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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

în cursul zilei de Joi, 3 fe
bruarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe Fassou Ma- 
thias Moriba, ambasadorul

Republicii Guineea la Bucu
rești.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia 
ambasadorul guineez a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea

președintelui Republicii Gui
neea, Ahmed Seku Toure.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, a participat Cor
neliu Mănescu, ministrul afa-Ț 
cerilor externe.

PAS VIGUROS ÎN CINCINAL

încetinesc ritmul

de construcții Chiștag-Aleșd

de MIHAI STOIAN

Dedicăm semicentenarului

«
Tineri in haine ginduriïe și

PE VREME REA, VISCOL ȘI ZĂPADĂ

CONSTRUCTORII
nu-și

Cînd, anul trecut, am fost 
pentru prima oară pe șantie
rul Combinatului de materiale 
de construcții Chiștag-Aleșd 
din județul Bihor, acolo, deși 
în plină vară, ne-a întîmpinat 
o burniță rece care te pătrun
dea pînă la oase. Sinceri să 
fim, ne așteptam ca activitatea 
să se desfășoare numai în 
spații închise, protejate împo- 

iva intemperiilor. Spre sur
priza noastră, spre plăcuta 
noastră surpriză, mai bine-zis, 
lucrurile stăteau cu totul alt
fel. Constructorii — și alături 
de ei studenții Institutului pe
dagogic de trei ani din Oradea, 
veniți să dea o mînă de ajutor 
la grăbirea ritmului de execu
ție — se aflau la datorie. „Aici, 
la noi, ne spusese un tânăr 
dulgher, nimeni nu ține cont 
de vreme. Noi știm doar că în 
orice condiții trebuie să res
pectăm tenmenele de punere în 
funcțiune“. Știrile parvenite 
ulterior la redacție ne infor
mau că, într-adevăr, construc
torii — și cei de la Trustul de 
construcții industriale Cluj — 
antreprenorul general al lu
crării și cei de la Trustul de 
montaj utilaj chimic Bucu
rești, de la întreprinderea 3 
instalații Brașov nu au pro
mis doar ci și-au certificat 
prin fapte obligațiile asumate. 
Revenind acum la Aleșd, în- 
areptîndu-ne spre combinat în 
această primăvăratică zi de 
ianuarie, sîntem siguri că vom 
fi întâmpinați de aceeași ima
gine a muncii febrile care ne 
rămăsese vie întipărită în me
morie. Nu ne înșelăm. Regre
tăm doar că am sosit prea tîr
ziu. Dacă veneați ieri — ne in
formează inginera Rodica Dra- 
goș — asistați la un eveni
ment marcant : terminarea 
probelor celei de a patra linii 
tehnologice și trecerea, în ter
men, pe producție. Dar nu face 
nimic. Am ratat acest moment, 
ni se pun la dispoziție altele 
la fel, spunem noi, de convin
gătoare. Fără a se opri din 
drumul lor, ritmic în pofida 
tuturor capriciilor vremii, de 
a grăbi pe cît posibil edificarea 
întregii investiții, constructorii 

..’-au regrupat în vederea con
tinuării lucrărilor la celelalte 
obiective înscrise în plan. Cu- 
vîntul de ordine este : „termi
nă, repede și bine, ce ai de 
făcut, pleacă mai departe la 
alt obiectiv ce te așteaptă“.

Termenele se cer, ca și pînă 
acum, a fi respectate. Fiecare 
minut contează, fiecare om știe 
cu precizie ce are de făcut. 
Formația din care face parte 
Mihai Lăcătuș „echipa tineri
lor sudori“ cum este denumi
tă pe bună dreptate, avînd în 
vedere că toți membrii ei ’sînt 
uteciști, îmbină corpurile de

Ancheta noastră pe șantierul 
Combinatului de materiale

compresoare ; Aron Tigău, 
Liviu Hatman, Iuliu Stamachi 
mai au de făcut o singură o- 
perație și montarea macara
lei portale pentru ridicarea 
părții calde a cuptorului va 
fi fapt împlinit ; lîngă Jur- 
nul 
bu și 
zionează 
la 
Iul
rii
aceeași înălțime, echipa mai
strului Petre Mur verifică a- 
paratele din cabina de trans
formare. Oricît am căuta nu 
găsim pe nimeni care să um
ble fără rost, nicăieri nici o 
șuetă sau altă modalitate de

lîngă
de cicloane, Isac Bre- 

Vasile Mareș aprovi- 
pe colegii lor de 

nivelul 37 cu materia- 
refractar necesar izolă- 
termice a pereților ; la

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a lll-a)

Stînd de vorbă, 
la „sfatul 
fetelor“

Ziua în care îmi propu
sesem să cunosc organiza
ția U.T.C. de la fabrica de 
confecții din Bacău a co
incis cu publicarea în pa
ginile ziarului local a ini
țiativei lansate de tinerii 
acestei întreprinderi inti
tulată sugestiv „Fiecare u- 
tecist — exemplu în mun
că, în activitatea obșteas
că, în societate“. M-am gîn- 
dit, firește, că acest fapt 
putea constitui un excelent

TRAIAN GINJU

(Continuare în pag. a lll-a)

70 de ani 
ciștigați !

S a scris mult, în presa 
mondială, despre cele 300 de 
microsecunde cîștigate de «- 
chipajul navei „Apollo-8", în 
călătoria sa. Conform celebrei 
teorii a lui Albert Einstein, 
timpul se scurge fie mai în
cet, pe măsură ce obiectul în 
mișcare își sporește viteza, 
mai repede, pe măsură ce o- 
biectul se îndepărtează de un 
corp care exercită o forță 
de gravitație. In total, repet, 
cei trei cosmonauți au cîști
gat, față de pămînteni, luați 
global, 300 de microsecunde

Dar iată că, în conformitate 
cu teoria și practica marxis
tă, un popor care se elibe-

rează de sub starea de ne
dreptate și inerție specifice 
oricărei orînduiri capitaliste, 
dobîndește o fantastică viteză 
de înaintare în timp, în isto
rie, își sporește considerabil 
bogățiile proprii. In cei 24 de 
ani, recent sărbătoriți, de la 
instaurarea Republicii, am 
cîștigat 70.de ani!.Asta aici, 
pe pămînt, cu brațele și cu 
mintea, într-un efort suprem, 
colectiv. Nivelul de dezvoltare 
atins actualmente de Româ
nia — dacă s-ar fi continuat 
ritmul anterior de dezvoltare 
— ar fi fost atins abia... în 
anul 2020. Putem spune, așa
dar, eu mina pe inimă, că 
numai și numai datorită so
cialismului, înlăturării defini
tive a exploatării omului de 
către om, echității sociale 
deplin instaurate, fiecare din
tre noi se bucură astăzi de 
efectul pe care acești 70 de 
ani îl are pentru toți cetățe
nii țării. Stăpînirea mijloace
lor de producție de către pro
ducătorii înșiși ne face să că
lătorim, în timp și in spațiu, 
cu viteza luminii socialismu
lui

300 de microsecunde...
70 de ani !
Incomparabil.

Comunicatul cu privire la îndeplinirea planu
lui de dezvoltare eoonomioo-socială a Republi
cii Socialiste România in anul 1971 ne înfăți
șează sinteza marilor înfăptuiri obținute de po
porul nostru sub clarvăzătoarea conducere a 
Partidului Comunist Român, chipul socialist al 
patriei, platforma trainică a noilor noastre iz- 
bînzi. Regăsim în aceste cifre expresia voinței 
noastre împlinite, ritmul înalt pe care-1 cunoaște 
economia noastră in actualul cincinal. Iată o 
singură frază, un singur indicator : „S-a dezvol
tat baza tehnică-materială a industriei prin in
trarea în funcțiune în anul 1971 a unui număr 
de 283 capacități de producție“. Pe fondul aces
tui înalt și susținut dinamism al dezvoltării in
dustriei s-a îmbunătățit, după cum se arată mai 
departe în comunicat, structura pe ramuri și 
subramuri, ponderea eneTgiei electrice și ter
mice, metalurgiei, construcțiilor de mașini și 
chimiei — ramuri determinante pentru progresul 
întregii economii — reprezentînd în 1971 mai 
mult de jumătate din întreaga producție in
dustrială.

Dar. pentru a ilustra și mai grăitor dinamis
mul lărgirii continue a bazei tehnico-materiale 
a industriei noastre socialiste, să ne reamintim 
citeva date.

— In 1948—1955 am construit peste 100 noi fa
brici, uzine și alte întreprinderi însemnate.

— în 1956—1959 — 101 întreprinderi și 93 sec
ții noi.

— In 1960—1965 — 502 Întreprinderi și sec
ții noi.

— In 1966—1970 peste 700 capacități șl oMee» 
tive industriale importante.

— In 1971 — un singur an din actualul <ta> 
cinal — 283 noi capacități.

Așadar, o comparație ou un rezultat impre
sionant. In 1971 s-a construit și pus în func
țiune un număr relativ egal de noi capacități 
de producție cu cel realizat în primii 11 ani de 
Industrie socialistă 1948—1959. Dar ca să înțe
legem ce înseamnă de fapt cele 283 noi capa
cități de producție vom aminti doar cîteva reali
zate în ramurile hotărîtoare ale economiei.

In industria energiei electrice și termice : 
grupuri electrogene cu putere instalată de 978 
MW în centratele de la Porțile de Fier, Deva, 
Palas—Constanța și altele. în industria metalur
giei feroase : laminorul de benzi la cald de Ia 
Combinatul siderurgic Galați. în industria con
strucțiilor de mașini au început să producă o 
serie de unități noi, printre care : Fabrica de 
panouri, pupitre și tablouri de distribuție din 
Alexandria, Uzina de construcții metalice din 
Caransebeș. în industria chimică : instalațiile 
de amoniac și uree de la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Turnu-Măgurele, instalația 
de formaldehidă in Combinatul chimic Victoria, 
instalația de anhidridă maleică la Combinatul 
petrochimic din Ploiești, instalația de celofan 
Ia Combinatul de fibre artificiale din Brăila, 
instalația de acid fosforic de la Năvodari, șapte 
noi capacități în industria de medicamente.

Sînt, cum spuneam, doar citeva. Alături de 
celelalte, ele dau măsura dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a industriei noastre socialiste.

CONDIȚIA REUȘITEI:
)■ militare

Interviul nostru

EFORTUL DE PREGĂTIRE
Preocupările organelor și or

ganizațiilor U.T.C. de a realiza 
o eficiență superioară în acti
vitatea cercurilor de învâță- 
mînt politic-ideologic, prin 
promovarea unor forme și me
tode active 
combativității 
cită in mod 
ția fiecărui 
munca acestuia, 
competenței impune permanent 
efortul personal de pregătire. 
Dar, dintr-o asemenea perspec
tivă, instruirile lunare, ca toate 
celelalte activități de sprijin, 
îndrumare și control, dobîndesc 
un important rost politic-educa- 
tiv și organizatoric, deoarece 
stimulează pregătirea comple
xă, temeinică, a tuturor propa
gandiștilor cu diferențierile 
specifice presupuse de catego
ria de tineri cărora li se adre-

sează. Răspunzind anumitor aș
teptări, unor necesități concrete 
ale muncii propagandistului, 
instruirile îndeamnă Ia medita
ție asupra problemelor, îi pun

de dezbatere, a 
ideologice, soli- 

deosebit eontribu- 
propagandist. In 

dezideratul
Propagandistul

și cercul său de

învăță mi rit politic

cu tovarășul 
NICOLAE MATEESCU, 
secretar adjunct al Consiliului 
politic superior al Forțelor Ar

mate.

faptele noastre

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

TIMPUL
dind problematica muncii de 
propagandist.

..O problemă care, după păre
rea mea, ar trebui abordată la 
instruiri — arăta VICTOR 
ADAM, șeful comisiei politico- 
ideologice a comitetului U.T.C. 
Grupul industrial petrochimic 
Brazi — este permanența acti
vității propagandiștilor. Cu unii 
noi am avut discuții, pentru că 
activitatea unor cercuri era în- 
tîrziată. Lăsaseră totul pe sea
ma secretarilor. Am hotărît ca 
propagandiștii să fie aceia care 
să se ocupe și de stabilirea zi
lei și sălii de intilnire, să facă 
și ei mobilizarea. Totodată, au 
sarcina să transmită tinerilor 
tematica și bibliografia fiecă-

— întreg tineretul patriei în- 
timpină cu acțiuni deosebite glo
riosul jubileu al organizației 
noastre. Ați putea, tovarășe că
pitan, să ne spuneți cum se pre
gătesc tinerii ostași în cinstea 
acestui important eveniment ?

— De la bun Început țin să 
subliniez că militarii Forțelor 
Armate întimpină, semicentenarul 
creării. Uniunii Tineretului Co
munist alături de întreg tinere
tul patriei și in același fel, adică 
intensificind munca ideologică și 
educativă în cadrul organizației 
U.T.C.. realizînd o suită variată 
de acțiuni și manifestări, obți- 
nind rezultate superioare în 
pregătirea de luptă și politică.

ION TRONAC

(Continuare în pag. a lll-a)(Continuare în pag. a ll-a)

AL. DOBRE

Acolo unde omul devine un om
și jumătate

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a lll-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

— Ai mei, neam de neamul 
lor au fost țărani. Tata m-a în
vățat de mic să muncesc, să nu 
stau o clipă locului. Așa că 
n-aș putea spune că mi-e fri
că de muncă, de greutăți. Pen
tru că o muncă lipsită de greu
tăți. de probleme, nu poate fi 
numită muncă.

— Unde ai mai lucrat înain
te de a veni la Tulcea?

— La Lotru. Apoi pe un șan
tier din Ploiești. Am venit la 
Tulcea împreună cu mai mulți 
prieteni și tovarăși de muncă.

— De ce tocmai la Tulcea ? 
Ești vîlcean, ai și în județul tău 
destule locuri de muncă.

— Să fiu cinstit, m-a atras 
și noutatea obiectivului. Am 21

la îndemină noi instrumente 
ale acțiunii sale educative asu
pra conștiinței tinerilor. Sînt 
numai cîteva aspecte Ia care se 
refereau pe larg, în discuții re
cente, mai mulți tineri din ju
dețele Prahova și Brașov, abor-

de ani și eram încă mic cînds-a 
construit Uzina de alumină 
din Slatina. Cîțiva consăteni 
care au muncit acolo mi-au vor
bit tare frumos despre munca 
de constructor. De aceea am 
părăsit, ca să zic așa, meseria 
de „țăran”. Și de la început, 
chiar, mi-am pus în g'înd să lu
crez în locuri interesante, să 
muncesc după puterile mele la 
construcții cu care să mă pot 
mîndri mai tîrziu, despre care

să pot spune că am pus și eu 
umărul la ele. Oricît ar fi de 
greu și oricît ar fi de departe 
de satul în care m-am născut.

— Deci, nu vrei să te stabi
lești aici?

— Nici vorbă. Intre timp am 
început să mă calific ca elec
trician și cînd va fi gata aceas
tă uzină, o să merg în alt loc, 
unde va fi nevoie de mine.

Constantin Stanciu, interlocu
torul meu, m-a obligat pe tot

timpul discuției, să alerg Îm
preună cu el în jurul fierului- 
beton pe care îl pregătea. De 
altfel, mi-a atras atenția de la 
început că e dispus să stea de 
vorbă numai dacă nu întrerupe 
lucrul.

Ar fi fost, desigur, discor
dantă o discuție „pe loc“ în 
ansamblul acesta dinamic, de 
activitate febrilă, neostenită, cu 
care se prezintă privitorului 
șantierul imens amplasat pe u- 
mărul fluviului, aici, la porțile 
Deltei. Vitregia vremii nu i-a 
putut împiedica pe constructo-

Tn urmâ cu vreo zece ani, la Cluj, am trăit unul dintre
1 cele mai semnificative evenimente din viața mea intelec

tuală. Student mai ciudat, neacceptînd pozitivismul istorico- 
literar de la care aveam să învăț totuși pînă la urmă atîtea 
lucruri îmi pierdeam vremea cu lecturi scandaloase si mă 
duceam la cursurile de istoria filozofiei ținute de b. D. 
Roșea, abia întors în Universitate, mă abăteam pe la lec
țiile de mecanică clasică la Facultatea de fizică, spre stu
pefacția prietenilor de acolo, și-l frecventam pe profesorul 
Gherman la un seminar special de fizică teoretică, orga- 

i nizat cu studenții de la matematică și filozofie. Se întor-
> sese de curînd de la Viena și povestea cu dezinvoltură
' cum ui cunoscuse pe unii dintre cei mai mari savanți ai zi-
> lelor noastre, ceea ce ne uluia. Am ajuns astfel la confe- 
i rința unui oaspete străin, aflat în orașul nostru pentru cî

teva zile, ca invitat al filialei Academiei. Era vorba de 
celebru! astronom Ambarțumian, directorul observatorului 
de la Biurakan, din Armenia. în ziua hotărită, eram vreo 
douăzeci de inși în sala mică de la Casa universitarilor, 
unde se țineau si recitalurile de pian. Pe o ușă laterală a 
intrat un om mărunțel, cu un cap lunguieț și foarte mare, 
disproporționat parcă față de restul puțin al staturii sale, 
care ni s-a adresat familiar : „Am să vă vorbesc astăzi 
despre marele Univers“, lată, spunea el. astronomia este 
o știință puțin exactă, dacă ne gîndim că eu pot să prezic 
o eclipsă peste zece mii de ani, cu o aproximație de cîteva 
zecimi de secundă. Ceea ce putem afirma în astronomie 
este mult mai puțin riguros decît o ecuație chimică. Nimeni 
nu are însă ca noi de-a face cu realitatea lunecoasă a 
timpului și spațiului. Ce este de fapt Marele Univers ? Este 
domeniul pe care s-a extins în univers cunoașterea umană. 
Dacă am compara întinderea lui cu teritoriul Uniunii So
vietice galaxia noastră ar fi pe acest teritoriu cît o casă 
mai mică sau mai mare, iar sistemul solar ar fi cît un micron 
pătrat din această casă. Timpul cosmic ne scapă în general 
înțelegerii, dacă îl gîndim ca pe un timp de desfășurare 
a unor fenomene fizice. De curînd studiem la Biurakan o 
explozie a unui nucleu galactic, și avem marele privilegiu 
de a observa debutul său. deoarece a început abia în urmă 
cu zece mii de ani.

Mi s-a părut atunci că „printre nouri s-a fost deschis o 
poartă" pentru mine, căutam privirile oamenilor pe stradă 
să văd dacă în ei se află melancolia adîncă a înțelegerii 
unor procese atît de fantastice. Aflasem în seară aceea 
despre ipotezele noi privitoare la nașterea galaxiilor, des-

(Continuare în pag. a lll-a)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit joi după-a- 
miază pe ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, Nguyen 
Dang Hanh, și pe ambasado
rul Republicii Vietnamului de

★

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer. a primit, joi la amiază, 
pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Africa Centrală, 
Joseph .Potolot, conducătorul 
delegației guvernamentale, care 
participă la lucrările celei de-a 
Il-a sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare economică și teh
nică între cele două țări.

La primire au participat Cor
ne! Burtică. ministrul comer
țului exterior, Petru Burlacu.

Sud, Lam Van Luu, la Bucu
rești, la cererea acestora.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, a luat parte George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

¥ *
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Au luat parte Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa 
Centrală la București, precum 
și membri ai delegației guver
namentale din această țară.

In cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări, precum și 
aspecte ale situației internațio
nale actuale.

PRIMIRE LA TOVARĂȘUL 
PAUL NICULESCU-MIZIL

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C.’ al 
P.C.R.. a primit o delegație a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
condusă de tovarășul Anton 
Vavrus, adjunct al șefului 
Secției Internaționale a C.C.

al P.C- din Cehoslovacia, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., se 
află în țara noastră pentru 
stabilirea planului de colabo
rare între P.C.R. și P.C. din 
Cehoslovacia, pe perioada 
1972—1973.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au participat 
Teodor Marinescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și 
Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Miroslav Su- 
lek, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București.

ȘEDINJA 
COMISIEI PERMANENTE 

PENTRU INDUSTRIE, 
CONSTRUCȚII 

Șl TRANSPORTURI 
A MARII ADUNARI 

NAȚIONALE
în ziua de 3 februarie 1972, a 

avut loc la Palatul Marii Adu
nări Naționale, ședința Comisiei 
permanente pentru industrie, 
construcții și transporturi, care 
a dezbătut raportul, concluziile 
și propunerile privind analiza 
activității Ministerului Minelor, 
Petrolului șl Geologiei, efectuată 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat.

Lucrările au fost conduse de 
Alexandru Sencovici, președin
tele comisiei.

La ședință au participat Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, adjuncți 
ai ministrului, Dumitru Nicu- 
lescu, inspector general de stat 
pentru controlul calității produ
selor, reprezentanți ai unor or
gane de sinteză și ministere, pre
cum și specialiști din aparatul 
de stat.

în cursul dezbaterilor, depută
ții și invitații au scos in eviden
ță eforturile deosebite ce se de
pun în această ramură pentru 
asigurarea unor cantități sporite 
de materii prime și combustibili, 
necesare dezvoltării în ritm sus
ținut a economiei naționale.

în același timp, a fost subli
niată necesitatea intensificării 
eforturilor pentru autoutilarea 
unităților miniere, în scopul ex
tinderii mecanizării și automati
zării lucrărilor. Un loc impor
tant au ocupat problemele legate 
de sporirea preocupărilor minis
terului și unităților sale pentru 
creșterea indicilor de utilizare a 
fondului de timp, a productivi
tății muncii, folosirea intensivă 
a utilajelor, precum și pentru 
acordarea unei atenții sporite 
acțiunilor de protecția muncii și 
măsurilor social-culturale în u- 
nitățile, zonele și orașele mi
niere.

Raportul, împreună cu conclu
ziile și propunerile rezultate din 
lucrările comisiei, vor fi înain
tate Consiliului de Stat.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a adresat următoarea telegramă 
Maiestății sale BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA, Re
gele Nepalului :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, transmit Maiestății Voastre și familiei regale 
sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a Maies
tății Sale Mahendra Bir Bikram Shah Deva.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a adresat următoarea 
telegramă primului ministru al Ceylonului, SIRIMAVO BAN- 
DARANAIKE :

Aniversarea Zilei independenței Ceylonului îmi oferă plăcuta 
ocazie de a adresa Excelenței Voastre, în numele guvernului și 
poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de pace și progres poporului 
ceylonez prieten.

CINCI NOI CURSURI 
UNIVERSITARE

„Producerea și păstrarea fu
rajelor“ se intitulează lucrarea 
semnată de prof. C. Bărbulescu, 
de la Institutul agronomic 
„N. Bălcescu“, care este alcătu
ită conform programei de învă
țămînt elaborată în acest scop. 
Manualul se adresează studen
ților din anul IV de la facul
tățile de agronomie, de aseme
nea, și specialiștilor din cerce
tare și producție. <

Profesorul D. Lieperta de la 
Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu“ dm București, sem
nează cursul „Farmacologie“ 
care pune la dispoziția studen
ților din anul III sub o formă 
concisă cunoștințele principale 
de farmacologie, necesare bunei 
lor pregătiri profesionale. Lu
crarea se adresează de aseme
nea și medicilor veterinari.

Alt manual apărut în Editura 
didactică și pedagogică se inti
tulează „Sintâza intermediarelor 
aromatici și a coloranților“. El 
aparține lui H. Sanielevici și 
L. Floru. Lucrare cu caracter 
teoretic — „Sinteza intermedia
relor aromatici și a coloranți
lor“ prezintă sinteze de labora-

produse arotna- 
vederea obține- 
cît și a altor

tor a numeroase 
tice utilizate în 
rii coloranțilOr 
produse finite.

Profesorul A. 
de la Universitatea 
semnează cursul „ 
care cuprinde probleme de teo
ria arhivisticii, istoria arhivelor 
cu privire specială la cele ro
mânești, și se adresează studen
ților anilor IV și V ai facultăți
lor de istorie din universități.

H. CEREA

Sacerdoțeanu, 
București, 

.Arhivistică“

ÎN FIECARE JOI 
LA MUZEU

Muzeul regional 
din Timișoara a ---- ,
pînd cu acest an o excelentă 
inițiativă. în fiecare joi, la ora 
16,30 într-una din sălile sale va 
avea loc o conferință pe dife
rite teme susținute de către 
cercetători din cadrul muzeului 
sau de colaboratori. Subiectele 
abordate au un caracter enci
clopedic, de la istorie și etno
grafie la teoria relativității, 
scopul urmărit fiind unul și a- 
celași : informarea științifică, 
lărgirea orizontului de cunoa
ștere a auditorului a cărui ma
joritate reprezintă tinerii
(I. D.).

al Banatului 
lansat, înce-

CONDIȚIA REUȘITEI
(Urmare din pag. I)

rei lecții, să controleze întocmi
rea de conspecte, să acționeze 
pentru cunoașterea documen
telor de partid, pentru citirea 
presei și cărților social-politice“.

La rîndul său, secretarul co
mitetului U.T.C. de la Uzina 
mecanică Poiana-Cimpina. con-; 
sideră că două probleme ar fi 
de discutat la instruirea pro
pagandiștilor : Care este ro
lul propagandistului în infor
marea politică generală a tine
rilor ? Cum se face legătura în
tre tema lecției și realitățile 
colectivului, problemele de 
muncă, de educație ale tineri
lor din organizație? „Experien
ța de pînă acum — declara 
ION SANDU — oferă și într-un 
sens și în celălalt o bază de 
discuție. Informările politice 
am găsit de cuviință să le pre
gătească, pentru adunările ge
nerale, colective de tineri, n-am 
lăsat aceasta pe seama propa
gandiștilor. Totuși, acolo unde 
propagandist este chiar un tî
năr din acea organizație, a- 
cesta poate face și informarea 
pe teme politice, permanent“.

La anul I de la Liceul nr. 6 
din Ploiești, cei care se ocupă 
de conducerea cercurilor de 
învățămînt politic-idealogic
U.T.C. sînt tot elevi, din anii 
superiori. „Eu însumi susțin, la 
cîteva clase expuneri urmate 
de discuții pe teme privind 
„Partidul și tineretul ; U.T.C. 
— organizația noastră revolu
ționară“ — arăta FLOREA VI- 
ȘAN, șeful comisiei politico- 
ideologice a comitetului U.T.C. 
De fapt, nu mă pricep să țin 
conferințe și am procedat la 
discutarea pe text a unora din 
expunerile care apar în ziar. 
De fiecare dată, am presupus 
că și elevii le-au citit înainte, 
ceea ce însă nu se-ntimplă în
totdeauna. Pentru cercurile din 
anii II, III și IV propagandiști 
sînt tovarășii profesori. Dinșii 
știu cum să procedeze, sînt as-

cultați. Noi, elevii va trebui să 
mai învățăm cum se poate or
ganiza bine discuția de la lec
țiile de învățămînt politic, fă- 
cind chiar, separat de ceilalți 
propagandiști, anumite discuții 
de pedagogie și schimburi de 
experiență“.

Astfel de cerințe au și 
avute în 
de pînă ____ . .
instruirea pentru propagandiștii 
din școli organizată de Comi
tetul municipal Ploiești al 
U.T.C. n-a constat numai din- 
tr-o discuție restrânsă la abor
darea principalelor date ala 
temei pentru luna ianuarie. 
Deopotrivă, s-a urmărit orien
tarea largă a participanților, 
schimbul de idei, de experiență 
metodică. Au fost prezentate și 
informări din partea unor 
membri ai cabinetului de par
tid în legătură cu problema 
privind „Rolul școlii în educa
rea tinerei generații“. De ase
menea, un ziarist a vorbit des
pre principalele evenimente din 
viața politică internațională. Pe 
de altă parte, instruirea lunară 
din ianuarie a propagandiștilor 
din Întreprinderi s-a realizat ca 
o discuție cu privire la modul 
în care s-a desfășurat activita
tea cercurilor de invățămint po
litic U.T.C. Tot atunci. s-au 
prezentat expuneri, diferenția
te pe cele 4 cicluri, pentru tema 
pusă in dezbaterea fiecărui cerc 
în perioada respectivă.

Astfel de orientări sînt și în 
alte locuri 
cesare în

Trebuie 
struirile, 
orictt de 
pot suplini studiul. ] 
individuală a fiecărui 
gandist, ci îi dau numai orien
tări.

Dintr-o asemenea 
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fost 
vedere la instruirile 
acum. Spre exemplu,

confirmate ca ne- 
terenul realităților, 
subliniat însă că in- 
oricît de complete, 

bine organizate, nu 
pregătirea 

i propa-
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fapt, important 
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„SINDICATELE — PARTI
CIPANTE LA PREGĂTIREA 
ȘI FOLOSIREA EFICIENTA 
A FORȚEI DE MUNCA".

Autorii urmăresc în cu
prinsul cărții principalele 
aspecte privind problemele 
calificării, reciclării, organi
zării științifice a producției 
și folosirii cit mai judicioa
se a forței de muncă, cointe
resarea materială și rolul ei 
în folosirea rațională a for
țelor de producție. Sînt, de 
asemenea, relevate direcțiile 
în care sindicatele trebuie 
să-și orienteze activitatea 
de pregătire profesională a 
muncitorilor pentru a fi cu 
adevărat eficientă.

I
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I
I
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Joi â sosit în Capitală o de
legație de activiști ai Partidu
lui Comunist din Cuba care, 
la invitația C.C. al P.C.R, va 
face o vizită pentru schimb de 
experiență în țară noastră. Din 
delegație fac parte Carlos Orti- 
vero Cuesta, secretar al Comi
tetului provincial Havana al 
P.C. din Cuba, și Eduard Pilota 
Del Rio. secretar al Comitetului 
provincial Matanzas al P.C. din 
Cuba.

O delegație a Ministerului Co
merțului Interior din R. P. Po
lonă, condusă de ministrul Ed- 
ward Sznajder, a sosit. JOI seara, 
in Capitală pentru a lua parte la 
convorbiri și la semnarea Proto
colului de schimburi de bunuri 
de larg consum pe anul 1972 din
tre ministerele de resort din cele 
două țări.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost intîmplnată 
de Nicolae Bozdog. ministrul co
merțului interior, de alțl membri 
ai conducerii acestui minister.

Au fost de față Jaromir 
Cleheduszko. ambasadorul R. P. 
Polone la București, membri ai 
ambasadei.

în cadrul schimburilor cultu
rale dintre Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale din țara noastră și 
Uniunea Artiștilor din Republi
ca Democrată Germană, joi la 
amiază, la sala „Ateneu“ din 
Capitală, a avut loc vernisajul 
expoziției „Teatrul în Republi
ca Democrată Germană“.

La vernisaj au luat parte 
Costache Antoniu, Artist al Po
porului, președintele Asociației 
oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale, repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ăi Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, ac
tori, regizori, scenografi, Oameni 
de cultură și artă. Au participat, 
de asemenea, Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și reprezentanți ai cor
pului diplomatic.

Ieri, la Sapporo, a început

OLIMPIADA

A ll-a EDIȚIE A JOCURILOR 
OLIMPICE DE IARNĂ, prima 
din istoria competiției care se 
desfășoară într-o țară asiatică, a 
fost inaugurată ieri la prînz, pe 
magnificul stadion de gheață de 
la Makomanai, din Sapporo, în 
prezența împăratului Hirohlto al 
Japoniei, a membrilor Comitetului 
internațional olimpic, a numeroa
se oficialități nipone și de peste 
hotare.

Peste 50 000 de spectatori se a- 
flau în tribunele stadionului, cînd 
drapelele celor 35 de țări partici
pante la Jocuri au fost înălțate în 
sunetele „Uverturii olimpice”. 
După zilele de viscol șl ninsoare, 
timpul frumos a revenit la Sa
pporo, și în dimineața deschiderii 
Jocurilor cerul se luminase, iar 
zăpezile scînteiau pe vîrfurile 
munților Eniwa și Teine, gazdele 
probelor de schi și bob ale Olim
piadei albe.

La ora 11 (ora locală) a început 
parada delegațiilor participante la 
Jocuri, avînd în frunte, potrivit 
tradiției echipa Greciei — țara de 
origine a olimpiadelor. Coloana 
sportivă, în care a fost remarcată 
și delegația României, alcătuită 
din boberi, biatloniști, schiori al
pini și un patinator, a fost înche
iată de reprezentanții Japoniei.

Sportivii, în număr de peste 
1 200, echipați în costume multi
colore, s-au aliniat în fața tribu
nei oficiale. Din partea Comitetu
lui de organizare a Olimpiadei, 
Kogoro Uemura adresează tineri
lor sportivi cuvîntul de bun ve-

nit: „Cu opt ani în urmă flacăra 
olimpică a fost aprinsă la Tokio, 
pentru prima oară In Asia, și iată 
acum avem nemărginita cinste de 
a vă primi din nou aici și a ve
dea arzînd focul olimpic deasupra 
munților noștri“.

în tăcerea solemnă care a cu
prins stadionul, președintele 
C.I.O., Avery Brundage, îl invită 
pe împăratul Hirohlto să deschi
dă oficial Jocurile Olimpice de 
iarnă. Șeful statului japonez pro
nunță cuvintele tradiționale: „pro
clam deschisă cea de-a ll-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Sapporo din anul 1972”.

Fanfara execută imnul olimpic 
și steagul alb, drapat cu cele 
cinci cercuri colorate, este înălțat 
pe catarg. în acest timp, schioara 
franceză Ingrid Lafforgue aduce 
în stadion drapelul Jocurilor O- 
limpice de la Grenoble pe care 
primarul acestui oraș, Hubert 
Dubedout, îl înmînează colegului 
său din Sapporo.

Privirile spectatorilor se îndreap
tă acum spre Intrarea stadionu
lui, unde o tînără și sveltă pati
natoare japoneză, Izuri Tsujimu- 
ra. echipată complet în alb, își 
face apariția ținînd deasupra 
capului flacăra aprinsă în Olim
pia. Cu pași grațiași, grijulie să 
nu cadă, ea parcurge în aplauze
le asistenței inelul de gheață al 
stadionului și transmite flacăra 
compatriotului său Hidekl Takada, 
un tînăr de 16 ani. Acesta, cu 
pași siguri, urcă cele 103 trepte

• IN PRIMUL meci al turneului 
olimpic de hochei pe gheață (Joc 
de calificare), selecționata Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 
8—2 (1—0, 4—1, 3—1) echipa Ja
poniei.

In urma acestei victorii hochelș- 
til cehoslovaci S-au calificat pen
tru turneul final (grupa A). Sin
gura calificată din oficiu în gru
pa A este reprezentativa U.R.S.S.

• ÎN CEL de-al doilea joc pen
tru calificarea în turneul final al 
J.O. de la Sapporo echipa Suediei

ALBA
ale scării ce duce la uriașa cupă 
de bronz, aflată în partea cea mai 
înaltă a tribunelor. El ține torța 
ridicată cîteva clipe, apoi aprinde 
focul olimpic, ce va arde aici pînă 
la 13 februarie, ziua închiderii O- 
limpladel.

Purtătorii drapelelor delegațiilor 
participante se adună în semicerc 
în jurul podiumului instalat în 
mijlocul arenei. De aici patinato
rul de viteză Keichi Suzuki, fost 
campion mondial, rostește jură- 
mîntul olimpic : „în numele tutu
ror concurenților mă angajez că 
vom participa la Jocurile Olimpice 
în spiritul loialității sportive, vom 
respecta regulile ce guvernează a- 
ceastă competiție, dornici să ne 
Intrecem pentru gloria sportului șl 
onoarea echipelor noastre”.

Focuri de artificii, cu cele cinci 
culori olimpice, brăzdează cerul și 
asistența, în picioare, intonează 
imnul de stat al Japoniei.

Oficialitățile părăsesc stadionul. 
Este ora prinzului, aici, la Sappo- 
ro. Ultimii nori s-au risipit, și 
soarele strălucește puternic în a- 
ceastă zi geroasă de februarie. In 
acordurile unor marșuri vesele : 
„Curcubeul zăoezil” și „Jocurile 
de la Sapporo”, compuse special 
pentru această grandioasă mani
festare sportivii părăsesc stadio
nul de gheață însoțiți de Iureșul 
celor 800 de băieți și fete, care în 
timpul ceremoniei au prezentat o 
reușită demonstrație de patinaj șl 
au lansat deasupra arenei mii de 
baloane colorate.

a învins cu scorul de 8—1 (0—0, 
4—0, 4—1) echipa Iugoslaviei. Ho- 
cheiștil suedezi vor juca în grupa 
A Iar cei Iugoslavi în grupa B.

Lotul de fotbal al țării noastre 
a susținut Ieri în Capitală un meci 
de verificare în compania unei e- 
chipe combinate a clubului Dina- 
mo. Selecțlonabllii au obținut 
victoria cu scorul de 1-1-0 prin 
punctul marcat de Dobrin în mi
nutul 70. Duminică la Pitești se- 
lecțlonabllii tntîlnesc echipa F.C. 
Argeșul din localitate.

PLAY SI READY
După citeva turnee urmă

rite din tribună, la T.V. sau 
— mai ales — în rubricile 
ziarelor, am citit și cartea 
LOR. Am citit, este puțin 
spus ! Am parcurs-o cu 240 
km. pe oră, cu acea faimoasă 
viteză a mingilor albe de pe 
gazonul verde al Wimbledo- 
nului. Ion Țiriac și Ilie Năs
tase joacă și pe paginile a- 
cestui „meci literar“. Și oda
tă intrând în joc. trebuie să 
continui și tu. Să urmărești 
ball-urile acelea splendide și 
de-o parte și de cealaltă a te
renului, să te entuziasmezi și 
să renunți de mii de ori la 
fiecare set, la fiecare ghem, 
la fiecare pagină. Servește 
Năstase. joc Năstase ! Ser
vește Țiriac, joc Țiriac ! 
Ba cîteodată chiar break 
Și totuși e o deosebire ; 
acest joc literar, acest te
nis cu creionul — ca nicio
dată și niciunde în lume — 
se termină la egalitate. După 
fiecare set cîștigat de năzdră
vanul „Nasty“ urmează cel al 
lui Țiriac, calm și grav ca o 
mîn^îiere de tată. Și-atunoi 
copilul calmat iar se ener
vează și iar cîștigă. Cîștigă. 
la Laver, automatul cu ini
mă de om, la „ucigașul“ 
Smith, la maestrul Sa.ntana, 
chiar și la tricoul galben al 
„negrone“-ului Ashe.

Cîștigă și Ion : la Graebner, 
la Franulovici, la Smith și... 
la hotelul acela din Lugano, 
în preziua meciului eu Mu- . 
kerjea, cînd își îngrijește pri
etenul suferind. Acest veșnic 
adolescent care se scoală din 
pat să-și uimească dușmanii 
și prietenii, adversarii 
Coechipierii, ziariștii și
miratoarele. Și iar va începe 
lupta. Și cîștigători sînt ia
răși amîndoi.

Dacă arbitrajul face și el 
parte din meci și dacă arbi
trii în tenis pot fi recuzați 
uneori, cum aș putea să nu-i 
recunosc cele cinci stele pe 
care le merită publicistul Ion 
Chirilă, pentru tactul și dis
creția cu care conduce, pasio
nat și imparțial, în același 
timp, îneîntătoarea partidă 
dintre „Play“ și „Ready“.

Un lucru nu înțeleg în a- 
ceastă pasionantă dispută pe 
anevoioasele cărări ale cele
brității : de ce ar fi fost prea 
frumos cînd de fapt este.

Cartea LOR mă face să 
ored că cel mai frumos în a- 
cest. sport alb este faiptul că 
sînt doi. Doi care se privesc, 
doi care se ceartă, doi care se 
împacă. Tare urît ar fi doar 
pocnetul unei singure mingi 
bătută la perete.

ELENA ARSENIE

re, 
propagandist 
utilaj chimic 
preciza că, de 
consideră a fi 
gătirii proprii cu ceea ce oferă 
instruirea. In sinteză, aceasta 
se verifică în acțiune, în capa
citatea 
stabili un dialog 
membrii 
interesul 
zontului 
litice.

Mai ales pentru aceasta 
buie să ajute instruirile — 
țin în mod frecvent propagan
diștii.

„Am organizat ultima instrui
re cu propagandiștii în vacanța 
de iarnă, la începutul lunii ia
nuarie, diferențiind-o pe cic
luri — spunea NICOLAE VLA- 
DAȘAN, secretarul Comitetu
lui orășenesc Victoria al U.T.C. 
Pentru că metodologiei de an
samblu a activității propagan
diștilor i-a fost consacrată pri
ma instruire, înaintea deschi
derii cercurilor, la Intîlnirea 
din ianuarie, nf-am oprit la 
probleme concrete și constatări 
ale comisiei politice, ideologice 
și culturale, din activitatea de 
pînă acum. Astfel, am discutat 
despre rolul folosirii presei în 
munca propagandistului, im
portanța conspectelor pe bază 
de bibliografie, modalități de 
antrenare activă a uteciștilor 
la discuții.

Concluzia firească a tuturor 
intervențiilor este că aoeste 
reuniuni periodice de luoru ale 
propagandiștilor trebuie să în
deplinească mai multe scopuri:

— să transmită noi cunoștin
țe politico-ideologice, in direc
tă legătură cu tema ciclului 
care constituie problematica 
cercului de invățămint poiitico- 
Heologic U.T.C. ;

— să fie un prilej de infor
mare generală pe teme politice 
actuale ;

— să Îmbogățească experiența 
metodică a propagandistului in 
organizarea unor discuții 
atrăgătoare, cu tinerii.

Altfel spus, instruirile 
buie să pună la indemină 
noștințe, mijloace și modalități 
prin care propagandistul să facă 
din activitatea lui o muncă po
litică, dusă dintr-o perspectivă 
complexă, care să-l apropie și 
mai mult pe tinăr de organiza
ția sa, folosind nu teze, catego
rii și principii generale, ci con
textul real în care cresc și se 
formează tinerii.

propagandistului de a 
“ ‘ „ apropiat cu 

cercului, de a le trezi 
pentru lărgirea 

lor de cunoștințe
ori- 
po-
tre-
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ftmcțiile 
educative 

ale 
activității 
pionierești

„FUNCȚIILE EDUCATIVE 
ALE ACTIVITĂȚII PIONIE
REȘTI"

Fără ambiția unei tratări 
într-un stil exhaustiv, lucra
rea insistă asupra stadiului 
manifestării unor impor
tante funcții educative pio
nierești, ca funcția de edu
care ideologică-politică, func
ția interogativă, de instruc
ție și de formare a profi
lului moral-civic al copiilor. 
Lucrarea se adresează unui 
larg cerc de cititori din rîn
dul cadrelor didactice, co
mandanților de pionieri, ac
tiviștilor consiliilor organi
zațiilor pionierești, părin
ților etc.
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„PERSONALITATEA CO
PILULUI"

Volumul 
damentare 
structurare 
copilului și 
tivul aplicării cît mai ample 
a datelor psihologiei moder
ne la interpretarea și la 
practica educării noilor ge
nerații. Autorii insistă asu-

Ipra mijloacelor ce stau la i 
dispoziția organizației pio- I 
nierilor în cunoașterea și ' 
stimularea creatoare a per-

| sonalității copiilor.

I
I
I

încearcă o fun- 
a procesului de 
a personalității 
urmărește obiec-

I
I
I

URMARE DIN NUMERELE 70S0 70S3.

Secretara »-a ridicat de la birou și țăcănind din tocurile înalte 
ale cizmelor a ieșit din încăpere.

Eftimescu fi-a trecut mina prin păr, apoi, fredndu-și bărbia s-a 
adresat lui Barbu. h

— E drăguță secretara, nu ?
— Seamănă cu Brigitte Bardot.
— Crezi ? Chiar mă întrebam cu cine seamănă...
Pașii Ilenei Olaru s-au auzit ritmic pe coridor și aceasta fi-a 

făcut apariția.
— Magdalena lipsește — le-a comunicat ea. N-a venit nici ieri 

la cursuri. Nimeni însă nu cunoaște motivul. Dar să știți că are 
obiceiul să absenteze uneori.

Eftimescu i-a mulțumit cu efuziune pentru relații. Milițienii au 
părăsit apoi secretariatul. Pe scări s-au oprit.

— Dumneata te duci la cămin să afli unde se găsește Magda
lena Bălăceanu — a spus Eftimescu. Iar eu am să colind spita
lele. Dacă Petrescu a folosit asemenea mijloace pentru a obține 
adeverința îți dai seama că îi era foarte necesară. Cînd afli ceva 
dai telefon la miliție...

Barbu și-a tras căciula pe urechi și a pornit de-a lungul străzii, 
îndreptîndu-se spre căminul studențesc, iar maiorul s-a urcat în 
mașină.

Investigațiile la primul dintre spitale n-au dat rezultate. La cel 
de-al doilea, însă, unul din medicii de la camera de gardă, după 
ce s-a uitat la fotografiile înmînate de Eftimescu, a clătinat afir
mativ din cap.

— Da, eu pe ăștia îi cunosc. Unul din ei — cel brunet, pieptă
nat cu cărare — e internat aici, la salonul 2, dacă nu cumva i 
s-a făcut ieșirea, că era tare grăbit. Iar ăsta — a zis iar medicul 
arătînd poza lui Petrescu — l-a vizitat de vreo două ori.

Deci „Păunașul" fusese internat în spital. Medicul a chemat pe 
una din surori și aceasta i-a dat lui Eftimescu o veste la care, 
\într-un fel, se aștepta. Pacientul, deși nerefăcut complet, insistase 
să plece. I se făcuseră formele de ieșire chiar în dimineața aceea.

—• Pentru ce a fost internat ?
— A fost adus cu opt zile în urmă de mașina salvării. Avea o 

ariză de peritonită, ceea ce a necesitat o intervenție chirurgicală 
drgentă.

In continuare, discuția a mai lămurit și alte aspecte. Cînd a 
fost adus la spital, la „Păunașul" fuseseră găsite actele studentului 
Dan Cojocaru, pe care îl jefuiseră la Iași. Ca să i se facă formele 
pentru plecare i s-a cerut o adeve’ință de la facultate, așa cum 
cer instrucțiunile. Petrescu o adusese în dimineața aceea și pără
siseră amîndoi clădirea, în mare grabă. Bineînțeles că adeverință 
era cea smulsă Ilenei Olaru și falsificată abil de infractor.

Eftimescu s-a înapoiat la sediul miliției municipale. Unul din
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capetele firului pe care îl avuseseră in mină se rupsese. De la 
Barbu nu se primise încă nici o veste. Maiorul a rugat colegii de 
la Timișoara să facă cercetări printre șoferii de pe autoturismele 
GETAX, poate își amintea vreunul unde anume a transportat doi 
oameni luați din apropierea spitalului unificat. Inspectorul știa 
însă că asta e o treabă care cere mult timp și nici nu prezenta 
siguranța că va căpăta pînă la urmă un rezultat pozitiv.

S-a Scurs o oră în care maiorul Eftimescu s-a așezat de zeci de 
ori pe scaun și de tot atâtea ori s-a ridicat pentru a măsura ca
mera în lung și în lat. La un moment dat țîrîitul strident al 
telefonului l-a țintuit locului.

— Da — a strigat el în receptor — eu sînt. Unde ?... Vin 
imediat, așteaptă-mă...

„Volga" a demarat puternic din fața sediului miliției, pornind 
cu viteză spre unul din cartierele vechi, mărginașe. In omul voinic 
de lingă șofer era ușor de recunoscut maiorul Eftimescu. In spate 
se mai aflau doi ofițeri de la miliția municipiului, îmbrăcați civil.

In timp ce mașina gonea pe străzile orașului, locotenentul 
major Barbu se găsea într-o vilă împreună cu două persoane. O 
doamnă cu părul cărunt, cu un aer de distincție vădit împrumu
tat, se plimba prin sufragerie, frec.îndu-și mîinile. Din cînd în 
cînd se oprea locului, mai mult exclamînd decît întrebînd :

— Vai, ce o să se întâmple acum !
Aproape de fiecare dată, tânărul ce zăcea prăbușit într-un foto

liu ît spunea invariabil:
— Liniștește-te, mamă / Te rog să te liniștești...
Cum ajunsese Barbu acolo și cine erau celelalte două persoane 

nu este prea greu de explicat. La căminul studențesc, discutând 
cu portăreasa și una din îngrijitoare, ofițerul lămurise cîteva lucruri, 
Magdalena nu fusese nicidecum bolnavă, ci, după cîte spusese, își 
luase vacanță cu cîteva zile mai devreme. Toată lumea era deci 
convinsă că plecase acasă, la părinți. In ceea ce îl privește pe 
Barbu acesta era mai puțin convins după ce aruncase o privire în 
dulapul de haine a studentei. Era ușor de observat că Magdalena 
își luase, probabil în fugă, doar cîteva lucruri de strictă necesitate. 
Să fi plecat ea, cu cîteva zile înainte de Anul Nou, fără cele mai 
frumoase rochii ? Acest fapt părea cel puțin curios, dacă nu chiar 
suspect.

O clarificare în această chestiune putea aduce colega de ca
meră a Magdalenei. Barbu a trebuit să aștepte însă o jumătate 
de oră pînă cînd a sosit aceasta. Victoria Marian a ezitat la 
început să relateze lucruri ce priveau viața intimă a tovarășei 
sale de cameră. Numai după ce ofițerul de miliție a convins-o 
asupra gravei situații în care se afla Magdalena — ceea ce pre
tindea din partea ei deplină sinceritate — Victoria Marian s-a 
hotărit să spună tot ce știa.

Magdalena îi mărturisise că pleca pentru patru sau cinci zile, 
într-o escapadă, cu cîțiva prieteni, la munte. își luase cu ea cîteva
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lucruri și se echipase ca pentru excursie, cu pantalon pană, 
bocanci, pulover de lină și hanorac.

— Cînd a plecat, ieri dimineață, după orele opt, am avut 
curiozitatea să privesc pe fereastră — a relatat în continuare Vic
toria Marian. O aștepta o mașină. Am putut observa că înăuntru 
se aflau doi bărbați. Unul i-a deschis portiera și a invitat-o să 
ia loc.

Barbu a scos din portvizit două fotografii :
— Recunoașteți pe vreunul din cei doi bărbați ?
Studenta a privit pozele cîteva secunde, apoi i-a arătat chipul 

lui Petrescu.
,— Cred, că unul din ei, cel care i-a deschis portiera, era acesta. 
Pe celălalt nu l-am văzut bine. S-ar putea să fi fost Tony Vețea- 
nu, prietenul Magdalenei.

— Nu vreți să-mi spuneți mai multe despre acest Tony ?
— E student, tot la noi în facultate, dar în anul V. E timi

șorean și locuiește undeva într-o casă foarte frumoasă — asta o 
știu de la Magdalena — împreună cu părinții.

— Ii cunoașteți cumva adresa ?
— Nu, n-o știu... Dar mă gîndesc că ați putea-o afla de la 

facultate... Stați însă puțin că mi-am adus aminte de ceva : am 
numărul de telefon al lui Tony. Mi l-a dat Magda, intr-o zi, ca 
să-l anunț că va întârzia la întâlnire.

Primind de la Victoria Marian numărul, Barbu a luat cartea de 
telefoane a orașului. La litera „V" figura abonata Vețeanu Con
stanța. Numărul ei corespundea cu cel notat în agenda Victoriei 
Marian. Ofițerul și-a notat adresa, apoi a sunat miliția 'municipală. 
Telefonul acesteia era însă ocupat. A rămas pe gînduri. Se întreba 
dacă poate să-și asume riscul de a acționa în continuare singur. 
Nu era exclus ca la adresa respectivă să dea peste infractori. Ce 
să facă ?

Un „Fiat" de culoare roșie s-a oprit chiar atunci în fața intrării. 
, De la volan a coborît o femeie îmbrăcată în scurtă îmblănită. 
Purta cisme cu tocuri înalte. Avea păr blond și ochi albaștri. Vă- 
zîndu-l pe Barbu a zîmbit într-un fel aparte.

— Îmi puteți spune și mie de ce ați venit ? a întrebat-o el.
Ileana Olaru a aruncat o privire în jur.
— Dumneavoastră, ca detectiv, probabil știți că unul din cele 

mai mari defecte ale femeilor este curiozitatea. Am vrut să știu 
ce s-a întâmplat cu Magdalena Bălăceanu. Am dat telefon la toate 
spitalele dar nu se găsește la nici unul.

— Sînteți grăbită ?
— Nu, nu sînt. Trebuie să fiu cumva grăbită ?
— Dacă aveți timp, vă rog să-mi faceți un serviciu. Să mă du

ceți undeva cu mașina dv.
— O să fiu oare implicată în vreo aventură ? Să știți că nu 

mi-ar displace — a făcut secretara amuzată. Să mergem!
(Va urma)
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„Rezolvarea legală“ nu înlătură, 
ci presupune lămurirea solicitantului
Răspunzînd scrisorilor cîtorva 

cititori, subliniam în rubrica 
noastră din săptămîna trecută, 
obligația tînărului, a cetățeanu
lui în general, de a prezenta lu
crurile prin intermediul sesiză
rii ori a audienței directe. în 
limitele unei sincerități depline, 
obiective, a respectului față de 
adevăr. Consemnam tot atunci 
faptul că încercările unora de a 
denatura realitatea, de a strecu
ra în cadrul petiției date false 
(și exemplele citate confirmau 
existența unei asemenea menta
lități) nu au ca rezultat, în final, 
decît irosirea timpului, pune
rea zadarnică pe drumuri a or
ganelor chemate să-i rezolve se
sizarea.

Există însă o altă categorie de 
scrisori prin care, de asemenea, 
cetățeanul formulează o cerere 
neîntemeiată. Procedează așa nu 
pentru că ține cu orice preț să i 
se dea dreptate chiar și atunci 
cînd n-o are, ci mai degrabă 
pentru că nu cunoaște răspun
sul la o întrebare ce-1 preo
cupă, pentru a afla modul legal 
de soluționare al unei situații 
sau alta. De altfel în majoritatea 
scrisorilor de acest fel nici nu 
se reclamă existența vreunui a- 
buz, a unei nedreptăți săvîrșite 
împotriva sa. Omul nu dorește 
decît să primească lămuriri pri
vind drepturile sale. Fiecare 
sîntem desigur obligați să cu
noaștem legile țării. A-i pretinde 
însă cetățeanului, fie el tînăr sau 
mai vîrstnic, să cunoască toate 
dispozițiile concrete, de amă
nunt, ale legilor în vigoare (și 
acestea nu sînt puține) nu este 
totuși posibil. Tocmai de aceea 
este de datoria funcționarului 
chemat să aplice legea, ca din
colo de rezolvarea legală a ca
zurilor ce-i sînt supuse, să-i o- 
fere cetățeanului, cu solicitudine.

lămuririle competente, atunci 
cînd acesta i-o cere. Laconicul 
răspuns „nu ai dreptul“, care se 
dă uneori, fără nici o altă expli
cație, nu îl satisface întotdea
una pe cetățean. Ba dimpotrivă, 
acesta rămîne cu sentimentul că 
a fost expediat cu atîta grabă 
tocmai pentru că dreptatea ar fi 
de partea sa. Și atunci, firește, 
face alte și alte demersuri. Iată 
două asemenea exemple. Gheor-

reținerea era cu totul legală. Iar 
dacă i se explicau de la început 
prevederile decretului amintit, 
îndoielile sale nu își făceau lo
cul.

Un alt cititor, Gavrilă Pătru, 
din comuna Stejari, județul 
Gorj, ne-a relatat că a cumpă
rat o garnitură de mobilă de la 
cooperativa de consum din co
mună. Atunci cînd a achitat pre
țul, gestionarul magazinului i-a

^Scinteli
==tineretu I u i

ghe Ciușu din comuna Berbești, 
satul Slăvești, județul Vîlcea, a 
fost nevoit să se adreseze redac
ției pentru a afla dacă reține
rea alocației de stat pentru co
pii, pe luna decembrie a anului 
trecut, i-a fost făcută legal sau 
nu. înainte de a ne scrie, măr
turisea* că s-a adresat și între
prinderii (Direcția județeană de 
drumuri și poduri Craiova). Dar 
nu i s-a răspuns decît că nu are 
dreptul la alocație pe acea 
lună. Nici un cuvînt mai mult. 
Care este de fapt situația sa, așa 
cum reiese din scrisoarea tri
misă redacției ? In luna decem
brie a fost în concediu fără pla
tă. Potrivit decretului privind 
acordarea alocației, angajatul 
care în cursul unui an, obține 
un concediu-fără plată mai mare 
de cincisprezece zile, pentru 
luna în care a fost în concediu, 
tțu are dreptul la alocație. Deci

cerut să mai plătească și 200 de 
lei, drept cost al transportului 
mobilei de la depozit pînă la 
cooperativă. Omul a plătit, dar 
a întrebat, și era un drept al său 
să o facă, dacă lui îi revine a- 
ceastă obligație. Răspunsul pri
mit — „așa e legea“ — nu i-a 
înlăturat însă nedumerirea. In
tr-adevăr, instrucțiunile Cen,tro- 
coop menționează că la prețul 
mobilei, ca de altfel și la ma
terialele de construcții vîndute 
prin cooperativele de consum, pe 
bază de comenzi, se adaugă și 
costul transportului de la depo
zit pînă la unitatea de desfacere. 
De ce oare nu i s-a explicat 
cumpărătorului acest lucru ? De 
altfel, atît gestionarului de la 
cooperativa de consum din co
muna Stejari cît și funcționaru
lui de la Direcția județeană de 
drumuri și poduri — Craiova nu 
Ii se pot reproșa că au dat o altă

soluționare cazurilor decît cea 
legală. Dimpotrivă au făcut a- 
plicarea unor acte normative. 
Era însă de datoria lor să 
manifeste mai multă solicitudine 
față de cetățean, atunci cînd a- 
cesta îi solicită amănunte le
gate de interesele sale firești.

CURIER JURIDIC
SILVIU DUMITRESCU — ju

dețul Vîlcea.
Absolvenții Institutului superi

or economic, cursuri fără frec
vență, fiind considerați că provin 
din cîmpul muncii, sînt sala
rizați după absolvirea facultății, 
de la începutul activității lor, cu 
salariile tarifare corespunzătoa
re celui de al doilea an de ac
tivitate, la funcția de economist, 
prevăzute în nomenclatura uni
tății. (Anexa IX, punctul 10, din 
H.C.M. nr. 914/1968).

Cît privește cea, de a doua în
trebare, vechimea în funcția de 
tehnician nu se poate lua în 
considerație la calculul vechimii 
în funcții economice.
OCTAVIAN ENE — Buzău.

Potrivit H.C.M. nr. 334/1971, 
pensionarii pentru limită de 
vîrstă pot primi pe lîngă sala
riu și pensia în întregime, dacă 
lucrează în mediul rural, în ca
litate de angajat al unei unități 
de producție sau de servicii de 
interes local, al unei unități de 
producție sau de prestări de ser
vicii ale cooperației de consum, 
ori în cadrul fermelor de pro
ducție ale întreprinderilor agri
cole de stat și stațiuni ale în
treprinderilor pentru mecaniza
rea agriculturii. Față de această 
reglementare și în raport cu da
tele trimise, tatăl dv. are drep
tul să cumuleze pensia cu sala
riul.

CRISTIAN C. MARIA. comuna 
Stîlpeni. jud. Argeș

Decretul nr. 285/1960, republi
cat în Buletinul Oficial nr. 100 
din 21 august 1971, menționează 
prin articolul 17 că drepturile de 
alocație neîncasate pot fi acor
date din urmă pentru cel mult 
12 luni de la data cînd au fost 
cerute.

Redactorul rubricii : 
MIRCEA NICOLAE

Cabana „Lepșuleț“ din Munții Vrancei sub mantia albă a zăpezii.
Foto : PAVEL TĂNJALĂ

TINERI ÎN HAINE MILITARE

SECRETARUL U.T.C.
(Urmare din pag. I) 

punct de plecare al discu
ție’ pe care aveam s-o port, 
o premisă pe baza căreia 
să reconstitui cîteva din e- 
lementele definitorii ale în
tregului colectiv. Bineînțe
les, cel dinții care mi-ar fi 
putut oferi amănuntele do
rite era secretarul U.T.C. 
Iată-mă, așadar, față în fa
ță cu ELENA NIȚA, pur
tătorul de cuvînt al celor 
peste 300 de uteciști din fa
brică. Anticipasem un dia
log viu, temindu-mă chiar 
de o eventuală abundență 
a cuvintelor capabilă, în 
astfel de situații, să-ți aco
pere realitatea de care vrei 
să te apropii. In locul aces
tor prezumții însă, cuvinte
le interlocutoarei mele se 
formulează surprinzător de 
lapidar, sincopate de o re
ținere căreia, pe moment, 
nu reușesc să-i înțeleg mo
tivul. Elena Niță nu-mi la
să deloc impresia unui om 
timid. Dimpotrivă. O urmă
resc cu atenție. Sesizez con
turul precis al unei reali
tăți binecunoscute. Conti
nuarea convorbirii mă lasă 
brusc să descopăr o expli
cație. Efortul de a aprecia 
riguros faptele, de a alege 
între ele ceea ce este cu a- 
devărat semnificativ, es
tompează ritmul lent al ex
presiei, căutarea fiecărui 
cuvînt în parte. îmi con
firmă impresia evenimen- 

* tele asupra cărora mi se so
licita atenția. Cele pe care 
Elena Niță găsise de cu
viință să mi le împărtă
șească se organizau în ju
rul unui singur cuvînt, dar 
care formula, în același 
timp, o judecată de valoare 
asupra lor : inițiativă.

La fabrica de confecții, 
detaliu firesc, aproape în
treaga organizație U.T.C. 
este alcătuită din fete. Pen
tru a realiza o mai mare 
apropiere față de fiecare 
dintre ele, săptămînal se 
organizează în grupe mici 
„sfatul fetelor“: Un prilej 
ca reprezentantele colecti
vului să asculte și să dis

cute probleme dintre cele 
mai personale pe care, poa
te, in alte ocazii, să zicem 
în adunările generale, fetele 
s-ar sfii să le ridice, sau 
n-ar putea fi tratate cu 
profunzimea corespunză
toare. Un solid sentiment 
de prietenie și solicitudine 
față de fiecare membru al 
organizației a animat apa
riția sugestiei formării „sfa
tului fetelor“, iar în pre
zent îi consolidează exis
tența.

Același argument explici- 
tează și preocuparea, deja 
materializată, a constituirii 
de grupuri de tineri care să 
învețe mai multe operații 
tehnologice. Remarcabil es
te faptul că atît „elevii“, 
cît și „profesorii“ sînt cu 
toții uteciști. Cît privește 
pe tinerii nou angajați, — 
numărul lor este destul de 
mare — la dorința expri
mată de foarte mulți ute
ciști, organizația și-a asu
mat responsabilitatea de 
a-i califica pe locul de 
muncă. La sfîrșitul fiecărui 
ciclu de pregătire, în fața 
uteciștilor celor mai buni 
din punct de vedere profe
sional, tinerii respectivi 
susțin un exigent examen 
de verificare a cunoștințe
lor obținute.

A o întreba pe Elena Niță 
despre numele celor de la 
care au pornit asemenea 
acțiuni mi s-a părut un lu
cru cît se poate de natural. 
Răspunsul a venit cu ma
ximă promptitudine și e- 
xactitate. De numele său nu 
a pomenit nimic. Ea nu se 
afla printre autorii „ofi
ciali" ai inițiativelor. Me
ritul ei, căci membrii orga
nizației vorbesc totuși și 
despre așa ceva în legătură 
cu munca secretarei U.T.C., 
se formulează întrucîtva 
altfel: este acela de a fi se
sizat preocupările tinerilor, 
cerințele realității. Și, mai 
mult decît atît, de a fi con
tribuit la valorificarea lor 
practică, la mobilizarea co
lectivului pe care îl condu
ce, pentru a le da viață.

CONSTRUCTORII
(Urmare din pag. 1)

a-ți pierde vremea. Ne mirăm, 
totuși, „prea multă disciplină, 
nu prea sîntem obișnuiți cu 
astfel de spectacole pe șantie
re“ și nu ne sfiim să o spu
nem șefului de lot Ladislau 
Tuș. Interlocutorul nostru zîm- 
bește, credem că ne va da pe 
loc un răspuns tipic de genul 
„la noi, tovarășe, disciplina e 
liber consimțită !“ dar nu, nu 
acesta e răspunsul ci :

— Se pare că mai există și 
excepții....

Inginera Rodica Dragoș se 
crede datoare să intervină :

— Dacă ați fi fost aici în 
urmă cu cîteva zile, în zilele 
cînd dacă puneai mîna goală 
pe o bucată de fier se lipeau 
degetele, iar cînd o deslipeai 
o deslipeai cu piele cu tot, 
nu v-ar mai mira că se lu
crează astfel. Ne cam spe
riasem. Deși s-au efectuat 
și atunci turnări de betoa
ne, centraje, îmbinări, deși 
s-a lucrat în două schim
buri, tot ieșisem din ritmul 
obișnuit. Sau așa aveau im
presia oamenii deși, pe urmă 
am văzut, graficele îi contrazi
ceau. Și așa stînd lucrurile, 
existînd nemulțumirea că un 
prăpădit de ger ți-a dat, în- 
tr-un fel, peste cap intențiile, 
acum fiecare caută să-și acce
lereze pașii căci, să nu uităm, 
pentru constructor vremea 
bună este miere.

— Iar dacă pe lîngă ea mai 
ai, cum avem noi, și pîinea, 
adică fronturi de lucru create, 
dacă nu-ți lipsește nici măcar 
un cui, adaugă lăcătușul Liviu 
Hatman — chiar că e păcat să 
nu-i dai zor, fie și din plăce
rea de a-i face o bucurie be
neficiarului care stă tot timpul 
cu ochii pe tine.

Cuvintele de la urmă, se în
țelege, Liviu Hatman le spu
nea cu intenția vădită de a 
ne amuza deși, cine știe, poa
te că lucrurile nu stau chiar 
așa. Poate că vrea astfel să-și 
mascheze doar, din timiditate, 
sentimentul profund al res
ponsabilității, sentiment co
mun tuturor constructorilor, 
dovadă ritmul alert în care 
înaintează, dovadă rezultatele

pozitive obținute pînă acum 
în confruntarea cu timpul. 
Oricum însă aici, la Aleșd, nu 
cuvintele dau măsură faptelor, 
nu din cuvinte s-a înălțat, a- 
proape, combinatul de mate
riale de construcții ci cu fap
te, prin muncă îndîrjită. Ea 
și numai ea singură poate 
da măsura exactă a efortu
rilor depuse pentru ca în- 
tr-un interval relativ scurt 
localitatea Chiștag să devi
nă cunoscută prin mare
le obiectiv economic con
struit. Cînd scriem aceste rîn- 
duri, în București, după o zi 
splendidă, a urmat o alta mo- 
horîtă, ne așteptăm din mo
ment în moment să ningă. 
N-ar fi exclus ca și acolo, pe 
șantier, starea vremii să se fi 
înrăutățit. Dar chiar dacă pre
supunerea noastră ar fi ade
vărată, chiar dacă iarna și 
ninsoarea și vîntul se vor în- 
stăpîni, nu ne îndoim nici o 
clipă că, așa cum spunea tî- 
nărul dulgher amintit la în
ceputul acestor rînduri, con
structorii își vor face datoria.

Oră de desen la Școala gene
rală nr. 3 din Bistrița.
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— Considerînd utile aceste pre

cizări, ne-ați putea marca obiec
tivele pe care vi le-ați propus ?

— Aceste obiective decurg, 
cum e și firesc, din sarcinile ce 
ne stau in față, sarcini expuse cu 
claritate în documentele de par
tid, în hotărîrea recentei plenare 
a C.C. al U.T.C. Ne propunem ca 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, cu spriji
nul comandanților, întreaga acti
vitate a organizației noastre să 
se desfășoare astfel încît fiecare 
colectiv să devină un cadru adec
vat pentru educarea comunistă a 
tinerilor militari. Organizațiile 
U.T.C. vor promova ferm în ac
tivitatea lor de zi cu zi spiritul 
partinic și militant, vor acționa 
consecvent pentru creșterea com
bativității și exigenței față de 
conținutul și eficienta muncii po
litice, în sprijinul întăririi conti
nue a ordinii și disciplinei mili
tare, pentru respectarea strictă 
de către fiecare militar a cerin
țelor jurămîntului militar, a pre
vederilor regulamentare, a nor
melor de conduită moral-cetățe- 
nească. Toate aceste obiective se 
vor repercuta asupra îndeplinirii 
cu rezultate superioare a planu
lui pregătirii de luptă, a sarcini
lor încredințate armatei pe dife
rite șantiere ale economiei națio
nale.

— Cum se vor concretiza aceste 
obiective pentru a atinge finali
zarea de care vorbeați ?

— Prin continuarea activității 
organizațiilor U.T.C. în nota im
pusă’de expunerile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comandantul 
suprem al Forțelor noastre Ar
mate ; prin aducerea la îndepli
nire și realizarea integrală a ho- 
tărîrilor adunărilor generale de 
dare de seamă și alegeri recent 
încheiate ; prin organizarea unor 
acțiuni specifice, special dedicate 
evenimentului la care ne referim.

— Am putea consemna cîteva 
dintre manifestările ce fac parte 
din ultima categorie ?

— Intre manifestările dedicate 
semicentenarului, care au fost 
cuprinse într-un program special 
întocmit, program ce se caracte
rizează prin varietate și bogăție a 
conținutului, printr-o largă cu
prindere a sectoarelor de activi
tate, se numără asigurarea stu
dierii și însușirii de către între
gul personal din armată a docu
mentelor de partid și ale U.T.C. 
care vor apare în acestă perioa
dă, organizarea unei consfătuiri 
pe forțele armate cu tema : 
„Contribuția organizațiilor
U.T.C. la educarea tineri
lor ostași în spiritul ce
rințelor jurămîntului și re
gulamentelor militare“, prin 
întîlniri ale tinerilor militari cu 
comandanți și activiști de partid 
care au muncit pe linie de tine
ret, vizite la muzee și locuri is
torice, evocări, scurte prezentări 
Ia începutul adunărilor U.T.C. a 
unor momente semnificative din 
istoricul organizației de tineret 
și a unor biografii de uteciști, 
seri de poezie și marșuri cu cîn- 
tece patriotice și ostășești. In ca
drul acțiunii intitulate „Luna cîn- 
tecului și a poeziei patriotice și 
ostășești“ sau în ciclul de activi
tăți „Să cinstim tradițiile de lup
tă ale unității“ vor fi organizate 
manifestări dedicate semicente
narului U.T.C. Am organizat un 
concurs, acum în plină desfășu
rare — „Meleagurile țării poves
tesc“ — prin care urmărim cu
noașterea locurilor și monumen
telor istorice legate de episoade 
semnificative ale luptei poporu
lui, ale clasei muncitoare și par
tidului comunist pentru libertate 
națională și socială. în sfîrșit, o 
suită foarte variată de simpozi
oane, concursuri și acțiuni speci
fice vizînd pregătirea politică și 
de luptă, cunoașterea trecutului 
glorios al partidului, al U.T.C., al

clasei muncitoare din România 
dar și a remarcabilelor succese 
obținute de poporul nostru în 
construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

— Enumerarea ar putea conti
nua, cu atît mai mult cu cît — 
presupunem — fiecare organiza
ție în parte și-a întocmit un 
program propriu în funcție (le 
specificul unității, de posibilități 
și, mai ales, de necesități. Ne-am 
putea opri la un astfel de pro
gram ?

— In fiecare garnizoană se va 
organiza un program complex de 
activități, program la realizarea 
căruia vor concura alături de 
militari, membrii detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, organizațiile 
U.T.C. din școli și întreprinderi, 
pionierii. în București, de pildă, 
împreună cu Comitetul municipal 
al U.T.C. a fost organizat con
cursul „Ostașul în cîntecul 
popular“. Tot aici va fi organi
zată o acțiune de amploare cu un 
program variat și atractiv din cu
prinsul căruia spicuim : exerci
ții aplicativ-militare executate de 
ostași și tineri din detașamen
tele de pregătire pentru apărarea 
patriei ; un program artistic 
susținut de formații ostășești și 
civile ; demonstrații sportive ia 
ștafetă, cros, moto, parașutism, 
tir ; un concurs intitulat „Pen
tru patrie“ ; un foc de tabără. 
Astfel de acțiuni sînt organizate 
in foarte multe unități militare. 
Am citat-o avînd convingerea că 
poate oferi o imagine completă 
asupra felului în care tinerii mi
litari se pregătesc să întîmpine 
semicentenarul U.T.C.

Specialist în istoria literatu
rii române vechi, Dan Zamfi- 
rescu, prin a cărui rîvnă am 
redobîndit una din cărțile noas
tre fundamentale, învățăturile 
iui Neagoe Basarab, nu e un 
claustrat al bibliotecii, un cer
cetător cu orizontul închis în 
limitele stricte ale domeniu’ui 
său. Literatura română este 
considerată de el nu compar
timentat, pe epoci, curente, 
școli, ci ca un tot organic, un 
proces unic în plină desfășu
rare. De aici nevoia de a me
dita și a se pronunța asupra 
unor fenomene caracteristice 
literaturii de azi. Responsabili
tatea față de destinul culturii 
române, cultură concepută ca 
expresia cea mai înaltă dar și 
ca o forță motrice a istoriei 
naționale este, în ultima instan
ță sursa și justificarea acestei 
cărți.

Iată de ce prezența sa în pu
blicistică nu sporește rîndurile 
diletanților, nu e un mod de a 
se deconecta, ci e un act de 
cultură vizînd tocmai comba
terea superficialității, care poa
te lua aspectul snobismului li
terar.

Refuzîndu-se programatic cău
tării unor efecte stilistice, unor 
agreabile jocuri intelectuale, 
publicistica practicată de Dan 
Zamfirescu se caracterizează 
prin seriozitate, o viziune lar
gă, aplicarea la obiect și o a- 
caparatoare răspundere. Ea se 
constituie în eseuri de politică 
culturală străbătute de patosul 
afirmării valorilor proprii, al 
posibilității culturii române nu 
numai de a se „sincroniza“ cu 
marile culturi printr-o serie de 
personalități de primă mărime, 
ci, mai mult încă, de a se rea
liza și în viitor ca o mare cul
tură în stare să dea un răs
puns propriu, marilor proble
me ale umanității contempo
rane.

I

Acolo unde omul devine un om și jumătate
(Urmare din pag. I)

rii marelui obiectiv industrial 
de la Tulcea să-și contenească 
sau măcar să-și diminueze e- 
forturile. Și aceasta pare cu a- 
tît mai neașteptat cu cît, în 
marea lor majoritate, cei care 
împlîntă aici, în malul Dunării, 
această viitoare cetate a alumi
niului românesc sînt tineri și 
foarte tineri.

Mulți dintre ei au cunoscut 
abia aici viața de șantier cu 
bucuriile, dar și cu multele ei 
dificultăți și necazuri.

— Cîți ani ai, Nelu Chiriță 7 
— 18.
— Și de ce nu te-ai angajat 

într-una din fabricile din Brăi
la, în orașul tău?

— Pentru că îmi place viața 
de șantier, munca pe șantier e 
mai variată. Mie munca de aici 
îmi dă mai multe satisfacții de
cît cred că mi-ar da munca în- 
tr-o fabrică.

— Nu ți se pare greu ceea ce 
faci ?

— Ba da. Dar e mai bine că e 
greu. Că am început cu greul. 
N-am nici un an pe șantier și, 
fără să mă laud, cred că aș putea 
face față în orice loc de muncă.

— De fapt, care sînt greutățile 
de care vorbești ?

— Sînt mai multe. Lucrăm în 
aeu liber, pe orice fel de vreme.

Acuma, iarna, cu tot echipamen
tul de protecție îți îngheață 
cîte o dată mîinile pe unelte. U- 
neori ne mai luăm la harță cu 
bucătarii, alteori ne certăm și în
tre noi, pentru că mai sînt unii 
care vor să tragă chiulul. Seara, 
după program, o parte dintre 
noi, aceștia mai tineri, mergem 
la cursurile de calificare sau la 
liceul seral. IJu prea ne mai ră
mîne timp pentru distracții. Dar, 
uitați-vă ce e în jurul nostru ! 
Cind am venit eu aici, era doar 
un platou acoperit cu mărăcini.

Și cu un gest mîndru, de ade
vărat proprietar, acest puștan cu 
fața deformată de casca protec
toare îmi indică siluetele masi
ve ale tolelor de sinteză, hala 
mare, atelierul mecanic, clădirile 
abia conturate unde vor func
ționa secțiile de desiliciere, des
compunere. măcinare și calcina
re, conturul mult mai substanțial 
al viitoarei centrale termice.

Aceeași mîndrie de construc
tor și proprietar, în același timp, 
am deslușit-o și din vorbele cu 
care mulți alți tineri și-au ex
plicat prezența pe unul sau altul 
dintre fronturile de lucru ale 
șantierului. Asemeni lui Chiriță, 
utecistul Nicolae Chirclu a ținut 
să-mi precizeze că el și colegii 
lui din echipa de dulgheri care 
lucrează la înălțarea viitoarei

secții de calcinare nu sînt aici 
întîmplător.

Originar dintr-unul din satele 
județului, Nicolae Chirciu ne-a 
vorbit simplu despre ce înseam
nă pentru el înălțarea Uzinei de 
alumină.

— La noi în comună oamenii 
au muncit dintotdeauna la cîmp. 
Unii se duceau în Deltă, la re
coltat stuful, alții se mai anga
jau temporar la exploatările mi
niere sau plecau pe șantiere în 
alte județe. Acum construim un 
obiectiv al nostru, care, dincolo 
de ce reprezintă pentru econo
mia națională, înseamnă foarte 
mult, pentru noi, care vom munci 
în această uzină, în alte fabrici 
și uzine a căror construire e pre
văzută în județul nostru. Simt și 
cred că, în acest fel, munca mea 
nu e răsplătită doar prin salariu, 
că ea îmi va folosi mie și celor 
din jurul meu încă mulți ani 
de-acum înainte. Poate de aceea 
nu ni se pare grea munca de 
aici, poate de aceea echipa mea 
și toți cellați tineri care lucrea
ză pe șantier s-au adaptat atît de 
repede condițiilor de lucru, au 
deprins așa de repede meșteșu
guri de care, pînă cu doi-trei ani 
în urmă, nici nu auziseră, au 
depășit toate greutățile.

Pe șantierul Uzinei de alumină 
din Tulcea, așa cum ne spunea

Vasile Burlacu, secretarul comi
tetului U.T.C., peste jumătate din 
constructori nu au împlinit încă 
30 de ani iar 800 dintre aceștia 
au între 18 și 25 de ani. Unii din
tre ei sînt deja muncitori cu ex
periență, mulți, foarte mulți 
participă la cursurile de califica
re sau de ridicare a calificării. 
Majoritatea covîrșitoare a a- 
cestor tineri își îndeplinesc la 
cel mai înalt nivel sarcinile de 
producție, participă cu succes 
la realizarea angajamentelor 
colectivelor de muncă privind 
ridicarea calității lucrărilor, 
devansarea substanțială a ter
menelor de execuție.

Ne-am încăpățînat să căutăm 
explicații, argumente pentru a- 
ceastă dăruire în muncă, pentru 
acest entuziasm creator, deși ele 
ne erau în mare măsură familia
re de pe alte șantiere, din alte 
locuri de muncă unde este activ 
prezentă tînăra generație. De 
ce ? Poate tocmai pentru că în 
ultima vreme am cunoscut unii 
tineri dispuși să facă abstracție 
de interesele societății, exacer- 
bînd, în schimb, interesele per
sonale. Am cunoscut destul de 
multe exemplare din acea „fau
nă“ a cafenelelor și barurilor, 
dispuse să-și justifice existența 
doar prin fumul țigărilor stră
ine și prin consumul unor bău-

turi tari. Și am desprins din 
acele atitudini, din acel refuz de 
angajare în efortul constructiv al 
întregului popor o imensă doză 
de egoism, de grijă pentru liniș
tea propriei persoane. Discutînd 
cu ei am surprins chiar încercări 
de justificare a egoismului, a 
fugii din fața greutăților, ele
mente ale acelei filozofii vetuste 
care îndeamnă omul să se îngri
jească doar de el însuși. Stri
dentă, dureroasă mi s-a părut 
trîndăvia lor raportată la agitația 
celorlalți, la tumultul șantierului 
tulcean, la tumultul altor șan
tiere.

— E greu ? Nu-i de mine ! 
spuneau fără jenă acești cîțiva 
indivizi care refuză să-și apro
pie caratele conștiinței munci
torești.

— E greu? N-are a face! 
îi învăluia răspunsul generos, 
puternic, zdrobitor al faptelor 
celorlalți, ale celor 1000 de tineri 
încleștați împotriva materiei, 
dăltuind în acest pămînt stră
vechi silueta unei noi cetăți a 
industriei românești.

Un răspuns activ, responsabil, 
care oferă unica soluție pentru 
controversa etică în dezbatere : 
pentru muncă, pentru societate 
sau numai și numai pentru 
mine, împotriva efortului, a 
greutăților ?

Prin exemplul personal, prin 
dăruirea cu care muncesc, tinerii 
cu care am vorbit oferă cele 
mai strălucite argumente pentru 
un răspuns, ilustrează un crez 
superior de existență și atitudine 
socială : MUNCA ENTUZIASTA 
IN INTERESUL SOCIETĂȚII.

• PE TERENUL din ju
rul fabricii arădene de 
bere-spirt au fost descope- 
riți doi fildeși cu o lungi
me de trei metri, fragmen
te de omoplat, coaste și 
maxilarul unul mamut. 
După părerea arheologilor 
locali, un mamut prezen- 
tînd astfel de dimensiuni 
ar fi trăit la sfîrșitul ul
timei perioade glaciare. 
Cercetătorii afirmă că pre
zența mamutului în acea
stă zonă presupune existen
ța unor vînători din epoca 
•paleolitica. Relicvele se află 
încă în stadiul de cerceta
re, după care vor fi expuse 
la muzeul „Țării Cricurilor“ 
din localitate.

(Agerpres)
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pre natura fizică a stelelor duble, despre teoriile universu
lui în expansiune, era o lume incredibilâ. Cum aratâ viața 
noastră în Marele Univers ? Ce trebuie să f_ _
știința enormității proceselor la care iei parte ? Raportul, 
sinteza dintre finit și infinit de care vorbește Kierkegaard 
se stricase în cazul meu și mă pierdeam în contemplarea 
risipitoare a celui din urmă, plonjînd în imaginar. Mai tîr- 
ziu, stăteam în gazdă la un colaborator al Institutului de 
astronomie din Cluj și

F........... — •— wv.w.w. —c VJIV JVIISVI meu, „IU HIIICMUiri,

to raP°rt cu pustietatea cerului ? Unde este aici ambiția mea 

nina în raport cu explozia galactică a lui Ambarțumian ?
De curînd am traversat un continent într-un turboreactor, 

în cîteva ore, pe timp de furtună. Sus, în nori erau fulgere, 

fă, cu un fel de trufie de speriat. La un moment dat am ie
șit din perdelele zdrențuite ș.1 ...... ..... ..
rului iar sub noi era un aer limpede si se 
roșietice ale deșertului Colorado. C ___ a___ _
încremenită pentru o clipă. Sub impresia puternică a mo
mentului, mi-am adus aminte de ceasul mare al lumii întregi 
și atunci am văzut deodată netezindu-se munți, dispărînd 
canioanele, continentele schimbîndu-și forma, vertiginos, 
astru apărînd și dispărînd, 'umina unor stele de demult a- 
tingînd marginile îndepărtate ale universului și spărgîndu-se 
de pereții nevăzufi ai lumii. O clipă. Totul se petrecuse în
tr-o clipă. Fusese o. explozie enormă, teribilă, de zece mii 
de ani. Clipă de clipă, fotul fusese lent, exasperant. Gîn- 
dind deodată cei zece mii de ani, se petrecuse un cata
clism rapid, un blow-up continuu. O mare revoluție geolo
gică. Am înțeles atunci adevărul că tocmai fenomenele cos
mice dau întreaga măsură a creațiilor umane și luminea-

Cum ărată viața 
faci cînd ai con- 

r;-■■■,— ..... ”7”. r-1.— -—1 ,w iw, r ivi,
sinteza dintre finit și infinit de care vorbește Kierkegaard 
se stricase în cazul meu și mă pierdeam în contempldrea 
risipitoare a celui din urmă, plonjînd în imaginar. Mai tîr-

ronomie din Cluj și pierdeam nopțile cu el, făcînd note 
privire la stelele duble. Ce este scrisul meu, mă întrebam, 

» I ~  l ~   • ’•»■■■•*«« vw> V MIIIWIJIV II I spxj
> de a deveni cel mai mare scriitor ? Cît va trai Ana Kare- 
z nina în raport cu explozia galactică a lui Ambarțumian? 
Z De curînd am traversat un continent într-un turboreactor, 
Z în cîteva ore, pe timp de furtună. Sus, în nori erau fulgere, 
Z și. numai pasărea noastră de metal își urma drumul liniști- 
Z tă, cu un fel de trufie de speriat. La un moment dat am ie- 
/ șit din perdelele zdrențuite și din marea de 
Z rului iar sub noi era un aer limpede si se ' ____
? roșietice ale deșertului Colorado. O mișcare geologică 
z încremenită pentru o clipă. Sub impresia puternică a mo- 
? meniului, mi-am adus aminte de ceasul mare al lumii întregi 
Z și atunci am văzut deodată netezindu-se munți, dispărînd 
z canioanele, continentele schimbîndu-și forma, vertiginos, 
Z astru apărînd și dispărînd, 'umina unor stele de demult a- 
z tingînd marginile îndepărtate ale universului și spărgîndu-se 
Z de pereții nevăzufi ai lumii. O clipă. Totul se petrecuse în- 
Z tr-o clipă.! Fusese o. explozie enormă, teribilă, de zece mii 

z dind deodată cei zece mii de ani, se petrecuse 
z cl:— 11 ___ ~ ________ _________
Z gică. Am înțeles atunci adevărul că tocmai fenomenele cos- 
Z mice dau întreaga măsură a creațiilor umane și luminea- 
Z ză sensul lor adînc.

Je spumă a ce- C 
vedeau formele Ç

Eseistul nu-și poate atinge 
obiectivul menajînd susceptibi
litățile, pactizînd cu prejudecă
țile. Ifosele, egotismul, orgo
liul unor literați hutrind vana 
speranță de a se putea realiza 
ca personalități ignorînd isto
ria, și în afara societății, nu-1 
intimidează. El vorbește hotărît

^AOTE DE^

LECTOR j

DAN ZAMFIRESCU:

Spre noi
înșine
despre necesitatea pentru orice 
creator autentic de a se înca
dra într-o tradiție și a răspun
de imperativelor momentului 
istoric pe care-1 trăiește. Spul
beră fără șovăieli iluziile în 
care mulți se complac, lutnd 
propriile lor dorinți drept 
realitate. Căci — arată el — 
existența unor poeți buni, 
cu o personalitate marcată e 
un fapt care nu ne poate deter
mina să nu observăm absența 
încă a poetului mare, a Poetu
lui reprezentativ pentru epoca 
noastră, a Poetului care să ex
prime plenar mentalitatea și a- 
fectivitatea noastră specifică, 
precum Eminescu și, mai tîr- 
ziu, Sadoveanu au fost pentru 
vremurile lor. După cum —

continuă eseistul — prezența a 
numeroși, talentați, subtili une
ori critici literari nu poate asi
gura prin ea însăși autoritatea 
crticii, nu poate prin ea însăși 
impune, o direcție. Iar necesi
tatea direcționării efortului de 
edificare a unei culturi în 
funcție de comandamentele 
epocii, de stadiul dialectic în 
care ne aflăm, e primordială.

Goanei după modele străine, 
Dan Zamfirescu îi opune obli
gația înserării în tradiția na
țională, iar tendințele conser
vatoare, folclorizante sau de 
pastițare a clasicilor, nevoia 
primenirii, prin asimilarea 
creatoare, la modul propriu, a 
problematicii culturii mondiale, 
a noilor tehnici literare.

Dan Zamiferscu invită la o 
cunoaștere profundă a culturii 
române, a specificului ei prin
tre celelalte culturi, încerctnd 
el însuși să-i formuleze cîteva 
caracteristici prin studiul atent 
al dialecticii sale interne. El 
urmărește modul în care, în 
diverse perioade, au acționat, 
în oadrul ei, forțe aparent con
tradictorii, cum tendința con
stantă de a-și păstra propriile 
atribute, un profil nealterat, 
s-a îmbinat cu aceea a cunoa
șterii valorilor străine. Explică 
fenomenul „sincronizării“ prin 
nevoia de a sări etapele, de a 
recupera rapid pierderile și a- 
rată cum s-a manifestat acest 
proces de-a lungul secolelor, 
msîstînd asupra forței creatoa
re a poporului român, a capa
cității sale de a ivi personali
tăți de anvergură mondială. 
Vorbește, de asemenea, desore 
realismul culturii românești' și 
despre înclinația spre totali
tate a marilor creatori ca des
pre două trăsături caracteristi
ce care constituie o premisă 
pentru a-și asuma un rol major 
în lumea contemporană.

EUGEN I.UCA

S1”« ira
de GHEORGHE SUCIU

Ceea ce ne-a reținut în rîndul 
întîi atenția citind ultimele nu
mere ale revistelor a fost, bine 
înțeles, comemorarea lui Cara- 
giale. Geniile — fie vorba de 
Homer, de Shakespeare, de Dos
toïevski sau Eminescu — trăiesc 
într-un singur timp : mai mult 
ca prezentul — veșnicia. Acest 
timp, prin care prezentul trece 
ca o săgeată viguroasă, e recla
mat de toți autorii care au scris 
în ultima vreme despre Cara
giale. Caragiale e o eternitate și 
numai în sensul acesta gestul 
regizorului Ciulei (vezi interviu
rile lüi) nu ni se mai pare teme
rar. Echipa de aur a „Națio
nalului“, în frunte cu netăgă- 
duiții artiști ai poporului, joacă 
„Scrisoarea pierdută“. Dar, gest 
pe care în cultura noastră nu 
l-a mai făcut decît Alecsandri, 
poate atunci cînd s-a înclinat la 
falnicul răsărit al lui Eminescu, 
„Naționalul“ din București joacă 
piesa celebră la o seară după 
ce trupa lui Ciulei dă premiera. 
Cu aceeași piesă. în altă vi
ziune.

Caragiale, ca și alți cițiva 
mari autori ai noștri, ne nu
mește destinul. Ca și moldovea
nul Eminescu el vine, adoles
cent fiind, în Ardeal. Tribuna 
din Cluj consacră un număr în
treg autorului „Năpastei“. Se 
publică, în revista clujeană, un 
document inedit privind vizita 
lui Caragiale la o întîlnire a so-

cietății „Petru Maior“ din Buda
pesta (1909). Raportul șefului 
poliției către ministrul de in
terne privind desfășurarea în-
tîlnirii consemnează, intră al
tele : „Caragiale s-a adresat ce
lor prezenți cu aceste cuvinte : 
Cu nespusă bucurie am venit 
aici în mijlocul vostru dragi 
frați din patria noastră și din 
frumoasa noastră capitală Bucu
rești. îmi cade nemărginit de 
bine, că România nu e numai a- 
casă la ea, fiindcă găsesc și aici 
o mică Românie...“ Iar, mai de
parte, in numele societății, pre
ședintele ei, Uruțian Sabin, sa- 
lutîndu-1 pe scriitor, a spus, în
tre altele : „...Nu ne ești necu
noscut, îți cunoaștem geniul, 
personalitatea nobilă și patrio
tismul devotat. (...) Te ascultăm 
cu Inimile și sufletul, vorbește 
despre țara noastră, fă .să răsune 
cîntecele pe care geniul tău le-a 
creat pe pămîntul patriei noas
tre iubite“.

Caragiale este dintre autorii 
pe care, necontenit, îi re-citim.

Re-citindu-1 astăzi sîntem în
demnați să reținem asemenea 
adnotări de prestigiu : „Am în
vățat în școala lumii“. „Inteli
gența creatoare a lui Caragiale 
era subțire, dar tăioasă ca lama 
de Toledo“. (Șerban Cioculescu); 
„In capitala unui județ de mun
te, fiindcă piesa nu se petrece 
în Danemarca, ci la munte, sună 
clopoțeii în capul celor victo-

rioși. Trebuie să rîdem : cînd 
senilii și impostorii cîștigă chiar 
și o victorie penibilă, nu putem 
să nu. murim de rîs. E doar o 
lume jalnică. Și singura noastră 
satisfacție e să rîdem de ea. Ca
ragiale s-ar sufoca în mormînt 
dacă n-am înțelege marea sa 
lecție“ (D. R. Popescu) ; „Deși 
personajele sînt dotate în 
esență cu sentimente simple 
și sînt dinamizate de instincte, 
această față a medaliei a fost 
orientată spre lumea de azi. spre 
unele din sentimentele e.i domi
nante“ (Augustin Buzura) ; ..Nu 
cred că a te bizui pe o tradiție, 
a o prelua drept temelie a clă
dirii poți deveni epigon“ (Liviu 
Ciulei) ; „Eroilor li se pare că 
se regăsesc în cea mai bună 
dintre lumile posibile, iar auto
rul și spectatorii — într-una cel 
puțin acceptabilă, de vreme ce 
iasă loc bucuriilor inteligenței“ 
(George Munteanu).

Un studiu cu totul doct, în 
sensul adînc al cuvîntului, ne 
propune. în revista Ateneu, Ion 
Constantinescu. Se cheamă : 
„Caragiale și conceptul modern 
de teatru“. Deocamdată nil avem 
decît prima parte a lucrării. Dar, 
bizuiți pe premizele care se ri
dică șl totodată pe capacitatea 
autorului de a se pronunța asu
pra esteticii teatrului începînd 
de la Aristotel și pînă, de pildă, 
la Peter Szondi, îl înregistrăm 
ca o contribuție valoroasă. Căci, 
Caragiale nu e numai un mare 
practicant al teatrului, ci, fără 
ambiția elaborării unui sistem, 
cum ar zice Hașdeu, „tachigra- 
ficesc", el e astăzi — și aceasta 
încearcă studiul amintit să de
monstreze — un avizat teoreti
cian al teatrului.
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In favoarea conferinței
general-europene

de securitate și colaborare
In cadrul conferinței săptămâ

nale de presă, purtătorul de cu
vînt al Secretariatului federal 
pentru afaceri externe al Iugo
slaviei, Milan Zupan, a subliniat 
că ,.în Iugoslavia au fost primite 
cu atenție și interes documentele 
Consfătuirii de la Praga a Comi
tetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia“. Reprezentantul! 
Ministerului de Externe iugo
slav a declarat că țara sa se 
pronunță pentru întreprinderea 
oricărui efort care poate con
tribui la continua dezvoltare 
pozitivă a situației în Europa.

★
în comunicatul cu privire 

la convorbirile dintre secreta
rul federal pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Mirko Tepa- 
vaț și ministrul de externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschläger, se 
arată că acestea au prilejuit un 
cuprinzător schimb de păreri 
supra relațiilor bilaterale, 
și examinarea detaliată a 
melor internaționale de 
reciproc.

Părțile, relevă agenția 
și-au 
convocarea 
conferinței general-europene pen
tru securitate și colaborare. Cei 
doi miniștri apreciază că în Eu
ropa a fost creat un climat mai 
favorabil, care acționează stimu
lativ în direcția pregătirii întîlni- 
rii paneuropene. Relevînd că exis
tă posibilități reale pentru în
ceperea conferinței părțile și-au 
exprimat părerea că o contribuție 
eficace la întîlnirea multilaterală 
a țărilor europene ar reprezenta-o 
consultările mai intense. Cele 
două părți consideră, de aseme
nea, că pe ordinea de zi a confe
rinței ar trebui să se afle înscrise 
toate problemele mai importante, 
inclusiv cea a reducerii înarmă
rilor.

Reprezentantul

a- 
precum 
proble- 
interes

Tanlug, 
exprimat interesul pentru 

cît mai grabnică a

★
„învățămintele istoriei confirmă 

concluziile analizei situației inter
naționale actuale : vechiul sistem 
al blocurilor militare și cursei 
înarmărilor, creat de diplomația 
burgheză, și-a demonstrat falimen
tul, scrie în ziarul „Izvestia” acad. 
Vladimir Hvostov. Sînt imperios 
necesare alte alternative, noi for
me de asigurare a securității”.

Amintind că propunerile con
crete pentru asigurarea securității 
pe continent au fost prezentate in 
Declarația Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, adoptată 
la București în iulie 1966, auto
rul subliniază că, încă de atunci, 
a fost lansată ideea convocării 
unei conferințe general-europene, 
care să discute problemele înfăp
tuirii securității și colaborării din
tre statele europene. „Dacă po
poarele Europei doresc pacea și 
liniștea, ele nu trebuie să slă
bească nici un moment lupta pen
tru crearea unui sistem de secu
ritate trainică, opinează autorul. 
Ele trebuie să-și sporească efortu
rile în vederea mobilizării tuturor 
forțelor iubitoare de pace, indife
rent de naționalitate, convingeri 
politice și religioase, la lupta 
pentru întărirea păcii șl secu
rității“. în context, autorul subli
niază însemnătatea viitoarei adu
nări a reprezentanților opiniei pu
blice pentru securitatea și colaoo- 
rarea europeană de la Bruxelles, 
„menită, în special, să acorde tot 
sprijinul politic eforturilor în ve
derea convocării conferinței gene
ral-europene a statelor”.

★
Prezidiul conducerii centrale a 

partidului Uniunea Creștin Demo
crată din R.D.G. salută rezultatele 
Consfătuirii de la Praga a Comi
tetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia. După cum informează 
agenția A.D.N., într-un comunicai 
cu privire la ședința Prezidiului se 
arată că participanții la consfă
tuire au propus popoarelor euro
pene un program constructiv șl 
realist, a cărui realizare ar asigu
ra un viitor pașnic și dezvoltarea 
unei colaborări rodnice, în spiritul 
coexistenței pașnice. Principiile 
securității europene și ale relații
lor dintre statele continentului, 
formulate la consfătuire, oferă un 
fundament solid pentru edificarea 
unei păci durabile.

★
La Düsseldorf a avut loc o șe

dință a Prezidiului conducerii 
Partidului Comunist German, care 
a apreciat că s-au consolidat posi
bilitățile de a transforma Europa 
într-un continent al păcii durabi
le. Declarația de la Praga cu pri
vire la pacea, securitatea și cola
borarea în Europa este un pro
gram constructiv de slăbire a în
cordării și întărire a păcii, a re
levat Prezidiul conducerii P.C. 
German. Principiile expuse în de
clarație coincid cu principalele ce
reri ale clasei muncitoare și tine
retului, ale tuturor oamenilor 
muncii din R.F.G., care au nevoie 
de pace și securitate pentru a 
transpune în viață revendicările 
lor economice, sociale și politice.

★
Agenția TASS informează că o 

delegație a Secției sovieto-france- 
ze a grupului parlamentar al 
U.R.S.S. a făcut o vizită în Fran
ța. Cu această ocazie, în clădirea 
Senatului a avut loc o întîlnire a 
parlamentarilor sovietici și fran
cezi, în cursul căreia au fost e- 
xaminate probleme internaționale 
actuale, îndeosebi problema secu
rității europene și a convocării 
unei conferințe paneuropene de 
securitate și colaborare.

★
Ministerul Afacerilor Externe 

al Danemarcei a hotărît să-l tri
mită in Finlanda pe T. Olden
burg, șeful secției politice a 
M.A.E., pentru consultări în legă-

• SECRETARUL GENERAL 
al Confederației Generale a 
Muncii din Argentina, Jose 
Rucci, a fost ținta unui atentat 
eșuat din partea unor elemente 
neidentificate, transmite agen
ția Prensa Latina. Asupra lui 
Rucci au fost trase focuri de 
armă, în momentul cînd părăsea 
sediul sindicatului metalurgiști- 
lor Mai multe persoane au fost 
reț'nute, dar, după interogatorii, 
au fost eliberate.

tură cu pregătirea conferinței 
general-europene în problemele 
securității. Oldenburg urmează 
să aibă convorbiri cu omologul 
său finlandez, R. Huvarinen.

★
Uniunea Sindicatelor din R.F.G.

— cea mai mare organizație a oa
menilor muncii din această țară
— s-a pronunțat în favoarea rati
ficării tratatelor semnate de R.F. 
a Germaniei cu Uniunea Sovietică 
și cu Polonia, anunță agenția 
D.P.A. Particlpanțil la ședința Co
mitetului federal al Uniunii Sin
dicatelor, desfășurată la Dussel- 
dorf, și-au exprimat convingerea 
că ratificarea “ “ ' ’ ’
rece tratatele 
destinderii în

Comitetul a 
turor deputațllor 
de a sprijini politica ____ ..
de guvernul Brandt — Scheel în 
relațiile cu țările socialiste eu
ropene.

va avea loc, deoa- 
,,servesc păcii și 

Europa”.
adresat un apel tu- 

din Bundestag 
promovată

Patrioti laoțieni în timpul unui atac.

Franz Jonas
l-a primit pe 
loan Avram

Președintele Republicii Aus
tria, Franz Jonas, a primit, 
joi, pe Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare econo
mică între România și Aus
tria.

în aceeași zi, ministrul ro
mân a fost primit de cancela
rul federal, Bruno Kreisky, și 
de președintele Parlamentului, 
Anton Benva.

în timpul întrevederilor a 
fost exprimată, de ambele 
părți, dorința de a extinde re
lațiile bilaterale, s-a apreciat 
pozitiv stadiul actual al ra
porturilor dintre cele două țări 
și au fost confirmate posibili
tățile de dezvoltare a relațiilor 
în toate domeniile.

O declarație a G.R.P. al

Prietenie și colaborare 
frățească

re
Dacca i

Joi Ia amiază, președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace, Lu- 
bomir Strougal, l-a primit pe 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, aflat în 
Cehoslovacia cu prilejul lucrări
lor Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și 
tehnico - științifică între Re
publica Socialistă România 
și Republica Socialistă Ce
hoslovacă. In cadrul întîlnirii, 
care a decurs într-o atmosferă 

■cordială,, tovărășească, au fost 
abordate probleme privind lăr
girea și adîncirea colaborării și 
cooperării romăno-cehoslovace.

Republicii Vietnamului de Sud
tn cadrul unei conferințe de 

presă organizată la Hanoi de re
prezentantul special al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud în 
Republica Democrată Vietnam, a 
fost dată publicității o declarație 
a G.R.P.. în care se arată că 
„planul de .pace în opt puncte“ al 
președintelui Nixon este un plan 
de „vietnamizare” a războiului și 
că Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud nu acceptă acest plan.

Declarația relevă faptul că gu
vernul S.U.A. trebuie să pună 
capăt războiului aerian și tuturor 
activităților militare în Vietnam, 
să-șl retragă propriile trupe pre
cum șl cele ale allaților săi, stabl-

Ain

Data de 4 februarie 1948 se 
înscrie ca un eveniment me
morabil în cronica relațiilor 
româno-sovietice, ea mareînd 
un moment de o deosebită im
portanță : semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. Ani
versarea aceasta prilejuiește, 
o dată mai mult, evocarea re
lațiilor de prietenie trainică și 
colaborare multilaterală dintre 
poporul român și popoarele 
sovietice, dintre cele două 
țări socialiste.

De-a lungul anilor, senti
mentele de stimă și prețuire 
reciprocă și-au găsit nu o dată, 
expresia în manifestări și ac
țiuni de solidaritate intema- 
(ionalistă ale comuniștilor, ale 
clasei muncitoare din cele 
două țări, ale poporului ro
mân și popoarelor Uniunii 
Sovietice.

După înfăptuirea insurecției 
armate de la 23 August 1944, 
cînd poporul român s-a anga
jat cu întregul său potențial 
în lupta pentru zdrobirea hi- 
tlerismului, sîngele vărsat în 
comun de ostașii români și 
sovietici pe fronturile antifas
ciste a pecetluit pentru tot
deauna prietenia dintre po~ 
poarele noastre.

In anii socialismului, priete
nia româno-sovietică a dobîn- 
dit temelia trainică a comu
nității de orînduire, de ideolo
gie, de țeluri în lupta pentru 
cauza socialismului și comu
nismului, pentru cauza pro
gresului și păcii în lume. Tra
tatul semnat Ia 4 februarie 
1948 a consfințit o nouă e- 
tapă a legăturilor recipro
ce după instaurarea pu
terii populare în țara noas
tră, le-a conferit caracter 
de act internațional, a creat 
un fundament solid, un amplu 
cadru politico-juridic pentru 
lărgirea și adîncirea continuă 
a relațiilor dintre cele două 
țări și popoare.

Preocuparea pentru întări
rea continuă a solidarității, a- 
lianței și prieteniei frățești ro
mâno-sovietice s-a înscris și se 
înscrie pe un loc central în 
întreaga politică externă a 
României socialiste. Ea a con
stituit și constituie o parte 
integrantă a activității in
ternaționaliste desfășurate de 
partidul și guvernul țării 
aoastre pentru dezvoltarea 
relațiilor frățești de cola
borare multilaterală cu toate 
țările socialiste, pornind de la 
considerentul că asemenea re
lații răspund intereselor fiecă
rei țări socialiste în parte, 
creșterii continue a forței și 
unității întregului sistem so
cialist, cauzei socialismului și 
păcii.

în anii care au trecut de la 
semnarea Tratatului din fe
bruarie 1948 relațiile de prie
tenie și colaborare frățească

dentă a relațiilor de colabo
rare multilaterală dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică, 
în întărirea prieteniei româno- 
sovietice l-a constituit semna
rea, Ia 7 iulie 1970, a noului 
Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală între 
cele două țări. Expresie a sta
diului actual al relațiilor din
tre cele două țări socialiste, a 
voinței popoarelor român și 
sovietic de a întări și în viitor, 
în spiritul internaționalismu
lui socialist, prietenia și ali
anța, noul Tratat reflectă, tot
odată, posibilitățile sporite 
care s-au creat ca urmare a 
progreselor realizate de cele 
două țări în edificarea socia
lismului, în opera de construi
re a societății comuniste. 
Dezvoltînd în condițiile ac
tuale, prevederile esențiale 
ale tratatului anterior, acest 
important document a stabilit 
pe o nouă perioadă de 20 de 
ani cadrul colaborării multi
laterale dintre cele două țări 
în spiritul principiilor mar- 
xism-leninismului și interna
ționalismului socialist, ale e- 
galității depline în drepturi, 
respectării suveranității și in
dependenței naționale, ne
amestecului în treburile inter
ne, într-ajutorării frățești și a- 
vantajului reciproc. Au fost 
create noi premise și au fost 
deschise perspective largi și 
rodnice pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și alian
ței trainice dintre cele două 
țări și popoare, pentru inten
sificarea și amplificarea rela
țiilor de colaborare multilate
rală reciproc avantajoasă.

Sprijinind cu fermitate și 
entuziasm politica externă a 
partidului și statului nostru, 
politică dedicată asigurării 
condițiilor făuririi vieții noi, 
socialiste în patria noastră, 
Îiromovării cauzei socialismu- 
ui și păcii, poporul, tine

retul nostru nutresc con
vingerea că prietenia fră
țească și colaborarea mul
tilaterală româno-sovietică 
se vor întări și adinei în con
tinuare, corespunzător aspira
țiilor și intereselor României și 
Uniunii Sovietice, ale popoa
relor român și sovietic, ale în
tăririi sistemului socialist mon
dial, ale cauzei generale a so
cialismului, progresului și pă
cii în lume.

împlinirea a 24 de ani de la 
semnarea primului Tratat ro
mâno-sovietic constituie un 
prilej pentru poporul român, 
pentru tineretul României so
cialiste de a transmite poporu
lui, tineretului sovietic un căl
duros salut frățesc și urări de 
noi și mari succese în mărea
ța operă de construire a co
munismului, în înflorirea con
tinuă a patriei lor.

P. NICOARĂ

româno-sovietice s-au dezvol
tat continuu în toate dome
niile. între România și Uniu
nea Sovietică s-au dezvoltat 
și adîncit permanent colabo
rarea pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultu
ral. Pe plan economic, ampli
tudinea acestei colaborări se 
reflectă, printre altele, în fap
tul că în comerțul exterior al 
României, Uniunea Sovietică 
deține primul loc. Realizările 
dobîndite de cele două țări în 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție au creat și creează noi 
posibilități pentru extinderea 
și diversificarea continuă a 
cooperării economice în dife
rite domenii. Dorința comună 
de fructificare a acestor posi-

24 de ani
de la semnarea 
primului Tratat 
româno-sovietic

bilități, străduințele depuse în 
acest sens de ambele părți, fac 
ca această colaborare să cu
noască o curbă mereu ascen
dentă. Este semnificativ, în a- 
cest sens, că pentru perioada 
1971—1975 se prevede o creș
tere cu 32 la sută a volumului 
schimburilor comerciale româ
no-sovietice în comparație cu 
perioada 1966—1970. Departe 
de a se rezuma numai Ia 
schimburile comerciale, rela
țiile economice româno-sovie
tice îmbrățișează o mare va
rietate de forme și domenii, 
în care un loc tot mai impor
tant îl ocupă cooperarea și 
specializarea în sectoare din 
cele mai diverse și largi — în 
industrie, agricultură, tran
sporturi, cercetare științifică 
etc. La ultima sesiune a Comi
siei interguvernamentale ro
mâno-sovietice de colaborare 
economică — de pildă — s-a 
căzut de acord asupra unor 
măsuri concrete în vederea fi
nalizării unor acțiuni de coo
perare și specializare în dome
nii din cele mai dinamice ale 
progresului tehnic cum ar fi 
construcția de utilaje pentru 
industria chimică, electronică, 
metalurgică și siderurgică, 
construcțiile de mașini agri
cole, autoturisme și autocami
oane etc.

Concomitent cu schimburile 
economice și tehnico-științifice 
cunosc o permanentă dezvol
tare legăturile culturale româ
no-sovietice, factor important 
în adîncirea cunoașterii reci
proce, în întărirea prieteniei 
dintre popoarele noastre.

Un eveniment de mare im
portanță în evoluția ascen

cartierul Mirpur
lind o dată precisă în acest sens. 
Cînd acest lucru va fi realizat, 
militarii șl persoanele civile afla
te în prizonierat vor fi eliberate. 
De asemenea. în declarație se 
subliniază că Nguyen Van Thieu 
trebuie să demisioneze imediat, 
Iar Administrația de la Saigon să 
înceteze politica războinică, să 
pună capăt programului de „paci
ficare” și să garanteze poporului 
libertățile democratice, după care 
G.R.P. va discuta cu Administra
ția de la Saigon problema formă
rii unui guvern de Uniune națio
nală în scopul organizării alege
rilor pentru Adunarea consti
tuantă. In Vietnamul de sud ur
mează să aibă loc alegeri gene
rale potrivit unor modalități con
venite între forțele politice, în 
scopul de a le asigura efectiv ca
racterul liber, democratic șl echi
tabil, să fie elaborată o Constitu
ție și stabilit un guvern definitiv.

Peste 100 de militari și po
lițiști din Bangladesh au fost 
uciși în cursul ciocnirilor cu 
membrii minorității Bihari ce 
au avut loc în suburbia Mir
pur, a anunțat la Dacca un 
purtător de cuvînt, citat de a- 
gențiile France Presse și U- 
nited Press International.

Relatînd un incident 
cursul căruia soldații au 
mitraliați în perioada interdic
țiilor de circulație, purtătorul 
de cuvînt a declarat că „tru
pele nu se vor lăsa din nou 
hărțuite“ și că, dacă se vor mai 
produce asemenea incidente, 
va fi lansată o amplă operațiu
ne militară.

în 
fost

tenln.

Imagine din portul Colombo.
nară dintre reprezentanții 
ților de Cruce Roșie din 
Coreeană șl Coreea de Sud.

Reprezentantul Crucii Roșii din 
R.p.n. Coreeană a făcut noi pro
puneri cu privire la agenda de 
lucru a convorbirilor propriu- 
zise. Este vorba de înscrierea pe 
ordinea de zi a problemei căută
rii familiilor și rudelor care tră-

lesc despărțite în nord șl în sud 
și realizării vizitelor lor libere și 
schimburilor poștale ; a problemei 
reunificării conform liberului 
consimțămînt, a familiilor care 
trăiesc despărțite în nord și în 
sud; soluționarea într-un spirit u- 
manitar a altor probleme.

• AGENȚIA A.C.T.C. Informea
ză că la Panmunjon a avut Ioc 
joi cea de-a 17-a întîlnire prelimi-

societă-
R.P.D.
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Sărbătoarea 
Ceylonului

Acum 24 de ani, Ia 4 fe
bruarie 1948, poporul ceylo- 
nez trăia un moment de 
mare însemnătate in zbuciu
mata sa istorie : după patru 
secole și jumătate de domi
nație colonială, de jaf și a- 
suprire, el pășea pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare.

In cele peste două decenii 
care s-au scurs de la apari
ția tinăruiui stat, insula Cey
lon (denumită și „Perla ecua
torului“, cu o suprafață de 
65 000 kilometri pătrați și o 
populație de 12 milioane de 
locuitori) a cunoscut un șir 
intreg de schimbări cu carac-

vernul condus de doamna Si- 
rimavo Bandaranaike — gu
vern din care fac parte par
tidele Shri Lanka Freedom 
Party, Lanka Sama Samaj 
Farty și Partidul Comunist 
— acționează în sensul înfăp
tuirii unor ample reforme 
sociale și economice, pentru 
dezvoltarea sectorului de stat 
al economiei și activizarea 
politicii externe de neutrali
tate și dezvoltare a relațiilor 
cu toate statele in spiritul 
coexistenței pașnice.

Militind cu consecvență 
pentru împlinirea dezideratu
lui major, vital, al consolidă-

Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului E-
“ "Zlnj VClll 1/111 L Uț 1111
bru supleant al Comitetului

23 de patrioți 
sud-coreeni

•>-z>Zz '"ft

au fost arestați
în urma proclamării „stării 

de urgență“ în Coreea de sud, 
autoritățile de la Seul au a- 
restat 23 de revoluționari și 
patrioți sud-coreeni din cele 
mai diverse pături ale popu
lației — muncitori, țărani, 
funcționari, intelectuali. Aceș
tia, relevă agenția A.C.T.C., au 
desfășurat la Seul, Daigou și 
Pohang diferite activități în 
vederea formării unor organi
zații revoluționare, cu scopul 
de a desfășura lupta pentru 
salvarea națională, de a realiza 
democratizarea societății sud- 
coreene și reunificarea patriei 
în condiții de independență.

xecutiv al C.C. al P.C.R., oare 
face o vizită in Elveția la invi
tația Comitetului Central al Par
tidului Muncii din această țară, 
a avut, joi, la Lausamne, o întâl
nire cu o delegație a P.M.E.

Cu acest prilej, s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra 
problemelor privind -activitatea 
și preocupările actuale ale celor 
două partide, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor dintre ele, 
precum și probleme aftuale ale 
situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești. Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate, 
de caldă prietenie tovărășească.

Delegația română s-a întîlnit, 
de asemenea, la Casa Poporului 
din Lausanne cu membri ai Co
mitetului director al Partidului 
Muncii din Elveția din cantonul 
Vaud, precum și cu Jilbert 
Baechtold, membru în conduce
rea Partidului Socialist din El
veția, deputat în Parlamentul 
Federal, membru al Comisiei de 
politică externă a acestui orga
nism. Totodată, delegația a fă
cut o vizită la sediul „Societății 
de lectură“ din Geneva, al cărui 
membru a fost, la începutul se
colului nostru, și V. I.

Avocații Angelei Davis, cu
noscuta militantă americană 
pentru drepturile civile ale 
populației de culoare, au ca
lificat drept o evidentă în
călcare a Constituției S.U.A. 
noua lege adoptată de auto
ritățile statului California, 
care interzice orice demon
strații în fa(a clădirii tribu
nalului din San Jose. In vir
tutea acestei legi, poliția din 
orașul californian, unde se 
desfășoară audierile prelimi
nare în procesul Intentat An
gelei Davis, a arestat 18 per
soane.

Adunare festivă la Moscova 
consacrată aniversării

Tratatului româno-sovietic

ter înnoitor. Au fost făcute 
eforturi multilaterale de mo
dernizare a agriculturii și de 
dezvoltare a industriei. Edi
ficatoare in acest sens sînt 
obiectivele economice puse în 
funcțiune in cadrul unor noi 
sectoare ale industriei : uzi
ne chimice, fabrici de ciment, 
uzine farmaceutice, de trico
taje, textile ete. Pe harta 
țării insulare au apărut ase
menea importante repere in
dustriale ca fabrica de cau
ciuc și anvelope de Ia Kelani, 
oielăria de la Aruwola. fa
brica de mașini-unelte de la 
Iakkola. In domeniul agricul
turii a fost întreprinsă o 
campanie pe plan național 
pentru realizarea unui am
plu program de irigații și de
frișări, avînd ca scop limita
rea importului de produse 
agro-alimentare.

Odată cu victoria în alege
rile generale din mai 1970 a 
forțelor de stingă, s-au creat 
condiții mai favorabile pen
tru înfăptuirea aspirațiilor 
poporului ceylonez spre pro
gres economic și social. Gu-

rii independenței și al afir
mării depline a națiunii cey- 
loneze, guvernul Bandara
naike a acționat, așa cum 
se afirma, de altfel in mesa- 
jul-program al guvernării 
„pentru ea Ceylonul să devi
nă o republică independentă, 
liberă și suverană“. După 
evenimentul memorabil de 
acum 24 de ani și ca o ur
mare firească pe drumul pro
gresului și al libertății, hotă- 
rirea cu privire la abolirea 
statutului de dominion în ca
drul Commonwealthului și la 
proclamarea Republicii Shri 
Lanka vine să întărească 
identitatea proprie a „perlei 
ecuatorului“ e menită să mar
cheze eforturile în direcția 
consolidării independenței 
politice și economice.

In spiritul relațiilor rodni
ce de prietenie și colaborare 
statornicite între România și 
Ceylon, poporul, tineretul 
nostru, își exprimă încrede
rea in mersul înainte al po
porului din îndepărtata țară 
insulară, pe drumul progre
sului, prosperității și păcii.

• LA BONN s-au încheiat 
convorbirile desfășurate, timp 
de două zile, între Michael 
Kohl, secretar de stat la Con
siliul de ~
mane, și 
stat Ia i 
R. F. a 
încheierii 
transportul 
R.F.G. _ . 
comunicatul pentru presă, con
vorbirile vor fi continuate la 
9 martie a.c„ la Berlin.

Miniștri al R. D. Ger- 
Egon Bahr, secretar de 
Cancelaria federală a 
Germaniei, în vederea 

i unui acord privind 
între R.D.G. și 

După cum informează

• NICOLAE GAVRILE- 
SCU, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Româ
nia în R.P. Chineză, a făcut 
joi o vizită de prezentare lui 
Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, priete
nească.

Aproximativ 30 000 de irlan
dezi au participat miercuri seara 
pe străzile Dublinului la o de
monstrație de protest împotriva 
incidentelor violente care au a- 
vut loc recent la Londonderry, 
în Irlanda de Nord. Elemente 
extremiste din rîndul demon
stranților au incendiat localul 
ambasadei Marii Britanii în Re
publica Irlanda, blocînd apoi 
accesul pompierilor. Flăcările 
au mistuit întreaga clădire, pa
gubele materiale fiind estimate 
la aproximativ 250 000 de lire 
sterline.

în legătură cu aceasta, amba
sadorul Marii Britanii la Dublin, 
Sir John Peck, a prezentat joi 
primului ministru irlandez, 
Jack Lynch. un protest oficial 
din partea guvernului englez.

Guvernul Marii Britanii a a- 
nunțat joi trimiterea altor 550 
de militari „pentru a întări de
tașamentele dislocate în Irlanda 
de Nord în vederea menținerii 
ordinii“. Efectivele britanice au 
ajuns, astfel la 15 000 de oa
meni.

MOSCOVA 3 — Coresponden
tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite: Cu prilejul celei de-a 
24-a aniversări a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală dintre România și U- 
niunea Sovietică, la Casa priete
niei popoarelor din Moscova a 
avut loc, joi, o adunare festivă, 
organizată de Uniunea Asocia
țiilor sovietice de prietenie și le
gături culturale cu țările străi
ne și Asociația de prietenie so- 
.vieto-română (A.P.S.R.).

La adunare au participat N. A. 
Pankov, vicepreședinte al Uniu
nii Asociațiilor sovietice de prie
tenie și legături culturale cu ță
rile străine, N. Sikaciov, direc
tor în M.A.E. al U.R.S.S., vice
președinți ai conducerii centra
le a A.P.S.R.

V. P. Moskovski, prim-vice- 
președinte al conducerii centra
le a A.P.S.R., a prezentat unele 
aspecte privind dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabora
re dintre cele două popoare în 
această perioadă.

A. V, Riabinin, vicepreședinte 
al conducerii centrale a A.P.S.R.,

Peste 1,8 milioane de tineri 
specialiști, care au absolvit în 
1971 diferite institute de învă- 
țămînt superior și școli medii 
profesionale, au început să lu
creze în toate ramurile econo
miei naționale a Uniunii So
vietice. După cum precizează 
Direcția Centrală de Statistică, 
această cifră este superioară 
numărului absolvenților din 
1970.

a relevat apoi dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare, a urat 
poporului român noi succese în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

A luat apoi cuvîntul Ion Cii>-,’ 
botaru, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României în Uniu
nea Sovietică.

Cu același prilej, la Casa prie
teniei din Moscova a . fost orga
nizată o expoziție ilustrînd dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări.

Convorbiri între 
conducătorii sovietici 

si Anwar Sadat
Joi au început la Moscova con

vorbirile între conducătorii sovie
tici și Anwar Sadat, președintele 
Republicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, in
formează agenția TASS.

Au fost examinate probleme 
ale stadiului relațiilor sovieto- 
egiptene și a fost confirmată 
hotărîrea ambelor părți ca, în 
conformitate cu Tratatul de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări, să fie continuată 
neabătut dezvoltarea și întărirea 
acestor relații. O atenție deosebi
tă a fost acordată situației din 
Orientul Apropiat.

FUGA — Panoramic ambele se
rii - rulează la Patria (orele 10: 
15; 19).

O DUMINICĂ PIERDUTA : ru
lează la Central (orele 9.15: 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Lumina (ora 19,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Capitol (orele 9; 11.30; 14; 16,15:
18,30; 20,45). Melodia (orele 9.30: 
12: 16; 18 30: 20,45).

ULTIMUL RĂZBOINIC ; rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 20.15); 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21). București (ortle 9: 11.15: 
13,30; 16. 18,30; 21).

AVENTURI TN ONTARIO ; ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 21), Festival (orele

9; 11,15; 13,30: 16; 13,30; 20,45), Fa
vorit (orele 9.15; 11.30: 13.45: 16;
18.15; 20.30)

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
13,30; 20.45) Grlvita (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,15: 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18.15; 20.30).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Doina (orele 11.30; 13,45: 16; 18.15; 
20,30).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Feroviar (orele 9: 11,15: 13.30; 16: 
18,30: 20,45), Excelsior (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30), Aurora 
(oreie 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9: 11,15: 13,30: 16;.
18,15; 20,30).

SA CUMPĂRĂM O MAȘINA DE 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare), 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20.15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE ; 
rulează la Volga (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern (ore

”gț P E N T
le 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

DECOLAREA : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 17,30: 19,30),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză la înfrățirea (orele 15,30; 17,45: 
20).

ABEL, FRATELE TĂU : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15),

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18;
20,15).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45: 20), Floreasca (orele 
15,30; 18 20,30), Arta (orele 15,30;
18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18;

20,15), Giulești (orele 15,30; 18:
20,30).

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30: 17,45: 20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

ARTICOLUL 420 : rulează la Lira 
(orele 15,30; 19).

SORGUL ROȘU : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 19). Miorița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 19).

HELLO DOLLY : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 19).

U L D V. L
.................................... .................... ...........; . .

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Vitan (orele 15.30: 18; 20,15).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Progre
sul (orele 16; 19).

AEROPORTUL : rulează la Vii
torul (orele 16; 19), Cosmos (orele 
15,30; 19).
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Opera Română : DON JUAN — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă :

—————
BER

CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” (Sala Comedia) : CUI 
I-E FRICĂ DE VIRGIN1A 
WOOLF ? — ora 20; (Sala Studio): 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARĂ — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : OMUL 
CARE... — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : GAIȚELE — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” (Schitu 
Măgureanu) : ZIARIȘTII — ora 20; 
(Sala Studio) : DOMNIȘOARA DE 
BELLE-ISLE — ora 20; Teatrul 
de Comedie : NICNIC — ora 20; 
(La Clubul Turturele) : ÎNTÎLNIRI 
— ora 17; Teatrul Mic : PISICA 
SĂLBATICA — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : NUNTA LUI FIGARO — 

ora 19,30; Teatrul ,.C. Tănase” 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Cal. Victoriei) : ȘI FEMEI 
LE JOACĂ FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : FETELE 
DIDINEI — ora 19,30; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : BU 
ALI — ora 15; (Str. Academiei) : 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 17; Studioul „Casan- 
dra” al I.A.T.C. : ȘEFUL SECTO
RULUI SUFLETE — ora 20; Circul 
Globus : 72 CIRC 72 — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română” : 
CONCERT DE MUZICA POPU
LARĂ ROMANEASCĂ — ora 
19,30; Teatrul ..Ion Creangă“ : 
SNOAVE CU MĂȘTI — ora 16.

VINERI. 4 FEBRUARIE 1972

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9.05 Mai aveți o întreba-

re ? 10,00 Curs de limba germa
nă (I). 10,30 Film serial „Sebastien 
și secretul epavei”. 10,55 Confrun
tări. 11,15 Biblioteca pentru toți. 
12,00 Telejurnal. 15,30 Teleșcoală. 
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. 17,35 Prietenii lui 
Așchiuță. 18,00 Călușelul transilvă
nean. 18,20 Revista literară TV.
18.45 Stop-cadru. 19,10 Tragerea 
Loto. 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. „Isprăvile lui 
Mighty Mouse“ : filmul „Cade ce
rul !” 19,30 Telejurnal. 20,00 Croni
ca politică internă de Eugen Mân
drie. 20,15 Film artistic. „Melodii 
nemuritoare”. Un film despre via
ța compozitorului Pietro Mas- 
cagni. 21,50 Drumuri în istorie. O 
nouă emisiune consacrată prezen
tării monumentelor și muzeelor 
țării. 22,05 Din dansurile și muzi
ca popoarelor. 22,30 „24 de ore“.
22.45 Din țările socialiste.
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