muncă, așa cum ni se recoman
dă cu toate prilejurile. Dar 
după vreo oră de activitate, 
n-aș putea spune, prea intensă, 
mă apucase o inexplicabilă mo- 
leșeală, poate din cauza căldurii 
de afară, încît îmi stătea gîndul 
numai la baltă. Ce zic eu „bal
tă" ? Un adevărat paradis. Așa 
arată malul Dunării în aceste 
zile însorite de mai. Dar am 
tăcut și mi-âm văzut de treabă, 
adică m-am făcut că muncesc 
pînă la ora 11 cînd a sunat pau
za. Așteptam sirena așa cum la 
școala așteptam că sune clopoțe
lul. Am zbughit-o spre poartă.

Intr-adevăr, Dumitru Biroves- 
cu, pentru că în persoana lui mă 
„erijasem" ca pretext publicistic, 
nu se gîndise nici un moment 
la complicațiile pe care avea să 
le provoace plecarea lui din sec
ție la jumătatea zilei de muncă. 
Așa cum de altfel nu se

maistrul Nicolae 
arătat ce am de 
apucat de treabă 

jumătate de oră. 
mi-am pus sculele

A >?

LA UȘILE ÎNCHISE
ALE... SPIRITULUI
ORGANIZATORIC

gîndise niciodată în nenumă
ratele rînduri cînd lipsise ne
motivat. Iată-ne însă împreu
nă cu maistrul Nicolae An
ghel prinși în păienjenișul acestor 
complicații. Se făcuse ora 12 și 
echipa de lăcătuși a lui Biroves- 
cu nu-și putea continua activita
tea fără sudor. Maistrul aleargă 
dintr-un sector în altul, pentru a 
găsi pe cineva să înlocuiască pe 
„fugar". în cele din urmă, soli
cită ajutorul tînărului Sever Bru- 
maru.

— Consecințele s-au oprit Ia 
acest nivel ?

— Nicidecum, precizează tova
rășul Anghel, Stînd degeaba timp 
de jumătate de oră, pînă l-am 
găsit pe sudorul care să-1 înlo
cuiască, membrii echipei lui Biro- 
vescu au declanșat aceeași întâr
ziere echipei care pe fluxul teh
nologic depinde de ei.

— Deci 12 oameni își irosesc 
jumătate de oră din pricina unuia 
care comite un act de indisci
plină. Care sînt pierderile sufe
rite de uzină ?

— E simplu de calculat. Sar
cina productivității muncii pe 
muncitor este de 19 020 lei pe 
lună, adică 732 lei pe zi, respec-

tiv 91,05 lei pe oră. Cei 12 mun
citori au pierdut 30 de minute 
echivalent cu 540 lei.

La prima vedere, pare o su
mă neînsemnată. Dar cazul con
semnat de noi în ziua respectivă 
nu este, din păcate, singular. Du
pă cum ne informează tovarășul 
Ștefan Țăroi, secretarul comitetu
lui U.T.C. pe uzină, în trimestrul 
I, numai în rindul tinerilor s-au 
înregistrat 5 079 ore-om absențe 
nemotivate, care cumulate cu ale 
celorlalți salariați se ridică la 
22 000 ore-om. Paguba este 
imensă : peste 2 000 000 lei.

în fața acestui lanț de urmări 
păgubitoare, de consecințe răs- 
frînte asupra bilanțului uzinei, 
am regretat că l-am „substituit" 
chiar pe unul dintre indiscipli- 
nați, cînd în jurul meu erau sute 
de muncitori, sute de tineri în 
postura cărora puteam să fiu 
mîndru. Am făcut-o însă cu mo
desta speranță că cei ca Biroves- 
cu vor avea încă un prilej să-și 
vadă isprava și să mediteze la ea. 
De aceea, a doua zi eram din 
nou în secția a 4-a a uzinei din 
Tumu-Severin. De data aceasta 
însă, pregătit să-mi iau în primire 
„postul" de maistru...

ZIUA 
A DOUA

MAISTRU SAU...

DISPECER?.
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Comună specifică de stepă, Dor Mărunt aspiră spre civilizația orașului

(Urmare din pag. I) 
cunoscut în tot județul și de toți 
vînătorii însemnați din țară și de 
toți consulii din vremea aceea 
și de alți străini care veneau să 
vîneze dropii, (...) așezat pe mo
șia de la gura Bărăganului" pe 
valea Gerului, în jurul bordeiului 
căruia s-au adunat și alții cu ca
sele lor, Abia am deschis evan
taiul acestei legende că primarul, 
reinnodînd cu virtuozitate firul 
neterminat al istoriei, ne-a măr
turisit marea sa pasiune pentru 
această „materie a spiritului" — 
ISTORIA însăși — pasiune pe 
care o hrănește cu cele mai rare 
achiziții din anticariatele bucu- 
reștene.

— Dar istoria prezentă care-și 
depune în Dor Mărunt etapele

DOR MĂRUNT

— Dacă secțiile pe care le-a 
colindat maistrul dumneavoastră 
și-ar onora în timp și cu toata 
răspunderea comenzile către cele
lalte secții, ar mai fi necesar dis
pecerul de care vorbiți ?

*— Nu. dar, deocamdată situa
ția este cea pe care ati consta
tat-o. Și-acum, adaugă șeful sec
ției, tovarășul ing. Constantin 
Epuran, să precizez un lucru: 
tovarășul Barbu Dulamă este un 
maistru bun, conștiincios. Lipsu
rile lui despre care am discutat, 
sînt specifice și altor maiștri, ele 
fiind generate de o nesatisfăcă
toare organizare a producției, a 
activității de ansamblu din uzina 
noastră, și de care în mare parte 
ne facem răspunzători, chiar noi 
șefii de secții.

A fost o precizare, care m-a 
determinat ca în a treia zi să 
„devin" șeful secției respective.

ZIUA
A TREIA

ȘEF DE SECȚIE

DAR UNEORI

PREA DEPARTE

DE SECȚIE

ei cele mai hotărîtoare, reia Ion 
D. Popa, are un alt farmec, nou 
profund stimulator. Aș vrea să 
mă credeți că fiecare zi e o 
filă pe care seara trag o linie și 
consemnez cronica ei oficială, 
locală. Bunăoară: astăzi s-a 
început construcția a încă 5 
locuințe individuale, s-a aprobat 
devizul extinderii sediului admi
nistrativ, s-a trecut la etapa de 
construcție a plafoanelor noului 
local de școală, s-a extins trotua
rul din centrul comunei cu încă 
vreo cîțiva zeci de metri, s-a 
reanalizat documentația pentru 
dublarea capacității castelului de 
apă de la C.A.P. în vederea asi
gurării comunei — începînd din 
acest an — cu apă potabilă — și 
alte și alte asemenea acte, nemai- 
punîncl la socoteală muncile e- 
fectuate astăzi pe cîmp, care, și 
așa, sînt respirația noastră fireas
că, de fiecare zi.

Bărbatul din fața mea are 44 
de ani însă romantismul entu
ziast al gîndurilor pe care mi le 
împărtășește îi lasă pe față, dar 
mai ales în privirea inteli
gentă și caldă, unda unei lumini 
neobișnuit de tinere, alunecată 
peste ridurile pe care, înțeleg eu, 
munca i le-a sculptat pe obraz.

CIFRELE DE PRODUCȚIE — 
COLOANE DE SUSȚINERE 

ALE UNUI EDIFICIU PREȚIOS 
BUNĂSTAREA

«...întotdeauna casele care se ridicau în Dor Mărunt erau așezate 
cu ferestrele nu înspre biserica satului, ci către școală"

Astăzi, Dor Mărunt este una 
din comunele cu cea mai mare 
putere economică din județul Ia
lomița. Așezată într-un microcli
mat specific, averea satului o con
stituie pămîntul cu cele mai alese 
virtuți productive din cîmpia Bă
răganului — cernoziom ciocola- 
tiu, untos la pipăit. Capacitățile 
virtuale ale acestui sol au fost 
puse în evidență cu maximă ren
tabilitate abia în anii socialismu
lui care au dat alt curs vieții sa
telor noastre, cînd munca în co
lectiv reprezintă condiția funda
mentală desfășurării unei agricul
turi științifice bazată pe o agro
tehnică modernă.

— Pămintul acesta își are stă- 
pînii pe care îi merită, sublinia
ză Constantin Popa, președinte
le C.A.P. „Ho Și Min", una din 
cele trei cooperative agricole din 
Dor Mărunt. Înainte, pe ulițele 
satului umbla sărăcia. Pămintul 
erau tot ăsta, dar fiecare îl hărții- 
iam cum ne pricepeam, nu aveam 
nici metode și nici unelte meca
nizate de lucru ca astăzi. Noi 
ne-am schimbat și o dată cu noi 
s-a schimbat și pămintul. Acuma 
sîntem cu toții bogați.

— Mi-aduc aminte că la în
ființarea, în 1950, a cooperativei 
noastre, n-aveam în sectorul zoo
tehnic decît o vacă, intervine 
contabilul șef Teofil Pudici, 
„starostele financiar" cum este 
supranumit și care ține neapărat 
să-mi comunice cu exactitate ci
frele de bază, revelatorii. Știți cit 
strîngeam după un hectar înain
te de cooperativizare ? 1 200 ki
lograme grîu și 2 000 de kilogra
me porumb. Acuma — cine a 
mai pomenit ? — 4 203 kilograme 
grîu și 8199 kilograme porumb 
la hectar!

Pentru obținerea celei mai 
mari producții de grîu în anul 
trecut, cooperativei agricole „Ho 
Și Min" i s-a înmînat premiul I 
pe țară și drapelul de fruntașă 
pe ramură. Fiecare cooperator 
din Dor Mărunt își face un titlu 
de cinste din această remarcabi
lă distincție. Argumentele acestei 
îndreptățite mîndrii sînt nume
roase. Cîteva: valoarea produc
ției globale obținute anul trecut 
a fost de 34 623 306 lei. Ziua de 
muncă a fost evaluată la peste 
40 de lei, nemaiconsiderîndu-se 
și retribuția suplimentară. Iată o 
parte din „zestrea motorizată": 
10 autocamioane cu remorcile 
lor, un autoturism de teren, 5 
tractoare proprii etc.

FERESTRE PRIN CARE INUNDA 
LUMINA

Comună specifică de stepă, 
Dor Mărunt se deșiră pe traiectul 
a cîtorva kilometri. Profesoara

Maria Popa, secretara comitetului 
U.T.C. pe comună, îmi face cu
noștință cu satul: aici e stadio
nul construit de tineret, aici far
macia, magazinele, brutăria, iar 
aici e școala — clădire dată in 
folosință in 1964 cu 8 clase și 2 
laboratoare; dincolo se constru
iește un nou local cu încă 8 cla
se ce vor fi date în folosință în 
toamna acestui an. Dor Mărunt 
— comună care afiliază încă 5 
sate — are în total 8 școli, 1 572 
elevi, 87 cadre didactice — pro
fesori, elevi și educatoare. Dezi
deratul științei de carte este un 
orgoliu mai vechi al acestor lo
cuitori. De altfel, mi se spune — 
poate tot din înclinația către le
gendă și metaforă — întotdeau
na casele care se ridicau în Dor 
Mărunt erau așezate cu ferestre
le nu înspre biserica satului, ci 
către școală. Din rindul fiiloi 
comunei — dovada cea mai con
cludentă a acestei consecvente 
pasiuni pentru lumina cărții — 
cu ani în urmă, s-a ridicat elevul 
Nicolae Popescu-Doreanu, care 
avea să ajungă un eminent pro
fesor universitar, precum și mi
nistru al învățămîntului, consoli
dând astfel în funcția cea mai de 
sus aspirațiile generațiilor de iu
bitori ai cărții din comuna natală.

Doctorul specialist-pediatru 
Victor Filip îmi vorbește despre 
nepoții moșului Doru ăl Mărunt.

— Spitalul acesta era așezat pe 
la 1900 departe de vatra satului, 
îmi spuse el conducîndu-mă.prin 
saloanele cu 135 de paturi. Fu
sese construit drept izolator de 
boli contagioase cu caracter so
cial (ex : tifos exantematic) boli de 
mult dispărute. Acum satul s-a 
extins și l-a cuprins ca pe o in
stituție în perimetrul său la care 
au acces gratuit toți cooperatorii. 
Copiii lor pe care i-ați văzut, pro
babil, la grădinițele ori la școlile 
din comună, nu au de ce să-și 
mai întrerupă învățătura sau jo
cul. Sîntem un număr destul de 
mare de medici care veghem asu
pra sănătății lor. Astăzi am înre
gistrat cea de a 139-a naștere. A- 
dăugați cifrelor pe care le-ați în-

Spitalul acesta era așezat pe 
la 1900 departe de vatra sa
tului. Acum, satul s-a extins 
și l-a cuprins ca pe o insti
tuție în perimetrul său la care 
au acces gratuit toți coopera

torii

Fotografii: N. SCARLET

registrat încă una: 82 000 de lei 
constituind indemnizațiile acorda
te anul trecut pentru cel de-al 
treilea copil născut. Bărăganul 
nu mai are ferestre în părnînt, ca 
vechile bordeie de pe vremea lui 
moș Doru. Acum satul tot este 
o fereastră prin care inundă lu
mina. Mai avem nevoie de o baie 
publică, de o casă de cultură, de 
cîteva modificări de drumuri; 
iată că acum se dublează linia 
ferată către București — și Dor 
Mărunt va fi cu certitudine nu 
o haltă din cîmpia Bărăganului, 
ci o așezare urbană de prestigiu, 
așa cum merită acești gospodari 
ai pămîntului.

Avea să fie o zi cu sarcini 
complicate. Cei 87 de oameni din 
„subordinea" mea trebuiau să 
monteze 13 vagoane de marfă, și 
să predea beneficiarului străin 
alte 17 vagoane. La 6,55 eram 
lingă ceasul de pontaj. Doi mun
citori au întîrziat cinci minute. 
Le-am făcut observație. Ce era 
să le fac altceva ? După care am 
arătat șefilor de echipe ce au de 
făcut. în acest timp muncitorii 
s-au echipat, și-au pregătit mate
rialele și sculele. La 7 și 15 ei 
au început să lucreze efectiv.

Lăsîndu-i să-și vadă de treabă, 
am plecat prin uzină. Firește, nu 
să mă plimb. M-am oprit mai 
întîi Ia sectorul de fierărie al sec
ției I.

— Tovarășe maistru Popescu, 
mă interesează dacă ne-ați făcut 
mînerele, suportii. scările de colț, 
scările de la gheretă și celelalte 
piese de care avem nevoie ?

— încă nu 
dăm bătaie...

De-aici am
strungărie.

— Tovarășe
I am venit pentru piulițele crene- 
I late. Știți, muncitorii mei nu pot 
I monta vagoanele fără aceste piu- 
I lițe-
| — Regret, dar n-avem mate-
I rial...
| Și așa mai departe, în alte
I secții...
| Cînd am ieșit, destul de des- 
I curajat de la sculerul șef, m-am 
I uitat la ceas. Trecuseră două ore 
I de alergătură prin uzină- Cînd 
I din nou am ajuns la oamenii mei 
I pe fazele de lucru, i-am găsit pe 
I unii în încurcătură. Nituitorii îmi 
I reclamau că n-au suficientă pre- 
I siune la aerul comprimat, din 
I cauza compresorului care se afla 
I la o distanță prea mare de lo- 
I cui lor de muncă, un șef de echi- 
I pă se plîngea că i s-a făcut ob- 
I servație de către C.T.C. pentru 
I aspectul unor obloane de aeri- 
I sire, pe care băieții le lovesc cu 
I ciocanele în timpul montării, că 
I găurile cutiei vagonului nu se su- 
I prapun exact cu găurile ramei 
I obloanelor, ceea ce îngreunează 
I munca și calitatea montorilor.
I ...Și iar problema cu „așa mai
I departe" !
I Cred că ați înțeles, că și în 
I acest caz, reporterul l-a substituit 
I doar publicistic pe maistrul res- 
I pectiv, scriindu-i „jurnalul" la 
I persoana I. Pentru că practic 

n-am făcut altceva decît să-1 în
soțesc îndeaproape pe tovarășul 
Barbu Dulamă pe parcursul celor 
opt ore de muncă, iar în final, 
să-i cer șefului de secție apre
cierea.

— Care considerați că au fost 
I punctele „slabe" în activitatea 
I de o zi a acestuia.

— Să le luăm pe rînd : a fost 
îngăduitor cu cei doi întîrziați, 
sanctionîndu-i cu o simplă obser
vație-

— Ce prevede în acest sens 
regulamentul de ordine interi
oară ?

— Chiar penalizarea cu un a- 
numit procent din salariu, mai 
ales că absențele nemotivate, 
cum ați văzut și în ziua pre
cedentă și întârzierile în uzina 
noastră, ne dau destulă bătaie de 
cap.

— Și mai departe ?
— Ar fi cele 15 minute „goale" 

de la începerea schimbului. Mun
ca efectivă trebuie să înceapă 
pentru toți muncitorii la 7 fix. 
Pentru aceasta șefilor de echipă 
trebuie să li se „distribuie" sarci
nile și să li se dea toate instruc
țiunile Ia sfîrșitul schimbului din 
ziua precedentă.

— Cele 15 minute, presupun 
peste 21 de ore-om pierdute. 
Dacă calculul s-ar face la nive
lul uzinei, la cît s-ar cifra pagu
bele ?

— Vă dați seama, că sînt 
tr-adevăr îngrijorătoare.

Maistrul s-a identificat 
sarcinile unui dispecer, pe care 
din păcate secția noastră nu-1 are, 
lipsindu-i în acest timp pe oame
nii săi de asistența tehnică atît 
de necesară în fiecare clipă.

sînt gata, dar îi

mers în secția

maistru Tînjală,

în-

Mi-am început noua „activi
tate" în după-amiaza zilei an
terioare, în biroul tovarășului in
giner Vasile Bacalu, directorul 
Uzinei de material rulant din 
Turnu Severin.

— Care sînt sarcinile concrete 
ale șefului secției a IV-a, pentru 
ziua de mîine ?

— Să concerteze în așa fel în
treaga activitate a colectivului 
său încît să se respecte ritmul 
de fabricație impus de sarcini: 
3 vagoane complete pe zi.

înarmat cu aceste precizări ale 
directorului uzinei, a doua zi, 
înainte de ora 7, eram în secția 
a IV-a. Iată succint activitatea, 
pe ore, a șefului acesteia, ing. 
Constantin, Epuran : 7—7,15
„operativa" cu maiștrii princi
pali, cu care prilej aceștia rapor
tează situația realizărilor din 
schimburile II și III și solicită 
ajutorul șefului de secție în re
zolvarea diverselor probleme le
gate de ritmul de muncă; 7,15— 
7,35 — inspecție în ateliere pen
tru a constata dacă activitatea 
decurge normal în fiecare sector, 
dînd concomitent dispozițiile de 
rigoare ; 7,85—8,05 — la ședința 
șefilor de secție cu inginerul șef 
cu producția — pentru informări 
asupra realizărilor curente ; 
8.0o—-8,45 — verificarea grafi
celor de producție ale maiștri
lor din subordinea maistrului 
principal Nicolae Maxim, pentru 
a vedea măsura în care se res
pectă cooperarea între secții și 
ritmul de producție ; 8,45—13 — 
împreună cu maistrul principal 
Anton Popescu — analiza și sta
bilirea forței de muncă în secto
rul vagonului „ZKZ" ; 13—15 în 
ateliere.

Și acum, să recapitulăm : șeful 
secției a stat 1,25 ore în ședințe, 
4,15 ore în birou, 2,20 ore în a- 
teliere.

In timpul celor trei ieșiri la 
locurile de producție el a dat 17 
dispoziții și sugestii hotărîtoare 
pentru ritmul producției, a inter
venit la conducerea celorlalte 
secții pentru armonizarea cola
borării dintre ele, a cerut spri
jinul inginerului șef în rezolva
rea unor probleme care îl depă
șeau. Dar toate aceste interven
ții au fost îngrămădite în cele 
2,20 ore petrecute în imediata 
apropiere a producției, printre 
muncitori și maiștri. A mai pri
mit în acea zi și sarcina să mobi
lizeze 20 de tineri la munca vo- 
luntar-patriotică. Și aceast’ă sar
cină îi aparține ?

Faptele n-au nimic inedit în 
conținutul lor. starea de lucruri 
din întreprindere este bine cu
noscută de către comitetul său 
de direcție. Și cu toate acestea 
problema organizării științifice a 
producției în toate verigile și 
compartimentele sale se află de 
ani de zile în faza de studiu, de 
experimentare, de abordare tan
gențială. Caruselul inconsecven
țelor, al improvizațiilor, al în
tâmplărilor antrenează în conti
nuare consecințe ce afectează la 
modul cel mai păgubitor activi
tatea de producție a colectivului, 
în, acest context, conducerea uzi
nei, cadrele de specialiști trebuie 
să-și investească de acum efor
turile în concretizarea practică a 
studiilor deja întreprinse, să în- 
Jăture cauzele deja cunoscute. 
Prin aplicarea cu intransigență a 
măsurilor ce se impun, comitetul 
de direcție, în colaborare cu or
ganizația U.T.C. și sindicat să 
acționeze în așa fel ca disci
plina severă în producție să in
tre în sfîrșit în drepturile ei de
pline. Dar principala „rotiță" 
care se cere pusă în mișcare în 
angrenajul actual al uzinei este 
colaborarea ~ interna, respectarea 
fermă de către fiecare sector, a- 
telier, secție, a obligațiilor de 
producție, a termenelor de exe
cuție și punere în circuitul pro
ducției de fabricație — în ziua 
și la ora stabilită, a reperelor 
prevăzute în graficul lor. Pentru 
că, numai prin sincronizarea a- 
cestei colaborări, a eforturilor 
generale, consumate într-un ca
dru de ordine desăvîrșită, cele 
480 de minute ale fiecărui mun
citor, maistru, inginer, indiferent 
de funcție și sarcini, vor atinge 
densitatea optimă, iar realizările 
uzinei vor acoperi, fără nici o a- 
batere, sarcinile sale preten
țioase.

ROMULUS LAL
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ROMÂNEASCĂ

FILMULUI?
de RADU GABREA

Deșchidem Dicționarul Limbii 
Române Moderne. La pagina 280. 
Găsim : „Estetică — s.f. : știință 
care studiază legile artei, proble
mele privitoare la esența ei, la 
raporturile ei cu realitatea, la 
metoda creației artistice, la genu
rile artei" etc, etc. ~ 
posibilă șj în orice 
acceptată și evident, 
dită. Vom pleca de 
cată Artei Filmului, 
biectul nostru, estetica (filmului) 
ar fi deci acea știință care ar 
studia legile (s,u,), esența (s.n). și 
raporturile artei filmului cu reali
tatea (s.n.) etc. etc.

Definiția am obținut-o, evi
dent cu ușurință, prin înlocuirea 
termenilor echivalenți estetică 
prin estetica filmului, artă prin 
arta filmului. Pînă aici totul e 
foarte simplu.

Mai departe? însă, cînd începem 
să înaintăm puțin, și încercăm 
să descoperim raporțprile artei 
filmului cu estetica ei, lucrurile 
se schimbă. Simpla operare prin 
analogie nu mai e suficientă. 
Dacă artele tradiționale au putut 
exista cu mult înaintea esteticii 
lor șj deci, dezvoltarea lor s-a fă
cut relativ liber față de această 
estetică, ai ta filmului a apărut 
simultan cu propria ei estetică. 
Filmul a crescut și s-a maturizat 
paralel cu știința al cărei obiect 
este.

Asta explică de ce, în istoria 
filmului, de foarte multe ori es
tetica lui îl devansează iar pro
gramele artistice apte să deter
mine opere cinematografice, sti
luri și curente, să fie în film, 
mult mai răspîndite și mai impor
tante ca în literatură sau pictură, 
de pildă. Ele sînț o trăsătură ca
racteristică a istoriei filmului.

Cine-ochiul lui Dziga Vertov, 
cinematograful revoluționar so
vietic, cinematograful francez al 
anilor ’20, neorealismul italian, 
„noul val** francez, sînt toate 
programe estetice concretizate.

Evident că, în toate cazurile, 
programul estetic era un rezultat 
al cunoașterii profunde a legilor 
generale ale filmului, al încercă- , 
rilor de a-i stabili particularitățile 
și de a folosi eficace aceste par
ticularități încadrîndu-le într-o 
ideologie.

Cinematografiile nou dezvolta-^ 
te — cele mai dinamice și in
teresante de astăzi — cum e cea 
braziliană, de pildă, s-au născut 
după îndelungi meditații asupra 
artei filmului și a specificului 
său.

Nu e deloc întimplător faptul 
că Andre Bazin și „Caietele sale 
cinematografice" au precedat 
noul val francez, că ziarul de 
estetica filmului întemeiat de 
Reisz și Lindsay Anderson a apă
rut înaintea „Free Cinema“-ului, 
iar revista braziliană Cinema 
Nuovq condusă de Glauber Ro
cha, e strîns legată de același 
Cinema Nuovo denumirea ac
tualei școli cinematografice brazi
liene, printre ai cărei reprezen
tanți de frunte este același 
Rocha.

Din acest punct de vedere, ci
nematograful românesc a avut și 
are încă o evoluție, cred, nefi
rească.

Deși nu e istoricește foarte tî-, 
năr (despre această prejudecată 
voi vorbi de altfel altădată) deși 
oameni pasionați de estetica lui 
au existat de cel puțin 40 de ani 
(Cartea prof. D. I. Suchianu, 
„Puncte de vedere", este o foar
te interesantă și originală anali
ză asupra specificului filmului și 
a sociologiei sale), totuși o esteti
că românească a filmului este 
inexistentă și cred, aceasta este și 
explicația faptului că de mulți ani 
filmul românesc s-a dezvoltat 
fără un program estetic precis.

Aș vrea să fiu bine înțeles. Nu 
e vorba aici de programul gene
ral, de orientarea majoră a artei 
filmului ca o componentă a ar
tei românești care, evident, a fost 
și continuă să fie orientată con
form esteticii și ideologiei noas
tre ci de particularizarea acestui 
program general, ținînd seama de 
specificul și caracterul cinemato
grafului ca artă.

O estetică și o teorie româ
nească a filmului ar fi putut 
analiza, de pildă, dacă maxima 
eficacitate ideologică și estetică 
ar fi atinsă exclusiv prin orien
tarea producției de filme spre 
filmele de reconstituire istorică,

la genu- 
O definiție 

caz general 
larg răspîn- 
la ea. Apli
care e su-

de mare amploare, după modelul 
super-cinematografiei industriale 
americane sau spre filmul de 
actualitate, de buget redus, fil
mat în decoruri și în ambianțe 
reale.

Dacă această estetică ar fi exis
tat, atunci poate că alături de 
„epopeea națională", singurul 
program de perspectivă al filmu
lui românesc — ar fi existat 
șj „Cronica României Conteni- 
porane“ la a cărei realizare cine
matografia ar avea și dreptul șj 
obligația să participe, mai ales 
că, din punct de vedere al spe
cificului său „ca o artă care 
surprinde scurgerea vieții", cali
tatea de martor a cinematogra
fiei este o calitate a sa ontolo
gică.

Dacă această estetică ar exista, 
s-ar fi realizat poate o integrare 
mai profundă a filmului româ
nesc în cultura noastră, dacă ar fi 
existat, ea ar fi legat mai strîns 
filmul de celelalte arte și mai ales, 
ar fi dus la o legătură efectivă 
cu literatura pe bazele acestei es
tetici — ca o platformă comună 
față de arta filmului.

Dacă ar fi existat, s-ar fi făcut 
poate pînă acum o analiză 
aprofundată a filmelor românești,, 
de valoare — și există astfel de 
filme — dar, lucru de necrezut, 
studiile și exegezele lor sînt ex
trem de puține și deloc consis
tente,

O istorie critică, afară de cea 
anecdotică a filmului românesc 
ar fi descoperit și evidențiat ca
litățile de cinematograf excelent 
în reportajele filmate prin anii 
1910—12, sau în multe secvențe 
din filmele artistice românești din 
deceniul al 3-lea.

Aceasta estetică, dacă ar fi 
existat, ar fi găsit poate o cale 
românească de abordare a artei 
filmului, bazată pe o opțiune es
tetică feiniă a cinematografiei 
noastre artistice, și nu numai cai 
individuale, singulare. Ea ar con
tribui, în definitiv, la consoli
darea unui factor esențial pentru 
dezvoltarea artei filmului, factor 
pe care l-aș numi : „Climatul 
cinematografic".

ANTON PERUSSI — Gravură din ciclul „Proletarii1

Sala Dalles găzduiește o expo
ziție de Grafică militantă care 
evocă evenimente capitale din 
istoria poporului nostru, din e- 
f orturi le sale de emancipare na
țională și socială, momente mar
cante ale evoluției relațiilor so
ciale. Pe linia unei tradiții pres
tigioase (pe care expoziția o in
clude destul de succint prin cî
teva lucrări semnate de N. To- 
nitza, A. Jiquidi, V. Dobrian, 
Gh. Ivancenco și F. Cordescu), 
artiștii noștri plastici abordează 
direct, în viziunea lor caracte
ristică, în stiluri și chiar în mo
dalitățile tehnice care le sînt pro
prii, teme generoase și semnifi
cative (personalitatea lui V. I. 
Lenin, momentul crucial al Re
voluției din Octombrie, lupt® 
partidului în ilegalitate, insurec
ția armată din august 1944, 
constituirea primului guvern de
mocratic din țara noastră, refor
ma agrară și naționalizarea o- 
biectivelor industriale, eforturile 
țării pe toate planurile în con
struirea societății socialiste). în 
cele mai variate tehnici, mergînd 
pînă Ia serigrafie și colaj, folo-

MUZICA

Afișul ultimului simfonic din 
Studioul de concerte al Radio - 
televiziunii nu impunea la pri
ma vedere, prin ineditul progra
mului, prin „capete de afiș“ de 
maximă notorietate, prin prime 
audiții capabile să trezească in
teresul acelora care simt nevoia 
de a asculta necontenit necunos
cute -pagini, .mai vechi sau mai 
noi, alo istoriei muzicii.

Două dintre piesele unui „afiș" 
de atractivitate (Variațiunile sim
fonice pe o temă de Anton Pann 
de Theodor Grigoriu și Concer
tul în mi minor pentru vioară 
și orchestră, de Felix Men- 
delssohn-Bartholdy), ne-au oferit 
însă posibilitatea unei reverifi- 
cări pline de semnificații a unor 
valori — in primul caz compo
nistice, iar în al doilea rînd, in
terpretative.

Variațiunile Iui Theodor Gri
goriu au fost scrise în 1955 ca 
un omagiu adus ’ folcloristului 
veacului trecut, care 
tuit pagini muzicale 
asemuit farmec.

Pornind de la un 
lume" din culegerea 
amorului", Theodor 
„desenează** cîteva tablouri 
epocă cu repere € ..... .....
perfect conturate de titlurile va- 
riațiunilor : „Colinele Slivnei**,

ne-a resti- 
de un ne-

„cîntec de 
„Spitalul 
Grigoriu 

de 
programatice

VERIFICĂRI

In timp
„Spaima otomană", „în umbra 
bisericii Olari *, „Finul Pepelei 
cel isteț**, „Cîntec de lume” șj 
„Vavilonie bucureșteană",

Cu un remarcabil simț arhi
tectonic, cu inedite înveșmîn- 
tări armonice, cu o paletă or
chestrală de mare bogăție colo- 
ristică, Theodor Grigoriu .făureș
te’o lucrare unitară, armonioasă, 
primită de la prima audiție din 
1956, drept o lucrare definitorie 
pentru măiestria compozitoru
lui.

în urmă cu 15 ani, Theodor 
Grigoriu era vizibil „fiul maeș
trilor săi". Influențele erau însă 
permanent topite într-o pastă so
noră ce purta amprentele unei 
personalități care va evolua 
peste ani prin „Omagiu lui 
Enescu", spre acea vibrantă 
piesă pe versuri de Ovidiu, 
intitulată „Elegia pontică".

într-o epocă în care atît de 
puține lucrări rezistă anilor, în 
care goana orchestrelor și diri
jorilor pentru piese noi ne face 
să asistăm, de cele mai multe 
ori, doar la veșnice „prime au
diții** reaudierea Variațiunilor 
lui Theodor Grigoriu ne-a făcut 
demonstrația perenității unor 
lori 
rul 
lent

componistice ce poartă 
căutărilor guvernate de 
și dăruire.

va- 
gi- 
ta-

Subliniind perenitatea unei lu
crări, „reverificarea" de joi sea
ra ne-a dat astfel certitudinea 
unei valori, a subliniat necesi
tatea unor periodice reprogra- 
mări și a altor lucrări, ale altor 
compozitori, ce trebuie să-și de
monstreze valabilitatea în noi 
„confruntări" cu sălile de con
cert.

Piesa concertantă a programu
lui dirijat de Emanuel Elenescu, 
ne-a prilejuit reîntîlnirea cu cea 
mai tînără solistă a țării — vio
lonista Silvia Marcovici, laurea
tă la 17 ani cu laurii unuia din
tre cele mai prestigioase compe
tiții artistice internaționale — 
Concursul parizian „Marguerite 
Long-Jacques Thibauld“.

Siguranță, ton generos, brian
tă tehnică, ardență a expresiei, 
un acut simț al dinamicii, capa
citatea de a susține permanent 
tensiunea discursului muzical 
(chiar dacă de astă data în Final 
au existat inoportune „decalaje") 
— iată o sumă de judecăți de 
valoare pe care tînăra violonistă 
le merită în continuare. Reve
rificarea concertistică de joi 
seara continuă să ne ofere spe
ranțele îndreptățite de un mare 
talent.

sind cele mai nuanțate sugestii 
vizuale ale artei moderne, artiș
tii au reușit, în ansamblu, să fie 
nu numai limpezi, deosebit^ de 
accesibili, ci și convingători, 
nuanțînd remarcabil, cu perso
nalitate, nu numai într-un plan 
formal, ci și în unul al semni
ficațiilor. Remarc toate acestea 
pentru că nu am descoperit în 
lucrările lor nici o notă de di
dacticism sau de exhibiționism 
formal pe o temă propusă. Poate 
pentru că înainte de toate, ade
rența afectivă, trăirea și pasiu
nea sinceră pe care artiștii au 
pus-o în realizarea lucrărilor, 
condiționează în ultimă instanță, 
această realizare. Același fapt mă 
obligă să mai remarc că de cele 
mai multe ori poate nu tehnici
le, nu preocupările de meșteșug 
sînt cele care nasc ambiguități
le, închistările sau încifrările, ci, 
mai degrabă, indeciziile de con
ținut, neclarificările de viziune 
în general. Utilizînd compoziția 
discontinuă, deformarea ușor ex
presionistă a personajelor, dia
logul dur între cel mai intens 
alb și negru, Pompiliu Dumi
trescu evocă în ciclul „Izbînda“ 
de pildă, cu un rar dramatism, 
încleștarea anilor 1944—46, ca 
și limpezirile ce i-au urmat. 
Anton Perussi, pe linia aceluiași 
dramatism, monumentalizează 
grupuri de personaje (muncitori 
în grevă, țărani răsculați, comu
niști închiși) a căror forță de 
simbol ni se impune nu printr-o 
soluție plastică imediată, ci toc
mai prin simplitatea ei, prin for
ța și vigoarea cu care este evi
dențiată tema. Marcel Chirnoa- 
gă șj Tiberiu Nicorescu traduc 
în modalități și viziuni plastice, 
mai degrabă antinomice, crepus
culul unei epoci, al unei societăți, 
sugerînd nu numai o detașare 
naturală de acestea în timp, ci și 
una privind antitezele de sub
stanță. Desenatori excelenți, Li* 
gia Macovei, Paul Erdos, și 
Constantin Piliuță, portretizează 
cu sensibilitate figuri de oameni 
simpli, surprinzînd gesturi și ati
tudini definitorii, care fac din 
aceste „fragmente" adevărate 
lumi. Modalitățile de a se apro
pia de temele enunțate sînt, așa 
cum remarcam, diverse, mergînd 
de la „comentarea" plastică a 
unui anume eveniment (de pil
dă, Electrificarea imaginată de 
Corina Beiu Angheluța), pînă 
la simbolurile „totale** ca acelea

■“ a lui 
șj steni* 

avîntul 
noastre 

ca Ma-
Cos-

din ciclul „Prometeu’ 
Done Stan. Optimismul 
cui care caracterizează 
constructiv al societății 
este obținut de artiste 
riana Pătrașeu și Lucia 
mescu, printr-o revărsare nestă
vilită a culorii intense, pure, și 
printr-o ritmică dinamică 
mentelor compoziționale, 
ori. artiștii caută o anume 
feră care o realizează cu 
prinzătoare acuitate și printr-o 
surprinzătoare economie de mij
loace plastice (Traian Brădean, 
Constantin Baciu). Am citat eî- 
teva din reușitele expoziției lin
gă care se pot adăuga firește și 
altele. Toate aceste lucrări, indi
ferent de modalitatea la care se 
apelează, au un numitor comun 
în dorința de relevare a ade
vărului, a exprimării unor fapte 
semnificative de viață, fapte 
uneori cu adinei rezonanțe so
ciale.

a el©'’
Alte- 

atmos- 
o sur-

C. R. CONSTANTINESCU

IOSIF SAVA
•) Expoziția „Grafica militan

tă", Sala Dalles.• •••••• ••••
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Cîțiva dintre „eroii“ acestei nopți : Petre Alexandru, Anica Simion, Marin Barbu, Traian Conțin

în dosarul său există 4 sanc
țiuni, mustrare cu avertisment, 
există penalizări. Oamenii ’ din 
secția unde a lucrat au sperat 
multă vreme într-o schimbare 
de atitudine față de muncă din 
partea lui T.C. S-au înșelat. în 
cartea de muncă a acestui tînăr 
figurează mai multe întreprin- 
deri^ și de pretutindeni a plecat 
din aceeași cauză : desfacerea 
contractului de muncă pentru 
nerespectarea disciplinei de 
producție... Acesta este deci 
Traian Conțiu, acum nu mai 
pare deloc simpatic. Certat cu 
munca el este, totuși, bine îm
brăcat. are bani de buzunar, 
cheltuiește prin restaurante 
(înainte de a veni la gară mai 
fusese în două cîrcîumi). Care 
este sursa sa de venituri ? în
trebat va minți continuu. Ast
fel de oameni au minciuna pe

ivănică. O figură încruntată, 
cu privire vicleană. E neglijent 
la ținută, murdar chiar. Ofițerul 
îi cere să stea puțin mai depar
te de birou.

— De cit timp nu te-ai 
spălat ?

— Nu prea am avut 
muncesc, tovarășe, de noapte, 
de zi, ca încasator la I.T.B. 
Munca e grea, ești obosit, nu 
prea mai ai chef de baie...

— Și de ce ai .venit aici noap
tea ? De ce n-ai buletin ?

— Am venit și eu ca omul, 
recunosc, o țuică, poate îmi fa
ce o fată „curte"...

Apoi pune pe colțul biroului 
o legitimație : nr. 15 022 — De
poul Ilie Pintilie. A doua zi noi 
am verificat la depou numele 
și numărul legitimației. Numele 
nu există în nici un registru și 
nici nu existase, iar legitimația

(Urmare din pag. I)

răspunderea actelor sale, dar 
deocamdată nimeni nu-i poate 
sancționa și în orice caz pînă 
atunci — dacă nu era interven
ția miliției — i se puteau în- 
tîmpla copilului destule lucruri 
neplăcute. Mai mare ca el, 15 
ani, Dumitru Sosciuc, a fost 
găsit în aceleași condiții. E din 
comuna Leorda, județul Boto-, 
șani. Recunoaște cu ușurință că 
a plecat de acasă de o săptă- 
mînă. N-a anunțat pe nimeni. 
Avea 160 de lei cu el și venise 
la București „să se plimbe". Și 
este adevărat, ziua hoinărea 
prin Capitală, seara se retrăgea 
la „dormitor" în sala de aștep
tare a gării. De o săptămînă 
nespălat, mîncînd ca vai de lu
me. Dacă nu-1 găsea miliția, 
avea să mai rămînă. Bani, doar 
3 lei. Atunci ?

Problema acestor copil fugiți

de acasă nu-și poate găsi expli
cația aici în cîteva rînduri. Nu 
cunoaștem încă părinții lor și 
nici împrejurările în care mi
norii au plecat. Oricum însă 
părinții și pedagogii lor au răs
punderea esențială fiind vorba 
de o vîrstă cu puțin discernă- 
mînt. Asemenea copii, supuși 
vicisitudinilor, sînt aproape o- 
bligațl să cerșească sau să ture.

Și iată-i acum pe cîțiva din
tre „eroii" mai mari. Traian 
Conțiu din strada Virgil Ple- 
șoianu nr. 90 face parte din- 
tr-un grup. Miroase puternic a 
băutură. Dincolo de asta pare 
simpatic. „Frumușel", a adău
gat chiar singura fată din 
grupul celor 3 tineri. Trîntește 
pe masa ofițerului de miliție o 
legitimație I.T.B.

— Sînt lăcătuș la Atelierele 
centrale I.T.B.. ce-aveți cu mi
ne ? Am venit să beau o cafea.

— Noaptea ? Si tocmai Ia ga
ră ?

— Păi ce dacă, sînt banii mei, 
munciți...

—• Și pe ceilalți băieți de 
unde-i cunoști ?

— Nu-i cunosc, ne-am întîl
nit așa, cînd consumam. Da- 
ți-mi drumul, m-ați găsit în 
regulă.

— De unde știi că te-am gă
sit în regulă ? N-ai buletin.

— Cunosc eu miliția. O să ve- 
rifioați la fișier.

Și așa ne mărturisește că a 
fost la un institut de reedu
care, că apoi a tost amestecat 
într-un viol etc. într-adevăr a- 
vea cunoștințe „în materie". 
Mai tîrziu i s-a dat voie să ple
ce acasă. A doua zi, la cererea 
redacției au fost verificate de
clarațiile sale în legătură cu 
serviciul. Traian Conțiu a lu
crat la Atelierele centrale I.T.B. 
Pe 26 martie i-a fost, desfăcut 
contractul de muncă pentru . a- 
bateri repetate de la disciplina 
producției — lipsuri nemotiva
te, părăsirea locului de muncă.

buze chiar și atunci cînd ea nu 
mai folosește la nimic. Unul 
dintre cei cu care Conțiu a fost 
la masă, Alexandru Petre, 24 de 
ani (str. Șerban Nicolae nr. 30), 
ne-a furnizat 
xemplu.

— Ați băut 
Cine e fata ?

— Mărioara, 
Mă însor cu ea.

— Cum o cheamă 
cuiește ?

— Mărioara, nu
— Și numele de 

dresa ?
— Mărioara, atît, nu m-am ui

tat în buletinul ei...
Un ofițer de miliție ne-a ex

plicat că asemenea grupuri 
compuse din doi-trei tineri și o 
tînără au un procedeu clasic de 
lucru. Tînăra se lasă „agățată" 
de vreun cetățean cu chef, în 
cazul nostru întîlnit în gară, și 
la momentul oportun ceilalți 
intervin, îl șantajează pe cel în 
cauză sau îl jefuiesc direct. A- 
lexandru Petre încerca să-și a- 
copere partenera dar nu știa că 
în acel moment „Mărioara" era 
deja într-o încăpere alăturată 
la controlul medical.

L-am cunoscut apoi pe Ion

un astfel de e-
aici toți patru.
logodnica mea.

și unde lo-

vă spusei ? 
familie, a-

Intre personalitățile re
marcabile ce apar pe scena 
vieții politice românești a 
anului 1848, la loc de frunte 
se află unul dintre cei mai 
consecvenți revoluționari ai 
trecutului nostru — Eftimie 
Murgu, de la a cărui moarte 
se împlinesc astăzi 100 de 
ani. Nu întimplător istorio
grafii noștri il citează alătur? 
de Nicolae Bălcescu, Mihail 
Kogălniceanu, Avram Iancu, 
Vasile Alecsandri, Simion 
Bărnuțiu, Timotei Cipariu, 
Gheorghe Magheru, I. H. Ra
dulescu, Ion Ghica ș.a. ; ca 
unul dintre conducătorii 
mișcării naționale și sociale 
a românilor din Transilvania 
și Banat, animat de un fier
binte patriotism, el a mili
tat pentru eliberarea țărani
lor români de sub jugul 
feudal, pentru unirea lor in
tr-un stat național român, 
pentru instaurarea unui re
gim democratic.

S-a născut în decembrie 
1805 în familia unui ofițer 
bănățean. După încheierea 
studiilor de drept și filozo
fie la Pesta, predă filozofia 
la Iași și București, unde se 
relevă prin orientarea rațio- 
nalistă a cursurilor sale, tra
duce în limba română un 
curs de legică, contribuind 
la întemeierea învățămîntu- 
lui filozofic din România. 
Printre elevii săi s-au aflat 
Ion Ionescu de la Brad, Ni
colae Bălcescu. C. A. ~ 
setti.

După descoperirea 
jurației de la 1840 din 
Românească, apreciată 
contemporanii evenimentelor 
drept o anticipare a revolu
ției de la 1848. la conducerea 
căreia s-a aflat împreună cu 
Dimitrie Filipescu și Nico
lae Bălcescu. Eftimie Murgu 
a fost expulzat în Banat.

Activitatea antifeudală și 
națională a democraților re
voluționari ardeleni — Bari- 
țiu. Cioariu. Murgu. Bărnu- 
țiu înainte de 1848. viza 
atragerea intelectualilor ro
mâni la viața politică pen
tru obținerea egalității în 
drepturi a românilor cu ce
lelalte naționalități din im
periul habsburgic. pentru 
dezvoltarea conștiinței na
ționale si a solidarității na
ționale a tuturor românilor.

La 1848. Eftimie Murgu,

Ro-
con- 
Țara 

de

luptătorul pentru unirea po
litică a românilor din toate 
cele trei provincii, adept al 
înfrățirii revoluționare ro- 
mâno-maghiare, s-a situat 
în fruntea revoluției din Ba
nat. In calitate de președin
te al celei de a doua adunări 
de la Lugoj, din 10/22 iunie, 
la care au participat aproxi
mativ 10 000 de țărani, a 
susținut formularea unor re
vendicări privind instituirea 
unei administrații naționale 
în ținuturile românești (înar
marea poporului, folosirea 
limbii române în administra
ție, independența bisericii) 
în scopul sporirii cuceririlor 
revoluției.

După înfrîngerea revolu
ției de la 1848 Eftimie Mur- 
gu a fost condamnat la 
moarte, însă, în atmosfera 
de nemulțumire a românilor, 
pedeapsa este comutată la 
patru ani de închisoare. După 
anii de temniță, el s-a fta- 
bllit la Budapesta unde <a 
profesat avocatura. Reapari
ția sa vremelnică pe scewa - 
politică a Banatului i-a ofe
rit amare deziluzii.

Ultimii ani ai vieții sale, 
s-au scurs în suferință și a- 
mărăciune. La 12 mai 1870 
Eftimie Murgu s-a stins la 
Budapesta, trist și dezamă
git. Abia după 62 de ani, in 
cadrul unor mari serbări 
populare, osemintele i-«u 
fost aduse în țară și reîn- 
humate în capela cimitiru
lui din Lugoj.

Eftimie Murgu — una din
tre cele mai complexe și mai 
luminoase, dar și una dintre 
cele mai controversate per
sonalități ale timpului său, 
se bucură azi, după 100 de 
ani de la dispariție, de înalta 
stimă si admirație a oonoru- 
lui nostru pentru activitatea 
sa consecventă, pe barica
dele revoluției și prin scrie
rile sale social-politice. în 
slujba libertății și fericirii 
tuturor românilor asupriți.

Temeinicia idealurilor sale 
social-politlce și dăruirea 
pare a luotat pentru împli
nirea lor îl “
mie Murgu 
devotați ai

situează pe Eftî- 
în galeria fiilor 
neamului nostru.

G. RUfĂ

Dumitru Sasciuc e trist dar e și 
supărat; poza din ziar va ajunge 
poate înaintea lui acasă, la pă

rinți
Fotografii : VASILE RANGA
muncesc, sensul real al „activi
tății" de care se ocupa. Iar în 
cazul na*tru concret minciuna 
de care s-a folosit ivănică pare 
să atingă zona penală. Rămîne 
de văzut.

In biroul secției de miliție

de peron• ••

aparținea unei încasatoare. „A- 
semenea legitimații sînt pierdu
te sau furate cu ușurință — ne 
declară șeful stației, tovarășul 
Nae Nicolae. Cei care intră în 
posesia lor le folosesc pentru a 
circula cu mijloacele I.T.B. fă
ră să plătească bilet. Și, am a- 
dăuga noi, ca o sugestie de an
chetă pentru miliție, le mai fo
losesc pentru a 
fățișarea

masca sub în- 
oameni

din gara Basarab a fost invitată 
în acea noapte la ora 3 și Ani
ca Simion, Anica are 15 ani și 
o însoțea un ‘bărbat care nu era 
nici tată, nici rudă, ci „un 
cunoscut". Marin Barbu încasa
tor I.T.B. (se pare că mulți ite- 
biști îșî dau întîlnire la gară 1) 
a declarat că a întîlnit minora 
în tramvai și ea l-a rugat s-o 
conducă la gară fiindcă dorește 
să plece undeva ...„la Caracal

Cînd minți nu e ușor să ții fruntea sus

sau mai știu eu unde". A în
soțit-o, dar la ora aceea nu 
pleca nici un tren și așa au ră
mas în gară. La școală nu se 
mai duce. Repetentă. La con
trolul medical Anica începe să 
plfngă : există un bărbat, Aurel 
Buga, din Caracal, la el se du
cea. De ce era cu altul ? Ani
ca Simion tace. Pune capul în 
piept și tace. Maior doctor Ion 
Stoenescu, ne relata cu triste
țe ; „Eâ se af|ă la începutul de
căderii morale, dar se poate în
drepta. Trebuie să învețe o me
serie. Este o cale cinstită în 
viață și constituie un leac sigur. 
Dar să le fi văzut pe cc'elalte 
mai în vîrstă, cele cu „expe
riență". Unele, niște epave din 
punct de vedere al sănătății"

Am reprodus cuvintele docto
rului Stoenescu gîndindu-ne la 
Anica și la alte tinere care sînt 
la începutul acestui drum al 
rușinii și dezonoarei. Cîț despre 
Anica ar mai trebui să adău
găm și faptul că ea, într-un fel, 
este și o victimă a împrejură
rilor. Are părinți. Mama lu
crează la bucătăria unui spital, 
tatăl la o stație de spălat ma
șini, dar nu prea se înțeleg în
tre ei ; „Pe fată o lasă de capul 
ei" — declară sora mamei a- 
cestel tinere. Șl lăsată de capul 
ei intîlnește oameni ca Marin 
Barbu care se oferă prieteneș
te „s-o ajute". Cine este M.B. ? 
Dispecerul de serviciu de la de
poul I.T.B.-Splaiul Unirii, to
varășul Dumitru Tănase, decla
ra ; .,Barbu muncește după cum 
are chef. în ultima vreme a fost 
și sancționat. S-a întîlnit cu o 
femeie în timpul serviciului, a 
plecat cu ea și a lăsat vagonul 
în seama unei persoane străi
ne".

...Iată, dar, cine sînt acești 
„călători către nicăieri". La 
toți cei despre care v-am vor
bit se manifestă o trăsătură co
mună ; dorința de a nu munci, 
de a trăi din, și prin alte mij
loace .decît toți tinerii cinstiți. 
La Conțiu, Ivănică, Barbu, la 
Vasile Grosu și Ion Grosu, veri, 
amîndoi plecați din comuna 
Obîrșeni de o lună de zile cu 
gîndul să lucreze undeva dar 
dezertînd de la primul contact 
cu un șantier și Ia mulți alții 
despre care nu v-am mai vor
bit, se manifestă aceleași îngri
jorătoare simptome. Lenea, 
trîndăvia, frica de a susține un 
efort ordonat zilnic. Necinstea, 
minciuna, îi împing spre tene
brele ilicitului, brutalității, ale 
beției. Rezultă, de aici, că ei 
călătoresc, de fapt, către „ceva", 
spre un loc ușor de presupus. 
Să facem totul să-i salvăm. Să 
se salveze ei 
rînd.

...întîlriirea, 
nu-i deoît un 
vertisment.

înșiși, in primul

acum, cu miliția 
prim și grav a-
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Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 

Kenneth David Kaunda
Stimate domnule președinte,

Stimați oaspeți,
îmi face o deosebită plăcere 

ca, în numele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniș
tri să vă adresez un cordial sa
lut prietenesc și să dau expresie 
sentimentelor de înaltă ospitali
tate cu care întregul popor vă 
întâmpină pe pămîntul României 
socialiste.

Primirea plină de căldură pe 
eare v-a făcut-o astăzi populația 
Capitalei constituie o vie ilus
trare a solidarității, stimei și 
simpatiei pe care poporul român 
ie nutrește față de țara și po
porul dumneavoastră, o expre
sie a dorinței sale de a întări 
și dezvolta prietenia și colabo
rarea româno-zambianâ.

întîmpinîndu-vă cu sinceră 
bucurie — așa cum își primeș
te întotdeauna prietenii — po
porul român dorește ca vizita pe 
care o faceți în România să 
marcheze noi pași înainte în dez
voltarea relațiilor dintre Româ
nia și Zambia, în mai buna cu
noaștere reciprocă și apropierea 
dintre țările noastre.

In timpul vizitei veți avea po
sibilitatea, stimate domnule pre
ședinte, să veniți în contact ne
mijlocit cu o parte din realiză
rile pe care muncitorii, țăranii, 
intelectualii din patria noastră 
le-QU obținut în opera de edifi
care a orînduirii noi, socialiste, 
în dezvoltarea economică, cultu
rală și socială a întregii țări. 
Veți putea astfel cunoaște și în
țelege mai bine ce uriașe forțe 
de progres poate pune în miș
care un popor atunci cînd mun
cește într-o țară liberă și in
dependentă, cînd și-a cucerit 
pentru totdeauna dreptul de a 
fi stăpln deplin pe destinele 
sale.

în țara noastră este cunoscută 
și apreciată lupta plină de sa
crificii dusă de poporul Zam- 
biei pentru dobîndirea indepen
denței naționale, pentru făurirea 
unei vieți libere și.demne. Efor
turile poporului dumneavoastră 
îndreptate spre dezvoltarea e- 
conomiei, culturii, învățămîntu- 
lui, rezultatele pe care le-ați ob
ținut în îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai se bucură 
în România socialistă de o înal
tă apreciere. Fără îndoială că 
toate aceste realizări — de or
din economic, social, cultural 
— vor deschide poporului zam- 
bian noi perspective de progres 
pe calea consolidării indepen
denței și suveranității naționale, 
â civilizației și bunăstării.

l‘mi face nlăcere să constat că 
ațiile dintre România So

cialistă și Republica Zam
bia — deși de dată destul 
de recentă — cunosc o evoluție 
favorabilă, care corespunde atît 
intereselor popoarelor celor 
două țări, cît și cauzei păcii și 
colaborării internaționale. îmi 
exprim convingerea că în ca
drul întâlnirilor și convorbirilor 
pe care le vom avea, se vor evi
denția noi posibilități de a ex
tinde raporturile bilaterale ro- 
mâno-zambiene, de a intensifica 
colaborarea economică, cultura
lă și pe alte planuri dintre ță
rile noastre.

Noi considerăm că promovarea 
colaborării reciproc avantajoase, 
a cooperării tehnico-științifice 
dintre națiuni, înlăturarea barie
relor artificiale și a practicilor 
discriminatorii care mai persistă 
in schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale se impun 
astăzi ca o necesitate stringentă 
a progresului omenirii, a conso
lidării păcii și securității inter
naționale.

Poporul nostru este profund 
interesat în asigurarea și conso
lidarea păcii și securității mon
diale, în crearea unui climat de 
încredere și apropiere între po
poare, de largă și fructuoasă co
laborare internațională. Pornind 
de la aceste deziderate, România 
dezvoltă prietenia și cooperarea 
cu țările socialiste, promovează 
pe scară largă relații politico
diplomatlee, de colaborare eco
nomică, tehnico-științifică, cul
turală, cu toate statele lumii, își 
aduce contribuția activă la pro
movarea în viața internațională 
a unor raporturi întemeiate 
trainic pe principiile indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. 
Viața arată că respectarea a- 
cestor principii, consfințirea 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a-și hotărî calea dez
voltării sale potrivit aspira
țiilor și voinței proprii consti
tuie condiția esențială a îna
intării omenirii pe calea pro
gresului multilateral și întări
rea păcii.

Poporpl român urmărește cu 
profundă simpatie eforturile 
tinerelor state din Africa și 
de pe alte continente pentru 
apărarea și consolidarea inde
pendenței lor, sprijină lupta 
acestora pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială de sine stă
tătoare, pentru valorificarea 
largă și eficientă a resurselor 
naționale în folosul propriilor 
popoare. Am salutat cu deose
bită satisfacție puternicele pre
faceri înnoitoare petrecute pe 
continentul african, care au dus 
la apariția, în cursul ultime
lor două decenii, a zeci și zeci 
de noi state în această parte 
a lumii — printre care și a 
tânărului stat zambian.

România este pe deplin so
lidară cu lupta popoarelor îm
potriva asupririi străine, a co
lonialismului și neocolonialis- 
țnului, pentru abolirea oricărei 
ferme de dominație a unui stat

VIZITA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI

asupra altuia, de spoliere a bo
gățiilor naționale și a rodului 
muncii altor popoare. Țara 
noastră condamnă în modul cel 
mai hotărît discriminarea ra
sială și politica de apartheid 
promovate de cercurile condu
cătoare din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia, încălca
rea brutală a drepturilor și li
bertăților fundamentale ale o- 
mului.

Un imperativ de prim ordin 
al progresului în lumea de 
azi îl constituie ridicarea eco
nomică și socială a țărilor în 
curs de dezvoltare, lichidarea 
decalajului care le separă de 
țările avansate, valorificarea 
resurselor acestor state în inte
resul ridicării gradului de ci
vilizație și bunăstare al popoa
relor lor. Viața arată că fichi- 
darea acestui decalaj este una 
din condițiile esențiale ale dez
voltării cooperării internaționa
le, ale asigurării păcii în lume.

în condițiile actuale, toate 
statele lumii, indiferent de mă
rimea teritoriului sau a popu
lației, de puterea economică, 
militară sau de orînduirea so- 
cial-politică, pot și au datoria 
să contribuie activ la cauza 
păcii și securității internațio
nale. Un rol deosebit de im
portant în această privință au, 
după părerea noastră, țările 
mici și mijlocii care, — așa 
cum arată viața, — cad, de re
gulă, primele victime ale acte
lor agresive ale imperialismu
lui ; cooperînd multilateral, a- 
ceste țări pot aduce o contri
buție deosebită la dezvoltarea 
unor raporturi normale în via
ța internațională, la lichidarea 
focarelor de conflicte și încor
dare pe care imperialismul le 
creează și menține în diferite 
zone ale lumii, la apărarea pă
cii.

Poporul român își exprimă 
profunda sa îngrijorare față 
de escaladarea războiului în 
Indochina, ca urmare a extin
derii acțiunilor agresive ale 
imperialismului american și a 
forțelor reacționare interne a- 
supra popoarelor din această 
peninsulă. Aceste acțiuni sînt 
o expresie a politicii de mare 
putere a Statelor Unite ale A- 
mericii, care, pe baza forței, 
își arogă dreptul de a interveni 
în viața altor țări, de a stabi
li cum și unde să se acționeze, 
ignorînd normele dreptului in
ternațional, independența și 
suveranitatea popoarelor. Po
porul român cere să fie/curma
tă agresiunea Statelor Unite 
în Vietnam, să înceteze defi
nitiv bombardarea teritoriu
lui Republicii Democrate Viet
nam, să fie retrase trupele a- 
mericane și saigoneze din Cam- 
bodgia, să se pună capăt acți
unilor militare îndreptate îm
potriva forțelor patriotice din 
Laos. Popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian să fie 
lăsate să-și rezolve singure pro
blemele, potrivit voinței și as
pirațiilor proprii, fără nici un 
amestec din afară!

Ne preocupă, de asemenea, 
în mod deosebit intensificarea 
acțiunilor militare în Orien
tul Apropiat care sporesc ten
siunea în această zonă a lu
mii. România se pronunță cu 
consecvență pentru soluționa
rea pe baze politice pașnice a 
conflictului din Orientul Apro
piat, pentru retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile o- 
cupate, respectarea dreptului 
la existență și dezvoltare inde
pendentă a fiecărui stat din a- 
ceâsta zonă, pentru rezolvarea 
problemei refugiaților palesti
nieni în conformitate cu inte
resele lor legitime. Ne expri
măm speranța că, pînă la ur
mă, rațiunea va învinge, că 
vor înceta acțiunile militare și 
se va trece la măsuri concre
te pentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

Ca țară europeană, România 
militează activ pentru norma
lizarea relațiilor pe continent, 
este hotărîtă să-și aducă în
treaga contribuție Ia pregăti
rea și ținerea unei conferințe 
consacrate securității și cola
borării în Europa. Avem con
vingerea că fiecare pas înain
te în asigurarea păcii și secu
rității europene se va reflecta 
pozitiv asupra atmosferei in
ternaționale generale.

Cu deplină răspundere pen
tru soarta păcii si civilizației 
omenirii, România acționează 
cu consecvență pentru înfăp
tuirea dezarmării generale, și 
în primul rind a dezarmării nu
cleare, se pronunță constant 
pentru încetarea producției de 
arme atomice și distrugerea 
stocurilor existente, avînd con
vingerea că numai pe această 
bază se poate institui trainic un 
climat de încredere între state, 
de înțelegere și securitate in
ternațională.
Stimate domnule președinte,

Cu convingerea că vizita 
dumneavoastră în România va 
constitui un moment impor
tant în dezvoltarea legăturilor 
prietenești dintre România și 
Zambia și cu dorința de a face 
totul ca șederea în țara noas
tră să vă fia cît mai plăcută și 
rodnică, permiteți-mi să toas
tez în sănătatea dumneavoastră, 
a stimatei doamne Kaunda ; în. 
sănătatea colaboratorilor dum
neavoastră ; pentru prosperita
tea și fericirea poporului zam
bian ; pentru prietenia și co
laborarea dintre popoarele noas
tre ; pentru pace în. întreaga 
lume I

Domnule Președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Dragi colegi și tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți, dom
nule președinte, să subliniez 
faptul că dumneavoastră ați ri
dicat în astă-seară o serie de 
probleme foarte importante, la 
care, cu îngăduința dumnea
voastră, voi răspunde atunci 
cînd vom avea prilejul să dis
cutăm împreună mai pe larg 
în cursul acestor zile. Deci voi 
atinge numai cîteva din proble
mele foarte importante ridicate 
de dumneavoastră în declarația 
de mari semnificații pe care ați 
făcut-o în această seară.

în numele soției mele, dom
nule președinte, al delegației 
mele și în numele meu personal, 
aș dori să vă spun astăzi, 
la începutul vizitei în marea 
dumneavoastră țară, cît de 
bucuroși sîntem că ne aflăm în 
București.

Vă aduc, dumneavoastră ex
celență, dumneavoastră doam
nă, întregului popor al acestei 
republici socialiste, salutul fră
țesc al poporului Republicii 
Zambia.

Ne-anj bucurat, domnule pre
ședinte, de o primire atît de 
călduroasă în frumoasa dv țară 
încît, deși ne aflăm aici numai 
de cîteva ore, ne simțim într-a- 
devăr ca acasă. Vă mulțumesc, 
tovarășe președinte, pentru a- 
ceastă ospitalitate călduroasă, 
într-un anumit sens,' aceasta 
reprezintă o reflectare a legătu
rilor ascendente de prietenie 
dintre cele două țări frățești ale 
noastre. Este speranța mea sin
ceră că această vizită, prima 
mea vizită în România, va con
tribui la cimentarea acestor ra
porturi de prietenie, astfel în
cît să se poată stabili relații 
mai pline de sens, mai bune.

Domnule președinte.
Ați spus multe lucruri fru

moase despre țara mea și, în 
egală măsură, despre, mine per
sonal. De la obținerea indepen
denței Zambiei noi ne-am stră
duit să îmbunătățim soarta 
omului simplu, aceasta fiind una 
din pietrele unghiulare funda
mentale ale filozofiei noastre 
umaniste. Noi credem că omul, 
indiferent de. culoarea sau cre
dința sa. trebuie să se afle în 
centrul întregii activități umane. 
Umanismul nu este în acord cu 
realități existente în sisteme e- 
conomice șl sociale în care un 
om exploatează un alt om. Ex
ploatarea omului de către om 
este un lucru incompatibil cu 
sistemul social pe care noi ne 
străduim să-l edificăm și, care, 
știu, a fost construit în țara dv. 
De la început mi-am dat seama, 
domnule președinte, că regimul 
economie și social pe care l-am 
moștenit nu era conform cu 
idealurile noastre de a servi 
omul, progresul economic și so
cial al întregului popor. Pe fron
tul politic noi am descentralizat 
pînă în prezent resorturile ad
ministrative ale guvernării. A- 
oeasta înseamnă că o parte con
siderabilă a procesului de adop
tare a hotăririlor și de planifi
care a fost preluată de către 
poporul însuși. Sub guvernarea 
colonială anumite servicii so
ciale, și în special învățămîntul, 
erau în mod dureros neglijate. 
Pentru a remedia acest dezechi
libru guvernul meu a inițiat un 
masiv program de investiții în 
domeniul învățămîntului și cel 
al ocrotirii sănătății. Astăzi, la 
6 ani de independență, ne pu
tem mîndri cel puțin cu o uni
versitate care a început deja să 
dea tineri și tinere pregătiți 
să-și slujească națiunea în di
verse specialități. Sub colonia
lism economia țării era organi
zată în așa fel încît servea mai 
mult interesele financiare ale 
capitaliștilor străini decît pe 
cele ale zambienilor, care, in 
fapt, erau și sînt proprietarii de 
drept ai resurselor țării.

Domnule președinte,
în cuvintarea dv. v-ați referit 

la dorința profundă a poporului 
român de pace și securitate in 
lume, la necesitatea de a se sta
tornici încrederea și colaborarea 
internațională, de a se promova 
principiile independenței, suve
ranității și egalității în drepturi 
ale tuturor oamenilor. V-ați 
referit, tovarășe președinte, la 
pericolul de amestec în treburile 
interne ale altor națiuni. Nouă, 
celor din Zambia, domnule pre
ședinte, aceste principii ne sînt 
foarte scumpe. într-adevăr, am 
luptat pentru independență și 
am jertfit din singele nostru 
pentru a fi liberi. Pentru noi a 
fi liberi și independenți în
seamnă a fi liberi de a ne hotărî 
propriul nostru sistem social, 
astfel încît poporul să se poată 
bucura de modul de viață pe 
care l-a ales el însuși. Noi nu 
acceptăm, tovarășe președinte, 
ideea că vreo națiune, mare sau 
mică, are vreun drept de-a se 
amesteca în treburile noastre 
interne.

Tovarășe președinte,
Ministrul dv. de externe a 

vorbit la o adunare despre acti
vitatea internațională a Republi
cii dv. socialiste și se știe că a 
vorbit în termenii următori des
pre principiile care călăuzesc 
politica externă a republicii dv. 
socialiste : „România își bazează 
relațiile, cu toate statele pe 
principii care capătă o impor
tanță sporită în viața interna
țională și se bucură de un 
sprijin tot mai 'larg din par
tea popoarelor. Respectarea 
independenței și suveranității 
naționale, egalitatea în drepturi, 
avantajul reciproc, neamestecul 
în treburile interne, dreptul fie
cărui stat de a hotărî de sine 
stătător asupra politicii șale in
terne și externe".

Dragul meu frate.
Asemenea principii în formu* 

larea politicii externe au însem

nătate și sînt acceptabile nu nu
mai pențru România. Noi, ca și 
alte state, acceptăm aceleași 
principii, acestea numărîndu-se 
printre cei mai importanți fac
tori care pot să contribuie 
și contribuie efectiv la pacea 
internațională. Am putea spu
ne, tovarășe președinte, că de 
fapt atunci cînd noi, cei din 
Zambia, vorbim despre neali
niere, in sensul că aceasta re
prezintă baza politicii noastre 
externe, noi nu adoptăm o ati
tudine după formula „Eu sînt 
mai sfint decît țipe*. Ceea ce 
dorim este să ne păstrăm suve
ranitatea națională, adică drep
tul de a lăuda sau critica orice 
stat dacă și atunci cînd aceasta 
se impune. Noi nu acceptăm ca 
vreo națiune să aibă dreptul de 
a ne spune ce trebuie sau ceea 
ce nu trebuie să facem. în ace
lași timp, noi așteptăm ca toți 
prietenii noștri să se simtă li
beri, chiar liberi de a lăuda 
eforturile noastre ca națiune, 
sau de a ne critica dacă și a- 
tunci cînd consideră că aceasta 
se impune.

Noi am respectat cu profunde 
sentimente de prețuire și recu
noștință principiile independen
ței și suveranității naționale, 
chemînd în același timp la o 
mai mare unitate internațională. 
Dv. ați făcut aceasta, și po
porul dv. a făcut aceasta. Iar 
noi apreciem, apreciem foarte 
mult acest lucru. După cum am 
declarat deja, domnule președin
te, noi cei din Zambia sprijinim și 
susținem aceste sentimente. Din 
nefericire multe state gle lumii 
nu susțin decît în vorbe princi
piile înscrise în Charta O.N.U., 
organizație din care fac parte 
majoritatea acestor națiuni. Dar, 
în fapt, noi vedem în jurul 
nostru că acțiunile acestor na
țiuni sînt motivate de interese 
egoiste, sub vălul protejării in
tereselor lor naționale sau al 
apărării unei oarecari civilizații 
nedefinite. Așa se întîmplă că in 
Africa de Sud, Rhodesia, Angola 
și Mozambic drepturile sacre ale 
ființei umane la demnitate, ega
litate și autodeterminare sînt 
călcate în picioare în numele 
ocrotirii aș-a-numitelor valori ale 
civilizației creștine. Dar știm 
cu toții prea bine că aceste va
lori nu sînt nici creștine, nici 
civilizate. Discriminarea rasială 
și intoleranța rasială ar putea fi 
orice altceva numai civilizate 
sau creștine nu pot fi dacă sînt 
bazate, așa cum de fapt 
sînt, pe deosebiri artificia
le. Africa de Sud continuă 
să sfideze în Namibia re
zoluția Națiunilor Unite care 
prevede să se acorde acestei țări 
nefericite dreptul la realizarea 
autodeterminării, a statului său 
național. Am avertizat în mai 
multe rinduri, domnule pre
ședinte, asupra posibilității unei 
inevitabile conflagrații rasiale 
în Africa de Sud dacă aceste re
gimuri minoritare nu înțeleg 
spiritul vremii și nu-și schimbă 
în mod corespunzător politica.

Dragă frate.
După cum am subliniat și cu 

alte prilejuri, evenimentele re
cente din Asia de Sud-Est con
stituie un motiv de profundă 
sau de mare îngrijorare. Am
ploarea implicării guvernului 
Statelor Unite în Cambodgia a- 
menință stabilitatea internațio
nală. Tot ceea ce pot afirma aici 
este că riscurile extinderii aces
tui război spre alte regiuni sînt 
mari. Ni s-a spus înainte, dom
nule președinte, că va avea loc 
o retragere a trupelor State
lor Unite din Asia de Sud-Est, 
și am asistat în această perioadă 
la o retragere simbolică a tru
pelor Statelor Unite din Asia de 
Sud-Est. însă implicarea re
centă în Cambodgia este, cu 
certitudine, în contradicție cu 
întreaga politică a retragerii to
tale. Spuneați în cuvîntul dv. 
că trebuie să aibă loc retrage
rea trupelor americane din a- 
ceastă regiune astfel încît po
poarele zonei să fie lăsate să-și 
rezolve problemele potrivit in
tereselor, aspirațiilor și voinței 
lor ; știu că în această privință 
avem chiar sprijinul unui nu
măr crescînd de americani, 
tot mai dezamăgiți de fap
tul că țara lor continuă să 
fie implicată în acest răz
boi. Demonstrațiile din uni
versitățile din Sțatele Unite 
ilustrează dorința clară, lipsită 
de echivoc, a poporului ameri
can de a vedea înfăptuită poli
tica declarată, a Statelor Unite, 
cu privire la retragerea din 
Asia de Sud-Est. Situația din 
Orientul Apropiat constituie și 
acum, ca și în trecut, un peri
col potențial la adresa păcii 
mondiale. Este necesar, domnule 
președinte, ca în interesul păcii 
și securității în lume să se 
adopte fără întirziere noi ini
țiative pentru a încerca să 
se ajungă la o soluționare justă 
și trainică în această regiune. 
Nu este nelalocul său, tovarășe 
președinte, să cerem marilor 
puteri să înceteze să folosească 
dificultățile din această regiune 
ca un pion în jocul lor politic 
de putere ; a proceda astfel în
seamnă a nesocoti suferințele 
umane.

în sfîrșit, domnule președinte, 
sper că sosirea noastră în ma
rea dv. țară va deschide un nou 
capitol în relațiile dintre țările 
noastre. Căutăm să ne dezvol
tăm țara din punct de vedere 
economic și social șl nutrim 
speranța sinceră că vor putea fi 
stabilite relații bilaterale pline 
de conținut care să poată spori 
colaborarea economică și cultu
rală. Există un mare potențial 
pentru o dezvoltare economică 
și sper că poporul dv, va accep
ta să participe la colaborarea 
cu poporul zambian într-o serie 
de domenii. Sînt fericit să spun 
că aceasta s-a și făcut simțită 
în domeniul prospectărilor geo
logice. Sînt. sigur că o mai lar

gă cooperare științifică șî teh* 
nică de această natură ar putea 
fi realizată și în alte domenii. 
Știu, de pildă, că România are 
reputația de a da de țiței acolo 
unde alții înainte au eșuat. Sper 
că într-o zi țara dv. va fi în mă
sură să facă aceasta și pentru 
Zambia.

Domnule președinte,
Permiteți-mi să foloseso acest 

prilej pentru a ridica paharul 
în sănătatea dv. j în sănătatea 
doamnei Ceaușescu ; în sănăta
tea tuturor colegilor, tovară
șilor, prietenilor din jurul aces
tei mese ; pentru prosperitatea 
României ; pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale dintre Re
publica Socialistă România șî 
Zambia ; pentru pace interna
țională. pentru progres și înțe
legere .1

Sosirea
A in 

Capitală
(Urmare din pag. I) 

litate manifestărilor de ospi
talitate ale populației.

Aclamațiile celor veniți în 
întâmpinarea șefului statului 
zambian, personalitate de sea
mă a vieții politice africane, 
exprimă sentimentele de sti
ma și simpatie ale poporului 
român față de poporul acestei 
țări, care și-a cucerit recent 
independența și sprijină cu 
fermitate lupta de eliberare a 
popoarelor care se mai află sub 
dominația colonială, militează 
cu consecvență pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările 
pentru asigurarea unei păci 
trainice în lume. Poporul 
zambian, de aproximativ 4 
milioane de locuitori, se află 
în prezent angajat într-o vas
tă operă constructivă, consa
crată progresului economiei 
și culturii naționale. Potenția
lul material și uman al acestei 
țări, ca și măsurile adoptate 
în domeniul politicii interne 
și externe, după proclamarea 
independenței, creează un 
cadru propice dezvoltării mul
tilaterale și de sine stătătoare.

Vizita în România a pre
ședintelui Republicii Zambia 
va prilejui o mai bună cu
noaștere a preocupărilor și 
eforturilor popoarelor român 
și zambian îndreptate spre 
progres și bunăstare, schim
buri de vederi menite să asi
gure dezvoltarea bunelor re
lații româno-zambiene în in
teresul lărgirii cooperării in
ternaționale — idee de care 
este călăuzită politica celot 
două țări. Poporul român 
consideră că evoluția ascen
dentă a relațiilor sale cu ță
rile continentului african vine 
în întâmpinarea dezideratului 
major al creării unei atmosfe
re de încredere și stimă re
ciprocă între toate țările lu
mii, intensificării și dezvoltă
rii tuturor relațiilor, consoli
dării păcii și securității gene
rale.

ir
Festivitatea sosirii în țara 

noastră a președintelui Re
publicii Zambia a fost trans
misă în direct de studioul 
nostru de televiziune.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

și practică, devine, în unele si
tuații, premisa unor inadverten
țe, angajînd tocmai rostul aces
tora în activitatea de organiza
ție. Pe parcursul întregii noastre 
anchete două întrebări au reve
nit ca un leit-motiv : ce aștepți 
de la organizația U.T.C. ? 
Ce așteaptă organizația U.T.C. 
de la tine ?

Unul din răspunsurile revela
torii pe care le-am înregistrat 
aparține inginerului Petru Fey 
de la Tehnonietal, unde există 
o organizație cu o astfel de com
poziție.

„în organizația noastră punc
tul de vedere al intelectualilor 
nu a căpătat încă un răspuns 
adecvat pentru că, în aproape 
toate cazurile, aceștia sînt uti
lizați la organizarea și susține
rea unor acțiuni al căror nivel, 
conținut și mod de realizare, nu 
suscită o autentică pregătire din 
partea lor. Sintetic, situația se 
prezintă astfel : participarea 
noastră la activitatea organiza
ției, înseamnă implicit un rabat 
de calitate, așa încît devenim un 
apendice servind activității care, 
desigur, pentru totalitatea orga
nizației sînt de necontestat în 
utilitate și eficiență dar, privite 
la modul cîștigului pe care-1 
avem, al realizării noastre ca 
intelectuali, fie că este foarte 
redus, fie că lipsește cu desă
vârșire'*.

într-adevăr, contribuția tine
rilor ingineri, tehnicieni, maiștri 
la activitatea organizației amin
tite se reduce de cele mai 
multe ori la folosirea lor 
pentru unele concursuri sau sim
pozioane care vizează în special 
ridicarea calificării tinerilor 
muncitori, pregătirea de ordin 
profesional a acestora.

Fără a incrimina astfel de 
preocupări, lăudabile de altfel, 
rămînerea doar în spațiul aces

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea șe-* 
fuiui Statului Cambodgia, NORODOM SIANUK, următoarea 
telegramă 3

Domnule președintei
în numele poporului cambodgian, al Frontului Național 

Unit, al Guvernului Regal de Unitate Națională și al meu per
sonal, am marea onoare de a exprima recunoștința noastră 
cea mai profundă Excelenței Voastre, viteazului popor român, 
și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România pen
tru nobilul dumneavoastră mesaj de sprijinire a luptei noas
tre împotriva imperialiștilor americani agresori, invadatori 
și colonizatori ai patriei noastre dragi, de recunoaștere ofi
cială a noului nostru guvern.

Primim această recunoaștere oficială cu atît mai mult en
tuziasm și mîndrie, cu cît România prietenă se bucură de un. 
înalt prestigiu în lume datorită politicii clarvăzătoare și cu
rajoase a Excelenței Voastre.

Ca și Excelența Voastră, sînt convins că relațiile între cele 
două țări și popoare ale noastre, excelente în trecut, sînt 
chemate să aibă o continuă dezvoltare în interesul cauzei 
progresului social, independenței și păcii în lume.

Cu aceste sentimente, rog Excelența Voastră să primească 
asigurarea celei mai înalte și cordiale considerațiuni.

Sosirea in țara noastră a

Uniunii Tineretului din Iugoslavia
Ieri după-amiază a sosit în 

Capitală Janez Kocijan&c, 
președintele Prezidiului Uniu
nii Tineretului din Iugoslavia, 
însoțit de VisiS Zivorad, se
cretar al Conferinței republi
cane a Uniunii Tineretului din 
Serbia, care, la invita
ția C.C. al U.T.C., urmează 
să facă o vizită în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, erau de față tovară
șii Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
Ion Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., activiști ai C.C. 
al U.T.Q.

Pe aeroport se aflau, de

Lotul reprezentativ de fot
bal al României a plecat, ieri 
dimineață, spre Mexic. Nu
meroși suporteri, prieteni, o- 
ficiali — au fost preLenți to
varășii Anghel Alexe, preșe
dintele C.N.E.F.S. și Mircea 
Angelescu, președintele Fe
derației Române de fotbal — 
au ținut să-i conducă pe re
prezentanții soccerului roma- 
nesc și să le ureze succes, zi
le bune și fericite în țara az
tecilor. Era impresionant să-i 
vezi pe pasionații fotbalului 
sosind încă Ia prima oră a 
dimineții, la Aeroportul in
ternațional Otopeni — aflat 
Ia 16 km de București — aș
teptând cu înfrigurare întâl
nirea și, totodată, despărți
rea de „tricolori".

Formalitățile sînt încheiate 
și lotul iese pe esplanada mo
dernei porți aeriene — rivali- 
zînd cu cele mai frumoase 
din Europa — iar de pe tera
să se revarsă, ca dintr-o tri
bună plină, Ia o fază dina
mică, spectaculoasă apla
uze care vor să însemne 
„drum bun, succese și surpri
ze în Mexic, dragi fotbaliști 
români*. Emoționați, aceștia 
se aliniază cu fața spre „tri
bună" și un „De trei ori tră
iască pentru suporteri". Puțin 
mai tîrziu aeronava compa
niei TAROM — de la Frank
furt au fost preluați de cursa 
companiei belgiene Sabena 
se desprinde de asfaltul pis
tei avintindu-se într-un zbhr 
transatlantic spre continen
tul american. După escale la 
Bruxelles, Montreal și New 
Fork, miercuri dimineața vor 
sosi ia Guadalajara, locul „a- 
cerbelor și dramaticelor lup
te" din seria de fier a tur
neului final. Aici, își vor de- 
săvîrși pregătirea, printr-un 
program adecvat și riguros, 
în așa fel ca în primul meci 
cu englezii, campionii lumii 
de pe stadionul Jalisco — 

tora, din poziția satisfacerii exi
gențelor tinerilor intelectuali 
membri ai organizației, prileju
iește, evident, un verdict negativ. 
Pentru că, în același timp, în
cercări asemănătoare care ,să șe 
adreseze nemijlocit și tinerilor 
intelectuali, să Ie pună în valoa
re pregățirea specifică, n-au e- 
xistat, sau dacă au existat cînd- 
va, au fost după puțină vreme 
abandonate, înainte de a deveni 
realitate. Aceasta a fost soarta 
cercului de noutăți tehnice, a 

Un climat de participare 

dar și de interes

cercului literar și a altor inten
ții de același gen. Cauza acestui 
tratament constă, din cele ce 
mi s-au spus, nu în imposibili
tatea realizării, ci în teama că 
aceste acțiuni, odată concreti
zate, nu ar putea atrage întrea
ga masă de uteciști și ar căpăta 
astfel calificativul unui „privi
legiu". Drept urmare sînt des
considerate total, cu toate pro
testele îndreptățite ale inițiato
rilor lor.

Această atitudine obstrucțio
nistă denotă cel puțin confuzie. 
Promovarea unor activități, im
puse în mod obiectiv de condi
țiile realității, care să se adre
seze direct unui număr redus de 
membri ai organizației, nu în
seamnă cîtuși de puțin acor
darea unQr „privilegii* ci trata
rea diferențiată a unor preocu
pări ce se arată dificil de întru

a

președintelui Prezidiului

CRONICA U. T. C

eliberării Cehoslo-

asemenea, tovarășul Iso Nje- 
govan, ambasador, precum și 
alți membri ai ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Luni dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se 
spre Istanbul, delegația 
C.C. al U.T.C. condusă de 
tovarășul Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T-C., 
care la invitația Organiza
ției Naționale a Tineretu
lui din Turcia (T.M.G.T.) 
va face o vizită în această

FOTBALIȘTII 
„TRICOLORI" 
AU PLECAT 

ÎN MEXIC

SUB SEMNUL 
$1OEZIDERATUl

2 iunie — ei să dețină forma 
sportivă maximă și un poten
țial fizic, tehnic și moral de 
luptă ridicat.

Iată-i pe cei 22 : Răducanu, 
Gornea, Adamache — Sătmă- 
reanu, Lupescu. Dan, Moca- 
nu, Ivăncescu, Deleanu — 
Dinu, Radu Nunwailler, Du
mitru, Ghergheli, Pescaru — 
Dembrovschi, Dobnn, Dumi- 
trache, Lucescu, Tătaru II, 
Domide, Neagu, Tufan. (Așa 
cum se știe, Tătaru și Gor
nea așteaptă lotul la Guada
lajara, unde au rămas după 
turneul efectuat recent de 
„secunzii" țării).

Ce așteptăm de la „elevii" 
lui Angelo Niculescu ? Este 
o întrebare care, judecind 
cu luciditate și rațiune, nu-și 

chipat cînd ne adresăm la toată 
lumea în același fel. Și am vă
zut de ce. Nu înțelegem prin ce 
raționamente s-a ajuns ca pe 
altarul omogenității, fals înțe
leasă ca uniformitate, să fie sa
crificate diferențierile evidente 
ce există, ca pregătire și interes 
între membrii organizației. Dacă 
a concura la punerea în practi
că a dorințelor lor înseamnă un 
„privilegiu", atunci am zice să 
fie considerați oricum dar Să li
se dea satisfacție. Nu termenii 

sînt importanți : esențială este 
atitudinea. Ea lasă impresia că 
pregătirea profesională și inte
lectuală specifică a unor uteciști, 
în loc să fie un ascendent pozi
tiv în acțiunile organizației, se 
metamorfozează în mod inexpli
cabil într-un deficit al acestora. 
A dovedi solicitudine față de 
intențiile pozitive venite din 
partea uteciștilor este o datorie 
a întregului colectiv care își 
poate consolida unitatea, tocmai 
printr-o maximă receptivitate 
față de diversitatea cerințelor 
acestora, la modul cel mai con
cret posibil. în caz contrar 
reacția este ușor de sesizat. 
Ne-a fost confirmată de pildă de 
inginerul Cornel Cartiș ; „Or
ganizația nu-mi dă posibilitatea 
de a realiza în cadrul ei, acțiuni 
care să-mi asigure și să-mi com
pleteze cunoștințele atît profe
sional cît și cultural. în acest

tSa învâtațîa Ministerului In
dustriei Miniere și Geologiei, 
luni dimineața a sosit în Capi
tală o*"delegație a Ministerului 
Metalurgiei Neferoase din U- 
niunea Sovietică, condusă de 
ministrul P. F* Lomako.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional București-Otopeni, 
delegația a fost întâmpinată de 
ministrul Bujor Almășan și- 
alți membri ai conducerii Mi
nisterului Industriei Miniere 
și Geologiei.

Au fost de față A. V. Ba- 
Bov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

între 11 $i 17 mai se desfă
șoară la Iași Săptămîna manifes
tărilor cultural-educative pentru 
tineret, organizată de Comitetul 
municipal U.T.C., în colaborare 
cu Casa de Cultură a tineretului 
și studenților.

în cadrul acestor manifestări, 
luni a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură studențească 
și un recital de poezie.

țară. Din delegație fac par
te tovarășii Ion Bucur, 
prim secretar al Comitetu
lui județean Dîmbovița al 
U.T.C., și Silviu Oană, acti
vist al C.C. al U.T.C. La 
plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost condusă 
de tovarășul Ion Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T-C.

Ieri seară s-a înapoiat în 
Capitală venind de la Praga 
delegația C.C. al U.T.C. for
mată din tovarășa Floarea Is
pas, secretar al C.C. al U.T.C., 
și Gheorghe Berea, prim se
cretar al Comitetului jude
țean Gorj al U.T.C., care a 
participat la festivitățile pri
lejuite de cea de a 25-a ani
versare a 
vaciei.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, erau de față tovară
șii Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al U.T.C., și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

poate avea decît un singur 
răspuns real, sincer : o com
portare cit mai bună care să 
onoreze prestigiul internațio
nal al sportului românesc, 
mișcarea sportivă din țara 
noastră. Declarațiile, mărtu
risirile făcute, inclusiv zia
rului nostru, de cei pe umerii 
cărora la această oră apasă 
răspunderi serioase, conduc 
fără echivoc Ia o asemenea 
concluzie. Nu trebuie sa fim 
prea severi, prea pretențioși 
— o performanță neașteptată 
și meritorie ei au înregistra
t-o odată cu calificarea •— în- 
trucît, se știe, din grupa a 
(reia, fac parte cele mai pu
ternice team-uri din lume. 
Circumstanțe în plus pentru 
încredere, ne oferă peri
oada pregătirilor, guvernată 
de exigență pe toate planuri
le și. in consecință, soldată 
cu progrese remarcabile — 
grație atenției și preocupări
lor manifestate de numeroși 
factori și, în primul rind. de 
C.N.E.F.S. și Federație — 
precum și ambiția jucătorilor 
noștri de a-și măsura forțele 
cu cei mai buni fotbaliști din 
lume, consacrîndu-se pe ei ca 
valori incontestabile în lume 
și asigurînd o prezență pres
tigioasă a fotbalului româ
nesc la „El Mundial *70“. 
Dacă cei 22 vor înțelege de
plin scopul major și semnifi
cația misiunii lor, dacă vor 
găsi resursele de energie și 
moral, pentru a-și valorifica 
plenar talentul și cunoștințe

le tehnico-tactice, dacă vor 
realiza evoluții la nivelul ma
xim al posibilităților de car# 
dispun, înseamnă că ei vor 
împlini nu numai propriile 
speranțe, ci și ale miilor de 
suporteri, ale uneî țări în
tregi, înfluențînd pozitiv 
cursul nou al dezvoltării fot
balului românesc.

VASILE CĂBULEA 

plan, raporturile cu organizația 
sînt cu totul exterioare, mai 
mult de rutină, fără să compor
te din partea mea, la modul 
personal și sincer, perseverență 
și tragere de inimă, pentru ceea 
ce face". Fără să ne declarăm 
de acord cu atitudinea de re
semnare a acestei opinii, 
nu putem omite că ea este 
reflexul unei situații ' ce o 
poate motiva cel puțin par
țial. Aflarea unei soluții adec
vate pentru evitarea unor stări 
de lucruri similare este posibilă, 
fie prin tratarea diferențiată a 
unor acțiuni, fie prin găsi
rea altora care să recunoască 
întregul efectiv al organizației. 
Condiții propice sînt, trebuie 
doar fructificate. Așa cum s-a 
întîmplat în organizația de la 
U.R.A. a cărei compoziție repe
tă aceeași structură aparent 
neomogenă. Fără a rezolva de
finitiv și înțr-o proporție sufi
cientă acest semn de întrebare, 
aici s-au reușit totuși unele lu
cruri, cu valoare aproape sim
bolică. Diafilmul „Noutăți în au
tomobilism"; creație a ingineri
lor Mircea Cristodorescu și 
Francisc Qhildea, cîteva confe
rințe tehnice „România în cir
cuitul economic mondial" au ra
liat asentimentul tuturor, „de 
la inginer pînă la muncitor*.

Reținem astfel din aceste pri
me constatări, faptul că unele 
dificultăți obiective nu pot jus
tifica eludarea lor, ci se impune 
căutarea neîntreruptă a unor 
modalități fertile, favorabile în
tregii organizații, dacă nu simul
tan, atunci diferențiat, pe po
triva centrelor de interes. Ar fi 
singurul mod care să ofere 
bază solidă echității și recipro»» 
citeții. de . interes a membriloi' 
organizației, indiferent de pre* 
gătirea lor, la traducerea îift 
practică a intențiilor acesteia^ 
care să-și afle geneza în dorind 
țele lor.



CONFERINȚA CELOR NOUA 
STATE LATINO-AMERICANE 

A ADOPTAT
Orientul Apropiat

Consultări interarabe

in Iugoslavia
BELGRAD 11 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite : Delegația Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste condusă de Mihai 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național, și-a încheiat 
vizita făcută în R.S.F. Iugosla
via, la invitația Conferinței fede
rale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia.

Luni dimineața, delegația ro
mână a fost primită de Mișo Pa- 
vicevici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale. în aceeași zi, 
membrii delegației române s-au 
întîlnit cu Veliko Milatovici, pre
ședintele Conferinței 
U.S.P.M.I., și au avut 
cu Beno Zupancici, 
general al Conferinței 
U.S.P.M.I. La întâlniri _____
biri, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
a participat și ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Belgrad, Vasile Șandru.

federale a 
convorbiri 
secretarul 
federale a 
și convor-

Intense eonsultări diplomatice consacrate evoluției situației 
în Orientul Apropiat, precum și modalităților de dezvoltare a 
relațiilor dintre țările arabe, au loc în momentul de față în 
diverse capitale. Agențiile de presă relevă în special intensi
tatea contactelor diplomatice ale Republicii Arabe Unite, ai 
cărei emisari sosesc în diverse țări arabe pentru a prezenta 
în mod detaliat poziția egipteană în problemele regiunii.

DECLARAȚIA 
ASUPRA

DlifPTIJfliHin
în acest context se înscrie vi

zita la Tunis a președintelui Adu
nării Naționale a R.A.U., Labib 
Shukeir; convorbirile pe care el 
le-a avut luni cu primuț ministru 
tunisian, Bahi Ladgham, au pri
lejuit un schimb de opinii în le
gătură cu problemele majore ale 
lumii arabe. La Damasc, Moha
med Fayek, ministru de stat pen
tru afaceri externe, a conferit luni 
cu șeful statului sirian, Noured- 
din El Atassi. După această între
vedere, Fayek a declarat că pă
rerile celor două țări în ceea ce 
privește actuala situație din 
Orientul Apropiat sînt „în perfec
tă concordanță". Un alt emisar al 
R.A.U., Hassan Abbas Zaki, mi
nistrul economiei și comerțului 
exterior, a avut convorbiri cu 
conducătorul emiratului Bahrein, 
Khalifa Ben Salman Al Khalifa, 
căruia i-a înmînat un mesaj din 
partea președintelui Nasser.

Tot luni, la Beirut a sosit mi
nistrul afacerilor externe al Ara-

biei Saudite, Omar Sakkaf, care 
va avea întrevederi cu președin
tele Libanului, Charles Helou și 
cu alte oficialități libaneze.

în aceeași zi, vicepreședintele 
. Irakului, generalul Hardan Al 
Takriti, aflat într-o vizită oficială 
în Kuweit a avut o întrevedere 
cu șeful guvernului kuweitian, 
Jaber Al Ahmed Al Jaber.

MARITIME"

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN ASIA DE SUD-EST
SAIGON 11 (Agerpres). — în

tr-o corespondență transmisă din 
Saigon cu privire la continuarea 
acțiunilor americano-saigoneze pe 
teritoriul Cambodgiei, agenția 
U.P.I. menționează că cele a- 
proape 100 de ambarcațiuni mi
litare, care au pătruns sîmbătă în 
Cambodgia pe fluviul Mekong, 
au debarcat trupe de desant în 
orașul Neak Leung, localitate 
strategică situată la 60 km de 
Pnom Penh. Pe de altă parte, 
un purtător de cuvîriT al coman
damentului saigonez a anunțat 
că o parte din ambarcațiunile 
participante la „operațiunea Me
kong" au ajuns la Pnom Penh.

în ciuda termenelor ipotetice 
ale retragerii trupelor interven- 
ționiste din Cambodgia (30 iu
nie a.c.), menționate de președin
tele Nixon, generalul Thieu, șeful 
regimului saigonez a afirmat, 
după cum arată agenția A.P., că 
„pentru durata operațiunilor din 
Cambgdgia nu a fost stabilită 
nici o limită".

să părăsească clădirea tribuna
lului pînă ce nu li se vor alătura 
și colegii aflați în continuare în 
detențiune.

PEKIN 11 (Agerpres) — Mao 
Tze-dun, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, și Lin Biao, vice
președinte al C.C. al P.C. Chinez 
l-au primit luni la Pekin pe Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, cu care au avut o con
vorbire, infoimează agenția China 
Nouă.

în aceeași zi, Le Duan a avut 
o întîlnire cu Ciu En-Iai, mem
bru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, și cu alți conducători de 
partid și de stat.

SAIGON 11 (Agerpres). — Po
liția saigoneză a făcut din nou uz 
de gaze lacrimogene pentru 
a împrăștia o demonstrație or
ganizată de studenți în fața clă
dirii tribunalului din capitala 
Vietnamului de sud.

Încercînd să liniștească spirite
le, administrația saigoneză a ho- 
tărît să elibereze o serie de stu
denți menținînd doar pe liderii 
acestora. Cei eliberați au refuzat

• XUAN THUY, șeful de
legației Republicii Democrate 
Vietnam la Conferința cvadri- 
partită de la Paris în proble
ma vietnameză, a părăsit luni 
capitala Franței, îndreptîn- 
du-se spre patrie. El a decla
rat presei că la Hanoi va pre
zenta guvernului R.D. Viet
nam un raport cu privire la 
modul în care se desfășoară 
lucrările Conferinței de la 
Paris.

Xuan Thuy a făcut cunos
cut ziariștilor că delegația 
R.D. Vietnam va participa la 
ședința de joi a conferinței 
cvadripartite și va fi condusă, 
pînă la reîntoarcerea sa, de 
Nguyen Minh Vy. în ce pri
vește posibilitatea ca lucrările 
conferinței să aibă rezultate 
pozitive, vorbitorul a subli
niat că aceasta depinde în în
tregime de atitudinea ameri
cană. „Statele Unite trebuie 
să renunțe la politica lor de 
agresiune dacă doresc o solu
ție negociată la Conferința 
de la Paris", a spus el.

ROMA 11 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
In Italia continuă să se desfă
șoare acțiuni de protest împotri
va intervenției americane în 
Cambodgia și de solidaritate cu 
lupta pentru libertate și inde
pendență a popoarelor vietnamez 
și cambodgian. Aproximativ 
100 000 de persoane în rîndul 
cărora se aflau Luigi Longo, se
cretar general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, vice-secretar general 
al partidului, și alți conducători 
ai P.C. Italian, au demonstrat la 
Genova. Tn fața demonstranților 
au vorbit Gian Carlo Pajețta, 
membru al Direcțiunii 
Gian Franco Borghini, 
național al Federației 
lui Comunist Italian.

P.C.I., și 
secretarul 
Tineretu-

■■■■«■■■■■■■■

că delegația

MARȚI, 12 MAI 1970
ELIBERAREA (Seria I) : rulează 

la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
18,30; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rulează la Republica (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20).

PENTRU ȚARA ȘI REGE : ru
lează la Capitol (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21).

PRIETENI FĂRĂ GRAI î rulea
ză la Floreasca (ora 9,30).

AL 8-LEA : rulează la Floreas
ca (orele 15,30; 18; 20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL* • ru
lează la Festival (orele 8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21), Grădina 
Festival (ora 20).

HELGA : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

...SA UCIZI O PASĂRE CÎNTĂ- 
TOARE : rulează la Central (ore
le 8,15; 10,45: 13,15: 15,45; 18,15; 
20.45): Grivița (orele 10,30; 15.30; 
18; 20,30).

TRIPOLI 11 (Agerpres). — în 
capitala libiana au sosit doi mi
niștri din Republica Arabă Uni
tă într-o misiune politică și eco
nomică, în timpul căreia vor a- 
vea întrevederi cu șeful statului 
libian, colonelul Moamer el Ge- 
dafi și cu alți lideri ai țării 
gazdă.

Ministrul egiptean al informa
țiilor și orientării naționale, Mo
hamed Heykal se află la Tripoli, 
în calitate de reprezentant spe
cial al președintelui Nasser, pen
tru a prezenta punctul de vede
re al guvernului său față de ac
tuala situație din Orientul Apro
piat.

SANAA 11 (Agerpres) — în- 
tr-un interviu acordat agenției 
United Press International, pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Yemen, Moshen El Aini, a con
firmat evoluția favorabilă a re
lațiilor dintre țara sa și Arabia 
Saudită, după acordul intervenit 
între cele două state la începutul 
anului.

In acest sens el a declarat că 
Arabia Saudită a încetat să mai 
acorde sprijin elementelor rega
liste yemenite și că o parte a 
acestora s-au reîntors la Sanaa, 
unde și-au afirmat adeziunea la 
regimul republican. Moshen El 
Aini și-a exprimat totodată spe
ranța că între Republica Arabă 
Yemen și Arabia Saudită vor pu
tea fi restabilite relații diplomati
ce normale.

La Montevideo a luat sfîr- 
șit conferința a nouă țări la- 
tino-americane (Argentina, 
Brazilia, Chile, Ecuador, Peru, 
Panama, Nicaragua, Salvador 
și Uruguay) care a examinat 
și adoptat „Declarația asupra 
drepturilor maritime". Statele 
respective își afirmă în acest 
document dreptul de a extin
de pînă la 200 mile limita 
apelor marine aflate în suve
ranitatea lor. Declarația pro
clamă, printre altele, ca prin
cipii de bază dreptul statelor 
respective de a dispune de 
resursele naturale ale mării în 
limita menționată pentru a 
promova dezvoltarea rapidă a 
economiei și a ridica nivelul 
de trai al populației. Statele 
semnatare ale declarației con
sideră necesar să aibă și drep
tul de a explora, conserva și 
exploata fundul mării pînă la, 
limita stabilită. Semnatarii 
și-au exprimat intenția de a-și 
coordona în viitor acțiunile 
pentru a asigura apărarea 
efectivă a principiilor enun
țate.

S.U.A. — La New York au 
avut loc recent funeraliile 
lui Jeffrey Miller, unul din 
cei patru studenți americani 
de la Universitatea din Kent 
(Ohio) uciși de garda națio
nala americană în timpul 
demonstrațiilor de protest 
împotriva intervenției în 
Cambodgia. în imagine, un 
aspect de la aceste funeralii 
care s-au transformat într-o 
nouă manifestație anti-răz- 

boinică

DRUMUL ZAHÂRULUI
CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN CUBA

și zahărul sînt personajele cele 
....................~ spune

„Tutunul __ __ _
mai importante din istoria Cubei’ 
Fernando Ortiz în monumentalul său eseu 
,«Contrapunct cubanez — tutunul și zahărul". 

Drumul zahărului, la fel ca cel al tutu
nului, începe undeva în negura vremii, cînd 
primii aborigeni ce-și vor fi croit, drum 
printr-un lan de trestie, au simțit sucul 
dulce și incolor ce mustea din sveltele tul
pini rănite. „Cind la începutul secolului al 
XVI-lea — continuă același Fernando Ortiz 
— Cuba a fost cucerită de spaniolii ce adu
ceau Lumii Noi, civilizația europeană, 
mintea celor invadatori era deja puternic 
impresionată de două plante uriașe. Negu
țătorii veniți de dincolo de ocean o soco
teau pe una din ele printre cele mai mari 
tentații". Și, astfel, străbatem de-a lungul 
veacurilor, pe drumul zahărului, cu nenu
măratele Iui ramificații, complicații și im
plicații economice, sociale și politice, isto
ria unui popor, pînă în zilele noastre.

Din lunga odisee contemporană a zahă
rului ce începe o dată cu semănatul trestiei 
și sfirșește în depozitele fabricilor, unde 
sînt stivuiți sacii plini de cristale dulci, am 
ales doar un episod. Episodul pe care-1 tră
iesc zi de zi, cei trei mecanici de locomoti
vă, membri ai brigăzii de tineri tehnicieni 
„23 August — România", ce lucrează la 
fabrica de zahăr „Jose Marti "din San 
Cristobal. Este o secvență lipsită poate de 
spectaculos, drumul străbătut de trestia de 
zahăr de pe ogoare, pină ’a uriașa gură ce 
mestecă fără-ncetare, zdrobește trestia, îi 
stoarce mierea, groasă, care se va cristaliza 
încet in centrifuge, pentru ca apoi bagaza— 

. învinse epave ale falnicelor tulpini — să-1 
mai slujească încă o dată pe om și să fie 
sacrificate pe altarul aceluiași zahăr, în flă
cările cazanelor.

Pentru cei trei mecanici de locomotivă 
Ion Nistor, Ion Balomireanu și Nicolae Ro
șu, drumul zahărului începe și sfirșește în 
depoul de locomotive al centrului „Jose 
Marti“. Pregătirile au durat aproape trei 
săptămini : așa cum orice gospodar se

pregătește cu grijă înainte de a pleca 
drum, cei trei au început prin a pune 
punct locomotiva Cu care urmau să lucreze., 
I-am vizitat de cîteva ori la depou, minat 
de nerăbdarea de a vedea „gata" locomo
tiva. Intr-o bună zi, mi-au spus : „Veniți 
mîine dimineață la 7 dacă vreți, pleacă în 
prima cursă !“

La ora 7 dimineața, la depou, începe re
vizia locomotivei înainte de plecarea în 
cursă. Prima care va ieși azi din depou, 
este locomotiva nr. 5 — a celor trei. Pufăie 
încet, ca un samovar, proaspăt vopsită, 
strălucind de curățenie. Pe partea dreaptă, 
I. Balomîreanu a pictat drapelele României 
și Cubei. O ultimă verificare a unei supape. 
Apoi este încercată încă o dată instalația 
electrică și, în cele din urmă, locomotiva 
este unsă. Operația are în ea ceva de ritual 
diurn. Cu grijă, cu dragoste, nu este uitat 
nici un șurub. Ultima operație — alimen
tarea cu apă chiar la ieșirea din depou.

Un șuier scurt și pornim. Locomotiva 
aleargă veselă trSgînd după ea un șir de 
vagoane goale. Stau pe locomotivă, împreu
nă cu mecanicul Nicolae Roșu. De la el 
aflu că vagoanele trebuie lăsate de-a lungul 
traseului, în diferite stații, pentru ca la 
întoarcere să fie luate altele, încărcate cu 
trestie pentru centrală.

De-o parte și de alta a liniei ferate se 
întind cîmpurile de trestie de zahăr. Ne- 
sfirșite suprafețe de un verde crud a că
ror monocromie este întreruptă, din cînd 
în cînd, doar de palmieri, uneori solitari — 
asemeni unor uriașe umbrele înfipte pe o 
plajă pustie, alteori, în pilcuri, stind parcă 
la sfat. Din loc în loc, cîte o gospodărie 
țărănească — căsuțe acoperite cu frunze 
uscate de palmier. Copii ne fac semne cu 
mina și ne strigă „Rumano, rumano !"

Pena — prima stație unde lăsăm primele 
vagoane goale și ne continuăm drumul. Ne 
însoțesc tot timpul păsări negre, cu gîtul 
și capul roșu ce aduc cu vulturii pleșuvi. 
„Li se spune Tinosa'* — îmi explică al doi
lea călător din locomotivă, bătrinul Biel

Tineri muncitori din brigada „23 August — 
România" împreună cu un mecanic 

cubanez

Simion Perera, care de aproape treizeci de 
ani se îngrijește de buna- stare a stîlpilor 
de telegraf de pe linie. Tot el îmi povestește 
și istoria păsărilor albe, cărora localnicii 
le-au spus Garza (barză) aduse de ciclonul 
din 1944 în Cuba.

Pe nesimțite am sosit la ultima stație î 
Crimea. Aici urmează să fie încărcate ulti
mele vagoane goale pe care le-am adus cu 
noi. Rampa de încărcare, .,el chucho", e 
alimentată fără încetare de uriașe „carre- 
tas“, trase de cîtc trei perechi de boi, ce 
aduc trestia chiar de pe cîmp. In mai puțin 
de-o oră, cele cîteva vagoane sînt încărcate 
și facem cale întoarsă. Santa Isabel, Pefia...

In depărtare se zărește coșul centralei 
„Jose Marti". E aproape ora 2 după-masă. 
Peste aproximativ o oră, din nou alimenta
rea cu apă și locomotiva nr. 5 va porni iar 
Ia drum, cu un nou șir de vagoane goale, 
pentru a duce hrană centralei.

★
E aproape miezul nopții. In tabără e li

niște. Toată lumea doarme. Ion Nistor se 
întoarce din cursă. Aproape în același mo
ment, la comandamentul taberei zbîrnîie 
telefonul, „Aici centrala Jose Marti!“ Nu 
e nimic grav. Băieții de la locomotive vor 
trebui, insă, să lucreze și noaptea, împreună 
cu mecanicii cubanezi, pentru a asigura 
transportul continuu al trestiei. In mai pu
țin de o jumătate de oră, unul din mecanici 
e gata să se urce pe locomotivă. Cu preci
zia nedezmințită a ceferistului, a doua zi 
dimineața un altul ii va lua locul. O strîn- 
gere de mină, urarea tradițională, un șuier 
scurt și din nou la drum I

DAN MUNTEA VXl

■ San Cristobal, mai 1970

• LA INVITAȚIA Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S., luni a 
sosit, la Moscova acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor din Republica So
cialistă România. în aceeași zi, 
el a avut o convorbire amicală 
eu Konstantin Fedin, prim-se- 
cretar al Uniunii Scriitorilor 
din U.R.S.S. Au fost abordate 
upele aspecte ale relațiilor din
tre uniunile de scriitori din cele 
două țări.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PREȚUL CRIMEI
Incercind recent să to

talizeze costurile directe 
_  evident inferioare rea
lității — ale delicventei și 
crimei in Statele Unite, 
Biroul Federal de Investi
gații (F.B.I.) a ajuns la 
niște sume care au șocat 
atît oficialitățile, cît și 
cea mai mare parte a a- 
mericanilor de rind. Ast
fel, potrivit estimărilor, a- 
ceste sume s-ar ridica în 
prezent la peste 30 mili
arde de dolari anual, re- 
prezentînd mai mult de 
10 proiecte spațiale de ge
nul întregului program 
lunar „Apollo".

Ziarul LE FIGARO re
lata că. de fapt, pierde
rile economiei americane 
de pe urma delicvenței și 
crimelor sînt mult mai 
mari. Această apreciere,

ziarul citat și-o întemeia 
pe două considerente. In 
primul rînd, pe faptul că, 
însumarea tuturor cheltu
ielilor este dificilă datori
tă existenței unei legislații 
foarte întortocheate, atît 
la nivelul federal, cît și 
la cel al statelor. în al 
doilea rind, sînt foarte 
dese ocaziile cînd publicul 
nu informează poliția fie 
în cazurile de delicte mai 
grave (de teama represi-, 
unii ulterioare) cît și în 
cazurile de delicte mărun
te (pentru a evita timpul 
ce se pierde cu înaintarea 
plîngerii sau, pur și sim
plu dintr-un sentiment 
de inutilitate). F.B.I.-ul a 
clasat delictele în 28 de 
categorii, evaluind, totoda
tă, cheltuielile pe care le 
antrenează fiecare catego-

rie. Cel mai mare capitol 
îl reprezintă „produsele și 
serviciile ilegale" (de ti
pul traficului cu narcoti
ce, împrumuturi interzise 
de lege, comerț ilicit cu 
alcool, jocuri ilegale și 
prostituție) care totalizea
ză 8075 milioane dolari 
anual. O altă categorie de 
delicte, cum sînt deturnă
rile de fonduri (care scapă 
cel mai frecvent controlu
lui autorităților poliție
nești) se reflectă direct la 
capitolul pierderi ale în
treprinderilor. Cu alte cu
vinte, la încheierea bilan
țului, aceste sume apar în 
prețul de vînzare, fiind 
suportate de consumator 
sau de contribuabil. Fur
turile de mașini reprezin
tă o valoare de circa 500 
milioane de dolari. în

ceea ce privește fraudele, 
după părerea specialiștilor 
americani în materie, este 
practic imposibil de esti
mat valoarea acestei cate
gorii. Ele se întind de la 
fraude minore la scară in
dividuală, pină la bande 
organizate, urmărind înca
sarea cecurilor false cu 
sume importante. Un loc 
aparte în cadrul statistici
lor întocmite de F.B.I. îl 
ocupă accidentele provo
cate de mașini conduse 
sub influența alcoolului 
sau drogurilor. Astfel în 
1965 din 49 000 accidente 
mortale, 7 000 au fost con
siderate drept acte crimi
nale, comise după consu
mul de alcool sau dro
guri. în unele state — de 
exemplu California — pro
centajul accidentelor mor-

tale de origină alcoolică 
se ridică pînă la 65 la sută 
din totalul ciocnirilor au
tomobilistice. ■

La toate aceste sume 
trebuie adăugate alte 
6 miliarde de dolari ce se 
cheltuiesc anual pentru 
întreținerea poliției, a în
chisorilor etc.

Autoritățile 
se neliniștesc ____
că activitățile ilegale 
numai că nu sînt în de
clin, ci manifestă o 
dința de continuă crește
re. Crima — indiferent 
sub ce formă se manifestă 
ea — va fi tot 
sitoare pentru 
americane.

americane 
constatând 

nu

ten-

mai costi- 
finanțele

I. T.

SIMPATICUL DOMN R î ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).
Grădina Vitan (ora 19,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

IN FIECARE SEARA LA ORA
11 : rulează 
15,30; 17,45).

la înfrățirea (orele 
Viitorul (orele 16;

18; 20).
NU FI TRIST : rulează la Bu- 

zești (orele 15,30; 18), Grădina Bu- 
zești (ora 20 15).

CU MINE NU. MADAM î ru
lează la Dacia (orele 8,30—20,30 în
continuare).

BĂNUIALA: rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9,45; 12,15; 14,45; 
17,30; 20), Tomis (orele 8,30—15,30 
în continuare; 18), Grădina Tomis 
(ora 20), Gloria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

VA PLACE BRAHMS? rulează 
la Doina (orele 16; 18,30; 20,45).

FUGA BUIESTRAȘULUI: rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

Ghici CINE VINE LA CINĂ ? : 
rulează la Grădina Lira (ora 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Volga (orele 16; 18,15; 
20,30), Rahova (orele 15.30; 18), 
Grădina Rahova (ora 20).

• LA MOSCOVA au început 
lucrările unei conferințe științi
fice consacrate împlinirii a 25 de 
ani de la victoria «supra fascis
mului.

Pe lingă conducătorii militari 
și oameni de știință sovietici, 
la conferință participă delegații 
din mai multe țări. Delegația 
din România este condusă de 
generalul-locotenent în rezervă 
Gheorghe Zaharia, director ad
junct al Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

• FOSTUL CAPITAN 
Karl Macher a fost condamnat 
de un tribunal din. localitatea 
austriacă Graz la cinci ani în
chisoare, pentru crime de război.

Macher, care a fost șef al Ges
tapoului în orașul polonez To- 
maszov-Mazowiecki, a fost acu
zat de numeroase crime, printre 
care participarea la execuții co
lective.

• CEI 16 MINIȘTRI din gu
vernul bolivian, format de pre
ședintele țârii Alfredo Ovando 
Candia, și-au prezentat luni de- 

■ misia. Această hotărîre a fost 
luată cu 24 de ore înaintea in
trării în vigoare a unei reforme 
o instituțiilor guvernamentale 
care prevede crearea de noi 
ministere și suprimarea altora. 
Se așteaptă ca lista noului gu
vern bolivian să devină cunos
cută în cursul zilei de marți.

• O DELEGAȚIE ECONOMI
CA din Republica Democrată 

Germană, condusă de Gunter 
Mittag, președintele Comisiei 
pentru problemele industriei, 
construcțiilor și transportului a 
Camerei Populare, a făcut o vi
zită în Franța la invitația cercu
rilor de afaceri din această țară, 
informează agenția A.D.N. De
legația a avut convorbiri cu re
prezentanți de frunte ai unor 
cercuri economice și industriale 
franceze. în cursul discuțiilor 
purtate, cele două părți și-au 
exprimat convingerea că această 
vizită va marca începutul unei 
noi etape în evoluția relațiilor 
economice dintre Republica De
mocrată Germană și Franța.

• LA BUDAPESTA a fost da
tă publicității hotărîrea Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și a Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar în legă
tură cu dezvoltarea construcții
lor de locuințe și noua regle
mentare a repartizării aparta
mentelor și chiriilor. Subliniind 
că satisfacerea cerințelor de lo
cuințe este o problemă rezolva
bilă în timp, o dată cu dezvolta
rea întregii economii naționale, 
hotărîrea prevede, concomitent 
cu sporirea numărului de aparta
mente ce se vor construi din ve
niturile statului, dezvoltarea con
strucțiilor individuale. Au fost 
stabilite, totodată, norme pentru 
reglementarea chiriilor, în așa 
fel incit acestea să poată asigura 
cheltuielile necesitate de între
ținerea spațiului locativ.

^PENTRU TIMPUL OV. LIBERi^
COLONIA LANFIERI : rulează 

la Moșilor (orele 15.30; 18).
TARZAN, OMUL JUNGLEI: ru

lează la Mutica (orele 16; 18; 20).
RĂZBUNĂTORUL : rulează la 

Sala Palatului (orele 17,15; 20,15). 
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,30; 13,45: 21), Melodia (orele
8,30; 10,30; 12,30; 14,15; 16,15; 18,30; 
20,45), Modern (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20J30).

IUBITA LUI GRAMINIA: ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.30; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

CÎND SE ARATA CUCUVEA
UA : rulează la Cotroceni (ora 
.15,30).

O INTÎMPLARE • rulează la 
Cotroceni*(orele 18; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Glulești (orele 15.30; 18: 
20,30), Flamura (orele 15,30; 18;
20,30), Grădina Expoziției (ora 20).

WINNETOU ÎN VALEA MOR-
ȚII : rulează la Flamura (ora 11).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Flacăra (orele 15,30; 20,15).

OPERAȚIUNEA LEONTINE: ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30), Stadio
nul Dinamo (ora 20).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Lumina (orele 9—17,15’ în 
continuare; 20,15).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

TAINA LEULUI : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

PICIOARE LUNGI DEGETE 
LUNGI : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18,15), Grădina Bucegi (ora

19,45), Miorița (orele 15; 17,30; 20), 
Arta (orele 15,30; 18), Grădina 
Arta (ora 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Progresul (orele 15.30; 18), Grădi
na Progresul (ora 20).

FAMILIA NOASTRĂ TRĂZNI- 
TĂ : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la P^cea (orele 16,45; 19,45), Gră
dina Moșilor (ora 20).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 
la Crîngăși (orele 16; 18; 20).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

PARADA COMEDIEI (STAN ȘI 
BRAN) : rulează la Cinemateca 
Union (orele 10; 12; 14; 16), Pro
gram pentru abonați ciclurile A 
șl B după amiaza.
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Teatrul de Operetă : SUZANA 
— ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale* (Sala Comedia) : 
CASTILIANA — ora 20;. (Sala 
Studio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Sch. Mă- 
gureanu): PURICELE ÎN URE
CHE ora 20; (Sala Studio) : 
HARFA DE IARBA — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ — 
ora 19,30; (Sala Studio): ENIG
MATICA DOAMNA „M" — ora

REDACȚIA ST ADMINISTRAȚIA) Bueu«»H. Plat* ..Selntell*. Tal. 17.80.10, 17.60.20. Abonamentele ,e tac la oficiile poetala «I dtfuzorll din Întreprinderi si InstitutlL

• JAMES EARL RAY, con
damnat în martie anul trecut 
la 99 de ani închisoare sub acu. 
zația de a fi asasinat pe fostul 
lider al populației de culoare 
din S.U.A., Martin Luther King, 
declară într-o scrisoare adresa
tă autorităților judiciare că avo
catul său l-a îndemnat să se re
cunoască vinovat. Ray afirmă că 
avocatul Percy Foreman știa cu 
precizie să el este nevinovat, 
dar i-a promis grațierea în ter
men de doi ani și o sumă de 
200 000 de dolari, dacă își va re
cunoaște vinovăția.

Judecătorul William Williams 
a amînat pînă la 16 mai exami
narea scrisorii lui Ray.

• MIȘCAREA POPULARA 
pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) a adresat tuturor for
țelor democratice și progresiste 
din lume un apel, chemîndu-le 
să exercite presiuni asupra gu
vernului portughez pentru a-1 
determina să elibereze pe preșe
dintele de onoare al M.P.L.A. 
Pinto de Andrade, aflat în pre
zent în detenție. Andrade a fost 
arestat la 12 aprilie de agenți ai 
siguranței portugheze.

• NOI INCIDENTE între gru
puri de hinduși și musulmani au 
avut loc luni în. orașul Thana 
de lingă Bombay. Politia a in
tervenit pentru a restabili ordi
nea.

în localitățile Bhiwandi șî 
Jalgoan din același stat, care au 
fost timp de cîteva zile scena 
unor ciocniri violente între re
prezentanții celor două comuni
tăți religioase, calmul a fost re- 
instaurat în urma măsurilor ur
gente luate de autoritățile loca
le. Ultimul comunicat difuzat de 
poliție informează că 90 de per
soane și-au pierdut viața în 
cursul acestor incidente. Daune
le materiale sînt foarte ridicat^.

________________________

• CURTEA SUPREMA A 
INDIEI a respins luni cere
rea de anulare a alegerii lui 
V. V. Giri în funcția de pre
ședinte al statului

Cererea fusese adresată 
Curții Supreme de un grup 
de adversari politici ai ac
tualului președinte, sub pre
textul că, în cursul alegerilor 
prezidențiale, ar fi fost co
mise erori. După cum rele
vă observatorii politici din 
capitala indiană, hotărîrea 
Curții Supreme constituie 
încă un eșec al aripii de 
dreapta a Partidului Congre
sul Național Indian, care se 
opune actualei politici pro
movate de premierul Indira 
Gandhi.

Atentate asupra 
ale companiei spaniole „Iberia

unor avioane
JZ

Patru avioane de pasageri ale companiei aeriene spaniole 
„Iberia" au fost duminică ținta unor atentate cu bombe incen
diare pe aeroporturile din patru mari orașe vest-europene.

Prima bombă a .explodat într-o valiză din compartimentul de, 
bagaje al unui avion de pe aeroportul din Geneva, în timp ce 
majoritatea pasagerilor erau deja evacuați în urma primirii unui 
telefon anonim. Nu au fost victime, iar pagubele au fost minime.

O altă explozie, tot cu efecte neînsemnate, a avut loc pe că
ruciorul de bagaje care se îndrepta spre un avion al „Iberici" 
aflat pc aeroportul din Frankfurt pe Main (R. F. a Germaniei).

A treia bombă a explodat într-o valiză din holul aeroportului 
din Amsterdam, după ce o voce anonimă avertizase Ia telefon 
poliția să fie atentă la bagajele destinate aparatului companiei 
spaniole.

In fine, la Londra, Scotland Yardul, care primise, de aseme* 
nea, un telefon anonim, a izbutit să evite explozia, cerînd pa
sagerilor să-și identifice rapid bagajele. în singurul geamantan 
nereclamat de nimeni a fost găsită bomba, care a fost imediat 
dezamorsată.

Soldate cu pagube neînsemnate la sol, exploziile ar fi putut 
fi fatale în timpul zborului, au declarat reprezentanții celor pa
tru aeroporturi.

20; Teatrul Giulești; OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — ora 19,30; 
Teatrul de Dramă și Comedie 
Constanța (în Sala Teatrului de 
Comedie) : BLISS — O FAMILIE 
TRAZNITA — ora 17 și 20 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu"; VIAȚA... O CO
MEDIE — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : CARTOFI PRĂJIȚI CU 
ORICE — ora 20; Teatrul „Țăn
dărică" (Calea Victoriei): O PO
VESTE CU CÎNTEC — ora 15; 
(Str. Academiei) : GULIVER ÎN 
TARA PĂPUȘILOR — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; Circul de Stat: CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 
19,30.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 18,05 Uni

versal — șotron : litera „J“. Emi
siune enciclopedică pentru copii 
• 18,30 Apolodor Km. 239. Repor
taj TV. de Gh. Pietraru. Imagi
nea Alexandru Ionescu o 18,55 
Anunțuri — publicitate • 19,00
Telejurnalul de seara • 19,20 la 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto • 19,35 Atomul — A- 
ceastă necunoscută. „Detectivul... 
atomic" (Tehnica nucleară, mijloc 
de investigație). Participă conf. 
dr. Ion Mînzatu. Emisiune de ing. 
Gh. Cucu • 20,10 „Burghezul gen
tilom" de Moliâre. Film artistic 
în interpretarea Comediei Fran-, 
ceze. Prezintă Radu Beligan • 
21,30 Permanența poeziei lui Lu
cian Blaga. Participă : Al. Piru, 
Ion Dodu Bălan, Gheorghe Achi- 
ței • 21,50 Telejurnalul de noap
te • 22,05 Teleglob. Norvegia. 
Film documentar de Mihai La- 
zăr și Lucian Penescu • 22,30 Mu- 
zicorama TV • 23,00 închiderea 
emisiunii.

Tiparul i Combinatul poligrafie „Casa SctnteU*


