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• Cercuri tehnice 
patronate de în
treprinderi

• CRONICI : T.V. 
— Plastică — Mu
zică

TINERETUL 
INDUSTRIAL

ÎN PERSPECTIVA
VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl

GUVERNAMENTALE ROMÂNE, CONDUSE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

IN REPUBLICA DEMOCRATĂ VIETNAM
Sosirea 

la Hanoi
Delegația de partid șl guver

namentală a Republicii Socialis
te România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului-Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, face o vi
zită oficială de prietenie în Re
publica Democrată Vietnam, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și a guvernului Re
publicii Democrate Vietnam.

Din primul moment al viatei, 
Hanoiul a făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, membri
lor delegației române o primire 
deosebit de călduroasă.

în întâmpinarea oaspeților, la 
aeroportul Gia Lam se aflau 
tovarășii Le Duan, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, Truong Chinh, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam,

(Continuare în pag. a V-a)

Mesajul de salut 

al președintelui 

R. D. Vietnam, 
TOM DlIC THANG

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România,

Stimată doamnă,
Stimate tovarășe Ion Gheorghe Maurer, 

președinte al Consiliului de Miniștri,
Stimați tovarăși membri ai delegației de 

partid și guvernamentale române,
Doamnelor și domnilor membri ai corpului 

diplomatic,
Dragi tovarăși și prieteni,

Poporul vietnamez este foarte fericit că are 
prilejul să primească astăzi delegația Parti
dului Comunist Român și a guvernului Re
publicii Socialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, în vizita de prietenie in Republica 
Democrată Vietnam. In numele poporului 
vietnamez, al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, al guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, urez un călduros bun venit tova
rășului președinte și doamnei Ceaușescu, to
varășului președinte Ion Gheorghe Maurer și 
celorlalți tovarăși din delegație.

în ciuda marii distanțe care separă Vietna
mul de România, cele două popoare ale noas
tre sint de multă vreme legate printr-o 
profundă prietenie, care urmăresc același țel 
— a construi cu succes socialismul și a apăra 
pacea în lume. Poporul nostru își va aminti 
întotdeauna de ajutorul și sprijinul activ pe 
care Partidul Comunist Român, guvernul Re
publicii Socialiste România i l-au acordat și 
continuă să î-1 acorde In rezistența patriotică 
împotriva agresiunii americane și în opera de 
construire a socialismului. El le va fi în veci 
recunoscător.

Actuala vizită a delegației Partidului Co
munist Român și a guvernului Republicii So
cialiste România in Vietnam este un eveni
ment important, care marchează o nouă și 
măreață etapă a acestei prietenii; ea con
stituie un imbold de preț pentru lupta noastră 
în vederea eliberării sudului, apărării și edi
ficării nordului socialist și a progresului spre 
unificarea pașnică a patriei.

Vă doresc din toată inima, tovarășe preșe
dinte Ceaușescu și doamnă Ceaușescu, tova
rășe președinte Ion Gheorghe Maurer și to
varăși membri ai delegației, multă sănătate și 
succes deplin in cursul acestei vizite.

Trăiască solidaritatea și prietenia între po
porul vietnamez și poporul român !

Mesajul de 

răspuns 
al tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe Le Duan,
Stimate tovarășe Truong Chinh,
Stimate tovarășe Fam Van Dong,
Dragi tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi să vă adresez dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, eroicului popor vietna
mez un fierbinte salut de prietenie și solidari
tate tovărășească din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a Consi
liului de Stat și a guvernului Republicii 
Socialiste România, a tuturor comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii din patria noastră.

Sîntem bucuroși că avem prilejul de a cu
noaște nemijlocit munca și lupta neînfricatului 
dumneavoastră popor, care, prin dîrzenia și 
abnegația cu care iși apără patria, cuceririle 
sale revoluționare, stîrnește admirația între
gii omeniri progresiste.

Doresc, de aceea, ca, în numele meu, al to
varășei mele și al întregii delegații să vă 
mulțumesc in modul cel mai cordial pentru 
invitația ce ne-ați adresat-o de a face această 
vizită in R. D. Vietnam, cit și pentru primi
rea deosebit de călduroasă și sentimentele to
vărășești cu care ne-ați intimpinat.

Vizita noastră constituie o expresie a re
lațiilor de prietenie statornicite între țările și 
popoarele noastre, și, totodată, o manifestare 
a solidarității cu lupta dumneavoastră dreap
tă împotriva agresiunii imperialismului ame
rican, pentru apărarea independenței națio
nale, a dreptului sacru al poporului vietnamez 
de a decide de sine stătător asupra propriilor 
destine. Aceste relații de prietenie și solida
ritate frățească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul celor ce Muncesc din Viet
nam, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam se dezvoltă in 
mod trainic pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist.

Ne exprimăm convingerea că vizita pe care 
o facem va contribui la întărirea colaborării 
și întrajutorării tovărășești dintre popoarele 
noastre în lupta împotriva imperialismului, 
pentru socialism și pace în lume. Vă asigu
răm, dragi tovarăși, că poporul vietnamez 
are în poporul român un aliat de nădejde 
care n-a pregetat și nu va pregeta nici in 
viitor să-i acorde întregul său sprijin — mo
ral, politic și material — pînă la victoria fi
nală, pină la triumful cauzei sale drepte !

Trăiască prietenia și solidaritatea frățească 
dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Vietnam, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul celor ce Muncesc 
din Vietnam, dintre poporul român și po
porul vietnamez !

Trăiască eroicul popor vietnamez, să în
vingă cauza sa dreaptă 1

ÎNTÎLNIRE 

PROTOCOLARĂ
în momentul sosirii la re

ședința oficială, în fața căreia 
era arborat drapelul de stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu soția sa, Elena Ceaușescu, 
membrii delegației române au 
fost salutați de președintele 
Republicii Democrate Viet
nam, Ton Duc Thang.

în marele salon a avut loc 
apoi o întîlnire protocolară a

celor doi șefi de stat. Au par
ticipat, din partea vietnameză, 
tovarășii Le Duan, Truong 
Chinh, Fam Van Dong, alți 
conducători de partid și de 
stat, iar din partea română to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți membri ai delega
ției.

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

Recepție în cinstea
delegației de partid 

și guvernamentale române
La Palatul Prezidențial a 

avut loc o recepție oferită de 
Comitetul Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam și guvernul Republicii 
Democrate Vietnam în cinstea 
delegației de partid și guver
namentale române, conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ghirlande de becuri multi
colore dădeau un aspect fes
tiv marelui parc al palatului.

La intrarea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, și a 
soției sale, Elena Ceaușescu, a 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, a tovarășilor Le Duan, 
Truong Chinh, Fam Van 
Dong, precum și a celorlalți 
conducători de partid și de 
stat români și vietnamezi, cei

prezenți au aplaudat cu căl
dură.

La recepție au participat re
prezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni de 
cultură și artă.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Hanoi și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La recepție au rostit toasturi 
tovarășii Le Duan și Nicolae 
Ceaușescu.

Toasturile au fost subliniate 
în repetate rînduri cu vii a- 
plauze.

Conducătorii de partid și de 
stat români și vietnamezi s-au 
întreținut într-o atmosferă 
deosebit de cordială, atmos
feră care a caracterizat des
fășurarea întregii recepții.
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• Toasturile rostite de tovarășul LE DUAN

și tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

LUI 1975
TENDINȚE — OPȚIUNI — CERINȚE

Prin, conținutul, prin dimensiunile fără pre
cedent ale prefacerilor ce le anunță, actualul 
cincinal, la baza căruia stau Directivele Congre
sului al X-Iea al Partidului Comunist Român, 
se constituie intr-un capitol luminos al noii 
etape de progres economic și social al țării — 
etapa făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Esența acestei etape — sublinia între 
altele tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea 
solemnă prilejuită de Semicentenarul partidului 
— constă în construirea unei economii avan
sate, bazată pe o industrie modernă și o agricul
tură de înalt randament ; intensificarea activi
tății de cercetare științifică a instrucției publice 
concentrind in continuare eforturi pentru ridi
carea nivelului cultural al maselor; creșterea 
continuă a bunăstării materiale și spirituale a 
oamenilor muncii de la orașe și sate.

Continuarea susținută a industrializării so
cialiste, exprimată prin menținerea unui ritm 
înalt de dezvoltare — aproape 12 la sută — în
tărirea poziției conducătoare a acestei ramuri 
în economie, ponderea industriei în venitul na
țional urmind să crească de la 62 Ia sută în

1970 la 65 la sută în 1975, angajează complexe 
mutații in toate sectoarele vieții economice și 
sociale. Această perioadă, restrînsă în timp, pre
figurează, cu o densitate neobișnuită pină acum 
dar mai mult decît firească in condițiile apli
cării largi a cuceririlor progresului tehnic, im
plicații numeroase în planul caracteristicilor 
socio-profesionale ale tineretului industrial. An
cheta de față la care au răspuns specialiști din 
diferite domenii de activitate, are ca punct ini
țial panoramicul cuprinzător al dezvoltării in
dustriale în anii cincinalului, cerințele, pe care 
le formulează traducerea în viață a obiectivelor 
prevăzute în acest domeniu. Scopul ei —.să pro
iecteze în spațiul certitudinii înfăptuirilor vi
itoare diagramele posibile, traiectoriile pe care 
le anunță programul de construcție economică 
și socială al cincinalului în universul profesio
nal al tineretului industrial.
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SCRISOARE DE PE ȘANTIERUL 

NAȚIONAL AL TINERETULUI 

DE LA LOTRU

Oameni așteptați 
cu încredere 

si bucurie
Poate nimic nu te face să în

țelegi adevărata viață a șantieru
lui, ritmul pulsațiilor sale as
cunse, mai mult decît acea 
neîntreruptă pendulare a mași
nilor care acoperă, într-un pă
ienjeniș de drumuri fără nume, 
întreaga suprafață de lucru, o 
leagă cu mii și mii de „fire" de 
lumea exterioară în a cărei fiin
ță o integrează. Și poate nică
ieri nu avem mai acut sentimen
tul ritmului ca acolo pe marile 
șantiere cum este cel de pe Lo
tru. Iar aici ritmurile sint mereu 
altele, tind aproape cu regulari
tate să devină recorduri. Recor
duri în subteran, la excavații și 
betonări. Recorduri la lansarea 
virolelor și la montaj. Recorduri 
la depunerile de anrocamente 
etc. Și la toate acestea șoferii 
sint părtași, aproape anonimi dar 
niciodată absenți. Dacă pe mi
nări, de pildă, trebuie să-i cauți 
în frontul cețos al galeriilor, pe 
șoferi îi găsești pretutindeni, 
acolo unde există un punct de 
lucru. Ei sint cei care ajută 
deschiderea noilor drumuri, ei 
transportă oameni și materiale 
spre cele mai îndepărtate punc
te, ei asigură totul pentru ca 
munca să nu cunoască întreru
pere. Nu degeaba sint numiți 
aici „sufletul șantierului".

Am urcat cu ei pe spirala 
drumurilor spre Castel și Petri- 
manu, pe firul Lotrului la baraj, 
la Carierele de la Cioara și Mioa-

Evenimentul studențesc la 
zi: EXAMENELE (la Uni

versitatea — București) 
Foto : C. CIOBOATA

ra, la Rudăreasa și Haneș, am 
coborît în galerii.

Mi-au devenit at.it de familia
re cabinele lor, cu parbrizul pa
voazat. după cele mai diverse 
gusturi, dar mereu cu bun gust, 
zîmbetul lor îngăduitor la mo
mentele mele de uimire, ființa 
lor încordată, dar mereu calmă, 
în clipele de solicitare deosebită 
a drumului. Nu m-au impresio
nat niciodată mai mult curajul 
lor de a circula pe drumuri di
ficile, amenințate cu avalanșele 
din timpul iernii, sau coborîrile 
în viteză prin tunelurile galerii
lor, sau trecerile spectaculoase și 
depășirile la „milimetru" ale ve
hiculelor pe cele mai înguste iti- 
nerarii, nici calmul și siguranța 
cu care remediază eventualele 
„pene" decît acea adîncă ome
nie pe care ei o vehiculează cu 
fiecare transport. Căci fiecare 
drum al lor este o cursă între 
inimile oamenilor.

Cînd Mihai Tamaș sosește la
VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Practica studențească de vară 
va încheia, ca și în anii trecuți, 
capitolele anului universitar. 
Pregătirea practicii, precum și 
cîteva din aspectele concrete 
ale desfășurării ei, în contextul 
efortului colectiv de moderni
zare a învățămîntului superior, 
au făcut obiectul unor mate
riale apărute în coloanele zia
rului nostru și care au relevat 
în centrele universitare Brașov, 
București și Cluj o serie de de
ficiențe în organizarea acestui 
important capitol din formarea 
viitorilor specialiști.

Am solicitat tovarășului di-

CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a TV-a)

EUL PLIVIT
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

actual este în toate și un moștenitor. S-a putut 
pildă, că grecii n-aveau conștiința istoriei, cre- 
lumea începe odată cu ei, deși nu era de loc

‘ Omul 
, zice de
► zînd că , ,
► adevărat. Mai tîrziu, de la romani și pînă astăzi, toate ’
k popoarele și-au căutat identitatea într-un trecut privit 4
► prin prisma prezentului. Tn această atitudine constă, <
► după opinia noastră, unul din motivele de demnitate *
► a spiritului uman. Simți, adică, despre fiecare moment 4
► cultural că este integrat unei tradiții, că are o semnifi- <
* cație mai mare decît cea individuală. Aș putea astfel <
, afirma că o operă de artă este la urma urmei cu atîț <
► mai semnificativă cu cît poți discerne în țesătura ei <
* efortul îndelung al unei întregi culturi. Acuitatea de a <
► percepe realitatea calitativ expresivă crește în valoare. J
* Cred că Hegel spunea, de altfel, că filozofii, oamenii 4
* care au datoria de a discerne adevărul esențiali despre 4
► lume, au fost livrești de la începutul lumii, tentativa <
I lor a presupus întotdeauna instrucția culturală. 4
► Mai apare uneori prejudecata anticulturală, mascată 4
, abil în dosul unui elogiu al caracterului frust, genuin, 4
► în cunoașterea realității. Cultura excesivă ar duce la 4
* secarea energiei sufletești, ar tulbura ochiul care vede 4
► lumea. Ce eroare grosieră I Se spune că un simpatic <
, poet actual ar fi arborat acum vreo două decenii și <
* ceva o nonșalanță a inculturii, spunînd că nu vrea să 4
► citească să nu-și strice cumva talentul, să nu fie cumva <
► influențat de alții. Era desigur un frondeur, dar cît de <
► răspîndită pare a fi atitudinea pe care o ridiculiza 4
► luînd-o în serios I Există uneori chiar o zeflemeală 4
* (Continuare în pag. a IV-a) 4
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Primiri ia vicepreședintele 
Consiliului de Stat

• MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI A PRECIZAT LOCURILE Șl CONDIȚIILE DE ADMITERE ÎN LICEELE ÎN LIMBI STRĂINE ® MEDGIDIA — ȘAN
TIER PLASTIC AL STUDENȚILOR INSTITUTULUI „NICOLAE GRIGORESCU" • DRUMUL ÎN VIAȚĂ AL UNUI INGINER ELECTRONIST POATE ÎN-
CEPE BINE Șl LA VASLUI I • UN PRIETEN VIETNAMEZ ÎN VIZITA LA REDACȚIE • FUTUROLOGII DESPRE POPULAȚIA PLANETEI NOASTRE ÎN A- 

NUL 2 000 • ACTORII ÎN ALTE ROLURI : PILOȚI DE RALIU Șl JUCĂTORI DE FOTBAL • DINAMO ÎNVINSĂ DE METALUL BUCUREȘTI ÎN CUPA 
ROMÂNIEI ! • ÎNCĂ 4 PUGILIȘTI ROMÂNI CALIFICAȚI ÎN SEMIFINALELE EUROPENELOR DE BOX DE LA MADRID

Delega fia municipalității 
orașului Rabat

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Emil Bodnaraș 
a primit, miercuri dimineața, 
delegația municipalității ora
șului Rabat, condusă de Bra- 
him Frej, președintele Consi-

capitalei 
invitația 
ai Con-

liului municipal al 
Marocului, care, la
Comitetului executiv 
siliului popular al municipiu
lui București, face o vizită în 
țara noastră.

• Ambasadorul Australiei
Miercuri dimineața, Emil 

Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Australiei în România, Roy

Robert Fernandez, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
țară.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.

• Participanții la 
colocviu consacrat problemelor 
securității și cooperării in Europa

cel de-al lll-lea

P țCOLMMEj

PRECIZĂRI ALE MINI
STERULUI ÎNVĂTÂMÎN- 

PRIVIND LICEE- 
UMBI STRĂINE

școlar 1971/1972, vor 
următoarele licee cu 

în limbi străine : în

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Emil Bodnaraș, 
și prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Ilie Ver- 
deț, au primit miercuri, la a- 
miază, la Consiliul de Stat, pe 
participanții la lucrările celui 
de-al lll-lea Colocviu euro-

pean cu tema „Conferința pen
tru securitate și cooperare în 
Europa : etape, proceduri, con
ținut", organizat la București, 
în aceste zile, sub egida Aso
ciației de Drept Internațional 
și Relații Internaționale 
România (A.D.I.R.I.).

din

Miercuri seara, s-a înapoiat în 
Capitală delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările Congresu
lui al. XVI-lea al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol.

de

Miercuri au continuat 
Capitală lucrările 
XII-a Consfătuiri 
lor sănătății din 
liste.

Ordinea de zi, a 
ferate privind bolile 
ale aparatului respirator. Tot
odată, au continuat discuțiile 
șefilor delegațiilor participan
te pe diverse probleme de co
laborare între țările socialiste 
în domeniul sănătății publice.

în 
celei de-a 

a miniștri- 
țări socia-

cuprins re
ctorii ce

Pentru merite deosebite și 
contribuția adusă la realizarea 
unor importante obiective e- 
cononiice, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România 
a conferit Medalia „A 50-a 
aniversare a Partidului Co
munist Român" și Medalia 
Muncii unui număr de aproa
pe 600 ofițeri, subofițeri, mai
ștri militari, militari în ter
men și salariați civili care lu
crează pe diferite șantiere ale 
economiei naționale. La festi
vitățile care au avut loc în 
sectoarele de lucru ale Dru
mului transfăgărășan, distinc
țiile au fost înmînate de ge- 
neralul-colonel Ion Coman,

CRONICA 
U. T. C.

Miercuri seara s-a îna
poiat în Capitală, venind 
de la Moscova, delegația 
C.C. al U.T.C., formată din 
tovarășii Cacoveanu Ni- 
colae, adjunct de șef de sec
ție ăl C.C. al U.T.C., Ca- 
tană Gheorghe, secretar al 
Comitetului județean Argeș 
al U.T.C., și Secrețeanu Ma
ria, secretară a Comitetului 
comunal al U.T.C. Valea 
Călugărească, județul Pra
hova, care la invitația C.C. 
al U.T.C.L. a făcut o vizită 
în U.R.S.S.

La sosire pe aeroportul 
internațional București-O- 
topeni erau de față Văcar 
Vasile, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

membru al Consiliului 
Stat, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate și secretar al 
Consiliului politic superior. în 
zilele de 15 și 18 iunie. Tot 
cu acest prilej, tovarășul Ion 
AI. Popescu, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, a înmî- 
nat unui număr de 20 de ute- 
ciști „Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C".

TULUI 
LE ÎN

în anul 
funcționa 
predare __ _____ ___
limba engleză : Liceul ,,C. A. Ro- 
setti“ din București (va avea 144 
locuri în anul I) și Liceul „Ady- 
Sincai“, cu limba de predare ro
mână și maghiară, din Cluj (144 
locuri) ; în limba franceză : Li
ceul nr. 36 din București (144 
locuri) și Liceul nr. 3 din Craio
va (144 locuri) ; In limba germa
nă : Liceul nr. 21 din București 
(72 locuri), Liceul nr. 6 din Iași 
(144 locuri) și Liceul nr. 4 din Pi
tești (72 locuri); în limba italiană : 
Liceul nr. 39 din București (72 
locuri) ; în limba rusă : Liceul 
,,Zoia Kosmodemianskaia" din 
București (144 locuri) și Liceul 
nr. 10, cu limba de predare — 
mână și maghiară, din Cluj 
locuri) ; în limba spaniolă : 
ceul nr. 15 din București 
locuri)»

Concursul de admitere în 
ceele cu predare în limbi străine 
se desfășoară în două etape. 
Prima etapă are loc în perioada 
20—23 iunie a.c. și constă într-o 
probă de selecție, eliminatorie. 
Această probă se desfășoară pe 
baza unui test de aptitudini 
lingvistice. Pentru liceele în 
limba engleză, rusă și franceză, 
elevii care n-au studiat, în cla
sele, V—VIII, limba străină pen
tru care este profilat liceul, dar 
care au învățat individual acasă 
această limbă și au fost declarați 
admiși la testul de aptitudini 
lingvistice susțin și o probă orală 
de verificare a cunoștințelor la 
nivelul programelor școlii gene
rale. Pentru liceele în limba ger
mană, italiană și spaniolă, can
didați! susțin numai testul de ap
titudini lingvistice. Candidați! 
declarați admiși la prima etapă se 
vor prezenta în continuare, la con
cursul de admitere în liceul res
pectiv. Candidații declarați res
pinși se pot înscrie la concursul 
de admitere la alte licee. 
A doua etapă a concursului are 
loc în perioada 26 iunie—3 iulie 
a.c. și constă din aceleași probe 
ca la celelalte licee de cultură 
generală.

înscrierile la concursul de ad- 
mi'-re se fac pînă în ziua de 19 
iun.e inclusiv.

La concursul de admitere se 
pot înscrie candidați din orice 
localitate.

ro- 
(108 
Li- 
(72

11-
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PRIETENIEI ROMÂNO-VIETNAMEZE
Ne-a vizitat la redacție tînârUl Inginer constructor din 

R. D. Vietnam, Ngo Huy Anh, aflat la specializare în 
țara noastră. „Nu peste multă vreme, ne-a spus el, se 
încheie stagiul șederii mele în ospitaliera dv. țară. După 
trei ani de muncă și studiu cot la cot cu bunii mei prie
teni, inginerii constructori, tehnicienii și muncitorii ro
mâni, acum, la despărțire, încerc o emoție deosebită. Aș 
vrea să le las ca amintire,un semn cît mai expresiv al 
trainicelor sentimente frățești pe care le port tuturor 
celor alături de care am trăit și muncit în această pe
rioadă. Mai zilele trecute, fiica unuia dintre prietenii mei 
români, Ana-Sabina Dima, elevă în clasa a IlI-a a Școlii 
generale nr. 94 din București, aflînd că în curînd voi 
pleca spre Hanoi, mi-a dăruit o păpușă pentru fetița mea, 
Ayn Tuyet. Gestul acesta, venit din partea unui copil, 
m-a impresionat atît de mult încît, cu toate că sînt spe
cialist al tehnicii, am devenit, pentru o seară, poet... 
V-am adus spre publicare versurile dedicate micuței 
Ana-Săbina. în măsura în care ele nu sînt prea de tot 
stîngace — și dacă cunoștiințele mele de limbă română 
nu vi se vor părea prea rudimentare — vă rog să-mi 
publicați această poezie. Ca pe un omagiu adus, prin in
termediul micuței mele prietene, tuturor celor care m-au 
făcut să mă simt atît de bine în România frățească".

îndeplinim cu plăcere dorința oaspetelui nostru, urin- 
du-i drum bun către țara sa îndepărtată și cît mai multe 
succese în nobila sa muncă de constructor al Vietnamu
lui eroic.

P. D.

Seara tîrziu mi-ai adus o păpușă :
„S-o duci prietenei mele din poza — Ayn Tuyet I"
Fetița vietnameză din fotografie,
Cu gurița ei dulce nu știu cîte ți-a spus
Despre viața ei, despre țara ei îndepărtată, 
Dar știu, Sabina, de ce
Ayn Tuyet și patria ei
îți sînt de inimă atît de-aproape.
Suflatul tău de copil a-nțeles
Câ eu, privmdu-te cu drag, te-aseamăn
Cu Ayn Tuyet, așa cum va fi mîine,
Că tu și țara ta îmi sînteți
De inimă nespus de-aproape.
Sabina, de ți-i dragă fata mea,
Să știi că noi luptăm pentru a țării noastre libertate 
Mereu mai aprig, mai de neînvins
Și pentru faptul că simțim alături
Bătaia inimii unor copii ca tine.

I INIȚIATIVE ]
/

VISURI DE STUDENȚIE 
DĂRUITE MEDGIDIEI

Peste cîteva zile, pentru prima 
dată în analele Institutului „Ni- 
colae Grigorescu" studenții vor 
pleca în tradiționala practică de 
documentare spre a-și realiza 
propriile proiecte. Timp de o 
lună, generosul spațiu arhitectu
ral al Medgidiei va primi cele 
mai îndrăznețe visuri de studen
ție, realizate în placaj ceramic, 
sgraffito, mozaic și ceramică. 
Peste ani, cînd semnatarii vor fi 
nume cunoscute, Medgidia va fi 
locul aducerilor aminte, locul în
ceputurilor lor.

— De ce totuși Medgidia ?
— Pentru că este un oraș în 

plină construcție, un oraș în care 
nu există nici o decorație mo
numentală — ne-a spus Simona 
Vasiliu Chintilă, șefa catedrei de 
pictură monumentală. în felul a- 
cesta vom avea posibilitatea de-a 
ne desfășura munca în pers
pectivă.

— Ce semnifică acest -debut ?
— Unica posibilitate de a tre

ce o lucrare prin toate fazele de 
execuție, începînd de la faza de 
proiect, schiță și proiect, execu
tarea materialului și transpune
rea propriu-zisă în spațiu.

— Cînd a început pregătirea 
pentru acest... început ?

— încă din semestrul doi al 
acestui an universitar, adică o 
dată cu executarea proiectelor pe 
o temă dată, inclusă în planul 
calendaristic al tuturor anilor de 
învățămînt

— Care sînt obiectivele asupra 
cărora v-ați oprit ?

— Spitalul de stat din Medgi
dia și laboratorul, sala de sport 
a liceului din localitate, liceul și 
parcul spitalului.

— Cine semnează proiectele ?
— Daniel Dumitrache, Romeo 

Zamfirescu, Dan Mohan, studenți 
ai anului II și III. în acest timp 
anul IV va realiza cîteva lucrări 
spațiale din ceramică sau alt ma
terial care vor fi plasate în par
cul spitalului sau în parcul cen
tral al orașului, iar anul I, în 
afara ajutorului pe care îl va da 
la aranjarea mozaicului, vor exe
cuta o lucrare de decorație în 
metal pe care o vom monta pe 
fațada liceului din Medgidia.

— Și atunci ce le va reveni 
studenților din anii II și III ?

— Execuția unei frize în sgra
ffito, decorarea în placaj cera
mic smălțuit a laboratorului (fa
țadei) și a peretului exterior al 
sălii de sport a liceului.

L. DOJA
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gu. Absolvent al Facultății de e- 
lectronică din București, a fost 
repartizat în urmă cu trei ani în 
orașul Vaslui. La puțin timp 
după sosirea în localitate mi se 
destăinuia:

— Nu pot să rămîn, nu cu
nosc pe nimeni, nu am casă, nu 
am ce face după orele de pro
gram.

Prezența lui era absolut nece
sară la Direcția județeană P.T.T. 
Și a rămas. S-a căsătorit, a pri
mit și casă, are și prieteni. Fiind 
singurul electronist din oraș a 
fost solicitat să conducă cercul 
de radio-amatori de la Casa pio
nierilor.

— Mai pleci din Vaslui ? l-am 
întrebat la prima revedere.

— Acum nu am timp. Mă 
preocupă altceva. Poate știi, con
duc un cerc de radio-amatori. 
Merge foarte greu din lipsa unui 
manual ce de fapt nu a fost 
încă elaborat. Împreună cu un 
prieten am început să redactăm 
un astfel de manual.

Astăzi inginerul Constantin 
Gongu și profesorul Ion Cristea 
au reușit să termine cartea.

— Răsfoiește-o. Sînt desenate 
toate instrumentele necesare, 
zeci de scheme originale, indica
ții pentru conceperea altora. Mai 
găsești un capitol pentru rache- 
to-modeliști, unul pentru foto- 
amatori. In numai 60 de pagini 
am reușit să concentrăm totul. 
Trebuia, fiecare filă ne-ar fi 
costat bani în plus. Am avut pu
țină teamă din această cauză. 
Era oare pe înțelesul elevilor P 
Succesul a fost neașteptat de 
mare. Am fost, pur și simplu, a- 
saltați de sute de cereri. Din 
păcate foarte puține au fost sa
tisfăcute.

— Nu crezi că acorzi prea 
mare importanță acestei cărți ?

— S-ar putea. Este prima mea 
lucrare științifică. Dar reține, 
este singura încercare de acest 
fel din țară. Orice radio-amator, 
elev, tînăr sau vîrstnic și-ar dori 
ceva asemănător.

— Ceva asemănător P Ți-a 
scăzut entuziasmul P

— Mai bun sau... Momentan 
nu poate fi comparată. Singu
ra noastră dorință este să o ve
dem tipărită într-un tiraj mai 
mare.

GHICA SASU

să execute ceva specific mese
riei în care s-a pregătit. 497 din 
exponate sînt lucrări proiectate 
și executate de absolvenți : 60 
matrițe, 75 dispozitive mecanice, 
12 dispozitive electrice, 60 an- 
samble și subansamble pentru 
aparatele de radio, 12 radiore
ceptoare etc. La acestea se a- 
daugă cele peste 300 de lucrări 
ale elevilor din anii I și II pre
cum și un foarte bogat și in
structiv material didactic.

în a 3-a sală a expoziției, cea 
cu lucrările prelucrătorilor me
canici prin așchiere sint expuse 
și citeva mașini : o presă me
canică automată, o raboteză, o 
freză, un strung de masă, toate 
executate de elevi. Tot ca ma
terial didactic.

— Treptat vor trebui înlocuite 
machetele cu mașini la scara 
1/2, ne explică toy. -ing. Victor 
Hîncu, director adjunct în 
M.C.I.M. Este foarte bine că s-a 
trecut la executarea lor în ca
drul școlii. Cred că experiența 
de aici merită să fie extinsă 
in toate școlile profesionale.

— Expoziția s-a făcut cu un 
scop foarte precis, ține să pre
cizeze tov. Ștefan Mondea, șe
ful biroului învățămînt al Cen
tralei industriale de automati
zări. De miine incep înscrierile 
pentru examenul de admitere, 
care va avea loc în 5 iulie. îna
inte de a opta pentru o profe
sie sau alta, candidații vor fi 
invitați să viziteze expoziția. 
Toate meseriile sint tentante, 
așa că vor zăbovi mult timp la 
standuri înainte de a alege.

I. MORARU

[""‘concerte”!

„DE LA ATENEUL TI
NERETULUI LA ATE
NEUL ROMÂN"

Ieri, la „Ateneul tineretului", 
Luminița Ghencea a prezentat 
un concert de pian, cuprinzînd 
lucrări de Bach, Beethoven, 
Brahms, Debussy. Manifestarea a 
încheiat stagiunea permanentă 
a tinerilor muzicieni din Bucu
rești care în lunile aprilie, mai 
și iunie 1971 a oferit un pro
gram dedicat Semicentenarului 
P.C.R. Directorul programului 
muzical „De la Ateneul tinere
tului la Ateneul român", Mir

cea M. Ștefănescu, relevă că 
„Varietatea pieselor muzicale 
din cadrul recitalurilor, pre
cum și marele număr de tineri 
interpreți ridică scena de la 
Ateneul tineretului la nivelul 
celei mai generoase stagiuni 
muzicale pentru tineret , frec
venta și calitatea aparițiilor de 
artă fiind expresia directă a 
virtuților școlii noastre muzicale 
de interpreare".

în zilele de 20—21 iunie (la 
ora 19) la Ateneul Român va 
avea loc concertul festiv de în
cheiere a stagiunii permanente 
pentru tineret, la care își vor 
da concursul 21 de tineri inter
preți.

A. V.

CADRAN
ȘTIINȚIFIC

VIITOAREA POPU
LAȚIE A TERREI

Anuarul statistic publicat 
.recent de O.N.U. indică pen
tru anul 2000 o cifră pro
babilă de 7 miliarde de locui
tori ai Terrei. Aceasta în
seamnă că, dacă ritmul de 
creștere actual al populației 
se va menține, la sfirșitul 
secolului nostru vor trăi de 
două ori mai mulți oameni 
decît la sfirșitul anului 1969.

Printre alte cifre intere
sante publicate de comisia 
-demografică a O.N.U. se re
marcă o constatare surprin
zătoare. Aproape în toate ță
rile lumii durata medie de 
viață a bărbaților este mai 
mică decît cea a femeilor. în 
țări ca Ciad, Guineea și Ga
bon, durata de viață a băr
baților atinge o medie de 
abia 30 de ani. Recordul de 
longevitate ii dețin femeile 
suedeze și olandeze cu 76,5 
ani. Cel mai mare număr de 
nașteri se înregistrează în 
Pakistan, Laos, Iordania, 
Tanzania și Burundi unde la 
o mie de locuitori se nasc 
anual 45 de copii. Cel mai 
mic număr de nașteri se în
registrează în Suedia, unde 
cifra este de 13,5 la mie.

P. J.

8NEDTO """I

duminica, un spectacol
NEOBIȘNUIT :

RALIUL ACTORILOR
Duminică dimineață se va da 

startul în raliul actorilor. Con- 
curenții vor pleca din minut in 
minut începînd cu ora 8,01 din 
fața Teatrului Municipal (Gră
dina Icoanei) și vor parcurge 
traseul București — Urziceni — 
Ploiești — București. Sosirea, în 
jurul orei 11,40 va avea loc pe 
stadionul Dinamo unde se vor 
desfășura probele de departa
jare.

Printre cei înscriși piuă la a- 
ceastă oră semnalăm pe : Florin 
Piersic, Ion Dichiseanu, Ion Be- 
soiu, Radu Zaharescu, Ștefan 
Bănică, Costel Bărbulescu, Au
rel Cioranu, Dan Puican, Jean 
Păunescu, Dumitru Furdui, An
drei Codarcea, Sorin Gheorghiu, 
Nicolae Pomoje, Const. Elefte- 
rescu, Napoleon Crețu, Ser
giu Cioiu, Bojidar Petrov, Cos- 
tin Prlșcoveanu, Teodora Luca- 
ciu, MihaeLa Mihai, Vasilica 
Tastaman, Elena Caragiu, Anda 
Caropol, Elena Dacian, Mitzura 
Arghezi, Maria Mitrache, Iarina 
Demian, Veronica Strugaru, Ro- 
dica Popescu, Rodica Simioii, 
Cristina Tacoi, Natalia Ar- 
sene ș.a.

Programul pe stadionul Dina
mo începe la ora 10 cu o cursă 
de carturi. în continuare va 
avea loc un meci de fotbal fe
minin și apoi unul masculin în
tre selecționata teatrelor dra
matice și cea a teatrelor muzi
cale. Dintre actorii fotbaliști 
menționăm pe Colea Răutu, Oc
tavian Cotescu, Silviu Stăncu- 
lescu, Marin Moraru, Alex. Re- 
pan, Dorin Dron, Horia Căciu- 
lescu, Bimbo Mârculescu, Dan 
Spătaru, Nicu Constantin, Alex. 
Lulescu, Mihai Ciucă ș.a.

> Ing. NGO HUY ANH <
București, iunie 1971 .

ing. CONSTANTIN GONGU 
despre

UN DRUM DE VIATĂ 
ÎNCEPUT CU DREPTUL

Consiliul județean Vaslui al 
organizației pionierilor a finanțat 
apariția unui ghid constructiv- 
tehnic adresat cercurilor pionie
rești de radio-amatori. Faptul în 
sine nu prezintă mare importan
ță, un simplu manual cum apar, 
anual, cu sutele în țara noastră. 
In plus și tirajul mic, parcă, 
susține cele spuse, numai 42 de 
exemplare. Dar „modesta" carte 
(valoarea ei poate va fi ulterior 
descoperită) este rodul muncii a 
doi oameni, unul dintre ei fiind 
tînărul inginer Constantin Gon-

HELLO DOLLY . rulează la Pa- 
tria (Oi-eie 9,30; 13; 16,30; 20).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Scală (orele 
9,30; 12,30; 15.30; 18,30; 21,30), Fa
vorit (orele 8,30; 11; 13.30; 16.
18,30; 21). Festival (orele 9,15: 
12,'5; 15,30; 18,30; 21,15). Melodia
(orele 9; 12; 15,15; 13; 20,45), Sta
dionul Dinamo (ora 20,15), Grădi
na Festival (ora 20,15).

IUBIRE : rulează la Capitol (O- 
rele 16,30; 13,45; 21).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 12; I
14,30).

SPRIJINITI-L PE ȘERIF : ru
lează la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20.15). Arenele Romane 
(ora 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRADI 
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16 19,30). Bucegi
(orele 10; 16: 19.30), Volga (orele 
9; 12.30; 16: 19,3C), Tornis (orele
9 12.30; 16). Grădina Doina (ora
20), Grădina Bueegi (ora 20.15). 
Parcul Herăstrău (ora 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Doina (orele 11,30, 15.30; 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Timpuri Noi (orele 

20,15 în continuare).
SI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-I '

(vernisaj ~|
O EXPOZIȚIE INVITĂ 
LA SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ

Duminică s-a deschis în Ca
pitală — la Școala profesională 
patronată de Uzina Electroapa- 
rataj — o expoziție cu lucrările 
practice și materiale didactice 
executate de elevi.

— Chiar dacă programa de 
învățămînt nu prevede că elevii 
școlilor profesionale să prezinte 
la absolvire un proiect, ne spu
ne ing. Caragheorgheopol Con
stantin, directorul adjunct al 
școlii, am considerat util ca fie
care absolvent să proiecteze și

Roze pe plajă

AȘA ? : rulează la Central (orele 
9: 11,45- 14,30: 17.15: 20). Gloria 
(orele 9; 11,45: 14,30; 17,15; 20).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Glulești (orele 15,30;
19) , Floreasca (orele 15,30; 19).

FACEREA LUMII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45;
20) , Arta (orele 15,30; 18), Grădina 
Arta (ora 20,30).

SERATA rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20), Munca 
(orele 16; 18; 20).

DĂ-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45), Modern (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15), Grădina
Modern (ora 20,45).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Grivia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30) Flamura (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Buzeștl (orele 15,30; 
18), Grădina Buzești (ora 20.30).

BUTCII CAȘSIDY ȘI SUN- 
DACE KID : rulează la Dacia 
(orele 8,45—20 în continuare), Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18),
Grădina Lira (ora 20,30).

PE COMETA : rulează la Uni
rea (orele 16; 18), Grădina Uni
rea (ora 20,15).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU: ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Crîngasi (orele 15,30: 18; 
20,15), Vitan (orele 15,30; 18), Gră
dina Vitan (ora 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează Ia 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SUNETUL MUZICII : rulează 
la Aurora (orele 9; 12.30; 16,30), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

REGELE LEAR : rulează la
Miorița (orele 10,30; 16; 19,30).

LOS TARANTOS : rulează la 
Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45;
20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Cosmos (o- 
rele 15; 17,45; 20,30).

CAZUL C. L. : rulează la Ra
hova (orele 15,30: 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA . rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18; 20).

VAGABONDUL: rulează la La
ron-,ef (orele 15,30; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru

lează la Lumina (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).
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Teatrul de Operetă : SOARE 
LE LONDREI — ora 19.30; Tea 
trul Național „I. L. Caragiale” 
(Sala Studio) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20; Teatrul Mic : ZADARNICI 
JOCURI DE IUBIRE — ora 20; 
Teatrul ,.C. I. Nottara11 (Sal: 
Studio) : CÎND LUNA E ALBAS 
TRĂ — ora 20; Ansamblul „Rap 
sodla Română*1 : LA IZVOAR1
DE FRUMUSEȚE — ora 18,30 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan 
dra11 (Sala Studio) : POVESTIR 
DIN PĂDUREA VIENEZĂ — or 
20; Teatrul „C. Tănase11 (Sala Sa 
voy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(La Grădina Boema) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 20; Tea
trul ,,Ion Vasilescu11 : SPARGERE 
LA MIEZUL NOPȚII — ora 19,30; 
(La Teatrul de vară ..Herăstrău11): 
FLOARE DE CACTUS — ora 20.

FOTBAL în semifinalele
Cupei României

METALUL - DINAMO 10

La Madrid

Pugiliștii români 
continuă seria

JOI, 17 IUNIE 1971

PROGRAMUL I
• 16,30 Campionatele europene 

de box — sferturi de finală. în
registrare de la Madrid • 17,30 
Emisiune în limba maghiară • 
18,30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto o 18,50 Timp 
și anotimp în agricultură • 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cel mici © 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 15 minute despre 
sănătate. „Atenție, examenele !“ 
• 20,15 Anchetă TV. : Apele în 
pericol ! o 21,05 Antologia umo
rului. „Frumos e în septembrie 
Ia Veneția11 de Teodor Mazilu • 
21,35 Festivalul de muzică ușoară 
„Orfeul de aur11 de la Slîncev 
3rlag (R. P. Bulgaria). Selecțluni 
rie la gala laureaților • 22,00 Te
lejurnalul de noapte a 22,10 Cam
pionatele europene de box — se
mifinale. Transmisiune directă 
de la Madrid.

PROGRAMUL II
• 20,00 Punct-contrapunct © 

21,45 Buletin de știri « 21,50 Isto
ria filmului. Jean Renoir — evo
carea activității marelui cineast 
francez în perioada sa de glorie 
1936—1939. Prezintă D. I. Su- 
chianu.

MADRID 16 (Prin tele
fon de la trimisul Ager- 
pres, P. Ochialbi). — Pu
giliștii români continuă se
ria victoriilor în tururile 
preliminare ale campiona
telor europene de box de 
la Madrid. Toți cei trei re
prezentanți ai noștri care 
au evoluat în prima re
uniune de miercuri a 
sferturilor de finală au re
purtat succese concludente.

în limitele categoriei 
pană, Gabriel Pometcu l-a 
învins prin K.O. în repriza 
a Iî-a pe italianul Angelo 
Carrara. Numărat în prima 
repriză, după o directă re
cepționată la bărbie, în 
rundul II Carrara a fost din 
nou trimis la podea și rie 
data aceasta declarat învins 
prin K.O. La categoria 
semiușoară, Vasile Antoniu 
l-a învins la puncte pe bo
xerul vest-german Peter 
Hess, iar la categoria mijlo
cie mică, Ion Gyorfi a cîș- 
tigat cu o decizie clară de 
4—1 meciul cu Dieter 
Kottysch (R. f. a Germa
niei).

Cea mai mare surpriză a 
galei a furnizat-o tînă
rul pugilist polonez Rys- 
zard Tomczik, care l-a 
eliminat pe campionul 
olimpic Valeri Sokolov 
(U.R.S.S.). în semifinale, 
Tomczik îl va întîlni pe 
Gabriel Pometcu.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

În sferturile de finală ale 
categoriei ușoară, din cadrul 
campionatelor europene de 
box de la Madrid, pugilistul 
român Calistrat Cuțov l-a în
vins la puncte pe bulgarul Pe
ter Stoicev.

Cu o săptamină în urmă, cînd 
sorții au stabilit meciurile semi
finalelor „Cupei României" la 
fotbal, Dinamo părea formația 
cea mai favorizată. Puțini erau 
cei care acordau prima șansă 
singurei reprezentante a divizi
ei secunde — Metalul București. 
Valoarea dinamoviștilor, chiar 
ținînd cont de criza prin care 
trec în acest sfîrșit de sezon, 
anula parcă performanțele meta- 
lurgiștilor din etapele preceden
te ale Cupei. Pe terenul Giulești, 
însă, lucrurile au stat cu totul 
altfel. Cei care au controlat jo
cul de la bun început au fost 
jucătorii de la Metalul. Chiar în 
minutul 3 Iancu centrează în 
careul mic și Stan Gabriel în
scrie imparabil: 1—0 pentru 
Metalul. Încurajați de această 
reușită, metalurgiștii ies la atac 
și doar neșansa face ca tabela 
de marcaj să rămînă neschimba
tă ; Iancu, Georgescu sau Stan 
Gabriel au ratat, pe rînd, majo
rarea scorului. Dominați net, di- 
namoviștii au totuși ocazia să 
egaleze. In minutul 25, la o fază 
oarecare, fundașul Neaelcu co

mite henț în careu dar Stoenes- 
cu trage slab și portarul Petre 
Iosif reține fără dificultate 1 A 
fost singura ocazie clară a echi
pei Dinamo. In continuare no
tăm, pe de o parte, siguranța 
cu care jucătorii de la Metalul 
își construiesc fazele de atac, 
iar pe de alta, jocul șters, fără 
personalitate, presat de elevii lui 
Traian Ionescu.

Meciul s-a încheiat cu 1—0 
dar cei nedreptățiți se pot socoti, 
fără îndoială, metalurgiștii căci 
au mai avut cel puțin 4 ocazii 
în care doar pripeala i-a împie
dicat să încheie acest joc la o 
diferență mai mare, fidelă de 
altfel, cu situația de pe teren.

Desigur, avantajul luat de 
metalurgiști este minim, dar el 
dovedește încă o dată că înfrîn- 
gerea formațiilor Universitatea 
Craiova, Petrolul sau C.F.R. Ti
mișoara nu a fost întîmplătoare. 
Și pentru aceasta echipa Meta
lul, marea performeră a actua
lei ediții a Cupei, merită toate 
felicitările.

G. MARIAN

„U“ CLUJ-
Iordănescu îmi spunea, ieri, la 

terminarea meciului că se gin- 
dește să abandoneze fotbalul! 
Stupefiantă declarație, nu ? ,,Nu 
mai pot să joc. Toți adversarii 
mă lovesc. Aproape că nu există 
părticică din corp care să nu 
mă doară. Sînt plin de vînătăi 
și răni". Ieri, la Cluj, în decurs 
de mai puțin de 60 de secunde, 
atacantul formației Steaua a 
fost faultat voluntar de Crețu 
(l-a lovit cu dușmănie peste pi
cioare) și scos pur și simplu afa
ră din teren pe pista de atle
tism, de Stîncel! In aceste con
diții ofensiva bucureștenilor — 
lipsită din start de aportul „păr
ții drepte", Pantea șl Tătaru, 
(accidentați duminică la Ploiești) 
— nu a prea contat în meciul 
de ieri. Faptul că a marcat două 
goluri se explică prin șubrezea 
nia apărării adverse care s-a 
lăsat păcălită precum corbul din 
fabulă.

„V" Cluj a controlat jocul 
pînă în minutul 57, cînd antre
norul Stelei a avut un moment 
de mare inspirație introducîndu-l 
în teren pe Aelenei în locul lui

MIR9DSÂN •
© Organizatorii turneului de 

tenis de la Wimbledon, care va 
începe la 21 iunie, au comunicat 
lista favoriților în cele patru 
probe. Principalul favorit la 
simplu bărbați este campionul 
australian Rod Laver, în timp 
ce românul Ilie Năstase este al 
7-lea cap de serie. Năstase fi
gurează pe lista favoriților în 
poziția a doua la dublu mixt, 
unde se pare că va face din nou 
pereche cu tenismana americană 
Rosemary Casalș, cu care anul 
trecut a cîștigat' această probă.

STEAUA 2-2
Ștefănescu. Aelenei, — o fărîmă 
de om dar un munte de talent 

n jucat excelent la mijlocul 
terenului de unde a trimis pase 
utilizabile spre Iordănescu, Mar
ca și Dumitriu III. Una din ele 
s-a soldat cu gol în minutul 74 : 
Aelenei a trimis spre Iordănescu 
acesta s-a prefăcut că preia și a 
lăsat mingea să „curgă" la Du
mitriu care a pătruns vijelios în 
careu și a marcat pe lingă por
tarul Ștefan.

Studenții au deschis scorul în 
minutul 7 prin Adam. Steaua a 
egalat rapid în minutul 9 prin 
Marcu, beneficiarul unei erori 
copilărești comisă de trioul Mol
dovan, Mihăilă, Cîmpeanu. Go
lul doi al gazdelor a fost marcat 
de Vifăleanu în minutul 25. Ar
bitrul Ion Rus (Tg. Mureș) a 
condus ă la Birăescu, dar noroc 
că nu a influențat cu nimic re
zultatul final. A creat, în schimb, 
prin decizii anapoda, o stare 
permanentă de nemulțumire și 
nervozitate pe teren.

D. VIȘAN 

MERIDIAN

La dublu bărbați, cuplul Năs
tase—Țiriac este al patrulea fa
vorit, în timp ce la simplu fe
mei, favorita principală este ju- 
cătoarea australiană Margaret 
Court.
• LA HELSINKI s-a disputat 

meciul dintre selecționatele Fin
landei și Cehoslovaciei, contînd 
pentru campionatul european 
de fotbal (grupa I). Fotbaliștii 
cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 4—0 (2—0).
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calcul

TINERETUL

muncă

— Definirea profilului, a tră
săturilor unui om al uzinei a-

Ce ar avea de adău- 
un economist la pro- 

tînărului lucrător 
industria cincina-

TINERET - INDUSTRIE

Cuvinte despre

cei 500000
— Documentele Congresului 

al X-lea al Partidului Comunist 
Român ne dau posibilitatea de 
a desprinde tendințele existente 
în modificarea structurii social- 
economice a populației pe sea
ma dezvoltării multilaterale a 
societății în anii care urmează, 
într-un fel, însă, prin profilul 
lor, anii acestui cincinal defi- 
neso deplasări, schimbări cu a- 
lonjă mult mai mare în timp, 
care se accentuează progresiv, 
pe măsura înfăptuirii progra
mului de dezvoltare multilate
rală a țării. Personal consider 
că în estimarea transformări
lor posibile în ceea ce priveș
te tineretul va trebui să recur
gem la un instrument absolut 
indispensabil : studiile previzio
nale demografice, particula
ritățile demografice ale tine
retului, avînd în vedere viitoa
rele structuri social-economice 
și instituții formative, precum 
și mutațiile bio-fiziologice, psi
hologice, culturale, intelectuale 
în general, ce se produc la ge- 

' nerațiile tinere, ne-a spus conf. 
univ. dr. OVIDIU BADINA, 
.membru al Academiei de științe 
sociale și politice, directorul 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului.

tivă a procesului de absorbție 
a volumului de forță de muncă 
anunțat este sugerat de dezvol
tarea producției industriei con
strucțiilor de mașini, de aproa
pe 2,1 ori — cele două sectoare 
prioritare, electrotehnica și elec
tronica, urmînd să reprezinte, 
în 1975, 20 la sută din producția 
ramurii, de creșterea producției 
de oțel la 9,7 milioane tone, de 
mărimea producției chimice de 
aproape 2,3 ori.

Cum majoritatea covîrșitoare 
a celor ce se vor prezenta pen
tru prima dată la locul de mun
că în noul cincinal sînt tineri, 
se detașează cu pregnanță, ca 
o trăsătură esențială a acestei 
etape, consolidarea dialogului 
TINERET—INDUSTRIE, atît
exhaustiv, prin cuprindere, cît 
și intensiv prin adîncirea pre
gătirii profesionale a celor 
cuprinși în sfera producției 
industriale.

Datele în sine implică o pre
ocupare deosebită pentru pregă
tirea forței de muncă inte
grată sau în perspectivă de in
tegrare, aflată în confruntarea 
cu marile procese ale industri-

suDune să iei în considerație 
simultan atît necesitățile de 
forță de muncă de o anumită 
calificare, cît și posibilitățile 
de atragere și de folosire efi
cientă a cadrelor cu propria 
opțiune a tinerilor.

— Toate cercetările făcute în 
această direcție, dar absolut 
toate, indiferent de ramură, au 
condus la această concluzie : 
există anumite strategii, anumi
te tactici in ce privește 
pravegherea procesului 
nologic, 
rea 
nosticarea 
area deciziilor 
la normal a proceselor tehno
logice, ne-a spus în continuare 
tovarășul IOSIF GHEORGHE. 
Unii operatori ajung în mod

su- 
teh- 

, în ce privește căuta- 
unei informații și diag- 

situației critice, lu
de readucere

empiric, pe baza experienței în
delungate, dar uneori drama
tice, la a elabora metoda op
timă necesară. Alții nu ajung 
însă decît foarte, foarte greu 
De aici și tensiunile psihice i- 
nulile la cei în cauză.

Este clar că selecția științi
fică, o pregătire a oamenilor 
corespunzători cerințelor vii
toarelor ’----- : J~ -------  —
elimina 
In acest . 
sînt create condiții ca tehnolo
gii să lucreze nemijlocit cu 
psihologii pentru elaborarea a- 
celor metode de instrucție pro
fesională îmbinînd specificul 
desfășurării procesului tehnolo
gic cu particularitățile psiholo
gice concrete de conducere a 
producției.

locuri de muncă ar 
asemenea neajunsuri 

spirit ni se pare că

| ECONOMIST ■ INGINER ~1

fiecare ioc

— Sînteți cunoscut 
unul din sociologii 
trași de studiul acestor 
probleme. Ce concluzii 
vă pun la indemină cer
cetările efectuate ?

— La această oră încă 
mai sînt vehiculate pă
reri contradictorii : 
conomiștii acuză 
gineri 
realizarea produsului 
sipind 
nerii, 
despre 
opresc 
lor...

e- 
pe în

că urmăresc doar 
,ri- 

iar ingi- 
spuil

banii"
in replică,
colegii lor că se 

la nivelul cifre-

— Deși perioada luată de 
noi ca etalon este delimitată, 
arbitrar, diferit decît dimen
siunea propriu-zisă a actualu
lui cincinal, nu cred că elemen
tele desprinse își pierd în vreun 
fel valabilitatea. Un prim factor 
ce se impune atenției : indus
trializarea, înțeleasă în sensul 
ei complet, suportul progresului 
general al societății noastre im
pune în mod logio criterii supe
rioare de exigență la adresa 
cantității și calității forței de 
muncă existente în circuitul e- 
conomic. Forța de muncă califi
cată necesară în diferite ra
muri ale industriei, îndeosebi 
în cele cu o dezvoltare priori
tară, va comporta anumite mo
dificări structurale. Să luăm 
în considerație faptul că în anii 
cincinalului vor fi construite 
peste 1 !00 obiective și capaci
tăți industriale pentru chimie, 
construcții de mașini, energeti
că. Sînt premisele creșterii 
ponderii populației ocupate în 
aceste ramuri de producție în 
raport cu totalul populației care 
lucrează în industrie. Pe sea
ma dezvoltării industriei este 
asigurată perspectiva creării a 
aproape 500 de mii de noi locuri 
de muncă.

O imagine cît de cit cantita-

II. DIALOGUL

PE TREPTELE 
CINCINALULUI INDUSTRIAL

Pagină

realizată de

N. UDROIU

. caracterul voit 
celor spuse, e- 

■ ’ adevăr de 
să ținem seama 

Adoptarea oricărei 
mari sau mici, în pro- 

producției trebuie să 
posi-

de 
al

IN PERSPECTIVA LUI 1975
TENDINȚE — OPȚIUNI — CERINȚE • TENDINȚE — OPȚIUNI — CERINȚE

ei pe seama introducerii cu
ceririlor revoluției tehnico- 
științifice contemporane. (Evi
dent, acestea sint procese com
plexe, asupra cărora instituția 
noastră s-a aplecat pentru a le 
înțelege).

| MUNCITOR-INTELECTUÂL

Deprinderea

de a privi spre mîine
— Directivele 

sului al 
tele de 
urmat, 
dată cu 
dă de ansamblu a indus
triei, o preocupare esen
țială in cadrul cincinalului 
o constituie modernizarea 
structurii sale, creșterea 
în ritmuri superioare a 
ramurilor și subramu- 
rilor de inaltă tehnici
tate. Se preconizează, la 
nivelul anului 1975, spo
rirea și modernizarea u- 
nei importante părți din 
producția industrială. Ce 
transformări presupun 
aceste repere, proprii u- 
nei industrii moderne, 
de inaltă productivita
te ?

Congre- 
X-lea, documen- 
partid care au 

subliniază că, o 
dezvoltarea rapi-

ratoare, lucrătorului rămînîn- 
du-i doar supravegherea a- 
cestui sistem atît de complicat.

Transformări de aceeași na
tură intervin și în munca de 
întreținere a utilajului. Insta
lațiile cu care vor fi din ce in 
ce mai mult dotate uzinele 
noastre, cu un procent ridicat 
de echipament electronic în 
compunere, pun problema unei 
calificări și complexe și de ma
re profunzime profesională la 
lucrătorul ce face munca de 
întreținere. Este cazul liniilor 
tehnologice de la Uzina de 
autocamioane Brașov, de la 
Fabrica de cinescoape Bucu
rești.

zată în abordarea cu curaj a 
unor teme complexe, în re
zolvarea lor pînă la capăt ast
fel ca uzina să beneficieze nu 
de tone de hîrtie ci de produse, 
de metode tehnologice conce
pute, experimentate, gqta de 
a fi aplicate în producție, fără 
neajunsuri. Stă în puterea 
specialiștilor pe care îi avem 
să dinamizeze cercetarea pro
prie la nivelul cerințelor, de- 
terminînd renunțarea la unele 
licențe sau importuri de uti
laje, să contribuie hotărîtor la 
promovarea progresului tehnic 
în industria noastră.

— Și care considerați 
a fi principalul element 
calitativ în ce-i privește 
pe specialiștii care 
o muncă oarecare 
conducere ?

III. DIALOGUL

[

au 
de

— Marea transformare ce 
trebuie să se producă în acești 
ani: să înțeleagă și să acționeze 
ca atare, principalul accent în 
munca lor să constea în a în
văța să privească înainte ! Să 
se ocupe mai puțin de „ieri” 
sau de „azi” și să aibă privirea 
îndreptată spre viitor ! Iau în 
considerație activități cum 
sînt : dezvoltarea capacității 
de producție, promovarea noi
lor metode de fabricație, creș
terea calității, cîștigarea de 
noi piețe, creșterea eficienței 
economice în sectorul pe care 
îl conduce. Este obligația noas
tră de a rezolva în acest cinci
nal, al calității, o asemenea ce
rință : adaptarea oamenilor la 
cerințele de mîine ale indus
triei, ale economiei, ale socie
tății.

mane pînă la un anume punct 
ca și marja de funcționare po
sibilă a utilajului.

— Ar fi oarecum mo
delul teoretic, o situație 
de excepție cea la care 

vă referiți, atîta timp 
cît nu vom lucra în con
dițiile unei automati
zări globale a indus
triei.

— De aceea și revin spunînd 
că echipele ergonomice au și 
de acum încolo de investigat 
gradul de adaptare a sarcinii, a ---- ■ „ ------1_:-- 1----------jn 

a 
de

mașinii, a ambianței, la om 
vederea măririi continue 
randamentului pe locul 
muncă.

de prezentare a Informației 
pentru a-i da posibilitatea o- 
peratorului de a recepta, dis
crimina și interpreta corect 
semnalele, de a răspunde a- 
decvat prin sistemul de co
menzi.

în orice uzină de fabricat u- 
tilaje, să zicem, sînt două pro
bleme esențiale de rezolvat 
sub aspect ergonomie. în pri
mul rînd posturile de muncă 
pe care ergonomul le cercetea
ză din punct de vedere al e- 
fortului fizic și intelectual, al 
microclimatului cu scopul de 
a încadra solicitările în limi
tele admise de organismul în 
sine. Se previne astfel ab
senteismul, pierderile de pe 
urma accidentelor, fluctuației.

un

OAMENI - MAȘINI

— Să ne oprim la 
exemplu, luat pentru 
plasticitate din construc
ția de mașini, ramură 
care prin ritmurile sale 
de dezvoltare a și impus 
denumirea de „cincina
lul construcțiilor de ma
șini". Ce polarizează a- 
tenția ergonomilor în
tr-o asemenea întreprin
dere ?

- Și 
rînd ?

in al doilea

ergonomice stu- 
respectiv u- 
care vor de-

Geometria confortului

pe locul de muncă

— în general vorbind, în pos
turile de muncă în curs de 
mecanizare complexă și auto
matizare, un obiectiv primordial 
al echipelor ergonomice este 
de a măsura cantitatea de in
formații și de a evalua modul

— Echipele 
diază produsele, 
tilajele realizate, 
veni locuri de muncă după ie
șirea din fabrică. Evident, 
dacă la prima categorie de pro
bleme cercetarea se face pe 
locuri de muncă existente, pen
tru a doua se utilizează atehe- 
re speciale de încercări și si
mulare.

Om-Mașină. O relație care 
în anii cincinalului va fi con
solidată prin contribuția știin
ței, furnizîndu-șe garanția 
pentru ridicarea nivelului de 
folosire a muncii sociale.

IV. DIALOGUL

— Sînt transformări cu ca
racter foarte complex, cu as
pecte particulare în fiecare do
meniu de activitate, datorită 
amplitudinii dezvoltării in
dustriei noastre, este de părere 
tovarășul inginer ION CRIȘAN, 
laureat a] Premiului de Stat, 
director general în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Am în vedere fenome
nul atît ca suprafață, înțele- 
gînd gama de produse fabri
cate, cît și ca profunzime, res
pectiv traseul început în la
boratorul de cercetare și ter
minat la vînzarea produsului. 
Eu cred că vorbind despre im
plicațiile acestei ascensiuni in
dustriale trebuie să avem în 
vedere în egală măsură pe toți 
lucrătorii dintr-o 
dere sau alta.

— Dacă vă înțelegem 
bine, vreți să subliniați 
în acest fel accentuarea 
preciziei în muncă ca pe 
o componentă profesio
nală de bază în munca 
tinerilor muncitori.

întreprin-

— De bună 
personal, cum 
filul muncitorului din u- 
zinele anului 1975 ?

— Consider că transformările 
cele mai semnificative se refe
ră la orientarea spre anumite 
meserii noi sau dacă nu noi, 
care comportă o semnificație 
nouă. Vom trece treptat la ex
tinderea folosirii mașinilor cu
comandă program. în acest
cadru se șterge aproape com
plet diferența dintre munca 
fizică și cea intelectuală, ră-
mînînd unele diferențe ne
esențiale. Mașinile cu comandă 
numerică vor intra în funcțiu
ne îji diferite fabrici. Coman
darea propriu-zisă și manevra
rea mașinji se efectuează auto
mat, la indicația benzii perfo-

seamă. Dv. 
vedeți pro-

— O exactitate ce se cere 
transpusă fără întîrziere în 
oricare din fazele procesului 
muncii de fiecare zi. Este in
dispensabilă consolidarea dis
ciplinei tehnologice bazată toc
mai pe cunoașterea apro
fundată a implicațiilor fiecă
rei abateri asupra calității pro
dusului. Gîndiți-vă că într-o
fabrică, de exemplu, ca cea de 
circuite integrate, fiecare ope
rație, fiecare fază trebuie în
deplinită cu o precizie mate
matică, respectînd riguros 
prescripțiile tehnologice. Aceas
ta nu se poate însă fără stăpî- 
nirea exactă a profesiei, 
o
a

— întreprinderea, reia discu
ția tovarășul- OVIDIU BA- 
DINA, văzută ca unitate de 
producție în care oamenii pe
trec o parte însemnată a timpu
lui tinde să devină treptat, sub 
presiunea modernizării, prin 
extinderea acțiunilor de infor- 

tehni- 
cultu- 

forma- 
fi-

lui tinde sa devină trept 
presiunea modernizării,

de

. . fără
înaltă conștiință profesională 
oamenilor.

— V-ați referit la inte- 
lectualizarea muncii de 
uzină. Ce rol prevedeți 
specialistului, inginerului 
din fabrică ?

— Să divizăm răspunsul. In- 
tr-un fel trebuie vorbit des
pre inginerul din cercetare și 
dezvoltare, altfel despre con
ducătorul propriu-zis.

— Ce 
pune 
re?

apreciați că im- 
această disocie-

refer la specialis-— Cind mă 
tul cu muncă de concepție — 
foarte mulți dintre ei tineri, am 
în vedere obligativitatea creș
terii încrederii în propriile po
sibilități. încredere materiali-

mare și documentare 
co-științifică un nucleu 
ral-științific, o instituție 
tivă. Este o evoluție 
rească, conformă modificări
lor calitative în structura cla
sei muncitoare, curbei 
dente a intelectualizării 
tei clase. Intervin, ca 
catalizatori, apropierea 
tării de producție, solicitarea 
din partea producției a oame
nilor cu calificare superioară, 
specialiști cu înalt randament.

Mai mult ca oricînd între
prinderea, proiectată pe ecra
nul acestui cincinal devine lo
cul de prospectare și valori
ficare intensivă a potențialu
lui tehnic și economic de care 
dispune. în industrie este pre
văzută o creștere a productivi
tății muncii cu 42 la sută. Dez
voltarea 
vizează 
rioare,

ascen- 
aces- 

factori 
cerce-

producției industriale 
disponibilitățile inte- 

punerea in lumină a 
rezervelor de la fiecare loc de 
muncă, utilizarea supremă a 
utilajelor și nu doar noile in
vestiții, aportul 
moderne introduse 
productiv în acești

— In condițiile 
tehnicii moderne, 
explozivă a cincinalului în care 
ne aflăm, un rol aparte în 
rezolvarea creșterii productivi
tății revine ergonomiei, ține să 
ne sublinieze doctorantul VLA
DIMIR KRASNASESCHI, 
cetător științific principal 
Institutul de științe 
gice. Pe locul de 
ție cu caracter clasic, 
matizat, această știință pluri-

instalațiilor 
în circuitul 

ani.
expansiunii 

caracteristica

cer
ia 

pedago- 
produc- 
neauto-

disciplinară dispune 
sibilități foarte mari 
a îmbunătăți relația 
șină, ambianța de lucru, ca
racteristicile sarcinilor de mun
că. Mai mult decît atît, ergo
nomia tinde să intervină antici
pativ, prevenind disfuncțiile și 
nu abia ulterior, pentru a le 
repara. în faza mecanizării 
complexe, a automatizării, a- 
sigurînd prin însăși evoluția 
tehnicii un mare confort pe 
locul de muncă, situație speci
fică perioadei la care ne refe
rim, ergonomia informaționa
lă capătă un mare rol deoarece 
rezultatele în muncă depind 
acum de schimbul de informații 
între aparatele de semnalizare, 
operator și dispozitivele de co
mandă. Totodată. procesele 
automatizate, arată ergonomia, 
nu pot fi privite pe segmente 
izolate ci ca fluxuri informa
ționale, sistemul OM-MAȘINĂ 
devenind în aceste condiții sis
temul OAMENI-MAȘINI.

po- 
pentru 

om-ma-

— Care este în acest 
caz teritoriul activității 
ergonomice ?

— Cunoașteți desigur reușite
le . ergonomiei în diferitele 
întreprinderi industriale sau 
institute din țară. Sînt în ma
joritatea lor efectuate în con
diții „clasice". în industria a- 
utomatizată problema nu mai 
poate fi rezolvată doar prin, 
să zicem, găsirea celor mai 
adecvate simboluri de semnali
zare sau numai prin situarea 
semnalelor pe locurile cele mai 
potrivite din tablou., ori numai 
prin așezarea dispozitivelor de 
comandă cît mai la îndemîna o- 
peratorului și așezate pe di
recția cea mai comodă. Este 
necesară analiza situației de 
muncă în întregul ei, respec
tiv cunoașterea funcțiilor u-

I PSIHOLOG - TEHNICIAN*"]

Optimizarea strategiei

tehnologice
teza— Trebuie să admitem 

că o instalație tehnologică fie 
și ultraperfecționată nu-și 
atinge 
dacă 
talația 
rie de cerințe, 
pentru aceasta

va 
randamentul scontat 

omul care conduce ins- 
nu îndeplinește o se- 

Este nevoie 
r__ _ de asigurarea
corespondenței optime între ca
litățile omului, ale operatoru
lui și calitățile instalației teh
nologice. subliniază tînărul IO
SIF GHEORGHE, cercetător ști
ințific principal 
psihologie. Or, 
de vedere al 
psihice oamenii 
feriți între ei, 
atît mai mult 
care l-am început, în viitor, in
stituirea selecției profesionale, 
selecție care să aibă la bază ra
portul dintre cerințele ridicate 
la un anume post de muncă și 
aptitudinile celui ce-1 deser
vește. Mai ales azi cînd ac
centul este pus pe sfera sen
zorială intelectuală a muncii și 
nu pe aptitudini fizice. Deși nici 
această ultimă categorie nu este 
de neglijat.

Interlocutorul nostru simte 
nevoia să-și însoțească afir
mația cu o prelungită „expu-

la Institutul de 
cum din punct 
capacității 

sînt foarte di- 
se impune cu 

în cincinalul pe

lor

innere de motive". Intervine 
discuție calculatorul, o prezen
ță tot mai frecventă în indus
trie, de neconcurat cînd e 
vorba de precizia și viteza de 
calcul, de memoria imediată. 
Dar omul rămîne suveran cînd 
e vorba de capacitatea de anti
cipare, de sesizarea evenimen
telor aleatorii. în plus, a- 
pare acel element specific o- 
mului și numai lui : creativi
tatea.

— Așadar, indiferent de ni
velul dezvoltării tehnice, lu
crătorul rămîne indispensabil 
producției. Și cînd producția 
trebuie să se desfășoare între 
parametrii de eficiență pe eare-i 
impune nivelul dezvoltării noas
tre în cincinal și în perspectivă 
avem datoria de a conduce pe 
fiecare la locul cel mal potri
vit aptitudinilor, înclinațiilor 
sale.
PRIN URMARE: ORIENTARE-

SELECȚIE-PREGATIRE
— în orientarea profesională 

a cadrelor trebuie să ținem 
seama pe viitor, mai mult decît 
în prezent, de dorințele tine
rilor ne-a subliniat tovarășul 
OVIDIU BADINA. Aceasta pre-

nului 1975 — fie el muncitor, 
fie specialist — mi se pare o 
întreprindere deloc ușoară 
recunoaște tovarășul prof. univ. 
dr. GHEORGHE CREȚOIU, 
șef de catedră la Universitatea 
din București. Subiectul, in
teresant sub numeroase aspec
te, implică fără echivoc consi
derații legate de. specificul ac
tivității, raportări la momentul 
pe care-1 evocăm.

Este știut că trăsătura de de
finiție a cincinalului, creșterea 
eficienței economice 
ne o mobilizare a 
în toate sectoarele . 
materiale. Aș aminti doar fap
tul că nivelul cheltuielilor de 
producție . la mia de lei pro
ducție marfă va trebui să fie 
în 1975 cu 11—12 la sută mai 
redus decît în 1970. Se știe că 
în actualul cincinal, pentru pri
ma oară ---
venitului 
rioară 
social.

Iată de
fiu bănuit a vorbi 
cînd spun că evoluția 
dezvoltarea economică a Româ
niei în etapa actuală necesită 
un consistent cuantum de cu
noștințe economice. Activitatea 
productivă în întreg cincinalul 
este așezată sub semnul unor 
cerințe care, departe de a se 
rezuma la ritmuri înalte, 
unele de-a dreptul spectaculoa
se, nu presupune doar schim
buri în structura producției, 
în structura ramurilor ci în 
primul rînd are în vedere a- 
portul pe care trebuie să-1 a- 
ducă Ia creșterea eficienței 
factorii economici, productivi
tatea muncii, costurile de 
producție și în primul rînd ni
velul consumurilor de materiale 
pe fiecare produs. Este din
colo de orice îndoială că pu
nerea în valoare a posibilită
ților existente, din ce în ce 
mai mari pe seama introduce
rii științifice și tehnice, pe 
linia creșterii eficienței eco
nomice, presupune colaborarea 
între ingineri și tehnicieni, pe 
de o parte, între aceștia și eco
nomiști, pe de altă parte. Mai 
mult, aceasta presupune îm
pletirea mult 
între laturile 
nomice 
tive

— Dincolo 
anecdotic 
xistă aici și destul 
care trebuie 
în viitor, 
decizii, 
blemele 
ia în calcul concomitent j 
bilitățile tehnice cît și rațio
nalitatea economică. Colabo
rarea apare aici ca o condiție 
sine qua non. Dar fiecare în 
domeniul său de activitate, in
ginerul și economistul trebuie 
să aibă posibilități mult mai 
mari de a se înțelege unul pe 
celălalt. Vorbim, de exemplu, 
de cerința reducerii cheltuieli
lor materiale ca una din căile 
creșterii eficienței. Mi se pare 
un lucru elementar : stadiul 
critic în care se hotărăște 
ceasta problemă și în care 
determină posibilitățile 
conomisire ; 
teriale îl 
premergător producției 
tarea, proiectarea. O dată cro
it produsul, posibilitățile de 
economisire “ —-o— —
teriale sînt și 
măsură determinate, 
Se poate acționa, firește, încă, 
pentru înlăturarea pierderi
lor în procesul producției, 
introducerea unor procedee
noi de pregătire și de prelucrare, 
pentru utilizarea înlocuitorilor — 
fiecare capitol cu însemnătatea 
lui .— dar care nu pot depăși 
anumite limite fără a afecta ca
litatea produsului.

a- 
se 

___ ,___de e- 
a resurselor / ma- 
reprezintă stadiul 

cerce-

a resurselor ma- 
ele în bună 

limitate.

dinamica 
național 
creșterii

presupu- 
eforturilor 
producției

creșterii 
este supe- 

produsului
sper să nu 
„pro domo” 

noastră,

mai rațională 
tehnice și eco- 

ale activității produc-

— Exemplul pe care 
l-ați ales nu face parcă 
decît să localizeze nece
sitatea simbiozei tehnic- 
economic doar în spațiul 
planșetei, în laboratorul 
de cercetare.

— Dimpotrivă, susțin că exe
cutantul, cei ce lucrează în 
fabricație nu sint cîtuși de 
puțin absolviți de responsa
bilitatea de gîndire, de cău
tare a unor noi posibilități 
pentru economisirea muncii vii, 
de studiere a implicațiilor e- 
conomicului. Cu alte cuvinte, 
soluțiile tehnice trebuie gîn- 
dite și economic din însuși 
interiorul lor de către cei ce 
le proiectează. Dar lucrătorul 
din atelier este beneficiarul 
muncii de concepție. Și de a- 
ceea are datoria de a se in
forma în legătură cu întreaga 
sumă de cunoștințe ce țin de 
„biografia” tehnico-economi- 
că a produsului. Este premisa 
contribuției lui viitoare la 
creșterea economicității produ
sului respectiv. Și se impune 
așezat pe același plan rever
sul situației : economistul, la 
rîndul său are nevoie de mai 
multe cunoștințe de ordin teh
nologic pentru a-și exercita 
activ atribuțiile atît în concep
ție cît și în execuție, pentru a 
putea interveni și parafa com
petent orice soluție tehnică.

Oricum, revenind asupra ide
ii enunțate încă de la în
ceput, aș vrea să insist asupra 
faptului că indiferent de locul 
pe care îl ocupăm de-a lungul 
fluxului de fabricație 
piese.
care
strung sau economist 
iectări, răspunderea pentru re
alizarea unui produs tehnic 
de bună calitate, competitiv,' cit 
mai ieftin este aceeași în ca
zul fiecăruia dintre noi.

al unei 
indiferent de postul pe 

îl avem, muncitor la
la pro-

? Am încercat în
tînărului lucrător ... ______  ______ ______

,► coordonatele cincinalului. Tendințe-opțiuni-cerințe.

rîndurile t’ ' _ __LW_ __ ._
din industria României socialiste

de față o~ schiță de profil a 
 .j pe 

. , ----- în
continuarea acestei prezentări exhaustive ne vom opri 
în întreprinderi industriale, acolo unde tinerii la care om 
făcut referire lucrează, participă în cadrul colectivelor 
lor de muncă, alături de colegii mai vîrstnici, pentru ca 
prevederile cincinalului, programul trasat de Congre
sul al X-lea al partidului să fie îndeplinit. Cu concursul 
celor din jurul. lor vom căuta să reflectăm, mai de 
aproape, privind semnele definitorii ale prezenței la 
muncă a tineretului în anii cincinalului. Din același 
unghi : tendinte-optiuni-cerinte.

„TINERETUL INDUSTRIAL ÎN PERSPECTIVA CINCINA
LULUI" — un titlu de rubrică sub care ne vom regăsi în 
numerele noastre viitoare.

*
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Nu a treout mult timp de 
cînd la cabinetul tehnic al Fa
bricii de rulmenți din Bîrlad s-a 
înregistrat inovația, „Instalație 
de controlat inelele rulmenților 
la mai multe dimensiuni". Nimic 
deosebit pînă aici, întrucît ase
menea „evenimente" se repetă 
cu destul de mare frecvență în 
amintita întreprindere. Ineditul 
îl constituie faptul că inovația 
aparține unui colectiv format 
din 23 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni sau mai exact spus, 
membrilor Cercului tinerilor spe
cialiști de la Fabrica de rul
menți. Constituit în urmă cu 
doi ani, grupul la care ne refe
rim și-a propus să urmărească, 
pe baza literaturii tehnice cît și 
a vizitelor unor specialiști în 
străinătate, tot ce este mai nou 
în lume în domeniul producției 
de rulmenți. Aici se nasc idei 
ce ulterior se dovedesc valoroa
se pentru întreprindere, în acest 
loc se confruntă periodic propu
nerile cele mai îndrăznețe pen
tru modernizarea proceselor de 
producție. Așa s-a ajuns la gă
sirea unui sistem pentru scoate
rea bobinajelor din motoarele 
electrice arse sau la noul pro
cedeu de ambalare a rulmenți
lor de vagoane.

în mod deosebit însă ne-a re
ținut atenția un fapt ce nu poa
te fi trecut cu vederea • în cer
cul tinerilor specialiști au fost 
cooptați de curînd și doi elevi de 
la școala profesională a fabricii. 
Se detașează astfel și o altă 
preocupare : de atragere în rîn- 
durile promotorilor tehnicii noi, 
celei mai avansate, a tinerilor la 
care abia acum se formează de
prinderile profesionale. De fapt, 
educația tehnico-științifică de 
masă a tineretului din județul 
Vaslui constituie o dominantă a 
activităților în care sânt antrenați 
elevii și tinerii muncitori. Fără 
înțelegerea rolului pe care 
cercurile tehnice îl joacă în for
marea deprinderilor practice, în- 
tr-o mai accentuată apropiere a 
cunoștințelor teoretice de cerin
țele vieții, nu s-ar fi ajuns oa, 
astăzi, la liceul din comuna 
Murgent, de pildă, elevii să 
monteze radioreceptoare și să 
capete noțiunile necesare depa
nării acestora. Aceluiași aspect 
i se atribuie și numărul mare 
de cercuri tehnico-aplicative 
existente în lioeele din BÎRLAD: 
14. Altfel spus, în medie, cite 3

cercuri in fiecare liceu. Ele răs
pund unei variate game de 
pasiuni, începînd cu lăcătușeria 
și electronica, continuînd cu fizi
ca și chimia și încheind cu 
cineclubul. Peste 400 de elevi 
își petrec numeroase ore din 
timpul liber în tovărășia unelte
lor de lucru.

Realizările acestea s-au obți
nut nu de la sine, nu fără greu
tăți. Și în Bîrlad spațiul consti-

rămîne cazul petrecut recent la 
Fabrica de confecții : pentru 
documentarea necesară partici
pării la un concurs, nu s-au pu
tut folosi decît lucrări editate 
cu 10 ani în urmă. Rafturile 
,bibliotecii nu conțin nimic nou. 
Se impune ca toate forurile che
mate să stimuleze propaganda 
tehnico-științifică, să caute o ie
șire din această situație. Cartea 
de informare tehnică, de știință

CEKCOm
TEHNICE

PATRONATE DE
întreprinderi

tuie o problemă, și aici dotarea 
cu aparatură și utilaje a presu
pus și presupune în continuare 
eforturi destul de mari. S-a ape
lat însă la întreprinderi, s-au în
cercat colaborări ou alte cluburi. 
Iată două exemple în acest sens. 
Numeroși elevi solicitau crearea 
unui cerc de aeromodelism, dar, 
practic, nu existau posibilități. 
Li s-a oferit prilejul de a-1 
frecventa pe cel de la Casa pio
nierilor. Aoum se încearcă com
binarea activităților de la unele 
cercuri ale Casei de cultură a 
sindicatelor, cu cele de la cercu
rile tehnice ale elevilor. Ceea 
ce am constatat însă în acest 
municipiu este lipsa bazei de 
informare. Izbitor în acest sens

popularizată, cărțile de specia
litate, trebuie să constituie un 
bun la îndemîna oricărui tînăr. 
Și mai ales nu se poate ignora 
necesitatea de a ține „la zi" a- 
ceastă informare.

Dacă la Bîrlad baza o vor 
constitui în continuare activită
țile din șooli, la VASLUI, unde 
peste trei luni se va deschide 
Clubul tineretului, lucrurile stau 
cu totul altfel. Această institu
ție va polariza cea mai mare 
parte a preocupărilor tehnico-a
plicative din oraș. „Mai mult 
de jumătate din volumul de ac
tivități ce se vor desfășura la 
club — preoiza președintele 
consiliului tineret muncitoresc 
din Comitetul județean U.T.C.,

IOAN MIHAI LASCĂU — 
va fi de natură tehnică". încă 
din primele zile — cel puțin din 
punctul de vedere al asigurării 
bazei materiale — cercurile vor 
dispune de condițiile necesare 
funcționării. De mai mulți ani, 
toate aparatele de radio casate 
prin diferite locuri au fost 
strînse iar acum se 'vor dovedi 
o excelentă bază pentru în
ceput. S-au stabilit înțelegeri și 
cu cooperativa meșteșugărească 
pentru a transfera clubului ma
teriale casate și de a acorda o 
parte din asistența tehnică ne
cesară. Aceeași situație și la 
cercurile foto, electrotehnică, 
auto.

Dar, alături de aceste preocu
pări în ultimul timp se contu
rează încă una, căreia îi acor
dăm toată atenția deoarece con
stituie o formă de activitate 
care și-a dovedit eficiența în 
unele locuri : patronarea cercu
rilor de către întreprinderi. 
„Vom înființa un cerc de croi
torie pe care-l va patrona Fa
brica de confecții. Cele cu pro
fil electrotehnic vor fi patronate 
de viitoarea fabrică de ventila
toare, iar de cercul de artizanat 
se va ocupa Fabrica de mobilă". 
Precizările făcute de CON
STANTIN OANCEA — secreta
rul Comitetului orășenesc Vaslui 
al U.T.C., aduc în discuție și 
cercul de artizanat care de fapt 
va constitui partea rentabilă a 
clubului. Cu obiectele lucrate 
aici se vor deschide periodic ex
poziții cu vînzare.

„Nimic nu poate fi conside
rat de prisos sau neutilizabil — 
ne spunea MILUȚĂ MOGA, 
secretarul consiliului elevilor 
din Comitetul municipal al 
U.T.C. O trusă cu scule de la 
o întreprindere, un aparat luat 
din altă parte se dovedesc utile 
oricînd. Numai așa putem, să or
ganizăm treptat activități care 
să-i stimuleze pe elevi să îmbră
țișeze profesiuni de care econo
mia județului va avea nevoie". 
Anii viitori vor ipaugura în eco
nomia județului Vaslui noi obiec
tive industriale, noi capacități de 
producție. Toate acestea reclamă 
muncitori calificați, tineri care 
să aibă cel puțin noțiuni gene
rale despre tehnică, despre anu
mite meserii. Sînt cerințe în în
tâmpinarea cărora vin inițiative
le și realizările actuale.

IOAN VOICU

Nu mai puțin de 9 emisiuni 
noi a inghesuit Televiziunea in
tr-o singură săptămină, dorind 
probabil să ne convingă că pro
gramele sale au o cu totul altă 
înfățișare de cind simbătă a ră
mas cu un singur program și 
marțea l-a căpătat pe al doilea. 
Și, se cuvine să recunoaștem, o 
lectură grăbită poate lăsa o ase
menea impresie — s-ar părea 
că demult anunțata trecere la 
programul estival s-a-produs, 
nu chiar o dată cu echinoxul dar 
totuși... O privire mai atentă va 
constata însă prea puține modi
ficări ale struqțurii tradiționale: 
copiii sint chemați din parc cînd 
încă nu s-a inserat, părinții sint 
împinși să-i culce la fel de de
vreme pentru a putea urmări 
în liniște teatrul sau filmul, fe
telor și băieților li se cîntă bu
nă seara tot la ora cînd se gră
besc la întîlniri, iar țăranilor 
cooperatori li se recomandă să 
nu piardă nici o clipă bună de 
lucru în cîmp, indiferent de săr
bători, tot la... 10 dimineața, 
duminica... Singura modificare 
intr-adevăr structurală, intr-a
devăr estivală s-a produs sîm- 
bătă, cînd micul ecran ne-a ce
dat cu generozitate naturii în
florite și serii mirosind a tei.

S-ar putea însă ca schimbarea 
aceasta în programe să nu se fi 
întîlnit decît absolut întîmplător 
cu anotimpul vacanțelor. La 
urma urmei Televiziunea n-are 
nimic comun cu C.F.R.-ul și 
dacă mă gîndesc bine prea pu
ține din noile emisiuni pot fi 
puse într-o oarecare similitu
dine cu sporirea numărului de 
trenuri spre litoral. De fapt, 
principalul cîștig obținut prin----

PLASTICĂ

LA EXPOZIȚIA 
INTERNAȚIONALA 

LA LEIPZIGA CĂRȚII DE

Numeroase medalii
obținute de producția

noastră editorială
Editurile românești parti

cipante la ediția din acest 
an a Expoziției internațio
nale de artă a cărții (I.B.A.) 
— prestigioasă confruntare 
de producție editorială ce se 
organizează o dată la șase 
ani în R. D. Germană, la 
Leipzig, — au obținut apre
cieri deosebite din partea ju
riului expoziției. în cadrul 
concursului special „Cele mai 
frumoase cărți pentru copii", 
producția noastră editorială 
a obținut o medalie de aur 
și trei diplome, iar la „Con
cursul internațional de ma- 
chetare" o medalie de bronz 
și o diplomă. Au mai fost, 
de asemenea, conferite o me
dalie de argint ilustratorului 
de carte Dan Petrescu Mo- 
gos, pentru ilustrațiile la 
piesa „O noapte furtunoasă" 
de I. L- Caragiale, o medalie 
de bronz lui Dumitru Verdes, 
pentru ciclul de ilustrații la 
volumul „Poezii populare" de 
Vasile Alecsandri și diploma 
„Concursului internațional de 
ilustrație" lui Mircea Dumi
trescu, pentru ciclul de ilu
strații la volumul „Povești" 
de Ion Creangă. Cu cărțile 
expuse în standul expoziției 
naționale și cu cele care au 
participat la concursurile 
speciale. România a obținut 
2 medalii de aur, 4 de argint, 
6 de bronz și 11 diplome.

(Agerpres)

Practica studențească
(Urmare din pag. 1)

rector adjunct, Petre lonescu, 
din Ministerul învățămîntului, 
cîteva răspunsuri la problemele 
ridicate de aceste articole.

— Tovarășe director, ce 
măsuri se preconizează 
pentru a se conferi prac
ticii de vară o eficacitate 
sporită ?

unor centre permanente de 
practică pentru institutele din 
învățămintul superior agricol. 
Aceste centre vor funcționa a- 
lături de fermele didactice ex
perimentale, în viitorul apro
piat ele vor fi dotate cu o se
rie de construcții adiționale 
transformîndu-se în tabere com
plexe de practică utilizabile în 
diferite perioade ale anului uni
versitar.

rv Seara, 
pe năduf...

modificarea programelor este 
tocmai sporirea ponderii dezba
terilor serioase, a schimbului de 
idei, a investigațiilor pe teme 
majore — a se vedea „Blocno
tes", „Punct-contrapunct", „A- 
veți cuvîntul !“, „Universita- 
ria“... Un cîștig demult așteptat, 
solicitat nu o dată printre mulți 
alții și de subsemnatul, un ciș- 
tig realmente necesar televizi
unii și nouă, abonaților ei, dar...

Nu sînt adeptul vacanței inte
lectuale, îndrăznesc însă să cred 
că nu trebuie totuși ignorată va
canța intelectualilor atunci cînd 
s-a hotărît lansarea unor emisi
uni in care — orice s-ar spune 
— sînt cu prioritate implicați. 
Un an întreg viața studențească 
pur și simplu nu există pe mi
cul ecran — și tocmai în pragul 
vacanței se inaugurează o ru
brică „Universitaria" ! Lipsa u- 
unui cadru pentru dezbaterea 
problemelor tineretului se re
simte nu de ieri, de alaltăieri, 
dar tinerilor li se spune pe mi
cul ecran „Aveți cuvîntul !“ e- 
xact atunci cînd își pregătesc

rucsacurile sau cînd aleargă la 
ștrand !

Evident, nu toate cele 9 emi
siuni noi se află în situația mai 
sus comentată. „Antologia umo
rului" sau „Interpretul săptămî- 
nii" pot fi socotite chiar emisi
uni estivale, mai ales prima, 
care — judecind după cele vă
zute și cele anunțate — pare să 
fie guvernată de criterii anto
logice toropite de caniculă. 
„Blocnotesul" lui Eugen Mân
drie și emisiunea inaugurată de 
Tudor Vornicu, firește, n-au ni
mic de-a face cu anotimpurile 
și după pronunțătoarele debu
turi (excelentă, ancheta printre 
studenții căminiști de la „Punct- 
contrapunct") se anunță puncte 
de atracție în viitoarele pro
grame.

Și pentru că săptăminal sacri
fic de dragul unei idei sumede
nie de remarci curente, soli
cit îngăduința de a introduce 
un „pe scurt" : .

• Cu regret am remarcat — 
pentru a cîta oară, luni ? — in
aderența lui Manase Radnev la 
un gen numai în aparență la 
îndemîna oricui, cum e interviul. 
Cu întrebări prefabricate și în

fond formale, cu o evidentă ne- 
participare la ideile vehiculate 
șl fără spontaneitatea necesar? 
unui dialog era normal să nu 
ni-1 poată aduce într-un auten
tic prim-plan pe B. D. Roșea, 
gînditor de marcă și interlocu
tor seînteietor în absența tele
viziunii. Fără pretenția de a da 
lecții, atrag atenția și asupra 
faptului că între zborul unei al
bine și filozofia hegeliană nu 
poate exista absolut nici o legă
tură.

e Cele trei texte de Aldo Ni- 
colaj n-au fost decît pretexte 
pentru două memorabile recita
luri actoricești. Dacă nici televi
ziunea nu poate oferi unei Irina 
Răchițeanu. unei Ileana Stana 
lonescu texte pe măsura talen
tului, atunci în cine să mai spe
răm ?

• Nu, n-am înțeles — și sper 
să nu înțeleg vreodată — prin 
ce și-au meritat prioritatea me
lodiile încredințate Ancăi Age- 
molu și lui Cristian Popescu de 
Eugenia Păcuran și Tatiana Si- 
reteanu.
• Sîmbătă seara, dintr-un 

spectacol abundînd în cuplete — 
copioase, judecind după hoho
tele netrucate în studio — pu
ținilor necunoscători ai limbii 
engleze le-au fost traduse doar 
prezentările. Absolut nepedago
gic. Era un bun prilej pentru ca 
și această infimă minoritate să 
fie îndemnată să pună mîna pe 
manual, pentru a fi în rînd cu 
marea masă a telespectatorilor, 
care conversează in limba lui 
Shakespeare ca și in limba ma
ternă. Dacă vor să se distrez*'

*
COSTIN BUZDUGAN

Cartea de artâ

VARIATIUNI PE TEMA
>

„HOMO FABER

— Spre deosebire de anii tre- 
cuți, în acest an în învățămîn- 
tul superior tehnic studenții a- 
nului II nu vor mai face timp 
de două săptămîni excursii 
pentru vizitarea întreprinderi
lor, ci vor fi angrenați într-o 
practică efectivă de producție 
Măsura ne ajută să 
studenții acum spre 
practice legate nemijlocit 
specialitatea lor.

Un element pozitiv este 
descentralizarea organizării 
practicii. Realizarea unor con
tracte directe între institutele 
de învățămînt superior și uni
tățile economice au micșorat 
în acest an volumul de timp 
cheltuit cu centralizarea și re
partizarea locurilor de practi
că. Am găsit multă înțelegere 
la Ministerul Industriei Chimice 
și Ministerul Industriei Lem
nului, care au spart gheața des
centralizării, oferind centrale
lor industriale și celorlalte în
treprinderi din subordine posi
bilitatea de a încheia direct 
contracte cu institutele de în
vățămînt superior. O inițiativă 
apreciabilă a avut-o și Minis
terul Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii șl Ape
lor, care a facilitat organizarea

— în ce posturi vor fi 
încadrați studenții prac
ticieni din învățămintul 
economic ?

dirijăm 
activități 

de

și

EUL PLIVIT
(Urmare din pag. I)

generalizată, un fel de „șmecherie" a impostorilor le- 
nevifi, care se exercita pe seama omului informat și 
acut, cu simțurile ascufite de cu'lturâ, cu.„euil plivit" cum 
îi plăcea lui’ Călinescu să se exprime. Inerția sufleteas
că, inaptitudinea culturală și lipsa voinței de a crea 
merg de cele mai multe ori mină în mînă. Dacă nu ai 
conștiința continuității nu poți să faci tu însuți nimic 
și ce este mai important în cultură decît istoria ei, în
sumarea în timp a valorilor culturale ? Nu ne referim 
la erudiția seacă, la acumularea stearpă de fapte cul
turale, ci la viața lor inefabilă, la trăirea lor ca pe 
realități vii.

Umanitatea actuală nu mai trăiește într-un mediu pur 
natural. Omul si-a făcut o lume a sa, din care nu poate 
fi scos decît cu prețul vieții. Este mediul său, cum s-ar 
exprima un om de știință. Scoateți un pește din apa 
și va muri în cîteva minute I Cam așa ar fi și cu. noi, 
dacă cineva ne-ar scoate din casele noastre, din hainele 
noastre sau mai ales din experiența sociol-istorică.

Iar această experiență se exprimă prin cultură. Cultu
ra nu numai că nu ne îndepărtează de lume, de reali
tate, dar aceasta din urmă nu poate fi cunoscută dear 
prin cultură, ea a fost cucerită prin cultura materiala 
și spirituală a omului. Nimic din ceea ce ne înconjoară, 
nimic din ceea ce sîntem noi nu poate fi înțeles decît 
prin cultură. Numai prin cultură se formează apoi acel 
patetism al sufletului, generozitatea, capacitatea nobilă 
de sacrificiu, într-un cuvînt : calitatea de om. Omul este 
singura ființă capabilă să moară pentru o idee, singura 
ființă care nu prețuiește viața în sine, ci în funcție de va
lorile pe care le înglobează, adică în funcție de cultură. 
De aceea, probabil, unul dintre clasicii mișcării mun
citorești revoluționare a spus că socialismul fără cultură 
nu se poate.

Este mesajul viu al zilelor noastre.

— Ei vor fi încadrați ca vîn- 
zători, ospătari, gestionari. la 
servicii de recepție, ca ghizi în 
diferite centre turistice,, activi
tatea lor practică păstrînd, o 
legătură strînsă cu viitoarea 
profesie.

— Cum poate fi făcută 
mai eficientă 
contractului 
dere-institut în 
practicii ?

— Relația este 
fiindcă, deși institutele sînt a- 
parent cele care beneficiază de 
condițiile puse la dispoziție de 
unitățile economice pentru des
fășurarea practicii, în final, în
treprinderile și unitățile econo
mice vor deveni beneficiarele, 
primind specialiștii pregătiți de 
învățămintul superior. Datorită 
autonomiei universitare, aran
jamentele pentru practică vor 
reveni acum institutelor și uni
tăților productive. De solicitu
dinea celor din urmă vor de
pinde, în final, și posibilitățile 
institutelor de autodotare a a- 
telierelor-școală, precum și 
justa îndrumare a studenților 
în timpul practicii de vară. 
S-au simplificat formalitățile 
financiare de transfer a mate
rialelor necesare atelierelor 
școală în care se va desfășura 
prioritar practica de inițiere. 
Instrucțiunile ministerelor vor 
facilita în această vară contacte 
care vor favoriza condiții opti
me de desfășurare a practicii 
în producție. Toată organizarea 
practicii depinde acum de buna 
gospodărire a locurilor, fapt 
care se realizează prin relații 
bilaterale directe între institute 
și întreprinderi.

practică de două săptămîni în 
unități de mecanizare a agri
culturii. Practica se va termina 
cu un colocviu la care se acor
dă note ce se vor acumula la 
media generală. In funcție de 
rezultatele acestei practici, se 
va trece la generalizarea ei, stu
denții avînd posibilitatea de a 
obține și atestatul de condu
cere a mașinilor agricole.

în celelalte unități producti
ve, practica va însemna lucru 
efectiv în secții sau servicii ale 
întreprinderilor cu posibilități 
de a se oferi studenților asimi
larea cunoștințelor unui mun
citor calificat, fapt care se va 
verifica la sfîrșitul practicii tot 
printr-un colocviu a cărui notă 
va fi luată în considerare 
medie, nepromovarea 
lui va atrage 
tizii.

___ la
colocviu- 

refacerea prac-

finalitatea 
întreprin- 

perioada

complexă

— Cum se va reconsi
dera fondul practicii pen
tru o mai mare eficaci
tate a scopului ei ?

— Experimental, din această 
toamnă studenții de la institu
tele de agronomie vor face o

— Ce 
privind 
studenților ?

ne puteți spune 
prerepartizarea

— Experimental, prereparti- 
zarea studenților se va face în- 
cepind din această vară numai 
la facultățile unice din sistemul 
de învățămînt superior.

Acestea sint facultățile de in
dustrii alimentare, industria 
lemnului, zootehnie sau horti
cultura. La aceste facultăți, e- 
xistă direcții de prespecializare 
în strînsă interdependentă cu 
cursurile speciale care se fac 
în anul trei. Dirijarea studenți
lor spre un domeniu ales încă 
din anul trei va fi luată în 
considerație la repartiția finală, 
bineînțeles corelată cu 
și celelalte prevederi . 
strucțiunilor privind 
rea în producție. în 
vară, studenții vor fi 
tizați în domeniile de speciali
zare indicate de cursurile ur
mate.

Dan Hăulică consacră creației 
sculptorului american Alexan
der Calder — ceea ce în limbaj 
comun s-ar putea numi — o 
„carte". Avem de-a face însă, 
cu o suită de microeseuri ce 
gravitează, mai riguros ori mai 
detașat în jurul unei „idei" 
considerată relevantă pentru 
structura și opera artistului : 
Variațiuni pe tema „homo fa- 
ber“. Avem de-a face, în esen
ță, cu un comentariu poetic, ce 
include „în firul vagabond al 
itinerăriului său" o prestigioasă 
informație (facilitată în primul 
rînd de o cunoaștere directă), o 
definire critică căreia metafora 
minuită cu har de scriitor îi a- 
cordă subtilitate și putere de 

S pătrundere specifică. Libertatea 
formulei disimulează abil o su
punere strictă și reală la obiect. 
„Causeria" atunci cînd „ascun
de" o substanță, cînd „volutele 
asociațiilor" nu sînt spumoase 
și gratuite jocuri de artificii 
stilistice acceptă o exigență nu 

■ mai puțin „rigidă" și dificilă 
decît a oricărui alt gen. Lejeri- 
tatea discuției în capcana căreia 
intrăm cu plăcere implică vi
zibil „arhitectura" interioară, un 
criteriu ordonator sever. „For
mula" cărții lui Dan Hăulică 
pare nouă, deosebită numai în 
raport cu prea multe monogra
fii seci și pedante, „torturate" 
de obsesia exhaustivului pe care 
cititorul „bombardat" _ cu prea 
multe și tehniciste detalii de

Istoriografie le abandonează 
plictisit la jumătate. „Cartea" 
lui Hăulică are peste cuvinte o 
stare de difuză poezie. Ea se 
datorește în parte și unei co
laborări perfecte a autorului cu 
fotograful Dan Er. Grigorescu 
care face din ilustrație un ele
ment penetrant și persuasiv, 
care nu se mărginește la o „in
formație" vizuală, ci întreprin
de un adevărat comentariu plas
tic, contribuind Ia închegarea 
unei atmosfere care împlinește 
complementar intenția textului, 
înainte de a ne crea imaginea 
unui sagace și viguros „homo 
faber" autorul ne creează ima
ginea unui „homo ludens", a 
unui copil mare, bun, blind iro
nic care spune „în joacă" cu 
un aer nepretențios adevăruri 
tulburătoare. In caracterul arti
zanal, de „bricolaj" al activității 
sale în „jocul" hilar de simplu 
pe care „Calder nu-1 complică 
cu ipocrizii de prisos", în evi
tarea cu bun simț a teoretiză
rilor fastidioase descoperă sen
sul unei creativități autentice. 
El subliniază esența profund u- 
manistă a unei creații pentru 
care geometria înseamnă, cu 
un fel de intransigență elină, o 
ordine morală, pentru care am
plele spații evocate de formele 
sale delicate, „caligrafiate cu 
acuratețe" nu conțin ca la 
atîți alții un semn de devalo
rizare a lumii, ci numai un 
mod de a implica poezia, abu-

rul feeric al vi
sului „o unealtă 
de fabulos — 
cum o numește 
autorul — prin
tre mijloacele 
unei naturi ro
buste". Hăulică,
surprinde exact „ambiția" și 
reușita acestui artist de a re
evalua lumea obiectului tehnic, 
de a-1 introduce într-o ordine 
naturală, de a-i consacra din
colo de utilitate, o semnificație 
spirituală benefică. Lucrările
sale dau senzația unul „animism 
voios", a unor povești ai căror 
eroi sînt lucrurile moderne, la 
fel de pure, de tonice în con
cepția artistului, ca și cele na
turale de la care împrumută 
proporțiile, ritmuri dirijate 
într-o anume progresivitate, cu
loare, pulsul unei seve secrete. 
Lucrările sale, multiple petale 
metalice se abandonează vîn- 
tului cu consistența și structura 
unei plante, deși sînt produsele 
mineralului și ale focului. „Lu- 
ați un ram cu frunte — citează 
autorul pe Bruno Munari — și 
observați un mobil de Calder, 
— au același principiu, aceeași 
oscilație, aceeași comportare di
namică. Există sculptori de fi
guri, sculptori de animale, dar 
de arbori — intuiți în sensul 
lor viu, de lucruri care osci
lează, de ramuri și frunze în 
măsuri progresive — nu exista
seră niciodată. Despre Calder,

s-ar putea spune că este primul 
sculptor al arborilor". în timp 
ce artiști fără îndoială înzestrați 
ce creează în condițiile unei so
cietăți de consum unde „am a- 
juns, cum spune Lewis Mum
ford, asemeni zeilor, ca tehno
logi, și asemeni demonilor ca 
ființe morale", lecția lui Calder 
îmbracă dimensiuni relevatoare. 
El asociază industrialului, na
tura pentru a face din acesta 
un aliat al existentei noastre, 
nu numai pe plan strict utilitar, 
pentru a împlini o adîncă ne
voie de puritate și frumusețe 
morală. Prin lucrările sale ar
tistul reintră într-un firesc 
ultragiat de un manierism 
artistic, și într-o spiritualitate 
umbrită de un sec pragmatism. 
Singurul „regret", dacă acesta 
este cuvîntul exact, e că multe 
valori ale plasticii românești 
contemporane nu beneficiază de 
o exegeză asemănătoare.

C. R. CONSTANTINESCU

*) „Calder" de Dan Hăulică 
— Editura Meridiane, 1971.

media 
ale in- 

repartiza- 
această 

prerepar-

— Sînteți de părere că 
H.C.M.-ul privind prac
tica din 1966 mai este 
valabil ?

— Da. El poate oferi institu
telor marje de interpretare care 
facilitează organizarea în bune 
condiții a practicii.

Totul depinde de inițiativa 
institutelor de învățămînt su
perior, care au acum posibili
tatea să-și organizeze 
contractele de practică, 
rea locurilor, susținerea
viitor, precum și finalizarea tu
turor obiectivelor acesteia. Spe
răm că și unitățile economice, 
precum și ministerele tutelare 
vor dovedi înțelegere față de 
dezideratele unei bune reali
zări a practicii de vară.

singure 
alege- 
coloc-

ANUNȚ
începînd din anul școlar 1971/1972, LICEUL DE CULTURA 

GENERALA NR. 3 DIN CRAIOVA, str. Ion Maiorescu nr. 4, 
va avea și o secție cu limba de predare franceză, real și 
uman. ,

Concursul de admitere în anul I se desfășoară în dduă 
etape 20—23 iunie și 26 iunie—3 iulie.

PRIMA ETAPĂ constă într-o probă de selecție la aptitudini 
lingvistice în limba română. Elevii care n-au studiat în cla
sele V—VIII franceza, vor fi supuși unei probe de conversație 
în limba franceză, la nivelul cunoștințelor școlii generale. Re
zultatul probelor din prima etapă se apreciază cu ADMIS si 
RESPINS.

A DOUA ETAPA se desfășoară potrivit regulamentului li
ceelor de cultură generală la limba română, matematică și 
istorie.

Pe timpul concursului, liceul asigură cazarea și masa, con
tra cost numai pentru elevi.

muzica SUCCESUL CREA ȚIEI
Întâmplarea a făcut ca in a- 

ceste zile de sfirșit de stagiune 
agenda concertistică și lirică a 
Capitalei să ne ofere momente 
pe care le-aș socoti „nodale" 
în desfășurarea generală a sta
giunii, momente care au per
mis celor două mari instituții 
muzicale ale Capitalei, Filar
monica „George Enescu" și O- 
pera Română o sinteză a acti
vității lor prin programarea pe 
de o parte a impunătoarei 
Simfonii dramatice „Romeo și 
Julieta" de Berlioz, iar pe de 
altă parte, prin spectacolele de 
la Sala Mare a Palatului la ca
re și-a dat concursul unul din
tre cei mai mari cîntăreți ai 
lumii: tenorul italian Gius- 
sepe di Stefano.

Am fost uneori nemulțumiți 
de-a lungul stagiunii de amal
gamările unor programe, de 
lipsa de ținută a unor inter
pretări ale colectivului Filar
monicii. Dar cu fiecare lună li
niile evolutive ale ansamblu
lui au fost ascendente și cea de 
a doua parte a stagiunii a în
semnat incontestabil adaptări 
calitative la cerințele vieții 
muzicale.

Cicluri tematice, prezentarea 
cîtorva dintre capodoperele 
muzicii vocal-simfonice au co
roiat eforturile unei stagiuni 
îmbogățind nota ei de inedit, 
aportul ei la deschiderea unor 
noi orizonturi artistice. Și în 
această ordine de idei, progra

marea Simfoniei berliozene a 
reprezentat unul dintre mo
mentele de cel mai larg inte
res.

Tragica legendă a lui Romeo 
și a Julietei — tragedie, cum o 
definea Lessing, în care dra
gostea este izvorul întregii ac
țiuni — a atras pe mulți din
tre marii compozitori de la 
Berlioz la Gounod și de la 
Ceaikovski la Prokofiev în ro
manticele încercări ale lui Ber
lioz de a potența cu ajutorul 
literaturii forțele expresive ale 
muzicii, „Romeo și Julieta" nu 
este numai una dintre primele 
versiuni sonore ale textelor 
shakespeariene ci și o reală ca
podoperă muzicală care depă
șește prin valorile ei mulțimea 
lucrărilor programatice ale 
compozitorului. Concepută 
drept un poem epic-dramatic, 
integrînd în desfășurarea Sim
foniei cele mai importante epi
soade ale tragediei, împletind 
momente corale, epice, lirice, 
dramatice cu momente orches
trale de o remarcabilă sugesti
vitate, Berlioz făurește o su
blimă meditație despre dragos
te ce se înscrie printre cele 
mai interesante lucrări cu pro
gram ale istoriei muzicii.

Dirijorul Mircea Cristescu a 
reconstituit cu migală marile 
linii ale lucrării și — ajutat de 
astă dată de entuziasmul in
strumentiștilor și coriștilor

CLASICE
a pătruns spre izvoarele 
lucrării, a dat tălmăcirii 
deplină autenticitate stilis
tică, vibrație, bogată paletă de 
culori, a pus în valoare suma 
contribuțiilor compozitorului 
francez la dezvoltarea simfo
nismului european multiplu 
preluate de creatorii care i-au 
urmat.

Din rîndul celor trei soliști 
care au contribuit la tălmăci
rea lucrării am remarca con
tribuția tânărului Gh. Crăsna- 
ru de astă dată stăpîn perfect 
pe partitură, plin de suflu dra
matic.

Programarea Simfoniei lui 
Berlioz a însemnat spre sfîrși
tul stagiunii un exemplu de 
artă, o manifestare care a cu
mulat valorile unui ansamblu 
căruia îi putem acorda toată 
încrederea.

Și pentru teatrul liric bucu- 
reștean spectacolele săptămînii 
trecute au însemnat un exa
men.

Cei care au sperat ca la spec
tacolele cu Giussepe di Stefano 
să reîntâlnească strălucirea cu
noscută din înregistrările care 
ne cutremurau literalmente în 
urmă cu un deceniu au fost 
dezamăgiți. Di Stefano nu mai 
este probabil în culmea gloriei

care i-a deschis drumurile ce
lor mai mari teatre ale lumii, 
dar participările sale rămin e- 
moționante, celebrul tenor reu
șind printr-o imensă concen
trare de mijloace expresive să 
ne ofere magistrale întruchi
pări artistice.

Am ascultat sîmbătă seara 
spectacolul cu „Carmen".

Dincolo de valorile marelui 
reprezentant al țării belcantou
lui, spectacolul ne-a pus în lu
mină valorile deosebite ale an
samblului nostru demonstrîn- 
du-ne (chiar dacă au existat 
deficiențe în compartimentul 
orchestral), valențe artistice de 
prim ordin, unice prin dispo
nibilități vocale și actoricești t 
Elena Cernei, Eugenia Moldo- 
veanu și în special Dan Iordă- 
chescu.

Cei 3 000 de spectatori care 
au venit sîmbătă seara să re
vadă un spectacol care de de
cenii face săli pline constituie 
cea mai palpabilă dovadă a 
dragostei de care se bucu
ră teatrul liric în rîndurile pu
blicului, dragoste care creează 
organizatorilor obligații asupra 
cărora nu reflectează întot
deauna cu temeinicie.

IOSIF SAVA
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE, CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ VIETNAM
Toastul tovarășului 
wi mușEsoi

Toastul tovarășului
LE DUAN

Stimate tovarășe Le Duan, 
Stimate tovarășe Truong 

Chinh,
Stimate tovarășe Fam Van 

Dong,
Dragi tovarăși și prieteni,

Este pentru noi o deosebită 
plăcere de a vizita — la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam 
— frumoasa dumneavoastră 
țară, de a ne întîlni cu con
ducerea de partid și de stat, 
de a fi oaspeții eroicului po
por vietnamez. Folosesc acest 
prilej pentru ca, în numele 
meu și al tovarășei mele, al 
întregii delegații de partid și 
guvernamentale române, . să 
exprim Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, guvernului R. D. 
Vietnam, precum și locuitori
lor Hanoiului, întregului po
por vietnamez cele mai cor
diale mulțumiri pentru primi
rea plină de căldură priete
nească ce ni s-a făcut, pentru 
aprecierile rostite la adresa 
României, a partidului și po
porului nostru. în aceste ma
nifestări, noi vedem o expre
sie grăitoare a bunelor relații 
existente între partidele, țările 
și popoarele noastre, o vie 
ilustrare a prieteniei și solida
rității româno-vietnameze, 
care, în anii războiului. împo
triva agresiunii imperialismu
lui american, s-au dezvoltat și 
s-au întărit și mai puternic. 
Temelia trainică a acestei 
prietenii o constituie faptul că 
popoarele noastre sînt însu
flețite de aceeași ideologie — 
ideologia marxist-leninistă, de 
aceleași idealuri — făurirea 
socialismului și apărarea păcii.

Stimați tovarăși,

în țara noastră sînt cunos
cute și se bucură de o deose
bită apreciere realizările pe 
care oamenii muncii din Re
publica Democrată Vietnam 
le-au obținut, sub conducerea 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, în opera de fău
rire a orînduirii noi, socialiste. 
Știm că aceste realizări au fost 
dobîndite în condiții deosebit 
de grele, cu prețul unor uriașe 
eforturi și sacrificii. Dorim, de 
aceea, să felicităm din toată 
inima poporul Republicii De
mocrate Vietnam pentru erois
mul și tenacitatea cu care 
muncește, pentru victoriile pe 
care le-a obținut în activita
tea de construcție a socialis
mului și în lupta împotriva 
imperialismului.

Poporul român înțelege 
lupta dumneavoastră de elibe
rare și unificare a patriei, 
pentru că și el a simțit din plin, 
în decursul îndelungatei sale 
istorii, ce înseamnă asuprirea 
și dominația străină, care este 
prețul libertății și independen
ței. Lupta plină de curaj și 
bărbăție a poporului vietna
mez împotriva agresorilor a- 
mericani și a marionetelor lor 
de la Saigon, victoriile pe care 
le obține în încleștarea cu un 
adversar dotat cu o tehnică 
militară din cele mai moderne, 
demonstrează întregii lumi că 
atunci cînd un popor se ridică 
și este hotărît să-și apere in
dependența nu există forțe în 
stare să-l îngenunche, să-i ră
pească dreptul de a trăi în 
mod liber și suveran ! Exem
plul Vietnamului însuflețește 
lupta de eliberare a popoare
lor din întreaga lume ! Noi 
avem deplina încredere, dragi 
tovarăși, că veți obține victo
ria, că va triumfa cauza voas
tră dreaptă ! Poporul român 
va continua să acorde și în 
viitor Vietnamului luptător 
întregul său sprijin politic, 
moral și material.

România susține în mod ac
tiv cererea legitimă a poporu
lui vietnamez pentru retrage
rea totală a trupelor S.U.A. 
din această zonă a lumii, cere 
curmarea oricăror acțiuni mi
litare împotriva Republicii 
Democrate Vietnam și a ce
lorlalte țări din Peninsula 
Indochineză ! Ne unim glasul 

cu toți cei care cer ca po
poarele vietnamez, cambod
gian și laoțian să fie lăsate 
să-și hotărască ele însele ca
lea dezvoltării viitoare, așa 
cum o doresc, fără amestec 
din afară, să-și poată consacra 
forțele muncii de construcție 
pașnică !

Ca prieteni și tovarăși de 
luptă împotriva imperialismu
lui, pentru socialism și pace, 
noi vă dorim din inimă să 
dați viață cît mai curînd îm
plinirii idealurilor de liber
tate și independență ale po
porului vietnamez, de construi
re a socialismului în Republi
ca Democrată Vietnam, pentru 
reuniflcarea pașnică a țării.

Dragi tovarăși,
Angajat cu toate forțele sale 

în lupta pentru îndeplinirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român — care a 
inaugurat etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră — 
poporul român asigură dezvol
tarea în ritm susținut a econo
miei, științei și culturii, înflo
rirea continuă a patriei.

Muncind și luptînd pentru 
succesul, operei de construcție 
socialistă, poporul român își 
aduce contribuția, alături de 
celelalte țări socialiste, la creș
terea forțelor socialismului, la 
întărirea frontului antiimpe
rialist, la cauza generală a 
păcii.

Caracteristica lumii de azi 
este procesul de afirmare tot 
mai puternică a forțelor socia
lismului, democrației și păcii, 
al înrolării a noi și noi deta
șamente de luptători în ma
rele front al luptei antiimpe- 
rialiste, pentru progres social 
și pace.

Acționînd în sprijinul con
solidării și întăririi unității de 
luptă a acestor forțe, partidul 
și statul nostru acordă o a- 
tenție deosebită relațiilor sale 
cu toate țările socialiste, spri
jină lupta de eliberare a po
poarelor, eforturile tinerelor 
state pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare, își aduce con
tribuția la dezvoltarea colabo
rării internaționale, promo- 
vînd legături cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice, a 
respectării independenței și 
suveranității naționale, egali
tății, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc.

Dragi tovarăși,

Cu convingerea că vizita pe 
care o facem în țara dum
neavoastră, convorbirile pe 
care le vom avea cu conduce
rea de partid și de stat a Re
publicii Democrate Vietnam 
vor contribui la dezvoltarea și 
întărirea prieteniei și solidari
tății dintre cele două partide 
și popoare ale noastre, permi- 
teți-mi să toastez :

Pentru victoria deplină a 
luptei eroice a poporului viet
namez !

Pentru dezvoltarea priete
niei, colaborării și solidarită
ții dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Vietnam, dintre Parti
dul Comunist Român și Par
tidul celor ce Muncesc din 
Vietnam, dintre popoarele ro
mân și vietnamez !

în sănătatea președintelui 
Republicii Democrate Viet
nam, tovarășul Ton Duc 
Thang !

în sănătatea primului secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, tovarășul Le 
Duan !

în sănătatea președintelui 
Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a Republicii 
Democrate Vietnam, tovarășul 
Truong Chinh !

în sănătatea președintelui 
guvernului R. D. Vietnam, to
varășul Fam Van Dong 1

în sănătatea membrilor 
corpului diplomatic care iau 
parte la acest dineu și a so
țiilor lor !

în sănătatea tuturor celor 
prezenți !

Stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu și doamnă 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe președinte 
al Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer,

Stimați tovarăși din dele
gația de partid și guvernamen
tală română,

Doamnelor șl domnilor 
membri ai corpului diploma
tic,

Dragi tovarăși și prieteni,

în numele poporului viet
namez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și al 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, urez un căldu
ros bun venit delegației Par
tidului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socia
liste România condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, în 
vizită de prietenie în R. D. 
Vietnam.

Noi, vietnamezii, care ne a- 
flăm în prima linie de luptă 
împotriva imperialiștilor ame
ricani agresori, sîntem extrem 
de emoționați și de fericiți de 
a vă primi, tovarăși români, 
pe dumneavoastră, care ați 
făcut o călătorie de zece mii 
de leghe pentru a ne aduce 
mesajul de solidaritate, de 
prietenie și de sprijin căldu
ros al celor peste 20 de mi
lioane de frați români.

în numele Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, al gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam și al întregului po
por vietnamez doresc să mă 
folosesc de acest prilej pentru 
a mulțumi sincer Partidului 
Comunist Român, guvernului 
și poporului român pentru 
simpatia, ajutorul și sprijinul 
lor prețios aduse luptei po
porului nostru împotriva agre
siunii americane, pentru sal
varea națională și edificarea 
socialismului.

Poporul vietnamez nutrește 
o profundă satisfacție față de 
realizările strălucite pe care 
poporul român harnic și ta
lentat le-a obținut în construi
rea socialismului și în lupta 
pentru pace. Sîntem ferm con
vinși că, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, po
porul român va dobîndi suc
cese și mai mari în opera de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, așa 
cum s-a hotărît la Congresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român.

Sîntem foarte fericiți să re
marcăm că, în cursul ul
timilor ani, relațiile de prie
tenie și colaborare fră
țească dintre Vietnam și 
România s-au consolidat și 
dezvoltat continuu. Actuala 
vizită de prietenie în Repu
blica Democrată Vietnam a de

In timpul întîlnirii protocolare intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și președintele R. D. Vietnam, Ton Duc Thang

legației de partid și guverna
mentale române, condusă de 
tovarășul președinte Nicolae 
Ceaușescu, va contribui cu si
guranță la consolidarea și dez
voltarea pe mai departe a so
lidarității și a prieteniei 
profunde care unesc de multă 
vreme cele două popoare ale 
noastre.

Lupta poporului vietnamez, 
a celor trei popoare din pe
ninsula Indochina împotriva 
agresiunii americane, pentru 
salvarea națională, este, în a- 
cest moment, în plin avînt 
victorios. Imperialiștii ameri
cani se găsesc în fața unei în- 
frîngeri de multă vreme evi
dentă ; totuși, ei se încăpățâ
nează în continuare să pre
lungească și să extindă războ
iul.

împlinind testamentul sacru 
al veneratului președinte Ho Și 
Min, poporul vietnamez, bi- 
zuindu-se pe simpatia și spri
jinul viguros al Uniunii So
vietice, al Chinei și al- celor
lalte țări frățești, precum și 
al popoarelor progresiste din 
lumea întreagă, depune în mo
mentul de față toate eforturile 

''pentru a continua cu tenaci
tate și vigoare războiul de re
zistență patriotică împotriva 
agresorilor americani pînă la 
victoria totală, îndeplinindu-și 
obligațiile sale naționale și a- 
chitîndu-se, în același timp, 
de datoriile sale internațio
nale. Țin să exprim profunda 
noastră gratitudine pentru a- 
jutorul și sprijinul mare și 
eficace al tuturor țărilor fră
țești și prietene din întreaga 
lume.

în această atmosferă de 
profundă prietenie, propun să 
toastăm :

Pentru solidaritatea și prie
tenia frățească între poporul 
vietnamez și poporul român !

Pentru solidaritatea țărilor 
socialiste și a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, pe baza marxism-le- 
ninismului și a internaționalis
mului proletar !

Pentru noi succese ale po
porului român frate în opera 
de construire a socialismului !

Pentru noi succese ale po
porului vietnamez, ale poporu
lui laoțian și ale poporului 
khmer în războiul de rezisten
ță patriotică împotriva agre
siunii americane și în făurirea 
prosperității în țările lor !

în sănătatea tovarășului 
președinte Nicolae Ceaușescu 
și a doamnei Ceaușescu !

în sănătatea tovarășului 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, și a celorlalți tovarăși 
din delegație !

în sănătatea membrilor 
corpului diplomatic și a soții
lor lor !

în sănătatea tuturor tovară
șilor și prietenilor de față !

SOSIREA LA HANOI
(Urmare din pag. l-a) 

președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, cu 
soția, Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Poliție al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul 
ministru al Republicii Demo
crate Vietnam, Vo Nguyen 
Giap, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, viceprim-ministru și mi
nistru al apărării naționale, 
Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
viceprim-ministru și ministru 
al afacerilor externe, cu soția, 
Hoang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru, 
Nguyen Van Tran și Hoang Anh, 
secretari ai C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, pre
cum și alți conducători de partid 
și de stat ai Republicii Demo
crate Vietnam.

Erau de față Constantin Bă- 
beanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. D. Viet
nam, și ceilalți membri ai am
basadei române. Erau prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Hanoi, corespon
denți ai presei străine.

Pe platoul central se aflau nu
meroși locuitori ai eroicei capi
tale a R.D. Vietnam, care au ți
nut ca, încă de la sosirea solilor 
poporului român, să-și exprime 
sentimentele de stimă și prețuire 
față de conducătorii partidului și 
statului nostru, față de România 
socialistă frățească.

în sunetele de salut ale trompe
telor, în mijlocul aplauzelor pu
ternice și ovațiilor călduroase, 
din avionul special coboară to
varășul Nicolae Ceaușescu, soția 
sa, Elena Ceaușescu, precum și 
membrii delegației române, to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al Partidului Co
munist Român, primarul general 
al Capitalei, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Conducătorii de partid și de 
stat români și vietnamezi îȘi 
string mîinile cu căldură.

Un grup de pionieri oferă mari 
buchete de flori. Pe clădirea ae
roportului sînt arborate drape
lele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii De
mocrate Vietnam. Ele încadrează 
inscripția în cele două limbi, 
„Salutăm călduros delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Fanfara militară intonează im
nurile de stat ale celor două țări 
în timp ce sînt trase 21 de salve 
de artilerie în semn de salut.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan trec în revistă garda 
de onoare, formată din militari 
ai armatei populare a R. D. Viet
nam în uniforma de paradă.

Conform ceremonialului de 
aici, la aeroport sînt schimbate 
textele mesajelor de salut și de 
răspuns dintre tovarășii Ton Duc 
Thang, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, și Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Membrilor delegației române 
le sînt prezentate celelalte per
soane oficiale vietnameze aflate 
pe aeroport: membri ai Comi
tetului Central al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, ai 
Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale, ai Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului 
Patriei, membri ai guvernului, 
conducători ai altor partide și 
organizații de masă, generali și 
ofițeri superiori ai armatei popu
lare, reprezentanți ai minorități
lor naționale și comunităților re
ligioase. Oaspeților români le 
sînt apoi prezentați șeful ad-in- 
terim al Reprezentanței speciale 
a Republicii Vietnamului de sud 
la Hanoi, Nguyen Phu Soai, și 
ceilalți membri ai corpului di
plomatic, prezenți la ceremonia 
de primire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde saluturilor prietenești 
ale oamenilor muncii din Hanoi, 
prezenți pe aeroport. Mulțimea 
scandează lozinci de bun venit, 
aclamă pentru prietenia militantă 
dintre cele două partide, țări 
și popoare, flutură stegulețe ro
mânești și vietnameze.

Tovarășul Le Duan invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, să ia 
loo în prima mașină. în urmă
toarea mașină se află tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, și Fam 
Van Dong.

Coloana oficială se îndreaptă 
spre centrul orașului, printre și
ruri neîntrerupte de locuitori ai 
capitalei veniți în întâmpinarea 
delegației române. Convoiul de 
mașini traversează podul Long 
Bien, arcuit peste apele maies
tuoase ale Fluviului Roșu. Ha
noiul, oraș erou, aduce sub pri
viri, ca niște acte de acuzare la 
adresa agresorilor imperialiști, 
distrugerile provocate de bom
bardamentele americane. Se văd 

clădiri cu zidurile afumate, va
goane de cale ferată sfîrtecate 
de bombe, rănile adinei din pă- 
mînt, pricinuite de napalm. Ava
riat de bombardamentele aviați
ei americane, podul Long Bien 
a fost reparat grație abnegației, 
tenacității și puterii de sacrificiu 
a fiilor Vietnamului, care, dînd 
o ripostă dîrză agresorilor im
perialiști, provocîndu-le grele 
pierderi, desfășoară, în același 
timp, ou succes opera de con
strucție socialistă.

De pe Long Bien se pot ve
dea siluetele unor întreprinderi 
industriale care conferă dimen
siuni noi dezvoltării economice 
a capitalei.

Pe principalele bulevarde șî în 
cele mai importante piețe sînt 
arborate drapele. Pe pancarte 
roșii se poate citi în limbile viet
nameză și română : „Trăiască în 
veci solidaritatea și prietenia 
frățească dintre poporul vietna
mez și poporul român". înfăți
șarea Hanoiului învederează in 
chipul cel mai sugestiv senti
mentele de profundă prietenie, 
stima și afecțiunea frățească cu 
care solii poporului român sînt 
așteptați pe pămîntul vietnamez. 
Capitala întreagă respiră o at
mosferă festivă. Sînt amplasate 
ghirlande de becuri și panglici 
multicolore — podoabe tradițio
nale pentru zilele de sărbătoare 
ale orașului. Frontispiciile mul
tora dintre clădirile marcante 
ale orașului sînt acoperite de 
mari panouri, reprezentînd în 
chip simbolic o tînără româncă 
în costum național, îmbrățișîn- 
du-se cu o combatantă din for
țele populare de apărare ale 
R. D. Vietnam. Dedesubt, cu 
litere mari stă scris : „Viet-nam 
Ru-mani doan ket huu nghi — 
Vietnam — România, prietenie 
și solidaritate".

Pe străzile orașului vechi, si
tuat pe malul drept al Fluviu
lui Roșu, o mare mulțime de oa
meni agită stegulețe ale celor 
două țări, fac semne prietenești 
cu mîna, ovaționează îndelung, 
în fața reședinței oficiale a oas
peților de pe marele bulevard 
Ngo Quyen, din apropierea la
cului Hoan Kiem, grupurile de 
locuitori ai Hanoiului devin tot 
mai compacte. Răsună urale 
puternice, se scandează pentru 
prietenia româno-vietnameză.

Prin întreaga sa desfășurare, 
primirea făcută delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne reprezintă o elocventă ma
nifestare a sentimentelor de 
trainică prietenie, de solidarita
te internaționalistă, oare unesc 
pe comuniștii români și vietna
mezi, popoarele și țările noastre. 
Dînd expresie acestor sentimen
te calde, dr. Tran Duy Hung, 
președintele Comitetului admi
nistrativ al orașului Hanoi, 
ne-a declarat : „Sîntem deosebit 
de bucuroși de a avea în orașul 
nostru, pe pămîntul Vietnamului 
aflat în luptă, o delegație ro
mână la nivelul cel mai înalt 
care a vizitat vreodată Vietna
mul. Populația capitalei, și prin 
ea întregul nostru popor, trans
mite un călduros salut oaspeților 
noștri dragi. Sîntem convinși că 
tovarășul Ceaușescu și ceilalți 
conducători români vor avea pri
lejul să cunoască realitățile noas
tre, să simtă nemijlocit priete
nia frățească pe care o nutrește 
față de poporul român poporul 
nostru, educat de Partidul celor 
ce Munceso din Vietnam, de 
președintele Ho Și Min. Pentru 
noi, vizita delegației române 
constituie un mare sprijin șî im
bold în lupta noastră pentru 
respingerea agresiunii și salvarea 
națională, pentru construcția so
cialistă a nordului și eliberarea 
sudului. Adresăm scumpilor noș
tri prieteni din România, locui
torilor Bucureștiului, orașului 
atît de mare și frumos, cele mai 
bune urări de succes în edifi
carea noii orînduiri în patria 
dumneavoastră".

Reportajul vizitei a fost 
realizat de

ION MARGINEANU 
ROMULUS CAPLESCU 
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gura galeriei cu Tatra oamenii 
se bucură nu numai pentru că 
el a făcut totul să fie la timp 
cu betonul așteptat, dar și pen
tru că de sub mustața-i haidu
cească înflorește acel zîmbet 
molipsitor de voie hună, pentru 
că are întotdeauna cu el o vor
bă de duh, aduce o veste pentru 
cineva. Și „nea" Mihai o face 
de fiecare dată la fel, așa cum 
știe numai el, o face pentru toți, 
și la Rudăreasa și la Petrimanu, 
oriunde ajunge. Și oamenii s-au 
obișnuit să aibă încredere în el 
și-l așteaptă de fiecare dată cu 
bucurie.

Cînd cei de la Petrimanu au 
rămas complet izolați într-una 
din acele ierni abundente și 
cumplite, fără alimente, șoferul 
Tiron Tănase nu s-a gîndit nici 
o clipă la dificultatea drumului. 
Știa că trebuie să reușească ori
care va fi prețul acestei curse. 
Și chiar dacă drumul a durat 
mai mult ca niciodată, n-a sim
țit, în clipa sosirii, nici oboseala, 
nici sentimentul că a făcut ceva 
deosebit, ci numai căldura din 
ochii și palmele tovarășilor de 
muncă care l-au bătut pe umăr 
fără nici un cuvint, manifestin' 
du-și întreaga lor recunoș
tință. Amintindu-i acel moment, 
devenit un adevărat eveniment 
în perioada respectivă, Tiron 
Tănase afirmă: „Trebuia să 
meargă cineva. Dacă nu eram 
eu, se găsea un altul".

Tînărul Vasile Cigoianu, care 
alimentează cu carburanți șantie
rele, îmi spunea că atunci cînd 
este trimis la Petrimanu i se 
face părul măciucă. Dar n-a 
refuzat niciodată să efectueze 
vreun transport. „Cineva tot tre
buie să meargă", răspunde și el. 
Și tot din această rațiune, un 
alt tînăr, Matei Soare, a cerut să 
fie repartizat la Petrimanu, acest 
lot recunoscut a fi unul dintre 
cele mai dificile puncte de lu
cru. Și tot „pentru că cineva 
trebuia să meargă", în noaptea 
groaznică a inundațiilor din vara 
trecută Mihai Arhir pornea la 
ora trei din Voineasa spre 
Hoteagu, înfruntînd cu Tatra sa 
un drum aproape impracticabil 
pentru a transporta un medic ce 
trebuia să asiste la o naștere.

Astfel de cazuri s-au petrecut 
și se petrec pe șantierul de la

Oameni 
așteptați 

cu 
încredere 
si bucurie
Lotru frecvent. Ele se înscriu în 
amintirea oamenilor și trecute 
la capitolul faptelor „obișnuite".

Așa cum ne garantează 
maistrul Constantin Cocoș, șeful 
coordonator al exploatării auto, 
asemenea „oameni de nădejde" 
pe Lotru sînt mulți. La Baraj, 
Vasile Andreescu, unul dintre 
cei care au venit aici de la orga
nizarea coloniei, este printre cei 
mai apreciați conducători de pe 
belazurile ce transportă anroca- 
mente în corpul barajului. El l-a 
învățat meserie și pe tînărul 
Constantin Mătăsaru. In aceeași 
măsură li se pot adresa laude 
și lui Constantin Pais, Dumitru 
Bostan, Ion Agachie, Ion Bîndi- 
lă. Și dacă această coloană auto 
este bine organizată, meritele 
sînt și ale șefului ei Ion Tecău, 
care, luînd treburile de la zero 
a dat garajului de aici forma 
cea mai potrivită cerințelor in 
această importantă zonă de lu
cru.

Un om de nădejde este și 
Ion Panțiru a cărui Tatră este 
cea mai bine întreținută dintre 
toate cele 100 existente pe șan
tier. Deși are ciclul de rulaj în
deplinit, confirmă maistrul C. 
Cocoș, mușina arată ca nouă". 
Ca și el, tinerii șoferi Groza și 
Reculciuc au depășit peste ciclul 
de reparații un kilometraj care a 
„sărit" cu mult de cifra 100 000.

Cele mai grele transporturi 
din șantier sînt însă efectuate 
de peridocuri. Uneori, în condiții 
de iarnă, un drum pînă la baraj 
durează o zi-două. Se cere mul
tă răbdare și mai ales pricepere 
în manevrarea lor. Calități pe 
care le-au etalat de atîtea ori 
Gh. Ghiordunescu, Ștefan Almă- 
șan și Nicolae Mărăcine.

In condiții deosebite — circu
lat cu spatele, vizibilitate redusă, 
atmosferă încărcată — Ion Bar
bu, execută de ani de zile 
cursele în subteran la Ciunget, 
făcînd legătura oamenilor de 
aici cu cei de la suprafață.

Cu nimic mai prejos sînt me
ritele lui Gh. Sandru, Victor Ola- 
ru, Ion Bădăliță, cei care mane
vrează automalaxoarele Tatra 
148, utilaje noi introduse aici, 
mașini foarte pretențioase care 
asigură betonul de hună calitate 
pentru consolidarea galeriilor.

Ar trebui să amintim aici 
multe nume și fapte. Le-am reți
nut pe acestea cu sentimentul că 
ne-am referit la toți cei 500 de 
salariați — în care se încadrea
ză circa 350 de conducători 
auto, în covîrșitoarea lor majori
tate tineri — care asigură în
treaga sarcină a problemelor de 
transport din marele șantier de 
pe Lotru.

500 de inimi care fac să bată 
în același ritm, sigur și accele
rat, inima Lotrului cu toate cele 
peste 7 000 de inimi ale marii 
familii de constructori.



UN MOMENT DE SEAMA
IN DEZVOLTAREA PRIETENIEI

ROMÂNO-COREENE
C

ăldura deosebită și 
sentimentele de pro
fundă simpatie cu 
care poporul coreean 
a primit delegația de 
partid și guverna

mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, demonstrea
ză încă o dată că distanțele geo
grafice — măsurabile în mii și 

, mii de kilometri — nu pot îm
piedica'cele două popoare, ro
mân și coreean, să se simtă a- 
proape și să consolideze între 
ele o prietenie durabilă. Forța 
acestei prietenii provine din 
faptul că popoarele român și 
coreean sînt însuflețite de idea
lurile făuririi noii orînduiri so
cialiste, că relațiile dintre ele se 
bazează pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, ale respectului 
și încrederii reciproce. în săptă- 
mîna pe care au petrecut-o m 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, inalții oaspeți români 
au fost pretutindeni salutați cu 
n emoționantă căldură. în fa
brici, întreprinderi, instituții de 
învățămînt și cultură atît Ia 
Phenian cît și la Hamhîn, pre
zența delegației române a pri
lejuit vibrante manifestări de 
prietenie frățească la adresa 
României socialiste, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Delega
ția de partid și guvernamentală 
română a dat o înaltă apreciere 
succeselor obținute de poporul 
coreean pe frontul construcției 
socialiste în înfăptuirea politi
cii de industrializare socialistă 
a țării, pentru punerea largă în 
vaioare a resurselor ei mate
riale și umane. Succesele popoa
relor român și coreean în fău
rirea noii orînduiri socialiste, în 
dezvoltarea economică, socială, 
cultural-științifică, contribuie la 
întărirea forțelor socialismului 
in lume, a întregului front 
antiimperialist.

Bilanțul convorbirilor dintre 
conducătorii celor două țări 
este rodnic. Aceste convorbiri 
s-au desfășurat în spiritul înțe
legerii și stimei reciproce ce 
caracterizează raporturile dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre și au evidențiat dorința 
comună de a dezvolta colabora
rea dintre ele atît pe plan po
litic cît și economic, tehnico- 
științific și cultural, dezvoltarea 
colaborării româno-coreene ser
vind intereselor și aspirațiilor 
fundamentale ale celor două po
poare, cauzei unității țărilor 
socialismului, luptei antiimpe- 
rialiste, pentru triumful ideilor 
păcii și socialismului in lume. 
Dezvoltarea continuă a celor 
două țări, creșterea potențialu
lui lor economic, creează mul
tiple posibilități de colaborare 
reciprocă. Comunicatul comun 
dat publicității la încheierea vil 
zitei relevă faptul că „cele două 
părți au reafirmat hotărârea 
fermă de a dezvolta relațiile po
litice, economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și în alte dome
nii între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, de a întări 
și aprofunda prietenia frățească 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre poporul român și poporul 
coreean".

In cadrul convorbirilor ro
mâno-coreene a fost abordată o 
sferă largă de probleme ale vie
ții politice internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești. Cele două părți au exami
nat evoluția situației interna
ționale, subliniind că raportul de 
forțe este favorabil forțelor so

cialismului și revoluției. In co
municatul comun se arată că 
împotriva politicii imperialiste 
de dominație și dictat, de în
călcare a suveranității și inde
pendenței popoarelor, de agre
siune armată, se ridică forțe u- 
riașe care luptă pentru progres 
social, pentru independență na
țională și pace. Fără îndoială, 
un rol important în schimbarea 
raportului de forțe pe plan in
ternațional revine țărilor socia
liste : în 14 state, situate pe 
trei continente, se înalță cu 
succes edificiul noii orînduiri. 
Cele două părți — după cum re
liefează comunicatul — conside
ră că este necesar ca, în etapa 
actuală, toate statele socialiste 
și partidele comuniste și mun
citorești să-și întărească relații
le de prietenie și colaborare pe 
baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar, a 
respectării principiilor egalității 
depline in drepturi, suveranității 
și respectului reciproc, neames
tecului în treburile interne și 
întrajutorării tovărășești, să 
lupte ferm împotriva acțiunilor 
agresive și de jaf colonial ale 
imperialiștilor și să sprijine ac
tiv lupta antiimperialistă a tu
turor popoarelor pentru liber
tate, pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru pro
gres social.

De la încheierea celui de al 
doilea război mondial a trecut 
mai mult de un sfert de veac și, 
totuși, omenirea continuă să fie 
confruntată cu complicate pro
bleme. Terra mai cunoaște văr
sări de singe și destule dosare 
ale vieții internaționale rămîn 
nesoluționate. Unele popoare au 
fost despărțite prin granițe ar
tificiale create pe pămîntul ță
rilor lor — așa cum s-a întîm- 
plat cu poporul coreean. Ințele- 
gînd și sprijinind aspirațiile 
sale juste, România și-a expri
mat acordul său față de progra
mul în 8 puncte adoptat de Adu
narea Populară Supremă a Re
publicii Populare Democrate Co
reene pentru unificarea pașnică 
a Coreei și susține cererea legi
timă privind retragerea trupe
lor S.U.A. din Coreea de sud 
pentru ca încercatul popor co
reean să-și poată realiza uni
ficarea independentă și pașnică 
a patriei sale fără nici un ames
tec din afară. Partea coreeană a 
exprimat recunoștința sa Parti
dului Comunist Român, guver
nului și poporului român, pentru 
sprijinul activ pe care îl acordă 
luptei poporului coreean consa
crată construirii socialismului 
și unificării patriei.

Convorbirile au reliefat soli
daritatea fermă a poporului ro
mân și coreean cu lupta dreaptă 
a popoarelor din Indochina. 
Cele două părți s-au pronunțat 
cu hotărîre pentru încetarea ac
țiunilor agresive ale Statelor U- 
nite ale Americii, pentru retra
gerea totală și necondiționată a 
trupelor americane și ale sate
liților lor din Vietnam și din 
peninsula Indochinei, pentru 
respectarea dreptului sacru al 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian de a-și rezolva sin
gure problemele interne, fără 
nici un amestec din afară. 
Părțile au exprimat simpatia 
față de lupta poporului chinez 
pentru retragerea trupelor Sta
telor Unite ale Americii și lichi
darea bazelor lor militare din 
Taivan, pentru eliberarea Tai- 
vanului, teritoriu inalienabil al 
Republicii Populare Chineze. 
Cele două părți consideră că 
„este de neconceput rezolvarea 
problemelor internaționale ac-

tuale fără participarea Republi
cii Populare Chineze".

Ambele părți — se arată în 
comunicat — își afirmă solida
ritatea cu lupta popoarelor ja
ponez, chinez și din celelalte țări 
ale Asiei împotriva reînvierii 
militarismului japonez de către 
cercurile reacționare japono- 
americane.

Comunicatul menționează fap
tul că, în cadrul convorbirilor, 
cele două părți și-au expus po
zițiile privind situația din Orien
tul Apropiat, exprimîndu-și so
lidaritatea cu lupta popoarelor 
arabe împotriva imperialismu
lui, pentru apărarea indepen
denței naționale, pentru progres 
social. Ele s-au pronunțat pen
tru reglementarea problemei 
populației palestiniene în con
formitate cu interesele ei na
ționale.

De asemenea, în cadrul con
vorbirilor s-a exprimat solidari
tatea cu lupta popoarelor din 
Africa și America Latină împo
triva imperialismului și neoco- 
lonialismului, pentru libertate și 
consolidarea independenței na
ționale. Sprijinindu-se lupta 
pentru dezarmare și, în primul 
rînd, pentru interzicerea produ
cerii și folosirii armelor nu
cleare, ambele părți s-au pro
nunțat pentru lichidarea baze
lor militare de pe teritoriul 
altor state, pentru retragerea 
tuturor trupelor în granițele na
ționale, pentru desființarea 
blocurilor militare. Conducăto
rii celor două țări au relevat 
importanța înfăptuirii securită
ții europene, care să ducă la 
excluderea folosirii forței și a- 
menințării cu forța.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problelmelor actuale ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. în lumea 
contemporană partidele comu
niste și muncitorești se afirmă 
ca puternice forțe politice ce 
mobilizează clasa muncitoare, 
largi pături sociale. în lupta 
pentru prefaceri democratice, 
progresiste. Partidele comuniste 
și muncitorești își desfășoară ac
tivitatea într-o mare diversita
te de condiții social-istorice, de
osebite de la o țară la alta, 
ceea ce presupune o profundă 
ancorare în realități, elaborarea 
de către fiecare partid a liniei 
sale politice, a strategiei și tac
ticii. în convorbirile de la Phe
nian s-a subliniat că „cele două 
partide consideră ca fiind ex
cluse posibilitatea și necesitatea 
unui centru internațional". Co
municatul comun relevă că Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea declară 
că vor milita și în viitor pentru 
dezvoltarea colaborării tovără
șești și a solidarității interna
ționaliste cu toate partidele co
muniste și muncitorești, pentru 
depășirea actualelor dificultăți 
din mișcarea comunistă, pentru 
întărirea unității și coeziunii 
partidelor comuniste și munci
torești, în interesul celor două 
popoare, al tuturor forțelor an- 
tiimperialiste, al cauzei păcii și 
socialismului in lume.

Vizita întreprinsă în R.P.D. 
Coreeană de către delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se înscrie ca 
un moment de'seamă in cronica 
prieteniei româno-coreene, ca 
un eveniment de mare impor
tanță pentru întărirea și dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele ro
mân și coreean.

M. RAMURA

Mîine va fi semnat trata
tul intre S.U.A. și Japonia 
privind retrocedarea Okina- 
wei. Ceremonia semnării 
va avea loc simultan la Wa
shington și Tokio și va fi te
levizată prin satelit. Au tost 
necesare 18 luni de negocieri 
delicate pentru ca ultimele 
detalii să fie clarificate in 
cadrul întrevederii dintre se
cretarul de stat american Wil
liam Rogers și ministrul de 
externe japonez, Kiichi Aichi, 
prilejuită de întîlnirea mi
nisterială a O.E.C.D. (Orga
nizația pentru cooperare e- 
conomică și dezvoltare). Ob
servatorii politici apreciază 
că Kiichi Aichi a sosit spe
cial la Paris pentru încheie
rea ultimei faze a negocieri
lor asupra retrocedării Okl- 
nawei, subliniind de fapt

tul este de 320 de milioane 
de dolari". Comparind rela
tarea aceasta cu unele apre
cieri parvenite din Tokio 
conform cărora premierul 
Sato nu va fi obligat să-și 
asume obligația unor plăți 
imediate, o concluzie se poa
te degaja cu ușurință. Japo
nezii vor plăti un preț apre
ciabil pentru a intra în po
sesia unui pămînt înstrăinat.

Pentru ca tratatul să de
vină operant și retrocedarea 
să se efectueze în jur de 1 
aprilie 1972, tratatul trebuie 
în prealabil ratificat de am
bele țări. Hotărirea Adminis
trației americane de a pre
zenta in Senat acordul nu ca 
o „înțelegere de competența 
aparatului executiv" ceea ce 
ar necesita doar o majori
tate de voturi, ci ca tratat

ziarului Jew
• UN JUDECĂTOR FEDE

RAL a ordonat marți ziarului 
„New York Times" să suspende 
pînă sîmbătă ora 17 (G.M.T.), 
publicarea studiului secret al 
Pentagonului asupra agresiunii 
americane în Vietnam. Judecă
torul districtului federal Man
hattan, Murray Gurfein, a fixat 
pentru vineri dimineață o nouă 
audiere, în cursul căreia va fi 
dezbătută cererea guvernului a- 
merican de interzicere a publi
cării în continuare a acestor 
documente în „New York 
Times".

• MAI MUNȚI SENATORI 
AMERICANI, printre care și 
liderul majorității democrate 
din Senat, Mike Mansfield, s-au

Convorbirile

I
I r

Lucrările celui de-al VIII-lea Congres
al p. s. u. G

româno-canadiene
Vizita ministrului român de externe 

in Canada
OTTAWA 16 (Agerpres). — Corespondență de la C. Ale- 

xandroaie : Miercuri dimineața, Ia sediul Ministerului de 
Externe canadian au început convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Măncscu, și secretarul de stat pentru afacerile exter
ne al Canadei, Mitchell Sharp.

„In cursul acestei prime în
trevederi oficiale avute cu dl. 
Sharp și care s-a desfășurat în 
atmosfera obișnuită de cordia
litate ce caracterizează relații
le româno-canadiene — ne-a 
declarat ministrul de externe 
român — au fost abordate o 
serie de probleme bilaterale, 
precum și probleme interna
ționale de interes comun. S-a 
evidențiat încă o dată dorința 
ambelor părți de a folosi po
sibilitățile existente și a ex
plora noi căi în vederea pro
movării relațiilor dintre Ro
mânia și Canada".

într-o declarație pe
ne-a făcut-o ministrul Cana
dei, Mitchell Sharp, domnia sa 
sublinia, printre altele : „Ca
nada promovează o politică de 
continuă extindere a contacte
lor și relațiilor sale. Recent, 
premierul Pierre Eliott Tru
deau a vizitat Uniunea Sovie
tică. Țara noastră a stabilit 
relații diplomatice cu Repu
blica Populară Chineză. Acum 
avem plăcerea de a primi vi
zita d-lui 
„Relațiile 
România 
clarat în 
canadian.

care

Corneliu Mănescu". 
dintre Canada și 

sînt bune, ne-a de- 
continuare ministrul 
Noi credem în con-

tinua lor îmbunătățire, prin 
lărgirea, printre altele, a 
schimburilor comerciale și 
culturale". în încheierea de
clarației sale, secretarul de 
stat pentru afacerile externe 
al Canadei, Mitchell Sharp, a 
subliniat : „întotdeauna am 
apreciat în mod deosebit punc
tele de vedere ale României 
privind problemele internațio
nale".

In dimineața aceleiași zile, 
ministrul de externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a 
făcut o vizită la sediul parla
mentului și 
baterile din 
lor care se 
Președintele 
Lamoureux, 
dial pe ministrul român și l-a 
prezentat deputaților.

După întrevederile avute cu 
președintele Senatului, Jean- 
Paul Deschatelets, și președin
tele Camerei Comunelor, Lu
cien Lamoureux, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, mi
nistrul de externe al României 
a participat la un dineu ofe
rit în onoarea sa de Jean-Paul 
Deschatelets în saloanele de 
recepție ale parlamentului.

a asistat la dez- 
Camera Comune- 
află în sesiune. 
Camerei, Lucien 
l-a salutat cor

Vizita delegației M.A.N

BONN 16. — Trimisul special 
Agerpres, Ion Badea, transmite : 
Miercuri dimineața, delegația 
Marii Adunări Naționale, condu
să de tovarășul Ștefan Voitec, a 
asistat la o ședință plenară a 
Bundestagului. Salutînd prezen
ța deputaților români, președin
tele Bundestagului, Kai-Uwe 
von Hassel, a reafirmat convin
gerea că prima vizită oficială a 
unei delegații a Marii Adunări 
Naționale în Republica Federală 
a Germaniei va netezi calea spre 
noi contacte si o colaborare tot 
mai largă între Parlamentele ce
lor două țări.

Deputății români au discutat 
apoi cu Gerhard Schroder, pre
ședintele Comisiei de politică 
externă a Bundestagului, și cu 
alți membri ai Comisiei, aspecte 
ale colaborării interparlamenta
re româno-vest-germane, precum 
și chestiuni legate de rolul par
lamentelor în asigurarea unei 
atmosfere de înțelegere, coope
rare, destindere și pace în Eu-

York Times11
pronunțat în favoarea unor au
dieri publice în Congres asupra 
studiului secret al Pentagonului 
privind intervenția armată a 
Statelor Unite în Vietnam, stu
diu din care ziarul „New York 
Times“ a publicat ample extra
se. Referindu-se la ordonanța 
judecătorească de suspendare 
temporară a publicării acestor 
documente secrete de către co
tidianul newyorkez, Mansfield 
a apreciat că, „Indiferent care 
va fi decizia finală a tribuna
lului, audierile trebuie să aibă 
loc. Aceste audieri, a remarcat 
el, trebuie să fie concentrate a- 
supra dezvăluirilor conținute în 
documentele publicate de ziar, 
și nu asupra modalității în care 
au fost ele obținute.

Germaniei
ropa și în lumea întreagă. Cu 
această ocazie, tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis lui Gerhard 
Schroder invitația de a vizita 
România, în toamna acestui an, 
invitație care a fost acceptată cu 
deosebită plăcere.

La prinz, vicecancelarul Wal
ter Scheel a oferit un dejun în 
onoarea delegației M.A.N.

La dejun, Walter Scheel 
Ștefan Voitec au rostit toasturi.

Evocind vizita făcută de cu- 
rînd în România împreună cu 
președintele federal, W. Scheel a 
relevat că discuțiile purtate cu 
acest prilej au arătat că cele 
două țări au multe puncte de 
vedere similare, iar în proble
mele asupra cărora există deose
biri de opinii se poate vorbi des
chis. Vicecancelarul a apreciat 
că acestea dovedesc că, între ță
rile cu orînduiri social-politice 
diferite pot fi întreținute rela
ții bune și se poate dezvolta o 
colaborare largă, dacă se mani
festă înțelegere reciprocă și dacă 
se promovează concepția că, în 
primul rînd, este necesară pacea 
în Europa.

Răspunzînd, tovarășul Ștefan 
Voitec a subliniat, între altele : 
Noi sîntem bucuroși să conti
nuăm șirul acestor
fructuoase, iar Marea _____
Națională a Republicii Socialiste 
România este hotărită să-și a- 
ducă întreaga contribuție la dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două state, pentru asigurarea 
destinderii, securității și păcii 
în Europa și în lume.

După-amiază, membrii delega
ției M.A.N. au făcut o vizită la 
Uniunea Sindicatelor din R.F.G., 
cate își are sediul la Dusseldorf. 
Ei au avut o convorbire cu 
Bernhard Tacke, vicepreședin
tele Uniunii și cu alți membri 
din conducerea acesteia, asupra 
unor aspecte privind organiza
rea și activitatea sindicatelor 
vest-germane.

Seara, ambasadorul român a 
oferit o recepție la Koln în o- 
noarea membrilor delegației 
M.A.N. Au participat Kai-Uwe 
von Hassel, membri ai guvernu
lui, parlamentari, funcționari su
periori din ministerele federale.

Și

contacte 
Adunare

Cuvîntul de salut al C.C. al P.C.R.

Stimați tovarăși,
îmi revine plăcuta misiune 

de a adresa Congresului al VIII- 
lea al Partidului Socialist Unit 
din Germania, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană, sa
lutul cald, tovărășesc și mesa
jul de prietenie internaționa- 
listă al Partidului Comunist Ro
mân, al întregului popor român.

Congresul dv. are loc la scurtă 
vreme după sărbătorirea celei 
de-a 25-a aniversări a creării 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, eveniment de deose
bită importanță în istoria revo
luționară a proletariatului în 
viața și destinele oamenilor 
muncii din R. D. Germană. A- 
vînd în frunte Partidul Socia
list Unit din Germania, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea din țara dumneavoas
tră au obținut succese de seamă 
în dezvoltarea economiei, în e- 
dificarea societății socialiste — 
societate pe care au prefigu
rat-o nemuritorii fii ai poporu
lui german Marx și Engels.

Raportul prezentat de tovară
șul Erich Honecker a înfățișat 
tabloul realizărilor remarcabile 
în sporirea forțelor de producție 
și făurirea unei industrii de 
prim rang. în agricultură, în în
florirea științei, culturii și artei, 
în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al populației. 
Existența Republicii Democrate 
Germane — stat socialist liber 
și suveran —. succesele ei au o 
mare însemnătate atit pentru 
poporul dv., cit și pe plan in
ternațional. Ele au determinat 
creșterea . prestigiului R.D.G., 
extinderea relațiilor ei diploma
tice și economice, afirmarea ei 
tot mai largă ca factor de pace 
și securitate în lumea contem
porană. Dind expresie simpatiei 
profunde cu care urmărește în
făptuirile dv., poporul român vă 
urează să transpuneți cu succes 
în viață hotărîrile Congresului, 
directivele de dezvoltare a' eco
nomiei naționale în vederea a- 
tingerii obiectivului fixat — 
construirea societății socialiste 
dezvoltate în R. D. Germană.

Ne este plăcut să evocăm și 
cu acest prilej tradițiile de so
lidaritate dintre proletariatul ro
mân și german, manifestările de 
sprijin reciproc din perioada 
grea a luptei comuniștilor și 
altor patrioți împotriva fas
cismului. Cu adîncă satis
facție constatăm că aceste 
tradiții rodesc astăzi bogat pe 
terenul relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre 
P.C.R. și P.S.U.G., dintre țările 
noastre care construiesc orându
irea nouă, animate de aceleași 
idealuri. Aceste relații au la 
bază principiile marxist-leni- 
niste, ale internaționalismului 
socialist, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești, _ res
pectării suveranității și inde
pendenței, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile in
terne. Partidelor noastre, ca 
partide de guvernămint, le re
vine înalta responsabilitate de a 
face totul pentru ca posibilită
țile de cooperare pe planuri 
multiple și în continuă creștere 
intre țările noastre, să fie larg 
folosite, in interesul celor două 
popoare, precum și al cauzei so
cialismului și păcii.

Dragi tovarăși,
în România, opera de con

struire a socialismului se desfă
șoară cu bune rezultate. Planul 
de dezvoltare pe perioada 1966— 
1970 — cea mai bogată în reali
zări din toată activitatea con
structivă postbelică — s-a în
cheiat cu succes, ducînd la creș
terea forțelor de producție, spo
rirea avuției țării, ridicarea ni
velului de trai material și cul
tural al populației. Au existat, 
firește, dificultăți și neajunsuri; 
dar caracteristica dominantă a 
evoluției societății o constituie 
dezvoltarea ascendentă ’ în toate 
domeniile de activitate. Progra
mul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., are în vedere conti
nuarea operei de industrializare 
a țării, dezvoltarea armonioasă 
și modernizarea tuturor ramuri-

Niculescu-Nizil
lor economiei, folosirea științei 
în toate sferele de activitate, — 
totul pentru a asigura satisfa
cerea in condiții cît mai bune a 
cerințelor materiale și spirituale 
ale poporului.

O preocupare constantă o 
constituie măsurile pentru per
fecționarea continuă a relațiilor 
de producție și a conducerii 
întregii vieți sociale, consultarea 
permanentă cu poporul, atrage
rea maselor la conducerea tre
burilor obștești, adîncirea de
mocrației socialiste și asigura
rea afirmării depline a perso
nalității umane. Aniversarea a 
50 de ani de existență a Parti
dului Comunist Român a prile
juit o puternică manifestare a 
încrederii oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
în forța conducătoare a între
gii societăți, a coeziunii în jurul 
partidului a întregii noastre na
țiuni socialiste, a întăririi ho- 
tărîrii ei neclintite de a înfăp
tui neabătut politica internă și 
externă a partidului.

Concentrind eforturile a- 
supra dezvoltării construcției so
cialiste, avem convingerea că ne 
Îndeplinim atit misiunea încre
dințată de propriul nostru popor, 
cît și înalta îndatorire interna- 
ționalistă față de clasa munci
toare, față de forțele mondiale 
ale progresului și păcii.

în același timp, partidul 
statul nostru se manifestă ca 
factor activ al vieții internațio
nale, al luptei pentru înfăptuirea 
aspirațiilor înaintate ale lumii 
contemporane.

Elementul primordial — si
tuat în mod constant în centrul 
politicii externe a partidului și 
statului nostru — îl constituie 
prietenia strânsă, alianța, soli
daritatea frățească cu toate ță
rile socialiste. Dezvoltăm cola
borarea cu țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R., cu statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, precum și cu toate 
celelalte țări socialiste, avînd 
continuu în vedere perspectiva 
internaționalistă a unității tutu
ror țărilor socialiste. Sensul 
fundamental al colaborării in
tre țările sistemului socialist — 
sistem de state suverane, egale 
în drepturi, care conlucrează și 
se intrajutorează reciproc — 
rezidă în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii fiecărui 
stat socialist. în înflorirea fie
cărei națiuni socialiste, 
această cale în 
și influenței 
lume.

în același 
dezvoltă largi 
statele lumii, 
orânduirea lor socială, amplifi
că contactele și schimburile de 
vizite între factorii de răspun
dere, participă activ la activita
tea organizațiilor internaționale 
— în scopul soluționării proble
melor arzătoare conform intere
selor popoarelor și cauzei păcii, 
La baza întregii sale activități 
internaționale, țara noastră si
tuează statornic principiile res
pectării independentei și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egali
tății in drepturi și avantajului 
reciproc.

România acordă o atenție 
neslâbită întăririi securității pe 
continentul european, militînd 
în acest scop, pentru statorni
cirea unui climat de înțelegere 
și colaborare între statele con
tinentului, pentru 
fără nici un fel de 
prealabile, a conferinței 
ral-europene. pentru 
neîntârziată la întâlniri 
toare multilaterale cu

și

și pe 
sporirea forței 

socialismului in
timp. România 

relații cu toar.e 
fără -deosebire de

organizarea, 
condiții 

gene- 
frecerca 
pregăti- 
partici-

parea tuturor statelor intere
sate.

Republica Socialistă România 
consideră că o problemă cen
trală a cooperării și păcii in 
Europa o constituie recunoaște
rea de către toate Statele — in
clusiv de către Republica Fede
rală a Germaniei — a Republi
cii Democrate Germane, stabi
lirea de relații diplomatice, pe 
baza dreptului internațional cu 
statul dumneavoastră, iubitor 
de pace. Ne pronunțăm pentru 
primirea ambelor state germane 
în O.N.U. și în alte organizații 
internaționale, pentru participa
rea lor, cu. drepturi egale la so
luționarea tuturor problemelor 
care preocupă omenirea. O im
portanță deosebită 
ratificarea tratatelor 
de Uniunea Sovietică 
Polonă cu R. F. a 1 
continuarea cursului i 
gurarea destinderii 
dării păcii în Europa (

ar avea-o 
Încheiate 

. și R. P. 
Germaniei, 
spre asi- 
și consoli- 

__ _  ,__________ __ și in lume.
România militează, împreună 

cu toate forțele iubitoare de 
pace, împotriva militarismului 
și reacțiunii, pentru renunțarea 
la forță și amenințare cu forța 
în relațiile internaționale, reali
zarea de măsuri practice în do
meniul dezarmării. în primul 
rînd, a odei nucleare, pentru 
reducerea înarmărilor în Eu
ropa, crearea de zone denuclea- 
rizate în Balcani și în alte re
giuni.

România se pronunță cu con
secventă și fermitate împotriva 
politicii imperialiste de domi
nație și agresiune, asuprire și 
dictat, a oricărui amestec în 
treburile interne ale ștatelor, 
pentru dreptul sacru al fiecărui 
popor de a-și hotări singur 
soarta. Sprijinim ferm luipta 
dreaptă a popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian îm
potriva agresiunii Statelor Uni
te ale Americii. Ne pronunțăm 
pentru rezolvarea conflictului 
din Orientul Apropiat pe baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, pen
tru stingerea tuturor focarelor 
de război.

Acționînd în permanentă ca 
detașament al mișcării comu
niste și muncitorești, Partidul 
Comunist Român dezvoltă con
tinuu relațiile de prietenie și 
solidaritate intemaiționalistă cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, în spiritul depli
nei egalități și al dreptului fie
căruia de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, militează 
pentru depășirea actualelor di
ficultăți, pentru discutarea în 
spirit de stimă și respect reci
proc a deosebirilor de păreri și 
de apreciere, pentru restabili
rea unității mișcării comuniste 
și unirea tuturor forțelor an- 
tiimperialiste, în lupta pentru 
democrație, progres și pace.

Permiteți-mi ca. în încheiere, 
dragi tovarăși, să vă urez de
plin succes în desfășurarea lu
crărilor congresului, noi reali
zări in dezvoltarea și înflorirea 
Republicii Democrate Germane.

Trăiască prietenia ' dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania, dintre Republica Socia
listă România și Republica 
mocrată Germană, dintre 
două popoare ale noastre !

Trăiască unitatea țărilor 
cialiste. a mișcării comuniste 
internaționale, a tuturor forțe
lor antiimperialiste !

Trăiască pacea și oolaborarea 
internațională !

De
cela

s-o-

interesul manifestat de parti
dul de guvernămînt al pre
mierului Sato pentru solu
ționarea uneia dintre proble
mele spinoase ale relațiilor 
nipono-americane — o sursă 
permanentă de proteste vio
lente ale opiniei publice ja
poneze. Premierul Sato vrea 
să liniștească spiritele îna
inte de alegerile pentru ca
mera superioară a Dietei.

Japonezii cer de ani de zile 
retrocedarea insulelor Ryu 
Kyu din care face parte și 
Okinawa și condițiile impuse 
de actualul tratat nu par să 
dea satisfacție părții japo
neze. Viitorul bazei america
ne și a citadelei nucleare de 
pe Okinawa a preocupat 
constant opinia publică japo
neză de la ocuparea de către 
americani a insulelor, după 
cel de-al doilea război mon
dial. Conform tratatului in
tervenit, Japonia va pune 
Ia dispoziția marilor bom
bardiere americane B-52 și 
submarine atomice alte baze 
pe teritoriul ei. Conform 
surselor nipone, acordul mai 
implică evacuarea bazei ae- 
ronavale de la Naha. Apre
ciind ca bine informate sur
sele sale, ASSOCIATED 
PRESS relatează că „în con
formitate cu unele știri, pre

care implică o severă majo- < 
ritate de două treimi, ridică i 
anumite probleme deosebit de ( 
delicate din relațiile dintre ( 
cele două țări. Lobby-ul tex- 
tiliștilor sudiști din Senat ar 
putea să boicoteze retroce- 1 
darea pînă cind Japonia nu 1 
va hotări reducerea expo'rtu- i 
lui de textile către S.U.A. și i 
liberalizarea comerțului ei. , 
Pe de altă parte, premierul 
Eisaku Sato preferă să lase 
loc tergiversărilor decît să 
înceapă dezbateri în Dietă 
pe marginea condițiilor ame
ricane, dezbateri inoportune 
din punct de vedere electo
ral.

Micile ecrane vor înregis
tra momentul formal al sem
nării tratatului fără să dez
văluie însă condițiile impuse 
de el.

DOINA TOPOR

La închiderea ediției aflăm 
că agenția Kyodo a anunțat 
că Chobyo Yara, șeful pu
terii executive din Okinawa, 
a refuzat categoric să parti
cipe la ceremonia semnării. 
El a afirmat cn își va expri
ma nemulțumirea față de 
condițiile în care urmează să 
aibă loc retrocedarea Oki- 
nawei.

CADRAN ISLANDEZ
Islanda, „țara de ghea

ță", insula cu țărmurile-1 
adine crestate de retrage
rea milenară a ghețarilor, 
cu vulcanii a căror crate
re aruncă spre cerul nor
dic văpăi de foc și piatră 
topită, cu cîmpiile largi, 
întrerupte brusc de relie
ful frămîntat, cu miile de 
geysere. fîntînlle arteziene 
naturale ce suflă spre 
înălțimi aburi încinși ve- 
niți de undeva din scoar
ța Terrei, cu așezări liniș
tite de pescari, oferă vi- 
zitator.’or peisaje de ne
uitat.

Istoria Islandei se pier
de undeva în negura ani
lor, cînd primii coloni so
siți — după cum indică 
vechile saga — de pe coas
ta norvegiană a Scandina- 
viei s-au așezat în apro
pierea „golfului de fum", 
unde se află Reykjavik-ul 
de astăzi. Ingolfur Arnar- 
son este considerat pri
mul locuitor care ar fi an
corat pe coasta de sud în 
anul 871. In următorii 60 
de ani alți emigranți au 
colonizat o parte a Islan
dei, încercînd să scape de 
legile aspre ale regelui 
Harold. Prin anii 930 a 
apărut Althingul — adu
narea legislativă care-și

desfășura lucrările sub ce
rul liber. In etapa urmă
toare ținutul cunoaște o 
perioadă de înflorire, mar
cată printre altele și de 
apariția renumitelor saga, 

în secolele 13 și 14 is
landa cade sub suverani
tatea Norvegiei și Dane
marcei. începutul secolu
lui 19 este marcat de o 
puternică mișcare de in
dependență. In 1918 este 
semnat actul prin care se 
consfințește existența auto
nomă a Islandei, puterea 
economică și politică con- 
tinuînd însă să 
mîna danezilor, 
referendumului 
în 1944, 97 la
corpul electoral 
s-a pronunțat în favoarea 
abolirii actului din 1918 și 
pentru proclamarea Repu
blicii Islanda, eveniment 
petrecut la 17 iunie 1944. 
Practic, sfîrșitul celui de 
al doilea război mondial a 
însemnat scoaterea aces
tei insule din izolarea is
torică și intrarea e-i în cir
cuitul politic și economic 
internațional.

Baza economiei islande
ze o constituie în primul 
rînd piscicultura și apoi 
agricultura. Cea mai mare 
parte a activității produc-

se afle în 
In urma 

organizat 
sută din 

islandez

tive a populației se des
fășoară în pescuit, islan
dezii reușind datorită tra
dițiilor seculare și îndemî- 
nării recunoscute să se si
tueze pe un loc de seamă 
în ceea ce privește pro
ductivitatea în acest sec
tor. Nave specializate 
transportă recoltele mării 
în zeci de țări. O serie de 
dificultăți apărute atit în 
procesul de producție cît 
și desfacere a peștelui au 
impus în ultimii ani une
le restructurări în econo
mia acestei țări, care are 
circa 205 000 locuitori. In 
primul rînd a crescut nu
mărul fermelor agricole 
intensive, specializate în 
legumicultura și horticul
tura. Pentru învingerea 
frigului au fost construite 
mii de sere care folosesc, 
la un preț modest, energia 
termică, inepuizabilă, a 
izvoarelor calde țlșnind 

adîn- 
In pre- 

mare parte 
(și uneori 

fructe) pen- 
intern, să 

de fermele

inepuizabilii, 
calde 

sub presiunea din 
cui pămîntului. 
zent, cea mai 
a legumelor 
chiar a unor 
tru consumul 
fie asigurate ___________
islandeze. Ferme speciali
zate în creșterea mieilor, 
a puilor, a găinilor pentru

ouă, produc atit pentru 
hrana populației locale 
cit și pentru export. In 
paralel, s-au intensificat 
preocupările privind im
plantarea unor mici indus
trii capabile să absoarbă 
excedentul forței de mun
că provenit din renunțarea 
la pescuit și menite, tot
odată, să oprească tendin
țele de emigrare. La 
Stranswik a fost construi
tă o fabrică de aluminiu. 
De-a lungul coastei au ră
sărit cîteva fabrici de ci
ment, îngrășăminte, con
fecții și textile. Numărul 
unităților industriale pen
tru prelucrarea superioară 
a peștelui a crescut. Cu 
toate acestea o serie de o-

*

flcialități islandeze apre
ciază pașii în această di
recție destui de modești. 
In acest sens au fost ela
borate o serie de noi pro
iecte pentru valorificarea 
potențialului hidroener
getic (apreciat potrivit u- 
nor calcule la circa 35 mi
liarde kWh. anual) și a re
zervoarelor — prajctic ne
limitate — de apă fierbinte 
și aburi, de construire a 
altor unități industriale cu 
caracter chimic ce vor fo
losi apa de 
materie primă 
tragerea unor 
larg interes.

★

mare drept 
pentru ex- 

mlnerale de

I. T,

RepubliciiPreședintele Consiliului de Stat al
Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a tri
mis președintelui Republicii Islanda, dr. KRIST- 
JAN ELDJARN, următoarea telegramă :

Cu . prilejul Zilei naționale a Republicii Islanda, 
îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre cor
diale felicitări împreună cu cele mai bune urări de 
prosperitate pentru poporul islandez.

Păstrez o amintire vie despre scurta, dar plăcu
ta, întrevedere cu Excelența Voastră, la Bessast.a- 
dir, din toamna anului trecut.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 Buaurești, Piața „SetntelT-, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fao la ofialile poștale și difuzor!! din întreprinderi și instituții.

BERLIN 16. — Corespon
dentul . Agerpres, Ștefan 
Deju, transmite : In cea de-a 
doua zi a lucrărilor celui 
de-al VIII-lea Congres al 
P.S.U.G. au continuat dis
cuțiile pe marginea raportu
lui C.C. al P.S.U.G. și al ra
portului Comisiei Centrale 
de Revizie. De asemenea, în 
cursul zilei de 16 iunie, 
Congresul P.S.U.G. a fost 
salutat de conducătorii dele
gațiilor partidelor comuniste 
și muncitorești din țări so
cialiste.

In numele Partidului Co
munist Român a luat cuvîn
tul conducătorul delegației, 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Lucrările Congresului con
tinuă.

In dimineața zilei de 16 
iunie, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, care participă la cel de-al 
VIII-lea Congres al P.S.U.G., 
a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor socialiști 
din Berlin — Friederichsfel- 
de și la Monumentul sovietic 
din Berlin — Treptow. Con
comitent, și alte delegații din 
țări socialiste care participă 
la Congres /tu depus coroa
ne de flori la cele două mo
numente din R.D.G.

La solemnitate au fost 
prezenți Hermann Axen, 
Kurt Hager, Erich Miicken-

ai Biroului Politic al 
P.S.U.G., precum și 

supleanți ai Biroului 
al C.C. și membri

berger și Horst Sindermann,
membri ' ~
C.C. al
membri
Politic
supleanți ai C.C. al P.S.U.G.

'*»

Consfătuirea anuală „Intercosmos" 
teliților ,,Intercosmos-3“ și „Inter- 
cosmos-4“ și a rachetei geofizice 
„Vertical-1“, înzestrate cu apara
te construite într-o serie de țări 
socialiste, fiind, de asemenea, 
realizate șl alte cercetări ale spa
țiului circumterestru cu folosirea 
mijloacelor terestre.

Participanțil la consfătuire au 
examinat problemele dezvoltării 
pe mai departe a colaborării țări
lor socialiste în domeniul cerce
tării caracteristicilor fizice ale 
spațiului cosmic. îndeosebi în ce 
privește studierea straturilor su
perioare ale atmosferei și a 
magnetosferei Pămîntului, a 
Soarelui și legăturilor Soare-Pă- 
mînt, a razelor cosmice, a com
ponentului solid al substanței in
terplanetare și a corpurilor siste
mului solar, a geodeziei prin sa
teliți, precum și alte probleme 
științifice și tehnice.

La Praga a avut Ioc cea de-a 
5-a Consfătuire anuală a oameni
lor de știință șl specialiștilor din 
țările socialiste care colaborează 
în domeniul cercetării și folosirii 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice în cadrul programului 
„Intercosmos“ (grupul de lucru 
pentru fizica cosmică).

La consfătuire au participat re
prezentanții R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, Republicii Socialis
te România, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

A fost examinat mersul înde
plinirii acordurilor anterioare 
privind efectuarea unor cercetări 
comune în spațiul cosmic și s-a 
remarcat realizarea cu succes a 
programului de cercetare comună 
a spațiului cosmic (programul 
,,Iritercosmos“). în perioada din
tre consfătuirile gropului de ltî- 
cru, a fost realizată lansarea sa

lt
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