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NICOLAE CEAUSESCU

• UN GRUP DE ZIARIȘTI ALGERIENI

GHEORGHE BERCA,
prim secretar al Comitetului ju

dețean Gorj al U.T.C.

— Un deziderat permanent *1  
activității organizației U.T.C, 
este acela al organizării, u- 
nor manifestări educative com
plexe într-o continuă succe
siune și pretutindeni. Ce acțiuni 
sînt cuprinse în aceste zile pe 
agenda de preocupări a Comite
tului județean Gorj al U.T.C. ?

— Aș numi cîteva dintre ace
lea care angajează în mod di
rect, nemijlocit, participarea ac
tivă a unor membri ai biroului 
și secretariatului comitetului 
județean U.T.C. Spre exemplu, 
pentru tinerii din construcții a 
fost inițiată o întîlnire cu tema : 
„Mișcarea revoluționară și de
mocratică de tineret — parte 
integrantă a .luptei clasei mun-

1ON TRONAC
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In cursul dimineții de joi. 2 
martie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit grupul de ziariști alge
rieni, condus de Bclkir Moha
med, consilier în Ministerul In
formațiilor, care ne vizitează 
țara.

Din grup fac parte : Mayouf 
Souissi, redactor la „El Moud- 
jahid“, principalul cotidian al 
Frontului de Eliberare Națio
nală, Hafidi Mohamad Tayeb, 
redactor la ziarul „Annasr“. or
gan al F.E.N. pentru orașul și 
regiunea Constantine, Hamei 
Ayache, șef de secție la ..Ach 
Chaab“. organ al F.E.N., Rom- 
dane Sadmi, comentator de po
litică externă la revista „Revo
lution Africaine“, săptăminal te
oretic al F.E.N., Mouloud Chi- 
kaoui, secretar general de re
dacție la Radioteleviziunea alge
riană, Abderahmane Kaouadji,

redactor, Abdelkader Tebari și 
Mouloud Zabbar, operatori tele
viziune, Ahmed Hârb, inginer 
de sunet televiziune.

Grupul de ziariști algerieni se 
află in România în legătură cu 
apropiata vizită pe care o va în
treprinde în Republica Algeriană 
Democratică și Populară o de
legație de partid și de stat a 
țării noastre, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

La întrevedere, în cursul că
reia tovarășul Nicolae .Ceaușescu 
a acordat ziariștilor algerieni un 
interviu, a participat Constantin 
Mitea. consilier la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român.

A luat parte, de asemenea, 
Larabi Demaghlatrous. ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare la Bucu
rești.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate.

© EDITORUL ITALIAN NICOLA TETI
ȘTEFAN RAB,

prim secretar al Comitetului ju- j 
dețean Covasna al U.T.C.

— Sărbătorirea jubileului or
ganizației noastre se apropie de 
punctul său culminant. Ce rea
lizări se înscriu in bilanțul e- 
forturilor depuse de uteciștii 
din judeful Covasna în contex
tul acestei remarcabile perioa
de ?

— Cele mai importante și tot
odată reprezentative rezultate 
sînt consemnate la capitolul 
prezenței tinerilor la locurile 
de muncă, în activitatea patrio
tică. Tn această direcție s-au 
luat numeroase inițiative, fie de 
către o organizație sau alta, fie 
la nivelul comitetului județean. 
Aș reține, mai întîi, în rindul

TRAIAN GINJU
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DUMITRU RĂDESCU,
prim secretar al Comitetului ju

dețean Vaslui al U.T.C.

— V-aș propune o succinta 
trecere în revistă a manifestă
rilor pe care le organizați.

— Direcțiile în care acționăm 
pentru întîmpinarea aniversării 
semicentenarului U.T.C. circum
scriu o largă diversitate de ma
nifestări culturale, educative, 
politice', patriotice, sportive. 
Din registrul for voi me'nționa 
pe acelea care cred că sînt 
semnificative pentru întregul 
program pe care l-am întocmit 
inițial.

Astfel, în toate colectivele de 
uteciști din întreprinderi, co
mune, instituții, școli se desfă
șoară ciclul de evocări. „Figuri 
luminoase din activitatea revo
luționară a U.T.C.“.

De asemenea, în foarte mul-
G. TRAIAN
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Joi, după amiază, tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu/ secretar ge
neral al Partidului' Comunist' 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe Nicola Teti, 
directorul general al casei de 
editură „Edizioni del Calenda
rio“ din Milano, care face o vi
zită în Romania.

Tn 1971 în editura milaneză 
„Edizioni del Calendario“ a apă
rut lucrarea „Nicolae Ceaușescu. 
Scrieri alese“, înmănunchind în
tr-o grupare tematică o selecție 
de texte de articole, interviuri 
și cuvîntări din perioada 1965— 
1970 ale secretarului general al 
Partidului Comunist Român. 
Scrierile alese înfățișează publi
cului italian principalele aspec
te ale politicii interne și exter
ne a țării noastre. Lucrarea s-a

.bucurați deț mult). succes. Recent, 
,în'aceeași editură a ieșit de sub 
,tipar-volumul al doilea „Nicolae 
Ceaușescu. Scrieri alese“,. volum 

. cuprinzînd, în aceeași. îngrijită 
selecție, articole, Interviuri și 
cuvîntări din 1971 ale secretaru
lui general al partidului nos
tru.

în semn de omagiu, editoruj 
Nicola Teti a înminat secretaru
lui general al partidului, o edi
ție special legată a celor două 
volume „Nicolae Ceaușescu. 
Scrieri alese“.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a participat 
Cornel Burtică, secretar al C.C. 
al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

La Palatul Consiliului de Stat 
a avut loc, joi dimineața, so
lemnitatea decorării unor mun
citori, maiștri, tehnicieni și in
gineri care au contribuit la rea
lizarea podului de șosea peste 
Dunăre de la Giurgeni-Vadul 
Oii.

Distincțiile au fost 
înmînate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România,

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Ilie Verdeț, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Ioan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, precum și membri 
ai conducerii Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunica
țiilor.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, pentru contribuția deose
bită adusă la realizarea podului 
de șosea peste Dunăre de la 
Giurgeni—Vadul Oii, a fost con
ferit „Ordinul Muncii", clasa I 
tovarășilor Ioan N. Baicu, direc
torul Institutului de proiectări 
transporturi auto, navale și ae
riene, Constantin R. Cărăuș, su
dor la Șantierul naval din Ga
lați, Dimitrie E. Galu. director 
tehnic al Uzinei de construcții 
metalice și mașini agricoIe-Boc- 
șa, Valeriu I. Moldovan. lăcătuș 
la aceeași uzină, Constantin 1. 
Popescu, inginer la Trustul de 
construcții drumuri. poduri, 
porturi și aeroporturi. Paul N. 
Roșu, dulgher la Grupul de șan
tiere pod Dunăre-Galați, Con
stantin D. Țintea, inginer la

Trustul de construcții drumuri, 
poduri, porturi și aeroporturi, 
și Gheorghe V. Țugui, mecanic 
la întreprinderea de utilaje pen
tru construcții în transporturi 
— București : „Ordinul Muncii", 
clasa a Il-a, tovarășilor Gheor- 
ghe-Rudi Gh. Buzuloiu, inginer 
șef al Institutului de proiectări 
transporturi auto, navale și ae
riene, Ion Gh. Barbu, inginer 
la Grupul de șantiere pod Du- 
năre-Galați. Petre E. Bucur, 
lăcătuș la întreprinderea de u- 
tilaje pentru construcții în tran- 
sporturi-București, Andrei D. 
Caracostea, profesor la Institu
tul de construcții din București, 
Valeriu N. Chera, inginer șef la 
Grupul de șantiere pod Dunăre- 
Galați, Ioan P. Coroban. lăcătuș 
la Uzina de construcții metalice 
și mașini agricole — Bocșa. Ni
colae D. Culea, sudor la Uzina 
de utilaj chimic „Grivița Roșie“ 
din București, Petru P. Cocora, 
soldat — M.F.A., Victor H. Ca- 
ranfil, laminator Ia Combinatul 
siderurgic din Galați, Ștefan D. 
Dumitrescu, director tehnic la 
Trustul de construcții drumuri, 
poduri, porturi și aeroporturi, 
Demetru I. Dogărescu, maistru ia 
întreprinderea de utilaje pentru 
construcții în transporturi Bucu
rești, Ion V. Dobrin, dulgher la 
Grupul de șantiere pod Dunăre- 
Galați, Neagu R. Frigioiu, sudor 
Ia Uzina „Progresul“ din Brăi
la, Paltiel M. Goldștein. inginer 
șef la întreprinderea de utilaje 
pentru construcții în transpor- 
turi-București, Tudor Gh. Ion. 
sudor la Grupul de șantiere pod 
Dlinăre-Galați, Nicolae Z. Is-

trate. cazangiu la Uzina de uti
laj chimic Ploiești, Vasile T. 
Juncu. inginer la Institutul de 
proiectări transporturi auto, 
navale și aeriene, Iulius A. Lu- 
pescu. inginer la Uzina „23 Au- 
gust“-Bucuresti, Sotir E. Mala- 
cos, căpitan în marina fluvială, 
Constantin D. Marinescu, direc
tor tehnic la Institutul de pro
iectări transporturi auto, nava
le și aeriene. Karoly S. Mihaly, 
maistru la GruDUl de șantiere 
pod Dunăre-Galați. Ștefan Șt. 
Macea, căpitan — M.F.A., Vîlcea 
D. Marinescu,' mecanic la între
prinderea de utilaje pentru con
strucții în transporturi-Bucu- 
rești. Ștefan M. Neuner, mais
tru la Grupul de șantiere pod 
Dunăre-Galați, Mircea A. Pe- 
trescu, inginer la Trustul de 
construcții drumuri. poduri, 
porturi și aeroporturi. Boris I. 
Poenaru, director la Grupul de 
șantiere pod Dunăre-Galați, 
Cristea A. Pascaru, inginer șefi 
adjunct la întreprinderea de u- 
tilâje pentru construcții în tran- 
sporturi-București. Alexandru D. 
Stoica, inginer șef la întreprin
derea de construcții speciale în 
transporturi-București. Ion V. 
Strătescu, inginer la întreprin
derea de construcții speciale și 
instalații-montaj a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Dumitru Gh. Taran, 
maistru princioal la Grupul de 
șantiere pod Dunăre-Galați, A- 
lcxandru M. Ungureanu, dul
gher la același grup de șantiere, 
și Gheorghe Gh. Voinea, lami-
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Pentru înfăptuirea măsurilor 
stabilite de Conferinfa pe fără 

a lucrătorilor din industrie
și construcții

Acțiuni proprii 
in sprijinul unui 
ritm susținui
pe șantiere

Pe platforma Combinatului 
siderurgic din Galați sînt pre
văzute să Intre în funcțiune în 
continuare noi și importante 
obiective industriale. Printre 
acestea se numără și Uzina 
cocsochimică, unitate care se 
deosebește de celelalte nu nu
mai prin dimensiunea și rolul 
pe care il va juca în ciclul de 
producție al combinatului, ci și 
prin noutățile de tehnică pe 
care le ridică în calea construc
torilor. Și mai există un fapt 
care atrage imediat atenția : 
uzina este construită în bună 
parte de tineri, numărul aces
tora alcătuind o impunătoare 
majoritate în colectivele șantie
relor care acționează aici. Deci 
încă un motiv care ne deter
mină să urmărim mai îndea
proape cum măsurile luate de 
conducerile șantierelor privind 
realizarea planului de investiții 
pentru crearea condițiilor in
trării în funcțiune a Uzinei sînt 
completate sau suplinite, de or
ganizațiile U.T.C. de aici.

Ne oprim mai întîi la șantie
rul 23. șantier de construcții 
cu o mare pondere de lucrări 
în ansamblul uzinei.

— în ianuarie și februarie noi 
ne-am îndeplinit sarcinile de 
plan, ne declară inginerul 
Gheorghe Cașcaval, șef de șan
tier. Pe primul trimestru tin
dem să realizăm 25 la sută din 
planul anual. Deci se poate 
spune că stăm bine. Totuși a- 
vem unele rămîneri în urmă în 
ce privește stadiul fizic la une
le lucrări. întirzieri care tre-

buie recuperate cît mai repede 
pentru a crea front de lucru 
șantierului de montaj, deci 
pentru a asigura în ultimă in-

ION CHIRIC

„Ștafeta meseriei"(Continuare în pag. a lll-a)
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IN LIPSA

TINERE

CE ȘANSE ARE>r CERCETAREA MEDICALA ?
Celebritatea în știință vine adesea tîrziu, Ia vîrsta tîmplelor 

cărunte. Premiile Nobe) se acordă de obicei unor savanți vene
rabili. Dar descoperirile care aduc celebritatea, depășirea unor 
granițe ale cunoașterii, recompensată de recunoașterea interna
țională, au loc mai totdeauna la vîrsta tinereții. Entuziasmul, 
nonconformisniul, îndrăzneala, puterea de muncă specifice anilor 
tineri sînt condiții ce favorizează marile descoperiri, lată nuniai 
cîteva exemple culese la întîmplare deschizînd o istorie mo
dernă a științei : la 28 de ani Yukawa lansa ipoteza existenței 
mezonului, iar Ia 26 de ani Dirac prevedea existența pozitro- 
nului. Cele două particule aveau să fie identificate ulterior de 
Anderson, în vîrstă pe atunci de 27 de ani. Cerenkov avea 
nuniai 30 de ani cînd descoperea efectul ce-i poartă numele, 
iar Heisenberg dădea o nouă interpretare mecanicii cuantice Ia 
23 de ani. Modelul atomului, valabil în principiu și astăzi, a fost 
propus de Bohr pe cînd avea 26 de ani. Watson împlinise 25 de 
ani cînd împreună cu Crick descoperea arhitectura internă a 
moleculelor de A.D.N.

In institutele noastre de cerce
tări un medic poate ajunge în 
mod practic să lucreze în 
cercetarea științifică abia la... 28 
de ani. La vîrsta marilor desco
periri ei devine abia cercetător 
stagiar. Și, după cum se știe, 
sint necesari încă 5 ani pentru 
a-i asigura o formație mijlocie. 
Un asemenea sistem de recruta
re a cadrelor, a făcut ca 
astăzi în institutele cu acest pro
fil media de virstă a specialiș
tilor să fie de 45 de ani. Fiindcă, 
practic, medicii nu ajung în cer
cetare nici măcar la 28 de ani 1 
Astfel se explică faptul că Ia

Institutul de Endocrinologie, 
unde media de virstă a atins un 
veritabil record — 49 de ani — 
nu există azi decît trei specia
liști mai tineri de 40 de ani.

Cum s-a ajuns la această si
tuație ?

Cercetătorii cu care am discu
tat, fie mai tineri, fie trecuți de 
40 de ani, consideră că acesta 
este rezultatul unor deficiențe 
în modul de concepere a cre
șterii și formării cadrelor de

ANDREI BANC
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DUMINICILE
TINERILOR

DIN BACĂU:
Cele 52 de sărbători 

ale muncii
In ziua de 14 ianuarie 1972, 

la Casa de cultură „Vasile Alec- 
sandri" din Bacău se consemna 
o festivitate de prestigiu: mu
nicipiului Bacău i se conferea 
Premiul 1 pe țară pentru rezul
tatele obținute în cursul anului 
1971 în acțiunea de gospodărire 
și înfrumusețare a localității.

S-au rostit atunci cuvinte de 
înaltă prețuire la adresa cetățe
nilor băcăuani. S-au amintit, 
printre altele, cîteva dintre cele 
mai importante realizări. De pil
dă, în nord-vestul orașului s-au 
construit diguri și taluzuri pe o 
distanță de 32 de kilometri de-a 
lungul pîraielor Trebeș și Birnad, 
ceea ce a determinat eliminarea 
în totalitate a pericolului de 
inundare a cartierelor 1 Mai și 
Gherăești. In cartierul Izvoare a 
fost introdusă rețeaua de alimen
tare cu apă. Un calcul sumar re
levă că valoarea muncii patrioti
ce efectuate de cetățenii Bacău
lui ar putea găsi echivalență în 
construirea a 400 de aparta
mente.

In cadrul festivității de care 
aminteam mai sus, un număr de 
159 de cetățeni au primit insig
na de „Fruntaș în gospodărirea 
orașului". Martorii oculari remar
cau, printre cei sărbătoriți, mulți 
tineri. Am aflat că munca ute-

TÄ a „SCÎNTEII 
TINERETULUI"

I • INVITAȚIE LA INI- I

I TIATIVĂ (UNI- , 
I FORMELE ALBAS- I

I TRE) |
• • CERUL ÎN APĂ .
1 (DEBUTURI POE- I

oiștilor din Bacău — cei 21 000 
de tineri comuniști ai orașului — 
însumează 31 milioane lei, adică 
o treime din întregul volum de

EMANUEL ISOPESCU

în județul Alba

NOI CONSTRUCȚII 

ȘCOLARE
Construcțiile școlare ocu

pă un loc important în pro
gramul edilitar-gospodăresc 
al județului Alba. Recent, a 
fost inaugurat internatul li
ceului din Abrud. La Ocna 
Mureș se află în stadiu avan
sat de construcție o școală 
generală cu 8 săli de clasă, 
iar la Cugir — o grădiniță de 
copii. Potrivit prevederilor, 
anul acesta în rețeaua unită
ților de învățămînt din ora
șele și satele județului Alba 
vor fi incluse mai bine de 90 
săli de clasă, a căror con
strucție va fi terminată pî- 
nă la jumătatea lunii septem
brie.
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EFICACITATE
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

< ( Coerența eforturilor de realizare umană presupune mai (l 
<, ales economia mijloacelor. Probabil că nu avem cuvinte în (l
< ( care să măsurăm valoarea exactă a risipei. Nimic nu co- (i

boară omul mai tare, și semnul dezordinii numește infor- J
• ( mul, are la bază un antiprincipiu sau, ca să punem semnul /
• l minus la locul său, un principiu antispiritual. Fiindcă dezor- (l 
•, dinea este cum nu se poate mai sistematică, aproape fasci- / 
1, nantă în rigoarea ei, de multe ori se îmbracă în faldurile a-
1 j trăgătoare ale științei, ca să nu mai vorbim de tăria justifică- ( 

rilor care o susțin. Există însă un domeniu în care fata ei
\ este mai hîdă decît în oricare altă parte, iar implicațiile 

sociale afectează viața noastră a tuturora. Se întîmplă să S 
vedem la televizor sau să citim în presă cazuri de scoatere

p din circuitul financiar a unor sume astronomice, sub formă .1 
p de utilaje care nu mai produc, puse între paranteze printr-o .► 
p eroare de proiectare. Pe hîrtie situația se poate rezolva cu (1 
;* radiera și cu un creion mai bine ascuțit. Efectul în realitatea .1 
/ economică este însă dezastruos, lată că se constată și for- .> 
/ me mai subtile, de care ne putem feri mai greu, aproape Jl 

că nici nu băgăm de seamă existența lor. In condițiile vieții ,» 
actuale este important fiecare aspect, oricît de mărunt .din \ 

I* existenta noastră. Nimeni nu mai este singur, și se poate \ 
/ aprecia că a neglija punerea unei pietre la locul ei este 5 
(> de multe ori tot atît de grav ca și renunțarea de a publica \ 
I* o carte cu teorii frumoase. S
l* Ce se întîmplă ? De pildă, se construiesc mii, zeci de mii 
i: de blocuri de locuințe pe tot întinsul patriei. O imagine care î 
l. mă urmărește este însă aceea a unei profesoare care întîr- 

ziase la școală, fiindcă rămăsese izolată pe un pietroi, în 
mijlocul unei întinderi de apă, între locuința ei și locul de

I. unde trebuia să ia autobuzul pentru a ajunge la timp. Fă (( 
I. cuse cîteva sute de metri, cu chiu, cu vai, și se oprise, neho- 
l( tărîtă, temîndu-se să înainteze, dar și să se întoarcă. M-am 

. întrebat atunci cu mirare cum a fost posibil să se constru- \ 
, iască clădirea aceea impozantă la o atît de mare depor- 
. tare de orice fel de drum. M-am interesat și am aflat apoi co 
, primul lucru pe care îl face un om care se pricepe este de a 
( împinge pînă la locul oricărei construcții un drum, în cele \
> mai bune condiții, apoi conducta de apă și firele de elec- \ 
, tricitate. Un constructor priceput amenajează în primul rînd
> împrejurimile. El începe cu începutul, nu cu sfîrșitul. Face blo- \ 
, cui respectiv, dar nu oricum. Oamenii trăiesc în mari aglo- S 
I merări umane, la distanțe mari, îneît trebuie să găsească » 
( fiecare în proximitatea sa locuri de muncă și de distrac- S

C (Continuare în pag. a lll-a)
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Solemnitatea inminării unor decorații Organizațianoastră in prag de aniversare:
(Urmai» dm pag t>

nator la Combinatul siderurgic 
din Galați.

Prin același decret al Consi
liului de Stat au mai fost con
ferite, de asemenea, 107 ordine 
și 59 medalii ale Republicii So
cialiste România unor munci
tori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri, care au contribuit la rea
lizarea podului de peste Dunăre 
de la Giurgeni—Vadul Oii.

Mulțumind în numele celor 
care și-au adus contribuția '.a 
proiectarea podului peste Du
năre de la Giurgeni—Vadul 
Oii, ing. Vasile I. Juncu a spus: 
Distincțiile acordate astăzi sînt 
o apreciere deosebită a con
ducerii partidului și statului 
nostru și de aceea înțelegem ca 
în activitatea noastră de viitor 
să depunem toate eforturile, 
toată experiența obținută la a- 
ceastă lucrare, pentru a con
tribui în continuare la ridicarea 
prestigiului tehnicii românești 
în construcția de poduri, atît 
în țară cît și peste hotare.

Luînd, de asemenea, cuvîn'ul 
ing. Constantin D. Țintea a 
spus : Astăzi, cînd munca noa
stră a primit cea mai înaltă 
prețuire ne exprimăm recu
noștința față de conducerea 
partidului, față de tovarășol 
Nicolae Ceaușescu, personal, 
pentru grija părintească și aju
torul permanent acordat con
structorilor podului, pentru 
condițiile create, care ne-au 
permis. în final, să realizăm fn 
cele mai bune condiții această 
importantă lucrare. Asigurăm

Constituirea Asociației scriitorilor 
din Capitala

Potrivit prevederilor Statutului 
Unlunlt Scriitorilor, adoptat la ul
tima Conferință pe țară a Uniunii, 
joi a avut 100. la Sala Mică a Pa
latului, adunarea generală de con
stituire a Asociației scriitorilor din 
București.

An luat parte tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Popa, membru 
al Comitetului executiv al C.C. al 
P.C.R . prîtn-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.

La lucrări au participat peste 
50» de prozatori, poeți, dramaturgi, 
critici și istorici literari din Ca
pitală. membri ât Uniunii Scriito
rilor.

Adunarea a fost deschisă dft 
acad. Zaharia Stancu. președintele 
Uniunii Scriitorilor din România, 
care a relevat grija permanentă 
a conducerii partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru dezvol
tarea literaturii, pentru asigurarea 
unor condiții propice de muncă 
și viață, tuturor creatorilor de va
lori literare.

Comitetul de conducere ales prin 
vot secret de asociația bucureș- 
teană constituită in această ședin
ță. este alcătuită din : Radu Bourea- 
nu, Nina Cassian, Constantin Chi- 
riță, Geza Domokos, Geo Dumitres- 
ru, Arnold Hauser, Eugen Jebelea- 
nu, George Macovescu, Fănuș Nea- 
gu, Marin Preda, Vlrgil Teodorescu, 

conducerea partidului și statului 
că și în viitor vom munci cu 
abnegație să înfăptuim directi
vele partidului, să realizăm 
exemplar sarcinile încredin
țate.

Exprimînd sentimentele de 
gratitudine ale muncitorilor 
constructori, care prin activita
tea lor însuflețită au contribuit 
la realizarea podului peste Du
năre de la Giurgeni—Vadul 
Oii, maistrul Dumitru Gh. Taran 
a subliniat că distincțiile acor
date sînt mărturie vie a pre
țuirii pe care Partidul Comu
nist Român o acordă muncii 
devotate a constructorilor po
dului, ele constituind, în același 
timp, un imbold în activitatea 
lor viitoare.

Luînd cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

„Doresc, în primul rînd, ca 
în numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, să vă fe
licit pe dumneavoastră, cei că
rora vi s-au inminat astăzi a- 
ceste distincții ale Republicii 
Socialiste România, cit și pe 
toți cei care, cu acest prilej au 
fost distinși cu ordine și meda
lii — și să adresez calde felici
tări tuturor celor care au con
tribuit la realizarea podului 
peste Dunăre.

Realizarea acestei importante 
construcții în cincinalul care a 
trecut a cerut eforturi mari atît 
constructorilor și proiectanților, 
cît și uzinelor constructoare de 
mașini — și putem spune că 
s-au achitat cu toții în bune 
condiții de obligațiile pe care

Ca Secretar al asociației a fost 
ales GEORGE MACOVESCU, cate 
a prezentat adunării o schiță de 
program de lucru al asociației, 
precum și sarcinile ce revin aces
tei organizații pentru pregătirea 
Conferinței naționale a scriitori
lor. Au fost aleși, de asemenea, 
ca secretari adjuncți al asociației 
Constantin Chiriță. Domokos Geza 
și Fănuș NCagu.

In încheierea adunării, a luat 
cuvîntul tovarășul Dumitru Po- 
pescu. nare a transmis din partea 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
Salut cordial Asociației scriitorilor 
din București, felicitări călduroase 
și urări de succes conducerii A- 
sociației, întregii obști a scriitori
mii bucureștene. In continuare, 
vorbitorul a evidențiat rolul im
portant pe care II are de înde
plinit noua asociație înființată tn 
mobilizarea tuturor forțelor scrii
toricești din Capitala țării la fău
rirea unor opere de înaltă ținută 
artistică și ideologică, corespunză
toare cerințelor și exigențelor e- 
tapei actuale de dezvoltare a pa
triei noastre socialiste, nevoilor 
spirituale ale întregului nostru po
por.

Intr-o atmosferă însuflețită, par- 
ticipanții au adresat Comitetului 
Cenți al al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. O tele
gramă. 

le-au avut, că au reușit să de
pășească greutățile ivite pe 
parcurs. Intr-adevăr, această 
construcție reprezintă o min- 
drie a constructorilor, proiec
tanților, a uzinelor construc
toare de mașini, deci a tehnicii 
românești.

Sperăm că experiența acumu
lată pe acest important șantier 
va fi folosită in realizarea unor 
noi obiective, — poate nu de a- 
ceeași natură, dar asemănătoa
re. Avem în vedere Că în a- 
cest cincinal trebuie să Con
struim cîteva poduri, că în in
teriorul țării trebuie realizate 
o serie de construcții asemănă
toare de dimensiuni mai mici, 
și, desigur in perspectivă, pro
babil. că vor mai trebui reali
zate obiective de acest fel. do 
înaltă tehnicitate.

De aceea, doresc să exprim 
convingerea conducerii de 
partid și de stat că toți ingine
rii, tehnicienii, maiștrii, mun
citorii. vor depune toate efor
turile, pe noile șantiere, la noife 
locuri de muncă, spre a-și a- 
duce contribuția lor tot mai ac
tivă la realizarea programului 
elaborat de Congresul al X-lea, 
la dezvoltarea României socia
liste, Ia ridicarea bunăstării 
întregului nostru popor. încă o 
dată, vă felicit și vă urez succe
se in întreaga dumneavoastră 
activitate"

■ir
După solemnitate, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
prezenți s-au întreținut cordial 
cu cei decorați.

AGENDĂ

CINCI DECENII DE EXISTENȚĂ

VALOAREA
EDUCATIVĂ

(Urmare din pag. 1)

i județean 
casele de 
căminele 

în sâptă- 
expunerea

citoare sub conducerea P.C.R., 
pentru eliberarea națională 
și socială“. La căminul cul
tural din Plopșor a fost or
ganizată O întîlnire a tinerilor 
cu tovarășul îon Nicola, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim vicepreședinte al Con
siliului popular județean Gorj. 
Uteciștii din localitățile Bă- 
lești. Jupînești și Licurici par
ticipă la expuneri ale u- 
nor juriști despre „Respec
tarea legalității socialiste — da
torie de seamă a fiecărui tînăr“. 
De asemenea, despre „Locul și 
rolul femeii în viața socială, po
litică și economică a țării" va 
vorbi tinerilor din comuna Bîl- 
teni, tovarășa Lucia Blaga. pre
ședintă a comitetului 
al femeilor. La toate 
cultură, cluburile și 
culturale se va ține 
mina care urmează „ 
„Conducerea de către partid a 
luptei maselor populare pentru 
instaurarea guvernului revolu
ționar democratic de la 8 mar
tie 1945“, urmate de programe 
artistice ale formațiilor de ama
tori. Sînt Ia ordinea zilei și fa
zele orășenești ale „Trofeului 
minerului" care oferă dublul 
prilej organizatoric al unor în- 
tîlniri tinerești cu cei mai buni 
uteclști. dar și al sărbătoririi 
fruntașilor în producție. La Tg. 
Jiu, Ticleni. Motru. Cărbunești 
și Novaci s-a desfășurat faza 
inter centre a concursului „Fi1e 
din Istoria patriei, partidului si 
organizației U T.C." în sfîrșit. 
doresc să subliniez că principa
lele acțiuni educative dedicate 
tn această perioadă întîmniPării 
semicentenarului U.T.C. se 
tegrează ca și 
cicluri tematice, 
asemenea ciclu, „Chipuri de e- 
roi". va prilejui 
nirl cu activiști de partid șl de 
stat ai organizațiilor U.T.C., la 
căminele culturale de la Pești- 
șanl. Schela, Mătăsari precum și 
la exploatările miniere Roșia și 
Rovinari.

— Care sînt celelalte cicluri 
inițiate cu prilejul jubileului de 
la 19 martie 7

— Am început. în decembrie, 
printr-o 6uită de manifestări 
dedicate tinerilor care împlinesc 
vîrsta de 18 ani, sub titlu) ge
neric „Sînt cetățean maior al 
patriei mele". Apoi au debutat, 
rînd pe rînd. celelalte cicluri : 
„Gorjul ieri, azi și în 
„File din istoria U.T.C.", 
de vitejie din istoria patriei' 
„Tineretul și societatea 

in-
pînă acum în 
De pîldă. un

tinerilor întîl-

viitor", 
„Pagini 

i", 
româ-

nească contemporană", „Sensul 
social, politic și etic al muncii“, 
„Dimensiunile socialiste ale sa
tului românesc contemporan". 
Vreau să subliniez în legătură 
cu acestea, că ne preocupă con
tinuarea lor și în lunile urmă
toare căutînd să cuprindem 
prin programarea periodică după 
un orar dinainte anunțat a ac
țiunilor și manifestărilor speci
fice, toate categoriile de tineri, 
din cît mai multe organizații 
U.T.C.

Unitatea de acțiune
(Urmare din pag. I)

acestora, constituirea unui mare 
număr de brigăzi ale tineretului 
în diverse unități industriale. 
Cele de la Fabrica de confecții 
din Tg. Secuiesc, UEIL Intorsura 
Buzăului. Uzina textilă „Oltul" 
din Sf. Gheorghe, întreprinde
rea minieră Căpenl din bazinul 
carbonifer Baraolt s-au impus 
printre formațiile care și-au a- 
dus o contribuție deosebită la 
îmbunătățirea condițiilor de 
mobilizare și participare a tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Șantierele de con
strucții și de îmbunătățiri fun
ciare în agricultură conturează 
un alt obiectiv spre care am o- 
rientat preocupările uteciștilor. 
Așa sînt : pregătirea șantierului 
de ridicare a fabricii de apara- 
taj de bord auto din Sf. Gheor
ghe. Complexul de agrement din 
aceeași localitate, șantierul de 
canalizare din orașul Covasna 
sau șantierul de irigații din co
muna Ghelința.

— Este firesc ca preocupările 
de acesi fel, precum și transpu
nerea lor în practică, să se si
tueze într-o perspectivă mai 
largă, într-un efort durabil, per
manent. Care sînt argumentele 
ce pot ilustra convingător o a- 
semenea realitate 7

— Fără a fi singurul, dome
niul muncii voluntar-patriotice 
mi se pare cel mai expresiv. De 
pildă, cu prilejul dezbaterii sar
cinilor de plan pe anul 1972 ti
nerii și-au luat angajamentul 
obținerii de economii suplimen
tare, în valoare de peste 1 mi
lion. lei. Din această sumă, ju
mătate se va realiza pînă la 
data de 19 martie. Asemănător 
stau lucrurile și cu colectarea a

— Un asemenea plan de acți
uni anunțînd riguros dinainte 
data, ora și locul fiecărei mani
festări, precum și conținutul a- 
cestora, numele invitaților, o- 
bligă, desigur, la foarte mult.

— în orice caz asemenea răs
punderi trebuie asumate întot
deauna chiar dacă eforturile 
noastre pentru asigurarea cali
tății conținutului educativ al 
manifestărilor și al respectării 
datelor vor fi solicitate în mod 
deosebit. Perioada aceasta de 
activitate, acțiunile întreprinse 
în cinstea semicentenarului 
U.T.C. au obișnuit tinerii și or
ganizațiile U.T.C. ou un anumit 
nivel de calitate, care nu poate 
Să rămînă doar expresia unui 
moment festiv ci se va înscrie în 
continuitatea și permanenta u- 
nor acțiuni educative de presti
giu, pe deplin eficiente.

3C0 tone fier vechi, 3 tone de
șeuri hîrtie, 2 tone deșeuri tex
tile, 10 000 ambalaje sticlă, cură
țirea a 2 000 hectare pășune, 
ceea ce echivalează cu lucrări în 
valoare de 1,5 milioane lei. O 
bună parte a acestor prevederi 
cu valabilitate pentru un an în
treg de activitate prinde viață 
tocmai în această perioadă.

Decada mecanizatorilor care 
va avea loc zilele acestea, în- 
tîlnirile, consfătuirile, simpozi
oanele organizate pentru, tineri 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din industria județului contri
buie și ele la afirmarea punții 
care leagă manifestările inițiate 
de noi în ultima vreme de ace
lea organizate în mod curent.

— Cum vedeți posibilă reali
zarea în totalitate a obiectivelor 
pe care vi Ie propuneți, chiar 
depășirea parametrilor stabiliți 
pentru ele 7

— Tot ceea ce facem se adre
sează tuturor tinerilor, celor 
20 000 tineri uteciști din județ și 
din acest motiv, fiecare dintre ei 
este chemat să-și aducă contri
buția la înfăptuirea lor. Uni
tatea de acțiune a tinerilor — 
români și maghiari — este pre
misa în baza căreia ne desfă
șurăm activitatea. Momentul 
pregătirilor făcute pentru ani
versarea semicentenarului U.T.C. 
dovedește încă o dată trăinicia 
acestei unități, cu rădăcini a- 
dinci în tradițiile de luptă ale 
tinerilor, a participării lor la 
eliberarea patriei, la construc
ția socialismului. Mi-aș permite 
să spun că, confirmarea acestei 
realități este elementul major cu 
care uteciștii din județul Co- 
vasna participă la finalizarea 
sărbătorii tineretului de pe me
leagurile întregii țări.

Participare entuziastă
(Urmare din pag. 1)

te organizații se țin expuneri pe 
tema „Componente etice ale tî- 
nărului societății noastre socia
liste“.

Simpozionul „Din tradițiile de 
luptă ale clasei muncitoare și 
ale tineretului de pe meleagu
rile vasluiene" se integrează la 
rîndul său aceluiași context.

Sînt pe cale de finalizare fes
tivalul muzical artistic „Slavă 
României socialiste“, concursul 
de creație și interpretare a poe
ziei patriotice, decada cărții so- 
cial-politice pentru tineret, con
cursul brigăzilor de agitație, în
trecerile sportive din Cupa 
50-a aniversare a U.T.C." 
altele.

Amintind de aceste acțiuni, țin 
să precizez, însă, că ponderea 
hotăritoare a manifestărilor re
vine celor economice.

„A
Și

— Menționarea lor ar 
întregi tabloul 
ați început să-l

pe care 
conturați.

elocventă 
constituie 
mare de

— Expresia cea mai 
a Afirmației mele o 
numărul cu adevărat 
Șantiere ale tineretului care îm- 
pînzesc întreaga suprafață a ju
dețului. Numai în domeniul sil
viculturii sînt 25 de asemenea 
șantiere, în comunele Solești, I- 
vănești, Muntenii de Jos, Tătă- 
răni, Vlahuță. Bogdănești, Zor- 
leni etc. O altă serie de șan
tiere sînt localizate In comunele 
Berezeni, Codăești, Stănilești, 
Lunca Banului, Drînceni, la 
complexele sportive din Vaslui 
și Bîrlad, Ia îndiguirea rîului 
Bîrlad din zona orașului reșe
dință de județ, aducțiunea apei 

In localitatea Huși. Ca propor
ții, cel mai mare este Șantierul 
de irigații de la Vetrișoaia, unde 
se lucrează pe o suprafață de 
700 hectare.

Tot în domeniul economic, âe 
această dată fără a fi vorba de 
șantiere, se includ : strîngerea 
a 5 000 kg sămînță de salcim, 
plantarea a 7 000 de plopi și a 
27 000 de pomi fructiferi, co
lectarea de sticle, maculatură, 
metale feroase și neferoase.

O parte dintre aceste obiecti
ve sînt prevăzute și în compe
tiția „Organizația U.T.C. cu 
cele mai bune >««uitate", care 
angajează toți uteciștii din uni
tățile economice.

— Ce sens acordați ac
centului pus pe mobi
lizarea eforturilor in 
derea acțiunilor de 
tură economică ?

ve- 
n* *-

• JOI A FOST SEMNAT la 
București Acordul cu privire la 
colaborarea în domeniul radio- 
televiziunii între Comitetul de 
Stat al Radioteleviziunii Române 
și Direcția Administrativă de 
Radioteleviziune din Repub’ica 
Populară Chineză Acordul a fost 
semnat de Sion Mihail Bujor 
președintele Radioteleviziunii 
române, și de Cian Hai-fun, am
basadorul Republicii Populare 
Chineze la București.

• POTRIVIT Hotărîrii Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la organizarea Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" pentru 
pregătirea cadrelor de condu
cere a activității de partid, so- 
ciâl-politice, economice și admi
nistrației de stat, ieri s-au des
chis la această instituție două 
cursuri de partid pentru perfec
ționarea cadrelor didactice care 
predau științele sociale in învă- 
țămîntul de stat : Un curs de 6 
luni pentru absolvenții institute
lor de invățămint superior, pro
moția 1971, care au fost reparti
zați să predea discipline de ști
ințe sociale în învățămîntul su
perior și un curs de 3 luni pentru 
Cei care au fost repartizați să 
predea științele sociale în învă
țămîntul general, profesional, 
tehnic și liceal.

iu-— Pentru noi, tinerii din 
dețul Vaslui, explicația este 
foarte simplă. După cum bine 
se știe, județul este nou înfiin
țat și de aceea problemele acce
lerării dezvoltării lui economice 
solicită o preocupare permanen
tă și multilaterală din partea 
tuturor. Alături de toți locuito
rii, încercăm să ne aducem un 
«port corespunzător pe măsura 
posibilităților de care dispunem, 
la această amplă încercare de 
forțe. Ultimele luni au însemnat 
amplificarea formelor de mate
rializare a acestui obiectiv, a 
determinat Obținerea unor re
zultate mai bune in activitatea 
noastră. Aici, am reținut doar 
cîteva, desigur, pe cele 
însemnate.

(Urmare din pag. I) 

cercetători, care datează de mai 
multă vreme la Ministerul Să
nătății

Se știe că in toată lumea re
crutarea cercetătorilor se face în 
mod organizat, din facultăți și 
adesea din licee. Acest sistem a 
început să fie aplicat și Ia noi 
intr-o serie de domenii. în spe
cia) din sfera științelor naturii 
și a celor tehnice. Medicina, 
deocamdată, mai face excepție.

Pentru ilustrare să luăm un 
exemplu. Și fiindcă am ales en
docrinologia. la început, să ră- 
mînem in acest domeniu. Pre
supunem că un student ar începe 
din anu! III să lucreze în cercul 
științific, pe lingă o catedră, ur
mărind să se specializeze în en
docrinologie. Să mai presupu
nem . că studentul este eminent 
și că profesorul dorește, la ter
minarea studiilor, să-1 recruteze 
pentru cercetare. Este posibil a- 
cest lucru ? în teorie, da. în 
practică, la repartizare medicii 
nu întîlnesc locuri pentru insti
tutele de cercetări. Astfel că nu 
le rămîne decît să continue cu 
internatul, perioadă care nu 
permite specializarea tinărului 
nostru in endocrinologie. Să 
presupunem insă că in afara o- 
bligațiilor sale stricte el perseve
rează și lucrează în timpul li
ber intr-un laborator al catedrei 
sau la un institut. La 27 de ani 
el se va afla atunci în fața unui 
concurs care-i permite să intre 
fie tn învățămintul superior, la 
o catedră, fie într-un institut de 
cercetare sau la secundariat. Dar 
această optimă posibilitate de a 
intra in cercetare la 27 de ani 
constituie un caz de excepție : 
Institutul de endocrinologie, de 
pildă, nu a mai primit nici un 
medic din 1967. în cazul nostru 
particular eminentul student 
care dorea să se specializeze in 
endocrinologie nu poate fi luat 
de către un profesor sau un a-

cademician pe lîngă el decît dacă 
a avut norocul să afle pe lista 
posturilor libere un loc în Insti
tutul de endocrinologie. (Ceea 
ca. cum am văzut, se poate în- 
tîfnpla odată la 5—6 ani). Dacă 
nu, tînărul nostru intră la se
cundariat intr-o specialitate care 
poate să nu aibă nimic comun 
cu cea urmărită din timpul fa
cultății. iar Ia 30 de ani ajunge 
medic specialist.

Există și o altă soluție : să se 
ducă la circă și după minimum

tele acestor oameni să nu mai 
existe aproape nimenit Este greu 
de spus ce se vă intimpla peste 
10 ani, cînd și ei vor fi' la vîrsta 
pensionării : cine va prelua șta
feta cercetării ?

— Cum vedeți rezolvarea si
tuației 7

— Nu se poate să aducem un 
medic primar, chiar excelent, la 
35 de ani. în cercetare. E prea 
tîrziu. Chiar dacă luăm un tî
năr de la circă, el depășește deja 
vîrsta la care s-au făcut mari

CERCETAREA 
MEDICALĂ

trei ani... dacă apare un loc în 
cercetare să participe la concurs. 
Dar deja el a pierdut contactul 
cu munca științifică și trebuie 
s-o ia de la capăt în cel mai bun 
caz la 26—27 de ani.

Iată ce ne spune în legătură 
cu aceasta academicianul Ște
fan Milcu, directorul Institutului 
de endocrinologie :

— Cum explicați faptul că in
stitutul pe care-1 conduceți a a- 
juns să aibă o medie de vlrstă 
destul de apropiată de cea a 
pensionării 7

— Alături de generația mea. 
există un unmăr de cadre în 
virst.ă de 48—50 de ani, foștii mei 
studenți. Sînt elementele capa
bile pe care le-am detectat cu 
peste 20 de ani In urmă, cînd ei 
aveau 24—25 de ani și le-am luat 
in institut. Acest sistem a deve
nit insă imposibil de multă vre
me și am ajuns astfel ca in spa

descoperiri în biologie și medi
cină. Cu cit mai timpurie cu a- 
tît mai binevenită este recruta
rea cadrelor pentru cercetare. 
Ea trebuie făcută încă din liceu. 
Să nu uităm că institutele de în- 
vățămînt superior medical nu 
pregătesc specialiști pentru cer
cetare. Iată de ce un medic care 
intră în această activitate trebuie 
practic... recondiționat. El tre
buie să învețe cît pentru o nouă 
facultate. Cred de aceea, că ar 
fi potrivit ca la facultățile de 
medicină să se înființeze secții 
de cercetare, in anii mari, cu 
un efectiv desigur redus in care 
selecția să se facă pornind de la 
garanția unui profesor.

— Nu credeți că ar putea a- 
pare aici mai multe criterii su
biective decît obiective 7

— Nu, în nici un caz, pentru 
că. oricum, recomandarea tre
buie completată cu un examen.

La 21 de ani, student in anul I 
fiind, pe baza cunoștințelor de la 
primul examen de anatomie pe 
care l-am dat cu marele profe
sor Reiner acesta mi-a propus 
să lucrez benevol; în laboratorul 
lui. ca preparator. Și. deși după 
ce ieșiseră colegii din sală a 
prelungit cu mine mult exa
menul. în toamnă cînd m-am 
prezentat la laborator m-a su
pus din nou unui examen sever, 
cu lucrare scrisă.

Argumentele Ministerului 
Sănătății referitoare la re
țea nu mi se par valabile : ne
voia de medici crește permanent 
odată cu sporirea populației și 
adîncirea specializării. Poate că 
niciodată nu vom ajunge să sa
tisfacem complet această nevoie. 
Dar sacrificînd interesele științei 
sacrificăm viitorul. Iată de ce 
cred că studenții de la I.M.F. 
trebuie să poată accede la sec
ții de știință, unde din anul V 
să facă practică în insti
tutele de cercetare. în aceste 
secții ar trebui să li se predea 
suplimentar cursuri aprofundate 
de matematică, biofizică, biochi
mie, biologie, fără de care cer
cetarea medicală este de necon
ceput astăzi. Promoții de circa 
20—30 de specialiști ar fi sufi
ciente. La ora »ceasta, ca să re
cuperăm decalajul existent în
tre generațiile de cercetători ar 
fi suficient să angajăm în fie
care institut cel puțin cîte cinci 
tineri, minimum cinci ani con
secutiv.

Am încercat să cunoaștem și 
opinia Academiei de științe me
dicale in legătură cu situația 
creată in institutele aflate sub 
conducerea sa. Tot ce am putut 
să aflăm este că se discută, se 
propune, se așteaptă măsuri 
etc,. etc. Avem promisiuni că a- 
tunci cînd se va ajunge la o con
cluzie vom fi înștiințați, ca să o 
comunicăm și cititorilor noștri. 
Să sperăm că nu se va mai dis
cuta ani la rînd, așa cum s-a 
procedat pînă astăzi.

SPORT
Campionatul 

mondial — grupa C

Organizatorilor — notă maximă
Așteptat cu viu interes atît de 

participanți, cît și de organiza
tori, Campionatul mondial de 
hochei pe gheată — grupa C va 
începe astăzi la orele 17,00. Pen
tru că despre participanți vom 
discuta în zilele următoare, 
consemnînd evoluția fiecărei e- 
chipe în parte ne vom îngădui, 
de data aceasta, să reținem a- 
tenția cu cîteva date elocvente 
pentru a ilustra ambianța în 
care se desfășoară acest aproa
pe sigur foarte disputat campio
nat. Eforturile organizatorilor 
sînt remarcabile. Certitudinea 
reușitei și în această direcție o 
dau, în primul rînd. opiniile 
extrem de favorabile ale sporti
vilor și tehnicienilor oaspeți 
care au rămas impresionați de 
primirea care li s-a făcut, de 
condițiile ce li s-au asigurat, de 
calitatea tehnică și nu numai 
tehnică a acestei atît de ele
gante construcții ce poartă aici 
denumirea „Palatul de gheață". 
Integrat armonios într-un com
plex unitar cu noul și frumosul 
hotel „Bradul“, patinoarul din 
Miercurea Ciuc dispune de o 
pistă de gheată cu o suprafață 
de 1 800 metri pătrați. cu insta
lații moderne și o capacitate de 
4 000—5 000 locuri.

Aceeași grijă, aceeași preocu
pare este acordată fiecărui a- 
mănunt ce ar putea crea spor

tivilor, oaspeților noștri, un cli
mat propice, prielnic desfășură
rii în condiții optime a între
cerilor. Și aici organizatorii 
s-au dovedit atenți, ospitalieri : 
„Am dorit să facem din aceas
tă manifestare sportivă — ne 
declară președintele comitetului 
de organizare, tovarășul Ko- 
vacs B. Mihaly, prim vicepreșe
dinte al consiliului popular ju
dețean Harghita — o sărbătoare 
a prieteniei între popoare, în
tre tinerii din toate țările lu
mii. Am dorit să le oferim încă 
un prilej pentru a cunoaște os
pitalitatea poporului român, 
frumusețile locurilor patriei 
noastre.

Așadar, primul fluier al arbi
trului va suna într-un cadru 
sărbătoresc, entuziast. Să spe
răm că nivelul tehnic al meciu
rilor. spiritul de deplină spor
tivitate, spectacolul vor răsplă
ti acest public generos și primi
tor pentru a realiza o reușită 
deplină.

In încheiere, programul de 
astăzi : R. P. Ungară-Danemar- 
ca ; R. P. Bulgaria-R. P. Chi
neză.

AL. DOBRE

Festivalul handbalului conti
nuă aici, la Ploiești, turneul do- 
vedindu-se deosebit de puternic. 
Majoritatea echipelor se prezin
tă în întrecere foarte bine pre- 
gătie.

ROMÂNIA (TINERET)—R.D.G. 
10—28 (5—12)

Meciul nu a avut Istoric. Ti
nerii noștri handbaliști, de alt
fel talentați, nu au pus nici o 
clipă probleme adversarului. In 
minutul 12 vicecampionii mon
diali conduceau cu 6—1. 
Apoi cursa continuă inegal; 
noi marcăm un punct — uneori 
ratăm pînă și lovituri de la 7 m 
— oaspeții cîte 4—5. în atac oas
peții acționează repede, simplu, 
în apărare sînt deciși, de netre
cut. Scorul final reflectă evident 
diferența de valoare, de expe
riență, de maturitate. Dar aceasta 
nu scuză comportarea subme
diocră, lipsită de ambiție a „spe
ranțelor“ noastre. Elevii antre
norului Mihai Pintea, sînt fra
gili în apărare, pasează, ce-i 
drept, repede mingea la înain
tare, dar nu se vede o orien
tare tactică în teren, întîrzie.

SUEDIA—IUGOSLAVIA 
14—13 (3—7)

Meci foarte frumos, dinamic 
și spectaculos. Două echipe care 
cunosc perfect „secretele“ hand
balului. începutul a fost marcat 
de un echilibru, dar după aceea 
suedezii ratează din cauza nea
tenției și impreciziei cîteva oca
zii bune de gol în vreme ce te
nacii jucători iugoslavi greșesc 
de astă dată mai puțin, reușind

Turul doi al

Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de 
MIHAI SINZIANU

XIII. Valea Jiului ; fe
meile îndoliate își pling 
bărbații morți in floarea 
virstei. Comuniștii iau ati
tudine. Ca vechi prieten 
al lor, Damian se află in 
acele zile grele acolo, gata 
sft-i ajute cu un sfat to-
vărășesc. Oamenii patro-
nului și ai ordinii aruncă 
în aer profeții și proverbe. 
Minerii clocotesc.

Campionatului republican masculin

1. (Patronul, oamenii lui) .
— Comuniștii ! Ei ti împing la revolta.
— Au venit, se zice, niște comuniști din 

Capitală, care...
— Ghinionul lor e că au murit mulți...

2. (Mișcare de mase...)
— Vrem pentru morții noștri o inmor- 

mlntare omenească 1
— Vrem mărirea salariilor ! Reducerea 

orelor in mină !

3. (Vine armata I).
— Cîntați Internaționala !...

(VA URMA)

Incepînd de ieri, Palatul 
sporturilor din Galați găz
duiește timp de trei zile cel 
de-al doilea tur al campio
natului republican de volei 
masculin. Intilnirile se a- 
nunță extrem de interesante, 
deoarece o parte din echipe 
sînt angajate în lupta pentru 
locurile fruntașe. Rezultate
le : Dinamo București—Vi
itorul Bacău 3—0. Victorie e- 
vident scontată și absolut 
meritată a liderului. Băcăoa- 
nii au început bine fiecare 
set dar în final nu au putut 
rezista ritmului impus. Trac
torul Brașov—Universitatea 
Craiova 3—1. Profitînd de 
faptul că studenții au in
trat pe teren insuficient în
călziți, brașovenii reușesc să 
cîștige setul întîi la zero. Al 
doilea set este extrem de e- 
chilibrat și revine pe merit 
studenților. în continuare 
însă brașovenii se mobili

zează reușind să ciștige par
tida, luînd astfel o opțiune 
serioasă pentru evadarea din 
zona periculoasă. Politehnica 
Timișoara—Unirea Tricolor 
Brăila 3—0. Cu toate că s-au 
prezentat intr-un evident 
progres brăilenii au cedat la 
mare luptă in fața unui ad
versar mai valoros. Steaua 
București—Universitatea Cluj 
3—0. în cea mai interesantă 
întilnlre a primei zile, echi
pa campioană a obținut vic
toria dar cu eforturi consi
derabile. Puțin a lipsit să 
nu asistăm la o surpriză de 
proporții deoarece studenții 
au condus uneori detașat in 
primul și ultimul set.

Rapid București—Progresul 
București 3—0. Rapidiștii 
jucînd excelent și-au luat 
o binemeritată revanșă în 
fața bancarilor care ieri au 
decepționat.

I. SIRIOEOL

„Trofeul 
Carpați“ 

să se desprindă spre finalul pri
mei reprize și să conducă la o 
diferență de 4 goluri. In repri
za secundă vrînd să-și mențină 
avantajul iugoslavii adoptă tac
tica apărării „om la om“ care 
se dovedește repede falimenta
ră : tehnicieni rutinați, suedezii 
se descurcă ușor in fața unui 
singur adversar, scapă de sub 
supraveghere, și iată că punc
tează consecutiv de 4 ori, egalînd 
situația : 7—7. Fiind tehnicieni 
buni, suedezii nu pierd mingea 
și astfel își permit să aibă un 
om în plus în cîmp, pe portarul 
Olssen. Cînd antrenorul iugoslav 
vede că scorul devine favorabil 
suedezilor (10—8 apoi 11—8) re
nunță la presing. Dar prea tîr
ziu. Partida se încheie eu sco
rul de 14—13 în favoarea nordi
cilor.

ROMÂNIA—CEHOSLOVACIA 
12—9 (7—2)

Meci extrem de disputat între 
cela două eterne rivale. Cei care 
înscriu primii sînt oaspeții și în 
acel moment, după cum se des
fășurau lucrurile, în teren, 
nu-mi venea să cred că repriza 
va lua sfîr.șit cu un avantaj sub
stanțial pentru reprezentativa 
noastră : 7—2. Acțiunile tricolo
rilor bine concepute, circulația 
rapidă a mingii, scoaterea din 
dispozitiv a adversarului prin 
manevre tactice reușite ca și 
fructificarea contraatacurilor au 
fost atributele echipei noastre 
și ne-au asigurat o superiorita
te din toate punctele de vedere, 
minus cel numeric pentru că la 
un moment dat aveam doi jucă
tori eliminați iar după aceea 
Guneș a fost din nou penalizat 
cu 5 minute. Dar nici în aceas
tă situație cehoslovacii n-au 
reușit să înscrie. Cu atît mai 
mult vreau să scot în evidență 
rolul capital al apărării în obți
nerea acestei victorii. Am putea 
spune că de această dată defen
siva noastră a funcționat irepro
șabil cu excepția finalului de 
meci : dîrză, decisă, cu resurse 
inepuizabile. O mențiune spe
cială pentru portarul Penu care 
a apărat excelent.

VASILE CĂBULEA

TENIS
• AU CONTINUAT întrece

rile turneului internațional de 
tenis de la Hampton. In turul 
doi, campionul român Ilie 
Nâstase l-a eliminat cu C—2,
6— 1 pe americanul Tom Edlef-
sen. Francezul Goven a ciștigat 
cu 6—3, 6—1 in fața compatrio
tului sâu Barthes. Cliff Richev 
(S.U.A.) a dispus cu 6—4, 6—t 
de spaniolul Orantes. In proba 
de dublu, Ilie Nâstase și Ion 
Tiriac au învins cu 6—4, 7—3
pe David Lloyd (Anglia), Hans 
Kary (Austria). McMantis, Os- 
horne (S.U.A.) au eliminat cu
7— 5, 7—6 pe Barthes, Goven 
(Franța).
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RECLAMATIA NU SE 
CONFIRMA

— Este categoric vorba de o 
nedreptate.

— Cuvintele erau rostite rar, 
sentențios, cu siguranța omu
lui convins de adevărul afir
mației sale. îndemnat apoi să 
istorisească, pe larg, necazul ca
re l-a îndemnat să se adreseze 
redacției, așterne în grabă pe 
hîrtie întreaga poveste. Recu
noaște, de la început, că nu 
cunoaște cu exactitate toate da
tele dar, pe cele mai însemna
te le are la îndemînă. Deci, în 
privința nedreptății, nu poate 
exista nici un dubiu. Se în
treabă cum a fost posibil și a- 
ceeași întrebare ne-o adresează 
și nouă. Insistă să aflăm răs
punsul printr-o cercetare atentă 
acolo unde s-au petrecut fapte
le, printr-o discuție pe care să 
o avem cu cei care i-au declan-

de peste 20 de ani în funcția de 
laborantă. O altă salariată, Ga- 
lina Babenco, prezentată nouă 
de asemenea ca o protejată a 
conducerii, nu a rămas nici ea 
în laboratorul central, așa cum 
ni se relatase în sesizare ci. a 
fost trecută, într-un alt sector 
de producție, încă de la începu
tul lunii ianuarie. De altfel, ve
rificarea făcută, nume cu nume, 
în privința studiilor celorlalte 
angajate care continuă să lucre
ze în laborator, ne-a pus in fața 
aceleiași surprize : o nepotri
vire evidentă între ceea ce ni se 
reclamase și ceea ce înseamnă, 
de fapt adevăr. Așadar, „ne
dreptatea" afirmată cu atîta 
convingere de Teodor Grigoraș 
nu apare deloc ca o nedrep
tate iar argumentele sale în 
sprijinul afirmației și prezenta
te nouă ca sigure, nu au fost 
decit presupuneri și nici acelea 
confirmate de realitate.

In plus, cu prilejul aceleiași

poate constata însă ilegalitatea 
actului în cauză, dacă există o 
cerere prin care, singură, nu so
licita altceva de cit plecarea din 
întreprindere ? Este greu de răs
puns. Ar fi poate mai bine și, 
de ce nu am spune-o, mai în
țelept, să reinceapă activitatea 
Ia întreprinderea de panificație 
lucru cu care conducerea unită
ții s-a declarat, în cele din 
urmă, de acord.

UN RĂSPUNS 
AȘTEPTAT

în numărul său din 22 ianua
rie a.c. ziarul nostru a publicat 
articolul „La I.H.R.“ Lido „nu 
vă angajați la 15 ale lunii“ prin 
care se analizau și erau prezenți 
factorii care au dus la o nedrep
tate făcută tinerei Ioana Kiss, 
salariată a acestei întreprinderi.

șat nemulțumirea. Firește, cer
cetarea nu putea fi ocolită. Era 
singura cale pentru verificarea 
celor semnalate. înainte însă de 
a prezenta constatările noastre, 
să revedem, pe scurt, faptele 
așa cum ne-au fost ele prezen
tate de Teodor Grigoraș din 
București.

In urma unor măsuri de reor
ganizare a producției luate, în 
luna ianuarie a.c., de către con
ducerea întreprinderii de pani
ficație „Herăstrău", mai multe 
angajate au fost trecute să lu
creze din laboratorul central în

tineretului
secțiile unității. Printre acestea 
se afla și tînăra Niculina Serea, 
soția (nelegitimă) a autorului 
sesizării.

Principial, măsura luată de 
.conducerea amintitei întreprin
deri este cu totul firească și 
“eodor Grigoraș declară că îi 

înțelege sensurile și scopul ur
mărit. Ceea ce îl nemulțumește 
sint criteriile după care s-a fă
cut reorganizarea. în laborator 
au rămas, în continuare, persoa
ne cu o pregătire necorespunză- 
toarâ, multe din ele doar cu 
cîteva clase elementare, iar so
ției sale, absolventă a școlii pro
fesionale și a liceului, i s-a im
pus să lucreze', ca modelatoare, 
intr-o secție de producție. Nu a 
acceptat și refuzul său p fost 
urmat de o decizie prin care 1 
se aduce la cunoștință desface
rea contractului de muncă.

$1 acum, constatările făcute 
de noi la întreprinderea de pa
nificație „Herăstrău" din Bucu
rești. Consemnam mai întîi. fap
tul că desfacerea contractului de 
muncă nu s-a făcut ca o sanc
țiune împotriva Niculinei S„ ci 
datorită unei cereri, în acest 
sens. înaintată conducerii unită
ții, scrisă și semnată de tînăra 
în cauză. Cit privește subiecti
vismul manifestat de conduce
rea întreprinderii prin favori
zarea anumitor angajate, ,citate.,., 
în sesizare ca „fără studii co
respunzătoare", nlcî acestea mî 
se confirmă. Eugenia Guruianu, 
una din salariatele rămase în 
laborator cu „numai 4—5 clase 
elementare", are înscrise în car
tea de muncă, ca studii, absolvi
rea școlii generale, și o școală 
de laborante. în plus lucrează

deplasări la întreprinderea de 
panificație, directorul unității, 
tovarășul Haralambie Enculescu, 
ne-a explicat și motivele pentru 
care Niculina S. a fost trecută 
să lucreze ca modelatoare. Spe
cialitatea dobîndită de aceasta, 
după absolvirea școlii, este toc
mai aceea de modelatoare și pe 
acest post a fost repartizată în 
întreprindere. în cadrul labora
torului a lucrat aproximativ 10 
luni. Cum în unitate se resimțea 
lipsa unor cadre de specialitatea 
sa, era normal să fie încadrată 
potrivit calificării. Conducerea 
întreprinderii nu a urmărit, nici 
nu avea de ce, să-î desfacă con
tractul de muncă. Că așa stau 
lucrurile, ne-o dovedește și un 
alt fapt. înainte de a-și mani
festa dorința să plece din între
prindere, imediat după reorgani
zare, tinerei i s-a propus ca 
pentru o perioadă (pe timpul 
sarcinel, Niculina S, fiind gra
vidă), să lucreze într-un loc de 
muncă care nu necesita eforturi 
fizice. Oferta a refuzat-o cu u- 
șurînță fără să se gîndească nici 
un moment la consecințele hotă- 
rîrii sale pripite. Acum este de
cisă să conteste la instanțele ju
decătorești actul desfacerii con
tractului de muncă. Este desigur 
.un drept, al său. Fără să anti
cipăm însă hotărîrea ce se va 
da, în cazul în care va acționa 
pe această cale, am vrea totuși 
să-i reținem atenția cu cîteva 
lucruri. Reintegrarea în muncă 
S-ar putea face în acest fel, nu
mai dacă desfacerea contractu
lui de muncă este dovedită ca o 
măsură ilegală, abuzivă. Cum se

în urma semnalului declanșat de 
ancheta noastră, cei răspunză
tori au luat măsurile care se im
puneau, acționînd așa cum era 
de așteptat, critic și autocritic, 
tată ce ne comunică, prlntr-o a- 
dresă oficială conducerea între
prinderii de hoteluri și restau
rante „Lido" s

Tovarășa Toana Kiss a avut 
contract de muncă pe sezon, 
care expira la data de 1 octom
brie 1971.

Potrivit dispozițiilor legale, la 
expirarea contractului de muncă 
pe durată determinată, nu este 
necesar a se da o decizie de 
desfacere a contractului de 
muncă, deoarece contractul În
cetează de plin drept, la data 
expirării.

La data de 1 octombrie 1971 
Insă, sezonul a fost prelungit, pe 
Încă o lună pentru faptul că În
treprinderea noastră avea de 
Îndeplinit sarcini sezoniere la 
Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale, astfel că anga
jata Ioana Kiss, urma să mai

lucreze o lună de zile, înlocuind 
persoanele detașate la expoziție.

Eroarea organelor noastre a 
constat în aceea că în loc să în
cheie cu angajata un nou con
tract de muncă, pe durata tem
porară, de o lună, ea a fost re
ținută să lucreze în continuare 
fără a se încheia un nou con
tract.

In această situație au de zenit 
aplicabile dispozițiile art. 23 din 
Codul muncii care prevăd :

„Contractul de muncă se con
sideră prelungit pe termen ne
determinat, în aceleași condiții, 
dacă raporturile de muncă con
tinuă și după expirarea terme
nului fixat“.

Aceste dispoziții se conjugă și 
cu promisiunea ce ar fi făcut-o 
angajatul Ton Budică, șef de 
tură în unitate, de a permanen
tiza angajarea tov. Ioana Kiss, 
promisiune despre care condu
cerea întreprinderii nu avea nici 
o cunoștință.

Angajata s-a prezentat apoi la 
sediul întreprinderii, solicitînd a 
i se permanentiza angajarea, 
însă din eroarea biroului per
sonal care, nefiind încunoștiin- 
țat de șeful de complex, nu a 
întocmit vre-un contract de 
muncă temporar pe o lună de 
zile și nici nu a încunoștiințat 
conducerea că potrivit art. 23 
din Codul muncii, angajata a de
venit permanentă. Conducerea 
întreprinderii nu i-a satisfăcut 
cererea, cu bună credință, con- 
siderînd că angajarea pe sezon 
a expirat și că nu are locuri 
disponibile.

în această situație însă, din 
punct de vedere legal, sus-nu- 
mita este în prezent angajată 
permanentă a întreprinderii 
noastre.

în ceea ce privește problema 
concediilor medicale, angajata a 
prezentat un singur certificat 
de concediu medical pentru 24- 
30 oct, 1971, care nu l-a fost 
plătit dintr-o eroare de inter
pretare, de către serv, plan șl 
org. muncii, a art. 3 dîn H.C.M, 
nr. 880/1965 în sensul că cele 4 
luni cît a lucrat anterior con
cediului medical, trebuie so
cotite ca luni calendaristice în
tregi și nu pe zile.

Abia, recent, angajata s-a pre
zentat cu certificate medicale 
și pentru lunile precedente, ur- 
mînd a 1 se plăti concediile me
dicale respective.

Considerăm juste crlticile a- 
duse prin articolul dv și pe vi
itor vom veghea ca astfel de si
tuații să nu mai fie repetate în 
cadrul întreprinderii noastre“.

Redactorul rubricii : 
MIRCEA NICOLAE

INVITA ȚIE
LA INIȚIATIVĂ

Sarcină de înaltă răspundere a 
organizației U.T.C., activitatea de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei se înscrie pe 
linia preocupării permanente a 
tuturor factorilor responsabili în 
realizarea celor două principale 
obiective ce-i stau în față. Pri
mul dintre aceste obiective se re
feră la însușirea unor cunoștințe 
și deprinderi de specialitate uti
le în cazul în care aceste detașa
mente ar fi chemate să-și apere 
țara cu arma în mînă. Cel de al 
doilea obiectiv, tot atît de im
portant și strîns legat de primul, 
constă în accentul deosebit pus 
pe formarea unei înalte conști
ințe patriotice, pe dezvoltarea 
sentimentului datoriei față de 
țară, a dragostei pentru po
por, pentru partid. pentru 
România socialistă. Fără în
doială. obieotivele amintite o- 
feră organizațiilor U.T.C. un 
cîmp larg de acțiune în 
care inițiativa se poate ma
nifesta în toată plenitudinea. Că 
așa stau lucrurile ne-o dovedește 
varietatèa formelor de manifes
tare. numărul sporit de modali
tăți folosite de fiecare organiza
ție în parte, care, subordonîn- 
du-și activitățile dezideratului a- 
mintit, caută și găsesc soluții

atractive și interesante, eficiente, 
in funcție de specific, de condi
țiile și posibilitățile locale. Așa 
a procedat și organizația U.T.C. 
a Liceului „Al. I. Cuza“ din Plo
iești atunci cînd și-a conceput 
programul de activități în acest 
domeniu. După cum ne informa

UNIFORME 
ALBASTRE

profesorul Nicolae Niculescu, 
comandantul centrului de pregă
tire, anul acesta se pune un ac
cent deosebit pe desfășurarea la 
un nivel calitativ superior a șe
dințelor de specialitate, fapt pen
tru care se realizează instruirea 
prealabilă temeinică a coman
danților de detașamente pentru 
fiecare ședință în parte. în ace
lași context s-a insistat și reali
zat o diferențiere a programei în 
funcție de cunoștințele deja a- 
cumulate, precum și, fapt deo
sebit de important, pe folosirea

EFICACITATE
(Urmare din pag. I)

EUGEN STRAUȚ ȘTEFAN GIURGEA SILVIA MUTICĂ ELENA ABABEI

unui material ilustrativ variat, 
convingător, material confecțio
nat cu mijloace proprii. Desfă
șurarea, atunci clnd tema de stu
diu și condițiile atmosferice în
găduie, a ședințelor în aer liber 
conferă un grad sporit de interes 
și atractivitate, asigură o mài 
bună însușire a cunoștințelor. 
In sfîrșit, cele două cercuri 
tehnico-aplicațive, de circu
lație și sanitar — acesta 
din urmă condus cu com
petență de dr. Elena Matees- 
cu și prof. Virgil Trăistaru — își 
aduc contribuția lor însemnată la 
asigurarea cadrului diversificat 
în care pregătirea elevilor pentru 
apărarea patriei se desfășoară la 
liceul amintit.

Concomitent, se organizează 
numeroase manifestări menite să 
completeze activitățile amintite, 
să le dea un spor de eficiență e- 
ducativ-politică, să formeze la 
tineri noi deprinderi, să-i intro
ducă în tainele pregătirii milita
re, ale vieții Ostășești. Pe aceas
tă linie se înscriu vizitele într-o 
unitate militară. întîlnirile cu 
ostași și ofițeri ai Forțelor noas
tre Armate, cu veterani ai războ
iului antifascist. Apoi vizionarea 
unor filme cu caracter demon
strativ realizate de studiourile 
Armatei, conferințele cu subiec
te adecvate susținute de specia
liști. Să adăugăm, de asemenea, 
marșurile, exercițiile aplicative, 
demonstrațiile și alte asemenea 
forme tinerești, în care cîntecul 
patriotic este mereu prezent 
dînd culoare și însuflețire, antre- 
nînd și mobilizînd la realizarea 
unei activități ce se încadrează 
armonios în politica de educație 
patriotică a tineretului țării 
noastre. Justețea unei astfel de 
abordări este atestată de creș
terea capacității manifestate de 
Pièvi în acumularea cunoștințe
lor predate. în interesul crescînd 
pentru orele de pregătire. în 
formarea unui mai larg orizont, 
în răspunderea cu care privesc 
necesitatea și cerințele pregătirii, 
rosturile ei majore. întreagă a- 
ceastă activitate, găsirea celor 
mai eficiente măsuri pentru în
deplinirea sarcinilor ce stau în 
fața organizațiilor U.T.C., a co
mandanților și tinerilor, nu cer 
decit responsabilitate și pasiune.

D. ALEXANDRU 
Foto : VIOREL RABA

Editura Junimea din Iași a 
mai tipărit anul trecut un volum 
antologic cu acest titlu, și se 
pare că ideea este foarte bună. 
In ritmul de astăzi, cînd editu- ' 
rile sînt asaltate de atîtea ma
nuscrise, este mai bună soluția 
grupării mai multor poeți de- 
butanți într-un volum colectiv, 
decît respingerea, nu amînarăa 
sine die, a volumelor fiecărui 
poet în parte. Asemenea an
tologii trebuie să se deose
bească esențial de antologiile 
atît de ocazionale ale caselor 
de creație, tocmai pentru -a 
dovedi că se pot alcătui 
antologii serioase, după exi
gențele editoriale obișnuite și nu- 
după diverși factori de circum
stanță. Trebuie să spunem că,' 
din păcate. „Cerul în apă“ (in 
ambele ediții) nu a reușit să ri.41-'' 
pească neîncrederea cititorului, 
o neîncredere provocată mereu., 
prin slabe antologii. Aceasta, 
pentru că în ambele dăți s-au' 
făcut grupări arbitrare, editura 
dorind mai mult să Scape de 
manuscrise printr-o formulă co-.. 
lectivă. O bună antologie, mai 
ales de debutanți, trebuie de 
fapt să impună manifestul unor 
opțiuni.

Cei nouă poeți selecționați în 
editură de Gheorghe Drăgan, fac 
o paletă diversă, fiindu-le comu-' 
ne mai degrabă slăbiciunile și 
stîngăciile. Ceea ce atrage mai 
neplăcut atenția este un balast 
de gindire prozaică, o vizibilă 
lipsă de abstract poetic elemen
tar. Am putea alcătui o a doua 
antologie de poezie hilară, cu 
garantate exemple savuroase.1

Cerul 
în apă

ANTOLOGIE A

DEBUTANȚILOR

tîe. Corbusier imagina fiecare sistem de locuințe închis asu
pra sa ca un oraș. Ar trebui să aibâ piscinâ și solar. în jur*  
se găsește întotdeauna școala pentru copiii care locuiesc 
acolo, și teatrul, și cinematograful, și policlinica. Toate 
bune, dar dacă începem să socotim cît costă timpul pe care 
îl pierdem cu autobuzele care circulă prost, sau nu vin de 
loc, cu întîrzieri pe căile de acces, cu așteptarea la servicii 
medicale planificate aiurea, cu incuria funcționarilor, ajun
gem într-un halou de irealitate. Cineva afirma recent că 
în felul acesta n-ar mai avea timp să-și schimbe cămașa nici 
o dată într-o lună. Bunul simț a exprimat cel mai exact în 
crederea noastră în lucrurile gîndite economicos. Se spune 
că un specialist a studiat cauzele nerentabilității unui restau
rant și a ajuns la concluzia Că este de vină o masă plasată 
aiurea, al cărei ocol costă o sumă fabuloasă în timp de un 
an. Fiecare om, care trece pe acolo pierde cîteva minute. 
Există desigur o doză de exagerare în toate acestea, ea mă
soară însă instinctul de civilizație al unui popor și mi se pare 
nimerit a-l sublinia. Una dintre cele mai strălucite pagini de 
gazetărie a lui Călinescu face elogiul punctualității, ca ex
presie a celei mai alese conformații intelectuale. Necesita
tea exactității a devenit însă o lege a lumii actuale, expri
mată în cifre care măsoară eficiența și locul nostru în so
cietate.

Am citit o dată despre cazul unei mari întreprinderi in
dustriale care a cheltuit o mare sumă de bani pentru 
achiziționarea unor lucrări de plastică ale unor artiști ce
lebri. Expunerea lor în încăperile unde se făcea un mare 
efort a dus la o creștere notabilă a producției și a calității 
muncii, lată că pînă și sensibilitatea artistică a oamenilor 
trebuie să intre în calculele economiștilor. Ignorarea lor 
este vinovată, un semn de îngustime păgubitoare pentru noi 
toți. Noi ținem tot timpul cont de știință, dar mi se pare 
important să avem în vedere și neștiința. Tot așa cum cea 
dintîi ne ajută să cîștigăm, cea de a doua ne face să pier
dem. Iar neștiința ia forma cea mai obișnuită în lene spi
rituală, în acceptarea lucrurilor așa cum sînt, în lipsa de in
geniozitate pentru găsirea soluțiilor. Orice motive s-ar in
voca, trebuie mai întîi să facem drumul.
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muncă depus de cetățenii 
căuani.

De curînd, la începutul lunii 
februarie, comitetul municipal 
Bacău al U.T.C. a premiat or
ganizațiile care s-au remarcat — 
prin fapte — în acțiunile de 
muncă patriotică ale anului 1971. 
In ordine au fost premiate or
ganizațiile U.T.C. de la Întreprin
derea de industrie locală „23 Au
gust". Complexul școlar de con
strucții, Liceul pedagogic. Com
binatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului și așa 
mai departe.

Gheorghe Enache, președintele 
Consiliului tineret muncitoresc 
din cadrul Comitetului municipal 
U.T.C., îmi relata în cîteva cu
vinte „isprava" uteciștilor. Cele 
456 de brigăzi de muncă patrio
tică au
milioane de 
Desigur, 
nea performanțe — după previ
ziuni erau programate doar 1 mi
lion și jumătate de ore — repor
terul se simte tentat să descifre
ze mobilul unei 
gii constructive 
mun.

M-am întîlnit

împlinit
ore

bă-

în 1971 opt 
de muncă.

în fața unor aseme-

asemenea ener- 
ieșite din co-

cu cîțiva tineri

din Bacău, la locurile lor de 
muncă, pe stradă, acasă, și am 
stat de vorbă despre tot ce în
seamnă pentru tinerii orașului o 
carte de vizită de asemenea 
prestigiu.

— Se spune despre moldoveni 
că sînt oameni gospodari, îmi 
spunea Ștefan Giurgea, lăcătuș

Tînăra Silvia Mutică, filatoa
re la fabrica „Proletarul", îmi 
relata, într-o dimineață, la ieși
rea din schimb, o întîmplare sem
nificativă.

— Intr-o duminică, mașina 
care trebuia să ne ducă undeva, 
la marginea orașului, a întîrziat 
mai mult decît era normal. Am

musețea ei, mai ales dacă ceea ce 
faci știi că este pentru tine, pen
tru toți. Munca, colectivul cimen
tează conștiințele robuste, înalță 
moral. Noi, tinerii, sîntem bene
ficiarii de mîine a ceea ce reali
zăm azi. E un lucru știut. Cu a- 
cest gînd am plecat întotdeauna 
la treabă, îmi spunea Eugen

Duminicile tinerilor 

din Bacău

la întreprinderea „Electromon- 
taj". In ceea ce ne privește, noi 
am hotărît să facem cît mai fru
moasă strada Bucureștilor. De 
ce ? Pentru că pe această stra
dă venim dimineața la treabă, 
iar după amiază plecăm spre ca
sele noastre. De aici am început. 
Apoi ne-am spus că și locul de 
muncă, împrejurimile întreprin
derii trebuie să arate mai fru
mos. Am procedat în consecință 
și am efectuat de patru ori mai 
multe ore de muncă patriotică 
decit ne propusesem.

pornit spre locul de muncă, unii 
pe jos, alții cu autobuzul orășe
nesc. Eram cincizeci de uteciști. 
Ceea ce m-a emoționat după 
terminarea lucrului, a fost numă
rătoarea. Eram cincizeci și pa
tru. Cîțiva colegi, din altă orga
nizație, auziseră că mergem la 
muncă patriotică. Ni s-au alătu
rat, pe tăcute, muncind cot la 
cot cu noi.

— Fiecare acțiune de muncă 
patriotică — chiar dacă pare 
măruntă, neesențială — are fru

Străuț, student al Institutului 
pedagogic.

La sediul Comitetului muni
cipal Bacău al U.T.C. m-am întîl
nit cu unul dintre purtătorii in
signei de „Fruntaș în gospodări
rea orașului", Elena Ababei, se
cretara comitetului U.T.C. de la 
I.I.L. „23 August".

— Ați obținut primul loc în în
trecerea dintre organizații. De 
asemenea, dumneavoastră vă 
numărați printre gospodarii de 
elită ai Bacăului. Ce ați făcut

pentru a merita acest titlu de 
onoare ?

— Eu P Ceea ce am făcut cu | 
toții. Am muncit, am pus 
umărul împreună la realizarea I 
unor obiective de interes direct I 
pentru noi și, implicit, pentru o- 
raș. Nu sînt singura din între- I 
prindere care a primit insigna de | 
onoate. Fot cita și pe inginerul 
Ion Tocmelea care, nu o dată, I 
s-a dovedit „motorul" acțiunilor 
comune. Intr-un sens mai larg, I 
nu a existat utecist care să nu • 
fi muncit serios și eficient. Chiar . 
dacă nu au primit toți cîte o in- | 
signă, ei, cei 21000 de tineri 
din Bacău, poartă în inimă un I 
sentiment cel puțin echivalent. ’

Am reprodus mai sus cuvintele, i 
amintirile unor tineri harnici și | 
gospodari. Corelate cu faptele 
lor, ele condensează pe spațiul a I 
cîteva file de text efortul decis- 
al unui an de muncă. Pentru a- I 
nul 1972 au promis că rezultatele I 
lor vor depăși chiar și perfor- . 
manțele din anul trecut. Nu i-am | 
întrebat cum vor proceda. Cînd 
am vizitat Bacăul, orașul era în- I 
văluit într-o ceață densă. Și ta- I 
tuși, chiar așa. Bacăul era fru- ■ 
mos. Am înțeles că acești tineri | 
vor și pot.

Proza și ambiguitățile unor poe
zii întregi trăiesc intr-o dulce 
candoare ! Iată cum se tîrăște 
un vers pe drum : „pe un drum 
un vers / se tîrăște și obosit / să 
Se ușureze (!) mai lasă cite-un 
cuvînt“ (Nicolae Nedeia). în alt 
loc găsim următoarea strofă a- 
vîntată : „Fă-mă, mamă, cui de 
aur / cu belciug de mătrăgună / 
Dă-mi un piept vinjos de taur / 
Și fîntînă-n ochi cu lună“ (Paul 
Balahur). O proză de adevărată 
rigoare realizează și Dumitru 
Hănceanu în următorul tablou 
de higienă cosmică : „Cînd 
parcă-n munți pădurile se spală 
/ Cu lună plină-n spume sau 
cu craiul / ca un săpun ceresc (!) 
uitat în brazi / De-un trib de 
îngeri și de sfinți nomazi / Ce 
și-au uitat în altă parte raiul“

Exemple din acestea sint mai 
ales erori de selecție, căci poeții 
citați nu sînt lipsiți altfel de 
reale virtuți. Balahur. cu toate 
că scrie o poezie festivistă, are 
o ușurință de versificație și o 
seninătate a înălțimilor. Nedeia 
este un delicat poet de sonuri in
terioare, iar lui Dumitru Hăn
ceanu i se poate depista o in
teresantă concentrare a expre
siei, chiar dacă uneori aceasta se 
sufocă sub mult balast de ver
sificație. Cei mai interesanți 
poeți ai antologiei par a fi- 
Gheorghe Izbășescu, căruia i-ar 
trebui mai mult nerv, o elibera
re din locomoția stereotipă, 
Nicolae Manea, care scrie o poe-” 
zie eliberată, aerisită (notabil tot ț 
ciclul Nopților), aflat acum înj" 
căutarea unor sensuri mai grave, 
și George Vrînceanu, un poet 
foarte inegal, dar promițător 
prin „Cumpănă", „Amurg“, „Bio- " 
grafie“.

în rest se întinde o îngrijoră- . 
toare cochetărie cu idei benigne, , 
o mulțumire înghețată, plat sen
timentală. Dacă la Vasile Mihă- 
escU mai putem distinge dincolo 
de o recuzită facil operantă șf 
neliniștea unor întrebări („Ce” 
duh îmi rătăcește prin gînduri și” 
de unde / încep neliniștite iz
voarele s-apună“). Gheorghe 
Vasile pare iremediabil pierdut " 
în iubirea pentru poantă, în, 
retorica unor balade pseudour- 
bane. Slabe speranțe de avan
sare. Același lucru și despre 
Cătălin Bordeianu, pe care l-a 
acaparat o anumită emfază, dar 
care mai are dificultăți și cu o 
proză rău ascunsă.

Este foarte vizibilă în această 
antologie influența unui Labiș . 
din primele sale începuturi. 
Chiar dacă nu toți acești poeți 
sint ieșeni (nu știm !) la Iași se 
scrie in cadența ritmurilor sale. 
Dar prefigurarea unor biografii 
lirice, cum se vede și din aceas
tă culegere, coincide totdeauna 
și cu o revoltă personală impo- , 
triva tiparelor, chiar dacă ele 
sînt îndrăgite benevol.

DINU FLAMIND

(Urmare din pag. t)

stanță intrarea la timp în func
țiune a uzinei.

După cum aflăm rămînerile 
în urmă amintite au fost cau
zate de pregătirea profesională 
insuficientă a unui mare grup 
de tineri zidari-șamotori care 
absolviseră de curînd cursurile 
de calificare. Prima măsură 
luata de conducerea șantierului 
în această situație a fost for
marea unor echipe alcătuite 
numai din acești tineri, echipe 
conduse de zidari foarte buni, 
a căror sarcină, pentru cîtva 
timp, a fost desăvîrșirea pro
fesională a celor în cauză. Or
ganizația U.T.C. s-a sesizat și 
ea de acest fapt și a luat mă
surile necesare pentru mobili
zarea și participarea lor la 
cursurile de ridicare a califi
cării.

— După o lună de zile, con
tinuă inginerul Gheorghe Caș
caval, am reorganizat toate e

chipele de zidari-șamotori în 
așa fel ca acești tineri să lu
creze lingă buni meseriași și să 
nu scadă nivelul formațiilor în 
care au intrat.

— Noi, organizația U.T.C., 
reia dialogul tovarășa secretară 
Sanda Dragomir, am sprijinit 
măsura luată de conducerea 
șantierului declanșînd o între
cere între echipele de zidari. 
Obiectivele întrecerii sînt două: 
cine dă lucrări de cea mai bună 
calitate și cine ajunge mai re
pede la cota finală. Pînă acum, 
la o lună de la declanșarea în
trecerii se situează în frunte 
echipa condusă de Mircea Do
boș. ea lucrînd în prezent la o 
cotă mai înaltă, dar o compor
tare și mai bună a avut echipa 
lui Gheorghe Zidaru. întrecerea 
continuă și cunoaște o perma
nentă intensificare așa încît 
sîntem siguri că în curînd 
vom recupera rămînerile în 
urmă în ce privește stadiul fi
zic la înzidirea bateriei nr. 1.

Dialogul evidențiază în con
tinuare alte măsuri ale condu
cerii șantierului și ale biroului 
organizației U.T.C. care se 
completează sau se sprijină în 
acțiunea comună de realizare a 
sarcinilor de plan, pentru asi

ACȚIUNI PROPRII
gurarea unei bune calități lu
crărilor de aci care implică o 
înaltă precizie, pentru întărirea 
disciplinei în producție.

Aceasta constituie fără în
doială un fapt pozitiv și creea
ză garanția unei bune activi
tăți pentru viitor. Este, desigur, 
un merit al organizației U.T.C. 
care a acționat hotărît și in
genios corelîndu-și inteligenta 
acțiunilor proprii din sfera 
producției cu cele ale conduce

rii șantierului în situația ivirii 
unor greutăți Nu mult diferita 
este starea de fapt la șantierul 
12, șantier în ca privește struc
tura, asemănător Urmărim și 
aici cîteva măsuri ale conduce
rii șantierului și cele ale orga

nizațiilor U.T.C.
— Pe luna ianuarie, ne spu

nea inginerul Constantin Ma
rinescu, șef de șantier, am în
registrat rămîneri în urmă la 
unele stadii fizice. Aceasta ne-a 
determinat să analizăm situa
ția mai temeinic. Și am consta
tat că rămînerile în urmă se 
datorează și unor formații de 
lucru neomogene în cadrul că
rora se risipea multă forță de 
muncă și mult timp de lucru. 

Pe data de 1 februarie am re
organizat formațiile de lucru 
avînd grija să creăm mai multe 
focare de influență pozitivă în 
cadrul echipelor.

— Puțin timp după aceea, in
tervine inginerul Stelian Rota- 

riu, secretarul organizației 
U.T.C., noi am organizat o dis
cuție la locul de muncă în ca
drul echipelor care lucrează 
la înzidirea bateriei nr. 3 și la 
turnul de cărbune. I-am invitat 
acolo și pe cei tineri și pe cei 
vîrstnici să-și spună părerea, 
de asemenea, să propună mă
suri pentru îmbunătățirea ac
tivității. S-a format o puternică 
opinie de masă. Chiar muncito
rii au propus pe cei ce trebuie 

sancționați deoarece absentea
ză nemotivat, nu aoordă atenția 
necesară folosirii timpului de 
lucru, realizării unor lucrări 
de calitate. Tot ei au propus ca 
șefii de echipe să recepționeze 
lucrările executate și să acorde 

o atenție specială celor ce nu-și 
îndeplinesc norma și nu res
pectă indicii calitativi. De Ia 
această discuție situația s-a 
schimbat radical. Sîntem siguri 
că sarcina minimală de înde
plinire a 20 la sută din planul 
anual în primul trimestru va fi 
realizată și depășită.

— Am luat măsuri, ne spu
nea inginerul Constantin Ma
rinescu, pentru o mai bună or
ganizare și aprovizionare a 

locurilor de muncă.
— Pe aceeași linie, ne decla

ra inginerul Stelian Rotariu, 
putem semnala o inițiativă a 
organizației U.T.C. : tinerii de 
la bateria 2 în frunte eu zida
rii Ștefan Filote și Ion Roman, 
au hotărît să rămînă după pro
gram și să pregătească mate
rialele necesare lucrului pentru 
a doua zi. Inițiativa este deo
sebit de rodnică.

Iată deci destule corespon
dențe între măsurile luate în 
ultimul timp de conducerile 
șantierelor și de organizațiile 
U.T.C. pentru a se accelera rit
mul de construcție, realizarea 
sarcinilor de plan, pentru asi
gurarea intrării în funcțiune a 
uzinei cocsochimice la terme
nul planificat. Sînt eforturi co
mune, bine gîndite și coordo
nate ceea ce și asigură atinge
rea telului propus. Desigur, nu 
s-a făcut totul. Așa cum ne de
clara șeful de șantier, amintit 
mai sus, organizația U.T.C. ar 

trebui să acționeze mai ener
gic pentru întărirea disciplinei 
și prin acțiuni educative în afa
ra șantierului, prin cuprinderea 
tinerilor la acțiuni nu numai 
de colectare a fierului vechi 
(și acestea, susținea dumnealui, 
trebuie intensificate) dar și a 
cărămizilor de pe șantier, a 
materialului lemnos etc. După 
cum și conducerile șantierelor, 
așa cum subliniau secretarii ce
lor două organizații U.T.C., ar 
trebui să urmărească crearea 
unei puternice opinii de masă 
deoarece echipele nu sînt for
mate numai din tineri, să ac
ționeze mai prompt prin mai
ștri și șefi de echipe pentru o 
mai bună folosire a timpului de 
lucru, a forței de muncă. Deci 
dialogul măsurilor pentru asi
gurarea intrării la timp in 
funcțiune a uzinei cocsochimi
ce rămlne deschis attt pentru 
organizațiile U.T.C. de aici cit 
și pentru conducerile celor 
două șantiere.



Pentru
promovarea
programelor

dedicate
tineretului

Adoptarea unei 
ezoluții inițiate de 

România în 
cadrul Comisiei 

pentru 
condiția femeii

Comisia 
femeii — 
neva — a adoptat o rezolu
ție prezentată de România, 
prin care solicită secretarul 
general al O.N.U. și direc
torul general al U.N.E.S.C.O. 
să acorde o atenție specială 
măsurilor ce trebuie luate 
pentru promovarea progra
melor de educație pentru ti
neri și tinere, ca mijloc de 
a asigura înflorirea perso
nalității umane și satisfa
cerea efectivă și concretă a 
drepturilor ce revin fiecărei 
ființe umane.

în intervenția sa, repre
zentanta țării noastre, Fiori
rà Paula Andrei, a subliniat 
necesitatea ca UNESCO 
să se preocupe mai mult de 
diferitele aspecte ale educa
tei tinerilor și, în special, a 
tinerelor femei, ținind cont 
de problemele specifice ale 
acestei categorii umane. Tre
buie continuate eforturile, a 
declarat vorbitoarea, în ve
derea educării tinerilor in 
spiritul datoriei ce-i incumbă 
pe plan social. Este necesar, 
de asemenea, ca in munca de 
educare să se aibă in vedere 
creșterea și formarea tine
retului în spiritul respectu
lui pentru drepturile funda
mentale ale omului.

în cursul discuțiilor pe 
marginea rezoluției repre
zentantele Austriei. Belgiei. 
Columbiei, Indoneziei și 
S.U.A. s-au asociat, in ca
litate de coautoare, la rezo
luția inițiată de România.

pentru condiția 
cu sediul Ia Ge-

»

Recrudescența violențelor

in Irlanda de nord
In ultimele 36 de ore, în Irlan

da de Nord s-au produs noi acte 
de violență. La Belfast, doi mem
bri ai forțelor auxiliare de ordine 
din Ulster au fost uciși miercuri, 
iar în cursul nopții următoare 
doi tineri — în uirstă de 14 ți 16 
ani — au fost victimele unui 
schimb de focuri între elemente 
înarmate ți un grup de militari 
britanici.

La Londondery a fost comis 
un nou atentat. In cursul nopții 
de miercuri spre joi, o violentă 
explozie — cea mai puternică 
semnalată în Irlanda de Nord din 
toamna anului 1969 — a provocat 
rănirea a peste 80 de persoane. 
Un număr de 26 de chioșcuri și

prăvălii au fost complet distruse, 
iar 20 au fost grav avariate.

In alte zone din Irlanda de 
Nord s-au semnalat, de aseme
nea, o serie de atacuri teroriste 
întreprinse de elemente înarmate 
împotriva forțelor nord-irlandeze 
de ordine ți a militarilor 
nici.

bri ta-

brut 
a to

ri o-

Studentii spanioli 
continuă lupta în 
sprijinul reformei 

învătămîntului

Argentina Victorie

• PRODUSUL național 
a! Japoniei pe anul 1971 
talizat peste 255 miliarde 
lari, fiind superior cu 6,1 la sută 
celui realizat cu un an înainte 
— a anunțat Agenția niponă 
pentru Planificare Economică. 
Acest ritm de creștere este cel 
mai scăzut din ultimii cinci 
ani.

• LA MADRID s-au pro
dus miercuri noi ciocniri 
violente între studenți și po
liție, cu prilejul unui miting 
organizat de studenți in spri
jinul unor revendicări pri
vind reforma sistemului de 
învățămînt. Zeci de studenți 
au fost arestați. Autorități
le au hotărit închiderea, pe 
o durată nedeterminată, a 
facultăților de filozofie și li
tere. Incidentele sînt consi
derate drept cele mai 
lente de la tulburările 
duse la Universitatea 
Madrid și in alte centre 
versitare spaniole în i 
cu șase săptămini.

parțială a greviștilor

i

vio- 
p ro
din 

! uni- 
urmă

Greva generală de 48 ore, 
declanșată marți la chemarea 
Confederației Generale a Mun
cii din Argentina (centrală 
sindicală care numără 3,5 mi
lioane de membri) s-a înche
iat cu victoria parțială a gre
viștilor.

Guvernul argentinian a a- 
nunțat miercuri o hotărîre prin 
care se fixează un plafon al 
prețurilor la1 unele articole de 
consum. Măsura vine numai în 
parte în întîmpinarea revendi
cărilor greviștilor, care cer să 
se pună capăt inflației și să se 
aplice o politică economică în 
sprijinul celor ce muncesc. Se-

cretarul general al C.G.T., Jose 
Rucci, a afirmat că, dacă gu
vernul argentinian nu va lua 
măsurile de rigoare pentru re
dresarea economică și oprirea 
curbei inflaționiste va fi de
clarată o nouă grevă de 72 ore.

Greva a avut o amploare 
fără precedent, afectînd în
treaga activitate economică, 
inclusiv transporturile. Potrivit 
aprecierii agenției France 
Presse, ea a constituit cea mai 
importantă
nemulțumirii populare de la 
instaurarea guvernului 
nusse.

demonstrație a

La-

România prezentă
la Tîrgul de la Cairo
CAIRO 2. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : în numele președin
telui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, premierul Âziz 
Sedky a inaugurat, joi, Tîrgul 
internațional de la Cairo, ediția 
1972. La ceremonie au partici
pat membri ai guvernului egip
tean, miniștri ai economiei din 
unele țări reprezentate la Tîrg, 
precum și membri ai unor mi
siuni diplomatice de la Cairo.

La ediția din acest an a Tir- 
gului, la care participă 33 de 
țări. Egiptul este reprezentat de 
peste 30 de companii și organi
zații economice, care expun o 
gamă variată de produse, edifi
catoare pentru dezvoltarea im
petuoasă a industriei și agricul
turii egiptene.

Republica Socialistă România 
participă cu o expoziție gene
rală de mărfuri. Totalizînd o su
prafață de 800 metri patrați, ex

poziția prezintă aparate electro
tehnice și electronice, autoturis
me „Dacia—1300“, tractoare de 
diferite tipuri, autocamioane, 
autoutilitare, produse chimice, 
obiecte de uz casnic, produse 
alimentare și obiecte de artiza
nat. Multe din aceste produse 
vor fi exportate în Republica A- 
rabă Egipt, in baza acordurilor 
economice româno-egiptene în
cheiate în ultimul timp.

După inaugurarea oficială, 
premierul Aziz Sedky a vizitat 
diferite pavilioane ale Tirgului. 
La pavilionul românesc, 
fost întimpinat de 

șeful

el a
Alexandru

Departa-Mărgaritescu, 
mentului mijloacelor de trans
port rutier și mașini agricole din 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, și de Titus 
Sinu, ambasadorul României la 
Cairo. Premierul egiptean a fă
cut aprecieri pozitive asupra ex
ponatelor românești.

REPERE AFRICANE

la Bangui
ubangui, cel mai mare afluent 
al Congoului, a cărui existență 
este strîns legată de istoria oa
menilor care trăiesc in „țara 
din inima Africii“ cum mai 
este denumită Republica Afri-

Centrală, a fost in ultimii ani martor 
multor înnoiri. Actul de la 13 august

ampania electorală italiană se anunță a fi una 
dintre cele mai dure și dificile din ultimele decenii. 
7 mai — ziua scrutinului anticipat cu un an — nu 
este prea îndepărtată și partidele politice se pre
gătesc intens pentru alegeri. Pină la 7 mai, Italia 
este condusă „ad interim“ de guvernul monocolor

al lui Giulio Andreotti, format exclusiv din democrat-creștini. 
guvern care nu a obținut votul de încredere al Senatului (151 
pentru, 158 contra), intimele ajegeri generale au avut loc in 
1968 și de atunci s-au perindat la conducerea Italiei 6 guverne. 
Al cincilea, guvernul cvadripartit de centru-stinga compus din 
democrat-creștini (P.D.C.). socialiști (P.S.I.). social-democrați 
(P.S.D.I.) și republicani (P.R.I.) acumulase atîtea divergențe în 
probleme ca politica de reforme și relansarea economiei na
ționale, lupta împotriva neofascismului, poziția față de Partidul 
Comunist și celelalte forțe democratice — incit nu a mai putu» 
supraviețui.

Guvernul actual al lui Andreotti cu o existență foarte scurtă 
reunește personalități democrat-creștine binecunoscute ca foștii 
premieri : Colombo, Moro și Rumor. Decizia democrat-creștlnilor 
de a se prezenta la urne cu un guvern „monocolor“ este apre
ciată de observatorii politici ca o încercare a partidului catolic 
de a aduna mai multe sufragii ale aripii conservatoare a electo
ratului italian de 37 milioane de oameni. Socialiștii italieni evi
dențiază renunțarea democrat-creștinilor la formula de „centru- 
stinga“, afirmind că un astfel de guvern monocolor „face să 
crească tensiunea cauzată dc dizolvarea anticipată a Camerelor, 
orientind spre dreapta așa-numitul «centrism» democrat-creștin 
și ducînd implicit Ia o ruptură cu forțele progresiste și cu miș
carea sindicală“.

Comuniștii italieni și, în general, forțele de stingă privesc cu 
optimism alegerile anticipate Ia care consideră că există condi
țiile „să poată obține un important succes“ (L’ESI’RESSO). In- 
ir-un apel adresat de direcțiunea P.C. Italian în vederea alege-

ITALIA :

Fundalul bătăliei
I
I

VIZITA DELEGAȚIEI M.A.NR. D. VIETNAM. Tineri 
participind la o lucrare 

hidrotehnică ÎN R.S. CEHOSLOVACA
Primire la președintele L Svoboda

electorale

ca 
al 
1960, consemnind dobindirea independenței 
după mai multe decenii de colonialism, 
lansarea unor programe urmărind înfăptu
irea unor pași concreți pe calea emanci
pării, crearea primelor unități industriale, 
trecerea exploatării diamantelor — bogă
ție care asigură în prezent peste 50 la sută 
din valoarea exporturilor centrafricane sub 
controlul statului, lupta cu analfabetismul, 
darea în folosință a primei instituții de în- 

■ vățămînt superior etc., sini doar citeva e- 
venimente, cu adinei semnificații in istoria 
contemporană a linărului stat independent.

Oficialitățile de la Bangui și-alt îndrep
tat o mare parte a eforturilor lor în direc
ția combaterii neștiinței de carte, a creă
rii unei rețele de invățămint necesare de
pășirii stadiului critic moștenit din anii 
dominației coloniale. După proclamarea 
independenței, s-a elaborat un plan urgent 
de combatere a analfabetismului. Pe baza 
acestui plan s-a organizat și s-a dezvoltat 
o rețea cuprinzătoare de școli primare, se
cundare și tehnice. Potrivit unor statistici 
publicate recent in capitala țării. Bangui, 
aproximativ două treimi din totalul popu
lației de 2,8 milioane locuitori urmează di
ferite forme de școlarizare. în prezent se 
poate afirma că dc-a lungul celor 623 000 
km. p. — cit măsoară suprafața Republicii 
Africa Centrală — aproape nu găsești o a- 
șezare în care să nu funcționeze o școală. 
Învățămîntul — una din principalele cu
ceriri ale independenței — s-a extins nu 
numai în centrele urbane dar de el bene
ficiază și locuitorii satelor situate în jun
gla ecuatorială, in savană sau în micile lo
calități pescărești, ancorate parcă de-a lun
gul Oubangui-ului. în cursul anului școlar 
trecut, în rețeaua de învățămînt curent au 
fost cuprinși 18 000 de elevi. Tinerii, care 
nu s-au putut înscrie la o școală, fie din 
cauza lipsei de cadre didactice, fie 
cauza depășirii vîrstei. se înrolează în 
mațiuni speciale. Aceste detașamente 
creară pe unul din șantierele țării sau la 
o unitate economică, oferind membrilor săi

posibilitatea ca, alături de însușirea scri
sului și cititului, să acumuleze cunoștințe 
profesionale, calificindu-se intr-unu] din 
domeniile prioritare ale economiei.

Toamna anului trecut a fost marcată de 
un eveniment de deosebită importanță pen
tru cultura centrafricană, pentru dezvolta
rea și ridicarea la un nivel superior a învă- 
țămintului : deschiderea cursurilor primei 
universități din țară. 68 studenți au înce
put să frecventeze cursurile sale. în acest 
mod se realizează unul din dezideratele e- 
sențiale : acela al pregătirii cel puțin parți
ale a cadrelor superioare pe pămint națio
nal. în conformitate cu documentele recen
tei sesiuni a Comisiei mixte romăno-cen- 
trafricane de colaborare economică, ale că
rei lucrări s-au desfășurat la București. 
România va acorda sprijin pentru forma
rea cadrelor naționale. în institutele de în- 

din țara noastră urmînd să stu- 
alături de alți tineri africani — 
sosiți de pe meleagurile

vățămînt 
dieze — 
și tineri 
gui-ului.

Evident, cea mai mare parte a 
tind să fie folosite în principala 
economică a țării — agricultura. Ridicarea

Ouban-

cadrelor 
ramură

randamentului culturilor de bumbac, mei, 
porumb, orez, cafea, manioca, arahide — 
culturi care dețin ponderea principală (în 
vederea acoperirii necesităților de produse 
alimentare și asigurării industriei ușoare 
prelucrătoare cu materia primă necesară) 
a constituit preocuparea primordială a gu
vernului președintelui Jean Bedel Bokassa. 
De menționat faptul că. în pofida unor con
diții naturale prielnice, recoltele obținute 
în primii ani ai independenței nu reușeau 
să asigure necesarul minim în produse a- 
gro-alimentare. O bună parte a acestora se 
aduceau din import. în 1966, ca urmare a 
unor măsuri luate, printre care se numără 
înființarea unor cooperative agricole de 
stat, punerea Ia dispoziția agricultorilor a 
unor noi loturi de pămint și mașini agri
cole. s-a sistat aducerea din afara țării a 
produselor alimentare de bază. Preocupă
rile deosebite manifestate pentru „dezvolta
rea agriculturii în planul de /patru ani 
(1967—1970) au creat condițiile care au dus 
în anul 1971 (primul an Val ■cincinalului 
1971—1975) la o triplare a producției agri
cole comparativ cu primul an 'al planului 
de patru ani. Recoltele bune de bumbac și 
cafea au permis și o substanțială creștere 
a exporturilor centrafricane.

Actualul plan prevede sarcini sporite 
pentru agricultură, un accent aparte avînd 
sporirea suprafețelor destinate nlantelor 
tehnice. La Bangui se apreciază că prin a- 
sigurarea semi-industrializării unui volum 
in continuă creștere de produse agricole se 
stimulează atit orientarea spre culturi eco
nomicoase. cit si punerea bazelor tinerei 
industrii, prin pregătirea cadrelor de mun
citori și tehnicieni necesari în anii urmă
tori unor ramuri industriale aflate în pre
zent în faza de început sau de proiectare.

I. TIMOFTE

PRAGA 2. — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, a primit, joi 
dimineața. Ia Hradul din Praga, 
delegația Marii Adunări Națio
nale a “ . •■ ■■ ~
România, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele M.A.N.

La primire erau de față Alois 
Indra, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Federale, 
Jan Marko, prim-vicepreședin- 
te al Adunării. Federale, Vaclav 
David și Dalibor Hanes, vice
președinți, ai Adunării Federale, 
președinții celor două camere 
ale Adunării Federale, Jan Pud- 
lak, șeful Cancelariei preziden
țiale, Era prezent ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș.

- în timpul primirii, 
curs. într-o atmosferă 
nească. au fost ______  _
pecte legate de activitatea des
fășurată in cele două țări în 

'construcția socialistă, s-au evi
dențiat posibilitățile parlamen
telor ambelor țări de a acționa 
în direcția întăririi relațiilor de 
colaborare și cooperare între 
România și Cehoslovacia.

în aceeași zi. membrii dele
gației Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, au fost primiți la Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia de 
tovarășii Josef Kempny și Vasil 
Bilak. membri ai Prezidiului, 
secretari ai C.C. al P.C.C., Alois

Republicii Socialiste

care a de- 
priete- 

discutate as-

T

• ÎN PREZENTA preșe
dintelui Salvador Allende, 
muncitorii de Ia mina de cu
pru Chuquicamata — cea 
mai inare mină cu exploa
tare la zi din lume — s-au 
angajat, printr-un document 
semnat, să sporească produc
ția și să participe activ la 
conducerea acestei unități.

Președintele a vizitat uzi
nele de rafinare a cuprului 
pentru a lua cunoștință. Ia 
fața locului, de problemele 
cercetărilor științifice efec
tuate în colaborare cu grupul 
de specialiști români privind 
aplicarea unor procedee mo
derne, informează agenția 
PRENSA LATINA.

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Patria (orele 10; 16; 19,451, 
Capitol (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19.45), Melodia (orele 9; 12.30; 16;
19.30) , Modern (orele 9; 12,30; 16
19.30) .

12 SCAUNE : rulează la Victoria 
(orele 8.30; 12; 15,45; 19,30).

ANTRACIT : rulează la Lumina 
(orele 9—19,30 în continuare).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13.30:
16; 18.30: 21), București (orele 8,15; 
10,15: 12,30: 14.45: 17; 19,15; 21.15).

VIATA DE FAMILIE : rulează 
la Floreasca (orele 15.30: 18: 20,30).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9.15; 11,30; 13,45;
16.15: 18,45; 21,15). Favorit (orele 
9.15- 11.30; 13,45; 16: 18.15: 20.30.

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20.15).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21). 
Feroviar (orele 8.45; 11: 13.30: 16; 
18,30; 20,45), Aurora (C Vie 9; 11,15;

13.30; 15,45; 18; 20,15), Flamura (0- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 17,45; 20),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15). 
LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45), Gloria (ore
le 9: 11.15: 13,30: 16; 18.15; 20,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18; 
20.15).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18,15; 20,30), Bucegi
(orele 15,45; 18; 20,15), Doina (ore
le 11.30: 13,45; 16; 18,15; 20,30). (la 
orele 10 Program pentru copii).

DECOLAREA : rulează la Vitan 
(orele 16; 18: 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Gluleștl (orele 15,30; 
18; 20,15).

BRIGADA DIVERSE IN ALER
TA : B.D. LA MUNTE ȘI LA 
MARE : rulează Ia Unirea (orele 
15,30; 19).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Munca (orele 10; 15,30; 
18; 20,15).

I.»..... I

Indra, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele A- 
dunării Federale.

în cadrul întîlnirii, desfășu
rate intr-o atmosferă tovără
șească, au fost discutate proble
me privind stadiul actual al re
lațiilor româno - cehoslovace, 
perspectivele lor de dezvoltare.

Delegația parlamentară româ
nă a avut, de asemenea, o în- 
tîlnire cu Evzen Erban, preșe
dintele consiliului național ceh, 
și cu membri ai prezidiului con
siliului.

rilor de la 7 mai sînt prezentate obiectivele principale ale plat
formei sale electorale : „Italia are nevoie de reforme profunde , 
care să garanteze dezvoltarea economică, munca pentru toți, 
dreptate socială, progres civic și cultural. Toate acestea sînt 
pe deplin posibile“. In continuare, apelul subliniază că „pentru 
a construi acest viitor este necesară o conducere politică a țării 
nouă, fermă și curajoasă, care să se bazeze pe forțele muncii. 
Numai un guvern de cotitură democratică poate promova o po
litică curentă de reforme“.

Campania electorală și apropiata confruntare de la 7 mai se 
desfășoară pe fundalul revendicărilor maselor populare pentru 
o politică de reforme, de cuceriri sociale și democratice. Acțiu
nile revendicative urmăresc în ultimă instanță reforme sociale 
în ramuri dominate încă de conservatorismul anilor ’50 : învă- 
țămint, asistență medicală, construcții edilitare, transporturi. 
Apărarea locurilor de muncă precum și combaterea ofensivei 
dreptei italiene reclamă eforturi comune. Și aceasta cu atit mai 
mult cu cit lupta oamenilor muncii pentru reforme social-eco- 
nomice, împotriva șomajului, pentru condiții mai bune de muncă 
și de trai, continuă cu intensitate în condițiile unei diminuări 
a activității industriale — fenomen înregistrat de comentatorii 
italieni și străini ca „recesiune“ sau „criză“.

In lipsa unor măsuri de redresare, economia înregistrează 
dificultăți acute în construcțiile edilitare (unde lucrează două 
milioane de oameni), textile (800 000 angajați). Greutăți, de pro
porții ceva mai reduse intimpină metalurgia, construcțiile de 
mașini, electrotehnica, electronica. Criza din aceste ramuri se 
repercutează negativ asupra balanței de plăți și a nivelului de 
trai. Astfel, numai marele concern al oțelului, Finsider, care 
asigura 50 la sută din oțelul solicitat de. piața internă, a avut 
în 1971 un deficit de 70 miliarde lire. Soarta acestui concern 
de stat le amintește italienilor de puternica recesiune econo
mică din 1964 cînd mii de muncitori au fost conccdiați in con
diții asemănătoare. După statistici evocate la Roma, creșterea 
venitului național abia a atins 3 la sută anul trecut, efectivul 
șomerilor a depășit un milion, multe întreprinderi mari și-au 
redus săptămina de lucru și în consecință salariile au fost ajus
tate corespunzător. In „capitala economică“ a țării, Milano, lis
tele candidaților la alocații pentru șomaj parțial sint DE CINCI 
ORI MAI MARI decît cu un an în urmă. Prețurile sînt. în 
schimb, in plină ascensiune, indicator sigur al inflației, în timp 
ce autoritățile aruncă toată vina asupra unor factori externi, ca 
măsurile protecționiste americane.

In ciuda atacurilor dreptei, ofensiva sindicatelor este îndrep
tată spre conjugarea eforturilor în lupta pentru „o nouă politică 
economică", care să țină seama de anumite obiective : dezvol
tarea Sudului, a agriculturii, un program general de reforme 
democratice, intervenția autorităților împotriva șomajului. In 
vederea susținerii acestor obiective s-a desfășurat recenta de
monstrație a celor 10 000 de siracuzeni, au fost declarate greva 
celor 180 000 de muncitori milanezi din construcții edilitare și 
industria lemnului, precum și greva generală a oamenilor muncii 
din provincia Ravenna.

DOINA TOPOR

suferise o devalorizare) s-a că
zut de acord, în decembrie 
1971 în cadrul conferinței de la 
Washington a reprezentanțilo? 
țărilor membre ale grupului 
„celor 10“.

ERICH HONECKER 
L-A PRIMIT PE AMBASADORUL 

ROMÂNIEI LA BERLIN

BERLIN 2. — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju. transmi
te : Erich Honecker. prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., l-a pri
mit. joi, pe Nicolae Ghenea, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica De
mocrată Germană, în legătură 
cu apropiata plecare definitivă 
în patrie a ambasadorului ro
mân.

Cu acest prilej, a avut.loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

stabiliseră autoritățile de la 
Delhi și Dacica, anunță agenția 
France Presse, citind un comu
nicat difuzat de postul de ra
dio indian.

DEVALORIZAREA DOLARULUI

• SENATUL S.U.A. a aprobat 
miercuri seara, cu 86 de vo
turi. contra 1 devalorizarea 
cu 7,89 la sută a dolarului ame
rican și, în relație, creșterea 
prețului aurului de la 35 la 38 
de dolari uncia. După cum se 
știe, asupra măsurii de devalo
rizare de drept a dolarului 
S.U.A (practic, moneda ameri
cană fusese deja discreditată pe 
piețele de devize occidentale și

• LA HAVANA a fost dat 
publicității un proiect de lege 
care interzice activitățile ilii 
cite și specula, informează agen
ția PRENSA LATINA. Noul do
cument face parte dintr-un an
samblu de legi referitoare la 
infracțiuni împotriva economiei 
naționale și populare, care ur
mează să se adauge prevederi
lor actualului cod de ocrotire 
socială în vigoare în Cuba. 
Printre activitățile ilicite citate 
se numără producerea sau des
facerea ilegală de mărfuri, con
tractarea de mină de lucru în 
aceleași scopuri, împrumutul de 
bani cu dobîndă, revinzarea de 
mărfuri sau produse cu supra- 
preț.

REFERENDUMUL 
DIN MAROC

IN MAROC s-a desfășurat 
asupra 

pre-
• .____

miercuri referendumul 
proiectului de constituție __
zentat națiunii, la 17 februarie, 
de regele Hassan al II-lea.

Rezultatele oficiale, date pu
blicității joi dimineața la Rabat, 
arață că în favoarea proiectului 
de constituție au votat 4 434 869 
de alegători, din totalul de 
4 863 995 înscriși pe listele elec
torale.

Participarea la 
92,95 la sută.

TELEGRAME
a trimis Maiestății Sale 

următorul

vot a fost

contingent 
staționate

de

al 
pe

• ULTIMUL 
trupelor indiene 
teritoriul Republicii Bangla
desh va fi retras la 12 martie, 
cu 13 zile mai devreme decît

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare; 
Program de documentare (orele 
20,15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Grivita (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Miorița (orele 18;
20.30).

GAUDEAMUS IIGITUR : rulează 
la Miorița (orele 9; 15).

FUGA : rulează la Volga (orele 
10,30; 15; 19). .

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

LIVADA DIN STEPA : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20.15).

LOVE STORY : rulează la Arta 
(orele 10.30; 15,30; 18; 20.15).

VAGABONDUL : rulează la Bu- 
zești (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

O DUMINICA PIERDUTĂ î ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18:
20). Laromet (orele 15,30: 17,30;
19.30).

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

PF. POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI ■ rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30; 17,45: 20).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30: 18; 
20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI; 
rulează la Flacăra (orele 10: 15,30: 
19).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR : 
rulează la Drumul Sării (orele 
9; 15).

GARIBALDI (orele 10: 12; 14,15) ; 
TRĂIASCĂ SPORTUL (orele 16,30;

18.45) ; TATĂL SOLDATULUI 
(ora 21) — rulează la Cinemateca 
„Union".

• «

VINERI, 3 MARTIE 1972

Opera Română : NASTASIA; 
NUNTĂ ÎN CARP AȚI — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : LOGODNI
CUL DIN LUNĂ — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : TACHE, IANKE 
Șl KADIR — ora 20; (La Casa 
studenților) : COMEDIA PAIAȚE
LOR — ora 20,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
1-eanu): O SCRISOARE PIER
DUTA — ora 20; (Sala Stu
dio) s VICARUL — ora 20 s

Teatrul de Comedie : NiCNIC 
— ora 20; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA 
DOMNULE WILDE — ora 19,30; 
Teatrul Mic : BALUL ABSOLVEN
ȚILOR — ora 19.30; Teatrul Giu- 
lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19.30; Teatrul „C. Tânase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19.30: (Sala Victoria) : ȘI FEMEI
LE JOACĂ FOTBAL — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : IN- 
TR-UN CEAS BUN ! — ora 19,30: 
Teatrul „Ion Creangă“ : ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — ora 9,30; 
PINOCCHIO — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : NI- 
NIGRA SI ALIGRU — ora 15; 
(Sala Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 17. 
Ansamblul ;,Rapsodia Română“ : 
GHIOCEI... MĂRGĂRITARE — ora 
19,30.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
HASSAN al II-lea, Regele Marocului, o telegramă cu 
conținut :

Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Maroc, îmi este deo
sebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al guvernului și poporului român și al meu 
personal, să adresez Maiestății Voastre și poporului marocan 
prieten cordiale felicitări și cele mai bune urări de pace și 
prosperitate.

JOHN MARSHALL, primul ministru al Noii Zeelande a trimis 
următoarea telegramă tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri a] Republicii Socialiste 
România :

Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul dv. mesaj de feli
citări pe care mi l-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Noii 
Zeelande și să vă exprim aprecierile guvernului și poporului 
Noii Zeelande pentru urările de prosperitate transmise.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Mai aveți o în
trebare 7 Cum a apărut omul și ci
vilizația 7 9,45 Muzică ușoară. 10,00 
Curs de limba germană (lecția a 
5-a). 10,30 Film serial „Sebastian și 
secretul epavei“. Episodul „S.O.S. 
în Groenlanda". 11,00 Portretul u- 
nui regizor : Kozînțev (II) — film 
documentar — producție a studiou
rilor sovietice. 11,30 Pagini de 
umor : Charlie Chaplin. 12,10 Tele
jurnal. 15,30—16,30 Tele-școală : 
Ridicarea nivelului Ideologic, po- 
lific și cultural-științific, factor 
esențial în procesul de adîncire a 
democrației socialiste ; Elemente 
de algebră (I) Polinoame. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. 17,35 Prietenii lui Așchiu- 
ță — Emisiune pentru cei mici. 
18,15 Reîntîlnire cu surorile Fircea. 
18,20 Arta plastică — Prin expo-

ziții bucureștene. 18,35 Stop-ca- 
dru. 18,45 Maroc — un film do
cumentar realizat de Mihai Lazăr 
și Sergiu Stejar. 19,10 Tragerea 
Loto. 19,20 1001 de seri : Povestea 
Iui Rumcajs (XIII). 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Cronica politică inter
nă de Eugen Mandrie. 20,10 Hand
bal masculin Românla-Iugoslavla 
— repriza a Il-a — în cadrul com
petiției internaționale dotată cu 
„Trofeul Carpati“. 20,40 Film artis
tic : „Bătrîna pianină“ — produc
ție a studiourilor iugoslave. 22,20 
Drumuri în istorie. Acei meșteri 
geniali de pe Cetățuia. 22.35 „24 
de Ore". 22,50 Din țările socialiste 1 
U.R.S.S.

PROGRAMUL II

20.00 Desene animate pentru 
copii. 20,15 Teatru : Unul dintre 
noi" de Radu Bădilă. 21.00 Viața 
economică a Capitalei. 21,20 Pa
gini îndrăgite din operetele lui 
Lehar : Paganini, Văduva veselă, 
Clocîrlia. Țara surîsului. Frederica; 
Eva, Dragoste de țigan. 21,45 
Agenda. 21,55 Secvențe polo
neze. 22,10 Dans și muzică de 
pretutindeni. Folclor din Bulgaria.
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