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• ZIUA MONDIALA 
A AVIAȚIEI SI 
COSMONAUTICII

• CRONICI
<— cultură de masă
— teatrală
— telecinemateca

• CLUBUL 
INGENIOȘILOR

Ședința 
Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.

CONTRIBUȚIE DE SEAMĂ LA 
CAUZA PĂCII Șl PROGRESULUI

Opinia publică din țara noastră salută cu satisfacție rezultatele 
vizitei tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în Africa

Wn toate colțurile țârii continuâ să sosească 
pe adresa Comitetului Central al partidului, a 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU personal, 
telegrame și scrisori prin care oamenii muncii 
salută rezultatele deosebit de fructuoase ale vi
zitei întreprinse de conducătorul iubit al po
porului nostru în opt țări de pe continentul afri
can. Toate aceste telegrame și scrisori au ca un 
fir roșu ideea adeziunii depline la politica 
partidului, politică născută din aspirațiile vitale 
ale poporului nostru, expresie a intereselor 
sale, ale eauzei păcii și socialismului.

Am urmărit zi de zi se arată 
în. telegrama adresată de ca
drele didactice, studenții și sa- 
lariații Universității din Brașov, 
cu nețărmurită mîndrie, strălu
cita împlinire a nobilei misiuni 
de prietenie întreprinsă de dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în cele opt 
țări ale continentului african, 
cordialitatea cu care ați fost 
primit în aceste țări. Entuzias
mul sincer și fierbinte al locui
torilor acestor ținuturi reflectă 
înalta prețuire acordată politi
cii realist-științifice promovată 
cu consecvență de partidul și 
statul nostru. împărtășim con
vingerea că numeroasele întîl- 
niri pe care le-ați avut repre
zintă, pe lîngă o vie manifestare 
a internaționalismului consec
vent promovat de partidul nos

tru. și un puternic impuls în 
dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor de colaborare cu toate 
aceste state, o valoroasă contri
buție la întărirea frontului an- 
tiimperialist. Aprecierea activi
tății desfășurate de specialiștii 
români în aceste țări, ca și re
cunoștința exprimată pretutin
deni de cei ce au studiat în țara 
noastră ne-a produs o legitimă 
satisfacție, confirmînd încă o- 
dată valoarea înaltă a școlii su
perioare românești, orientată 
permanent și cu aleasă grijă de 
partidul nostru.

Exprimîndu-ne totala adeziune 
la rezultatele acestei misiuni, 
folosim și acest prilej spre a vă 
mulțumi din inimă pentru uria
șa contribuție pe care ați adus-o 
la confirmarea puternică a po
liticii partidului și statului nos

tru și vă asigurăm că folosind 
condițiile tot mai bune de stu
diu și de viață ce ni se creează, 
nu ne vom precupeți nici un e- 
fort ca prin rezultatele noastre 
în munca didactico-educativă și 
științifică să ne aducem o con
tribuție cît mai consistentă la 
înfăptuirea programului elabo
rat de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
pentru continua înflorire a na
țiunii noastre socialiste.

Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, în numele ce
lor peste 100 000 de comandanți- 
instructori, al cadrelor care 
muncesc cu pionierii și a tuturor 
pionierilor și școlarilor de pe 
cuprinsul patriei, vă transmite, 
stimate tovarășe Secretar gene-

(Gontinuare în pag. a V-a)

In ziua de 11 aprili» 1972 a avut loc J»- 
dinta Comitatului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a ascultat informarea cu 
privire la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Republica Algeriană Democratică și Popu
lară, Republica Africa Centrală, Republica 
Populară Congo, Republica Zair, Republica 
Zambia, Republica Unită Tanzania, Republica 
Democratică Sudan și Republica Arabă Egipt. 
Prin rezultatele sale, vizita se înscrie ca o con
tribuție de o deosebită însemnătate la întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și țările 
africane, constituind în același timp o puter
nică manifestare de solidaritate cu tinerele 
state care au pășit pe calea independenței, cu 
lupta acestora pentru dezvoltarea economică 
și socială de sine stătătoare, cu mișcările de 
eliberare națională, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru 
pace și securitate în lume.

Comitetul Executiv a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a aprobat în unanimitate rezultatele 
vizitei și a hotărît să se ia toate măsurile ne
cesare pentru realizarea acordurilor și înțele
gerilor stabilite.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a exami

nat, de asemenea, propunerile privind sărbă
torirea zilei de 1 Mai în țara noastră și a sta
bilit ca, în întîmpinarea acestei sărbători, or
ganele și organizațiile de partid, de sindicat 
și U.T.C. să intensifice munca politico-educativă 
și organizatorică pentru mobilizarea oamenilor 
muncii de la orașe și sate la realizarea pla
nului de stat, a sarcinilor în toate domeniile 
de activitate.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., finind 
seama de propunerile unor colective de oameni 
ai muncii și ale sindicatelor, a hotărît ca în 
București, în localitățile reședință de județ și 
în alte orașe, să aibă loc numai adunări popu
lare urmate de manifestări cultural-artistice Și 
sportive consacrate zilei de 1 Mai. De aseme
nea, la case de cultură, cluburi, cămine cultu
rale, școli și facultăți, în unități militare se vor 
organiza, în preajma zilei de 1 Mai, manifes
tări cultural-educative, artistice și sportiva con
sacrate acestui eveniment. Activitatea politico- 
educativă prilejuită de sărbătorirea zilei de 1 
Mai se va organiza sub semnul traducerii în 
viață a Programului adoptat de Plenara C.C. 
al kC.R. din noiembrie 1971 privind îmbunătă
țirea activității politico-ideologice.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat 
principalii indicatori tehnico-economici ai unor 
lucrări de investiții care urmează să fie reali
zate în actualul cincinal. De asemenea, a exa
minat proiectul de lege privind cazierul judiciar 
și a hotărît ca acesta să fie prezentat Marii A- 
dunări Naționale.
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In întreaga țară continuă 
să se desfășoare ample ma
nifestări dedicate jubileului 
Uniunii Tineretului Comu
nist. Imbrăcînd cele mai 
diverse forme, acțiunile în
treprinse de organizațiile 
U.T.C. din toate județele dau 
expresie efervescenței politi
ce și educative care defineș
te activitatea desfășurată în 
această perioadă, antrenînd 
mase largi de tineri. Din re
gistrul extrem de bogat al 
știrilor și informațiilor ce 
ne-au parvenit la redacție in 
ultimele zile, vă prezentăm, 
astăzi, cîteva care au darul să 
adauge noi elemente la o 
imagine de ansamblu asupra 
eforturilor prodigioase depu
se de uteciști pentru sărbăto
rirea organizației lor revolu
ționare.

• JUDEȚUL BACĂU: La 
Fabrica de postav din Buhuși 
uteciștii din întreprindere au 
organizat și deschis un șan
tier propriu. Se află, de ase
menea, în plină desfășurare 
acțiunile de împăduriri de
clanșate în zonele Comănești, 
Moinești și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

• JUDEȚUL BIHOR : Sint 
într-o fază avansată lucrările 
de îndiguire din împrejuri
mile municipiului Oradea și 
ale localității Tileagd.
• JUDEȚUL CONSTAN

TA : Pentru tinerii din ora
șele și comunele dobrogene a 
început „Săptămîna muncii 
v<Buntar-patriotice“ care mo
bilizează citeva zeci de mii de 
uteciști.
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primele pagini...
Exemplele se adaugă și între

gesc întotdeauna imaginea de an
samblu. Am apelat la ele de cu- 
rînd, îndemnați de nevoia cît 
mai multor argumente concrete, 
într-o discuție la care i-am in
vitat pe loan Vulturar, prim se
cretar al Comitetului județean 
Bihor al U.T.C., alături de Du
mitru Petruș, secretar cu proble
mele organizatorice al aceluiași 
comitet. De-a lungul acestui dia
log apoi, exemplele au însoțit fi
resc fiecare afirmație, constituind 
mereu punctul de plecare și de 
întoarcere al concluziilor priD 
care urmăream să ne fixăm cîte
va trăsături ale perioadei de pre
gătire și întîmpinare a semicen
tenarului.

Aflasem deja despre multe din 
activitățile dedicate jubileului 
dintr-un interviu acordat de pri
mul secretar ziarului nostru : 
ciclurile complexe de activități 
„Pe urmele eroilor clasei mun-

citoare", deschiderea treptată a 
unui număr de 30 de șantiere 
ale muncii patriotice, numeroase 
manifestări consacrate dezvoltă
rii conștiinței și cunoașterii tre
cutului organizației etc. Unele 
din ele erau încă în stadiul de 
proiect. Acum vorbeam despre 
toate la timpul trecut.

— Ne aflăm, intr-adevăr, in
tr-o situație deosebit de favora
bilă, confirma încă o dată loan 
Vulturar. Îndeplinirea acțiunilor 
pe care ni le-am propus, ca și a 
multor altora pornite din iniția
tiva organizațiilor, a creat o at
mosferă de lucru intens, o învio
rare a tuturor sectoarelor vieții 
de organizație. Un spirit de an
gajare mai hotărîtă a organiza
țiilor, o capacitate de mobiliza
re mai promptă față de termene
le programelor de activități sînt, 
fără îndoială, elemente definito
rii ale acestei perioade.

— Ceea ce, bineînțeles, nu în-

seamnă că ele au apărut deoda
tă, pe un teren gol, a intervenit

D. MATALĂ
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Pentru întregul tineret, 
pentru uteciști în 
rînd, jubileul Uniunii 
tului ~ ' *
MUNCĂ PLINĂ DE DĂRUI
RE, EFORT NEOBOSIT PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA PRO

GRAMULUI PARTIDULUI

primul
Tinere-

Comunist înseamnă :
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In ultima săptămînă, în toa
te județele țării condițiile pe- 
do-climatice au fost favorabile 
desfășurării, cu viteză sporită, 
a tuturor lucrărilor agricole de 
primăvară. Drept consecință, 
în părțile de sud, sud-vest, 
vest, în special, s-a trecut ma
siv la însămînțarea porumbu
lui — lucrare cardinală a a- 
cestei campanii. Ilfovul se 
numără printre județele care 
au realizat procente mari la 
semănatul suprafeței destina
te acestei culturi. Generaliza
rea acordului global în retri
buirea muncii cooperatorilor, 
crearea în cele mai multe uni
tăți, a formațiilor de muncă 
mixte, extinderea aplicării a- 
cordului global și la plata 
mecanizatorilor, au avut me
nirea și efectul scontat : efec
tuarea, în timpul optim 
și la parametri calitativi su
periori, a lucrărilor prevăzute

— O realitate care 
poate fi hotărîtoare în 
aceste zile de maximă 
concentrare ale campa
niei agricole

în tehnologia culturii res
pective. Aportul tinerilor în 
acest efort continuu se face 
simțit pretutindeni. La Gur- 
bănești, de pildă, formațiu
nile de muncă din care fac 
parte tineri cooperatori și ti
neri mecanizatori realizează 
zilnic suprafețe sporite fața de 
cifrele stabilite. Pavel Con
stantin și Tănase Pantaze, doi 
dintre mecanizatorii pe care 
i-am văzut lucrînd cu semănă- 
torile, ne-au vorbit de anga-

jamentul pe care și l-au luat,' 
atît mecanizatorii cît și coope
ratorii. de a obține în acest an 
o producție medie de 6 000 de 
kilograme de porumb la hec
tar, cu peste 1 800 kg. maî 
mult decît prevederile planu
lui. „Recoltele pe care le-am 
realizat anul trecut, în condi
țiile aplicării acordului global, 
hotărîrea tuturor de a munci 
în continuare cu toată price
perea și puterea, felul în 
care s-au efectuat pînă acum 
lucrările, ne dau certitudinea 
că ne vom ține de cuvînt — 
ne-a declarat tovarășul Dinu 
Daniliuc, președintele unității,’ 
prezent pe tarlaua în care lu
crau cei susmenționați. Uita- 
ți-vă aici, terenul este foarte 
bine pregătit, distanța între

OCTAVIAN MILEA

EROISMUL SE
ÎNVAȚĂ ZI DE ZI

(Continuare în pag. a V-a)

Emoțiile au fost învinse. Iudita Băran de la Școala generală din Diosig, județul Bihor, face 
parte din generația semicentenarului. Primirea carnetului de U.T.C. rămîne un moment de neuitat

- Foto: VICTOR CMECIU

(Continuat» In pag. a Il-a)

IMITAȚIA
de ACULIN CAZACU

Dacă ne-am propune o even
tuală grupare tematică a mani
festărilor care au avut loc în a- 
ceastă perioadă de pregătire și 
sărbătorire a semicentenarului, 
ne-ar fi ușor să remarcăm fap
tul că unul din subiectele cele 
mai frecvente și mai generoase 
de dezbatere la care au apelat 
tinerii rămîne eroismul. Nu ne 
va fi greu să explicăm de ce. 
Pentru că începînd cu anul cre
ării organizației noastre, fie
care din acțiunile inițiate și 
conduse de comuniști și la rea
lizarea cărora și-au adus con
tribuția uteciștii, au presupus ca 
o condiție a împlinirii lor spi
ritul de sacrificiu, curajul luptei 
revoluționare, capacitatea situă
rii intereselor vitale ale poporu
lui și ale țării în perspectiva 
istoriei deasupra oricăror alte 
interese. Confruntarea perma
nentă cu forțele de reprimare, 
riscurile muncii ilegale, atrage
rea maselor de tineri, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, la lupta unită îm
potriva reacțiunii pentru elibe
rare națională și dreptate socială 
sînt tot atîtea momente vil pe 
care memoria noastră nu le 
poate asocia decît eroismului,

Integrarea uteciștilor în bătălia 
pentru cucerirea puterii, în o- 
pera de refacere economică, de 
făurire a unei patrii socialiste 
prospere, entuziasmul înlătură
rii greutăților sînt etape în a 
căror străbatere pașii înainte au 
însemnat eroism. Gestul avîntat, 
mobilizarea entuziastă a ceea ce 
este mai de preț în ființa sa, a 
pîrghiilor morale de cea mai 
nobilă alcătuire sînt trăsături de 
care 6e simt apropiați și către 
care tind în chip fireso tinerii 
— iată înțelesul subliniat de 
larga lor participare la manifes
tările ultimei perioade, întruchl- 
pînd sub o formă sau alta erois
mul.

— E o constatare — îmi măr
turisea Daniel Preda, primul se
cretar al Comitetului U.T.C. din 
sectorul 2 al Capitalei, care ne 
îndeamnă să apelăm în conti
nuare la orice modalitate cu a- 
jutorul căreia putem stimula în 
conștiințele tinerilor sentimentul 
dăruirii totale în numele respon
sabilității sociale care ne apar
ține astăzi. Acțiunile de pînă a-

M. TACOIU

(Continuare în pag. a IV-a)

să discutăm despre

Oameni

Cîteva acte istorice succesive 
au desființat proprietatea parti
culară asupra întreprinderilor, 
instituțiilor și ogoarelor, inves
tind poporul cu titlul de unic 
proprietar al tuturor bogățiilor 
țării. în noua societate care a 
luat ființă avutul obștesc, a- 
ceastă nouă formă de proprieta
te a devenit obiectul grijii deo
sebite a fiecărui om al muncit 
Cuviritele : „să păstrăm și să 
îmbogățim avutul obștesc" — 
scrise sau (nescrise, au căpătat

care nu cunosc
c.-ul cinstei
dintr-odată rangul de datorie : 
pentru că numai păstrînd tot ce 
s-a construit în secole de mun
că șl numai depunînd eforturi 
în continuare, pentru a mări a- 
ceastă avuție a tuturor, vom pu
tea păși mal departe... Căpăttnd 
conștiința proprietății colective, 
oamenii au înțeles implicit că 
bunăstarea personală nu se poa
te realiza în afara bunăstării în
tregului popor. Și cum e și fi
resc. dorința și datoria de a în
griji avutul obștesc se cuplea-

ză cu atitudinea intransigentă 
pe care fiecare cetățean al țării 
o adoptă față de orice încerca
re de periclitare a acestui avut, 
fie că se numește ea sustragere, 
furt sau delapidare — acte aflate 
în totală contradicție cu princi
piile moralei socialiste.

Dar cum transformările con
științei umane, sînt mai lente

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare în pag. a TV-a)

A întreprinde un act nu înseamnă doar a acționa. Actul 
nu este doar practică, doar mișcare materiala. A-l privi 
astfel înseamnă a-l goli de conținutul sâu spiritual, care îl 
însoțește mereu, de la premisele sale pînă la consecințele 
sale. Omul are conștiința a ceea ce întreprinde, judecă 
împrejurările actelor sale și caută să le modeleze astfel 
în cît consecințele producerii actului să fie de natură pozi
tivă. Și totuși... Conștiința suveran-umană a actului își gă
sește — în atît de complexa realitate a oamenilor — un 
contrariu, o stare dispusă invers, primară și încărcată bio
logic : imitația.

Nu intenționez aici o reflecție științifică și filozofică 
asupra problemei. N-ar fi cazul și locul. Dar tema propusă 
îmi este sugerată de unele situații de viață nemijlocite, de 
ereditatea socială a imitației, trăsătură căreia i se aso
ciază astăzi numeroase simptome de disfuncție și efect fre- 
netoriu în raport cu inovația și creația amplificatoare pe 
care ne-o solicită vremea, epoca construcției socialiste.

Constat că imitația — omenește justificabilă, desigur — 
este totuși mult prea răspîndită în raport cu sorgintea ei 
naturală. Că există deci, la mulți dintre noi, un plus de 
imitație, un stoc excedentar de acte imitative. Dintr-o pro
blemă bio-psiho-naturală trecem astfel într-un socio-edu- 
cațională.

Căci imitația suplimentară nu este necesară. Ea provine 
din mecanisme foarte complexe ale formării personalității, 
dar este firavă, slabă la contrareacții. Nu rezistă șocului 
actual, dar poate să reapară mai tîrziu dacă nu i se opune 
un baraj consecvent și ferm. îmi displace imitația, este clar. 
N-o accept pentru că, pe măsură ce contagiază mai mulți, 
ea îngustează terenul inovației, depășirii, neconformismului 
creativ. Tipii care se imită unii pe alții sau imită mode, 
gesturi, comportamente și idei din altă parte sînt, adesea, 
de un conformism straniu și malign. Aparent sînt în, avan
posturi, în realitate abia vin de pe urmă. Nu te poți 
aștepta la mare lucru de la ei. Șochează, dar nu conving.

Imitația are forme variate, de unde și dificultatea de a-i 
cuprinde și explica „matricea" socială și psihologică. Cî
teva izvoare care o alimentează mi se par a fi mai 
limpezi.

Mai întîi, ea provine de cele mai multe ori din necu
noaștere. Se imită, de obicei, pe un, fon*' de relativă igno
ranță. Cei care știu mult, nu se imită decît pe ei înșiși. 
Se conformează adică dinamicii gîndirii lor, științei cumu
lative și răscolitoare. Imitația se naște și din rutina. Ru
tina este un fel de cunoaștere care, după ce a urmat o 
Onume curbă ascendentă, se înscrie pe o traiectorie ori-

(Continuare tn pag. a TV-a)
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Delegația Congresului Sindi
catelor Britanice, T.U.C., condu
să de Victor Feather, secretar ge
neral al T.U.C. care, la invitația 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, a făcut o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră, a 
părăsit marți după-amiază Ca
pitala, îndreptîndu-se spre pa
trie.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de Virgil Trofin, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
de membri ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central, de 
activiști sindicali.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, Derick Ashe și mem
bri ai ambasadei.

Marți dimineața, a părăsit Ca
pitala. deputatul chilian Luis Os
valdo Maira, cărei la invitația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost primit de to
varășul Mihai Dalea, președinte
le Comisiei pentru politică ex
ternă a M.A.N., a avut întreve
deri la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
la Uniunea ziariștilor și a vizi
tat obiective economice și social- 
culturale din Capitală și din ju
dețul Prahova.

MOMENTE DIN 
ISTORIA DE LUPTA 
A U.T.C.
OGLINDITA IN FILM

Așa s-a intitulat concursul 
organizat de Comitetul U.T.C. 
sector 6 București și întreprin
derea cinematografică a muni
cipiului București în cinstea ju
bileului organizației de tineret.

început la 28 martie o dată cu 
o gală de filme la care au par
ticipat realizatorii filmelor ,.Ră
sună valea", „Cerul începe la 
etajul III", „Serata" și „Face

PANTEON

MarV dimineața a părăsit Ca
pitala «Amdră Bettencourt, mi
nistru de&egat pe lingă primul 
ministru',al Franței, însărcinat 
cu probleme de planificare și a- 
menâjarea , teritoriului Franței.

La plecaiie, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Ion Șt. Ion? vicepreședinte al 
Consiliului Economic, Virgil Pîr- 
vu, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Jean-Marie Le 
Breton, însărcinat ,cu afaceri ad- 
interim al Franței ( la București 
și membri ai ambasadei.

Senatorul Abbas Massoudl, 
președintele Grupului de publi
cații Ettela’At din Iran, care a 
făcut o vizită în țara noastră, la 
invitația conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, a părăsit 
marți dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

A fost de față dr. Ahmad Aj- 
dari. însărcinatul ca afaceri ad- 
interim al Iranului la București.

CRONICA
U.T. C.

Marți la amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Uniu
nii studenților polonezi 
(ZSP) condusă de Jaszczyk 
Kazimierz, vicepreședinte al 
Uniunii, care efectuează o 
vizită în țara noastră la invi
tația U.A.S.R.

La aeroportul București- 
Otopeni delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășul Dan 
Bîrliba. secretar al Consi
liului U.A.S.R., de activiști 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

în legătură cu apropiata Con
ferință mondială interurbană 
„Omul și mediul vital în orașe", 
care va avea loc la Sofia între 
27 și 29 aprilie a.c., ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, Spas 
Gospodov, a organizat, marți la 
amiază, o conferință de presă, la 
sediul ambasadei, în cadrul că
reia a făcut o expunere referi
toare la problemele ce vor fi a- 
bordate cu acest prilej, precum 
și la acțiunile întreprinse în 
Bulgaria pentru protejarea me
diului înconjurător. La reuniu
nea mondială interurbană, orga
nizată de Federația mondială a 
orașelor înfrățite, orașul Sofia, 
și Centrul mondial pentru Infor
mație tehnică și urbanism, vor 
participa arhitect!, ingineri, eco
nomiști, sociologi, medici și cer
cetători științifici din mai multe 
țări ale lumii, printre care și 
România.

La conferința de presă de la 
ambasada Bulgariei au luat par
te reprezentanți ai presei cen
trale cotidiene și ai unor publi
cații periodice, corespondenți ai 
presei străine acreditați la 
București, precum și ai I.R.R.C.S.

rea lumii", concursul dedicat 
elevilor s^a încheiat de curînd 
în sala cinematografului de 
artă „Capitol". Juriul prezidat 
de regizorul Sergiu Nicolaescu 
a acordat premiul I echipei Li
ceului „Dimitrie Bolintineanu" 
formată din elevii Săvuleșcu 
Vasile, Andreescu Vasilica și 
Crăciun Margareta. Pe locurile 
II și III s-au clasat elevii-cine- 
fili de la Licul nr. 36 și Liceal 
„G. Călinescu". De asemenea a 
fost organizat și un concurs 
fulger cîștigat de eleva Tran
dafir Florica din clasa a VIII-a 
a școlii generale nr. 135.

Remarcăm pentru acest con
curs interesant felul în care el 
s-a desfășurat, discuțiile pur
tate de către elevi cu realiza
torii fiecărui film în parte din 
„bibliografia" concursului, te
meinica pregătire a concuren- 
ților.

TUDOR STANESCU

APORTUL TINERILOR
(Urmare din pag. 1) 

rînduri este ca la carte, densi
tatea este respectată întoc
mai". Cu aceeași grijă s-au 
însămînțat toate cele aproape 
500 de hectare realizate pînă 
la data raidului nostru, și cu 
siguranță că și restul de 460 
hectare se vor bucura de a- 
celași „tratament".

Și la oooperativa agricolă 
din Moara Vlăsiel, mecanizato
rii au fost repartizați pe for
mații de lucru. La brigada 
condusă de Constantin Stan, 
suprafața planificată este în- 
sămînțată de tinerii mecaniza
tori Andrei Simion și Andrei 
Lixandru. „începînd de la pre
gătit și pînă la toamnă, la cu
les, noi ne vom îngriji de a- 
ceastă suprafață — ne spune 
Andrei Simion. Sîntem intere
sați să lucrăm cît mai bine, 
pentru că în funcție de pro
ducțiile obținute vom primi și 
noi plata". Aflăm că tot la 
inițiativa tinerilor, toți mem
brii secției de mecanizare, 25 
la număr, au hotărit să ia în 
primire, pe bază de acord glo
bal, o suprafață de 10 hectare 
cu porumb, pe care să le în
grijească și în postura de coo
peratori. Un angajament fru
mos, de mare ajutor pentru 
unitate, ce ar trebui să fie ur
mat de cît mai multe secții de 
mecanizare din județ, mai ales 
acolo unde deficitul de brațe 
de muncă al cooperativei este 
mai pregnant. La Moara Vlă- 
siei, preocuparea pentru reali
zarea unui volum cît mai 
mare de lucrări (din totalul de 
700 hectare planificat pentru 
porumb, erau semănate aproa
pe 400 de hectare) este însoți
tă și de un exigent control al 
calității. Membrii cooperatori 
cît și șefii de formațiuni, șefii 
de brigadă, specialiștii, sînt tot 
atîtea trepte ale controlului de 
calitate, tot atîtea exigențe ăe

care mecanizatorii trebuie să 
țină seama. „Pentru că rezer
va de apă din sol este sufi
cientă, beneficiem de condiții 
optime pentru semănat — este 
părerea inginerului șef al coo
perativei, tovarășul Aurel Io- 
nescu. Nota finală deci depin
de numai și numai de grija cu 
care este pregătit patul germi
nativ, cu care se efectuează 
fiecare cursă a semănătorii. 
De conștiinciozitatea și price
perea mecanizatorilor nu ne 
îndoim nici o clipă, dar un 
control în plus, o îndrumare 
mai exactă sînt necesare ; de 
aceea ne veți găsi în tot cursul 
perioadei de însămînțare nu
mai și numai pe cîmp, printre 
semănători". Aceeași prezență 
folositoare am întîlnit-o și pe 
ogoarele altor cooperative a- 
gricole de producție vizitate. 
Pe inginerul șef al cooperati
vei din Vînătorii Mari l-am 
găsit acolo unde lucrau cele 
4 semănători S.P.C.-6, condu
se de mecanizatorii Marin 
Albu, Gh. Dănescu, C. Mihai 
și Ion Albu. Peste jumătate 
din cele 800 hectare, cîte pre
vede planul de producție fuse
seră însămînțate. „Noi am în
ceput foarte devreme semăna
tul, pe la sfîrșitul lunii martie 
— ne spune inginerul șef. Pen
tru toți a fost o chestiune de 
mare curaj, nu se mai pome
nise să semeni porumb în 
martie. Am analizat însă cu 
multă atenție temperatura so
lului și starea de umiditate și 
ajungînd la concluzia că sînt 
propice, am dat semnalul de 
începere. După cum s-a văzut 
nu am dat gr.eș. Tn cîteva zile 
vom încheia semănatul, o lu
crare executată ca niciodată în 
unitatea noastră". La Ghim
pați sîntem martorii unei dis
cuții de specialitate între in
ginera șefă a cooperativei a- 
gricole, tovarășa Georgeta 
Guinea, și mecanizatorii Radu

Șerban și Dumitru Penciu, în 
legătură cu realizarea densi
tății optime la unitatea de su
prafață. „întreaga suprafață de 
731 hectare este lucrată în a- 
oord global — ne spune spe
cialista cooperativei. Trebuie 
să fim foarte atenți cu execu
tarea unei lucrări de însămîn- 
țare foarte bune pe absolut 
toate tarlalele, pentru a oferi 
cooperatorilor condiții egale 
de producție. Aici, ținînd sea
ma de sol și de hibridul folo
sit, cea mai bună densitate 
este cea de 45 000 plante la 
hectar. Am dat de aceea indi
cațiile necesare pentru regla
rea corespunzătoare a mașini
lor și înaintarea cu o viteză 
convenabilă".

în alte unități am sosit prea 
tîrziu, deoarece se trăsese și 
ultimul rînd al viitoarei recol
te de porumb. La Letca Nouă, 
președintele cooperativei tova
rășul Alexandru Goci, și ingi
nerul șef, tovarășul Mircea 
Gheorghiu, ne spun că însă- 
mînțarea celor 560 hectare în- 
tr-un adevărat timp record a 
fost posibilă datorită partici
pării angajate a oamenilor la 
muncă, în special a eforturilor 
deosebite depuse de către me
canizatori ca Anghel Androna- 
che, C. Băjenaru sau Constan
tin Miu.

Exemplele pe care le-am dat 
aici sînt suficient de semnifi
cative, credem, pentru a ilus
tra tabloul campaniei de în- 
sămînțare a porumbului în 
județul Ilfov. Condițiile favo
rabile, folosirea cu eficiență 
maximă a timpului de lucru, 
a capacității utilajelor, fac po
sibil ca celor peste 70 000 de 
hectare realizate să li se a- 
dauge în cît mai puține zile 
și restul de pînă la 154 000 
hectare, suprafața care va pro
duce porumb în acest an în 
cooperativele ilfovene.

In decurs de o săptămînă peste 5 300 de tineri din județul 
Argeș au realizat, prin muncă patriotică, peste 87 000 lei econo
mii ; tinerii din județul Prahova au colectat 494 tone de metale 
vechi, au împădurit 8 ha și au plantat peste 37 000 puieți sal- 
rim • La Vînju Mare, zona Orevița, jud. Mehedinți s-a inau
gurat un șantier al tineretului pentru construcția unui dig de 
350 m. Valoarea lucrărilor se ridică la 500 000 lei. • S-a consti
tuit Societatea culturală „G. Călinescu" a oamenilor muncii din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej care numără 105 membri. • Ele
vii claselor a VIII-a a Școlii generale nr. 18 din Sibiu s-au în- 
tîlnit cu muncitori fruntași de la Uzinele „Independența" în- 
tr-un dialog privind orientarea profesională. • La clubul tine
retului din Oradea a fost judeaat public Kapos Ludovic pentru 
numeroase acte huliganice și condamnat la 7 ani închisoare. • 
Sala Teatrului popular din Caracal a găzduit un Festival de sa
tiră și umor. • A luat sfîrșit ediția a Il-a a Festivalului concurs 
de muzică ușoară „Aurul negru Lupeni ’72". Primul loc : Ana 
Moldovan. • „Cupa primăverii" s-a intitulat concursul de orien
tare turistică organizat în pădurile Rușeni — Cionchești din 
Satu Mare • Expoziția muzeală și etnografică de la Bobîlna 
constituie un omagiu adus aniversării celor 535 de ani de la 
răscoala țăranilor din 1437. • Uteciștii de la „Electroceramica" 
au o foaie volantă intitulată „Cuvîntul colectivului". • Formația 
„Ars Antiqua" a Filarmonicii de Stat din Cluj a inițiat un ci
clu de eoncerte-lecții destinate elevilor. • In bazinul minier 
Voivozi, jud. Bihor a fost inaugurat un modem club muncito
resc. o Locuitorii comunei Tufeni, județul Olt, au acum un „Mu

zeu al satului". Se găsesc aici vechi monede românești, costu
me naționale, numeroase mărturii ale trecutului. • Peste 1000 
elevi din Călan participă la înfrumusețarea orașului. Valoarea 
lucrărilor executate de ei depășește 30 000 lei. • Festivalul și 
concursul de muzică ușoară „Cîntecul adîncului" a reunit la Casa 
de cultură a sindicatelor din Petroșani 30 de concurenți din 10 
județe ale țării. • în orașele Bușteni, Văleni, Sinaia și cîteva 
comune ale județului Prahova au avut loc montaje și seri de 
poezie patriotică. (De la corespondenții noștri î Ion Șerban, Vic
tor Cmeciu, Valeriu Bârgău, Alexe Corvin, Ion Chinaș, Neagoe 
Benone, Crina Anițaș, N. Smarandache, V. Constantin, Cornel 
Galben, Alexandru Vasile).

„EXPEDIȚIA 
CUTEZĂTORII" LA 
STARTUL CELEI 
DE-A IV-A EDIȚII

Ați răsfoit numărul 13 din a- 
cest an al revistei „Cutezătorii" ? 
Dacă n-ați făcut-o, vă sugerăm 
să vi-1 procurați. Pentru că, ci
tind acest număr, îi veți cunoaș
te pe cuceritorii trofeelor la fi
nele unei autentice expediții 
pionierești. Veți afla și motivele 
pentru care au dobîndit aceste 
trofee și, în general, vă veți in
forma ce înseamnă, de fapt, a- 
ceastă expediție.

Succint, vă informăm și noi că 
„Expediția Cutezătorii" este un 
mare concurs republican inițiat 
de către revista „Cutezătorii", în 
colaborare cu Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor avînd 
generosul obiectiv de a cultiva 
la școlari și pionieri, sub o for
mă potrivită vîrstei lor, dragos
te de drumeție, de a-i atrage să 
practice turismul, dar nu numai 
ca simpli turiști, ci ca mici cer
cetători care pornesc la drum în 
căutare de comori, cu gîndul de 
a studia zonele vizitate, de a

Constantin Burcă
(1912-1936)

DIDA DRAGAN
Zilele acestea s-a întors tn 

țară, venind de la Praga, so
lista de muzică ușoară Dida 
Drăgan. Ea a dat curs invita
ției primite în urma participării 
la ediția de anul trecut a Fes
tivalului „Inter-talent" (un mi
crofestival european al tinerilor 
cîntăreți), a cărei revelație a 
fost.

«Am efectuat, ne spune tâ
năra interpretă,' un turneu de 
30 de spectacole în diverse o- 
rașe din Republica Socialistă 
Cehoslovacă. La acest turneu 
au participat vedete a căror pre
zență mi-a dat emoții. Astfel 
au fost, excelenta cîntăreață so

vietică Veronika Klugarova sau 
iugoslavul Sergian Brejcovici, 
premiat al festivalului de la 
Split. Concertele s-au desfășu
rat sub bagheta lui Karel Vlach 
și a cunoscutului clarinetist de 
jazz Vladislav Vezubka. Parti
ciparea la acest turneu mi-a 
dat cîteva satisfacții, Aș aminti 
în primul rînd faptul că am fost 
desemnată să cînt „în vedetă", 
adică să fiu cea care încheie 
spectacolul ; apoi am primit o 
nouă invitație, de data aceasta 
pentru un show de televiziune, 
în sfîrșit, mi s-a propus să în
registrez pentru casa de discuri 
,,Supraphon“ melodiile „Greu 
se mai fac oamenii oameni" de 
Alexandru Mandy și „N-am 
știut" de Mișu Iancu».

Ca o confirmare a spuselor 
interlocutoarei noastre redăm 
opinia revistei cehoslovace 
„Popular" despre : „foarte ta
lentata cîntăreață română Dida 
Drăgan care cu gestica sa ne-a 
amintit de Juliette Greco".

GEORGE STANCA

PREMIILE 
CONCURSULUI 
DE CREAȚIE CORALA 
„CÎNTARE ROMÂNIEI 
SOCIALISTE"

Marți au fost decernate premii
le concursului de creație corală 
„Cîntare României socialiste", or
ganizat de Radi oțele viziunea ro
mână. La festivitate au participat 
compozitori șl poeți, precum și 
personalități ale Vieții noastre 
cultural-artistice care au făcut 
parte din juriul concursului.

Au fost distinse cu următoarele 
premii și mențiuni : Premiul spe
cial al juriului : „Cît e muntele 
de lung", muzica Marțian Negrea; 
versurile loan Meițoiu. ClNTECE 
REVOLUȚIONARE, PATRIOTICE 
ȘI DE MUNCA : Premiul n : 
„Partidul mi-e mîndria". Muzica; 
Radu Șerban, versurile Aurel Sto-

rin și 5,Partidului®, muzica Gri- 
gore Nlca, versurile Ștefan Ml- 
halcea. Premiul HI s „Vin se
mănătoare", muzica și versu
rile de Teodor BratUj și j.Cîn- 
tare anilor lumină"; muzica 
Doru Popovici, versurile Domnica 
Filimon. Mențiuni : „Noi lumini 
pe șantiere", muzica Ștefan An- 
dronic, versurile Ion Socol, șl „O 
țară sub soare", muzica Vasile Ti
miș, versurile Constantin Cîrjan. 
ClNTECE PENTRU TINERET Șl 
STUDENȚI : Premiul m : itPas 
voios tineret", muzica Laurențlu 
Profeta, versurile Eugen Frunză. 
Mențiuni : „Hai să cîntăm cu vo
ioșie", muzica Eugen Popescu» 
versurile Pompiliu Gîlmeanu, și 
„Tinerețe, studențească floare"» 
muzica Vasile Donose, versurile 
loan Socol. ClNTECE PENTRU 
COPII ȘI PIONIERI : Premiul H S 
„ Albinele și lăcusta", muzica Au
rel Popa, versurile Felicia Don- 
ceanu. Premiul III : „Pionieri, ne 
cheamă țara", muzica Mircea Nea- 
gu, versurile Traian Iancu; „Vra
bia, mare gospodină", muzica 
Claudiu Negulescu, versurile Ște
fan Tita.

Tovarășul Sion Mihail Bujor; 
președintele Comitetului de Stat al 
Radioteleviziunii, a felicitat căldu
ros pe cei premiați, urîndu-le noi 
succese în munca pe care o des
fășoară pentru înflorirea continuă 
a creației originale românești.

Președintele Uniunii Compozito
rilor, Ion Dumitrescu, a relevat 
succesul deplin de care s-a bucu
rat concursul „Cîntare României 
socialiste", contribuția Radiotele
viziunii la stimularea și promo
varea creației românești.

• Patru tineri marochineri 
de la întreprinderea „13 De
cembrie" din Sibiu s-au hotărit, 
așa deodată, să-și schimbe me
seria. Zis și făcut. în cîteva
săptămîni, au devenit spărgă
tori temuți în tot orașul. De la 
Liceul Economic din localitate 
au furat, într-o noapte, 1260 
lei ; de Ia Școala generală nr. 
17 — 600 lei ; de la birourile 
Cooperativei „Igiena" — 1 000 
lei ; de la Cooperativa „Munca 
tîmplarului" — 100 lei și 6 dia
mante ; de la diverși cetă/îni, 
cîteva mii de lei și niște biju
terii. Toate spargerile au avut 
loc noaptea. Deși, pentru a nu 
li se descoperi urmele, cei pa
tru au dat în toate cazurile 
drumul la sursele de apă, inun- 
dind locul infracțiunii, au ajuns 
exact acolo unde trebuia. Ma- 
rochinerii (deci specialiști în 
pielărie !) n-au putut să-și sal
veze propria piele. Este vorba 
de Viorel Luca (18 ani), Ioan 
Giurgiu (19 ani), Hie Matronea 
(20 ani) și Dorin Zidu (21 ani).
• In stația C.F.R. Beclean, 

Județul Bistrița-Năsăud, un lu
crător de miliție l-a reținut pe 
un cetățean fără acte de identi
tate. Individul a declarat că se 
numește loan Popescu și că ar 
fi din Baia Mare. Dar miliția
nul nu l-a crezut pe cuvint. Și 
bine a făcut. Fiindcă pînă la 
urmă a putut afla că necunos
cutul se numește de fapt Vasi
le Andreican, și are domiciliul 
in comuna Cîțcău, județul 
Cluj. EI săvlrșise cu cîteva 
săptămîni in urmă un grav 
accident de circulație, după 
care îșl abandonase mașina 
și-și aruncase Intr-o baltă ac
tele, incercînd să se facă dis
părut.

• Ana Boancheș, din comu
na Mihalț, județul Alba, a dat 
foc la o pădure. Păscîndu-și 
oile la poalele unei plantații de 
pin și salcîm a Ocolului silvic 
Teiuș, 1 s-a făcut frig și soluția 
a ..luminat-o" la moment : să 
aprindă un foc ! Un foc mare ! 
De la vreascuri, focul s-a în
tins pe vreascurile din jur, Iar 
de aici, Ia copaci. Ana Boan
cheș a fugit, cu oile ei cu tot. 
La fața locului n-au rămas de- 
clt pagubele, în valoare de 
«1 Iei.

aduna probe geologice și botani
ce, material folcloric, obiecte de 
artă, material arheologic, de a 
observa natura, de a nota în a- 
gendele lor de „expediționari** 
impresiile despre ceea ce le ofe
ră prezentul ca imagini ale con
strucției socialismului. Și au a- 
dunat. Dovadă : numai în ediția 
a IlI-a, finalizată de curînd, cei 
2 000 de membri ai echipajului 
„Expediția Cutezătorii", la bor
dul a 201 ambarcațiuni, au 
străbătut 100 000 kilometri-om, 
aflunînd în „sacii" expediției un 
material extrem de bogat. Stă 
mărturie expoziția deschisă de 
membrii expediției la Palatul 
pionierilor din Capitală (despre 
aceasta am scris la momentul 
potrivit). în fapt, expoziția este 
un adevărat omagiu adus acestei 
acțiuni pionierești, o chemare a- 
dresată copiilor de a se înregi
menta și ei în rindurile expedi- 
ționarilor, în cea de a IV-a edi
ție care începe. Pentru aceasta, 
vor trebui să se înarmeze însă 
cu... pasiune, spirit iscoditor, ini
țiativă, dragoste de colectivitate, 
interes de cunoaștere, dar și pri
cepere de a se autogospodări, 
căci expediția presupune o ade
vărată viață de excursionist ; 
drum pe jos. cu barca, loc de 
odihnă — cortul masă pregătită 
de membrii expediției...

Felicitîndu-i pe cîștigătorii 
„Busolei de aur" și pe toți cei 
care au dobîndit trofee — pe 
care îi puteți cunoaște din pa
ginile revistei „Cutezătorii — 
urăm „drum bun !" viitorilor 
căutători de comori.

L. L.

IlăWinn.iduMn.iill!...... I llîli

• CLUBUL METALUL orga>- 
nizează vineri 14 aprilie la sta
dionul „Metalul" (șoseaua Pan- 
telimon) din Capitală un concurs 
internațional de dirt-track, la 
startul căruia vor fi prezenți 
motocieliști din Bulgaria, Ceho
slovacia și România. Concursul 
va începe la ora 16,30. •

• ASE AR A, în campionatul 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa A), selecționata Suediei 
a întrecut cu scorul de 10—0 
(3—0, 5—0, 2—0) echipa R. F. a 
Germaniei.

• •••••••••••••••••••••a»* ••••
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FELIX ȘI OTIL.1A . rulează la 

Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20); 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Victoria (orele 9: 11,15: 13,30; 
16; 18.30; 20.45).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15: 13.45: 16.15; 
18,45: 21.15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Cosmos (orele 15,30; 19).

PRERIA : rulează la Festival 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16: 18,30;
20.45).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Central (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30). Tomis (o- 
rele 9; 11,15: 13.30: 16: 18.15; 20,30), 
Flamura (orele 9: 11.15: 13,30: 16; 
18.15. 20.30)

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR rulează la Favorit 
(orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15:
20.30) . Luceafărul (orele 9; 11.15;
13.30: 16; 18,45: 21).

MARY POPPINS : rulează la 
Capitol (orele 9.30: 12,30; 15,30;
19.30) . Feroviar (orele 9,15; 12,45; 
16.15: 18.45), Modern (orele 9; 12,30: 
16: 19,30).

PTROSMANI : rulează la Bu- 
zești (orele 15.30: 18: 20.15).

TARZAN. OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—18.30 în continuare: Program de 
documentare — ora 20,15).

HEI, PUȘTIULE I : rulează la

Doina (orele 11,30; 13,45), TOTUL 
PENTRU RIS (orele 16; 18,15;
20,30, la ora 10 Program de de
sene animate).

PĂDUREA PIERDUTA î rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45: 20). Arta (orele 15,30; 18;
20.15) .

ADIO. DOMNULE CHIPS ! ru
lează la Melodia (orele 9; 12,30;
16; 19,30), Gloria (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

OLESIA : rulează la Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE, CA ULI- 
SE : rulează la Grivița (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

INCIDENTUL : rulează la Bu- 
cegi (orele 15.45; 18: 20.15), Aurora 
(orele 9: 11.15: 13.30; 15,45; 18?
20.15) .

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

LOVE story : rulează la fi
nirea (orele 15.30; 18; 20,15), Ra
hova (orele 15.30: 18: 20.30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARBî 
rulează la Lira (orele 15,30; 18; 
20.15).

STEAUA SUDULUI ! rulează la 
GJulești (orele 15,30: 17,45; 20),
Miorița (orele 10; 12,30; 15; 17,30;

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
17,45: 20).

MIRII ANULUI n : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOTI LA MOARTE : rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) . Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15)

OSCEOLA : rulează la Munca Co
rei e 15.30; 18; 20.15).

CEA MAT FRUMOASA SOȚIE I 
rulează la Vitan (orele 15,30; 17,45; 
20).

101 DALMAȚIENI (orele 10; M; 
14,30) : SUPA DE RAȚA (orele 
16.30: 18.45) : INTÎLNIRE CU IGOR 
ILINSKI (ora 20,30) rulează la 
Cinemateca „Union".

MIERCURI. M APRILIE 1972

ODera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19.30: Tea
trul de Operetă : VÎNT DE LIBER
TATE — O» 10.3(M CONTELE DE

LUXEMBURG — ora 19.30: Tea
trul National ,;I. L. Caragiale® 
(Sala Comedia") : BECKET — ora 
15: CUI I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 20; (Sala Studio) : 
DULCEA PASARE A TINEREȚII 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
NICNTC — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : O SCRISOARE PIERDU
TĂ — ora 20; (Sala Studio) : VI
CARUL — ora 20; Teatrul ;,C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 (spectacol 
cedat) : (Sala Studio) ; O LUNA 
LA ȚARĂ — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : FREDDY — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19,30; 
Teatrul ,.Ion Creangă" : SNOAVE 
CU MĂȘTI — ora 10; COMOARA 
DIN INSULA PIRAȚILOR — ora 
16; Teatrul Mic : VICLENIILE LUI
SCAPIN — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică- (Sala Victoria) : BU 
ALI — ora 10; (Sala Academiei) : 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 10; Teatrul „I. Vasl- 
lescu" : CÎNTECELE FANTOȘEI — 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : GHIOCEI... MĂRGĂRI
TARE — ora 19.30; Circul „Glo
bus" : PLANETELE RÎD SUB 
CUPOLA — ora 10 șl 19,50.

MIERCURI, 12 APRILIE 1972 

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Universitatea TV. 
9,50 Desen animat : „Orchestra". 
10,00 Curs de limba franceză. 10,30 
Tele-cinemateca pentru copil și ti
neret : „O pînză în depărtare". 
12,00 Telejurnal. 14,35 Matineu de 
vacanță : „Poveste neterminată" 
de Alecu Popovici (partea a 
Il-a). 15,30 Teleșcoală. 16,30—17,00 
Curs de limba engleză. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia
ză. 17,35 O viață pentru o idee : 
Pavlov (II). 18,05 Timp și anotimp 
în agricultură. 18,35 Muzica — e- 
misiune de actualitate muzicală. 
19,00 Oameni și fapte. 19,20 1001 
de seri : „Prințesa Păunița" — 
film de animație. 19,30 Telejurnal. 
20,05 Tele-cinemateca : „Regele 
Lear" — producție a studiourilor 
sovietice. 22,15 „24 de ore". 22,30 
Campionatul mondial de hochei 
— grupa A : Cehoslovacia-U.R.S.S. 
(reprizele a H-a și a ni-a). în
registrare de la Praga.

PROGRAMUL TI
20,00 „Năzdrăvănii în dulap" 

20.20 Portativ ’72 — revista muzicii 
ușoare TV. 21,00 Agenda. 21,10 
Cluburi bucureștene. 21,30 Mari 
muzee ale lumii. 21,45 Film serial 
«Patru tanohiști șl un eline®.

Cu șaizeci de ani tn urmă, ta 
familia cantonierului ceferist Gh. 
Burcă, s-a născut, în ziua de 12 
aprilie, cel de-al șaselea copil 
al său, Constantin, cel care în 
întreaga-i viață, pînă tn ultimul 
moment, în luptele de pe malu
rile Guadalgnisirului, în Spania, 
a dovedit că în piept îi batea o 
inimă înflăcărată de revoluțio
nar.

Constantin Burcă a urmat 
cursurile școlii elementare în 
Pașcani. Dorind să se califice ca 
muncitor feroviar, în 1927, la 
terminarea școlii, a intrat elev 
ucenic la secția I montaj de 
la Atelierele C.F.R. din locali
tate. în cartea vieții sale, anii 
trăiți în acest loc au jucat un 
rol important. Alei a luat pri
mele legături cu lupta revolu
ționară a proletariatului, aici s-a 
maturizat politic, s-a format ca 
militant comunist.

Ucenic fiind, a început să ia 
parte la ședințele sindicatului 
lucrătorilor din Atelierele C.F.R. 
Pașcani. Pașii lui s-au îndreptat 
în același timp și spre acțiunile 
organizației comuniste de tine
ret, al cărui membru a devenit. 
Aid, în organizația U.T.C.. a 
cunoscut mai bine telurile înal
te, nobile pentru care lupta 
clasa muncitoare, cauză căreia 
i-a consacrat toată viața, deve
nind un militant înflăcărat al 
partidului comunist

în cadrul organizațiilor sin
dicale din atelierele locale 
C.F.R.. s-a ocupat îndeosebi de 
problemele care frămîntau tine
retul, de revendicările lui. în 
acei ani ai crizei economice, 
cînd întreaga țară era cuprinsă 
de puternica efervescentă revo
luționară a bătăliilor de clasă 
social-politice ale maselor mun
citoare. utecistul Constantin Bur
că a dovedit o prezență activă, 
participînd din plin, la luptele 
muncitorilor ceferiști din Paș
cani. Sub conducerea celulei de 
partid din ateliere, a desfășurat 
o activitate plină de avînt pentru 
mobilizarea și organizarea tine
rilor lucrători, în apărarea in
tereselor lor.

în zilele lui ianuarie—februa
rie 1933, moment culminant al 
luptelor proletare din acei ani, 
tânărul C. Burcă n-a știut ce-i 
odihna, fiind permanent în mij
locul ucenicilor și lucrătorilor 
pentru a face din ei un detașa
ment .unit de luptă pe care par
tidul să poată contain toate 
împrejurările. Atitudinea sa 
combativă, intransigența față de 
direcțiunea atelierelor, a cîști
gat prețuirea muncitorilor, cars 
i-au acordat toată încrederea, 
alegîndu-1 delegat al atelierului 
montaj-locomotive în timpul 
grevei din februarie 1933.

Năzuința 9pre care si-a în
dreptat permanent gîndul, ears 
i-a insuflat putere și tărie tn 
activitatea neobosită pe care 
o desfășura, se realizează în 
1934. cînd celula de partid 
de la ateliere, remarcînd ca
litățile revoluționare și pre
gătirea politico-ideologică ale 
utecistului Constantin Burcă, l-a 
primit în rîndurile P.C.R. în a- 
celași an a fost ales și în Co
mitetului sindicatului C.F.R. Paș
cani, încredințîndu-i-se răspun
derea de a organiza munca, sin
dicală în rîndurile tineretului.

în toamna anului 1934 a fost

încorporat la Flotila I aviația 
din Iași. După terminarea sta
giului militar s-a reîntors 1a lo
cul de muncă. în septembrie 
1936 atelierul de montaj din 
Pașcani a fost mutat la Iași | 
astfel Constantin Burcă s-a în
cadrat in organizația locală a 
partidului comunist, activînd în 
celula de partid de la Atelie
rele C.F.R. „Nicolina".

în acele zile muncitorii cefe
riști de la „Nicolina" comentau 
plini de revoltă dramaticele e- 
venimente prin care trecea po4 
porul spaniol. Cu multă grijă, 
pentru a nu atrage atenția a- 
genților de siguranță, treceau 
din mînă în mină înflăcăratul 
manifest al C.C. al P.C.R. din 
august 1936, prin care masele 
muncitoare erau chemate să 
sprijine lupta Spaniei republi
cane, „care se identifica cu pro
pria noastră luptă pentru mun
că. pline, pămînt, pace și liber
tate". Cea mai inaltă dovadă a 
solidarității oamenilor muncii 
din țara noastră a constituit-o 
plecarea în Spania a celor 500 
de voluntari români pentru a 
lupta alături de ceilalți volun
tari ai libertății împotriva fas
cismului.

Constantin Burcă a fost unul 
dintre ei. în grupul celor care 
au plecat la 28 noiembrie 1938 
din România se afla și el. A fă
cut o oprire la Paris, apoi a tre
cut clandestin Pirineii, ajungînd 
în orașul Albarete, unde era 
centrul de instrucție al volun
tarilor din brigada internațio
nală. Constantin Burcă a făcut 
parte din batalionul 9 al brigă
zii a 4-a internațională, avînd 
gradul de sublocotenent și co- 
mandînd un pluton de mitralie
re. A participat la luptele de pe 
frontul din Andujar, dind dova
dă de mult curaj. Gloanțele duș
mane i-au răpus viața în timpul 
bătăliei din 24 decembrie 1936.

„Comuniștii și poporul din 
Spania - spunea tm’arășul San
tiago Carrillo, șecretarul general 
al Partidului Comunist din Spa
nia — na vor uita niciodată par
ticiparea combatanților români 
în brigăzile internaționale, la 
lupta poporului spaniol împotri
va fascismului".

Pentru eroismul său în luptă, 
Constantin Burcă a fost avansat 
post-mortem maior al armatei 
noastre populare. Memoria tână
rului care nu împlinise 25 de 
primăveri, blond, cu ochii al
baștri șl cu • figură blajină, a 
rămas pentru totdea’jna vie îrt 
amintirea oamenilor muncii din 
patria noastră.

ELI8ABE1A IONITĂ

Azi, etapa a 20-a în campionatul 
de fotbal

• ASTAZI pe stadio
nul ,23 AUGUST" DIN 
CAPITALĂ (ora 16,30) se în
tâlnesc în cadrul etapei a 
XX-a a campionatului divi
ziei A Ia fotbal echipele Ra
pid București și C.F.R. Cluj. 
In țară au loc următoarele 
partide : A.S.A. Tg. Mureș— 
Crișul Oradea ; Petrolul Plo
iești—Politehnica Iași ; F. C. 
Argeș—Steaua București : U- 
niversitatea Cluj — Steagul

Roșu Brașov : U.T.A. Arad— 
Jiul Petroșani ; Universitatea 
Craiove-Dinamo București. 
Partida dintre Farul Cons
tanța si Sport Club Bacău se 
dispută în nocturnă, cu înce
pere de la ora 19. Stațiile 
noastre de radio vor trans
mite aspecte de la jocurile de 
după-amiază cu începere din 
jurul orei 16.15. Transmisia 
ae ra face pe programul I.

ÎNTRE SPASSKI -FISCHER

Disputa organizatorică
De la bun început, s-a știut 

că discuțiile în jurul condițiilor 
de organizare ale meciului din
tre marele maestru american 
Robert Fischer și actualul deți
nător al titlului suprem, sovie
ticul Boris Spasski, vor fi lungi 
și dificile. Și așa a și fost... în 
primul rînd, cei doi mari maeș
tri și implicit și federațiile de 
șah ale U.R.S.S. și S.U.A. nu s-au 
putut înțelege asupra unui loc 
de desfășurare stabilit de co
mun acord, care să convină am
bilor jucători. Campionul mon
dial Spasski a declarat că vrea 
să joace în Europa deoarece 
condițiile climaterice ale conti
nentului nostru îi convin mai 
bine și deoarece Fischer a jucat 
toate cele trei meciuri de can
didați anterioare în America de 
Nord (Vancouver și Denver) și 
America de SUd (Buenos Aires). 
Fischer nu a fost de acord și 
a rezultat un diferend îndelun
gat, care a pus pentru prima 
oară în pericol însăși desfășu
rarea meciului. în cele din urmă, 
contactele conducătorilor fede
rației de șah a U.R.S.S. cu dl. 
Edmondson (președintele exe
cutiv al forului de specialitate 
american), managerul și sfătui
torul lui Fischer, combinate cu 
tactul și bunăvoința FIDE, au 
părut să ofere o soluție de com
promis. Părțile interesate s-au 
‘ntîlnit la Amsterdam, cei doi 
jucători fiind rugați să comu
nice, în scris, președintelui FIDE 
o listă cu cîte patru orașe pe 
care le preferă pentru disputa
rea viitorului meci, ba prezen
tarea listei s-a constatat că nici 
unul din ©ele opt orașe alese nu

coincideau pe cele două liste ! 
în consecință- președintele ac
tual al F.T.D.E. M. Euwe (O- 
landa), a decis, in calitatea pe 
care o are, ca meciul pentru 
titlul de campion mondial să se 
dispute în două orașe (primele 
de pe lista lui Fischer și, res
pectiv, a lui Spasski), adică Bel
grad și Reykjawik... Această de
cizie a fost viu dezaprobată de 
federația de șah sovietică, în 
luările de poziție publice din 10 
și 17 februarie a.c. și la a doua 
întrunire a biroului FIDE din 
2—3 martie de la Moscova. De 
altfel, atît Spasski cît și Fi
scher, au fost de părere că so
luția președintelui FIDE nu a 
fost cea mai indicată, fără însă 
a formula ei înșiși o contrapro
punere rezonabilă. La Moscova, 
în 2 și 3 martie nu s-a schim
bat în linii mari nimic, astfel 
că hotărîrea președintelui FIDE 
a fost comunicată celor doi or
ganizatori : Belgrad și Reykja
wik, care au garantat că vor 
oferi campionului mondial și 
challangerului său oficial con
diții excepționale din toate 
punctele de vedere ! La cererea 
federației sovietice, la Amster
dam a fost realizat un acord 
soris între cele patru federații 
(sovietică, americană, islandeză 
și iugoslavă) la sediul FIDE a- 
cord care urmărea eliminarea 
tuturor problemelor ce puteau 
crea neînțelegeri între părțile 
interesate. S-au stabilit și datele 
de începere ale celor două faze 
ale meciului : 22 iunie la Belgrad 
șl 7 august la Reykjavik. Totul 
părea rezolvat satisfăcător în 
cele mai mici detalii, cînd Fi-

continuă
scher a făcut pe neașteptate o 
„mutare", care a uluit întreaga 
lume șahistă și Federația In
ternațională de Șah ! Marele 
maestru american a trimis tele
grame organizatorilor iugoslavi 

• și islandezi, arătând că nu este 
mulțumit întrutotul de condiți
ile oferite de aceștia. în fața 
refuzului celor două orașe dr> 
a schimba prevederile inițiala 
ale acordului de la Amsterdam, 
Fischer a anunțat că nu va 
juca la Belgrad și Reykjavik".

Au urmat demersuri oficiale 
la FIDE, căutîndu-se o nouă 
soluție de compromis, care să 
asigure desfășurarea normală a 
acestui mare eveniment șahist. 
Președintele FIDE, domnuT 
Euwe, aflat în acel moment în 
Australia, a adresat un ultima
tum federației de șah ameri
cane, arătând că dacă pînă la 
4 aprilie forul de specialitate 
al S.U.A. nu garantează parti
ciparea lui Fischer la meci. în 
condițiile acordului de la Am
sterdam, atunci FIDE își re
zervă dreptul de a lua măsuri 
drastice : (de a declara forfait). 
Federația S.U.A. a garantat a- 
oordul necondiționat al lui Fi
scher, dar între timp Belgradul 
a anunțat că, în lipsa unor ga
ranții suficiente, nu poate or
ganiza meciul la data fixată 
inițial ! !... Totuși, organizatorii 
belgrădeni au sugerat eventua
le noi tratative pentru fixarea 
unor date de disputare conve
nabile ale întâlnirii. Astfel, de
ocamdată. meciul acesta atît de 
așteptat și atît de... comentat 
este din nou incert !

FLORIN GHEORGHIU
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Pentru toți tinerii, pentru uteciști în primul find, jubileul Uniunii Tineretului Comunist

MUNCĂ PLINĂ DE DĂRUIRE PATRIOTICĂ, 
EFORT NEOBOSIT PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMULUI PARTIDULUI

In întreaga țară >e desfășoară cu intensitate acțiunile prilejuite de semicentenarul creării 
Uniunii Tineretului Comunist. Pe fundalul jubileului organizației revoluționare de tineret din 
patria noastră, au loc importante manifestări care așează în centrul lor educația prin muncă 
și pentru muncă, de cultivare a spiritului muncitoresc în rîndul tineretului. Inițiativele asupra 
cărora ne oprim fără pretenția unui bilanț în rîndurile do față reprezintă expresia efortului 
organizațiilor U.T.C., în colaborare cu ceilalți factori din întreprinderi industriale, de a 
impulsiona contribuția tineretului la îndeplinirea sarcinilor economice, de a crește aportul lor 
în înfăptuirea programului elaborat de partid.

1. „Micronul 
gramul, 
secunda"

Inițiativa la care ne referim a 
luat naștere în luna iunie a 
anului trecut, în cadrul atelieru
lui Forje și a fost generalizată 
în întreaga uzină în mai puțin 
de două luni. Aplicarea iniția
tivei a generat în rîndul sala- 
riaților, al tuturor tinerilor din 
uzină un puternic curent de o- 
pinie pentru economia de me
tal, îmbunătățirea calității pro
duselor, folosirea optimă a fie
cărui minut din fondul de timp 
afectat producției. Astfel s-a in
trodus autocontrolul, au fost le
gate în flux tehnologic un mare 
număr de mașini, ceea ce a dus 
la reducerea timpului de trans
port interoperații, a fost realizat 
în cadrul secțiilor strungărie și 
rectificare un studiu soldat cu 
măsuri de folosire mai rațio
nală a mașinilor, îmbunătățirea 
tehnologiilor și a metodelor de 
control. In scopul lărgirii și a- 
profundării acestei atitudini ge
nerale pentru economii, pentru 
economie de timp, de materiale, 
de energie, organizațiile U.T.G. 
din uzina noastră și-au concen
trat eforturile pentru a explica 
și dezbate importanța acestor 
obiective la fiecare loc de mun
că. S-a mai spus acest lucru, că 
micronul simbolizează calitatea 
produselor noastre, gramiiț eco
nomisirea de metal iar secunda 
folosirea fondului de timp. în 
cadrul adunărilor generale s-a 
creat o opinie de intransigență 
față de lipsuri, de critică des
chisă la adresa celor ce nu se 
încadrează în exigențele „micro
nului, gramului, secundei". Cu 
acest prilej sînt dezvăluite și 
neajunsurile în ceea ce privește 
întreținerea mașinilor, aprovi
zionarea cu materii prime și 
materiale, scule, precum și în 
privința gradului de calificare. 
De o mare eficiență agitatorică 
au fost diferitele forme ale 
muncii politice. Apar frecvent 
foi volante, în secție sînt ținute 
la zi, vitrine ale calității și pa
nouri intitulate „Cei certați cu 
micronul, gramul, secunda", 
„Prieteni ai micronului, gramu
lui, secundei". Au fost elaborate 
programe pentru brigăzile artis
tice. în plus, în prezent, se a- 
pelează cu succes la mijloace 
mecanizate de agitație în care 
intervin efecte de lumină și 
mișcare. Critica făcută la tele
vizoarele și manechinele din 
secții se răspândește ca fulge
rul, dat fiind și faptul că are 
adresă precisă, este deosebit de 
usturătoare și eficientă. Adesea 
cei satirizați ne-au rugat să-i 
scoatem cît mai repede din e- 
cran, încredințîndu-ne că își 
vor remedia pe dată lipsurile. 
Așa de pildă, în multe- secții la 
panourile fruntașilor apar nu 
numai numele acestora ci și fe
lul cum slujesc ei „Micronul, 
gramul, secunda". Textele sînt 
și ele pe fondul inițiativei. în 
ansamblul uzinei, inițiativa „Mi
cronul, gramul, secunda", se do
vedește foarte eficientă, și-a a- 
dus aportul în realizarea, la ni
vel superior, a indicatorilor de 
plan. Ne-am îngădui să desprin
dem din rîndul celor trei mii de 
tineri antrenați în cadrul aces
tei inițiative exemple de tineri 
fruntași în procesul de produc
ție. Andronic Buciumeanu, Albu 
Silvestru, loan Dumitrache, Ma
riana Palici, Viorica Dobrinaș, 
Gîmeț Nicolae, Constantin Ru- 
sen, loan Florica și mulți alții, 
care lună de lună se reconfirmă 
ca prietenii inițiativei „Micro
nul, gramul, secunda". La pa
noul „Certați cu micronul, gra
mul, secunda", la vitrinele cali
tății, la televizoare și manechi
ne figurează tineri care creează 
greutăți proceselor de produc
ție cum sînt: Albu Pavel, Pri
cep Nicolae, Rîșnoveanu L, 
Giublea Mariana. Pal Istvan, 
Iova Victor, Trofin Constantin 
și alții.

Dintre tinerii care și-au le
gat nurhele de promovarea pro
gresului tehnic al uzinei amin
tim pe inovaterii Vasile Șuteu, 
autor a șase inovații cu o efi
ciență economică de 102 936 lei, 
ing. loan Neagu, ing. Corneliu 
Stătescu. ing, Mihai Haicău, ing. 
Eugen Sîu, care prin do-uă ino
vații aplicate a adus economii 
de 317 376 lei, muncitorii Stoica 
Anghel — 2 inovații cu econo
mii de 136 233 lei, Ana Constan
tin, Buciumeanu Andronic și al
ții. în total, din rîndul tinere
tului s-au remarcat peste 25 
inovatori ale căror propuneri 
de inovații au eficiență econo
mică de peste 2,5 milioane lei.

Comitetul U.T.C. al uzinei în- 
sușindu-și ideile din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din industrie și 
construcții, programul de mă
suri al comitetului de partid pe 
uzină pentru aplicarea inițiati
vei în domeniul realizării și de
pășirii sarcinilor de plan pe 1972 
și-a stabilit sarcina de a mobi

liza tineretul la folosirea depli
nă a capacităților de producție, 
la valorificarea rezervelor exis
tente în uzină în vederea înfăp
tuirii unei producții marfă su
plimentare cu 25 la sută mai 
mare decît cea planificată, creș
terii productivității muncii cu 1 
la sută, sporirii indicelui de uti
lizare a mașinilor la 93 la sută, 
creșterii coeficientului de schimb 
la secțiile de bază și alte obiec
tive.

Acțiunea „Micronul/ gramul/ 
secunda" constituie o importan-. 
tă pîrghie pe acest drum.

MARIN MATEI, 
secretarul comitetului U.T.C. 

Uzinele Rulmentul-Brașov

Cinci inițiative
O SINGURA DESTINAȚIE:

PRODUCȚIA
2. Prietenii 

noului 
angajat

Inițiativa care poartă pe an
tetul său numele Uzinei „Semă
nătoarea" s-a născut pe fondul 
unor preocupări mai de demult 
existente în întreprindere pe li
nia stabilității forței de muncă, 
pentru preîntîmpinarea fluctua
ției. Concluziile desprinse din a- 
naliza factorilor ce își dau con
cursul la întreținerea acestui fe
nomen negativ au arătat că ex
plicația rezidă și în modul de
fectuos în care se lucrează cu 
noii angajați, în neglijența cu 
care sint tratate problemele 
proaspătului intrat pe poarta fa
bricii, în general în slaba mun
că politică desfășurată de ei. 
Față de această situație, am 
considerat necesar să recurgem 
la o modalitate organizată de a 
lua> contact cu cei mai noi an
gajați, de a ne ocupa îndeaproa
pe de problemele lor de muncă 
și de viață. Așa s-a înființat co
misia centrală pe uzină, colectiv 
cuprinzînd un reprezentant al 
comitetului oamenilor muncii, 
reprezentanții comitetului sin
dicatului și ai organizației 
U.T.C., precum și salariați de la 
serviciul personal, cabinetul 
medical, din partea secțiilor de 
fabricație.

Ce ne-am propus noi, mem- 
rii colectivului „Prietenii noului 
angajat" ?

în principal, dorim ca de la 
primul contact cu uzina, angaja
tul sau prezumtivul angajat să 
se simtă înconjurat de prieteni, 
de la omul de la intrare pînă 
la cel în subordiiiea căruia va 
lucra nemijlocit. La întocmirea 
formelor de angajare sînt as
cultați cu atenție, li se dau ex
plicații cuprinzătoare, despre 
uzină, despre atelierul unde ur
mează să se angajeze. La cabi
netul medical li se dă priori
tate în efectuarea analizelor, 
sînt îndrumați astfel încit să 
nu-și piardă timpul. La cabine
tul de protecția muncii, în pa
ralel cu instructajul de specia
litate, viitorul salariat are posi
bilitatea de a studia monografia 
întreprinderii, planul de școla
rizare, implicit posibilitățile sale 
de calificare sau perfecționare 
profesională.

O dată încheiate formele, noul 
angajat se întîlnește cu colec
tivul constituit la nivelul uzi
nei. Este ascultat cu multă a- 
tenție, cu acest prilej luîndu-se 
în evidență nu doar un simplu 
salariat, ci un om cu proble
mele sale de ordin personal, so
cial. I se explică ce drepturi și 
ce obligații are de acum în
colo. Este condus apoi să vizite
ze uzina, secțiile de producție. 
Noi ne-am gîndit ca intrarea în 
secție să fie făcută în prezența 
șefului de secție, a secretarului 
de partid și U.T.C., a președin
telui de sindicat. Așa are posi
bilitate noul venit de a afla din 
surse foarte autorizate tot ce-1 
interesează. La locul de muncă 

este de asemenea prezentat șe
fului de brigadă, care la rîndu-i 
are obligația de a-1 prezenta co
lectivului din care de acum an
gajatul face parte. Din grija de 
a afla pe cineva alături, mai a- 
proape de sine în această primă 
perioadă de activitate, proaspă
tul salariat este repartizat pe 
lingă un muncitor fruntaș, me
seriaș de nădejde al secției. Este 
primul om căruia i se poate a- 
dresa în contactul direct cu pro
blemele ivite pe locul de mun
că. La rîndul lor maiștrii și șefii 
de brigadă sînt făcuți răspunză
tori de evoluția integrării pro
fesionale a tinerilor respectivi. 
Săptămînal, lucrătorii pe lîngă 
care au fost repartizați angajații

Utecistul Titu Leoveanu, unul din membrii organizației de la 
Uzina „Electroputere" Craiova, care a lansat inițiativa „Fiecare 

utecist — fruntaș în producție, model în comportare" 
Foto: O. PLEC AN

noi informează conducerea sec
ției asupra modului cum de
curge integrarea în cerințele 
procesului de producție, în viața 
secției, a celor nou veniți. La 
rîndul său, conducerea secției 
comunică periodic comisiei uzi
nale aspectele legate de activi
tatea lor.

Am fost întrebați dacă noi, 
membrii comisiei pe uzină, mai 
venim în contact cu tinerii an
gajați. Fără îndoială. Mergem 
în secții și stăm de vorbă cu a- 
ceștia. Periodic, la cabinetul de 
științe sociale avem, de aseme
nea, întîlniri cu ei, unde trecem 
în revistă problemele care au a- 
părut de la angajarea lor pînă 
la data respectivă. în primul 
rînd, noi ne simțim datori să nu 
lăsăm doar pe seama întîmplării 
cuvîntul de ordine implicat în 
titlul inițiativei : PRIETENII 
NOULUI ANGAJAT.

GHEORGHE CURCĂ, 
secretarul comitetului U.T.C., 
Uzinele „Semănătoarea" Bucu

rești

3. Fiecare 
utecist — 
fruntaș 
în producție, 
model 
în comportare

Gîndită ca o sumă de acțiuni 
consacrate educării politico-ide- 
ologice a tinerilor, cultivării 
dragostei față de muncă, creș
terii responsabilității pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de producție, inițiativa lan
sată de organizația U.T.C. „Lo- 
comotive-montaj general" de la 
Electroputere Craiova s-a dove
dit în scurtă vreme nu numai o 
idee valoroasă ci și cadrul de 
acțiune pentru transpunerea în 
viață a măsurilor cuprinse în 
documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie, a in

dicațiilor Congresului al IX-lea 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. De altfel inițiativa a ieșit 
în scurt timp după semnarea 
actului său de naștere din li
mitele secției, fiind preluată de 
toate organizațiile U.T.C. din 
uzină. Generalizarea inițiativei 
de la „Locomotive" s-a făcut 
concomitent cu îmbogățirea pro
filului, a programului său ini
țial, ea purtînd în prezent am
prenta specificului fiecărui loc 
de muncă din cadrul întreprin
derii.

Noi, comitetul U.T.C. al uzi
nei, apreciem că în acest mo
ment acțiunea intitulată atît de 
sugestiv „Fiecare utecist — 
fruntaș în producție, model în 
comportare" a dobîndit certifi
catul de maturitate. Explicația 
rezidă în seriozitatea cu care 
fiecare organizație în parte, a- 
vînd în permanență sprijinul or
ganizației de partid, a urmărit 
transcrierea în practică a obiec
tivelor propuse în planul pro
priu de măsuri. M-aș referi la 
cîteva asemenea elemente fără 
pretenția de a le epuiza. în 
primul trimestru al acestui an 
am înregistrat o frecvență foar
te bună la învățămîntul politic 
U.T.C. Participarea la acțiunile 
de muncă patriotică pentru în

frumusețarea uzinei și colec
tarea metalelor vechi a fost la 
un asemenea nivel, îneît în tri
mestrul I 1972 s-a realizat peste 
40 la sută din angajamentul pe 
anul în curs. Abaterile discipli
nare, afectînd integritatea tim
pului de muncă, au scăzut în 
medie cu pesre 25 la sută față 
de trimestrul patru al anului 
trecut și cu peste 35 la sută față 
de trimestrul trei, iar la uneie 
organizații cum sînt cele de la 
locomotive, sculărie, transforma
tori, mecanic șef, energetic-șef 
ele sînt cu 50 la sută mai mici. 
La 1 februarie a.c., organizația 
U.T.C. de la mașini rotative a 
creat o brigadă de producție a 
tineretului, prevăzută între o- 
biectivele inițiativei, care încă 
din prima lună de existență, a 
avut o depășire cu 40 la sută 
peste planul de producție, iarjn 
luna martie cu 36 la sută, a- 
jungînd ca la acest comparti
ment de pregătire a fabricației 
disciplina de producție să nu 
mai constituie, subliniez acest 
lucru, o problemă. A fost creat

clubul tinerilor inovatori avînd 
ca membrii tineri muncitori, In
gineri, tehnicieni, studenți de la 
Facultatea de electrotehnică, e- 
levi de la liceul industrial cît 
și membrii societății științifice 
„Spiru Haret" din cadrul liceu
lui „Frații Buzești", liceu patro
nat de uzina „Electroputere". A- 
cest club, are menirea să sti
muleze inițiativele și ideile ti
nerilor, concretizîndu-le prin 
inovații, invenții și raționalizări. 
La sesiunea de comunicări teh- 
nico-științifice s-au prezentat 
referate privind tehnologia e- 
cranării construcțiilor metalice 
destinate mașinilor de mare pu
tere, factorii tehnologici ce in
fluențează calitatea contactelor 
electrice ; dispozitive de sincro
nizare optică de înaltă tensiune.

Aș menționa, în încheiere, cele 
două concursuri cu faza de 
masă la meseriile lăcătușărie și 
matrițerie, sub egida organizați
ilor U.T.C. de la transformatori 
și sculărie. Se pregătește acum 
întrecerea bobinatorilor de la 
mașini rotative. De subliniat că 
majoritatea acestor acțiuni au 
făcut subiectul unui film reali, 
zat de cineclubul nostru în cins
tea semicentenarului U.T.C.

ȘTEFAN ETEGAN, 
secretarul comitetului U.T.C., 
Uzina „Electroputere"-Craiova

4. Muncă, 
ordine, 
disciplină

Pentru tinerii din uzina con
structoare de mașini reșițeană 
trimestrul I al acestui an a fost 
primul desfășurat sub preten
țiile formulate de însăși titlul 
acțiunii noastre : MUNCA, OR
DINE, DISCIPLINA. Ne aflăm, 
așadar, într-un moment în care 
putem privi în urmă pentru a 
vedea în ce măsură intențiile 
prezentate în momentul lansă
rii inițiativei se regăsesc acum 
la capitolul realizări.

Trebuie să menționăm din 
capul locului că, de-a lungul tri
mestrului, entuziasmul de înce
put manifestat de tineri nu a 
scăzut cîtuși de puțin în rîndul 
uteciștilor din uzină, al celor 
care au îmbrățișat inițiativa din 
chiar momentul declanșării ei. 
Stau dovadă în acest sens ac
țiunile pe care le-am întreprins 
în această perioadă ca răspuns 
practic la chemarea lansată de 
organizația U.T.C. de la secția 
mecanică mijlocie și ușoară în 
toate secțiile din cadrul uzinei 
constructoare de mașini. Dintre 
ele vreau să subliniez în primul 
rînd întîlnirile cu conducători 
ai procesului de producție. To
varășul director general, Mircea 
Popa, s-a întîlnit cu autorii ini
țiativei, precum și cu uteciștii 
de la boghiuri și din secția de 
motoare Diesel, vorbindu-le ti
nerilor despre sarcinile care le 
stau în față privind depășirea 
sarcinilor de producție, mențio- 
nînd de fiecare dată importanța 
pe care o are în această direc
ție desfășurarea corespunzătoa
re, la parametri maximi de efi
ciență, a inițiativei. In același 
context se înscriu întîlnirile cu 
specialiștii,■ cu muncitorii de 
înaltă calificare, cu salariați tri

miși la specializare în străină
tate.

în spiritul prevederilor regu
lamentului inițiativei au avut 
loc dezbateri în adunări gene
rale privind contribuția tinere
tului la îndeplinirea sarcinilor 
de plan în primele luni ale a- 
nului. Am procedat, de aseme
nea, la organizarea de dezbateri 
cu acei tineri care au absentat 
nemotivat în anul 1971, în acest 
trimestru la care au participat 
maiștri și șefii de secție. Pînă 
la această dată au fost organi
zate concursul „Cel mai bun 
meseriaș" pentru strungari, lă
cătuși, frezori și sudori în ma
joritatea secțiilor. Putem spu
ne, în deplină cunoștință de 
cauză, că asemenea acțiuni stau 
la baza reducerii absențelor ne
motivate în rîndul tinerilor, a 
numărului de accidente, deter- 
minînd totodată o mai bună uti
lizare a mașinilor, astfel îneît 
utilajele să nu fie oprite nepla
nificat. Coordonarea într-un sis
tem unitar a acestor activități 
ne-a permis să deplasăm cen
trul de greutate al intervențiilor 
noastre spre problemele de 
mare actualitate, să ne ocupăm 
de elemente de greutate în asi
gurarea succcesului îndeplinirii 
sarcinilor de producție.

Pentru că ne aflăm la înche
ierea unei prime etape de des
fășurare a inițiativei, mă simt 
dator să fac și cîteva eviden
țieri. La loc de cinste — orga
nizațiile U.T.C. de la Motoare 
Diesel, Sculărie, T.O.M. și Ma
șini Electrice. Aceste organizații 
ocupă, pe baza rezultatelor obți
nute, conform prevederilor regu
lamentului, primele locuri.

CONSTANTIN NEGULESCU, 
secretarul comitetului U.T.C., 
Uzina constructoare de mașini 

Reșița

5. Sprijin efectiv 
pregătirii 
tehnico- 
productive 
a elevilor

Lansată la sfirșitul anului 
trecut, inițiativa desfășurată sub 
deviza „Sprijin efectiv pregă
tirii tehnico-productive a elevi
lor" menține trează atenția ute
ciștilor din uzina noastră, preo
cupați să traducă în viață pro
gramul stabilit de comitetul 
U.T.C. al uzinei, să găsească noi 
modalități de a crește eficiența 
acțiunii în care ne-am angajat.

Așa cum afirmam cu un alt 
prilej, tot în paginile ziarului 
„Scînteia tineretului", în prima 
etapă de după lansarea inițiati
vei ne-am îndreptat atenția că
tre dotarea cu scule, dispozitive 
și verificatoare a atelierelor- 
școală destinate elevilor liceu
lui pe care-1 patronăm, „Matei 
Basarab". De asemenea, am a- 
cordat prioritate stabilirii unor 
legături organizate între uzină 
și școală, astfel îneît problemele 
care apar în procesul instructiv- 
educativ, în liceu sau la uzină, 
să-și găsească o rezolvare rapi
dă și cît se poate de eficientă.

Și în acest nou trimestru al 
anului s-a insistat pe acordarea, 
în continuare, a asistenței teh
nice de către cei mai buni din
tre tinerii muncitori, elevilor 
care fac practică în secțiile uzi
nei. Se poate afirma că numă
rul elevilor care au acumulat 
cunoștințe suficiente pentru a 
putea lucra singuri pe mașinile- 
unelte este în creștere. Elevii 
fruntași la acest capitol au fost 
popularizați prin fotografii la 
gazeta „Tineretul și producția". 
De asemenea, ajutorul pe care 
elevii l-au acordat uteciștilor 
muncitori, elevi la învățămîntul 
seral s-a materializat în îmbu
nătățirea evidentă a situației 
școlare a acestor tineri.

în colaborare cu comitetul de 
părinți s-a organizat în zilele de 
practică vizitarea de către pă
rinți a secțiilor unde fac prac
tică fiii lor. S-a constatat, con
form așteptărilor, o schimbare 
în bine a opticii unora dintre 
elevii care nu respectau disci
plina de practică.

In funcție de necesități, a con
tinuat acordarea de asistență 
tehnică elevilor ce efectuează 
practică în atelierul școală, de 
către tinerii muncitori fruntași, 
în afara orelor de program. De 
asemenea, au fost confecționate 
noi seturi de scule necesare in
struirii practice a elevilor. In a- 
ceste zile de vacanță, echipa de 
reparații alcătuită din tineri 
muncitori, se deplasează la a- 
telierul școală pentru a face re
parațiile necesare la utilajele 
din dotare. In aceeași perioadă 
este pregătită pentru reîncepe
rea practicii o vitrină unde vor 
fi expuse piesele executate de 
elevi în timpul orelor de prac
tică. De asemenea, tinerii ingi
neri și tehnicieni vor purta dis
cuții cu grupuri restrinse de e- 
levi, cărora li se vor prezenta 
detaliat liniile de fabricație și 
specificul lor tehnologic, citiri 
de desene la prima vedere, lîngă 
mașini, pentru aprofundarea cu
noștințelor de desen tehnic al a- 
cestor elevi.

MARIN GR. MARIN, 
secretarul comitetului U.T.C., 
Uzinele „Timpuri Noi" Bucu

rești

| Muncă patriotică
• în cinstea sărbătoririi semicentenarului U.T.C., ti

nerii de la Uzina „1 Mai" Baia Mare și-au înscris în 
programul de activități importante acțiuni privind 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan, execuția lu
crărilor de calitate la reviziile instalațiilor. Concomi
tent, uteciștii băimăreni s-au angajat să efectueze un 
număr de 5 000 ore de muncă-patriotică atît în uzină cît 
și la diferite obiective de interes social, să colecteze 
importante cantități de fier vechi.

în acest sens, de la începutul anului, în organizațiile 
U.T.C. au fost efectuate 5 200 ore muncă patriotică 
în uzină, la acțiunea de înfrumusețare a întreprinderii 
precum și la baza sportivă a asociației sportive „Glo
ria" în timp ce angajamentul anual de colectare fier 
vechi a fost deja depășit. (IOAN GHIRASIM — meca
nic).

| Trofeul minerului
La sfirșitul acestei săptămini, la Baia Mare se va 

desfășura, in cadrul acțiunilor dedicate semicentena
rului U.T.C., prima ediție republicană a competiției 
profesionale adresată tinerilor mineri organizată de 
C.C. al U.T.C. în colaborare cu organele centrale de 
resort. Minerii maramureșeni vor avea ca oaspeți pe 
colegii lor reprezentind toate bazinele miniere din 
țară, tineri care aduc la lumină zăcămintele metalifere, 
de cărbune și sare ale țării. Primul „Trofeu ai mine
rului" încununează de fapt o întrecere care a început 
cu mai multe luni in urmă, solicitind in faza de masă 
o comportare exemplară în producție din partea tu
turor tinerilor, o participare sporită a acestora la în
făptuirea planului de producție. Cît despre eficiența 
antrenării tinerilor in această întrecere este concludent 
credem să așternem ci te va cifre, extrase din rapoarte
le intocmile de conducerea exploatărilor și trimise spre 
edificare comisiei centrale de organizare :

„La E. M. Comăncști, in perioada concursului s-a În
registrat o depășire de 664 tone cărbune și 1 metri li
niari de lucrare pregătiți".

„La E.M. Șotinga, rezultatele suplimentare de pro
ducție reprezintă 192 tone cărbune în comparație ou 
perioada anterioară declanșării concursului".

„In etapa premergătoare concursului la I. M. Cimpu- 
lung s-au înregistrat 394,6 m.l. sub plan în timp ce de 
Ia deschiderea concursului s-a realizat peste prevede
rile planului 586,7 m .1.“.

„La E.M. „Sălajul" Sărmășag, în cursul anului 1971, 
anul desfășurării concursului, întreprinderea a reușit 
cele mai mari beneficii din istoria exploatării".

în cadrul Centralei miniere Baia Mare indicatorii de 
producție manifestă o accentuată tendință de creștere 
între cele două luni care marchează începutul și înche
ierea întrecerii : de la 102 la 106 la sută (E. M. Baia 
Sprie) și de la 101 la 117 la sută (E. M. Nistru).

Sub aceste auspicii concurenții își încearcă șansele in 
disputatul trofeu ai minerului.

„Vulcan“-iștii — 
în serie

Zilele trecute a avut loc concursul pentru desem
narea celui mai priceput strungar din sectorul VI al 
Capitalei. Locul de desfășurare al acestei tradiționale 
întreceri — Uzina Vulcan. Gazde nu prea... politicoase, 
vulcaniștii au reușit o performanță deloc neglijabil 
ținind cont de dificultatea concursului: doar cei ce 
executau satisfăcător pe durata unei ore a balțului 
Pittman, urmau a se prezenta la proba teoretică. Re
zultatul : pe primele trei locuri, în fruntea celor 60 de 
tineri prezenți la finala pe sector — trei vulcaniști: 
Ion Oprea, Ion Soare și Ion Tănase. Singura deosebire 
față de etapa pe uzină — revanșa lui Ion Oprea de la 
secția Mecanic șef asupra invingătorului său din faza 
precedentă — Ion Soare.

Un sincer „bravo !“ și... succes pe mai departe.

Pagină realizată de NEAGU UDROIU
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PRIMUL DRUM

tirilor pentru lansarea navei 
cosmice „Vostok", iar apoi lan
sarea. Țin minte pînă azi aceste 
cuvinte rostite de el în momen
tul lansării, cuvinte care au fă
cut instantaneu înconjurul lu
mii :

— Am plecat!...
Știu că la lansarea fiecărei 

nave cosmice, cosmonauții re
petă întotdeauna aceste ouvinte.

Nu încape îndoială că zborul 
lui Iuri Gagarin a fost un zbor 
în necunoscut, un zbor de în
cercare a unui aparat cosmic 
cum n-a existat încă altul și a 
omului în condițiile zborului 
cosmio. Trebuie să ai înalte în
sușiri spirituale, voință, să te 
sprijini pe înalte Idealuri uma-

tineretului"
tra-

Merg prin Orășelul Stelar... 
care se pregătește și el, bineîn
țeles, să celebreze aniversarea 
primului zbor al omului în Cos
mos — Ziua Cosmonauticii. Lo
cuitorii lui și-au închinat viața, 
munca dezvoltării cosmonauti
cii. Toți sînt foarte bine dis
puși. Și la toți cei pe care-i în- 
tîlnesc stăruie în suflet, în me
moria inimii, el, Iuri, așa cum 
e dezmierdat cu drag în acest 
oraș.

Acum unsprezece ani la bordul 
legendarului „Vostok“, făurit de 
geniul și munca poporului so
vietic, el s-a avîntat în Cosmos 
ca un sol al omenirii, devenind 
primul cetățean al Universului.

Aici, în Orășelul Stelar, îl cu
nosc toți. Aici totul e legat de 
el. Aici a început opera lui și 
ei o continuă.

Intru în Muzeul Cosmonauti
cii, unde sînt expuse sute de 
piese . obiecte personale ale 
cosmonauților, daruri trimise 
din toate colțurile Țării Sovie
tice, din multe țări ale lumii. 
Aici se află și Muzeul memo
rial „Iuri Gagarin". Iată cabi
netul lui de lucru. îmi amintesc 
cum, după tragica lui moarte, 
cabinetul a stat închis timp de 
o lună. Apoi tot cabinetul cu 
mobilierul, cărțile și obiectele 
lui. a fost dus la muzeu.

Cosmonauții au o bună
diție : înaintea unui zbor cos
mic. în ajunul plecării la Cos- 
modrom ei vin aici la Iuri. Vin 
cosmonauții care urmează să 
zboare și vin dublurile lor. Vin 
ca să stea alături de el iar apoi 
să scrie în Cartea memorială 
că ei vor îndeplini eu cinste mi
siunea de răspundere încredin
țată de Patrie, că ei dedică a- 
cest zbor memoriei lui, că ei 
merg să continue opera începu
tă de el.

Frunzăresc cartea. Se află aici 
și semnătura mea : în anul 1969, 
printre dublurile lui „Soiuz-8“, 
și în 1970. făcută înaintea zbo
rului cu Andrian Nikolaev la 
bordul navei „Soiuz-9“.

Cosmonauții mai au și o altă 
tradiție : aceea de a lua cu ei 
în zborul cosmio portretul lui 
furi Gagarin.

îi priveso portretul și răsco
lesc aducerile aminte...

Am făcut cunoștință cu Iuri 
Gagarin la puțin timp după ce, 
la mijlocul lui ianuarie 1960, a 
fost selecționat primul grup de 
tineri aviatori și s-a creat pri- 
mult detașament de cosmonauți.

Ea începutul lui martie 1960 
am venit să țin prelegeri în 
fața cosmonauților despre meca
nica zborului cosmic. După pri
ma prelegere s-au apropiat de 
mine cflțiva dintre ei. M-au nă
pădit cu întrebări nu numai pe 
tema prelegerii. Cele mai multe 
întrebări mi le puneau un că
pitan oacheș, cu niște ochi că
prui surprinzător de atenți și cu 
un zîmbet timid, și un locote- 
nent-major tinerel de tot, cu o 
față deschisă de rus și cu un 
zîmbet larg, cuceritor, în ochii 
albaștri și vioi. Celui dintâi, pri
etenii îi spuneau Volodia, celui 
de-al doilea, Iuri. Așa i-am cu
noscut pe Vladimir Komarov și 
pe Iuri Gagarin.

Mă vedeam deseori cu furi, 
înainte de zborul lui istoric, 
cînd am ținut în Orășelul Ste
lar timp de o jumătate de an 
prelegeri pentru primii cosmo
nauți. L-am văzut imediat după 
revenirea lui pe Pămînt din Cos
mos. Am urmărit primele lui în- 
tîlnlri ou gloria și am avut pri
lejul să lucrez cu el în toți anii 
care au urmat.

Acest tînăr rus. un om sim
plu, al cărui nume a devenit 
simbol al progresului din seco
lul 20, și-a purtat cu o puritate 
de cristal povara gloriei, fără a 
pierde din căldura unui om ex
cepțional de săritor și în ace
lași timp a prins puteri, s-a ma
turizat, și în lumea torentului 
infinit de informații a dobîndit 
cunoștințele și experiența unui 
viitor mare savant.

L-am condus pe Iuri Gagarin 
la Cosmodrom. In ziua istoricei 
lui lansări, împrejurările au fă
cut să mă aflu la Moscova, șl 
am ascultat transmiterea sin
cronizată a desfășurării pregă-

de VITALI 
SEVASTIANOV 

pilot-cosmonaut al U.R.S.S., 
Erou al Uniunii Sovietice, 
candidat în științe tehnice

ne, pentru a înfrunta un ase
menea risc și în același timp să 
fii calm, stăpîn pe tine în con
diții complexe, necunoscute.

Iuri Gagarin își dădea perfect 
de bine seama de uriașa impor
tanță ce se dădea acestui zbor 
al omului în Cosmos și de răs
punderea morală nu numai față 
de viitorul cosmonauticii, dar și 
față de partid, față de țara sa, 
față de omenire. El avea din 
plin cele mai înalte calități mo
rale și volitive pentru a face 
primul această încercare. Și 
trebuie spus că și-a îndeplinit 
misiunea într-un chip strălucit.

îmi amintesc ce ne sppnea 
Iuri Gagarin despre zbor, des
pre comportarea navei, despre 
funcționarea sistemelor ei, de
spre dispoziția în oare se afla 
el, despre imponderabilitate. 
Descria foarte plastic imaginea 
Pămîntului văzut din Cosmos. 
Sublinia oarecum mirat dimen-

siunile lui mici. Pentru că el a 
fost primul dintre oameni care 
a privit Pămîntul din afară. El 
primul a văzut „leagănul ome
nirii" cuprins tot într-o singură 
privire.

Da. planeta noastră este foarte 
mică ! Omenirea trebuie s-o pă
zească 1 Pe Pămînt nu e loo 
pentru războaie și nu trebuie să 
fie loc 1 Pacea și prietenia între 
popoare — iată condițiile înflo
ririi în viitor a olvilizației u- 
mane !

Iuri Gagarin simțea foarte a- 
cut acest lucru. El a fost un sol 
sovietic al păcii în diferite col
țuri ale Pămîntului. A vizitat 
zeci de țări. Milioane de oameni 
l-au văzut și l-au auzit, milioa
ne de inimi au fost cucerite de 
zîmbetul lui Gagarin, de farme
cul lui, de inteligența, cutezanța 
ți naturalețea lui.

îmi amintesc ce satisfacție am 
încercat atunci cînd, aflîndu-mă 
în Statele Unite ale Americli, 
am văzut la Muzeul tehnicii ra
chetelor și al Cosmosului din 
orașul Huntsville un mare por
tret al lui Iuri Gagarin — un 
maior tînăr, zîmbitor, cu un po
rumbel alb în mîini.

îmi amintesc cum o dată, în 
Orășelul Stelar, la o întâlnire 
cu cosmonauții sovietici, astro
nautul american Frank Borman 
a spus că zborul lui Iuri Ga
garin l-a îndemnat să se facă 
cosmonaut. Iar atunci cînd 1 
6-a oferit în dar o machetă a 
navei cosmice „Vostok", el a 
spus :

— Am vizitat zeci de țări și 
am primit multe daruri. Dar a- 
cesta este pentru mine cel mai 
scump dar Pentru că aceasta 
este macheta navei cu care a 
zburat Gagarin.

Cînd m-am aflat în S.U.A. 
împreună cu Andrian Nikolaev, 
astronaut!! americani și-au ară
tat în repetate rînduri admira
ția pentru eroicul act de bra
vură al Iul Iuri Gagarin, iar 
Neil Amstrong, primul pămîn- 
tean care a pășit pe Lună, a 
apreciat astfel, foarte laconic, 
zborul în Cosmos al primului om 
de pe Pămînt:

— El ne-a chemat pe toți în 
Cosmos !

Da. amintirea lui Iuri Gagarin 
va stărui pentru totdeauna în 
inimile și 
El a avut 
a cunoscut 
spunea el

— Orice 
mică, dacă __  _____
binele omenirii, este o muncă 
nobilă. Sînt fericit că mi-am 
adus și eu contribuția la această 
muncă.

în faptele omenirii, 
un scop în viață și 

fericirea. Iată ce 
însusi despre asta : 
muncă, mare sau 
este făcută pentru

După o recentă propunere 
privind posibilitatea de măsurare 
a căldurii, iată și una ce are în 
vedere utilizarea energiei termice 
a scoarței terestre. „Conform scă
rii geotermice —■ ne scrie elevul 
GLIGOR DUMITRU din Tîrgu 
Mureș — temperatura Terrei 
crește în medie cu un grad la 
fiecare 33 de metri aaîncime. 
Astfel, la cca. 3 630 m. tempera
tura ar urma să fie în jur de 
110° C. Cu ajutorul fluidelor, a- 
ceastă temperatură ar putea fi 
transportată la suprafața pămîn
tului pentru diverse utilizări. Fo
losirea energiei la care mă refer 
pentru încălzirea centrală în lo
cuințe ar reprezenta o economie 
însemnată de combustibil. Pentru

I IVI IT A ȚI A
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zontolă și începe a se înlânfui din acte repetitive. Rutina 
este un soi de imitare a trecutului, de refugiu comod în 
ceea ce a fost. Ea nu are nimic prospectiv, își refuză 
anticipația și își cultivă structurile în culcușul comodității.

în sfîrșit, găsesc că imitația se asociază, moralmente, 
unor forme particulare de egoism. Căci, privind lucrurile 
invers, altruismul favorizează schimbul de disponibilități 
între oameni, se comportamentează creativ și stimulator. 
Egoistul este, prin excelență, un tip căruia îi place să 
primească, nu să dea. Dorind a primi cît mai mult, uită 
de cele mai multe ori să selecteze, începe să imite fără 
să vrea și treptat își fixează o stereotipie a imitării.

Firește, nu-i posibil să se excludă total imitația din ra
porturile interumane. Dar este posibil s-o reducem în di
mensiunile sale spre un minim acceptabil, printr-o educație 
care șă-și facă din activismul personalității nu doar un 
obiectiv, ci și o dimensiune intrinsecă. PrinJr-o educație 
în a cărei derulare activizarea educatorului și educa-tului 
să fie consonante și să evolueze paralel. Printr-o educație 
în care magistrul să solicite discipolului să-l depășească, 
după ce i-o gustat si acceptat ideile. Printr-o educație care 
să-și integreze, în toate articulațiile sale, criteriul autode- 
pășirii, care să permită cunoștinței asimilate cel puțin o 
demonstrație practică de valabilitate. Printr-o educație în 
care fața tuturor coparticipanților să fie orientată spre 
viitor, în aceeași măsură în care fiecare venerează și res
pectă tradiția pozitivă a trecutului.

GENEROZITATEA TERREI
obținerea acestei energii, propun 
următorul principiu. Se pompea
ză apă rece în pămînt. Apa preia 
o parte (lin căldura pămîntului și 
se reîntoarce la suprafață încălzi
tă. S-ar putea stabili chiar un cir
cuit permanent între calorifer și 
adîncimea din scoarță. Cît pri
vește izolarea termică a instala
ției, cred că se poate apela cu 
încredere la vata de sticlă și la 
vidul obținut între pereții unor 
tuburi concentrice".

Vă răspunde comentatorul scri
sorilor rubricii de azi — ing. 
DAN MĂRGINEANU. Mai întîi 
trebuie spus că s-au făcut și se 
fac în continuare încercări de va
lorificare a acestei energii. In 
U.R.S.S., Islanda și Italia, energia 
geotermică este utilizată folosin- 
du-se izvoarele naturale cu ape 
termale. Numai că tehnica utili
zată este, din păcate, destul de 
costisitoare. In orice caz, specia
liștii consideră că într-un viitor 
apropiat, 
largă a 
scoarței terestre va deveni 
sibilă. In ceea ce privește

valorificarea pe scară 
energiei interioare a 

acce- 
siste-

mul propus, el este într-adevăr 
ingenios dar practic nerealizabil. 
Mai întîi, legile transmiterii căl
durii ne arată că schimbul de 
căldură între sol și fluid nu se 
poate face instantaneu — într-un 
flux continuu. Pe de altă parte, 
presupunînd că totuși am obține 
apă în stare de vapori, aducerea 
la suprafață a acestora din u.rmă 
ar fi extrem de dificilă. De altfel, 
menținerea temperaturii din in
terior către suprafață constituie 
principala greutate la care ne 
refeream mai sus. Este nevoie în 
acest caz de un sistem de izola
ție destul de complicat.

Elevul PSEPOLSCHI ION din 
Mîneciu-Ungureni, județul Pra
hova ne propune o adaptare a 
releului bimetalic pentru ca va
riația de temperatură să poată fi 
indicată pe cadranul unui capaci- 
metru. Dar iată conținutul scri
sorii : „Releul bimetalic constă 
dintr-un semicerc format dintr-o 
lamă bimetalică cu unul din ca
pete fix. Celălalt capăt este prins 
printr-o articulație de o pîrghie 
care zgîrîie un cilindru pe care

s-a depus negru de fum. Variația 
urmei de pe cilindru, redă va
riația temperaturii. Eu propun ca 
extremitatea liberă a pîrghiei să 
fie pusă în legătură cu armătura 
unui condensator plan. La varia
țiile de temeperatură, lama bi
metalică își modifică poziția în 
spațiu, făcînd ca pîrghia să se 
miște. Pozițiile diferite ale pîr
ghiei vor schimba capacitatea 
condensatorului, schimbare ce 
poate fi urmărită pe cadranul 
gradat al unui capacimetru, co
nectat în permanență la bornele 
condensatorului".

Teoretic și la prima vedere, 
sistemul pare realizabil. în reali
tate însă, la un studiu mai atent, 
se ajunge la concluzia că practic, 
propunerea este nerealizabilă. 
Mai întîi, pentru că partea liberă 
a releului se mișcă toarte puțin. 
Mișcare ce nu ar fi suficientă 
pentru a face să varieze capacita
tea condensatorului. Pe de altă 
parte, presupunînd că s-ar schim
ba totuși capacitatea condensato
rului, variația ar fi atît de mică 
încît — pentru a putea fi citită
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EXPOZIȚIA-
SPECTACOL

„UT PICTURA POESIS
De curînd la Baia Mare, in 

sala Galeriilor de artă ale Fon
dului plastic — Uniunea artiști
lor plastici, filiala Maramureș 
împreună cu secția de propagan
dă și cultură a Comitetului ju
dețean Maramureș al U.T.C. a 
deschis vernisajul expoziției- 
spectacol „Ut pictura poesis", 
manifestare cultural - artistică 
dedicată semicentenarului Uniu
nii Tineretului Comunist.

Pornind de la studiul estetic 
a lui Lessing, „Laocoon sa i 
Despre limitele picturii și ale 
poeziei" — tinerii artiști plastici 
Vigh Istvan și Marius Rădules- 
cu împreună cu poeții Cezar 
Ivănescu, Ioana Crăciunescu șl 
loan Murgeanu au demonstrat 
practic prin acest vernisaj la 
care și-au adus contribuția cele 
două arte înrudite că aforismul 
grecilor antici „pictura este o 
poezie mută șl poezia o pictură 
grăitoare" exprimă un luminos 
adevăr deși cele două arte re
flectă în mod diferit cunoașterea 
artistică. Era nevoie ca lucrările 
pictorilor să fie explicate prin 
versurile poeților ? După felul 
cum acești doi pictori și-au 
conceput toate vernisajele plas
tice rezultă că operele lor plas
tice cereau, alături de lumina 
care se proiecta pe pînză și in
cantația ritmică a versurilor. 
Vigh Istvăn, absolvent în 1961 
al Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din Bucu
rești, a expus pînă în prezent, cu 
vădită intenție, numai în locurile 
publice de cel mai frecvent con
tact. Casa de cultură din Su
ceava, Casa de cultură din Iași, 
Casele de cultură din București, 
Baia Mare, Botoșani, Sfîntu 
Gheorghe, Tulcea și Casa de 
cultură a tineretului din cartie
rul latin al Parisului, insti
tuție patronată de Partidul 
Comunist Francez. Spre deo
sebire de sălile clasice de 
expunere, holul instituțiilor cul
turale mai sus amintite sînt. în
totdeauna, un centru de mare 
animație care integrează opera 
de artă expusă publicului, într-o 
ambianță specifică. De aceea, și 
lucrările plastice pentru acest fel 
de expoziție trebuie să fie bine 
alese, potrivit cadrului și preo
cupărilor sociale pe care le au 
cei ce frecventează lăcașul de 
cultură. La toate acestea, versu
rile unor poeți care se înrudesc 
în imagistică cu metaforele de
senului și ale culorii, în ultimă 
instanță poeți care au aceeași 
filiație artistică cu pictorii ex
pozanți, nu fac decît să subli
nieze și mai pregnant opera de 
artă fără a rămîne doar simple 
comentarii poetice cu supunere 
la obiectul poetic. Lucrările de

grafică din ciclurile primordiale: 
„Tinerețea", „Dragoste", „Ano
timpuri", „Familia" ale lui Vigh 
Istvăn și pictura în ulei din ci
clul „Legendele pămîntului" a 
lui Marius Rădulescu, cu tablou
rile „Regele pămîntului". „Rodul 
copacului galben", „Rodul spe
ranței albe", „Florile anotimpu
lui alb", „Florile pămîntului ne
gru" etc. au fost expuse în fața 
tineretului din Baia Mare venit 
de la Exploatarea Minieră Săsar, 
de la Flotația de metale rare, de 
la Uzina de utilaj minier, de la 
Uzuc și Băifhăreana. Vernisajul 
nu a fost doar un simplu eve
niment de tăiere a panglicii 
inaugurale, după care artiștii 
modești s-a fi retrae de o parte 
ca să urmărească cu emoție re
acțiile, de admirație sau reproș, 
ale celor care îl onorează cu vi
zita. Pictorii, cu sprijinul tineri
lor poeți, au intervenit direct în 
comentariul plastic recitind ver
suri ale poeților clasici și con
temporani, recitind propria lor 
poezie, ori cîntînd, acompaniați 
la ghitară, poeziile lui Esenin, 
Eminescu, Barbu, Sonete de 
Shakespeare și rondeluri de 
Macedonski, Iar în final — a- 
ceasta era de fapt și intenția 
—- alături de poeți să intervină 
ca participanți la acest inedit 
spectacol, chiar tinerii din sală, 
recitind poezii înrudite cadrelor 
picturii. Astfel desenul lui Vigh 
Istvân, atît de simplu, dar de o 
extraordinară sugestie plastică 
„Copacii — oameni cu rădăcini 
în soare" a sugerat publicului să 
recite poeziile lui Nicolae Labiș. 
iar tablourile lui Marius Rădu
lescu „Regele pămîntului" și 
„Florile anotimpului alb" au fost 
asimilate baladelor lui Walt 
Witman, cîntecului „Mioriței" și 
unor vechi balade maramure
șene. Remarcăm această activi
tate educativă și o considerăm 
drept ,,o manifestare culturală 
de masă" prin faptul că poeții și 
pictorii au fost o prezență 
activă în mijlocul tineretului. 
Gruparea artistică „Ut pictura 
poesis" care și-a conturat toc
mai în Maramureș direcția cul
turală vizează ca pe viitor să se 
deplaseze cu versurile, cîntecele 
și tablourile plastice în cele mai 
izolate localități din țară : în 
Deltă. în cantoanele forestiere, 
pe șantierele hidrocentralelor, la 
căminele culturale, în stațiunile 
de odihnă. Expozițiile plastice 
ale acestui grup intitulat su
gestiv sînt adevărate școli de 
inițiere în artă prin intermediul 
unei arte înrudite, poezia ! Este 
un gen nou de spectacol ? Este 
un nou fel de expoziție ?

ION MARCOVICI

De cîțiva ani încoace se ci
tește cu regularitate în interviu
rile oamenilor de teatru, sau în 
articolele de specialitate și se 
rostește în emisiunile radio sau 
TV termenul de „teatru cu pro
fil". Se pare că în accepția una
nimă există convingerea că buna 
desfășurare a vieții teatrale ar a- 
vea de profitat de pe urma unei 
delimitări repertoriale și a unei 
constituiri de echipe ad-hoc, în 
funcție de un anumit profil pe 
care, dat fiind numărul colecti
velor bucureștene, fiecare insti
tuție teatrală l-ar considera po
trivit și l-ar urma ca atare. Tot 
de cîțiva ani se cunoaște inten
ția direcției Teatrului Nottara de 
a transforma Sala „Studio" într-o 
sală destinată debuturilor în dra
maturgia românească și premie ' 
relor în ceea ce numim „teatru 
scurt". Mai rar decît declara
țiile curente, intențiile capătă 
însă și un conținut concret. 
Sala „Studio" și echipa teatrului 
probează cu asemenea ocazii cît 
de chemate sînt pentru a face 
față acestui demers.

Recent, premiera piesei „Vino
vatul" de Ion Băieșu a dovedit-o, 
spectacolul fiind un bun prilej 
de a pune în discuție însuși
rile unui text original cît și 
posibilitățile unui reprezentant 
al tinerei școli de regie (Alexa 
Visarion) de a da viață scenică 
unui asemenea text. /

Piesa „Vinovatul" a fost scri
să în urmă cu cîțiva ani. Marea

„VINO
VATUL"

de ION BĂIEȘU

Teatrul Nottara

pe cadranul capacimetrului — ar 
fi nevoie de un etaj de amplifi
care.

De la PRODAN CONSTAN
TIN, elev la Liceul nr. 2 din 
Roșiorii de Vede, am primit o 
scrisoare destul de mare, însoțită 
de o schemă în care ni se prezin
tă un sistem de siguranță îmbu
nătățit — după opinia autorului 
pentru păstrarea valizelor.

Montajul propus este ceva mai 
complicat față de cel realizat de 
Călin Rădulescu pe care autorul 
ne spune că îl cunoaște. în locul 
unui întrerupător normal el a 
introdus un contact cu cheie ase
mănător celui de la automobil. 
Pentru ce ? In locul unui între
rupător care să stabilească con
tactul în caz de ridicare a valizei, 
a prevăzut patru. Ca să fie mai 
multe și mai complicat sistemul ? 
In plus, dispozitivul propus ocu
pă prea mult spațiu — cam un 
sfert din volumul total al vali
zei. Nu vi se pare cam mult ? 
In încheiere facem o precizare : 
circuitele, contactele sînt bine fă
cute. Inconvenientul constă doar 
în faptul că totul este mai com
plicat decît un sistem ceva mai 
simplu și verificat deja în prac
tică.

ing. IOAN VOICU

(Urmare din pag. I)

decît ar fi de așteptat, ici și colo 
se mai ivesc, ca din străfundurile 
unei lumi uitate, oameni cu men
talități cu totul și cu totul străi
ne societății în care trăiesc. Oa
meni care, profitînd de orice cli
pă de neatenție din partea ce
lorlalți sînt gata să traducă fra
za „totul ne aparține" prin „to
tul îmi aparține" și, trecînd cu 
o ușurință condamnabilă peste 
noțiuni ca cinste și demnitate, 
nu se sfiesc să întindă mîna și 
să fure — nu de la o persoană 
anume, ci din avutul tuturor !

în cele ce urmează nu va fi 
vorba de mari „afaceri" cum ar 
fi spargerile sau delapidările, ei 
de acele hoții mărunte care le 
dau multă bătaie de cap slujito
rilor legii. De acele „fleacuri", 
etichetate la tribunal sub denu
mirea seacă „furt din avutul 
obștesc", fleacuri care, cu toate 
că nu sînt evaluate decît de la 
cîțiva lei pînă la cîteva sute, sînt 
îngrijorătoare prin carențele pe 
care le trădează în moralitatea 
autorilor lor. Dar deși, valoric 
vorbind, par atît de neînsemna
te, micile furtișaguri trebuie 
privite cu o deosebită seriozita
te și din punct de vedere bănesc, 
pentru că, puse cap la cap și în
sumate, pierderile nu mai con
stituie o cifră chiar de tot ne
glijabilă.

Grigore Alexandru, conducă
tor auto la autobaza Cățelu, sus
trage de la întreprinderea la 
care lucra doi saci de ciment, pe 
care-i vinde pentru 100 de lei. 
Văzînd că negoțul merge, uită 
de zicala cu ulciorul care o dată 
și o dată tot se sparge și fură 
încă 10 saci, pe care, inimă lar
gă (tot nu erau ai lui !) — îi dă 
pe <500 lei. Spre surprinderea ho

țului, zicala se adeverește o dată 
în plus și negustoria este între
ruptă fără menajamente tocmai 
cînd în jurul tarabei începuse să 
se strîngă clientela.

Pentru cîțiva bani în plus, ob
ținuți fără nici o muncă, șoferul 
își dă cinstea de ocară, ca și alți 
confrați ai săi, care sustrag și 
comercializează mărfuri ce le-au 
fost încredințate pentru a fi

„specificului" meseriei de șofer, 
compromițînd un număr însem
nat de conducători auto care nu 
și-au pătat niciodată mîinile.

Al doilea caz, deși tot atît de 
comun, are o semnificație apar
te și iată și de ce : „eroul" său, 
Șerban Traian, era de meserie 
paznic pe un șantier de con
strucții din București. Deci, 
singura lui grijă era să păzeas-

Șerban avea să fie și cea mai 
ridicolă : într-o noapte, paznicul 
(care își făcuse din furtișaguri o 
a doua meserie, mult mai bine 
însușită ca prima) și-a furat... 
scaunul I Propriul scaun pe care 
moțăia în nopțile de pază, cu 
buzunarele pline, după termina
rea tradiționalului rond... al ho
ției. E greu de spus care anu
me considera Șerban Traian a fi

torii hoți au fost condamnați 
fiecare după gravitatea faptelor 
comise dar ca-n orice negoț, 
unde există negustori există și 
cumpărători — cu cumpărătorii 
ce s-a întimplat ?

De obicei, clienții nu intră sub 
incidența legii, scăpînd doar cu 
admonestări verbale. De obicei 
clienții reușesc să-și păstreze in
tactă eticheta de „oameni onora-

OAMENI CARE NU CUNOSC
a. b. c. ■ nl cinstei

transportate. Setea de bani mer
ge atit de departe încît cei în
sărcinați cu transportul și impli
cit cu paza mărfurilor, vînd pe 
nimica orice găsesc în remorcă : 
cuie, sîrmă pentru armături, su
luri de carton, vopsea, hîrtie, 
păgubind întreprinderea de la 
care primesc salariu, de sume 
importante.

Prin prea deasa repetare, ca
zul extras întîmplător trebuie 
să se bucure de cuvenita aten
ție, în special a întreprinderilor 
al căror specific este transpor
tul, pentru că, încetul cu încetul, 
concepția ce domnește în capul 
unor șoferi, conform căreia pot 
deschide prăvălie cu mărfurile 
ce le-au fost încredințate, tinde 
să devină o componentă a

că de eventualii hoți șantierul, 
al cărui salariat era. Cum hoții 
nu se arătau de fel, paznicul se 
vede că se plictisea, și cînd se 
lăsa noaptea, ca să se mai dez
morțească probabil, dădea o rariă 
prin birouri „luînd" și el ce gă
sea — creioane, tuburi din car
ton pentru păstrarea proiectelor, 
o perdeluță, o scrumieră... Lu
cruri pe care omul nostru — 
gospodar din fire — le ducea a- 
casă. După ce-și umple aparta
mentul cu toate obiectele acestea 
eteroclite, pe paznic începe sări 
bată gîndul negustoriei și pri
mele lucruri care-1 tentează sînt 
3 găleți și claxoanele autoca
mioanelor încredințate sieși spre 
pază...

Ultima lovitură a „carierei" lui

menirea unui paznic, el, carie 
știa cu precizie că e pus acolo 
ca să păzească și care probabil 
s-ar fi arătat intransigent dacă 
vreun hoț... străin ar fi sărit 
gardul șantierului său. Se vede 
însă treaba că așa înțelesese 
Șerban sensul cuvintelor „șan
tierul este al nostru, al tuturor !" 
Căci paznicul n-a intrat în casa 
sau în ograda nimănui să fure, 
a furat (a „luat" zice el) doar 
din propria-i casă, fapt care de
parte de a i se părea mai grav, 
din contră, e invocat ca circum
stanță atenuantă : „n-am păgu
bit pe nimeni". Dar, ea și șoferul 
din prima întîmplare relatată, 
paznicul, după ce a furat, a și 
vîndut. Și iată că a venit mo
mentul să ne întrebăm : negus-

bili“ cu toate că de dragul chi
lipirului, închid ochii asupra 
provenienței suspecte a mărfu
rilor, încurajînd în modul aces
ta furturile din avutul obștesc. 
Or, e destul de ușor de înțeles 
că, atîta timp cît va mai exista 
„piață de desfacere", comerțul 
cu mărfuri sustrase va fi extrem 
de greu de stîrpit.

Mai grav apare însă faptul că 
în afară de clienții interesați de 
chilipiruri, mulți oameni onești, 
d£i neglijență, sau de teama ne
justificată de a nu face rău cui
va, închid ochii atunci cînd ob
servă diferite forme ale acestui 
soi de negoț. Sînt oameni care 
la locul lor de muncă îngrijesc 
cu dragoste utilajele, sînt oa
meni care duminica, sau chiar

în zilele lucrătoare, ies cu dra
gă inimă la muncă patriotică 
să-și mai îmbogățească cartierul 
cu o creșă sau cu o bază spor
tivă. Dar, cum spuneam la în
ceputul articolului, grija pentru 
avutul obștesc conține în mod 
inevitabil și obligația de a in
terveni energic în toate încer
cările de a atenta la proprieta
tea^ colectivă. Pentru că altfel, 
strădaniile noastre se vor ase
măna cu pînza Penelopei — o 
parte din ce construim ziua, se 
va risipi noaptea !

Lupta împotriva acestui soi de 
negustorie, dincolo de măsurile 
de întărire a pazei și vigilenței, 
trebuie să se axeze în principal 
pe schimbarea mentalității oa
menilor. Căci, în cele mai mul
te dintre cazuri, înclinarea spre 
furtișaguri e alimentată de lip
sa conștiinței gravității faptei, 
într-o fabrică, un tînăr absol
vent al unei școli profesionale 
mărturisea cu o sinceritate de
zarmantă : „ar fi multe de luat 
din fabrică, de n-ar fi la poartă 
paza contractuală" (! ?). Băiatul 
nu furase niciodată nimic — 
însă aceasta părea o simplă în
tîmplare datorată existenței paz
nicilor. In fața acestui fel de 
amoralitate, orice intervenție 
verbală rămîne ineficientă. Aici 
este necesară predarea răbdă
toare și măiestrită a A.B.C.-ului 
cinstei. Fiindcă cei care se înde
letnicesc cu cel mai stupid ne
goț din lume — acești negustori 
în propria casă — sînt în spe
cial victimele unei rele educații 
sau, și mai des, ale lipsei ori
cărei educații.

Cu Hamlet în regia lui Lau
rence Olivier, telecinemateca a 
inaugurat seria filmelor inspi
rate de vastul spațiu populat de 
ființe omenești și de fantome 
ale cărui unic proprietar și stă
pîn a fost și este și va fi un 
om ce a trăit acum patru secole 
și care se numea Shakespeare.

Shakespeare : cîtă cutezanță 
pentru Laurence Olivier, dar 
mai ales Hamlet film : aproape 
o erezie.

Și totuși, înainte de această 
versiune din patruzeci și opt au 
mai existat cîteva mici filme, 
nici filmul mut nu s-a dat înlă
turi, dar ce nobilă intenție mal 
bine compromisă ! Una, semă- 
nînd chiar cu Oda Bucuriei a lui 
Beethoven cîntată la chitare e- 
lectronice de o șleahtă de țipi 
pletoși dedați unei iremediabile 
blazări.

Să fi pierdut oare epoca noas
tră simțul proporțiilor ? Nu, a- 
vea dreptate Ecaterina Oproiu : 
fiecare generație își are iHamle- 
tul ei. întrebare : Shakespeare 
rămîne același pentru toate a- 
ceste generații ?

în șaizeci și trei, generația 
ultimilor ani a cunoscut un 
Hamlet al lui Kozințev cu 
Smoktunovski și poate că, în

x^cihematecaJ

HAMLET
curînd vom vedea un alt Hamlet 
și ce mult ne-ar bucura ca acel 
Hamlet să nu devină un fel de 
Sfîntu sau Bond, asta să nu 
mai vorbim.

însă Hamletul anilor patruzeci 
și opt a fost un Hamlet roman
tic, destul de teatral dar ade
vărat și uman și firesc, un 
Hamlet care văzut azi. de de
parte, prin ceața tot mai deasă 
a anilor, ne amintește de scena 
în aer liber a lui „Globe Thea
tre" de pe South Bank și nu de 
sala încMsă și publicul fast și 
aristocrat al teatrului „Blackfu- 
riars" pentru care de fapt fu
sese scris.

Un destin imprevizibil a fă
cut ca dramele lui Shakespeare 
ca și operele altor artiști de ge
niu să fie reinterpretate în 
strînsă și directă legătură cu 
contextul politic și social al e- 
pocii respective.

Și atunci cînd e ceva putred 
în Danemarca ne întrebăm : 
unde e oare Hamletul zilelor 
noastre ?, în Vietnam, în Asia 
de răsărit, în Europa, unde ?

Pe cînd el e aoolo. departe, 
cum ar spune un mare scriitor 
american : dincolo de zare, și 
noi așteptăm de la cinematogra
ful zilelor noastre să ni-1 arate.

ȘTEFAN STOIAN
P. S. Inițiativa redacției de 

specialitate a televiziunii, aceea 
de a ne propune un serial de 
filme inspirate de opera lui 
Shakespeare este mai mult de
cît lăudabilă. Așteptăm ilustra
rea cea mai adecvată.

ei calitate constă în ambiția gra
vității. Inscriindu-se în categori. 
pieseloț de „actualitate", con
flictul ei își lărgește însă sfera de 
generalizare pînă la atingerea a- 
celor cîteva probleme esențiale 
ale existenței, probleme, cum se 
zice, „de viață și de moarte". 
Printre acestea se numără desi
gur vina de a-ți clădi fericirea 
pe nefericirea celor din jur și le
gitimitatea pedepsirii acestei vi
novății. Eroina piesei lui Băieșu 
îl urmărește timp de douăzeci 
de ani pe ucigașul logodnicului 
ei. In momentul în care acesta, 
convins că și-a ispășit pedeapsa 
prin frică, se pregătește să rein
tre normal în viață — potrivit 
anulării legale a crimei săvîrși- 
te în urmă cu douăzeci de ani — 
apare singurul martor, hotărît 
să-și răzbune nefericirea și să-l 
defere pe vinovat justiției

Succesiunea de replici și du 
situații transformă piesa într-un 
grav $i copleșitor joc al crimei 
și al pedepsei. Singurul lucru — 
eminamente necesar — care lip
sește pentru ca acest joc să aibă 
consistență, este cadrul. într-o 
altă versiune a piesei există o 
replică definitorie pentru a în
scrie conflictul într-un anu
mit context: vinovăția avea 
alte implicații, mai revelatorii 
tocmai prin încadrarea lor. Anu- 
lînd însă prin opțiunea regizora
lă o formă precisă de determi
nare, forța conflictuală a piesei 
se diminuează. Un Dostoievski 
fără cadru social, sau un Camus 
în afara secolului XX, nu-și mai 
susțin problematica. Vina sau 
nevinovăția unui personaj sînt în 
ultimă instanță determinate de 
capacitatea lui de a alege, ori 
opțiunea se poate realiza numai 
în funcție de anumiți parametri 
dați, realități ale unei existența 
concrete. Altfel, jocul alternati
velor nu se justifică integral A 
vedea piese și filme în care cei 
răi sînt pedepsiți pentru că sîiW 
răi și cei buni sînt fericiți pen
tru că sînt buni, sau cei huni 
și cei răi sînt și răi și buni 
în funcție de ceea ce știe regi
zorul dar nu spune, este în ulti
mă instanță insuficient de rele
vant.

La impresia de stagnare a re
prezentației a contribuit în 
bună măsură un ritm fortuit im
primat desfășurării ei. Regizo
rul pornește probabil de la 
intenția de a identifica timpul 
scenic cu timpul real. Cele două 
ore cerute de acțiunea piesei aii* 
fost astfel transformate în spec
tacol. Aceasta nevoie de adevăr 
scenic impune. Dar, curajul unui 
asemenea demers poate fi susți
nut doar printr-o la fel de ne
convențională desfășurare a con
flictului. Urmărind însă concen
trarea interioară, în spectacol ie 
creează pauze excesive între re
plici și neconcordanțe între acești 
timpi de așteptare și greutatea in 
conținut a frazei rostite. Cele ci- 
teva metafore de spectacol lucra
te strict în domeniul mizansce
nei, cum ar fi spre exemplu în
ceputul reprezentației și finnluL 
sînt admirabil susținute de actri
ța Cristina Tacoi. Impresionantă 
este de asemenea tensiunea de 
joc a actorului Mircea Anghe^ei- 
cu, în repetate treceri de la o 
stare la alta, alternînd umi’ințr 
și frica, cruzimea și disperarea 
Doi actori care dovedesc reale 
aptitudini pentru acel mult visat 
teatru neteatral, teatru de ade
văr și de susținere interioară

MONICA SAVULESCU
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Opinia publică din țara noastră salută cu satisfacție rezultatele 
vizitei tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in Africa

(Urmare din pag, Jț 

ral, mulțumiri izvorîte din adta- 
cul inimilor, pentru activitatea 
rodnică ce ați depus-o în frun
tea delegației române în cele 
8 țări ale Africii, pentru întă
rirea șl dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre poporul nostru 
și popoarele africane.

Vizita Dumneavoastră consti
tuie și pentru tînăra generație a 
patriei un moment de deosebită 
însemnătate, reprezentînd întru
chiparea vie a sentimentelor de 
mîndrie națională, de solidarita-^ 
te și sprijinire activă a luptei 
popoarelor din continentul afri
can pentru continua îmbunătăți
re a condițiilor de trai și de via
ță a copiilor și tineretului din 
țările vizitate, pentru triumful 
ideilor și sentimentelor nobile 
ale prieteniei și colaborării tine
retului lumii în lupta pentru 
pace, progres social și civiliza
ție.

Dînd glas sentimentelor de ad
mirație și recunoștință a celor 
două milioane de purtători ai 
cravatelor purpurii cu tricolor, 
ne exprimăm deplina adeziune 
și aprobare pentru rezultatele 
Vizitei Dumneavoastră, condu
cătorul nostru iubit, pentru spi
ritul de adîncă echitate și res
pect față de popoare, de pune
re în viață a principiilor funda
mentale ale politicii externe a 
partidului și statului nostru și 
vă încredințăm de hotărîrea cu 
care vom urma și în viitor pro
gramul partidului de promova
re a prieteniei și înțelegerii 
între popoare, a cauzei socialis
mului și păcii în întreaga lume.

Vă urăm sănătate, ani mulți 
și fericiți, Dumneavoastră, iubi
te tovarășe Secretar general, 
spre binele și propășirea scum
pei noastre patrii, pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective ale 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noas
tră.

Sentimente de profundă

Presa, radioul yi televi
ziunea mi-au reținut In
tr-un mod cu totul deo

sebit atenția în săptămînile In 
care s-a desfășurat vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în cele opt state africane. în
tregul nostru popor, toți oa
menii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — au urmărit a- 
ceastă vizită cu viu interes și 
multă satisfacție. Primirea 
atît de călduroasă de care s-a 
bucurat conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru 
din partea populației țărilor 
vizitate, înțelegerea și dorința 
de dezvoltare a relațiilor cu 
România socialistă pe care 
le-au scoc in evidență convor
birile cu reprezentanții aces
tor țări, acordurile de colabo
rare și cooperare încheiate de
monstrează ta mod clar pres
tigiul de care se bucură pe 
plan internațional România,

Cadrele didactice șl studenții 
Institutului de petrol, gaze fl 
geologie București vă exprimă 
deplina lor recunoștință și vă 
adresează calde mulțumiri pen
tru înalta solie de pace, priete
nie și colaborare internațională 
a poporului român, pe care ați 
purtat-o pe pămîntul african.

Am urmărit cu deosebită sa
tisfacție vizita dumneavoastră, 
înțelegerea și aprecierea pe care 
ați făcut-o la adresa eforturilor 
depuse de tinerele state pentru 
dezvoltarea lor economică și so
cială, pentru formarea cadrelor 
naționale. Bucuria ne-a fost 
sporită și de faptul că pe melea
gurile vizitate ați întîlnit și ab
solvenți ai institutului nostru, 
pregătiți ca urmare a sprijinului 
internaționalist pe care partidul 
și statul român îl acordă po
poarelor Africii luptătoare, tu
turor forțelor antiimperialiste.

Cunoaștem și dăm o înaltă a- 
preciere activității rodnice pe 
care ați desfășurat-o și înțelege
rilor pe care le-ați încheiat în 
numele statului nostru cu țările 
africane vizitate și vă asigurăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți eforturile, ca
pacitatea didactică și științifică 
pentru a contribui la realizarea 
sarcinilor ce ne revin.

Sîntem mîndri că prin dum
neavoastră avem în fruntea 
partidului șî statului o persona
litate al cărui renume este parte 
organică a numelui și prestigiu
lui poporului român, cunoscut 
astăzi pe toate meridianele 
lumii.

In telegrama adresată de In
stitutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" se spune : Urîndu-vă 
bun venit la înapoirea din 
vizita întreprinsă în cele 
opt state africane, dorim tot
odată să vă mulțumim pen
tru bogata și prodigioasa 
activitate desfășurată în a- 
ceste săptâmîni. O dată în plus 
am trăit sentimentul mîndriei

satisfacție
politica internă și externă de 
înaltă principialitate pe care o 
promovează și pe care o în
truchipează atît de strălucit 
secretarul general al partidu
lui. Nu poate scăpa nimănui 
semnificația profundă a aces
tei vizite pe continentul afri
can, unde numeroase state 
și-au cucerit independența 
abia în ultimele decenii și 
unde eforturile pentru conso
lidarea acesteia continuă pa
ralel cu lupta de eliberare 
care se desfășoară in vaste 
zone tn care dominația colo
nialistă și practicile odioase 
ale discriminării rasiale se 
mai mențin încă. Succesul in
contestabil al vizitei rezidă in 
cea mai mare măsură în me
sajul de prietenie adus din 
partea poporului român po
poarelor africane, în consen
sul care s-a desprins in cursul 
vizitei asupra adevărului că o 

legitime de a fi membrii marii 
noastre familii — România so
cialistă — al cărei prestigiu pe 
plan internațional este în conti
nuă creștere. Primirea ce vi s-a 
făcut, ca exponentul cel mai au
torizat al politicii marxist-leni- 
niste promovate de partid și sta
tul nostru, căldura cu care v-au 
înconjurat popoarele șl condu
cerile tuturor statelor vizitate 
sînt mărturii evidente ale juste
ței și aprecierii de care se bu
cură în lume astăzi politica in
ternă și internațională a statu
lui nostru, contribuția Dv. per
sonală la elaborarea și promo
varea acestei politici.

Este emoționant să fii părtaș 
la explozia de bucurie, de sen
timente de amiciție frățească pe 
care vizita și activitatea Dv, 
fructuoasă le-au declanșat.

Realizarea unor noi contacte, 
diversificarea și intensificarea 
colaborării pe planuri multiple 
eu statele africane reflectă o 
dată în plus caracterul interna
ționalist al politicii statului nos
tru.

Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cadrele didactice, 
studenții, personalul tehnico-ad
ministrativ din Institutul agro
nomic din București, exprimîn- 
du-și întreaga adeziune pentru 
neobosita Dv. activitate consa
crată intereselor poporului, a 
sporirii prestigiului țării noas
tre, vă asigură că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a 
traduce în viață hotărîrile par
tidului privind creșterea eficien
ței învățămîntului superior a- 
gronomic, realizarea sintezei în- 
vățămînt •— producție — cerce
tare.

Ne angajăm să milităm activ 
pentru îndeplinirea exemplară, 
cu simț partinic, a tuturor o- 
biectivelor ce ne revin din mă
rețul program de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră.

coexistență și o cooperare paș
nică și rodnică intre popoare 
nu pot ti realizate decît pe 
baza respectării stricte în re
lațiile interstatale a principii
lor independenței și suvera
nității, a deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc. Pentru noi, oa
menii muncii indiferent de 
naționalitate, care participăm 
deplin la opera de construc
ție a socialismului în scumpa 
noastră patrie, prețuirea înal
tă de care se bucură România 
și conducătorul său pe plan 
internațional, demonstrat e- 
locvent de recenta călătorie în 
Africa, constituie un motiv de 
adîncă satisfacție și, totodată, 
un imbold puternic de a ne 
spori eforturile pentru progre
sul continuu al României so
cialiste.

PENTEK ZOLTAN 
muncitor la I.L.I. Cluj

Ginduri ostășești 
de atașament față de partid

împreună cu întregul 
popor, militarii forțe- 
țelor noastre armate 
salută rezultatele vizi
tei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Africa, își 
exprimă deplina ade
ziune la politica parti
dului și guvernului.

General-locotenent VASILE 
PETRUȚ, arată într-o scrisoare : 
„Am urmărit cu deosebit inte
res și cu cea mai vie satisfac
ție vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o în 
opt state ale Africii. Ca cetă
țean al acestei țări, ca activist 
al P.C.R. în rîndurile armatei, 
încerc un sentiment de profun
dă mîndrie pentru roadele bo
gate ale întregii vizite, pentru 
succesul deplin al acestei ade
vărate solii de prietenie, pace 
și colaborare, de solidaritate mi
litantă cu țările care luptă pen
tru o dezvoltare de sine stătă
toare, pentru întărirea indepen
denței ?i suveranității lor na
ționale, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Am cunoscut și în alte prile
juri prestigiul de care se bu
cură în lume poporul român, 
faptul că realizările sale — re
zultat. al politicii înțelepte a 
Partidului Comunist Român — 
sînt bine cunoscute pe toate 
meridianele globului. Recenta 
călătorie a conducătorului na
țiunii noastre socialiste pe con
tinentul african constituie o 
nouă și strălucită expresie a 
politicii marxîst-Ieniniste, prin
cipiale, active și dinamice a 
României, adaugă noi valențe 
marelui prestigiu de care ea se 
bucură în lume. Poporul nostru, 
care a cunoscut multe asupriri, 
dar care n-a îngenuncheat nici
odată în fața nimănui, luptând 
cu un neasemuit eroism pentru 
a-și dobîndi deplina neatârnare, 
înțelege năzuințele popoarelor 
care luptă pentru consolidarea 
propriei lor independențe și le 
sprijină din toate puterile, fără 
nici un fel de rezerve. Și ce 
poate fi oare mai nobil decît să 
afirmi și să aperi dreptul fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe desti
nele sale, de a-și făuri viața 
așa cum o dorește, fără nici un 
amestec din afară !

în cuvîntările conducătorilor 
țărilor africane vizitate, în co
mentariile presei, s-a dat © 
înaltă apreciere activității tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Peste 
tot a fost evidențiată personali
tatea sa prodigioasă de militant 
activ pentru afirmarea princi
piilor legalității internaționale, 

pentru unirea tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Am avut prilejul să. constat 
personal CU cîte satisfacție au 
primit militarii noștri aceste a- 
precieri și m-am convins, o dată 
mai mult, de cită dragoste și 
stimă se bucură conducătorul 
partidului și statului în rindu- 
rile întregului popor, ale tutu
ror ostașilor țării.

Pentru noi, cei ce slujim sub 
arme, activitatea secretarului 
general al partidului, politica 
înțeleaptă și principială pe care 
o promovează cu atîta consec
vență și fermitate reprezintă un 
nesecat izvor de forță, de ener
gie. Și pentru că cel mai fier
binte omagiu adus acestei poli
tici sînt faptele, noi nu ne vom 
precupeți eforturile pentru per
fecționarea continuă a pregăti
rii de luptă și politice a efecti
velor, pentru ridicarea capaci
tății combative a unităților și 
marilor unități, îndeplinindu-ne 
cu înaltă răspundere sarcinile și 
misiunile încredințate".

Locotenent MITICA MIREA 
scrie : „împreună cu colegii 
mei, tineri ofițeri piloți, am 
urmărit cu viu interes, cu sa
tisfacție și mîndrie patriotică, 
vizita în cele opt țări din Africa 
întreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In tot acest timp, 
am retrăit sentimente de adîncă 
bucurie pentru prestigiul inter
național de care se bucură țara 
noastră, Partidul Comunist Ro
mân și secretarul său general.

Această vizită a confirmat, 
încă o dată, dorința fierbinte a 
poporului român de colaborare 
multilaterală cu toate țările, pe 
baza respectării neabătute a in
dependenței și suveranității na
ționale, a dreptului fiecărui po
por de a-și făuri destinele po
trivit intereselor proprii, fără 
amestec din afară. Personal, 
consider că îmi fac o înaltă da
torie. patriotică și partinică, ex- 
primîndu-mi întreaga adeziune 
față de fructuoasa vizită între
prinsă de cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, ca 
ofițer al forțelor armate, mă 
angajez să fiu la înălțimea mi
siunilor ce-mi revin ca pilot 
militar, să-mi ridic neîncetat 
măiestria de luptător aerian, 
pentru a fi în măsură să veghez 
cu vigilență sporită cerul senin 
al scumpei noastre patrii — Ro
mânia socialistă".

Intr-o scrisoare trimisă de 
sergent NICOLAE STANCIU se 
subliniază : „Nu de mult timp, 
uzina în care lucram, înainte 

de a fi încorporat în armată, a 
avut cinstea să fie vizitată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Secretarul general al partidului 
a dat mina cu noi, s-a interesat 
de condițiile de viață și de 
muncă pe care le avem, ne-a 
dat prețioase indicații privind 
dezvoltarea și modernizarea uzi
nei. Am trăit, atunci, o mare 
bucurie, unică în felul ei.

Privind la televizor și văzînd 
cu cită dragoste sînt întâmpinați 
solii poporului român pe con
tinentul african, m-am simțit 
mîndru că fac parte din forțele 
armate, că am obligația morală 
de a-mi aduce contribuția la 
străjuirea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru.

Și cu această ocazie, mă an
gajez să-mi îndeplinesc întoc
mai jurămîntul meu, să fiu un 
ostaș credincios pe viață pa
triei, națiunii, partidului".

Caporalul GHEORGHE PE- 
RIAN își exprimă astfel gîn- 
durile: „Solemn și ostășește
raportez cu profundă mîndrie 
deplina mea adeziune și înalta 
considerație față de politica în
țeleaptă, marxist-leninistă, pro
movată cu consecvență de Par
tidul Comunist Român, de iubi
tul conducător al națiunii noas
tre — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

împreună cu toți militarii din 
subunitate am urmărit cu deo
sebită atenție vizita secretaru
lui general al partidului nostru 
în cele opt țări ale Africii și am 
văzut, o dată mai mult, că ea 
reprezintă o întruchipare vie a 
sentimentelor poporului român 
de solidaritate și sprijinire ac
tivă a luptei popoarelor pentru 
cucerirea și consolidarea inde
pendenței naționale, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismulul.

Din emisiunile televiziunii 
noastre, din materiale publicate 
în presă, am putut să cunoaș
tem declarațiile făcute de con
ducătorii țărilor africane vizi
tate la adresa țării noastre, de
clarații oare — unanim — subli
niază prestigiul de care se bu
cură azi în lume România so
cialistă. Iar acest lucru ne um
ple inimile de mîndrie, îndem- 
nîndu-ne să ne înzecim efortu
rile pentru îndeplinirea exem
plară a îndatoririlor ostășești, 
astfel încît să dovedim în în
treaga noastră activitate că în
țelegem profund misiunile oe ne 
revin de a străjui cu fermitate 
hotarele unei țări oare își afir
mă atât de plenar prestigiul său 
în lume".

Reflexe noi tn apele Cricului (Hotelul „Dacia").
Foto: EMIL BUCUREȘTEANU

DRUMURI NOI
De la Tamița la Mărișelu se 

ajunge urmînd firul Someșului 
Cala, pe un drum tăiat cu dina
mita in stîncă. De cealaltă parte 
a văii, la peste o sută de metri 
înălțime, se construiește noua șo
sea care va însemna conturul vii
torului lac de acumulare. Fină a- 
cum doi ani pe aici nu exista 
decît un drum de pădure șer
puind de pe un mal pe celălalt 
și practicabil numai vara. Comu
na Mărișelu, comună mare, în
tinsă pe o arie de zeci de km. 
pătrați se află izolată de circuitul 
vieții economice a județului. Pen
tru a merge la Cluj, localnicii e- 
rau nevoiți să străbată mulți ki
lometri cu piciorul peste dealuri 
pentru a ajunge la cursa de au
tobuze. Casele comunei sînt risi
pite pe dealurile din jur, nefiind 
legate între ele decît prin cărărui 
bătute cu piciorul sau călare.

Colonia șantierului Mărișelu e 
construită pe un platou nivelat 
cu buldozerul lingă rîul care taie 
comuna răspîndită de jur-împre- 
jur. Aici l-am cunoscut pe Gheor
ghe Manoliu, maistru principal, 
șef de lot la Centrala subterană. 
E un bărbat de vreo 35 de ani, 
puțin la statură, cu niște ochi pă
trunzători și nițel ironici. Mă 
conduce, împreună cu secretarul 
U.T.C. al șantierului, Vasile Ba- 
teș, prin galeria de acces la Cen
trală, unde îmi prezintă cîțiva ti
neri mineri dintre cei mai buni.

La ieșirea din galerie îmi po
vestește despre prima șarjă de 
pîine din colonie. Cuptorul a 
fost construit chiar de meșterul 
brutar de pe șantier și astăzi el 
asigură zilnic pîine proaspătă atît 
constructorilor cît și localnicilor 
de pe dealurile din jur.

— Lo început, spune maistrul 
Manoliu, mărișelenii ne priveau 
cu suspiciune, unii chiar cu osti
litate. In ochii lor, noi eram niște 
străini care am pus stăpînire pe 
loourile lor de pășune. Mai tîr
ziu au început să vină pe aici, 
cîte unul sau în grupuri, să în
trebe ce și cum, să se interese
ze de lucrări, l-am dus și în ga
lerie, s-au uitat, s-au minunat, 
le-a plăcut. Fină la construirea 
centrului comercial, muncitorii 
noștri cumpărau de la ei ali
mente proaspete: brînză, lap
te, ouă. Țăranii s-au arătat bucu
roși că-și pot desface aici produ
sele. Orașul era foarte departe 
pentru ei. Le-am spus că vor a- 
vea o cursă de autobuze pînă la 
Cluj și nu le venea să creadă. 
De cînd s-a amenajat drumul, au

SCRISORI
DE PE SOMEȘ di)

cîteva curse pe zi. Unii dintre 
ei s-au angajat pe șantier și sînt 
oameni muncitori.

In comună nu exista lumina e- 
lectrică. La căminul cultural a- 
veau un aparat de proiecție și se 
dădeau duminica filme, dar cen
trul comunei e departe pentru 
cei mai mulți dintre mărișeleni. 
Operatorul de acolo avea un 
plan lunar de încasări de 600 lei. 
l-am propus să vină în colonie 
cu aparatul să dea filme și pen
tru muncitorii noștri. Asta era 
înainte de construirea clubului 
din colonie. într-o duminică 
ne-am trezit cu omul că mă cau
tă. Am venit, zice. Era cu căru
ța, în care încărcase, pe lingă a- 
paratul de proiecție cu bobinele 
respective, și un mic grup elec
trogen pentru alimentarea cu cu
rent. l-am explicat că noi avem 
curent de la rețea dar nu m-a 
crezut prea ușor. A trebuit să-l 
conving ou un voltmetru. De a- 
tund a venit în fiecare săptămî- 
nă în colonie, pînă ne-am pus și 
noi la punct clubul și am adus 
un aparat al nostru.

A doua zi aveam să-l cunosc 
pe Moraru Nicolae, de 24 de ani, 
miner la Castelul de echilibru. E 
din Mărișelu și lucrează pe șan
tier de la înființarea acestuia, din 
1968. E mulțumit de meseria lui. 
Sînt și alți tineri din comună 
care s-au angajat între timp și se 
califică la locul de muncă. îl în
treb dacă mărișelenii sînt mulțu
miți de ceea ce le-a adus șan
tierul. — D-apoi cum nu?! Mai 
are doi frați, mai tineri ca el. U- 
nul e la Craiova, la o școală de 
lăcătuși mecanici, celălalt lu
crează ca electrician la Centrala 
de pe Lotru.

In cabina mașinii cu care 
coboram într-o dimineață devre
me de la Castel, pentru a prinde 
cursa de Cluj, călătorea și un bă- 
trîn mărișelean, astăzi paznic pe 
șantier. Ținea în mină un tranzis
tor. — Mai vinzi, moșule, tran
zistorul ăla ? îl întreabă șoferul. 
— L-am dat, răspunde bătrînuL 
Ăsta e al treilea. Unul s-a stricat 
ălălalt l-am dat și pentru ăsta mă 
duc la Cluj să iau baterii. îmi 
ține de urît cit stau singur 
noaptea.

MIHAI ELIN

0 CARTE DE ONOARE 
ÎȘI DESCHIDE 

PRIMELE PAGINI...
(Urmare din pag. I) 

în discuție și Dumitru Fetruș. 
Avem destule argumente ale pre
zenței lor și în perioada în care 
au avut loc dezbaterile asupra 
documentelor de partid din iu
lie anul trecut, ca și ceva mai 
tîrziu, pe parcursul desfășurării 
adunărilor de alegeri. Așa încît, 
dacă aceste trăsături s-au mani
festat și acum, ele n-au făcut de
cît să le continue și să le dez
volte pe cele existente deja.

Acesta a fost și unul din mo
mentele în oare am simțit cu to
ții nevoia exemplelor, a faptelor 
de viață. „în cinstea semicente
narului întreaga noastră activita

• JUDEȚUL SATU-MARE: 
A avut loc inaugurarea șan
tierului tineretului. Obiecti
vul acestuia : amenajarea 
traseului turistic Vama — 
Puturoasa.

• JUDEȚUL DÎMBOVIȚA: 
La clubul din localitatea 
Fieni s-a organizat zilele tre
cute, în prezența unei nume
roase asistențe, masa rotun
dă „Literatura social-politică 
— izvor de modelare educa
tivă'*.

te s-a desfășurat sub deviza în
deplinirii exemplare a sarcinilor 
de producție" — s-a afirmat pe 
parcursul convorbirii. Un obiec
tiv. de bună seamă, pe cît de 
mobilizator, pe atît de frecvent 
întîlnit dintotdeauna pe agenda 
de preocupări a organizațiilor 
U.T.C. Pentru a-i proba continui
tatea. nu fac decît să enumăr 
niște argumente de ultimă oră : 
la cooperativa „Viitorul" din Sa- 
lonta au apărut brigăzi de pro
ducție ale tineretului. Prezența 
lor s-a simțit imediat, convingă
tor, în îndeplinirea planului de 
producție. La fabrica „Solidarita
tea" din Oradea am întîlnit, la 
tot pasul, în secții, anunțuri care

NIVELUL ATINS DE ACTIVITATEA DIN PERIOADA SEMICENTENARULUI — UN ÎNDEMN LA AUTODEPÂSIRE

• JUDEȚUL HARGHITA l 
Uteciștii din Odorheiul Se
cuiesc, Gheorghieni și Mier
curea Ciuo au participat la 
dezbaterile din cadrul ciclului 
„Promovarea principiilor eti
cii și echității comuniste te 
rîndurile tineretului**.

• BUCUREȘTI : In sala de 
la Modern Club, tinerii din 
sectorul 8 au fost prezenți la 
o întilnire care și-a propus

îndemnau la preluarea inițiativei 
organizației U.T.C. de la „Elec- 
troputere": „Fiecare utecist — 
fruntaș în producție, model de 
comportare". Rezultatul: nici o 
întârziere, nici o abatere de la 
disciplină, nici un rebut. La uzi
na „Sinteza" există de acum o 
adevărată tradiție de depășire 
regulată, lună de lună, a sarci
nilor de plan. Atît de adevărată, 
încît există convingerea că pînă 
la începutul lunii iunie, cînd uzi
na va trăi un moment aniversar, 
angajamentele anuale vor fi în 
întregime îndeplinite. Și acestea 
nu sînt decît cîteva exemple...

— Unul din cîștigurile cele 
mai însemnate, sublinia în con
tinuare primul secretar, mi se 
pare a fi pe linia muncii po- 
litico-agitatorice. Organizațiile 
U.T.C. și-au exprimat deosebit 
de pregnant funcția lor politico- 
agitatorică nu numai prin an
trenarea unui mare număr de ti
neri la acțiuni, ci și prin pătrun
derea lor în rîndul celor mai di
verse categorii de tineri, ceea ce 
a imprimat în mod necesar di
versitate de modalități activită

să refac* itinerariul vizi
tei tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în unele țări 
din Africa pentru crearea u- 
nui climat de încredere și 
prietenie între toate popoa
rele lumii.
i

• JUDEȚUL ARGEȘî A 
avut loe vernisajul expoziției 
județene „Meseria se însu
șește de pe băncile școlii**. 
Sînt expuse obiecte confecțio

ții. Multe din acțiunile inițiate 
trebuiliu continuate neapărat și 
datorită caracterului lor atît de 
complex, extins treptat de la o 
organizație la alta, fapt care a 
făcut imposibilă limitarea lor la 
o anumită perioadă.

Intr-adevăr, și această afirma
ție găsește puncte de sprijin în 
argumentele faptelor. Să le a- 
mintim : un concurs conceput pe 
bază de întrebări și răspunsuri, 
cu bibliografie corespunzătoare, 
intitulat „Partidul și tineretul", 
își continuă mersul prin organi
zații pînă în ajunul zilei de 1 
Mai. Un altul, „România în cin
cinalul 1971—1975", și-a înche
iat pînă acum numai etapele de 
la nivelul organizațiilor, însă in
tențiile îl văd în perspectivă 
pînă la faza județeană. La mu
zeul de istorie din Oradea va 
luat ființă un colț al mișcării de 
tineret. Alte „colțuri", ale celor 
mai tineri uteciști, vor putea fi 
văzute în curînd și în organiza
țiile U.T.C., pentru a se perma
nentiza și consolida atmosfera 
solemnă și încărcată de simboluri 
profunde inaugurată de ^genera

nate de elevi în cercurile teh- 
nico-aplicative.

• JUDEȚUL TULCEA I In 
reședința de județ, a-a inau
gurat clubul elevilor.

• JUDEȚUL BUZĂU t Au 
avut loc sesiunea de comuni
cări „Educarea elevilor prin 
muncă și pentru muncă'*, 
precum și masa rotundă 
„Problemele vîrstei de 18 
ani".

ția semicentenarului". Se lucrea
ză, în același timp, la înjgheba
rea unei fanfare și unui cor ale 
municipiului Oradea, se pun la 
punct amănuntele unui concurs 
pentru descoperirea tinerelor ta
lente ale folclorului bihorean — 
și așa mai departe.

— Momentul este, fără îndo
ială, de natură organizatorică, 
preciza, la rîndul său, și secre
tarul cu problemele organizato
rice. Ne-am dat seama, poate 
mai bine decît oricînd, că moti
vele unor stări de inerție, de 
lipsă de inițiativă și originalitate, 
ale unui anumit spirit de nean- 
gajare chiar, trebuie căutate în 
primul rînd în existența unei sla
be vieți interne de organizație. 
Acum este rîndul nostru, al ac
tiviștilor, să consolidăm și să du
cem mai departe acest nou în
ceput. Nota de seriozitate în a- 
bordarea etapei și sarcinilor ur
mătoare trebuie să fie dată de 
noi, activiștii, de întregul comi
tet județean U.T.C. Procesul de 
dimensiuni atît de largi pe care 
l-am cunoscut solicită și activis
tul pu coordonate tot atu de 

largi, iar perioada semicentena
rului ne-a dovedit că este și ca
pabil să fie prezent pe toate pla
nurile muncii, nu numai într-un 
domeniu sau altul. Această parti
cipare vrem s-o păstrăm întot
deauna, reliefînd sensurile pro
fund politice ale unei asemenea 
prezențe în mijlocul tinerilor.

...înainte de despărțire, tova
rășul loan Vulturar mi-a arătat 
un album legat în piele, cu filele 
goale încă, dar pe coperțile că
ruia era deja scris : „Carte de

Eroismul se învață 
zi de zi

(Urmare din pag. 1)

cum, concursurile pe tema tra
dițiilor luptei democratice și re
voluționare, galele filmului, în- 
tîlnirile cu vechi militanți ai or
ganizației, cu familiile unor eroi 
uteciști, au devenit acea plat
formă unitară de la care, men- 
ținînd tema în sine a dezbaterii, 
avem posibilitatea să dezvoltăm 
și să îmbogățim formele ei de 
manifestare. Una din aceste 
forme posibile a șî căpătat în 
ceea ce ne privește înfățișare 
concretă ca urmare a colaboră
rii noastre cu casa de cultură a 
sectorului.

Era vorba de întâlnirea pe care 
o urmărisem nu demult la casa 
de cultură între cîțiva reprezen
tanți ai echipajului șalupei de 
salvare „Albatros", aparținind 
Direcției Navigației Maritime 
„Navrom*,-Constanța și uteciștii 
din organizațiile U.T.C. de la 
F.E.A., „Electronica", cooperati
vele „Electrobobinajul" și „Mun
că și Artă", liceele nr. 10. 12 șl 
37. Cei M marinari care veni- 

onoare". „Existența acestei cărți 
de onoare va fi un îndemn în 
plus de a realiza cît mai multe 
fapte care să-și merite locul în 
ea" — mi-a spus el, zîmbind. 
Insă în cuvintele sale era și o 
mare doză de adevăr. Primele 
pagini ale albumului, deși erau 
încă neatinse, le văzusem deja 
acoperite de mărturii ale multora 
din acțiunile dedicate semicen
tenarului. Celelalte nu vor putea, 
în nici un caz, să rămînă mai 
prejos decît acestea...

seră la întâlnire, căpitanii Ion 
Șerban și Gheorghe Boescu și 
pilotul Ion Virgil Truțea, refă
ceau în fața unui auditoriu sub
jugat de termenii romantici ai 
bordului o împrejurare prin ea 
însăși excepțională. Intr-o du
minică răscolită de un vînt de 
forța 8—9 oare trecea valurile 
peste digul de larg al portului 
vechi, șalupa „Albatros" a fost 
nevoită să iasă la mare și să 
facă abordajul unei nave ci
priote, cu 19 oameni la bord, 
care eșuase în apropierea coas
tei, nu departe de digul de sud. 
Marea avea în locul acela puțin 
peste patru metri dar în condi
țiile furtunii și vîntului adîn- 
cimile nu respectă niciodată ve
chile măsurători. Desigur, de
taliile întâmplării, încheiată pînă 
la urmă ca în filme, cu bine, au 
farmecul oricărei aventuri ma
rinărești și cei trei bărbați, în 
uniformele lor albastre, știau să 
aducă pînă în sala de festivități 
a casei de cultură a sectorului 2 
vuietul mării, apa spălînd pun
țile navelor și bărcile cipriote 
apărgîndu-se încă înainte de a 

ajunge să fie lăsate la val. Asta 
era și părerea celor din sală tn 
clipele acelea și totuși, în mo
mentul cînd începuse să vor
bească pilotul am sesizat cum 
ceva se schimbă în această a-' 
titudine.

„Poate că v-ați așteptat, spu
nea pilotul Truțea, să stați de 
vorbă cu oameni care arată mai 
puțin obișnuit și uite cît de ca 
toată lumea sîntem noi. Se spu
ne că am făcut un act de eroism, 
că ne-am purtat ca niște eroi. 
Si asta e posibil, la urma urmei, 
deși noi am simțit atunci că îm
plinim o lege nu numai a mării 
dar și a omeniei și aceste legi 
ale omeniei trebuie să le res
pectăm oriunde, orioînd. în ori
ce meserie. Eu cred că actele 
de eroism sînt posibile în orice 
meserie. Poate că la noi gestul 
e mai spectaculos, da<r vă amin
tiți de băiatul acela care a sal
vat Combinatul petrochimic de 
la Pitești, riscîndu-și viața ca 
să stingă o flacără ? In astfel de 
momente înțelegi că actul de e- 
roism este posibil în orice do
meniu al muncii, unde oamenii 
se simt legați sufletește, unde 
fiecare are conștiința valorii ce
luilalt și convingerea profundă 
că toți laolaltă făuresc un ideal 
și au datoria să apere idealul pe 
care îl făuresc cu mîinile lor, 
orice s-ar întâmpla".

— Iată teme actuale de dezba
tere, îmi mărturisea mai tîrziu 
Daniel Preda. Vom și iniția 
dezbateri mai largi despre erois
mul în muncă, în raporturile so
ciale, despre eroismul omului 
de omenie, al tânărului comu
nist de omenie. O vom face a- 
tît cu cei care au fost prezenți 
la întâlnirea cu marinarii cons- 
tănțenî și care au astfel un 
punct de reper în discuțiile lor, 
cît șî cu tinerii de la alte între
prinderi. Pentru că. într-adevăr, 
despre eroism se poate diseufc. 
întotdeauna, pretutindeni.



Noi puternice acțiuni ale
patrioților sud-vietnamezi
• Declarația guvernului R. D. Vietnam
• Mesajul adresat de Nguyen Thi Binh

poporului american
Forțele patriotice din Vietna

mul de sud își continuă acțiuni
le în regiunea saigoneză. La nu
mai 7 km. de Saigon, un grup 
de patrioți a pătruns într-un de
pozit de muniții al inamicului, 
provodnd o explozie resimțită 
în întreaga zonă saigoneză. In
tense angajamente se înregis
trează pe șoseaua nr. 13 ce lea
gă Saigonul de zona de frontie
ră. După ocuparea, cu cîteva 
zile în urmă, a importantului 
punct strategic Loc Ninh, forțele 
de eliberare dau lovituri inami
cului în vecinătatea capitale! 
provinciale An Loc, poziție e- 
sențială în „perimetrul de apă
rare" a Saigonului, fapt demon
strat de întăririle inamice sub
stanțiale trimise acolo.

La sud de Saigon, în Delta 
Mekong, patrioții au atacat o 
serie de puncte întărite ale ina
micului. Agenția de presă „E- 
liberarea" menționează că zilele 
trecute, în provincia de deltă 
Vinh Long s-au răsculat peste 
10 000 de locuitori, înlăturînd a- 
paratul represiv saigonez. Tot în 
Delta Mekongului au avut loc 
răscoale populare în districtele 
Cao Lahn, Thanh Binh, My An 
și Kien Van.

Forțele de eliberare desfășoară 
în continuare acțiuni în zona 
șoselei nr. 1, între capitala pro
vincială Quang Tri și localitatea 
Dong Ha, precum și la sud-vest 
de Hue. Un trimis special al a- 
genției France Presse transmite 
că un batalion al celei de-a 
196-a brigăzi de infanterie ame
ricane a fost trimis marți în 
zona Hue, pentru „a asigura 
securitatea bazelor americane".

Bombardamentele asupra prin
cipalelor zone de luptă devin 
din ce în ce mai intense : în ul
timele 24 de ore, avioanele de 
vînătoare americane și saigone- 
ze au efectuat 490 de atacuri.

Agenția V.N.A. informează că 
gilvernul R. D. Vietnam a dat, 
marți, publicității o declarație în 
legătură cu escaladarea agresiu
nii S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam.

începînd cu data de 6 aprilie 
și pînă în prezent — se arată în 
declarație — sute de avioane a- 
mericane, inclusiv bombardiere- 
gigant B-52. zeci de nave apar- 
ținînd flotei a 7-a americane au 
desfășurat puternice atacuri îm
potriva zonei Vinh Linh și pro
vinciilor Quang Binh, Ha Tinh 
și-Nghe An.

Toate acestea — subliniază 
declarația — constituie o nouă 
și extrem de serioasă escaladare 
a agresiunii, o încălcare a su
veranității și securității R. D. 
Vietnam, o gravă nerespeotare 
a acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam și a 
normelor de drept internațional, 
violarea angajamentelor asumate 
de guvernul S.U.A. cu privire 
la încetarea deplină și necondi
ționată a bombardamentelor a- 
supra teritoriului R. D. Vietnam.

în oricare parte a teritoriului 
Vietnamului — se arată în de
clarație — orice vietnamez are 
dreptul și datoria să lupte în 
numele apărării independenței 
și libertății patriei sale. Acesta 
este dreptul sacru la legitimă a- 
părare al poporului vietnamez, 
ca și al oricărui alt popor din 
lume.

Referindu-se la afirmațiile 
cercurilor guvernante din 
S.U.A. potrivit cărora bombar
darea teritoriului R. D. Vietnam 
urmărește „să protejeze viețile 
soldaților americani din Viet
nam", declarația guvernului 
R. D. Vietnam arată că singura 
cale de apărare a vieții solda- 
ților americani o reprezintă în
cetarea neîntârziată a războiului 
de agresiune, retragerea rapidă 
și deplină a trupelor americane.

Guvernul R .D. Vietnam — 
menționează declarația — chea
mă guvernele și popoarele țări
lor socialiste frățești, țările iu
bitoare de pace și de dreptate, 
organizațiile internaționale, po
poarele întregii lumi, inclusiv 
poporul american, să acționeze 
neîntârziat pentru a opri escala
darea războiului de agresiune 
purtat de S.U.A., să-și intensi
fice ajutorul și sprijinul acor
dat luptei drepte a poporului 
vietnamez, ca și celei a popoa
relor din Laos și . Cambodgia, 
pînă la victoria finală.

In rezoluție se 
fiind înfrîngerile 
inamicului pe fronturile mili
tar, politic și diplomatic, sar
cina primordială a partidului, 
forțelor armate și maselor popu
lare în etapa actuală este să 
continue cu perseverență lupta 
patriotică împotriva agresiunii 
imperialiste pînă la cucerirea 
victoriei finale, să-și mobilizeze 
toate forțele, să acționeze în 
strînsă unitate și cooperare cu 
forțele armate și cu popoarele 
frățești din Laos și Cambodgia, 
pentru a dejuca politica de 
„vietnamizare" a războiului și 
planurile agresive ale S.U.A. în 
Indochina. Rezoluția cere S.U.A. 
să pună capăt războiului de a- 
gresiune din Vietnamul 
sud, politicii de 
zare* 
navale și oricăror 
litare îndreptate 
poporului vietnamez __ ___
două părți ale Vietnamului, să 
retragă din Vietnamul de sud 
toate trupele și personalul mili
tar american și aparținînd țări
lor satelite, să lichideze toâte 
bazele lor militare din Vietna
mul de sud, să respecte dreptul 
la autodeterminare al populației 
sudvietnameze, să înceteze spri
jinul acordat administrației-ma- 
rionetă de la Saigon, să dizolve 
aparatul represiv saigonez pen
tru a deschide calea formării 
unui guvern de largă înțelegere 
națională, care să se ocupe de 
organizarea unor alegeri cu a- 
devărat libere și democratice în 
Vietnamul de sud.

In rezoluție se exprimă hotă
rîrea poporului vietnamez de a 
continua lupta pentru cucerirea 
independenței și libertății.

In legătură cu construcția so
cialistă în R. D. Vietnam, ple
nara a apreciat că succesele re
cente în producție și în opera 
de reconstrucție a țării creează 
condiții favorabile pentru înde
plinirea planului de stat pe 1972.

arată că, date 
multiple ale

de 
_____  _ „vietnami- 
activităților; aeriene șî ac{-e mi_ 

împotriva 
din cele

Nguyen Thi Binh, conducăto
rul delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud la Con
ferința cvadripartită de la Pa
ris în problema Vietnamului, a 
chemat. într-un mesaj, poporul 
american să ceară guvernului 
Statelor Unite să înceteze ime
diat bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam și a Vietnamului 
de sud, să-și ocupe din nou lo
cul la Conferința de la Paris, 
să pună capăt sprijinului acor
dat regimului Thieu.

Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud urmărește crearea unui 
guvern de concordie națională, 
cUprinzînd diferitele tendințe 
politice, pentru a asigura drep
tul la autodeterminare al popu
lației sud-vietnameze prin ale
geri cu adevărat libere și de
mocratice, se arată în mesaj.

Agenția V.N.A. anunță că la 
Hanoi a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, consacrată sarcinilor le
gate de rezistența patriotică îm
potriva agresiunii americane și 
de opera de construire a socia
lismului. A fost adoptată o re
zoluție cu privire la sarcinile 
luptei pentru salvarea națională 
și la obiectivele economice pen
tru anul 1972.

PRETORIA

Cel mai lung
proces

din Iran
După violentul cutremur care 

a zguduit în zorii zilei de luni o 
vastă zonă a regiunii muntoase 
Zagros, întregul Iran este mo
bilizat acum în operațiunile de 
salvare a supraviețuitorilor, re
latează agenția ASSOCIATED 
PRESS. Elicoptere și avioane e- 
fectuează curse neîntrerupte 
spre regiunile sinistrate, trans
portând medicamente, alimente 
și pături; doctori și personal 
medical auxiliar continuă să so
sească în zonele răvășite de cu
tremur.
. Operațiunile de salvare se 
-desfășoară în condiții extrpm 
de dificile. După puternica miș
care seismică de luni au urmat 
succesiv peste 1 000 de alte cu
tremure de mai mică intensi
tate — relatează agenția irania
nă de presă.

Marți dimineața, agenția ira
niană de presă afirma că în ur
ma seismului și-au pierdut viața 
5 000 de persoane, cea mai mare 
parte prinse sub dărîmăturî.

GUINEEA (BISSAU). — O unitate a forțelor armate populare de eliberare

A

securității europene Comitetului

Convorbiri româno-finlandeze
Marți, primul adjunct al mi

nistrului afacerilor externe al 
României? George Macovescu, a 
făcut o vizită ministrului de ex
terne al Finlandei, Kalevi Sorsa. 
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia au 
fost abordate probleme ale re
lațiilor dintre cele două țări, 
precum și chestiuni internațio
nale de interes comun.

La convorbire a fost de față 
ambasadorul României la Hel
sinki. Mircea Bălănescu.

în aceeași zi, primul adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al României a avut o întreve
dere cu Richard Totterman, se
cretar de stat, secretarul gene
ral al Ministerului finlandez al 
Afacerilor Externe.

In cadrul discuțiilor s-a re
marcat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor româno- 
finlandeze, care au cunoscut o 
dezvoltare deosebită, în special 
în urma vizitei în Finlanda a 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romă-

nia, Nicolae Ceaușescu, și a vi
zitei în România a președintelui 
Finlandei, Urho Kekkonen. Cele 
două părți au procedat, de ase
menea, la un schimb fructuos 
de vederi în probleme privind 
securitatea europeană și alte as
pecte ale situației în Europa și 
în lume.

• LA MINISTERUL AFACE
RILOR EXTERNE AL ITALIEI, 
a avut loc la 11 aprilie schim
bul instrumentelor de ratificare 
privind Convenția consulară 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Italia. Documentul pri
vind schimbul instrumentelor 
de ratificare a fost semnat de 
către Iacob Ionașcu, ambasado
rul României la Roma, și de mi
nistrul Mario Pinna Caboni, di
rector general în Ministerul A- 
facerilor Externe al Italiei.

h are
Drama

• Ancheta

SESIUNEA

COMISIEI

DUNĂRII
BUDAPESTA 11. — Co

respondentul Agerpres, Al. 
Pintea, transmite : La 11 apri
lie s-au deschis la Budapesta 
lucrările celei de a 30-a se
siuni a Comisiei Dunării. La 
lucrările sesiunii participă 
delegațiile țărilor membre — 
Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, Iugoslavia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică. 
Delegația Republicii Socialis
te România este condusă de 
ambasadorul României la 
Budapesta, loan Cotoț, repre
zentantul țării noastre în Co
misia Dunării. Participă, de 
asemenea, observatori din 
partea Ministerului Transpor
turilor din R. F. a Germaniei 
și ai unor organizații interna
ționale, reprezentanți ai Ad
ministrației fluviale a Porților 
de Fier.

Actuala ___
probleme legate de regimul 
navigației pe Dunăre, pre
cum și unele probleme orga
nizatorice privind activitatea 
comisiei.

fluviale a Porților

sesiune dezbate

achantados"
profesorului Gutierrez • „Copilăria

într-un interviu acordat coti
dianului iugoslav „POLITIKA", 
în preajma vizitei în Austria 
a lui Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, Bruno 
Kreisky. cancelarul Austriei, s-a 
referit la relațiile dintre cele 
două țări și la unele probleme 
internaționale.

Cancelarul Kreisky a arătat 
că țara sa se pronunță pentru 
convocarea Conferinței general-

europene pentru securitate și 
colaborare și nutrește speranța 
că o asemenea conferință va 
marca progrese substanțiale pe 
calea mai bunei înțelegeri și co
laborări între statele Europei, 
în aceeași ordine de idei, Bruno 
Kreisky a relevat că Austria va 
căuta să-și aducă contribuția la 
cauza destinderii, îndeosebi ■ prin 
dezvoltarea unor relații cons
tructive cu toate statele euro
pene, indiferent de sistemul lor 
social-politic.

pentru decolo

nizare al 0.0

mizeriei" și zguduitoarele ei desvăluiri

Schimb de mesaje
indo-pakistanez

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Pakistanului, reluat de agenția 
France Presse, a confirmat ști
rile potrivit cărora președintele 
Zulfikar Aii Bhutto a dat un 
răspuns favorabil mesajului pre
mierului Indira Gandhi, în care 
era reafirmată hotărîrea Indiei 
de a începe convorbiri directe

el mai lung proces din istoria Republicii Sud- 
Africane abia s-a încheiat. După opt luni de 
zile, tribunalul din Pietermaritzburg a pronunțat 
sentințe aspre, de detențiune îndelungată în ca
zul a 13 negri. Ei fuseseră arestați, închiși și 
tirîți în fața completului de judecată în virtutea

„Actului împotriva terorismului", folosit de poliție tot mai 
frecvent în ultimul timp. In rîndui condamnaților se găsesc 
doi avocați, un profesor, doi economiști, oameni de culoare, 
care au activat intens pentru drepturile politice, sociale și 
economice ale negrilor. Ei se puteau considera condamnați 
încă înainte de începerea simulacrului judiciar. In alocu
țiunea sa care a precedat pronunțarea sentințelor, procuro
rul șef, Justice James (din întâmplare numele său înseamnă 
chiar... „dreptate'*) definea, fără să vrea, caracterul proce
sului : „Nu a fost de competența curții să comenteze pute
rile conferite poliției prin Actul împotriva terorismului... 
Simpla datorie a curții era de a constata dacă martorii reți
nuți de poliție erau complici sau falși și prin ce împrejurări 
au ajuns în boxa martorilor'*. Unii martori au fost izolați 
luni întregi pînă au fost „convinși" să vorbească; alții 
au fost supuși unor interogatorii interminabile în prealabil 
la poliție, și apoi înfățișați curții ; alții au fost hrăniți, îm- 
brăcați, instalați în barăci ale poliției și ținuți — sau mai 
bine zis întreținuți — pentru a fi gata să depună oricînd o 
mărturie falsă, transformați așadar într-un fel de martori 
„de serviciu". Procesul s-a prelungit pentru ca pînă la urmă 
condamnații să fie găsiți vinovați de toate „ofensele" impo-

triva legii și securității statului, prevăzute de „Actul împo
triva terorismului" : conspirație pentru comiterea de acte 
care puneau în pericol menținerea ordinii cu scopul de a 
răsturna guvernul cu forța armelor, sabotarea actualei cam
panii pentru recrutarea in masă a tinerilor africani Ia ar
mată etc.

De fapt, „Actul împotriva terorismului" acordă poliției 
„dreptul" de a tortura și ucide pe cei care se opun apart
heidului. Intr-un articol de o vehemență neobișnuită pentru 
un ziar ca TIMES, sînt condamnate cîteva practici ale poli
ției sud-africane. O varietate de „acte" conferă puteri neli
mitate poliției : de detențiune fără judecată, fără a aduce 
vreo învinuire victimei, fără înștiințarea familiei. Ziarele nu 
au nici măcar dreptul de a tipări numele celor reținuți de 
poliție sub orice pretext, deoarece regimul sud-african se 
teme de cei care se opun tiraniei sale, fie ei chiar în în
chisori. Cazul prezentat anterior este unul dintre cele mai 
rare. De obicei cei arestați nu au șansa de a ajunge la un . 
tribunal.

închisorile sînt și mai odioase din cauza supraaglomerării 
lor. „Supraviețuirea" în închisoare este un privilegiu plătit 
scump. Poliția are mijloacele ei de a scăpa de indezirabili. 
După datele furnizate de autorități (mult subțiate). Ia inter
pelările insistente ale unei parlamentare din opoziție, 42 de 
prizonieri au murit în 1971 în mîinile poliției și 20 de la 
începutul acestui an. Numărul lor este mare și justificările 
oficiale (sinucideri și accidente) nu pot fi luate în serios. 
Fără să vrei încerci să cercetezi dincolo de „cauzele" pre
zentate oficial : răniri accidentale, căderi de la ferestre, spîn- 
zurări. Apoi, un alt fapt semnificativ : victimele au murit la 
două-trei zile după ce au fost internate, la acestea adăugîn- 
du-se și cele 16 cazuri de „sinucideri" raportate de poliție. 
Au mai fost unii care, după spusele polițiștilor, ar fi murit ; 
căzînd pe cîteva trepte. Poliția, firește, nu a fost trasă la 
răspundere. Dimpotrivă, drepturile ei Ia samavolnicii se ex
tind mereu prin alte și alte „acte", pe care regimul de la 
Pretoria le legiferează.

DOINA TOPOR

cu Pakistanul, în scopul asigură
rii unei păci durabile în zonă.

Purtătorul de cuvînt pakista
nez a subliniat că reuniunea re
prezentanților celor două părți, 
propusă de partea indiană, ar 
trebui să se limiteze la pregă
tirea calendarului unei întâlniri 
la nivel înalt indo-pakistanez și 
că aceasta ar urma să aibă loc la 
Islamabad, în orice caz după 
data de 17 aprilie a.c. Pakistanul, 
a menționat el. dorește o pace 
onorabilă, și nu una impusă, și 
speră ca schimbul de vederi în
tre președintele Zulfikar Aii 
Bhutto și premierul Indira 
Ghandi să se desfășoare fără 
nici un fel de condiții prealabile.

★
După cum am mai anunțat, la 

sfîrșitul săptămînii trecute, pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a adresat președintelui 
Pakistanului un mesaj care 
reafirma hotărîrea Indiei de a 
începe convorbiri directe cu 
Pakistanul și în care se sugera 
organizarea unei reuniuni a unor 
emisari speciali ai celor 
părți, a căror misiune ar 
pregătească întîlnirea la 
înalt indo-pakistanez.

în Comitetul

două 
fi să 
nivel

pentru 
dezarmare

în ședința din 11 martie a Co
mitetului pentru dezarmare de 
la Geneva au continuat dezba
terile pe marginea proiectului 
de convenție privind interzi
cerea perfecționării fabricării 
și stocării armelor chimice și 
distrugerea acestora. Reprezen
tantul Cehoslovaciei a relevat că 
scopul proiectului de convenție 
îl constituie interzicerea tuturor 
tipurilqr de agenți. chimici des
tinați obiectivelor militare sub
liniind că' acesta reflectă păre
rile majorității țărilor membre 
ale O.N.U. și ale Comitetului 
pentru dezarmare.

Reprezentanții Marocului și 
Egiptului au salutat, de aseme
nea, inițiativa statelor socia
liste, care au propus proiectul 
calificînd-o drept un pas con
structiv pe calea soluționării 
problemei interzicerii armei 
chimice.

• IN BERLINUL OCCIDEN
TAL a avut Ioc o convorbire în
tre reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane, Ioachim Mitdank, și re
prezentantul Senatului vest-ber- 
linez Giinter Struve. Au fost 
dezbătute probleme care rezultă 
din aplicarea temporară a regle
mentărilor privind vizitele ce
tățenilor vest-berlinezi în R.D.G. 
Dr. Mitdank a informat că între 
29 martie și 5 aprilie au vizitat 
R. D. Germană 449 597 cetățeni 
din Berlinul occidental.

Reprezentanții celor două 
părți au calificat măsurile 
R.D.G. de a permite temporar 
aceste vizite drept o contribuție 
Ia destindere. Aceste măsuri ur
mează să fie aplicate permanent 
după intrarea în vigoare a con
venției încheiate între R.D.G. și 
Senatul vest-berlinez.

• CONGRESUL NAȚIONAL 
PALESTINEAN și-a încheiat 
lucrările desfășurate în capitala

Președintele Guineei, Seku 
Ture, a inaugurat, la Palatul 
Poporului din Conakry, se
siunea Comitetului pentru 
decolonizare al O.N.U., orga
nism creat în vederea aplică
rii Declarației O.N.U. privind 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, 
adoptată cu prilejul sesiunii 
Adunării Generale din sep
tembrie 1960. Membrii Comi
tetului se vor întâlni cu re
prezentanții mișcărilor de 
eliberare națională 
continentul african 
examina, în cadrul 
sesiuni, problemele 
ale luptei popoarelor Africii 
pentru eliberarea definitivă a 
continentului de sub domina
ția colonială.

In discursul rostit, pre
ședintele Republicii Guineea 
a relevat caracterul agresiv 
al colonialismului care asu
prește și exploatează po
poarele Africii, jefuiește bo
gățiile lor. împiedică înfăp
tuirea aspirațiilor lor de li- 
■bertate și progres. El a che
mat pe membrii Comitetului 
pentru decolonizare al O.N.U. 
să elaboreze măsuri eficiente 
și să asigure înfăptuirea a- 
cestora pentru a se pune 
capăt colonialismului și neo- 
colonialismului pe continen
tul african.

Președintele Seku Ture a 
relevat repercusiunile dete
riorării termenilor de schimb 
asupra economiilor țărilor 
africane, precum și dificul
tățile pe care acestea le în
tâmpină ca urmare a crizei 
monetare interoccidentale. 
Comitetul pentru decoloniza
re al O.N.U., a spus el, tre
buie să acționeze în direcția 
ajutorării țărilor care și-au 
cucerit independența pentru 
a lupta împotriva tuturor 
formelor de exploatare neo- 
colonialistă.

de pe 
și vor 
actualei 
actuale

CONVORBIRILE
SALT

• MARȚI, LA SEDIUL AM
BASADEI U.R.S.S. .. ......... ...
SINKI 
tîlnire 
tică și 
tualei 
privire 
strategice. Tntîlnirea a durat o 
oră și cinci minute, părțile con
venind ca următoarea reuniune 
să aibă loc joi după-amiază, la 
sediul Ambasadei S.U.A.

DIN HEL- 
a avut loc a cincea în- 
dintre delegațiile sovie- 
americană în cadrul ac- 
runde a tratativelor cu 
Ia limitarea înarmărilor

• EXPLOZIA UNEI BOMBE 
amplasate în Pavilionul sportu
rilor din orașul Londonderry a 
provocat luni seara moartea al
tor doi militari britanici, anunță 
agenția Reuter. Alte explozii 
s-au produs în . zona , locuită de 
populația romano-catolică a 
orașului.

Republicii Arabe - Egipt, infor
mează agenția M.E.N. în cursul 
dimineții de marți, cei 151 mem
bri ai Consiliului Național Pa- 
lestinean s-au întrunit pentru a 
analiza recomandările ji obser
vațiile formulate de 
Național Palestinean.

Congresul

„Murdari, îmbrăcați în zdrențe, cu gîturi firave fi fețe 
ciuda» de maturizate, circulă în mici grupuri prin centrul 
Bogotei, apoi prin Plaza de Bolivar pînă în cartierele mo- 
derne-Chapinero... Cînd cer ceva de lucru li se răspunde 
răstit că nu există de lucru pentru ei. Trăiesc și dorm pe 
stradă, supraviețuiesc numai agățîndu-se cu disperare de 
viață prin tot felul de expediente". Descrierea aparține 
unui reporter al cotidianului vest-german FRANKFURTER 
RUNDSCHAU și ea se referă la numeroșii copii lăsați pe 
drumuri, care vagabondează în capitala columbiană.

upă cum ne infor
mează cotidianul ci- 

la

cel
co-

Hrana, mai exact foamea, rămî- 
ne problema obsedantă, proble
ma nr. 1 a micilor dezmoșteniți. 
Dis-de-dimineață ei pot fi vă- 
zuți pe terenurile virane unde 
sînt aruncate gunoaiele din Bo-

tat — apelînd 
surse oficiale 
este vorba de 
puțin 8 000 de 

pii între 4 și 14 ani. Originea lor
socială este, întotdeauna, aceeași. 
Provin din familii sărace care 
trăiesc în promiscuitate, înghe
suite în cocioabele de la perife
rie. Tatăl este cel mai adesea a- 
nalfabet și nu poate rîvni decît 
la cele mai prost plătite slujbe. 
De foarte multe ori, șomează. In 
genere, nu are cu ce să-și hră
nească copiii, dar-mi-te să-i tri
mită la școală. In imposibilitate 
de a asigura subzistența copiilor, 
părinții îi trimit să-și „încerce 
singuri norocul" sau, într-o ipos
tază mai bună, îi „donează" — 
dacă au posibilitatea — unei fa
milii mai înstărite (în care caz 
sînt folosiți ca servitori, puși la 
munci inumane, dar au „casă și 
masă"). Unul din „veteranii" a- 
cestui infernal și tragic micro
cosm, care are acum 15 ani și 
duce de cinci ani această „viață" 
i-a destăinuit reporterului Iui 
FRANKFURTER RUNDS
CHAU s „începi prin a fugi de 
acasă pentru că n-ai ce mînca 
și vezi că ai tăi nu te pot ajuta 
cu nimic pentru că și ei mor do 
foame. Cînd ajungi în stradă te 
întrebi încotro s-o iei. Cauți de 
lucru, indiferent ce, dar n-ai 
șansă, nu găsești nimic. Peste tot, 
în ateliere, prin gări, prin restau
rante sînt copii care lucrează, cu 
miile. Dar pentru toți nu e Ioc, 
nu oricine are noroc. Zilele trec 
și încerci să uiți că ți-e foame 
dar nu poți. Vine momentul cînd 
începi să furi ca să poți trăi. U- 
nii fură cu speranța că vor fi 
băgați Ia penitenciar și vor avea 
un adăpost și hrană. Dar și spe
ranța asta se năruie repede. Poli
țistul te ia, te duce Ia poliție, 
ești bătut zdravăn, pus să faci de 
cîteva ori înconjurul camerei în 
genunchi apoi ești aruncat din 
nou în stradă cu burta goală".

Un „privilegiat". Copilul din 
fotografie a găsit de lucru ca 

hamal.

gota sau așteptând în fața restau
rantelor cu cîte o cutie de con
serve goală pe care spera să o 
umple cu resturi de mîncare. Dar 
unde dorm ei ? Mai întotdeauna 
pe stradă cîte doi-trei, înghesuiți 
unii într-alții ca să Ie fie mai 
cald (Ia Bogota temperatura sca
de cel mai adesea în cursul nop
ții pînă Ia două grade sub zero). 
Copiii dorm direct pe trotuar, 
acoperiri numai cu ziare vechi 
sau afișe smulse de pe ziduri.

Dorm la un loc și din alt mo* 
tiv : ca sa-și facă „curaj". Le estet 
frică — frică de noapte, de „dia- 
voi", de „oameni răi" care-i tre-j 
zesc cu o lovitură de picior și-1 
alungă.

X n cartea „Copilăria! 
1 mizeriei" (INFAN4

CIA DE LA MISE» 
RIA) profesorul psi* 
hanalist Jose Gutier
rez dezvăluie rezul

tatele unei anchete-studiu efec
tuate de el timp de doi ani în 
rindurile copiilor abandonați din 
Bogota și alte orașe columbiene. 
„Oricît ar părea de straniu — no
tează profesorul Gutierrez — u- 
nul din cuvintele cele mai frec
vent întîlnite în vocabularul a- 
cestor copii este ACHANTADO 
(deprimat n.n.) Nu cred că există 
o dramă mai 
ceea a unui 
care-ți spune 
toare că este 
concentrat un________ _______
disperării, al persecuției și chiar 
al silei de viață".

Unde duce adesea acest sen* 
timent putem afla tot din pagi* 
nile „Copilăriei mizeriei". Pen
tru a suporta frigul, foamea, veș
nica hăituire, micii achantados 
au descoperit un... drog : benzina 
de automobil pe care o absorb 
vîrîndu-și în gură o cîrpă îmbi
bată sau respirînd vapori de ben
zină la gura unei sticle, pînă cînd 
cad în nesimțire. Mărturisirea u- 
nuia din micii drogați: „Ți-e 
cald, lumea se învîrte, te visezi 
puternic, fără griji. La urmă te 
cuprinde un somn adine, liniș
titor". După mai multe reprize 
de astfel de droguri cu aburi de 
benzină survine, însă, intoxicarea 
și „somnul liniștitor" se transfor
mă în „somn pentru totdeauna". 
Dacă nu se întâmplă — așa cum 
s-au semnalat cîteva cazuri— ca 
inspirînd aburi de benzină ei să 
devină, prin accident, torțe vii.

„Mi-e ciudă că am putut să mă 
obișnuiesc cu o viață ca asta și 
îi urăsc pe oamenii care m-au 
făcut să mă obișnuiesc. Am vrea 
să ne naștem încă o dată pentru 
a fi egali cu ceilalți copii".

Cuvintele acestea spuse de u- 
nul din subiecții anchetei profe
sorului Gutierrez exprimă sintetic 
drama micilor achantados, reali
tate tragică a peisajului social 
columbian.

cumplită decît a- 
copil de 7—8 ani 
cu tristețe sfîșie- 

achantado. E aici 
sentiment acut al

Numărătoarea inversă de 
șase zile, la sfîrșitul căreia 
echipajul misiunii spațiale 
americane „Apollo-16" își va 
lua zborul spre Lună, de la 
baza de lansare de la Cape 
Kennedy, a început luni, ora 
13,30 Gmt

lui. Harold Wilson. Agenția 
REUTER informează că demisi
ile au intervenit ca urmare a 
neînțelegerilor care se manifestă 
între diferitele grupări din ca
drul partidului față de problema 
aderării Angliei la Piața co
mună.

De ce a demisionat 
Jenkins

• LIDERUL ADJUNCT AL 
PARTIDULUI LABURIST DIN 
MAREA BRITANIE, Roy Jen
kins, și alți doi membri proemi- 
nenți ai opoziției au demisionat 
din funcțiile pe care Ie dețineau 
în cadrul partidului, în urma li
nei ședințe a „cabinetului fanto
mă", prezidată de șeful partidu-

NIKOLAI PODGORNII, 
intele Prezidiului Sovietu- 

Suprem al U.R.S.S., a sosit 
marți la Ankara, într-o vizită 
oficială, transmite agenția TASS. 
Pe aeroport, el a fost întîmpinat 
de Cevdet Sunay, președintele 
Republicii Turcia, și de alte per
soane oficiale.

• ADUNAREA GENERALĂ 
a Federației Internaționale de 
Marketing (IMF), întrunită re
cent la Washington, a ales în

P. NICOARA

Guvemul peruan a aprobat 
legea de organizare și funcțio
nare a Sistemului național de 
sprijin pentru mobilizarea so
cială (SJ.N.A.M.O.S.) — orga
nism guvernamental ce-și pro
pune să realizeze o participare 
conștientă activă a poporului la

unanimitate în funcția de preșe
dinte al Federației pe cunoscu
tul om de știință italian de ori
gine română, dr. Constantin 
Drăgan. Federația reunește aso
ciațiile naționale de 
din 30 de țări de pe 
tinentele.

marketing 
toate con-

• SECRETARUL
AL O.N.U., Kurt Waldheim, care 
se află la Londra într-o vizită 
oficială de trei zile, a declarat 
marți, în cadrul unei conferințe 
de presă, că oferirea bunelor 
oficii ale Națiunilor Unite pen
tru a contribui la soluționarea 
problemei Ulsterului rămîne în 
continuare valabilă. El a adău
gat, însă, că primul ministru bri
tanic, Edward Heath, a ținut să 
amintească poziția guvernului 
de la Londra, potrivit căreia a- 
ceastă chestiune nu intră în 
competența O.N.U.

GENERAL

îndeplinirea sarcinilor de dez- 
voltare socială și economică â 
țării. In preambulul ^actului con
stitutiv se subliniază că „proce
sul politico-social pe care s-a 
angajat țara începînd din 1968 
își bazează esența sa revoluțio
nară pe propunerea de a se în
făptui transformări substanțiale 
în structura puterii tradiționale 
din Peru“. Preambulul adaugă 
că această transformare este 
exprimată în două forme esen
țiale : reforme structurale pro
funde în baza economică a so
cietății, care vor determina o 
modificare radicală a locului 
ce-1 ocupă diferitele grupuri so
ciale în aparatul de decizie la 
diferitele niveluri, și participa
rea populară organizată, ca ele
ment fundamental al acestui 
proces. S.I.N.A.M.O.S. va avea 
ca structură un organ central 
de coordonare la nivel național, 
organizații regionale șl locale.

Generalul Leonidas Rodriguez, 
șeful Sistemului național de 
sprijin pentru mobilizarea so
cială, a declarat, în cadrul unei 
emisiuni televizate, că este im
posibil să se treacă la transfor
mări revoluționare fără ajuto
rul forțelor populare organizate, 
relatează agenția Prensa Latina. 
„Apreciem că participarea popu
lară este indispensabilă pentru 
înfăptuirea schimbărilor pe care 
le-am inițiat pînă acum și pe 
care le vom iniția în viitor", a 
declarat liderul S.LN.A.M.O.S;
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