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cam răspunsuri pornite 
din diferite colțuri de 

țară. înt gîndurile colective
lor de muncă din întreprinderi 
care, răspunzînd chemărilor 
lansate cu cîteva zile în urmă 
din fabrici și uzine pe ramuri 
de activitate, se angajează In 
marele, în cuprinzătorul avînt 
caracteristic întrecerii socialis
te, făcînd publice, odată cu 
dorința de a munci mal mult 
și mai bine ca pînă acum, 
odată cu hotărîrea de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
traducerea în viață a sarcini
lor deosebite repartizate aces
tui an al cincinalului, obiecti
vele concrete ale activității lor. 
Regăsim în aceste răspunsuri, 
vibrantă demonstrație a anga
jării întregului nostru popor Ia 
înfăptuirea politicii partidului, 
directivelor Congresului al X- 
lea al P.C.R. problemele cele 
mal arzătoare ale dezvoltării 
economice șt sociale a țării. 
Chemările date publicității au 
dezvăluit prin însuși conținutul 
lor esența, direcția fundamen
tală a întrecerii socialiste din 

! acest an : creșterea producției
In toate domeniile de activita
te, folosirea cu maximum de 
eficiență a bazei tehnice, a re
surselor materiale și umane, 
ridicarea neîntreruptă a efici
enței economice. Aceste repere 
de definiție ale oricărei econo
mii moderne se regăsesc, ecou 
amplificat Ia dimensiunile 
reale ale posibilităților exis
tente în fiecare Ioc de muncă, 
în răspunsurile întocmite cu 
dorința de a fructifica la cote 
superioare de eficiență disponi
bilitățile de 
gență, de 
rească.

întrecerea
1972 a început.

Cosemnatare ale angajamen
telor formulate tn întrecere de 
colectivele din întreprinderi, 
din fabrici șl uzine, din insti
tute de cercetare și proiectare, 
organizațiile U.T.C. sînt pe de
plin conștiente de rolul lor în 
mobilizarea maselor de tineri 
Ia îndeplinirea punct cu punct 
a sarcinilor înscrise cu maximă 
responsabilitate în programul 
de muncă al acestui an. Ape- 
Tînd cu pricepere la Inventivi
tate, Ia formele proprii de ac
tivitate în munca cu tineretul, 
organizațiile U.T.C. sînt ferm 
hotărîte să-șl înscrie în anul 
Semicentenarului o contribuție 
de prestigiu la succesul între
cerii socialiste.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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energie, de lntell- 
dâruire munclto-

«oclaltst* pe anal

Plecarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la Arad pentru a participa la
aniversarea Uzinei de vagoane

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
plecat joi seara la Arad, pen
tru a participa la festivitățile 
prilejuite de aniversarea a 80 
de ani de activitate a Uzinei 
de vagoane Arad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizll și Maxim Ber- 
ghianu.

La plecare, pe peronul Gării 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană,

Gheorghe Radulescu, Ilie Ver- 
det, Florian Dänälache, Emil 
Drägänescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Stoica, Stefan 
Voitec, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Miu Dobres- 
cu, Mihai Gere, Vasile Patili- 
net, Ion Stänescu.

EREPEELE

ÎNTREPRINDEREA ÎNTREPRINDEREA
DE TRANSPORT AUTO MINIERA BARZA

ORADEA
Convorbire cu VIOREL IEPURE,

secretarul comitetului U.T.C.

La adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii de 
la I.T.A. Oradea în care s-a ana
lizat activitatea economică pe
1971 și sarcinile ce revin colec
tivului pe planul în curs, în ma
joritatea 
revenit ca un leit-motiv la ideea 
că deși deloc ușoare sarcinile pe
1972 vor putea fi substanțial de
pășite, că vor putea fi îmbunătă
țiți radical toți indicatorii planu
lui.

— De la aceste premise 
pornit oamenii muncii din între
prinderea noastră în hotărîrea lor 
entuziastă de a răspunde imediat 
la întrecerea socialistă pe 1972

planul m curs, în 
luărilor de cuvînt s-a

au

lansată de I.T.A. Iași — ne de
clara Ia sfîrșitul adunării, unul 
dintre semnatarii răspunsurilor, 
tovarășul Viorel Iepure, secreta
rul comitetului U.T.C. Adică, de 
la convingerea că dispunem de 
mari rezerve interne, nici pe de
parte epuizate, pe care avem da
toria să le punem în valoare.

In principal, colectivul oameni
lor muncii din I.T.A. Oradea au 
hotărît să răspundă la chemarea 
tovarășilor lor din I.T.A. Iași cu 
următoarele angajamente : Depă-

ROMULUS LAL
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dacă Mii ne Începe
SEMĂNATUL AȚI AVEA 

CE iNSĂMlNȚA ?
...o întrebare la care nu toate unitățile 

agricole pot da un răspuns pozitiv
Se spune câ „ceea ce semeni, aceea culegi”. Poate și de 

aceea prima dintre grijile gospodarului (sau așa ar trebui 
să fie) este de a-și asigura din rimp semințele în, cantitățile 
necesare și din soiurile cele mai bune. Firesc, deci, ca acum, 
în prag de campanie agricolă să adresăm întrebarea : daca 
mîine ar trebui să începeți semănatul ați avea ce semăna ?

în județul ILFOV, ca numitor 
comun al răspunsurilor pot fi 
considerate cuvintele ingineru
lui Cornel Bernat, președintele 
cooperativei agricole din Vă- 
răști : da, am avea ce semă
na ; niciodată n-am stat mai 
bine ca în acest an în ce pri
vește asigurarea semințelor 1 
Drept mărturie sînt aduse cifre, 
însăși activitatea din aceste 
zile cînd camioanele și atela
jele transportă de la bazele 
Centralei de valorificare a ce
realelor, sau de la cooperati
vele agricole producătoare, se
mințele necesare. Cooperatorii 
din Văfăști, de pildă, au de a- 
cum in magaziile cooperativei 
cele 16 tone de mazăre necesa
ră executării semănatului pe 
cele 75 hectare planificate, în 
aceste zile continuîndu-se cu 
transportul de la bazele de re
cepție Fundulea și Urzicen» a 
porumbului de sămînță din hi
brizii dubli 405, 330, 310
douăzeci si una de tone în to
tal. La Florești, președintele 
cooperativei agricole, tovarășul 
Păun Z. Pană se arată satisfă
cut de faptul că ieri la amia
ză au fost aduse în cadrul u- 
nității ultimele cantități de.floa- 
rea-soarelui pentru semințe". 
Cu excepția semințelor de lu- 
cernă, toate celelalte semințe 
le avem în magazie, ne spune

tovarășul Băun Z. Pană. Cel 
tîrziu, începînd de luni vom în
cepe repartizarea acestora pe 
ferme, brigăzi, și echipe, în 
scopul gospodăririi acestora, a 
schimbării și tratării înainte de 
semănat. Așa au cerut mem
brii cooperatori ce au semnat 
angajamentul de a lucra în a- 
cord global, și noi asa vom 
face". Iar la C.A.P. Valea Ar- 
govei tovarășul Vasile Zglobiu, 
ne răspunde printr-o întrebare : 
ce probleme să avem noi cu 
semințele cînd cooperativa re
zervă anual 1 200 de hectare 
loturilor semincere ? Și, într-a
devăr, cooperativa agricolă din 
Valea Argovei nu numai că și-a 
asigurat singură întregul nece
sar de semințe (cu excepția flo- 
rii-soarelui pentru care va tre
bui să primească semințe elită), 
dar a și livrat unităților veci
ne aproape cinci sute de tone.

Și. din cîte aveam să ne con
vingem, mărturiile interlocuto
rilor noștri nu reflectau doar 
situații singulare. Măsurile a- 
doptate de către Comitetul ju
dețean de partid de for și Di
recția agricolă au permis asi
gurarea pe plan local a unei 
bune părți din cantitatea de se-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lll-a)

Cadre pentru irigații
a cadrelor necesare. în acest 
sens, au fost recrutați numeroși 
țărani cooperatori, dornici să-și 
însușească o asemenea nouă 
meserie, cerută de necesitățile 
modernizării agriculturii. Peste 
1 500 dintre ei, grupați tn 13 
centre organizate pe lingă sta
țiunile de mașini șl tractoare, 
se pregătesc să devină moto- 
pompiști.

(Agerpres)

t Anul acesta, în județul Ialo- 
) mita se va iriga o suprafață de 
k peste 200 000 ha, situîndu-se 
k astfel, printre județele cu cea
* mai mare suprafață irigată din
► țară. Pentru întreținerea rețe- 
b iei de transportare a apei, dar 
. mai ales pentru mînuirea in-
* stalațiilor de pompare și a ce- 
) lorlalte utilaje folosite în aceas-
> tă muncă, în județ se desfășoa- 
, ră o largă acțiune de pregătire

Lucrări

de îmbunătățiri
funciare

Timpul favorabil din ulti
mele zile a permis intensifi
carea lucrărilor pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare în 
județul Satu-Mare. In cîmpia 
rîuiilor Someș și Crasna. nu
meroși țărani cooperatori exe
cută lucrări de îndiguiri, mai 
ales în raza comunelor Mofti- 
nu Mare, Supur, Apa, Media
șul Aurit, Votau și altele. Vină 
acum au fost executate canale 
noi pe lungime de peste 20 
km și au fost desfundate ca
nalele existente pe 100 km.

Potrivit planului, în acest 
an în județ va fi scoasă de 
sub influența excesului de u- 
miditate o suprafață de 50 000 
hectare.

(Agerpres)

Lucrările de pe șantierele de 
construcții industriale continuă 
intr-un ritm susținut și în a- 
ceste zile de iarnă. Conform da
telor centralizate la Ministerul 
Construcțiilor Industriale. în lu
na ianuarie, colectivele marilor 
trusturi au realizat un volum de 
lucrări de construcții-montaj e- 
ehivalent cu 28 la sută din pla
nul primului trimestru al anului 
1972.

Constructorii de pe șantierele 
platformei industriale-Tîrgoviște 
— au raportat primele succese. 
Pe șantierul Uzinei de strun
guri au fost executate, de e- 
xemplu, multe din lucrările 
prevăzute pentru întregul tri
mestru. De asemenea, pe șantie
rul viitoarei fabrici de rulmenți 
de la Alexandria, cu toate greu
tățile sezonului rece, lucrările 
sînt avansate.

Mlff
TERII

PLANUL COMUN
SA FIE

Stăteam sus, pe ultima 
treaptă și urmăream în tăce
re chipurile a sute de tineri 
aplecați asupra mașinilor — 
vedeam ca în palmă tot ce 
se mișca în marea hală — și 
am avut deodată impresia că 
nu sînt pur și simplu pe o 
treaptă a unei scări care lega 
blocul administrativ de corpul 
întreprinderii, ci la o adevă
rată tribună. M-am simțit tul
burat și am tras cu ochiul la 
însoțitorul meu, LUCIAN E- 
NACHE, secretarul comitetu-

Interviu cu NICOLAE STOICA
secretarul comitetului U.T.C.

Zilele trecute în cadrul adună
rii generale a reprezentanților oa
menilor muncii, colectivul de la 
întreprinderea minieră Barza a 

răspuns chemării la întrecerea so
cialistă
Lupeni, formulîndu-și angaja
mentele concrete, mobilizatoare

lansată de minerii din

menite să reflecte potențialul 
creator, abnegația și dăruirea a- 
cestui reputat colectiv mineresc 
din Țara Zarandului. Obiectivele 
înscrise în angajament ne sînt 
prezentate de tovarășul Nicolae

AL. BALGRADEAN 
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COMUN
Intr-adevăr

1971g PAS VIGUROS ÎN CINCINAL

AGRÌCOLE
dût ftjiïûyadfy

19ÓÓ-197O

1®O

Planurile oomune de măsuri e- 
laborate de Ministerul Educației 
și învățămintului și U.A.S.R. 
reprezintă un important ghid 
practic al activității universitare 
vizînd in special stabilirea unor 
delimitări clare a responsabili
tăților asumate, atît din partea 
conducerilor de institute, cit și 
din partea asociațiilor studen
țești.

La sediul Consiliului U.A.S. 
din I.P. Cluj, primul interlocu
tor este președintele, tovarășul 
Vasile Iancu. „Planul nostru co
mun de activități cu rectoratul a 
fost discutat încă din prima șe
dință de Senat. Printre obiecti
vele care au revenit asociațiilor 
și au fost considerate printre 
primele realizări din acest an u- 
niversitar se numără programul 
dezbaterilor pe teme profesio
nale ținute începînd de la nivelul 
grupelor, încadrarea studenților 
repetenți în colectivul noului an 
pentru a fi integrați preocupări
lor generale și pentru a se evita 
cazurile de indisciplină generate 
în trecut de această categorie, 
urmărirea stadiului lucrărilor de 
casă și proiectelor pentru reali
zarea lor în timp, stabilirea ca
drului adecvat pregătirii pentru 
sesiune. Dar, în același timp, in 
ședința Senatului au fost con
cretizate și reformulate sub o 
formă îmbunătățită o serie de o- 
biectave noi. Astfel, la stabilirea

calin stanculescu

lui U.T.C. de la Uzina de re- 
parații-auto din Tecuci. 
„Adeseori e într-adevăr o tri
bună. In pauze sau după pro
gram, cînd încetează pentru 
puțin acest vuiet de motoa
re, ne adresăm de aici tineri
lor, punem în discuție proble
mele de producție sau de 
disciplină și căutăm împreu
nă soluții". Apoi, Lucian E- 
nache începe să-mi vorbeas
că despre tineri, mi-i arată la 
mașinile lor, îmi spune de 
unde sînt de loc, cum erau a- 
cum patru ani și cum sînt a- 
cum, îmi povestește întîm- 
plări semnificative. „Cutare 
tînăr ne face mari necazuri 
și a fost nevoie să discutăm 
cu el săptămîni și luni în 
șir. Cu cel de la strungul din 
față a mers mai ușor și 
tot așa despre ceilalți tineri, 
despre devenirile lor și aproa
pe nimic despre el, Lucian 
Enache, deși de numele lui 
este legată o parte din bio
grafia acestei organizații: a- 
cum patru ani, cînd a fost 
ales secretar al comitetului 
U.T.C. de la U.R.A. Tecuci, 
organizația U.T.C. de aici era 
cunoscută nu numai în mu
nicipiu ci și în județ ca una 
care „creează cele mai multe 
probleme", iar acum, în 1972,

ION CHIRIC
(Continuare în pag. a ll-a)

CEA MAI MARE RECOLTĂ DE CEREALE DIN ISTORIA ROMÂNIEI

In agricultură — cca de a doua mare ramură 
economică — s-au obținut in 1971 rezultate de 
prestigiu. Datele cuprinse în graficul alăturat 
sînt, desigur, sugestive dar insuficiente pentru a 
înfățișa, la adevăratele proporții, evoluția agri
culturii țării noastre in primul an al cincinalului. 
Pentru că orice încercare de a schița un tablou, 
chiar și sumar, al realizărilor obținute in acest 
domeniu nu poate omite că în 1971 producția de 
cereale boabe, ajungind la 14.5 milioane tone, este 
cea mai mare recoltă obținută pină în prezent în 
România : că la toate culturile, cu excepția pro
ducției de fructe s-au obținut recolte net superi
oare mediei realizate în perioada anilor 
1966—1970 : cu 892 mii tone mai mult Ia grîu. cu 
523 mii tone la porumb, cu 482 mii tone Ia sfeclă 
de zahăr, cu 805 mii tone Ia cartofii de toamnă 
ș.a.m.d. 1971 este anul in care efectivele de ani
male au sporit într-o proporție însemnată, iar 
agricultura a livrat populației ca și industriei 
prelucrătoare cantități net superioare realizărilor 
din 1970, la carne, lapte, ouă și alte produse 
animaliere.

Factorii care au favorizat obținerea acestor im
portante succese sînt. desigur, numeroși. în pri
mul rind, trebuie relevată munca plină de abne
gație a țărănimii noastre muncitoare, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură. Apoi, nu trebuie uitat 
că 1971 este anul în care statul a făcut. în conti
nuare, importante eforturi pentru dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-materiale a agricul
turii, alocind în acest scop 15 la sută din totalul

fondurilor de Investiții destinate ramurilor pro
ductive. Ca urmare, a sporit gradul de înzestrare 
tehnică a agriculturii, s-a diversificat gama de 
mașini și utilaje ; o suprafață de circa 230 mii 
hectare a fost amenajată pentru irigații, totalul 
suprafețelor astfel amenajate ajungind la finele 
anului 1971 la 962 mii hectare ; s-au pus în func
țiune noi sere, s-a extins patrimoniul vitipomicol ; 
în întreprinderile agricole de stat ca și în coope
rativele de producție au intrat în producție noi 
complexe de creștere și îngrășare industrială a 
porcilor, pentru vaci de lapte și tineret taurin, 
complexe avicole. In sfirșit, dar nu în ultimul 
rind o influență deosebit de favorabilă pentru 
dezvoltarea producției agricole au avut-o măsurile 
inițiate de conducerea partidului pentru perfec
ționarea conducerii și organizarea 
unitățile agricole socialiste, precum 
bunătățirea formelor de retribuire 
cooperativele agricole.

Relevînd succesele, într-adevăr 
obținute în agricultură e necesar, în același timp, 
să subliniem că in acest domeniu mai avem încă 
multe de făcut pentru a asigura deplina valo
rificare a imenselor resurse de care dispunem. 
De altfel, in această ramură prevederile de plan 
pentru o seamă din indicatorii de bază n-au fost 
îndeplinite. Rămîne ea o sarcină de prim ordin 
a tuturor lucrătorilor din agricultură valorificarea 
deplină a marilor resurse existente, fructificarea 
maximă a bazei tehnico-materiale create.

producției în 
și pentru îm- 
a muncii in
prestigioase,

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

PLEDOARIE 
PENTRU 

DEMNITATE
O tînârâ trăiește o drama.
La locul de muncă, pe unul din șantierele Capitalei, își face 

datoria și se bucură de o bună apreciere. Drama începe în 
afara șantierului, în ceasurile libere cînd tînăra, se vede ne
voită să-și renege meseria, și aceasta pentru că în cercul de 
prieteni cu preocupări intelectuale pe care-i are, o profesie 
ca a ei — cea de zugrav-vopsitor s-ar bucura de puțin respect. 
Are acea tînără dreptate ? Are ea dreptul să plece privirea, 
să-și refuze dreptul la demnitatea pe care i-o dă profesia, 
munca ? lată ce părere au alti doi tineri, din cei ale căror 
scrisori ne-au sosit la redacție.

Elisabeta, dă-mi voie să mă 
adresez ție direct, ca intre noi, 
fetele. Articolul în care tu ai 
fost o „eroină“ m-a făcut să 
gîndesc la anii cînd și eu eram 
tînără ca tine. în rîndurile pe 
care ți le scriu aici nu caut să te 
judec, dar să știi că totuși nu-ți 
dau dreptate de felul cum ai 
procedat. Numai cine nu a trăit 
pe șantier te va judeca greșit. 
Eu te sfătuiesc să nu-ți mai 
ascunzi meseria, căci nu vei 
reuși să-ți clădești o dragoste 
pe minciună. Am să încerc 
să-ți povestesc și eu o întim- 
plare ce se aseamănă mult cu 
a ta. Am crescut într-o familie 
de oameni înstăriți, fără a duce 
lipsă de ceva (poate și din 
cauza aceasta nu am prea în
vățat carte). La un moment 
dat, a trebuit însă să muncesc 
— și m-am angajat pe un șan
tier. Deci. în 1965 lucram pe 
șantier la Fabrica de ciment

Am găsit aici și 
și răi. Am cunos- 
care lucra 
seară m-a

în șan- 
invitat 
dansa, 

refuzat.

din Tg. Jiu. 
oameni buni 
cut un băiat 
tier. Tntr-o 
la restaurant pentru a
M-am dus, nu l-am 
între noi s-a înfiripat o discu
ție. L-am întrebat, între altele, 
ce crede el despre fetele ce lu
crează în șantier. Iți spun sin
cer, nu mică mi-a fost mirarea 
cînd mi-a spus că el consideră 
fetele acestea ca fiind infe
rioare celorlalte, din alte locuri 
de muncă. Deci și pe mine mă 
vedea la fel. Din momentul a- 
cela l-am urît enorm. La o 
masă' vecină erau patru băieți 
eleganți și foarte distractivi. 
Unul din acești băieți a venit 
și m-a invitat la dans. în timpul 
dansului m-a întrebat unde lu
crez. I-am spus că lucrez în 
șantier. S-a uitat la mine și

(Continuare in pag. a lll-a)
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COMPUTER
de VASILE VETIȘANU

Tntr-o eră a științei și a tehnicii, cum ii place să se nu
mească cea în care trăim, a posibilităților inimaginabile de 
a acționa si de a obține cele dorite, in care computerele 
aleargă în întîmpinarea cunoașterii, se pare, după unii, că 
omului i-a rămas puțin de făcut. Au apărut idolii noi, pe 
care filozoful Bacon îi condamna într-o vreme, făuriți din 
șuruburi și rotițe, din mecanisme automatizate, care inva
dează spațiul sufletesc al individului. Credința unora în 
avantajele tehnicii îi, transformă în roboți ai respectivei dis- 1 
cipline, zeificînd fiecare promisiune, chiar incertă, pe care 1 
o simte prin apropiere. Se așteaptă o zi a comutatoarelor 1 
care se vor roti, după un joc amețitor, pentru a ne oferi 
pe tavă toate cele necesare : material și spiritual. Gîndirea 
se va fixa, împietrită pe tabloul de comandă, iar sensibili
tatea va fi considerată o reminescență a trecutului, a epoci
lor de evaziuni sufletești, naive și copilărești. Le spunem 
toate acestea, poate cu o mică exagerare, dar pornind

spunem
- ■. ..— - —— — ---- - — „—j—. —._, — „- id de la

realități de Care nu ne îndoim, deoarece printre noi, în 
rîndul generației tinere există firescul îndemn spre cuceri
rile mari ale științei si tehnicii. Și, tocmai de acest îndemn e 
vorba, el fiind uneori rău înțeles, și prost dirijat, insuficient 
raportat la condiția umană, subiectivă, la conștiința ei.

Inconstestabil, avantajele științei și tehnicii, realzările la 
cere s-a ajuns, sînt o zestre a speței umane, dar ele nu se 
pot suprapune acesteia. Ele rămîn mijloace, omul dăinuie 
ca scop, si, nu invers. De aceea, poate niciodată ca în vea
cul nostru se cere un mare echilibru între forțele care ne 
slujesc nouă, în dominarea naturii, și între acele forțe care 
sălășluiesc.în natura umană. Tn această natură umană, care 
nu poate fi lăsată la periferia existenței, trebuie să crească 
cele mai trainice puteri sufletești, în stare să sensibilizeze 
lumea, să-i dea frumusețe și culoare. Este nevoie, mai mult 
ca oricînd, de o rînduială temeinică a pasiunilor, pentru 
a le îmbogăți valoarea cu tot ce ține de uman. Este nevoie 
de visare, de un idealism al vieții, în sens constructiv, așa 
cum sublinia secretarul general al partidului, în stare să 
potențeze umanul din om, să nu-l prefacă într-o anexă a 
mașinii. Altfel spus, într-o epocă galopantă, inventivă și 
scrutătoare a spațiilor cosmice, se impune cucerirea noas
tră,. a dinamicii sufletești creatoare de frumos, proprie nu
mai omului.. Singur el, omui, poate realiza cea mai com
plicată mașină, și tot el îi poate anula existența. Atunci 
de. ce să cădem retezați în fața minunilor mute, create de 
noi ? De ce să nu avem timp și pentru mărețiile naturii, 
pentru pasagiile frumoase ale cărții citite ? De ce să-i ere-

(Continuare în pag. a ll-a)
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PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

ION GHEORGHE MAURER

EXPOZIȚIE 

ȘCOLARĂ

Angajamentele in întrecerea socialista

AVlNTAT PROGRAM DE LUCRU
PENTRU ÎNTREGUL TINERET

Olimpiada 
albă

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer. a 
primit, joi la amiază, pe condu
cătorul delegației guvernamentale 
elene, ministrul Emmanuel Fthe- 
nakis, care participă la lucrările 
primei Sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare în
tre România și Grecia.

La primire au participat Cor
nel Burtică, ministru] comerțului

exterior, Francisc Păcuraru, am
basadorul României la Atena, 
precum și Jean Cambiotis, amba
sadorul Greciei la București.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor dintre Ro
mânia și Grecia, precum și unele 
aspecte ale situației internaționa
le actuale.

Convorbiri prietenești de lucru
în zilele de 9 și 10 februarie a 

avut loc, la Giurgiu, o întâlnire 
de lucru între Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, și 
Vălkan Șopov, ministrul agricul
turii și industriei alimentare al 
R.P. Bulgaria.

Cu acest prilej au fost exami
nate modul în care se desfășoa
ră colaborarea între cele două 
ministere, precum și posibilită
țile de dezvoltare a colaborării 
și cooperării în domeniul agri
culturii și industriei alimentare, 
intre Republica Socialistă Româ

nia și Republica Populară Bulga
ria. în cadrul întîlnirii, părțile 
s-au informat reciproc asupra 
stadiului dezvoltării agriculturii, 
realizîndu-se astfel un util 
schimb de experiență în dome
niul principalelor probleme care 
preocupă cele două ministere.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
prietenească, de deplină înțele
gere.

Programul întîlnirii de lucru a 
fost întregit cu vizite efectuate 
în întreprinderea agricolă de 
stat Giurgiu, în Complexul pen
tru creșterea industrială a por
cilor și Stațiunea centrală pen
tru irigații de la Băneasa.

La intrarea tn incinta Șco
lii postiiceale și a Liceului 
de arhitectură din Capi
tală, un afiș. Azi (ieri 
— n. a.) are loc vernisa
jul expoziției realizate de 
anul I — Arhitectură, post- 
liceal, in cinstea semicente
narului U.T.C. Primii care 
au onorat vernisajul au fost 
oolegii și profesorii.

Doisprezece elevi, după 
zile și zile de lucru, de de
plasări pe teren au realizat 
60 de exponate, toate deco- 
rind acum spațioasele culoa
re ale școlii. Sînt lucrări de 
artă plastică și decorativă și 
de estetică industrială. Do
vezi certe că elevilor le este 
Ia inimă profesia și au preo
cupări in folosul dobindirii 
ei șl in afara orelor de clasă.

Nota zece pentru inițiativă, 
pentru pasiune, pentru sti
mulentul adresat celorlalți 
colegi de a-i urma.

ÎNTREPRINDEREA
MINIERĂ BARZA

(Urmare din pag. ®

CRONICA
U. T. C.

Ieri s-a întors în Capitală 
delegația U.A.S.R. formată 
din tovarășii Sorin Ionescu, se
cretar al Consiliului U.A.S.R. 
și Cristina Schuch, membră a 
Consiliului U.A.S.R. care au 
participat la seminarul inter
național studențesc de la 
Hamburg pe tema „Pentru o 
universitate și o știință în 
slujba păcii și progresului so
cial“.

La sosire pe aeroportul 
București Otopeni, erau pre- 
zenți Dan Bîrliba, secretar a! 
Consiliului U.A.S.R., activiști 
ai Comitetului executiv al 
U.A.S.R.

Foto : AL. PRUNDEANU

Stoica, secretarul comitetului 
U.T.C.

— Angajamentul nostru preve
de depășirea planului la produc
ția globală și marfă cu 3 milioane 
lei, creșterea productivității mun
cii, peste sarcina planificată, la 
minereul extras cu 1,1 tone pe 
muncitor-an, creșterea vitezelor 
de avansare în galerii față de 
anul trecut cu 5 la sută, redu
cerea consumului de lemn de 
mină față de șarcina planificată 
cu 100 m.c., punerea în funcțiune 
a unor obiective cu 30—80 de 
zile mai devreme și altele.

— Un obiectiv important al 
colectivelor minerești îl constituie 
reducerea consumului de lemn de 
mină. Ele figurează la loc de 
frunte printre angajamentele lua
te pe acest an.

— Este și firesc. Reducerea 
consumului de lemn contribuie la 
scăderea prețului de cost, la 
creșterea eficienței economice. Nu 
vreau să vorbesc acum despre 
căile multiple prin care lemnut 
de mină poate fi economisit.

Vreau să mă refer la o inițiativă 
a organizațiilor noastre U.T.C. In 
această direcție. La adunarea ge
nerală a oamenilor muncii de la 
sectorul brusturi, utecistul Ni
colae Lup«, șeful unei echipe de 
mineri a propus extinderea sus
ținerii metalice în abataje și ru
larea armăturilor în mai multe 
coame. Pînă nu de mult ca și a- 
cum pe alocuri, susținerea se fă
cea cu lemn. Dezavantajul ? De 
multe ori acesta nu putea fi ră
pit. Or, stîlpii metalici pot fi u- 
tilizați de mai multe ori. Nu ne 
mulțumim însă numai cu atît și 
încercăm să valorificăm șina și 
țeava veche pentru a confecțio
na din ele stîlpi și pentru a re
aliza astfel importante economii 
de metal.

— Cum vor sprijini organizați
ile și comitetul U.T.C. acțiunile 
de calificare a muncitorilor ?

— Încă de anul trecut fiecare 
organizație a întocmit o listă cu 
tinerii care nu posedă nici o ca
lificare. Pe aceștia i-am îndru
mat să învețe o meserie. Au în
ceput cursurile de calificare pen
tru mineri, artificieri și operatori-

ÎNTREPRINDEREA
DE TRANSPORT AUTO

ORADEA
(Urmare din pag. I)
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de 
la 

vor

preparare care cuprind ■ 
muncitori. Dintre aceștia 
sută sînt tineri. In curînd se 
deschide cursuri de calificare în 
meseriile de mașiniști pentru 
pompe, ventilatoare, compresoa- 
re, locomotive de mină și mașini 
de extracție la care majoritatea 
cursanților vor fi tot tineri. In a- 
celași timp vom organiza acțiuni 
diverse pentru perfecționarea ca
lificării profesionale a tinerilor. 
Valorificînd propunerea unui alt 
utecist făcută în adunarea oame
nilor muncii de la sectorul Mu- 
șariu 3, am început să prezentăm 
în adunările generale ale organi
zațiilor U.T.C. periodic, câte o 
tehnologie avansată de producție 
chiar dacă ea va fi aplicată peste 
cîteva luni. Vrem să-i pregătim 
din vreme pe tineri despre ceea 
ce au de făcut.

SAPPORO 10 (Agerpres). — 
A opta zi a Olimpiadei albe de 
la Sapporo a consacrat pe unul 
din marii favoriți ai Jocurilor, 
italianul Gustavo Thoeni, deți
nătorul „Cupei Mondiale“, care 
în proba de coborîre îi dezamă
gise pe suporterii săi. Aflat în 
poziția a treia, după prima 
manșă a slalomului uriaș, 
Thoeni a dat întreaga măsură a 
talentului său în cea de-a doua 
manșă.

Gustavo Thoeni aduce prima 
medalie de aur Italiei la aceas
tă ediție a jocurilor.

In cursa de fond pe distanța 
de 50 km, schiorii norvegieni au 
făcut o adevărată demonstrație, 
reamintind de glorioasa tradiție 
a acestui sport în țara fiordu
rilor. Ei au cucerit medalia de 
aur cu Paal Tyldum, pe cea de 
argint cu Magne Myrmo și nu
mai tenacitatea sportivului so
vietic Vedenin, intercalat pe 
locul trei, i-a împiedicat să rea
lizeze un „triptic“ spectaculos.

Concursul de patinaj viteză 
feminin a continuat cu proba de 
500 m, în care victoria a revenit 
celei mai tinere concurente a- 
mericane Anne Hennlng, în vîr- 
stă de 16 ani. Nu este însă vorba 
de o surpriză. Noua stea a pa
tinajului feminin de viteză era 
prima favorită a probei ca ur
mare a numeroaselor concursuri 
cîștigate în acest sezon și a re
cordurilor mondiale stabilite la 
Davos în probele de 500 m și 
1 000 m. Deținătoarea titlului o- 
limpic Ludmila Titova (U.R.S.S.), 
deși nu a fost în formă prea 
bun? a obținut medalia de 
bronz, în timp ce compatrioata

COMPUTER

Sosirea unei delegații 
guvernamentale 

a R. P. D. Coreene
Joi seara, a sosit în Capitală 

o delegație guvernamentală a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de Hă Dam, 
ministrul afacerilor externe, 
care va face o vizită oficială 
în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. George Ma- 
oovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
Bueurețti, și membri ai amba
sadei.

Un plop din vremea lui 
Ștefan cel Mare

In parcul orașului Bistrița se 
află un bitrin plop negru, con
temporan cu... Ștefan cel Mare. 
Timp de o jumătate de mileniu, 
arborele s-a dezvoltat impetuos, 
atingind acum înălțimea de 35 m. 
Tulpina sa are un diametru de 
aproape 3 metri, măsurată nu la 
bază, ci la înălțimea de 2,60 m. 
Coroana bogată, dă uriașului 
copac un aspect de prospețime, 
specialiștii apreciind că el abia 
a atins prima sa tinerețe.

Becent, plopul gigant de la Bis
trița a fost declarat monument 
al naturii.

TREPTELE
(Urmare din pag. I)

se numără printre organiza
țiile U.T.C. cu cele măi bune 
rezultate din județ. 11 invit, 
din nou, pe Lucian Enache 
să-mi vorbească despre sine.

Își drege vocea și, cu glas 
tremurat, interiorizat, începe: 
„A fost greu la început... nu-i 
cunoșteam pe băieți..."

— Pe cîți din ei poți acum 
afirma că-i cunoști bine ?

— Din I 500 cred că-i cu
nosc bine pe 1 200.

— Oho I Nu sînt prea 
mulți ? Pînă unde merge a- 
ceastă cunoaștere ?
,— Ii știu cum îi cheamă, 
unde s-au născut, unde locu
iesc, cam ce caracter au, cum 
se comportă în uzină, în o- 
raș și acasă, știu dacă le pla
ce voleiul, fotbalul, sau boxul, 
ce cărți preferă, cum participă 
la acțiuni, în ce echipă lu
crează și cu cine, ce prieteni 
au. Dacă vreți, pot să vi-i 
spun pe cei ce s-au căsătorit 
în ultimele trei luni, pe cine 
au luat, în ce condiții locu
iesc. In calitate de secretar 
al comitetului U.T.C. m-am 
interesat îndeaproape de ei, 
nu pentru a-i cunoaște pur și 
simplu, și nu numai pentru 
a-mi îndeplini o datorie de 
secretar, ci pentru a-i ajuta 
în întemeierea unui cămin.

— Ai ajuns singur la ideea 
acestui procedeu ?

— Acum patru ani, după

CUNOAȘTERII
ce am fost ales secretar al 
comitetului U.T.C. pe uzină, 
secretarul de atunci al comi
tetului de partid m-a chemat 
la dînsul și m-a întrebat : 
„Ei, cum merge ?" Iar eu am 
început să mă plîng: că e 
greu, că uzina e nouă, că a- 
proape toți tinerii vin din 
mediul rural și nu știu ce-i 
aceea disciplină muncitoreas
că, că absentează foarte mult 
nemotivat... M-a ascultat pînă 
la capăt, apoi mi-a spus : 
„Ei, Luciene, te plîngi cam 
mult. Adu-ți aminte cum am 
lucrat eu cu tine : mi-au tre
buit zile și luni la rînd, și 
multă răbdare. Numai cu 
răbdare poți face ceva. Mergi 
la locul lor de muncă, aca
să la ei, află-le gîndurile. 
bucuriile, greutățile. Numai 
așa se poate face muncă de 
U.T.C."

Și așa am procedat. N-am 
făcut decît să-i urmez sfatul.

Lucian Enache și-a înche
iat confesiunea. Mai întîrziem 
puțin pe ultima treaptă a 
scării, acolo de unde vedem 
ca în palmă tot ce se mișcă 
în marea hală a uzinei, de 
unde-i poți vedea Uicrînd la 
mașinile lor — strunguri, fre
ze, raboteze, pe aproape toți 
tinerii uzinei. Lor, oare, Lu- 

. cian Enache, secretarul 
U.T.C., le-o fi povestit cum a 
ajuns să-i cunoască atît de 
bine ?

șirea planului producției globale 
cu 1 la sută; depășirea indicato
rului tone transportate cu 4 la 
sută din ceea ce reprezintă 500 
tone peste plan ; creșterea pro
ductivității muncii pe salariat cu 
1 la sută ; reducerea prețului de 
cost planificat cu 700000 lei și 
depășirea beneficiului planificat 
cu 1 200 000 lei.

— Fără îndoială că tinerii se

în cea mai bună stare fizică". 
Durata concursurilor ? Atît timp 
cît durează întrecerea, adică per
manent, cu etape periodice. Pen
tru că într-adevăr, astfel de o- 
biective ca : întreținerea cores
punzătoare a mașinilor, creșterea 
duratei lor în funcțiune, repara
țiile de cea mai bună calitate în 
ateliere, sporirea eficienței eco
nomice sînt, după cum spuneam, 
comandamente permanente ale 
muncii întregului nostru colectiv.

S (Urmare din pag. 1)
(’ dem desueți pe cei care se bucură și se emoționează copi- 1 
C lărește de căderea fulgilor de nea, de verdele unei frunze, ( 
( de răsăritul de soare, de o poveste de dragoste ? Sensibb < 
( lităjii trebuie să-i acordăm spațiul cuvenit. Ea se poate numi < 
r o a doua profesie, daca urmînd cursul de astronomie poți < 
? citi bolta înstelată, dacă exersînd la vioară, poți să cînți < 
r Balada lui Ciprian Porumbescu, daca învăfînd o limbă, îl ( 
( citești pe Goethe în original. ș> dacă, mai presus de toate, ( 
j te simți viteazul care zi de zi se cucerește, domină, acolo, ‘ 

în marele său spațiu sufletesc. Revoluția tehnico-științifică 4 
S în viata materială, este tot atît de prezentă si în viața spi- < 
<► rituală, ba chiar o determină pe aceasta. Orizontul spiri- s 

tual al unei generații se formează într-o continuă preluare < 
<► și depășire a ceea ce o fost preluat. Eroarea gravă poate J 
<► proveni dintr-;0 extaziere neacoperită î.n fața mi|loacelor de < 
4* care ne servim, mitizîndu-le, uitind că noi înșine, singurii, < 
<► sîntem aceia care le dăm durată în spațiu și timp. Prin J 

aceste mijloace atît de necesare nouă, trpbuie să eliberăm < 
omul de munca brută, apăsătoare, să-i deschidem drum sen- « 

<► sibilității lui, pentru tot ce e înălțător. a ’

sa, tânăra Vena Krasnova, ți-a 
adjudecat-o pe cea de argint.

• Echipa de hochei pe ghea
ță a U.R.S.S. continuă să se 
mențină pe primul loc tn ala- 
samentul turneului olimpic de 
la Sapporo. in meciul cu selec
ționata Poloniei hocheiștii so
vietică au făcut o adevărată de
monstrație obținând victoria cu 
scorul de 9—3 (4—0, 4—2, 1—1). 
Harlamov a fost cel mai efica
ce jucător marcînd trei puncte. 
Tot în grupa „A“ echipa Ceho
slovaciei, la capătul unei parti
de spectaculoase, a reușit să în
vingă ou 2—1 (0—0, 0—0, 2—1) 
echipa Suediei. Au marcat Ho- 
lik, Nedomanski și respectiv 
Eind. în cel de-al treilea meci, 
selecționata S.U.A. a cîștigat cu 
4—1 (2—1, 1—0, 1—0) jocul cu 
echipa Finlandei.

In grupa „B“ echipele Elve
ției și Iugoslaviei au terminat la 
egalitate : 3—3 (1—3, 1—0, 1—0). 
Norvegia a dispus eu 5—4 
(2—2, 2—1, 1—1) de Japonia.

★
în clasamentul pe națiuni 

(medalii) situația se prezintă 
astfel: 1. U.R.S.S. 4 medalii de 
aur, 4 de argint, 3 de bronz ; 2. 
R.D. Germană 4, 3, 5ț 3. Elveția 
3, 2, 2; 4. Olanda 3, 2, 1; 5. Nor
vegia 2, 4, 4; 6. R.F. a Germa
niei 2, 1, Oț 7. S.U.A. 2, 0, 2> 8. 
Italia 2, 0, 0; 9. Austria 1, 2, 2| 
10. Suedia 1, 1, 2j 11. Japonia 1, 
1, 1; 12. Finlanda 0, 2, 0; 13. Ca
nada 0, 1, Oj 14. Cehoslovacia 0, 
0, 1.

* »Programul de astăzi: schi 
(proba de ștafetă biatlom); sla
lom special femei; sărituri spe
ciale de la trambulină; patinaj 
viteză (1 000 m feminin); bob 4 
persoane (primele două manșe); 
patinaj artistic (figuri libere 
masculin). în proba de bob par
ticipă și echipajul țării noastre 
condus de Panțuro.

MERIDIAN
Marele premiu — FILT 
NÄSTASE CONTINUA 
SERIA VICTORIILOR

regăsesc din plin în toate pre
vederile acestor îndrăznețe anga
jamente, în măsurile care vor fi 
întreprinse pentru materializarea 
celor propuse. In același context 
ce acțiuni are în vedere organi
zația U.T.C. pentru impulsionarea 
participării celor 320 de uteciști, 
a tuturor tinerilor la concretizarea 
în fapte a angajamentelor ?

— Programul nostru de acti
vitate politică și educativă pe în
treaga perioadă a acestui an a 
fost axat și pornește tocmai de la 
acest comandament: contribuția 
masivă și zilnică a fiecărui tînăr 
la creșterea indicilor de utilizare 
a mașinilor și utilajelor, redu
cerea consumurilor specifice, a 
cheltuielilor materiale, buna de
servire, ordinea desăvîrșită și 
disciplina în muncă. In întîmpi- 
narea acestor prevederi am su
gerat și vom urmări desfășurarea 
în cele mai bune condiții a unor 
cursuri de ridicare a calificării cu 
toți șoferii tineri — deci mai pu
țin experimentați, de pe bascu
lante — și cu toți mecanicii auto, 
de la cele trei autobaze ale în
treprinderii. Tinerii vor fi, de ase
menea, antrenați în două con
cursuri care deja și-au cîștigat o 
bună popularitate printre ei: 
„Stăpîni pe volan" și „Mașina

Un fenomen puțin obișnuit: sloiuri pe țărmul Pontului Euxin
Foto: AGERPRES

• La Los Angeles au continuat 
întrecerile turneului Internațional 
de tenis pentru „Marele premiu — 
F.I.L.T.“. Jucătorul român Ilie 
Năstase s-a calificat pentru turul 
trei, învingîndu-1 cu 6—2, 6—3 pe 
americanul Tom Gorman. Celălalt 
participant român. Ion Tiriac, a 
fost Întrecut cu 3—6, 6—2, 6—3 de 
către Pancho Gonzales. Două sur
prize au marcat această fază a tur
neului : francezul Plerre Barthes 
l-a eliminat cu 7—6, ș—2 pe ame
ricanul Clark Graebrier, iar brazi
lianul Thomas Kocb a dispus cu 
6—2, 5—7, 7—6 de iugoslavii! Zelikb 
Franulovlci. Alte rezultate : Richey 
(S.U.A. )-Battrick (Anglia) 6—0, 
6—1 ; Glmeno (Spania)-Tanner 
(S.U.A.) 6—3, 6—2.

In proba de dublu s-au Înregis
trat următoarele rezultate : Bat- 
trick, Parun (Noua Zeelandă)- 
Koch, Graebner 6—7, 7—5, 6—4 ; 
Osbome, McManus (S.U.A.)-Olme- 
do (Peru) ; Edlefsen (S.U.A.) 7-6. 
S—3.

• In prima zi a turneului Inter
național feminin de handbal de la 
Baku. echipa Rulmentul Brașov a 
Intilnit formația locală Spartak, a 
doua clasată In campionatul unio
nal. Handbalistele sovietice au 
obținut victoria cu scorul de 16—10 
(9—4). Din echipa română s-a e- 
vldențiat jucătoarea Prundarui 
care a Înscris 4 goluri.

La această competiție mal parti
cipă echipele „Luci“ Moscova șl 
Moldova Chișinău.

(din 13 februarie 1972)

CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 7

Atalanta-Juventus X»
Bologna-Mantova 1
Cantazaro-Cagliart X2
Milan-Lanerossi 1

Roma-Ftorentina lx
Sampdorîa-NapoH X
Torino-Varese 1
Vcrona-Internaeionale îxa

Arezzo-Catania x2
Brescia-Lazio X
Novara-Perugia X
Palermo-Reggina 1

Sorrento-Foggla 2• ••••••••••
(Urmare din numerele 7060, 7062, 7066 ți 7068)

Rămas singur, maiorul a privit citva timp pe fereastră. Deslu
șea greu, mai degrabă bănuia contururile pădurii. Ar fi vrut să-și 
îndese pipa cu tutun și să tragă cîteva fumuri dar a renunțat. A 
luat una din valize, a ridicat-o fără greutate și a așezat-o pe patul 
de lingă fereastră. A meșterit, cu briceagul la încuietori preț de 
cîteva minute și a deschis-o. Înăuntru erau o mulțime de lucruri 
de îmbrăcăminte. A închis-o și a pus-o la loc. A urmat la rînd 
cealaltă. Avea același conținut, lipsit de interes pentru Eftimescu. 
A mai privit cîtva timp pe fereastră. Noaptea cobora tot mai repe
de din înălțimi, tn cabană nu se simțea nici o mișcare. Eftimescu 
a ieșit din încăpere și a coborît scările. Afară era mașina celor pe 
care îi aștepta. A examinat-o îndelung și, spre a fi mai sigur de 
ceva, a ridicat capota și a umblat la motor. S-a șters pe mîini și 
a revenit în cabană. A urcat din nou scările.

A deschis ușa camerei dur n-a mai trebuit să o închidă. Ușa a 
pocnit în spatele lui, iar el, cu un reflex, a sărit în mijlocul încă
perii. Imediat s-a aprins lumina. Cînd s-a răsucit pe călcîie, în 
fața sa se aflau Petrescu și Păunașul. Acesta din urmă îndrepta 
spre el țeava neagră a unei arme.

— Ai sosit mai repede decît credeam, copoiule 1 i-a strigat 
Petrescu- Cred că ai un pistol la tine. Aruncă-l aici I

Eftimescu a scos arma și a trimis-o la picioarele infractorului 
eu o mișcare înceată. In mintea sa își aprecia șansele. Erau doi, 
iar Păunașul înarmat. Urmărea atent fiecare din mișcările lor. 
Petrescu rînjea. Gura îi era desfigurată de un rictus. Era de-a 
dreptul hidos. Cu mișcări febrile s-a scotocit prin buzunare. A 
lucit scurt lama unui cuțit.

— Și acum, copoiule, o să scap de tine — a șuierat. Nu mă 
așteptam să ne mai întîlnim, dar tu ai vrut-o...

Maiorul a simțit că-l furnică ceva pe spate. Mintea îi lucra 
continuu, căutînd o soluție. Individul se apropia încet, rotind 
cuțitul și privindu-l demențial pe sub sprâncenele stufoase.

— De-acum n-o să te mai poți ține după mine. O să scap de 
tine... O să scap de toți... Peste cîteva ore o să fiu departe..■

Maiorul s-a prefăcut înspăimîntat. In gînd își spunea cu un pic 
de ironie: „S-o crezi tu, că ai să poți fugi. Frontiera e închisă, 
domnule Petrescu". In același timp s-a retras spre perete, ge- 
mînd .

— N-ai să faci asta... N-ai s-o faci...
Observase că acum, așa cum urmărise, se afla pe aceeași linie cu cei 

doi infractori. Păunașul nu putea trage fără a-și lovi complicele.
A așteptat ca Petrescu să se apropie. Cînd acesta a făcut miș

carea de a înfige cuțitul, maiorul l-a fentat scurt și pumnul său
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a lovit năpraznic. Petrescu a făcut un salt nefiresc îndărăt scăpînd 
cuțitul și s-a prăbușit peste complicele său care arăta năucit.

Eftimescu nu i-a lăsat să-și revină. S-a repezit spre ei. Petrescu 
s-a ferit într-o parte, dar lovitura nu-l căuta de fapt pe el, ci pe 
celălalt. Pumnul l-a nimerit pe Păunașul în piept. Ar fi doborît 
și un bou. Păunașul s-a culcat pe o rină, moale ca o cîrpă. De 
acesta era sigur că fusese scos din luptă. Petrescu însă își pregătise 
lovitura. Maiorul mai mult a intuit-o decît a văzut-o. O fentă 
executată prompt i-a anihilat din putere dar a simțit-o totuși din 
plin. A reușit să-i apuce încheietura cu amindouă mîinile, s-a 
răsucit pe jumătate și l-a tras peste el, cu toată forța. Petrescu a 
zburat pe deasupra cîțiva metri și s-a prăbușit cu zgomot surd 
pe podea. Un sunet sec, specific, l-a anunțat pe Eftimescu că 
infractorul se lovise cu capul de piciorul mesii.

Maiorul a cules de pe jos armele și s-a așezat pe patul de lingă 
ușă frecindu-și mîinile. Își simțea gura iască. Mașinal și-a căutat 
pipa, a îndesat-o cu tutun și a vîrît-o în colțul gurii. A aprins chi
britul, primul fum i-a umplut plămînii și a rămas pe gînduri pri
vind la trupurile nemișcate.

Așa l-a găsit Barbu cînd a deschis ușa încăperii.
— Am impresia că s-a întimplat ceva grozav pe aici I — a flu

ierat el admirativ, privind prin încăpere.
Păunașul începuse sa*miște. Petrescu gemea înfundat. Barbu le-a 

pus cătușele, i-a ajutat să se scoale și i-a împins pe ușă afară. A 
revenit după cîteva minute și s-a așezat lingă Eftimescu. Acesta a 
întrebat cu o voce care parcă nu era a lui.

— Ce e cu fata ?
— E în mașină. Bănuiala noastră a fost întemeiată. Bandiții 

au căutat să scape de ea...
— Unde ai găsit-o P
— Foarte departe, în pădure, rătăcind de colo, colo. Înghețase 

deja cînd am dat de ea. Nici nu putea să mai vorbească. Infracto
rii s-au înapoiat la cabană pe o cale ocolită. Deși eram pregătiți 
să dăm nas în nas cu ei, întîlnirea nu s-a produs /...

Maiorul Eftimescu și-a scuturat pipa de colțul teracotei și a 
oftat :

— Să mergem /
In dimineața următoare cei doi inspectori urcau în trenul ce-i 

ducea spre casă. Și-au aranjat puținele bagaje în plase, s-au așezat 
comod pe canapea și s-au privit unul pe altul satisfăcuți. Privind 
pe fereastră, Barbu a remarcat.

— Iar ninge I O să fie frumos diseară, de revelion...
Maiorul și-a căutat pipa prin buzunare. Nu-l interesa prea mult 

-evelionul. Se gîndea că va fi singur, acasă, în pijama și în papuci.
Un strigăt al lui Barbu l-a făcut să tresară :
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— Ia uitați cine vine, tovarășe maior! Nu încape îndoială că 
ea este...

— Cine ?... Cine vine ? — a făcut maiorul nedumerit.
— Brigitte Bardot, tovarășe maior /
In ușa compartimentului și-a făcut apariția Ileana Olaru. A 

băgat capul înăuntru, din părul lung a scuturat cîțiva fulgi de 
zăpadă și, afișînd zîmbetul acela vag, a întrebat:

— E un loc și pentru mine ?
— Poftiți — a răspuns galant maiorul aplecîndu-se să-i ia 

bagajul.
Femeia și-a scos scurta îmblănită și, așezîndu-se în fața maio

rului, a rîs dulce.
— Dumneavoastră, milițienii, aveți o inimă de piatră! Auzi, 

niște consăteni de-ai mei să mă lase să petrec Anul Nou aici, 
singură I

Maioiul, purtînd o umbră vineție sub ochiul sting, a clătinat 
capul așezat pe gîtul puternic, ca un urs trezit din somn.

_ — Nici nu ne-a trecut prin gînd, simpatică doamnă,. să vă lă
săm aici. Vă așteptam. Ne întrebam chiar de ce nu mai sosiți...

— Păi cum așa, tovarășe maior ? Nu mi-ați dat de veste că 
plecați, nici nu m-ați anunțat cum s-a terminat aventura dumnea
voastră și vreți să mă faceți să cred că mă așteptați ?

— Aveam noi informațiile noastre... Cum, de unde, e secret ! 
Secretara cea blondă, a bătut din palme mimînd mirarea.
— Oare așa să fie ? Sau o spuneți numai din politețe...
Maiorul a clătinat iar din cap ca un urs. Pe fața-i mare se 

întipărise o expresie de liniște și încîntare. Barbu găsea că, așa, 
ursuzul inspector principal de la judiciar, cunoscut ca burlac con
vins, avea o înfățișare cît se poate de plăcută.

S-a auzit fluieratul prelung al locomotivei, tampoanele vagoa
nelor s-au ciocnit, osiile au scîrțîit și trenul s-a pus în mișcare.

Brigitte Bardot a privit afară turtindu-și nasul de geam.
— Ce frumos ninge / De sărbătorile astea o să avem un timp 

splendid...
♦

Ajunși aici, autorii își fac datoria să-și anunțe cititorii că poves
tire are la bază un caz real, rezolvat de un organ .de .miliție. Cînd 
au trecut la lucru și-au luat însă permisiunea de a schimba 
identitatea personajelor și de a nu respecta întocmai firul eve
nimentelor., Autorii speră totuși că au reușit, să reliefeze faptul că 
lucrătorii de miliție oameni obișnuiți, dar dotați cu pasiune 
față de nobila lor meserie — prin perseverența cu care veghează 
ordinea de drept socialistă se situează la cota înaltei răspunderi 
sociale care le revine.

(S f î r ș 11)
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Ea 16 februarie intră In vigoa
re Legea privind apărarea se
cretului de stat în Republica So
cialistă România. Articolul de 
față își propune să sublinieze 
semnificațiile politice și juridice 
ale acestui important act legis
lativ.

Dezvoltarea vertiginoasă a e- 
conomiei românești, a științei 
și tehnicii, a învățămîntului și 
culturii, întreaga operă de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, presupune, 
cum este și firesc, un enorm vo
lum de date, informații, docu
mente, acte de planificare etc. 
Toate aceste informații și date 
încorporează roadele muncii 
harnicului popor român, reali
zările spiritului creator, inven
tiv, planurile de viitor pentru 
ridicarea României socialiste pe 
o înaltă treaptă a progresului și 
civilizației, măsurile pentru a- 
părarea suveranității și integri
tății statului nostru.

Această valoare deosebită Im
pune în mod necesar existența 
unui sistem de reguli și măsuri 
organizatorice, bine pus la 
punct, de păstrare, manipulare 
și folosire a informațiilor și da
telor ce privesc valori pe care 
poporul român consideră necesar 
a le ocroti. Răspunzînd acestor 
cerințe, Legea privind apărarea 
secretului de stat în Republica 
Socialistă România, adoptată de 
Marea Adunare Națională la 17 
decembrie 1971, creează cadrul 
juridic corespunzător organiză
rii, pe plan național, a unui sis
tem de măsuri unitar, clar și e- 
ficient, pentru apărarea secre
tului de stat.

Semnificația politică și juri
dică a acestei legi trebuie cău
tată atît în cauzele ce au de
terminat elaborarea ei cît și în 
conținutul său normativ. De a- 
semenea, trebuie să avem în ve
dere scopurile cărora trebuie să 
slujească aceste norme juridice.

Legea privind apărarea se
cretului de stat este, în primul 
rînd, un important act politic. 
Ea exprimă, clar și concis, pre
ocuparea constantă a Partidu
lui Comunist Român pentru rea
lizarea acelui cadru organiza
toric corespunzător realizării 
sarcinilor complexe pe care le 
ridică edificarea noii orînduiri 
în țara noastră, pentru apăra
rea valorilor fundamentale ale 
socialismului, pentru apărarea 
suveranității și integrității sta-

tului nostru, a drepturilor și In
tereselor statului și cetățenilor. 
Legea se înscrie pe linia pre
țioaselor îndrumări date de 
conducerea superioară de partid, 
personal de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a avut un aport 
deosebit în inițierea și elabora
rea ei. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea cadrelor de bază din secu
ritate, miliție, procuratură și jus
tiție, din 9 aprilie 1070, „Este 
necesar să se acorde mai multă 
atenție păstrării și apărării se-

de stat, urmărind atragerea tu
turor cetățenilor la realizarea 
dispozițiilor sale, pune accentul 
principal pe calitățile moral- 
politice ale cetățenilor țării 
noastre, ale omului nou, crea
tor al tuturor bunurilor mate
riale și spirituale. Legea cere 
omului societății socialiste ro
mânești să apere tot ceea ce po
porul a creat, să fie vigilent, 
oombativ, responsabil, să de
maște orice încercare de aten
tare la valorile create de socie
tatea noastră.

Din punct de vedere juridic,

1958 privind reglementare* con
dițiilor de executare a unor lu
crări de fotografiere, filmare și 
de arte plastice pe teritoriul ță
rii noastre, precum și a diver
selor alte norme privitoare la 
organizarea, funcționarea pazei 
și a modului de acces în orga
nizațiile de stat etc. Stabilind că 
păstrarea secretului de stat este 
o cerință a apărării orînduirii 
noastre socialiste, a indepen
denței, suveranității și integri
tății teritoriale a României, o 
condiție a progresului pe toate 
planurile vieții economice și so-

legale. Sînt precizate, totodată, 
obligațiile persoanelor fizice în 
păstrarea secretului de stat, sta
bilind răspunderea directă, per
sonală, a celor ce lucrează cu 
asemenea documente. Mențio
năm, în această ordine de idei, 
prevederile care statornicesc 
interdicția salariatului care 
are acces la informații, date 
sau documente ce consti
tuie secrete de stat, precum și 
a persoanei care prin natura 
serviciului sau profesiei află a- 
semenea date, de a divulga sub 
orice formă conținutul acestora

O datorie de onoare a fiecăruia dintre noi

APARAREA SECRETULUI DE STAT
crețului de stat. Trebuie să fie 
clar, tovarăși, că, în condițiile 
in care ne desfășurăm activita
tea, persistă și vor persista în
cercări ale unor cercuri străine 
de a intra în posesia unor acte 
secrete, de a cunoaște activita
tea strict Internă a organelor 
noastre de stat“.

Ca măsură politică, legea pri
vind apărarea secretului de stat 
traduce în viață concepția după 
care rolul covîrșitor în reali
zarea obiectivelor majore ce pri
vesc perfecționarea continuă a 
vieții sociale și de stat trebuie 
să-1 aibă oamenii muncii, po
porul ca deținător suveran al 
puterii de stat în Republica So
cialistă România. Ea se înscrie 
pe linia măsurilor luate de par
tidul nostru pentru îmbunătăți
rea activității ideologice, ridica
rea nivelului general al cunoaș
terii și educația socialistă a ma
selor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității so
cialiste și comuniste. în viziu
nea legii respectarea secretului 
de stat este, în primul rînd, un 
precept al eticii socialiste.

Fiind opera maselor populare, 
socialismul presupune omul in
tegrat în societate, activ, mili
tant, disciplinat, cu un înalt 
grad de responsabilitate civică. 
Plecînd de la acest adevăr, le
gea privind apărarea secretului

de IOAN MURARLI,
lector la Facultatea de drept din București

noua lege răspunde necesității 
de a se realiza o concordanță de
plină și permanentă între nor
mele juridice și realitățile so- 
cial-economice și politice, mai 
precis, necesității ca dreptul să 
țină pasul cu dezvoltarea socie
tății, pentru a nu fi depășit de 
realități, pentru a fi un factor 
de progres. Ea este rodul oon- 
ducerii științifice, conștiente, 
planificate, a dezvoltării între
gii societăți socialiste. Legea re
levă. în planul dreptului, modul 
cum Partidul Comunist Român, 
analizînd realitățile concrete e- 
xistente într-o anumită etapă 
istorică, știe să găsească cele 
mai potrivite căi și mijloace 
pentru rezolvarea sarcinilor 
complexe ce stau în fața socie
tății socialiste.

Vechile reglementări nu mal 
corespundeau cerințelor actuale 
de organizare a apărării secre
tului de stat și trebuiau deci în
locuite cu o nouă reglementare. 
Legea privind apărarea secre
tului de stat realizează o regle
mentare sistematică și reactua
lizată, atît a dispozițiilor prevă
zute în Decretul nr. 430 din 1969 
privind apărarea secretului de 
stat cît și a dispozițiunllor pre
văzute în Decretul nr. 332 din

dale ale patriei noastre, legea 
consfințește că apărarea secre
tului de stat este o datorie de 
onoare pentru toți cetățenii, 
pentru organele și organizațiile 
de stat și obștești ț ea ne obligă 
la acea conduită care să nu per
mită divulgarea sau transmite
rea, pierderea, deținerea în a- 
fara îndatoririlor de serviciu, 
distrugerea, alterarea ori sus
tragerea datelor, documentelor 
și informațiilor ce constituie 
secrete de stat sau de serviciu.

Analizînd conținutul legii ob
servăm că ea stabilește obliga
țiile organizațiilor socialiste și 
ale conducătorilor acestora în 
luarea măsurilor de apărare a 
secretului de stat, în controlul 
permanent al respectării regu
lilor stabilite. Legea prevede o- 
bligația ținerii unei evidențe 
precise a celor care lucrează cu 
secrete de stat și analizarea pe
riodică a modului cum este asi
gurat și păstrat secretul de stat. 
Obligații precise revin conform 
legii și organelor securității sta
tului, atît în sprijinirea organe
lor de stat în realizarea activi
tății privind evidența, păstrarea 
si manipularea datelor și infor
mațiilor, olt șl în controlarea 
periodici * realizării cerințelor

deopotrivă față de cetățenii ro
mâni cît și față de străini. A- 
dăugăm că această interdicție, 
în puterea legii, nu încetează 
ci, dimpotrivă, dăinuie și după 
încetarea raporturilor de muncă 
în cadrul cărora persoana a cu
noscut asemenea date sau infor
mații.

O importanță deosebită o au 
și acele prevederi ale legii car* 
se referă la obligațiile persoa
nelor fizice în relațiile cu insti
tuții și persoane din străinătate. 
Neîngrădind în nici un fel dez
voltarea unor asemenea relații 
normale, firești în contextul a- 
firmării tot mai puternice a țării 
noastre în dialogul mondial al 
valorilor materiale și spirituale, 
legea asigură prin prevederile 
ei ca aceste legături, ca aceste 
contacte și relații să nu afecteze 
în nici un fel interesele statului 
nostru, dimpotrivă să le slujea
scă.

Bineînțeles că nu lipseso pre
vederi potrivit cărora nerespec- 
tarea dispozițiilor privind apă
rarea secretului de stat consti
tuie o faptă deosebit de gravă 
și se pedepsește potrivit legii 
penale.

în textul legii privind apăra
rea secretului de stat, al cărei 
conținut se distinge prin siste
matizarea dispozițiilor, clarita
tea lor, precizia noțiunilor fo
losite, începînd cu definirea se-

crețului de stat și « secretului 
de serviciu, se evidențiază în
deosebi caracterul preventiv. 
Sînt stabilite asemenea măsuri 
care 6ă facă posibilă păstrarea, 
manipularea, folosirea datelor și 
informațiilor oe constituie se
crete de stat sau de serviciu, 
deci crearea unui cadru organi
zatoric eficient. Legea este în
drumarul prin care se asigură 
cunoașterea, respectarea și a- 
plicarea fermă a măsurilor ne
cesare pentru o cit mai eficien
tă apărare a secretului de stat 
Dar ea are și uri pronunțat ca
racter mobilizator, în sensul că 
pune în evidență o îndatorir* 
de onoare a cetățenilor români, 
anume aceea de a apăra secre
tul de stat. In același timp pre
vede sancțiuni pentru încălca
rea regulilor privind apărare* 
secretului de stat, sancțiuni al 
căror rol este de a determina 
pe cei a căror conștiință nu co
respunde stadiului actual de dez
voltare a conștiinței socialiste, 
să reflecteze la îndatoririle ce 
le revin. Legea devine astfel 
un Important mijloc de realiza
re a unei discipline ferme, ri
guroase, în acest domeniu.

Adoptarea legii, act politic și 
juridic de stringentă actualitate, 
impune o gamă de sarcini ce 
revin organelor și organizațiilor 
politice, de stat și obștești, tu
turor cetățenilor patriei noas
tre. în primul rînd este nece
sară cunoașterea chiar a legii, 
popularizarea ei. Este necesară, 
în al doilea rînd, prelucrarea 
legii, cu cei ce au în păstrare 
sau care lucrează în domenii 
unde se folosesc date sau in
formații ce constituie secrete de 
stat sau de serviciu, pentru cu
noașterea exactă a atribuțiilor 
ce le revin. Se impune, în al 
treilea rînd. Intensificarea mun
cii de educație cu toți cetățenii 
în spiritul păstrării secretului 
de stat, al vigilenței, cinstei, 
demnității și combativității, pen
tru înlăturarea atitudinilor de 
pălăvrăgeală, lăudăroșenie și ne
glijență. într-un cuvînt, se im
pune, deci, mobilizarea tuturor 
cetățenilor patriei, a tuturor or
ganelor și organizațiilor politi
ce, de stat și obștești la aplica
rea neabătută, fermă și, în ace
lași timp, conștientă a legii pri
vind apărarea secretului de stai 
în Republica Socialistă România.

NOTE DE LECTOR |r
„DECOLARE
IN ZORI“ *»

Critica pșihologistă acreditase 
pe vremuri ideea că poezia a- 
de vârâtă este o chestiune de 
vîrstă, un rezultat al acesteia. 
Deceniile ultime ale poeticii 
moderne, autoritatea estetică a 
unor recente generații lirice, 
au infirmat în mare parte o 
astfel de credință. Odinioară, 
precocitatea unui Chatterton, 
necrezută de contemporani, 
chiar de spirite luminate, l-a 
dus pe autorul „Bătăliei de 
la Hastings“ la sinucidere, în- 
tîmplare tragică și motiv de dra
mă romantică pentru Alfred de 
Vigny. Cu cîteva decenii mai 
tîrziu, în prelungirea romanti
că a veacului următor — al 
XlX-lea — fiica ilustrului sa
vant român Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Iulia Hasdeu, uimea 
contemporanii cu sclipirile in
teligenței și precocității ei poe
tice. A murit și ea, asemenea 
lui Chatterton — doar că nu 
s-a sinucis — în jurul aceleiași 
crude vîrste de optsprezece ani.

Hotărît lucru, precocitățile 
au fost hărăzite veacului nostru 
și, cu deosebire, le_ vedem În
florind, în sensul august al a- 
cestui cuvînt, In cadrele gene
roase ale societății socialiste | 
ele au coborît din ramele isto
riei literare și »e plimbă ne
stingherite 
rozarii al* 
lui nostru, 
deaproape,
coperindu-le talentul cînd, prin

printre noi ca nișt* 
primăverii aufletu- 

Le-am cunoscut în- 
m-am bucurat des-

dacă mîine Începe
SEMĂNA TUL

(Urmare din pag. I)

minte necesare. Prin crearea a 
22 loturi semincere la coopera
tivele agricole din Gîrbovi, 
Grădiștea, Fundulea, Valea Ar- 
govei și altele s-au asigurat, 
distribuit și selectat încă din 
luna ianuarie cele 960 de tone 
mazăre de sămînfă. Tn același 
chip s-a asigurat și circa o ju
mătate din necesarul de porumb 
pentru semințe, precum și can
titățile de semințe pentru cultu
rile legumicole. Și aceste mă
suri au fost dublate de alte 
inițiative care permit o rațio
nală folosire a fondului de se
mințe. „Pentru evitarea pierde
rilor prin fărâmițarea cantită
ților de semințe legumicole, ne 
spune tovarășul Eftimie Vasiles- 
cu, s-au hotărît concentrarea 
producerii răsadurilor de roșii 
timpurii, ardei și alte cîteva cul
turi în nouăsprezece unități 
dotate complex. Numai prin a- 
ceastă măsură am realizat e- 
conomii de semințe în valoare 
de peste o sută de mii de lei*.

O sinteză a balanței de se
mințe ne este prezentată la Di
recția agricolă de către tovară
șul Dănilă Rîpan : „Cu excepția 
a 48 tone semințe pentru lucer- 
nă, pe care n-am putut încă să 
o procurăm. în rest cantitățile 
de semințe au fost asigurate. 
Se află depozitată în coopera
tivele agricole cele 240 tone 
semințe de sfeclă de zahăr, 960 
tone mazăre, circa două sute de 

| tone de borceaguri și peste 
1 000 de tone porumb, iar in 
bazele Centrului de valorificare 
a cerealelor sînt asigurate și 
cantitățile de semințe necesare 
celorlalte culturi*. Acestor pre
cizări le putem adăuga propria 
părere și anume că, lucrătorii 
ogoarelor ilfovene au efectuat 
unul din pașii importanți menit 
să le asigure obținerea recol
telor prevăzute pentru cele a- 
oroape două sute de mii de 
hectare pe care le vor semăna 
în această primăvară : depă
șirea producțiilor cu opt mii 
tone porumb, î 000 tone floa- 
rea-soarelui și 12 000 tone sfe
clă de zahăr.

La polul opus al acestei si
tuații, cifrele înscrise în desfă
șurătoare de către specialiștii 
Direcției agricole a județului 
MEHEDINȚI. Acestea redau 
marile întîrzieri în asigurarea

semințelor. In magaziile coope
rativelor agricole și ale baze
lor C.V.C. se aflâ doar 70 la 
sută din sămînța de porumb. 
72 la sută din cea de fasole, 
80 la sută din sămînța necesară 
însămînțării suprafeței prevă
zute cu sfeclă furajeră și 57 la 
sută din cea de mazăre. Lipsesc 
în totalitate semințele de lucer- 
nă și sfeclă de zahăr — am
bele culturi din urgența întlia. 
Mai mult, apare un deficit de 
sămînfă chiar și la ovăz, cultu
ră care, în condițiile județului 
Mehedinți, chiar și unii produ
cători din zona colinară încep 
să o însămînțeze încă de la ju
mătatea lunii februarie. Tovară
șa Nădejdea Goia, șefa servi
ciului producția vegetală din 
cadru! Direcției agricole jude
țene. explică această situație 
prin „necazurile pricinuita de 
seceta de anul trecut, prin greu
tățile ce le face direcția de re
sort din cadrul ministerului care 
întârzie să repartizeze cantită
țile de semințe solicitate“. Nici 
un cuvințel despre faptul că a- 
nul trecut în județul Mehedinți 
n-au fost organizate loturi se- 
mincere nici măcar pe o palmă 
de pămînt, că problema semin
țelor a intrat în atenția Direc
ției abia pe la începutul acestei 
luni, cînd timpul frumos a adus 
specialiștilor de aici în birouri 
miros de colț de iarbă — semn 
al desprimăvărării ; că, aici, nici 
acum, în prag de campanie nu 
se cunoaște exact situația se
minței pentru că cei ce aveau 
datoria s-o facă n-au confrun
tat încă balanța provizoriu în
tocmită cu necesarul real stabi
lit după întocmirea și aproba
rea planurilor de producție de 
către adunările generale ale 
cooperativelor agricole.

în județul Mehedinți situația 
semințelor este critică nu nu
mai privită din punct de vede
re cantitativ dar si calitativ. 
Din cele aproape două sute de 
buletine întocmite de Labora
torul județean pentru controlul 
semințelor, nici măcar un sfert 
nu sînt buletine roșii. Cele mai 
multe buletine negre au fost 
întocmite din cauza impurită
ților conținute de probele tri
mise de unități. ’--------
deci, selectarea 
rea acelor loturi de semințe pe 
care laboratorul le indică im
proprii folosirii la semănat. De

asemenea, se impune înlocuirea 
completă a acelor cantități de 
semințe pe care laboratorul le-a 
indicat ca infestate de boli.

Timpul se menține tn conti
nuare frumos, iar meteorologii 
prevăd o primăvară timpurie. 
Deși în februarie trebuie să ne 
considerăm încă de acum tn 
pragul primei campanii agricole 
a anului, lată de ce, paralel 
cu executarea celorlalte lucrări 
de actualitate, asigurarea se
mințelor se impune să fie re
zolvată cu maximă operativita
te. Situația existentă în județul 
Mehedinți impune o analiză a- 
tentă și în cadrul direcției de 
resort a Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și A- 
pelor. Sînt necesare măsuri 
concrete în sensul folosirii tu
turor posibilităților de gospo
dărire chibzuită a cantităților 
existente, de acoperire a defi
citului constatat, prin transfe
rul de la o unitate la alta a 
acelor cantități ce prisosesc.

Iama, în Munții Vrancei

foto : PAVEL TĂNJALĂ
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Se impune, 
sau reselecta-

unei tematici strina legate dc 
cerințele producției pentru cercu
rile științifice a fost adăugată 1* 
propunerea asociațiilor studen
țești urmărirea valorificării te
melor cu aplicabilitate. în ace
lași domeniu, planul comun a 
fost îmbunătățit cu prevederea 
participării studenților la șe
dințele de comunicări ale cate
drelor, a organizării expunerilor 
de metodica ceroetării pentru 
studenții primilor doi ani, a o- 
limpiadelor de matematică și 
fizică la același nivel, a sesiuni
lor comune cu tineri cercetători 
din întreprinderi (în semestrul II 
se pregătește o a doua manifes
tare de acest gen), a prezentării 
lucrărilor științifice la nivel de 
an, în cadrul unui curs de spe
cialitate. Deși în planul ini
țial existau formulări ne
clare, Consiliul pe institut a 
intervenit precizînd responsa
bilitățile ambelor părți. în 
acest sens, s-a realizat muta
rea centrului unor activități la 
cămine, unde acum au loc ex
puneri, întîlniri, vizionări de 
filme etc. Considerăm că nu un 
program încărcat cu zeci de o- 
biective își atinge scopul, ci unul 
clar cu responsabilități precis 
delimitate, singurul capabil să 
confere calitate conținutului“.

„Prin planul comun,

tează și Marian Minciună, pre
ședintele Consiliului A.S. de la 
Facultatea de construcții, s-a 
îmbunătățit și îndrumarea ne
mijlocită a studenților, pînă 
acum preoară. Se realizează ope
rativ analiza muncii profesionale 
la subgrupe, colaborarea cămine
lor cu clubul a devenit o reali
tate apreciată, îmbunătățirile o- 
rarelor se fac după discuții 
purtate cu decanatul care se in
teresează permanent de activi
tățile studențești din toate dome-

PLANUL

comen-

niile, profesorii noștri sînt mai 
des prezenți în rîndul nostru, nu 
numai la cursuri și seminarii, ci 
și la cantine, cămine, club, în 
activitățile de muncă patriotică“, 

în afara acestor aspecte, pla
nul comun a înregistrat însă și 
nerealizări totale la capitolul re
zervat responsabilităților Institu
tului. De fapt, defecțiunile vi
zează Ministerul Educației și 
învățămîntului și ele s-au înre
gistrat nu numai la Cluj, ci și 
în celelalte centre universitare. 
Este vorba de întîrzierea absolut 
nejustificată a calendarului se-

Qine ira .
REVISTA REVISTELOR

de GHEORGHE SUCIU

PLEDOARIE

intermediul revistei „Albatros“ 
de la T.V., mi se solicitase con
cursul în dezvăluirea și încu
rajarea celor mai tineri ai 
noștri scriitori ; școlari mici, 
elevi-adolescenți, stiudenți... O 
făceam cu plăcere, cu o nespusă 
bucurie, văzînd în prezența lor 
buchetul care nu poate lipsi 
dintr-o ghirlandă completă.

Răsfoiesc cu emoție reviste și 
culeger i școlare de versuri, de 
proze, gînduri literare ; unele 
din aceste publicații sînt tipă
rite, altele trase la rotaprint 
etc. Multe acuză însă îngrijirea, 
simțul estetic și, dintre pagini, 
se alcătuie încet sufletul tînăr 
al poeților și scriitorilor de 
mîine. Al unor poeți și scriitori 
care — sînt convins — vor fi 
celebri în anul 2 000, dar ne 
vor convinge pînă atunci — 
îmi place să cred — că au tot 
dreptul la această celebritate.

Prof. Constantin 
nu din orașul ____
Gheorghiu-Dej îmi trimite re
vista „Preludiu“ a Liceului nr. 
2, al cărui director adjunct 
este și pe care o conduce ală
turi de alți doi inspirați pro
fesori. Ce descoperim în „Pre
ludiu“ ? Mici poeme — bune ! — 
semnate de Mariana Luminița 
Bogea, un poem ca „Gest“ de 
Iulian Medriham, traduceri din 
H. Heine și Paul Verlaine, cu
legeri de folclor — datorate, 
desigur, tot elevilor —, repor
taje încărcate de mîndrie, des
pre „Zilele culturii călinescie- 
ne“, ce se desfășoară anual în 
acest oraș. Prof. Petre Lăză- 
rescu de la Liceul agricol din 
Dragomirești-Vale (jud. Ilfov) 
mi-a oferit un exemplar din 
„revista cultural-științifică“ 
Lăstarul pe care o conduce. 
Un exemplar din primul nu- 

., apărut cu cîte- 
de marea noa- 
semicentenară. 

acestei reviste 
în certă deve-

Th. Cioba- 
Gheorghe

PENTRU DEMNITATE
(Urmare din pag. 1)

șan- 
ca- 

mi-a 
ade-

mi-a spus: „Nu te cred, nu te 
arată firea să lucrezi acolo“. 
De ce, l-am întrebat 7 Mi-a 
răspuns că de cîțiva ani de zile 
lucrează și el pe șantier și știe 
să deosebească o fată de 
tier de una care are „alt 
racter“. La despărțire 
zis : „Dacă mi-ai spus
vărul te voi oonsidera prietena 
mea“. M-am întors la masa 
unde rămăsese prietenul meu, 
veselă și întrucîtva fericită. El 
a observat și mi-a zis : „Crezi 
că se va uita acel băiat la tine ? 
Nu mai căuta prietenie la aceia 
la care nu ai să ajungi nici
odată”. După un interval de 
două săptămînl mă oprește pe 
stradă băiatul care în 
îmi adusese speranța, 
de braț prietenește 
spus : „M-am convins 
crezi, nu m-ai mințit 
cum Înainte vom fi 
Din prietenia sinceră 
între noi «-a născut
— și una adevărată. Eram feri
cită că alături de mine • un 
băiat căruia nu-1 e rușine că 
lucrez în șantier. După ctteva

auflet 
M-a luat 
și mi-a 
unde Iu
ți de a- 
prieteni“. 
ce-a fost 
dragostea

■lunii pentru subingineri, cit și 
acordarea facilităților de înscrie
rea studenților repetenți de la 
ingineri 
rem, 
rea 
ing.
Institutului politehnic : „Din 
cauza instrucțiunilor M.E.I. nu 
s-a putut oferi în timp stu
denților din anul III subingineri 
structura anului universitar. Mă
surile de ultimă oră nu au re
zolvat întrutotul întîrzierea ne-

la subingineri. Ce- 
tn acest sens, păre- 
tovarășului prof. dr. 

V. Drăgan, prorectorul 
politehnic :

COMUN
justificată a comunicării calen
darului de sesiune care trebuia 
făcut cunoscut de la începutul 
semestrului. De asemenea, noi 
nu putem trata secția de subin- 
gineri ca un loc de refugiu al 
repetenților de la ingineri, fapt 
încă permis prin actualele in
strucțiuni. Mai există și o altă 
deficiență care ne preocupă, deși 
se poate remedia : posibilitatea 
prerepartizării studenților înainte 
de lucrarea de diplomă la nivel 
de institut.

Aceasta ar genera și o respon
sabilitate mai mare din partea

O revistă vie : Convorbiri li
terare, seria nouă. Acum, avînd 
în față această realitate, vom 
putea recunoaște mai ușor că 
publicațiile literare ieșene din 
ultimii ani nu au fost dintre 
cele mai prestigioase. Intermi
tent, găseam în ele și materiale 
care ne atrăgeau luarea aminte 
aparținînd unor personalități. In 
aceste reviste, așa cum au fost, 
au debutat totuși scriitori sau

făcut ucenicia. Au mai 
și alte lucruri bune. Dar un

și-au 
avut 
program clar și o realizare lite- 
rar-artistică adecvată nu putem 
spune că au avut mereu. Și fap
tul acesta era oarecum inex
plicabil. Căci lașul, acest centru 
de suflare românească a avut o 
însemnătate deosebită în istoria 
noastră nu numai din punct de 
vedere politic, ci și cultural și 
artistic. lașul ne oferă un tezaur

de tradiție dintre cele 
gate. Măcar trei dintre 
apărute aici în decursul timpu
lui, legate fiecare de numele 
cîte unei mari personalități, sînt 
tot atîtea pietre de hotar în mer
sul spiritualității noastre. Ne 
gîndim la Dacia literară a lui 
Kogălniceanu, Convorbiri lite
rare direcțională de Maiorescu 
și Viața românească în frunte 
cu Ibrăileanu. Bineînțeles că au 
mai fost și altele, multe, și tot 
de notorietate. In ele s-au întîl- 
nit literați și savanți din toate 
provinciile și știm că a fost o 
vreme cînd oameni născuți sau 
trăind în București preferau să 
publice la Iași. Față cu această 
tradiție, și în primul rînd cu ea, 
am făcut afirmația de mai sus. 
Eram datori să cerem publica
țiilor ieșene din vremea noastră

mai bo- 
revistele

mai mult și ele să ne dea mai 
mult. Ele însă se achitau, cum 
se zice, conștiincios de sarcinile 
ce le reveneau. Atît și aproape 
nimic mai mult. Iată de ce, 
acum cînd am parcurs și numă
rul doi din seria nouă a Convor
birilor literare, avem senzația că 
lucrurile încep să se schimbe în 
bine, să se îndrumeze pe un fă
gaș prestigios, pe care-1 recla
ma, pe de o parte, adînca tra
diție, pe de alta, cerințele 
timpului nostru.

Nu cunoaștem personal pe 
nici unul, dar ni se pare că cei 
care constituie actuala echipă 
care editează Convorbirile sînt 
în marea majoritate oameni ti
neri și-ntr-asta vedem iarăși un 
semn bun (și cei care au scos, la 
1 martie 1867, seria veche erau, 
atunci, tot oameni tineri orien
tați spre primeniri de structură).

Sectorul forte al noii publica
ții este critica. Incisivă, la o- 
biect, fără sentimentalități de
suete, pe cît posibil obiectivă, 
proaspătă. In primul rînd asta 
ne-a frapat: prospețimea ei. 
Cronica literară, de fapt cele trei 
cronici literare (unele reviste nu 
au nici măcar una) dedicată 
poeziei, prozei și criticii, foarte 
bine scrisă. In numărul doi (toa
te referirile ce vor urma se fac 
la acest număr) Daniel Dimitriu 
face critica la două volume de 
poezie Șah orb de Cezar Bal
tag și Gloria lacrimii de George 
Alboiu. Primul poet are „o anu
mită răceală, asemenea imagini
lor reflectate de luciul unei su
prafețe metalice“, iar volumul 
celui de al doilea „este o carte 
de o frumoasă monotonie“. La 
critica prozei ne este prezentat 
de către Al. Andriescu, romanul

luni ne-am căsătorit. Alături de 
soțul meu am colindat pe multe 
șantiere ale țării. Sînt anii cei 
mai frumoși petrecuți de mine. 
Astăzi soțul meu e maistru pe 
șantier. Eu lucrez într-o 
brică. Cu toate că am 28 
ani, entuziasmul cu care __
pășit în viață cu mai mult timp 
în urmă nu m-a părăsit L-am 
transmis chiar și băiatului meu, 
Eugen, în vînstă de 4 ani. Dacă-1 
întrebi ce se face, îți va răs
punde : „că va lucra pe șan
tier“. Esențialul e că după 
6 ani de căsnicie sîntem feri
ciți toți trei. Un cămin înteme- 
iatfără minciună. Tine minte 

fie rușine 
meserie din

Important 
să-ți placă

fa
de 

am

sfatul meu : Nu-ți 
unde lucrezi, ai o 
cele mai frumoase.
este să fii cinstită, 
munca, să fii demnă de ea.

CATI R.
Fieni, 

jud. Dîmbovița

*
Am 21 de ani șl In prezent 

îmi satisfac stagiul militar, 
înainte am lucrat un «n de zile 
într-un atelier mecanic. După

întreprinderilor în oare lucrează 
absolvenții pentru susținerea li
cenței, și s-ar putea reduc* oel 
puțin o jumătate de an din 
așa-zisa perioadă de acomodare. 
Propunerile noastre repetate în 
această direcție n-au avut nici 
un eoou.

De asemenea, deși aparent mi
noră. se impune și schimbarea 
titlului la subingineri.

La Institutul Politehnic Cluj 
am asistat la o frumoasă Iniția
tivă comună, de altfel, acum in
trată în tradiție — expoziția lu
crărilor de diplomă. Dar o conse
cință a absenței prerepartizării 
este și faptul înregistrat aici : 
aproape nici un inginer care 
și-a lucrat diploma abordînd 
planul de cercetări al unei în
treprinderi nu este angajat de 
întreprinderea respectivă. Con
cludent !

Planul comun de măsuri al 
M.E.I. și U.A.S.R. detaliat la 
nivelul Institutelor și facultăți
lor îiși justifică importanța nu 
numai prin bifarea realizărilor, 
ci și prin contribuția asociațiilor 
studențești la îmbunătățirea con
cretă a obiectivelor sale. Stabi
lirea unui dialog oonstructiv în
tre A.S., decanate și rectorat 
trebuie însă susținut de o mai 
mare doză de receptivitate și o- 
perativitate din partea Ministe
rului Educației și învățămînbu- 
lui.

terminarea armatei poate eft 
voi lucra și eu undeva, pe vreun 
șantier, dar nu o să evit ade
vărul despre locul meu de 
muncă. După cum mărturisește 
tînăra eroină a articolului unii 
tineri din cercul ei de prieteni, 
cu care se distrează sau își pe
trece unele momente vesele, nu 
lucrează nicăieri, stau acasă și se 
pregătesc să dea examen la fa
cultate, dar le lipsește bafta. 
Bafta de care au nevoie acești 
prieteni, ca să mă exiprim în 
termenii lor, este ca să lucreze 
undeva. Pentru că altfel vor 
răspunde cînd cineva o să 1* 
pună întrebarea : Unde ați lu
crat, ce-ați produs pînă la 
virata de 19—20 de ani ? Oare 
răspunsul pe care îl vor da nu 
va fi rușinos pentru ei ? Fiindcă 
mai tîrziu, peste un an sau doi, 
va trebui să muncească totuși 
undeva. Poate că «cum, condi
țiile care le au le permit acest 
„lux“: să se ascundă după 
munca părinților. De aceea, eu 
cred că nu trebuie să descura
jeze o asemenea regretabilă în- 
tlmplare ca cea pe care o de
scrie articolul, deoarece astfel 
de oameni nu se pot denumi 
în societatea noastră decît para- 
ziți. Și atunci tinerei de pe șan
tier de ce să-i fie rușine să 
spună unde lucrează ? Poate 
vreodată va trece Împreună cu 
■cești „prieteni“ pe lingă un 
bloc la construcția căruia a con
tribuit și ea — șl o să poată 
spune : la acest bloc am mun
cit și eu, sau : acest bloc l-am 
zugrăvit eu. Oare între „hărni
cia" prietenilor el și cea a ti
nerilor din județul Satu-Mare, 
unde mă aflu acum, se poate 
face vreo comparație ? Căci, 
iată, cel de-aici, din nordul 
țării, in 3 luni de zile au termi
nat de construit un bloc prin 
muncă patriotică, după cele opt 
ore de serviciu care se făceau 
în fiecare zi. Cred că nu poate 
exista nici o comparație.

De aceea, adresîndu-mă 
direct tinerei, aș vrea să-i 
spun : Prietenilor tăi trebuie să 
le fie rușine să-și ridice și pri
virea în fața colegilor lor de 
generație din Satu Mare. De a- 
ceea, te rog crede îndemnul 
unui adevărat coleg de-al tău, 
muncitor : de muncă nu tre
buie să te ferești, nici să-ți fie 
rușine, fiindcă munca în țara 
noastră este o chestiune de 
onoare, de înaltă demnitate 
umană. Numai prin muncă pu
tem contribui la construirea so
cialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie — Româ
nia.

Serg. VANCEA OCTAVIAN
Grupaj realizat de

b ANDREITA

Venin de mai de Ion Vinea, sta- 
bilindu-se interesante similitu
dini de concepție între autorul 
român - - —
severă 
brescu 
nescu, 
fel de _
teanu cu un studiu din volumul 
„Semne și repere" al lui Al. 
George.

Materiale de critică sau teo
rie literară mai semnează Const. 
Ciopraga, Gheorghe Drăgan, 
Grigore Smeu, Gh. Ivănescu (fi
lologie) și alții. O rubrică nime
rit intitulată, Tabla de materii, 
care-și propune să ne prezinte la 
modul sintetic întreaga activita
te a cîte unui autor contempo
ran, se referă de data asta la 
activitatea poetică a lui Cice
rone Theodorescu. Semnatar: 
Mircea Iorgulescu.

și André Gide. Foarte 
este cronica lui Al. Do- 
la cartea lui Matei Căli- 
Clasicismul european. La 
sever este George Pru-

Un fragment de piesă de tea
tru (am mai citit o piesă într-un 
act semnată de Ion Băieșu în 
România literară. Devin, oare, 
revistele noastre mai generoase, 
cel puțin ele, cu teatrul contem
poran ?) semnează Mircea Radu 
Iacoban. Fragment fiind, nu ne 
exprimăm asupra valorii. De- 
mostene Botez pdblică amintiri 
legate de lașul tinereții sale.

Poezie, revista publică parci
monios. 7 
prea sînt saturate altele. în nu
mărul de 
gil Teodorescu și Nicolae Ta- 
țomir.

In sfîrșit, mai trebuie să sem
nalăm o spontană — e drept, de 
mai multe ori cam prea spon
tană ! — masă rotundă despre 
producția literară a anului tre
cut.

Și credem că e bine,

care ne ocupăm : Vir-

măr (mai/1971), 
va zile înainte 
stră sărbătoare 
între paginile 
descopăr vocea _  ____
nire a elevului-poet Marin Mi- 
halache, prezentat de mai vîrst- 
nicul său confrate, poetul 
Gheorghe Istrate. La Liceul 
nr. 21 din Capitală descopăr un 
lucru absolut impresionant; 
nu o revistă a școlii, a liceului, 
ci mai multe. Clasa a VIII-a C 
își are propria ei revistă : „De 
la Alfa la Omega“ | colectiv de 
redacție — numeros ! — dirijat 
de prof. Dana Vasiliu. Versuri, 
proze, note de călătorie în mal 
multe limbi ; fiind un liceu de 
limba germană, unii dintre au
tori scriu direct în limba lui 
Goethe despre bucuriile lor de 
azi, despre seninătatea contem
porană a „pămîntului și ceru
lui nostru socialist“.

Am promis că însemnăm aici 
doar cîteva gînduri ocazionate 
de placheta DECOLARE ÎN 
ZORI care „cuprinde versuri 
—. cum spun îndrumătorii și 
editorii Veronica Porumbacu și 
prof. Mircea-Claudiu Vodă — 
scrise de copii între 10 și 13 
ani“ aparținînd cenaclului de ia 
Palatul Pionierilor. Dar o De
colam In zori devine pentru 
noi simbolul tuturor acestor 
voci gingașe, înaripate liric de 
lumina vremurilor pe care le 
trăim, o decolare proprie ta
lentelor tinere — chiar și ce
lor mai precoce, mai crude —
de pe întreaga hartă a spiri
tualității socialiste românești. 
E un simbol — oum spune în
tr-un cald Cuvînt înaint* po«- 

I'1——*-2-- — car*tul Demostene Botez — car* 
Întrunește „sinceritate șl can
doare“. Am putea cita din can
doarea fiecărui poet-copH cu
prins în Decolare ; din versu
rile Rodicâi Simion, Iul Liviu 
Papadima, lui VasH* Pante», 
ale Irinei Vainovski — după 
cum am putea cita din frîntu- 
rile entuziaste ale tuturor. Nu 
o facem, pentru că. într-un ast
fel de caz, citarea — selectivă 
chiar — ar părea injustă ; tri
mitem astfel direct la antolo
gie pentru a se convinge citi
torul — el însuși — că tot a- 
cest omagiu al pionîerilor- 
poeți, este dedicat Partidului.

Decolare în zori ne trimite 
ou gîndul la simbolul neîntre
rupt al generațiilor care își 
dau nevăzut mîna și care ies 
mereu — fără să ne dăm a- 
proape seama — din chenare]» 
rubricilor de „Debut“. Visez 
pentru acest flux mereu proas
păt de generații literare o ru
brică de Debut la Radiotelevi- 
ziunea Română — notificînd, 
înregistrînd debuturile întru a- 
mintirea ascultătorilor și tele
spectatorilor, dar și a celor 
care vor marca prima emoție 
a apariției lor publice. Un de
but exigent, consfințit la un a- 
semenea nivel, s-ar dori memo
rabil, de neuitat, circumscris 
așadar dintru început în zona 
maturității ; așa cum, cu cîți
va ani în urmă, debuta la 
T.V., Ia emisiunea „Albatros“ 
foarte tinerii dar talentații : 
Mircea Dinescu, Constantin Ște- 
furiuc. Corneliu Ostachie Cos- 
min. Și ar fi bună o asemenea 
video-fonotecă a debutului li
ric, bună pentru a urmări 
destinele viitorilor poeți ai 
noștri, și nu pentru un even
tual album de infatuare căci 
— mi se pare numai ? - 
mai buni dintre ei știu, 
foarte bine că : 
veștilor rezemat pe lăoate I 
mîne un colț necunoscut mereu 
/ Pe care suie vrejul mirării 
/ Lovindu-s* de poarta unui 
zmeu“.

cei 
știu 

,în turnul po- 
Ră-

CONSTANTIN CRI$AN

•) însemnări la o „Pla- 
' chetă omagială editată de 
Palatul pionierilor în cin
stea semicentenarului 
Partidului Comunist Ro
mân“.
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In favoarea Conferinței
asupra securității europene

0 DUPĂ CUM S-A MAI A- 
NUNȚAT, cea de-a treia plena
ră a C.C. al P.M.U.P. a adoptat o 
hotărîre privind rezultatele 
Consfătuirii de la Praga a Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, prin care apro
bă activitatea delegației poloneze 
la Consfătuirea de la Praga, a- 
rătînd că hotărîrile adoptate de 
Consfătuire reprezintă un nou 
pas important pe calea regle
mentării problemelor internațio
nale majore. Relevînd că Decla
rația de la Praga trasează un 
vast program de transformare a 
continentului nostru într-o zonă 
a păcii trainice șl a unei fruc
tuoase colaborări economice, 
științifice și tehnice, hotărîrea 
arată că Declarația, precum și 
Hotărîrea Congresului al Vl-lea 
al P.M.U.P. reprezintă pentru 
P.M.U.P. și guvernul R.P. Polo
ne baza activității în favoarea 
convocării conferinței general- 
europene pentru securitate și co
laborare și a deplinei normali
zări a relațiilor interstatale în 
Europa.

destindere facilitează convoca
rea în acest an a conferinței sta
telor în. problemele securității și 
cooperării în Europa. Partici
pantele consideră, între altele, că 
„făurirea unei Europe pașnice 
presupune recunoașterea, pe baza - 
dreptului internațional, a R.D. 
Germane, admiterea celor două 
state germane în O.N.U. și în 
toate instituțiile specializate ale 
Națiunile Unite, reducerea for- 
țeloT armate în Europa și dizol
varea celor două blocuri milita
re, dezvoltarea relațiilor și 
schimburilor economice, sociale, 
științifice și culturale între toa
te statele, care să contribuie la 
cooperarea pașnică 
popoarele europene.

î titre toaite

• DELEGAȚIA CONDUSA 
DE TOVARĂȘUL LEONTE 
RAUTU, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care 
face o vizită in Suedia, a 
fost miercuri la Upsala. Aici 

cu conducerea 
districtuale a 

Social-Democrat 
străvechea uni-

s-a întîlnit 
organizației 
Partidului 
și a vizitat 
versitate.

Joi dimineață, delegația a 
avut la Stockholm o între
vedere cu Sven Moberg. mi
nistrul educației. în cursul 
după-amiezii, la sediul Par
lamentului suedez oaspeții 
români au avut o intilnire 
cu Ingvar Svansberg. 
grupului deputaților 
democrați. și cu alte 
nulități marcante.

Cu prilejul vizitei 
prinse de delegația condusă 
de tovarășul Leonte Răutu 
în Suedia, ambasadorul Ro
mâniei la Stockholm, Eduard 
Mezincescu, a oferit joi seara 
un cocteil.

liderul 
social- 
perso-
intre-

ÎNTiLNIREA MINIȘTRILOR APĂRĂRII
Al STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
V

BERLIN 10 (Agerpres). — In 
zilele de 9 și 10 februarie 1972, 
în capitala Republicii Democrat» 
Germane, orașul Berlin, a avut 
loc ședința ordinară a Comitetu
lui miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de 
Varșovia.

La ședința Comitetului au 
participat miniștrii apărării

la

participat miniștrii apărării ai 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, Comandantul su
prem al Forțelor Armate Unite și 
șeful Statului Major al Forțelor 
Armate Unite.

Pe timpul desfășurării lucrări
lor. au fost analizate situația po-

litico-militară în Europa și pro
blemele perfecționării pe mai 
departe a căilor de comunicații 
și mijloacelor de transport, pre
cum și alte probleme ale activi
tății Forțelor Armate Unite.

Comitetul miniștrilor apărării 
ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia a adoptat 
hotărîri corespunzătoare, într-o 
atmosferă de deplină înțelegere 
reciprocă și unitate de vederi.

Ședința a fost prezidată de mi
nistrul Apărării Naționale a Re
publicii Democrate Germane, ge
neral de armată Heinz Hoffmann.

SECVENȚE DE PE GLOB • SECVENȚE DE PE GLOB

• COMITETUL NAȚIONAL 
BULGAR pentru securitate și 
colaborare în Europa a adoptat 
o declarație prin care sprijină 
concluziile Consfătuirii Comite
tului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Relevînri că pregătirea confe
rinței general-europene a intrat 
într-o nouă fază practică, exis- 
tînd posibilitatea convocării ei 
pînă la sfîrșitul anului 1972, de
clarația subliniază că opinia pu
blică bulgară privește cu spe
ranță noile perspective care se 
deschid în fața securității euro
pene. Comitetul național bulgar 
își desfășoară tot mai amplu, ac
tivitatea în scopul promovării i- 
tnițiativelor în favoarea păcii, 
securității și colaborării în Eu
ropa, astfel incit aceasta .să. de
vină un continent al păcii și co
laborării trainice.

II 1

guvernamentală
italiană

ft

I

<B DIN INIȚIATIVA UNIUNII 
FEMEILOR FRANCEZE, la Pa
ris s-a desfășurat o întîlnire a 
reprezentantelor organizațiilor 
de femei din Franța, R.D. Ger
mană și R.F. a Germaniei, con
sacrată securității europene, a- 
nunță ziarul „L’Humanité“.

Intr-un comunica^ dat publici
tății, participantele la întîlnire 
„relevă cu satisfacție progrese
le realizate pe continentul euro
pean, acordurile recent încheia
te“ și subliniază că procesul de

„Desculț" 
în limba turcă

acestea la Istanbul tn 
Habora a apărut ro- 
DESCULȚ de Zaharia

zilele 
editura 
mânui 
Stancu.

Traducerea in limba turcă 
este semnată de Z. Erman.

Vor fi organizate
ROMA 10 (Agerpres). — Con

sultările dtAfășuraie miercuri 
după-amiază între secretarii na
ționali ai partidelor coaliției de 
centru stînga (democrat-creștin,' 
socialist, socialist-democratic și 
republican), la inițiativa actualu
lui premier desemnat, Giulio An
dreotti, nu s-au terminat cu un 
rezultat pozitiv. în consecință, 
criza de guvern din Italia des
chisă în urmă cu 26 de zile, prin 
demisia guvernului Colombo, 
continuă. Mai mult, coresponden
ții din Roma ai agențiilor inter
naționale de presă au constatat 
chiar o deteriorare a relațiilor 
dintre cele patru partide, o di
minuare a șanselor de a restabili 
coaliția în formula precedentă, 
astfel, încît, începînd de 
miercuri soluția cea mai ve
hiculată, în cercurile poli
tice din capitala Italiei, a ră
mas dizolvarea parlamentului și 
organizarea de alegeri anticipate 
(mandatul actualei legislaturi ar 
urma să expire anul viitor). Dar, 
după cum informează agenția 
Associated Press, liderii celor pa
tru partide nu au reușit să rea
lizeze un acord nici măcar în pri
vința alcătuirii guvernului care să 
se ocupe de organizarea alegeri
lor ; democrat-creștinii se declară 
pentru 
alcătuit

alegeri anticipate ?
partid, în timp ce partenerii din 
coaliție s-au pronunțat pentru 
rechemarea fostului cabinet Co
lombo,

Proiectul de program guverna
mental prezentat miercuri de 
Giulio Andreotti nu a satisfăcut 
decît pe democrat-creștini și so- 
cialist-democratici, partide care 
împreună nu dețin o majoritate 
parlamentară. Secretarul general 
al Partidului republican, Ugo la 
Malfa, a declarat, la încheierea 
întrunirii cvadripartite :

„Nu mi se pare posibil să se 
alcătuiască un guvern care să se 
mențină pînă la sfîrșitul actualei 
legislaturi“. De altfel, atît repu
blicanii, cit și socialiștii s-au ară
tat mai degrabă favorabili orga
nizării de alegeri noi.

e LA PARIS a avut loc, 
joi, cea de-a 144-a ședință a 
Conferinței ovadripartite în 
problema Vietnamului. Ngu- 
yen Minh Vy, adjunctul șefu
lui delegației R.D. Vietnam, 
a criticat raportul de politică 
externă al președintelui Ni- 
xon ca pe o încercare de a 
justifica planul de „vietna- 
mizare“ și extindere a răz
boiului în întreaga Indochină.

Nguyen Van Thien, adjunct 
al șefului delegației G.R.P., 
a arătat că soluționarea pro
blemei vietnameze poate fi 
înfăptuită numai pe calea 
convorbirilor pașnice și ea 
depinde de două probleme- 
cheie. Este vorba, în primul 
rînd, de retragerea tuturor 
trupelor americane și de în
cetarea războiului aerian și a 
oricăror acțiuni de război ale 
S.U.A. în Vietnamul de sud, 
iar, în al doilea rînd, de res
pectarea reală a dreptului 
suveran al populației sud- 
vietnameze la autodetermi
nare.

Declarația 
guvernului 

R. D. Vietnam

un guvern 
din

„monocolori', 
membri ai acestui

0 PRIMUL MINISTRU AL IRANULUI, Amir Abbas Hoveyda, 
a chemat autoritățile civile și militare iraniene să facă tot po
sibilul pentru salvarea vieții miilor de persoane izolate sau în
gropate de zăpada care a căzut în cantități neobișnuit de mari 
asupra unor regiuni din nord-vestul țării. Potrivit ultimelor 
știri, sosite la Teheran, joi seara, cel puțin 6 000 de persoane 
au fost date dispărute pînă în prezent.

între timp, noi zone ale țării au fost paralizate de căderile de 
zăpadă, inclusiv sudul țării, unde cel puțin 4 000 de locuitori 
din regiunea Ardakan se află izolați sau îngropați de troienele 
de zăpadă. In unele locuri, relevă agenția Associated Press, a- 
cestea ating o înălțime de 8 metri. De menționat că actualele 
căderi de zăpadă, neobișnuit de mari, survin în această regiune 
după patru ani de secetă. Potrivit ziarului de seară, „Ettelaat“, 
satele Kakkan și Kumar, de lîngă Ardekan, au dispărut com
plet sub troienele de zăpadă, iar cercetările efectuate pînă în 
prezent nu au scos la iveală nici un semn despre soarta locui
torilor lor.

® • • • • • • •••••••

HANOI 10 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că gu
vernul R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație cu privire la 
reglementarea pașnică a proble
mei vietnameze, în care se arată 
că soluția în șapte puncte a cărei 
esență este reafirmată în declara
ția din 2 februarie 1972 a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
este cu totul conformă propunerii 
în nouă puncte prezentate la 26 
iunie 1971 de guvernul R. D. 
Vietnam. Ea exprimă voința în
tregului popor vietnamez de a 
lupta pentru independență și 
pace reală și răspunde aspirațiilor 
pașnice ale întregii lumi. Guver
nul R. D. Vietnam, se arată în 
declarație, nu acceptă planul 
președintelui Nixon și sprijină 
fără rezerve soluția în șapte 
puncte a G.R.P., ale cărei două 
probleme cheie au fost precizate 
— retragerea tuturor trupelor a- 
mericane și încetarea războiului 
aerian și a oricăror acțiuni de 
război ale S.U.A. în Vietnamul 
de sud și respectarea strictă a 
dreptului suveran al populației 
sud-vietnameze la autodetermina
re. Guvernul R.D. Vietnam cere 
guvernului S.U.A. să răspundă 
pozitiv la soluția în șapte puncte 
prezentată de Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și să încea
pă tratative serioase la Confe
rința de la Paris cu privire la 
Vietnam.

C
ine afirmă că orice demon
strație de stradâ seamănă cu ailta, 
indiferent de loc, de numărul și ca
litatea participanfilor, de natura re
vendicărilor rostite în auzul opiniei 
publice, acela nu vrea sau nu poa

te pricepe un lucru esențial : oamenii ies în 
stradă siliți de o anumită durere socială acută, 
de o concretețe atît de dureroasă încît, fără 
o lecuire rapidă, punctul nevralgic respectiv 
riscă să paralizeze, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, întregul organism al societății. Cu cît re
vendicările îmbracă un aspect mai particular, 
cu cît mai aparte răsună țipătul de suferință, cu 
atît mai vădită este implicarea celor loviți de 
răul denunțat public, cu atît mai simptomatic 
pericolul.

La Roma situația școlară este dramatică. A- 
serțiunea, neîntrerupt demonstrată de presa ita
liană progresistă pe baza unei documentații 
masive — acte ale municipalității, anchete soci
ale cu arie largă etc. — se desprinde pregnant 
și din instantaneul alăturat. Părinți și copii pă
șesc împreună în cadrul unei manifestații popu
lare. Lucru destul de ciudat, nu-i așa ? știută 
fiind aversiunea nutrită de părinți față de ames
tecul copiilor în afacerile publice : „tu să-ți vezi 
de învățătură, restul nu-i treaba ta. auzi, restul 
mai tîrziu"... „Numai că, în cazul de față, a- 
cest binecunoscut îndemn părintesc n-ar avea 
obiect. Acum și mai tîrziu și-au schimbat reci
proc locurile. Tocmai fiindcă vor să-și vadă de

învățătură, copiii sînt siliți să demonstreze pe 
străzile Romei.

Ce anume cer inscripțiile de pe pancartele 
încredințate, tn mod atît de neobișnuit, unor 
puștani ? Muncă pentru lucrători, scoli pentru 
fiii lor. La 8.500 de familii din Nuova Maglia- 
na ființează o singură școală elementară, o 
școală medie, nici o grădiniță, nici un cămin. 
Or, majoritatea familiilor italiene au mulți co
pii, astfel încît cifra de mai sus trebuie multi
plicată de cîteva ori dacă vrem să înțelegem 
de ce a devenit situația absolut intolerabilă 
pentru locuitorii cartierului Nuova Maglianc. 
Că exasperarea se exteriorizează — de astă 
dată — pașnic și decent nu poate fi motiv de 
liniștire ; de prea mulți ani și în proproții în
grijorătoare șomajul în rîndurile populației mun
citoare și lipsa condițiilor unei școlarizări sa
tisfăcătoare pentru cea mai tinără generație 
întunecă orizontul însoritei _ Italii. Leagănuul a- 
tîtor triumfuri ale cilivizației, istoricește unite 
prin respectul pentru valorile culturii, nu poate 
rămîne fără glas în fața unei amenințări ca 
aceea care privește instruirea și educarea co
piilor. Cine își va lua răspunderea pentru ta
lentele definitiv pierdute, pentru inteligențele 
necultivate și astfel irosite, pentru virtualităti- 
le creatoare rămase nefertilizate în școala ce
rută de acest sfîrșit de secol ?

ȘTEFAN IUREȘ

Mesajul de politică externă 
al președintelui Nixon

A treia rundă a tratativelor dintre Sta
tele Unite și Comunitatea Economică Eu
ropeană a luat sfîrșit intr-o atmosferă / 
liniștită ; poate mai potolită decit se aș
teptau cei care urmăresc evoluția rela
țiilor economice dintre cei doi protago
niști. Un comunicat final pomenea de o 
serie de compromisuri în. unele probleme 
tăsind însă să se întrevadă posibilitatea 
izbucnirii unor puternice răbufniri în pe
rioada următoare pentru alte puncte de 
pe ordinea de zi rămase în suspensie. 
Negocierile au luat startul în decembrie 
trecut, la puțin timp după anunțarea ho- 
tărîrii de devalorizare a dolarului. Atunci 
oficialitățile de la Casa Albă au acceptat 
reducerea conținutului în aur al monedei 
lor, condi(ionînd-o de adoptarea altor 
măsuri de către țările membre ale Pie
ței comune.

Washingtonul reamintește de fiecare 
dată aliaților săi atlantici că poverile 
asumate de S.U.A. pe plan militar „in in
teresul comun“ — și din cauza cărora 
balanța de plăți americană este continuu 
deficitară — se cer compensate cu solici
tudine de vest-europeni prin deschiderea 
mai largă a importurilor provenind de 
dincolo de Atlantic și prin reducerea ex
porturilor (in special grîu) pe piața ame
ricană. Cercurile comunitare și-au pre
gătit replica : Cel care dă tonul într-un 
permanent asalt de măsuri protecționiste 
este statul american. Căci, din momentul 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Roma — act care a consfințit crearea 
Pieței comune în 1958 — și pînă acum, 
„cei șase“ au înregistrat în comerțul cu 
S.U.A. un deficit mediu global de 2 mi
liarde de dolari pe an. Comisia Executivă 
a C.E.E. a acuzat, de asemenea Statele 
Unite pentru menținerea unor restricții 
cantitative la importul la o serie de pro
duse agricole (cum ar fi zahăr, bumbac, 
arahide, produse lactate, carne de vită 
etc.) La Bruxelles se adaugă în plus 
opinia că prin fluxul de capitaluri ame
ricane, sub forma investițiilor, înregis
trate normal tot la categoria exporturi, 
și al căror volum a trecut de 12 miliarde 
dolari, statele membre ale Pieței comune 
își aduc oricum „tributul^ la susținerea 
balanței de plăți americane. La rîndul lor, 
Statele Unite răspund că numai datorită 
penetrației capitalurilor nord-americane 
Piața comună a putut beneficia de teh
nologia avansată, de menagementul 
american.

Caruselul acuzațiilor reciproce a că
pătat o vivacitate deosebită în special 
după ceremonia din capitala belgiană cînd 
prim-miniștrii Angliei, Danemarcei, Ir

landei și Norvegiei și-au pus semnătura 
pe documentul de aderare la Tratatul de 
Ia Roma. De unde la început Statele 
Unite vedeau în Piața comună un club în 
zona căruia puteau cu ușurință să-și ex
porte produsele și capitalurile, în prezent 
„cei zece“, în ciuda tendințelor centrifuge 
din interior, sînt pe cale să devină o pu
tere economică cu care S.U.A. vor tre
bui să trateze de pe alte poziții decît în 
urmă cu 10—12 ani. Nu întîmplător ofi-

„NODUL 
VERBE“ AL 
D1ȘC0RDIH 
cialitățile americane au solicitat o regle
mentare a contenciosului lor cu Piața 
comună cit mai urgent, cît timp ceilalți 
patru parteneri nu au intrat încă în an
grenajul comunitar. Eventualele avantaje 
care ar putea fi obținute de S.U.A. în 
tratativele cu „cei șase“ ar putea fi ușor 
prelungite și după 1973. Și, în primul rînd 
este vorba de produsele agricole. Sînt 
binecunoscute dificultățile care au trebuit 
să fie depășite, pentru a edifica, cel pu
țin în parte, „piața comună verde”. Pen
tru susținerea acesteia „Europa comuni
tară („cei șase“ — N.A.) consacră 3 la 
sută din resursele ei“. (L’EXPRESS). 
Evident, finanțarea exporturilor de pro
duse excedentare spre terțe piețe, la pre
țuri de concurență a dus, printre altele, 
la sporirea cantităților de cereale. în speță 
de grîu, exportate spre Statele Unite. 
Producătorii americani, la rindul lor, au 
ripostat, declanșînd o adevărată campanie 
împotriva griului „comunitar“. în același 
timp, o serie de tarife ridicate la citrice 
impun o barieră pătrunderii lămîilor și 
portocalelor de pe plantațiile californiene 
in Piața comună. Dosarul tratativelor în
cerca să găsească o formă prin care 
griul „comunitar" să nu treacă Atlanticul

în asemenea cantități iar citricele ame
ricane să nu întîmpine o asemenea re
zistență vamală. Franța — țară care 
beneficiază de importante fonduri comu
nitare agricole — a avertizat că orice 
tentativă de schimbare a actualei struc
turi riscă să pună în pericol întregul edi
ficiu al Pieței comune. S-a găsit în cele 
din urmă o soluție de compromis : creș
terea pe o perioadă redusă a stocurilor 
de grîu comunitar, depozitat pentru even
tuale recolte mai slabe. Stocarea a rezol
vat, pentru moment, problema exceden
telor, piața americană fiind ferită, cel 
puțint parțial, de acest produs. La 
citrice Piața comună pare dispusă să nu 
facă din instrumentele sale protecțio
niste o politică agresivă fală de exporta
torii americani (LE FIGARO). In schimb 
Statele Unite au fost de acord ca în ca
drul Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.) să înceapă o nouă 
rundă de negocieri privind reducerea 
taxelor vamale, doar la produsele indus
triale. Nodul gordian al recentelor trata
tive Piața comună — S.U./V, relațiile a- 
gricole, rămin să fie reexaminate la o dată 
nehotărîtă... S-a obținut o perioadă de 
liniște necesară de o parte și de alta a 
Oceanului Atlantic : „Richard Nixon are 
alegeri prezidențiale in 1972. Georges 
Pompidou și Willy Brandt au alegeri le
gislative în 1973. Nici unul dintre ei nu 
se poate lipsi de voturile agricultorilor“. 
(L’EXPRESS). In treacăt fie spus, noile 
„înțelegeri“ care trebuiesc sancționate de 
fiecare guvern, s-au încheiat fie pe seama 
țărilor în curs de dezvoltare (principale 
exportatoare de citrice) sau a contribua
bililor vest-europeni care vor trebui, la 
numeroasele cheltuieli legate de Piața 
comună, să le suporte și pe cele legate de 
stocarea unor cantități însemnate de 
grîu.

Lăsînd de o parte interesele electorale, 
< care-și au totuși importanța lor, tratati
vele S.U.A. — Piața comună au eviden
țiat încă o dată faptul că tentativele de 
a spori barierele vamale, măsurile pro
tecționiste, chiar și atunci cînd e vorba 
de „parteneri uriași“ au consecințe deo
sebit de nefavorabile asupra schimburilor 
economice. Practicarea unui comerț fără 
discriminări, dînd posibilitatea fiecărei 
țări să-și valorifice potențialul de care 
dispune, pe baza avantajului reciproc, 
rămîne singura alternativă pentru dez
voltarea comerțului. închistarea în peri
metrul apărat de bastioane protecționiste 
nu poate aduce nimic bun schimburilor 
internaționale.

IOAN TIMOFTE

0 IN NOAPTEA DE MIERCURI 
SPRE JOI, la ora 1,35, in curtea ti
pografici unde apare ediția din 
Milano a ziarului „L’Unita“ a ex
plodat o bombă, provoctnd pagube 
materiale clădirii și automobilelor 
stafionate in apropiere. Un munci
tor tipograf a fost rănit. Acest nou 
atentat de factură neofascistă a 
fost urmat de altul, un sfert de oră 
mai tirzlu, in Piața Domului, din 
centrul orașului. Aici, o încărcătu
ră de exploziv a fost plasată In 
fața plăcii comemorative închinată 
unor partizani. Explozia a provocat 
pagube citorva clădiri din apro
piere.

0 DUPĂ CUM ANUNȚA agen
ția Prensa Latina, guvernul cuba
nez a recunoscut Republica Ban
gladesh și și-a exprimat dorința 
de a stabili cu ea relații diplo
matice.

0 MINISTRUL DE EXTERNE AL 
JAPONIEI, Takeo Fukuda, a anun
țat că guvernul japonez a recunos
cut Republica Bangladesh și a 
hotărlt să stabilească relații diplo
matice cu această țară. Totodată, 
din Tokio se anunță că premierul 
Sato a adresat o telegramă pre
ședintelui Zulfikar Aii Bhutto, în 
care exprimă dorința țării sale de 
a menține și dezvolta relații prie
tenești cu Pakistanul.

• APROXIMATIV 7 740 000, din 
cei zece milioane de refugiați pe 
teritoriul Indiei, s-au reîntors 
pînă în prezent la casele lor din 
Republica Bangladesh — a anun
țat la Dacca un purtător de cu- 
vînt guvernamental, citat de a- 
genția Reuter.

O nouă întîlnire 
la Panmunjon

0 LA PANMUNJON a avut Ioc 
cea de-a 18-a întîlnire preliminară 
dintre reprezentanții societăților do 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de sud. anunță agenția 
A.C.T.C.

Reprezentantul Crucii Roșii din 
R.P.D. Coreeană a insistat ca 
partea sud-coreeană să accepte 
fără amînare noile propuneri cu 
privire la agenda de lucru a con
vorbirilor propriu-zise, avansate 
de partea R.P.D.C. Ia cea de-a 17-a 
intilnire preliminară.

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a adresat Con
gresului mesajul de politică ex
ternă. El a subliniat că in lume 
au avut loc, în ultimii ani, 
schimbări de amploare și a re
afirmat teza după care „un rol 
conducător american în treburile 
mondiale continuă să fie indis
pensabil“. Mesajul arată că po
litica externă americană a pro- 
vooat în Statele Unite satisfacții, 
dar și dezamăgiri și că numeroși 
americani critică politica externă 
a Administrației, îndeosebi în 
legătură cu continuarea războiu
lui agresiv în Vietnam.

Referindu-se, în continuare, Ia 
relațiile S.U.A. cu Uniunea So
vietică, președintele a vorbit de 
posibilitatea unei îmbunătățiri e- 
sențiale a acestor raporturi. Pro
blemele care despart Statele U- 
nite de U.R.S.S., a spus el, sînt 
reale și serioase, ele avînd ră
dăcina in căile diferite ale celor 
două țări ; el a relevat că pot 
fi, totuși, înregistrate progrese 
concrete într-o serie largă de 
probleme. Opinînd că o rundă 
de convorbiri la Mosoova nu 
poate duce la soluționarea unor 
probleme acumulate timp de 
două decenii, el a afirmat că 
există dovezi că poate fi reali
zată „o acomodare reciprocă a 
intereselor antagoniste «și că nu 
este neapărat necesar să se tra
ducă competiția prin ostilitate 
sau criză. Numărul și amploarea 
evenimentelor pozitive ne-au de
terminat să oonchidem că o în
tîlnire la cel mai înalt nivel este 
oportună și că ar putea oferi sti
mulentul unui progres supli
mentar“.

Abordind apoi raporturile cu 
R.P. Chineză, Nixon a menționat 
că „în februarie 1972, după multe 
vicisitudini, după multe realizări 
și evoluții deosebite, S.U.A. și 
China încep un dialog pe o bază 
nouă. Vizita mea la Pekin nu va 
aduce în mod cert o rezolvare 
grabnică a profundelor diver
gențe care ne despart de 
R.P. Chineză, dar ea va fi un 
început și va marca sfîrșitul unei 
pauze sterile și sterpe în rela
țiile dintre cele două mari po
poare“. Ar însemna șă fim 
miopi, a spus președintele, dacă

0 LA 10 FEBRUARIE, tovarășul 
Teodor Marinescu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care se află la 
Berlin pentru stabilirea planului 
de relații între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania pe anii 1972—1973, a 
fost primit de tovarășul Paul Ver- 
ner, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.

nu am încerca să stabilim le
gături și o mai bună înțelegere 
cu un sfert din populația lumii. 
In același timp, însă, el a rea
firmat poziția Statelor Unite de 
menținere a legăturilor diplo
matice și angajamentelor cu 
ciankaișiștii.

In continuare, Nixon a men
ționat că „unii au sugerat ca 
S.U.A. să folosească deschiderea 
spre Pekin pentru a exploata 
încordarea chino-sovietică. Am 
explicat tuturor părților — a 
spus el — că nu vom încerca 
să procedăm astfel, deoarece ar 
fi dăunător și primejdios. Vom 
încerca să avem relații mai 
bune cu ambele țări“.

în ce privește relațiile S.U.A. 
cu țările Europei occidentale, 
președintele a admis că „parte
nerii Statelor Unite nu mai do
resc ca alianțele să se bazeze 
numai pe prescripțiile america
ne“. Mesajul recunoaște contra
dicțiile existente între Washing
ton și principalii săi parteneri, 
în problemele monetare și fi
nanciare și faptul că Adminis
trația a adoptat măsuri unila
terale drastice, care au provocat 
profunde nemulțumiri în rindul 
aliaților S.U.A. In decurs de 20 
de ani, a afirmat președintele, 
s-a produs o subminare a pre
dominanței economiei S.U.A. și 
dolarului american pe baza că
reia fusese construit sistemul 
comercial și monetar occidental. 
In noile condiții, sistemul a 
devenit structural nesănătos — 
a declarat el — recunoscînd. în 
continuare, că „această schim
bare înseamnă sfîrșitul tutelei 
americane și sfîrșitul erei uni
tății automate“.

Președintele Nixon a pledat 
pentru întărirea potențialului 
militar al N.A.T.O., al căror 
element principal rămin forțele 
nucleare și trupele americane 
aflate în Europa occidentală, 
pentru întărirea forței militare 
a S.U.A., al căror element cru
cial sînt „forțele nucleare stra
tegice“.

Președintele s-a referit apoi 
Ia propunerea țărilor socialiste 
privind convocarea unei confe
rințe general-europene de secu
ritate și colaborare ; el a reafir
mat poziția S.U.A. potrivit că
reia un aoord asupra Berlinu
lui occidental ar reprezenta o 
condiție preliminară pentru orice 
negociere europeană mai largă ; 
dacă o asemenea conferință ur
mează să fie pregătită cu grijă 
și să abordeze problemele de 
fond, Statele Unite se pronun
ță în favoarea ei, a spus Richard 
Nixon.

Cu . privire la relațiile cu ță
rile Europei răsăritene, pre-

ședintele « relevat existenta 
unor ample posibilități de coo
perare economică, tehnică și 
culturală pe bază de reciproci
tate. „Am fost primul președin» 
te american care a vizitat vre
odată România și Iugoslavia, a 
spus Richard Nixon. Avem cu 
aceste țări legături bazate pe 
respect reciproc, independență, 
egalitate și suveranitate. împăr
tășim convingerea că aceasta 
trebuie să stea la baza relații
lor dintre națiuni, independent 
de deosebirea sau asemănarea 
sistemelor sociale, economice 
ori politice“. Relațiile S.U.A. cu 
Iugoslavia nealiniată, a mențio
nat R. Nixon, sînt un factor 
de pace și stabilitate în Europa, 
în Mediterana și în Orientul 
Apropiat.

Sprijinim legislația pentru a- 
cordarea clauzei națiunii celei 
mai favorizate României, a spus 
apoi președintele S.U.A. Cre
ditele acordate de Banca de 
Export-Import și recenta ade
rare a României la G.A.T.T. 
vor facilita relațiile noastre 
economice. în cadrul pri
melor noastre schimburi de 
vizite la nivel guvernamental 
cu Polonia, a spus în continua
re președintele Nixon, miniștrii 
Volpe și Stans au plecat la Var
șovia, iar ministrul polonez al 
științei, Kaczmarek, a plecat la 
Washington. Directorul general 
al poștelor din S.U.A. a vizitat 
Ungaria. în cadrul dezvoltării 
contactelor noastre. Din 1968 în
coace. comerțul S.U.A. cu Euro
pa răsăriteană a sporit în mod 
substanțial și ne așteptăm ca el 
să sporească în continuare".

Vorbind despre situația din 
Orientul Apropiat, președintele 
a arătat că rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967 rămîne cadrul acceptat 
pentru soluționarea conflictului. 
El a căutat să justifice hotărîrea 
Statelor Unite de a intensifica 
acordarea de armament ameri
can Israelului, deși a subliniat 
că trebuie stimulată . alegerea 
soluțiilor politice în locul celor 
militare.

In ce privește războiul din 
Vietnam, președintele a admis 
că mulți americani consideră că 
Administrația nu întreprinde 
pași hotărîți pentru a obține o 
reglementare pe calea tratati
velor. El a reafirmat hotărîrea 
Administrației de a „vietnami- 
za“ războiul agresiv dus de Sta
tele Unite și a evitat să fixeze 
o dată precisă pentru retragerea 
tuturor trupelor americane din 
Vietnam, cerință ferm exprima
tă de întreaga opinie publică 
internațională, inclusiv poporul 
american.

fÿnema
FARMECUL ȚINUTURILOR 

SĂLBATICE : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Capitol, (ore
le 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Lucealărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favo
rit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15; 20.30), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21), Gloria (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tomls (orele 9.30; 12; 
14.30; 17,15; 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulea
ză la Scala (orele 11.15; 13,30; 
16: 18,30; 21), Modern (orele 9; 
11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FUGA : rulează la Central (ore
le 10; 15: 19).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează ia Feroviar (orele 9.15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Excel- 
sior (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Melodia orele (9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Lira (orele 15.30; 18; 
20.15).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18.15: 20,30).

B. D. LA MUNTE SI LA 
MARE : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18; 20,15). Viitorul (orele 
15,45; 18; 20,15).

MIRII ANULUI II: rulează Ia 
Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Volga (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița :
(orele 9: 11,15: 13.30: 15,45; 18;
20.30) .

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Doina (orele 11,30; 16;
19,30; la orele 10 Program de de-

sene animate pentru copii).
DECOLAREA : rulează la Raho

va (orele 15,30; 18; 20,15).
TRENUL : rulează la Popular 

(orele 15,30; 18; 20,15).
MISIUNEA TINEREI NHUNG : 

rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

COPACn MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Bucegl (orele 15,45; 18; 
20;15), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9—18,30 
în continuare; PROGRAM DE 
DOCUMENTARE (ora 20,15).

WATERLOO : rulează la Vltan 
(orele 15,30; 19).

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru-

lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20,15).

DUELUL STRANIU : rulează Ia 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 
20).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Giuleștl (orele 15,30; 18;
20.30) .

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18;
20), Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

VAGABONDUL : rulează la Lu
mina (orele 8,30—14,30 în conti
nuare; 17,30; 20,30).

DUPĂ VULPE : rulează la în
frățirea (orele 15,30; 17.45; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI-

NARI : rulează la Floreasca (orele 
10; 15,30: 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Arta (orele 15,30; 18;
20,15).

PETRECEREA : rulează la Pro
gresul (orele 16; 18; 20).
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9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Biblioteca 
pentru toți : Costache Negruzzi (I). 
9,40 Melodii noi, voci tinere. 9.55 
Publicitate. 10,00 Curs de limba 
germană (Lecția a n-a). 10,30 Film

serial : Sebastian și secretul epavei 
(reluare). Episodul „Dacă Jonathan 
ar fi vorbit“. 10,55. Fotografia. Film 
documentar realizat de Televiziu
nea sovietică. 11,15 Desene animate. 
11,30 Panoramic științific (reluare). 
12,00 Telejurnal. 15,30 Teleșcoală : 
Filozofia marxistă și lumea con
temporană. Contribuția P.C.R. la 
dezvoltarea creatoare a gîndlrii 
marxiste (Filozofie și socialism 
științific clasa a xn-a) ; Depre
siuni Intracarpatice (Geografie, 
clasele VIII—IX). 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază.
17.35 Prietenii lui Așchiuță. Emi
siune pentru cel mici. 18,00 Flori 
de sticlă. Program interpretat de 
artiștii amatori ai Combinatului 
de sticlărie din Turda. 18,20 Arta 
plastică. Medalion Octav Băncilă.
15.35 Stop-cadru. 19,00 Să cunoaș
tem legile. 19,10 Tragerea loto. 19,20

1001 de seri.: Povestiri cu ursuleți. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Cronica po
litică internă de Eugen Mândrie. 
20.10 Film artistic : La Fayette. Cu 
Michel Le Royer, Liselotte Pulver, 
Vittorlo de Sica, Orson Welles. 
Regia Jean Dreville. 21,45 Ancheta 
TV. Arta, hrană a sufletului. Opi
nii despre accesibilitatea artei. E- 
misiune de Cattnca Ralea. 22,30 ,.24 
de ore“. 22,45 Din țările socialiste.
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Teatrul de Operetă : SECRE
TUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30; Teatrul Național „L L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF? — ora 20; (Sala Studio): 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara” (Sala Magheru) : ADIO

CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : O LUNA LA ȚARA — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu) : SPEC
TACOL DE PbEZIE ȘI MUZICA 
— ora 17,30 ; Teatrul de Come
die : DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20; Teatrul Mic : PI
SICA SĂLBATICĂ — ora 19,30; 
Teatrul Giuleștl : NUNTA LUT 
FIGARO — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA — ora 19,30; (Sala Victo
ria) : VOX BOEMA — ora 19,30; 
(La Sala Palatului) : ȘI FEMEILE 
JOACA FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu” : IN
TR-UN CEAS BUN — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică” (Calea Victo
riei) : NINIGRA ȘI ALIGRU — 
ora 15; (Str. Academiei) : CARTEA 
CU APOLODOR — ora 17; Stu
dioul „Casandra” al I.A.T.C. : 
ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE 
ora 20; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : CONCERT DE MUZICĂ 
POPULARA ROMANEASCĂ — 
ora 19,30; Circul Globus : 72 CIRC 
72 — ora 19,30.
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