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• POTRIVIT calculelor, în In

dustria județului Sibiu pînă la 
1 Mai se va obține în plus o pro
ducție în valoare de 125 milioa
ne leî. Se prevăd, între altele, să 
fie livrate suplimentar : 80 tone 
aliat, 40 autobasculante, 15 re- 
morci-basculante, mașini-unelte ., 
pentru Industria materialelor de 
construcții în valoare de 8 mi
lioane lei, 1 000 mc prefabricate ' 
din beton armat, 600 mc cheres
tea de fag. confecții textile în 
valoare de 3.2 milioane lei, 
50 000 mp țesături textile, 13 000 
perechi încălțăminte, 280 tone 
brînzeturi, 40 tone unt și altele.

• DESFAȘURÎND cu însufle
țire întrecerea socialistă, colec
tivul celei mai mari întreprin
deri industriale a Capitalei, u- 
zina „23 August*, a raportat rea
lizarea planului de producție la 
principalii indicatori pe primele 
4 luni ale anului. în perioada 
respectivă, sarcinile de produc
ție au fo<st depășite cu 12 la 
sută, iar planul de export cu 55 
la sută. Productivitatea muncii 
a crescut cu 4.4 la sută peste 
prevederi.

• COLECTIVE de muncitori 
din industria județului Bihor — 
români, maghiari și de alte na
ționalități —folosind cu pri
cepere potențialul uman, tehnic 
și material au reușit să îndepli
nească, la 26 aprilie, planul pro
ducției industriale pe primele 
patru luni. Antrenați în între
cerea socialistă pentru realiza
rea și depășirea angajamentelor 
luate, ei vor realiza pînă la fi
nele lunii o depășire a produc
ției globale de 7,4 la sută, în 
condițiile în care volumul pro
ducției este mai mare cu 22 la 
sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Activitate intensă la Șantierul 
naval din Galați

Au trecut cîteva luni 
de la lansarea acestei 
inițiative. Ce se întâm
plă în continuare ? 
Ne răspunde Dumitru 
Halaș, secretarul comi
tetului U.T.C. de la 
întreprinderea „Elec- 
trobanatul‘‘-Timișoara.

Trebuie să spunem că 
ceea ce ne-a preocupat 
cu deosebire după de
clanșarea acțiunii a fost, 
nici nu se putea altfel, 
cunoașterea la toate nive
lele, în cadrul întreprinde
rii, a inițiativei. Prin dis
cuțiile purtate în cadrul a- 
dunărilor generale U.T.C., 
prin popularizarea ace
steia, prin afișele puse în 
incinta întreprinderii, cit 
și prin intermediul gaze
tei „Lumina" editată de 
comitetul nostru U.T.C., 
în cinstea semicentenaru
lui.

Cît despre realizările 
obținute, trebuie să men
ționăm următoarele: în 
cadrul atelierului de me
canizări s-a terminat uti
lajul „Mașini de încercat

la șocuri pentru laborato
rul electromecanic", con
form angajamentului luat 
în cinstea semicentenaru
lui de tinerii de la Auto- 
utilare, în cadrul celor 600 
de ore muncă patriotică. 
Lucrarea a fost executată 
de brigada lui Katay Ște
fan. A fost, de asemenea, 
proiectat un cuptor de in
ducție de către tinerii de 
la atelierul de proiectare 
autoutilări sub conduce* 
rea tînărului inginer Cor
nel Chirluță.

La atelierul-școală, sub 
conducerea tînărului mai
stru Mureșan Pavel, a 
fost executată o mașină 
de găurit pentru burghie 
de 5—12 mm, un polizor 
dublu, diferite scule de 
mînă pentru uz propriu, 
mese de lucru cu 25 de 
menghine.

In ceea ce privește con
tribuția tinerior la îmbu
nătățirile constructive și 
funcționale ale unor utila
je aflate în lucru, pot a- 
răta că la automatul

(Continuare în 
pas. a IlI-a)
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Tovarășul Micolae Ceaușescu
a primit pe guvernatorul

orașului Tokio
Joi, 27 aprilie 1972, In cursul 

dimineții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe dr. Ryokichi Minobe, 
guvernatorul orașului Tokio, 
care, în fruntea unei delegații a 
capitalei nipone, se află într-o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
CC. al P.C.R., primarul general 
al municipiului București, și 
Petre Blajovici, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele

Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală.

A luat, de asemenea, parte 
Yoshito Shimoda, ambasadorul 
Japoniei la București.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia au 
fost relevate cursul ascendent al 
relațiilor româno-japoneze, ex
tinderea colaborării pe multi
ple planuri dintre România și 
Japonia. în acest context, s-a 
evidențiat aportul contactelor 
dintre municipalitățile din cele 
două țări, la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la amplificarea 
cadrului de cooperare bilaterală.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

întâlnirea tovarășului
9

NICOLAE CEAUSESCU
9

cu delegația P.C.
din Ceylon

Joi dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu delegația 
Partidului Comunist din Ceylon, 
formată din dr. S. A. Wickrema- 
singhe, președinte al partidului 
și C. Kumarasamy, membru al 
Biroului Politic al partidului 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită în țara 
noastră.

La convorbire au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al

• IN JUDEȚUL Argeș, țăranii 
cooperatori Împreună cu un mare 
număr de salariațl și tineri desfă
șoară, In aceste zile premergătoa
re sărbătorii de la 1 Mai, o vie ac
tivitate pe șantierele de Îmbună
tățiri funciare, în vederea realiză
rii cu succes a obiectivelor chemă
rii la Întrecere pe care oameni! 
muncii din această parte a țării 
au lar.sat-o în toamna anului tre
cut.

Pînă acum au fost efectuate lu
crări de desecări pe o suprafață 
de 3 750 ha., cu 250 ha. mai mult 
decft era prevăzut în angajamen
tul pe întregul an 1972, executln- 
du-se canale, a căror lungime se 
ridică la 167 km. Totodată, au fost 
scoase de sub efectele băltirilor 
23 310 ha. de teren agricol, față de 
18 000 ha. cit fusese stabilit inițial.

CHESONIȘTII
DE LA S.R.P. 1

ȘTIAU CĂ E GREU, EPUIZANT DE GREU

DAR NICI UNUL N-A BĂTUT ÎN RETRAGERE

• Ca rezultat al îmbună
tățirii sistemului de aprovi
zionare a furnalelor și a ri
dicării temperaturii aerului 
și gazului ce se utilizează în 
procesul de producție, in
dustria noastră metalurgică 
a economisit, de Ia începu
tul anului și pină în prezent, 
o cantitate de cocs cu aju
torul căreia se pot elabora 
peste 6 000 tone de fontă. 
Cele mai bune rezultate 
le-au obținut furnaliștii de 
la Hunedoara. Reșița și U- 
zina „Victoria** din Călan. X.

...Deviza întregului șantier constă în expresivi- I 
tatea a două cuvinte : ritm și calitate. Pentru a- . 
ceasta, cîteva duzini de buldozere și dragline sînt 
menținute în funcțiune aproape tot timpul, zi și 
noapte. Aici, pe șantierul sistemului de irigații 
Olt—Călmățui, din județul Teleorman, bilanțul 
fiecărei zile de muncă înseamnă mii de metri cub' 
de pămînt dislocat, pași serioși făcuți către celă
lalt capăt al suprafeței de aproape cincizeci de 
mii de hectare „închisă" către jaloanele pre 
zentului șantier. Privim graficul realizărilor zilni
ce din ultimele două săptămîni : depășiri constan
te de două, trei și chiar cinci procente ; judecind 
după rezultatele bune obținute, aprilie s-a încheiat i 
aici o dată cu începutul decadei a doua... O reu
șită înscrisă în tabloul succeselor dedicate zilei de 
1 Mai.

Pe șantier, însă „normalul" activității a fost per
turbat de veștile de la lotul stației de pompare

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a lll-a)
Sub mîinile lor „nava" de beton și-a recăpătat echilibrul. După două zile și două 

nopți, de lucru continuu totul a intrat în normal.

plantata chiar în malul Dunării. „Discrepante în 
structura solului, ceea ce este sinonim cu dificul
tăți maxime, risc am spune, în avansarea lucrării". 
Si chesonul abia a fost lansat pînâ la jumâtate. 
Se iau în continuare probe, sînt consultați specia
liști din cadrul Institutului de proiectări, din în- 
vățâmîntul superior se caută intens o soluție. O 
eventuală abandonare a lucrării ar echivala cu 
cîteva zeci de milioane de lei pierderi și cu o în
târziere de mai multe luni în cea ce privește in
trarea în probe a sistemului. Concluzia tuturor 
este că o accelerare a ritmului de lucru în zona 
solului mai dens ar asigura echilibrul în lansarea 
colosului de beton și oțel cîntărind cîteva mii de 
tone. Dar cum ? Sub presiune, echipele — limi-

Prezidiului Permanent, secr< r 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan . 
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In cadrul întâlnirii s-a proce
dat la un schimb de vederi și 
de informații asupra unor pro
bleme de interes reciproc pri
vind activitatea desfășurată de 
cele două partide, dezvoltarea 
relațiilor dintre P.C.R. și P.C. 
din Ceylon, unele probleme ale 
mișcării comuniste și muncito
rești, precum și aspecte actuale 
ale vieții internaționale.

Convorbirile au evidențiat do
rința comună de a extinde. în 
continuare, raporturile de cola
borare tovărășească dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Ceylon, în in
teresul întăririi prieteniei dintre 
cele două partide, al cauzei uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești.

Ambele partide s-au pronun
țat în favoarea dezvoltării le
găturilor pe plan economic, teh
nic, cultural și în alte domenii 
dintre România și Ceylon, pe 
baza independenței și egalității 
In drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului și 
avantajului reciproc, conside- 
rînd că aceasta corespunde in
tereselor celor două țări și po
poare, cauzei păcii, colaborării 
și securității internaționale.

Tn etirsul convorbirilor s-a 
subliniat necesitatea sprijinirii 
active a luptei forțelor revolu
ționare democratice progresiste, 
împotriva politicii imperialiste 
de dominație și agresiune, a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru dreptul tuturor 
națiunilor de a-și făuri viitorul 
conform voinței și aspirațiilor 
lor legitime.

P.C.R. și P.C. din Ceylon au 
exprimat hotărîrea lor de a mi
lita pentru dezvoltarea raportu
rilor de solidaritate și colabo
rare tovărășească cu toate par
tidele comuniste și muncitorești 
pe baza marxism-leninismului 
și Internaționalismului proletar, 
în folosul idealurilor socialismu
lui, democrației și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

In dezbatere : INTEGRAREA PROFESIONALĂ A TÎNĂRULUI

Gestul pe ca
re îl face Va
lentina Nicolae, 

potrivindu-și 
șnurul de la 
casca de protec
ție, i-a devenii 
de mult fami
liar. Cu cîtăva 
vreme în urmă 
cunoștea alte 
gesturi, cele ale 
muncii din sa
tul ei natal. Ve
nită apoi pe 
șantierul Com
binatului de în
grășăminte chi
mice din Slo
bozia, și-a con
tinuat deprinde
rea de a munci 
cu aceeași sîr- 
guință, așa cum 
făcuse în comu
na sa, însă a în
vățat gesturi noi 
cerute de noile 
condiții ale ac
tivității, de me
seria de electri
cian, pe care 
dorea s-o cu
noască. Zîmbe- 
tul care îi înso
țește acum miș
cările dovedește 
că între timp a 
ajuns să stăpâ
nească cu mul
tă siguranță și 
tainele uneia 
din pretențioa
sele profesii ale 
șantierului.

Foto-text:
PAVEL 
T1NJALĂ

Mîine, fiecare muncitor 
va fi absolvent de liceu;

ASTĂZI CITI LICEENI
POT DEVENI MUNCITORI ?
Civilizația industrială actuală 

se recomandă deopotrivă atît 
prin gradul ridicat de automa
tizare a procesului de produc
ție cît și printr-o continuă 
adîncire a diviziunii muncii. 
Este un adevăr confirmat cu 
prisosință de ultimele două de
cenii acela că, dezvoltarea in
dustrială a oricărei țări depin
de nemijlocit și de specializa
rea profesională permanentă a 
forței sale de muncă, speciali
zare posibilă numai în cazul u- 
nui grad sporit de cultură pro
fesională. Fără pretenția de a 
teoretiza, acesta ar fi* primul 
termen al unei posibile „ecuații 
profesionale". Al doilea termen 
— reclamat cu insistență de ex
plozia tehnico-științifică con
temporană — îl constituie un 
bogat și variat bagaj de cunoș
tințe de cultură generală. Spe
cializarea nu se rezumă doar la 
cunoașterea unui „fragment" al 
procesului tehnologic ci și la 
cunoașterea tuturor celorlalte 
ce compun întregul.

în țara noastră, acest dezide
rat contemporan major cu pro
funde implicații în viața socială, 
are drept consecință logică spe
cializarea permanentă a tuturor 
salariaților din industrie, eco
nomie, agricultură din celelalte 
domenii de activitate. In indus
trie, ponderea muncitorilor ab
solvenți ai învățămîntului pro
fesional de toate formele este 
un fapt împlinit nu numai ci

fric dar și din punct de vedere 
calitativ. Un procent destul de 
mare din această categorie de 
muncitori sînt absolvenți ai li-

• Specializarea, o con
diție elementară a pro
gresului social • Sîn- 
tem, indiferent de vîrs- 
tă, prima generație de 
constructori ai societă
ții socialiste multilate
ral dezvoltate * Drumul 
împlinirii noastre ca 
oameni, prin muncă, 
este deschis fiecăruia !

ceului seral. Generalizarea în
vățămîntului de zece ani, ur
mată de cursuri de calificare la 
locul de producție sau de alte 
forme ce-și vor dovedi consist 
tenta și oportunitatea, va face 
din ce in ce mai fertilă relația

obligatorie între cei doi termeni 
ai ecuației amintite.

Un număr mare de absolvenți 
de liceu au intrat sau vor intra 
în producție ca muncitori. O 
largă rețea de învățămînt : 
cursuri de calificare și specia
lizare le stă la dispoziție, vine 
în întâmpinarea integrării lor în 
activitatea productivă. Numai în 
1972, conform unor date furni
zate de Ministerul Muncii și a-, 
supra cărora vom reveni, a- 
ceastă rețea va cuprinde 29 400 
de tineri care au absolvit liceul. 
Le stă la dispoziție o gamă va
riată de meserii, din toate do
meniile de activitate industrială, 
există o serie întreagă de avan
taje de care ei vor beneficia pe 
parcurs. în mod firesc, integra
rea în producție a acestor ti
neri relevă în desfășurarea sa 
o serie de aspecte ce se cer dis
cutate, și apoi rezolvate cu 
promptitudine.

Dezbaterea pe care ne-o pro
punem, și în cadrul căreia pu
blicăm astăzi, în pagina a IlI-a, 
prima intervenție, are ca scop 
tocmai discutarea celor mai 
viabile căi de antrenare a ti
nerilor absolvenți de liceu în 
producție, pornind de la rezul
tatele convingătoare obținute 
de aceia care, devenind munci
tori, au probat conștiința lor 
cetățenească matură, au pornit 
pe drumul împlinirii lor ca oa
meni.

Gîndirea vie
de NICOLAE IOANA

Pe orice.treâptă a evoluției sole omul o visați Visul său 
fund însoțit tot timpul de dorința nestrămutată o reali
zării. A visat pentru artă, pentru cunoaștere, pentru semeni, 
iar cînd timpul ii arata limitele unei epoci date, visul a 
fost, acela care i-a întirxs aripile în viitor spre reliefurile 
unei lumi încă necunoscute.
, Visînd, omul o ajuns însă să-și cunoască vrerea și să 
interpună între el și lume un sistem uriaș informațional 
care i-a ușurat munca dar și pătrunderea rapidă a feno
menelor.

Omul modern, cel care tronează peste ființa lumii 
cu dezinvoltură și traversează confortabil oceanul 
timpului, posesor al unor taine fără de egal în 
istoria cunoașterii este și rdmîne un produs al său 
și al epocilor, capabil de perfectări și mutații infinite. El 
se așează confortabil în fața televizorului și află lucruri 
de care altădată or fi fost lipsit, deschide radioul si culege 
informații din diverse colțuri ale pămîntului. El află vești 
deopotrivă din .lumea politicii, artei, industriei, fiind „mar
torul*.celor mai. vii și zguduitoare evenimente dar și celor 
mai picante curiozități. Omul modern este supus unui con
fortabil sistem informațional, i se servește pe „tavă* lu
mea, universul, tot ceea ce altfel nu i-ar fi fost îngăduit 
ochiului liber, ființei sale limitate ca timp și ca spațiu. 
Cîmpul vieții sale .este dilatat, saturat, iar el avid de a ști 
și de a se contopi cu evenimentele, primește acest univers 
capabil nu. numai de a se regenera dar și de a se dez
volta continuu.

Aceasta este numai o față a omului modern, o 
evidențiere a condiției sale care nu se opune gîn- 
dirii vii ci, dimpotrivă, o favorizează, fiind un fundal pe 
care tentaculele iscoditoare ale spiritului mereu se întind. 
Dar în acest confortabil univers, în acest teatru al lumii 
la domiciliu în cazul cînd luciditatea și integritatea ființei 
umane nu se distribuie rațional apar și unele forme ale 
închistării, (simptomele comodității I), producînd o limitare 
în situația acelor oameni care, obișnuiți să primească totul 
de-a gata, se situează pe o poziție pasivă, considerînd că 
atît cît îi este oferit îi e destul. Evident 
inconsistența sistemului informațional ci, 
aceea a comodității.

Continua frămîntare și desecare 
printre altele și la nașterea acestui ____ „
toate calitățile lui de excepție nu poate și nici nu-și 
propune să înlocuiască zbaterea vie, mișcarea perpetuă a

(Continuare in pag. a 11 -a)

nu este vorba de 
cum spuneam, de



„SClNTEIA TINERETULUI- pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET VINERI 28 APRILIE 1972

PRiniRE LA CC AL P C R.
nu..... . «jmfomțSwnMii! ........■MliS

TRICOLORII AU SOSIT LA BUDAPESTA

Joi dimineața, tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delega
ția de activiști ai filialei Asocia
ției de prietenie sovieto-română 
din R.S.S. Letonă, condusă de 
tovarășul Raman Gebert Geber- 
tovici, membru al Prezidiului 
Asociației letone de prietenie și 
legături culturale cu străinăta
tea, președintele Uniunii compo
zitorilor din R.S.S. Letonă, care, 
la invitația Consiliului General

CRONICA 
U. T. C.

Joi s-a înapoiat în țară, 
venind din R.P. Polonă, to
varășul Săraru Ion, acti
vist al Comitetului Executiv 
al U.A.SiR., care a partici
pat la seminarul internațio
nal de la Cracovia cu tema : 
„Lenin și educația tinere
tului".

Joi s-a înapoiat în țară, 
venind de Ia Helsinki, dele
gația U.A.S.R., formată din 
tovarășii Dan Bârliba, se
cretar al Consiliului U.A.S.R., 
Nicolae Danavoina, repre
zentantul permanent al 
U.A.S.R. la Uniunea Inter
națională a Studenților, și 
Eugeniu Patriche, secretar 
general al revistei „Viața 
Studențească", care a parti
cipat la întîlnirea euro
peană a uniunilor naționale 
studențești.

La Aeroportul București- 
Otopeni, delegația U.A.S.R. 
a fost întîmpinată de tova
rășul Sorin Ionescu. secre
tar al Consiliului U.A.S.R., 
de activiști ai Comitetului 
Executiv al U.A.S.R.

APA IN OBIECTIVUL 
CERCETĂRII

Apa — acest element atît de 
familiar omului — continuă să 
râmînă în aten(ia specialiștilor. 
Pe de o parte pentru faptul că 
rezervele de apă potabilă ale 
Terrei scad într-un ritm îngri
jorător, iar pe de altă parte 
pentru simplul motiv că ceea 
ce rezultă din combinarea a 
doi atomi de hidrogen cu unul 
de oxigen continuă să repre
zinte un inamic de temut al 
metalului și chiar al maselor 
plastice. Experți din tot mai 
multe țări sint de acord cu 
faptul că instalațiile ce utili
zează apa constituie principa
lul mijloc cu care se poate ac
ționa în asemenea cazuri.

Specialiștii de la Gebauer — 
Lehrner din Viena au realizat 
un ventil cu termostat pentru 
reglarea automată a radiatoa
relor în funcție de temperatura 
pe care o dorim în cameră. 
Dacă radiația solară sau apara
tele electrocasnice măresc tem
peratura camerei, aparatul va 
reduce circulația apei calde în 
radiator. Din contră, în caz de 
frig accentuat, către elemenții 
radiatorului va fi dirijată o 
cantitate sporită de apă. Crește 
astfel confortul în apartamente 
dar se obțin și însemnate eco
nomii de apă printr-o folosire 
rațională a acesteia. Acolo 
unde se utilizează amestecul 
de apă fierbinte și rece, este 
suficientă o întrerupere acci
dentală a celei din urmă pen
tru ca, racorduri și garnituri, 
conducte și instalații să fie 
compromise. Echiparea unui 
termostat Grohe cu automate 
de siguranță a permis punerea 
la dispoziția industriei șl a con
structorilor a celui mai eficient 
sistem de evitare a unor ase
menea accidente.

I. VOICU

— Ce procent îmi revine mie ?
— Cinci la sută din totalul 

venitului.
— Nu-i cam puțin?
— Deloc, domnule doctor.
Străinul tuși, mijindu-și ochii 

pe sub ochelarii cu lentile groa
se de aur. Faceți socoteala că, 
de fapt, eu îmi asum toate riscu
rile. Că mai trebuie să „ung o 
mulțime de osii", și asta costă, 
o știți prea bine. Și mai gîndi- 
ți-vă că aoest cinci la sută în
seamnă multe zeci de mii de 
dolari !

— Da, dar și eu... începu băr
batul înalt, cu fruntea boltită, 
căruia străinul i se adresase cu 
titlul de doctor.

Nu își termină, însă, ideea. 
Soneria țîrîi scurt, de trei ori.

— Stați așa, spune doctorul 
calm. Adunați repede hîrtiile. 
Mă duc să văd cine e. Și păși 
repede fără zgomot, pînă la ușa 
de intrare a apartamentului. 
Privi prin vizor. De partea cea
laltă, o inofensivă bonetă de 
poștaș. Doctorul deschise ușa 
liniștit. Dar. păli de surprindere 
cînd, în urma poștașului, încă 
trei necunoscuți intrară în apar
tament.

— Ce-1 asta ? Cine sîntețî 
dumneavoastră ?

Unul dintre cei trei scoase o 
legitimație, la a cărei vedere 
doctorul încremeni.

— Dumneata, te rog, mai ră- 
«îii. Avem nevoie de un martor, 

A.R.L.U.S., a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participat tovarășul 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., membru în Biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

★
în aceeași zi, delegația a pă

răsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

Joi dimineața, a plecat la Co
penhaga tovarășul Miu Dobres- 
cu, membru supleant al Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care va asista la lucră
rile Congresului Partidului So
cialist Popular din Danemarca.

Sub auspioiile Academiei Re
publicii Socialiste România și 
ale Academiei de științe sociale 
și politice, joi a avut ldc în Ca
pitală o sesiune comemorativă 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la moartea lui Ion He- 
liade-Rădulescu.

Cu prilejul deschiderii la 
București a expoziției de artă 
italiană „Secolul de aur al pic
turii napolitane", ambasadorul 
Italiei, Niccolo Moscato, a ofe
rit, joi seara, o recepție.

Pledoarie pentru o susținută
PROPAGANDĂ TURISTICĂ

Implicațiile cu rezonanțe con
siderabile în sfera vieții sociale, 
pe care le are turismul, impun 
studierea și dirijarea lui după 
criterii științifice, rezultate în 
primul rînd dintr-un permanent 
dialog între organizatorul de tu
rism și turiști. Dintre numeroa
sele aspecte ale turismului mo
dern, de mare importanță este 
informarea și formarea turistică 
a maselor de turiști potențiali și 
a cadrelor necesare organizării și 
coordonării activităților turistice. 
Acest aspect capătă semnifica
ții deosebite în cazul turismului 
de tineret. Biroul de Turism 
pentru Tineret, agențiile sale din 
județe, sectoarele de turism din 
cadrul comitetelor județene ale 
U.T.C. și cercurile de turism din 
întreprinderi, instituții și comu
ne au desfășurat în cei patru ani 
de existență a turismului de ti
neret organizat de U.T.C., o 
susținută propagandă turistică în 
rîndul tinerilor, avînd drept 
prim scop militarea pentru un 
turism cu multiple valențe edu
cative și instructive.

Considerăm că sarcina princi
pală a propagandei turistice în 
rîndurile tineretului este răs- 
pîndirea ideilor care susțin și 
călăuzesc turismul, prezentând și 
argumentând caracterul lui de o- 
dihnă activă, rolul pe care îl are 
în lărgirea bagajului de cunoș
tințe, prezentând turismul ca 
mijloc de cunoaștere și îndrăgire 
a frumuseților patriei, a bogății
lor spirituale și materiale ale 
poporului, a tradițiilor de mun
că și de luptă ale înaintașilor, a 
realizărilor prestigioase din anii 
socialismului. însemnat este ro
lul turismului și în dezvoltarea 
fizică, armonioasă, a organismu
lui, în educarea patriotică și in- 
terhaționalîstă a tinerilor, în cu
noașterea și prețuirea reciprocă 
între popoare, în propagarea 
ideilor de pace, progres și coo
perare. Trebuie avut în vedere 
și faptul că turismul este un ex
celent prilej de însușire a unor 
deprinderi practice, și de adap
tare la condițiile de colectiv, o 
replică pe care o dăm unor con
secințe care derivă din ritmuri 
alerte de viață.

în cazul turismului de tineret 
asigurarea accesibilității diferite
lor categorii de tineri la cele 
mai variate forme de turism se 

i se adresă un al doilea poșta
șului...

— De fapt, ce reprezintă pen
tru munca unui ofițer de secu
ritate momentul prinderii unul 
infractor ?

Tînărul slăbuț, cu ochii as
cunși de sprîncenele neobișnuit 
de dese pentru un blond, nu ne-a 
răspuns imediat Se gîndea, pro
babil, la diversitatea situațiilor 
prin care trecuse, la orele lungi 
de veghe, la neprevăzutul pe 
care-1 presupune orice urmă
rire...

— Cel ce privesc din afară 
munca noastră au prejudecata 
că toate acțiunile sînt însoțite 
de spectaculos, de un inevitabil 
senzațional. Cu riscul să-i deza
măgesc, trebuie să spun că nu e 
chiar așa. Destul de rar în mun
ca noastră se ivește aventura 
propriuTzisă, mai ales acum cînd 
a crescut nemăsurat de mult 
sprijinul cetățenilor, înțelegerea 
și vigilența lor. Momentul cînd 
ajungi să-1 reții pe infractor 
este, poate, cel mai puțin spec
taculos. Mult mai dificil, mai 
complex este procesul de adu
nare și verificare a probelor, 
a documentelor. Nu poți să-1 a- 
cuzi fără să ai convingerea In
timă, perfect argumentată de 
probe, că omul respectiv este 
vinovat, că activitatea lui re
prezintă un pericol pentru so
cietate și că nu se pot folosi, e-

UNITĂȚI FRUNTAȘE PE TARĂ ÎN 
ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE ANUL 1971

• FESTIVITĂȚI DE ÎNMÎNARE A ÎNALTELOR DISTINCȚII
Institutului de cercetări chimi

ce ICECHIM — unitate care a 
fost distinsă pentru a treia oară 
consecutiv cu Ordinul Muncii, 
Clasa I — i s-a decernat joi 
după amiază Steagul roșu și 
Diploma de institut fruntaș pe 
țară pentru rezultatele obținute 
în anul 1971.

La festivitatea care a avut loc 
cu acest prilej, ing. Tiberiu 
Gheorghe Ardeleanu, director 
adjunct științific al institutului, 
a subliniat contribuția unității 
la dezvoltarea -industriei chimi
ce, aportul său la îmbogățirea 
tezaurului științific internațio
nal.

lnmînînd distincțiile, prof. 
Constantin Dinculescu, membru 
el Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Consiliului Național al 
inginerilor și tehnicienilor, a 
urat colectivului Institutului noi 
succese în activitatea sa dedi
cată dezvoltării și ridicării pres
tigiului chimiei românești.

în încheierea festivității, par
ticipants au adresat o telegra
mă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care asigură conducerea de par
tid, pe secretarul general, că își 
vor concentra și în viitor toate 
forțele pentru a îndeplini și de
păși sarcinile ce le revin din 
cadrul planului anual și al în

realizează prin practicarea unor 
tarife reduse pentru transport și 
servicii, datorită atât unor faci
lități create de stat cît și folo
sirii unor baze simple» dar co
mode și avînd condiții civilizate. 
Propaganda turistică ar trebui 
să-și propună să acrediteze în 
rîndul tinerilor practicarea turis
mului itinerant, pe jos sau cu 
mijloace de transport puțin cos
tisitoare, să mobilizeze tineretul 
la amenajarea unor baze pro
prii și să militeze pentru folo
sirea lor rațională, pentru buna 
lor gospodărire, pentru o opinie 
colectivă împotriva celor care 
deteriorează bunurile comune.

Parte integrantă a educației 
turistice pe care trebuie s-o rea
lizăm în rîndurile tinerilor este 
și cultivarea dragostei pentru 
natură, a interesului față de cu
noașterea tainelor ei și a con
științei răspunderii pe care o a- 
vem cu toții pentru ocrotirea 
monumentelor naturii, pentru 
conservarea ei, în general.

Pentru propagarea acestor idei 
avem la îndemînă o gamă va
riată de forme și mijloace, une
le specifice organizării noastre, 
altele general valabile-

Menționăm, în primul rînd, 
„colțurile turistice" amenajate în 
cercurile de turism. Concepute 
ca tribune de propagandă turis
tică cu rol deosebit în informa
rea si formarea turistică a mase
lor largi de tineri, colțurile tu
ristice răspund menirii lor acolo 
unde preocuparea pentru organi
zarea turismului de tineret nu 
este formală, întâmplătoare. Nu
meroase articole care prezintă 
problemele actuale ale turismu
lui de tineret, materiale metodi
ce cu privire la organizarea di
feritelor activități turistice, dări 
de seamă și fotografii asupra 
excursiilor și drumețiilor orga
nizate de cerc, materiale de 
popularizare a itinerarelor 
B.T.T., etc. se bucură, în gene
ral, de aprecieri din partea ti
nerilor. Inițiative ca ace
lea ale agențiilor B.T.T. Mu
reș și Constanța, care coor
donează activitatea colțurilor 
turistice din județ și organizea
ză concursuri pentru „cel mal 
bun colț turistic" se cuvin gene
ralizate. La fel amenajarea unor 
biblioteci de specialitate pe lin
gă agențiile B.T.T., expoziții iti

ventual, alte mijloace pentru a-1 
întoarce pe calea cea bună, pen
tru a-1 împiedica să-și finalizeze 
intențiile infracționale. Acestea 
au fost, de fapt, gîndurlle mele, 
și atunci cînd am fost sesizat și 
am început să mă ocup de acest 
caz.

în restaurantul unul mare ho
tel bucureștean, inginerul M., 
specialist al unei firme româ
nești de comerț exterior, își con
suma liniștit cafeaua, împreună 
cu un cunoscut, inginerul-doctor 
L. De la o masă învecinată, o 
femeie frumoasă, între două 
vîrste, acompaniată de un băr
bat care după îmbrăcăminte pă
rea străin, le arunca ocheade 
insistente. La un moment dat ea 
se ridică și veni la masa celor 
doi.

— Scuzați-mi impolitețea, 
domnilor. Prietenul meu, dom
nul K. ar fi îneîntat să vă cu
noască.

Cei doi bărbați își aruncară o 
privire scurtă.

— Pentru ce ? întrebă ingine
rul M.

— Pentru că e străin și, pur 
șl simplu, vrea să discute cu ci
neva care îi înțelege limba. Se 
pare că dumneavoastră îndepli
niți această condiție, pe cînd eu, 
mai puțin.

— De acord, rosti inginerul- 
doctor L. Și cei doi amici o ur
mară pe necunoscută la masa 

tregului cincinal. Dezvoltînd ex
periența aciîmulată de institu
tul nostru — se spune în tele
gramă — ne angajăm să fina
lizăm în acest an cercetări în 
măsură să furnizeze documen
tații necesare pentru proiecta
rea de instalații industriale co
respunzătoare unei producții a- 
nuale în valoare de 930 milioa
ne lei.

In întâmpinarea Conferinței 
naționale a partidului, lucrăto
rii Institutului, în frunte cu co
muniștii, se alătură cu hotărîre 
tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, în activitatea pe 
care o desfășoară pentru dez
voltarea continuă a economiei 
noastre naționale.

★
în sala „Finanțe Bănci" din 

Capitală a avut loc, joi, solem
nitatea înmînării Steagului roșu 
și Diplomei de unitate fruntașă 
pe țară în întrecerea socialistă 
pe anul 1971 Institutului de pro
iectări și cercetări pentru in
dustria metalelor neferoase și 
rare (I.M.N.R.)-București.

Luînd cuvîntul, în cadrul adu
nării, ing. Gh. Bujgoi, directo
rul Institutului, a înfățișat unele 
din realizările obținute de cer
cetători în primul an al cinci
nalului, subliniind că înaltele 
distincții acordate acestei uni
tăți de cercetare constituie un 
stimulent pentru mobilizarea în 

nerante de fotografii turistice, 
brigăzi complexe de specialitate 
care se întâlnesc cu mari colecti
ve de tineri în fața cărora pre
zintă expuneri pe teme turisti
ce, proiectează diapozitive, răs
pund la întrebări.

A intrat în practica tuturor 
comitetelor județene ale U.T.C. 
ca fiecare instruire a activiști
lor salariați și extrabugetari să 
fie completată și cu probleme de 
turism, contribuind astfel la 
buna pregătire, în primul rînd, 
a celor care sînt chemați să rea
lizeze sarcinile turismului de ti
neret.

Deși s-au obținut o seamă de 
realizări în domeniul propagan
dei turistice, deși sîntem, după 
patru ani de activitate, depozita
rii unei experiențe valoroase, nu 
putem spune că s-a făcut sufi
cient. în primul rînd. este ne
cesar ca unele agenții și sectoa
re de turism din județe să în
țeleagă că propaganda turistică 
nu este o sarcină în exclusivita
te a B.T.T. Agențiile, sectoarele 
ș[ cercurile de turism trebuie 
să-și formeze colective investite 
cu responsabilități în acest do
meniu și să-și stabilească pla
nuri concrete de activitate. Pen
tru asigurarea calității propa
gandei pe care o desfășurăm, 
este necesar să ne sprijinim în
tr-o mai mare măsură pe pri
ceperea și experiența unor tu
riști pasionați, cu merite deose
bite în promovarea turismului, 
specialiști recunoscuți în cele 
mai variate domenii cu care se 
interferează turismul. O mai 
mare răspîndire trebuie să ca
pete formele de propagandă vie 
în direct contact cu tinerii (con
ferințe, expuneri, expoziții, pro
iecții de filme și diapozitive, în
tâlniri între turiști etc.).

1972 este anul Semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Comu
nist. în cinstea acestei mari 
sărbători a întregului nostru ti
neret, B.T.T. și-a orientat prin
cipalele activități spre cunoaș
terea istoriei și tradițiilor de 
luptă ale organizației noastre. De 
mare importanță, prin posibili
tățile largi pe care le oferă în 
acest sens, sînt ciclul de activi
tăți turistice „Tineri — să ne 
cunoaștem patria socialistă" și 
acțiunea turistică „Floarea de 

străinului. M. nu-și mai amintea 
de numărul paharelor. Știa 
doar că, după ce străinul plă
tise whisky-ul consumat, ple
caseră cu un taxi într-o direc
ție necunoscută. Opriseră în- 
tr-un cartier mărginaș, în fața 
unei vile bine întreținute. Le 
deschise un bătrînel care se re
comandă drept soțul doamnei 
ce-i abordase. Fură aduse noi 
păhărele cu alcool. Spre miezul 
nopții, după ce schimbaseră tot 
felul de impresii, domnul K. le 
propuse o afacere, cum zicea el, 
„înfiorător" de avantajoasă.

— Domnilor, riscul dumnea
voastră e minim. Societatea mea 
are nevoie de această materie 
primă și mă oblig să rezolv 
toate problemele legate de în
cheierea contractelor, de trans
port și, bine înțeles, de cîștigul 
dumneavoastră, depus sub cifru 
la o bancă dintr-o altă țară. 
Tot ce trebuie să faceți este să 
prezentați și să susțineți ofer
tele firmei mele ca fiind cele 
mai avantajoase. Pentru asta 
puteți folosi datele din acest 
dosar.

— Cînd inginerul M. îmi re
lata toată această întâmplare nu 
ini-a venit să cred. Dar omul 
ne-a oferit date concrete, pe 
care, verificîndu-le, ne-am con
vins că e necesar să acționăm. 
Propunerile „tentante" ale străi
nului, care nu rodiseră pe fon

continuare a eforturilor între
gului colectiv pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor asumate 
pe anul 1972 și anii următori.

înmînTnd distincțiile, Gheor
ghe Stuparu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, a urat 
proiectanților și cercetătorilor 
noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară pentru promo
varea progresului tehnic în in
dustria metalelor neferoase și 
rare. Colectivul Institutului a 
fost felicitat, de asemenea, de 
Florian Băgăluț, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice.

. S-a adoptat apoi o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, printre altele : Animați 
de perspectiva dezvoltării acti
vității noastre în cincinalul ac
tual, ne propunem să ne supli
mentăm angajamentele adueîn- 
du-ne astfel pe deplin con
tribuția la izbînzile mereu mal 
mari ale socialismului în patria 
noastră. Asigurăm Partidul Co
munist Român, Comitetul 8ău 
Central, pe dumneavoastră mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom înzeci e- 
forturile pentru realizarea la un 
înalt nivel a sarcinilor ce ne re
vin, pentru a justifica prin noi 
fapte că sîntem și vom fi per
manent la înălțimea încrederii 
și prețuirii ce ne sînt acordate.

colț". Popularizarea permanentă 
a acestor activități și a rezulta
telor obținute în timpul desfă
șurării lor, constituie o sarcină 
principală a propagandei turisti
ce, care va trebui să folosească, 
cu pricepere, toate formele și 
mijloacele de care dispune.

CONSTANTIN-LAURIAN 
URSU

șef de comisie la Biroul 
de Turism pentru Tineret

(Urmare din pag. I)

personalității omului. Omul niciodată nu se poate opri din 
drumul său zicînd că aici e bine, aici mâ așez pentru 
totdeauna. Calitatea sa esențială este veșnica și mereu noua 
iscodire a lumii iar capacitatea de pătrundere cu care este 
înzestrat nu încetează, pe orice treaptă a informării și a 
confortului s-ar afla. Astfel câ pe lîngâ ecranul de cinema 
și de televizor în fafa cărora stâ o bună parte din timpul 
sau, uneori fără nici un efort, îi mai sînt puse la îndemînă 
o serie de date și de mijloace spre care el trebuie sâ în
tindă mîna, cum ar fi Cartea, revistele de specialitate în 
stare, printre altele, sâ-i croiască un limbaj și sâ-i aprindă 
imaginația, sistemul de informare fără acestea fiind în 
parte văduvit. Măi mult decît atît, el nu este un simplu 
spectator ol lumii, dar și un transformator ol ei, un com
plex profund de idei, lor aceasta îl obligă la o smulgere 
continuă din mrejele unei astfel de țesături informaționale 
nu pentru a o 000*11 sau disprețul, ci pentru a o diseca in 
propria gîndire.

Socialismul creează condițiile unei împletiri per
manente a visului, a gîndirii creatoare cu înfăptuirea. 
Unificarea și folosirea mijloacelor diverse de cunoaștere 
și de informare în care spectaculosul servit să se îmbine 
cu efortul găsirii unor imagini și.date noi despre oameni 
și fenomene este calea atingerii integralității, eliminării 
îndhistârii și pasivității.

Omul modern, stăpînitor ol unor arii întinse, are nevoie 
de întreaga sa gamă de intuiții și. acțiuni de relee și 
moduri și el nu-și poate substitui nici unei invenții și nici 
unei imagini, imaginea globala a personalității lui. Iar .dacă 
el conservă o imagine despre sine, este aceea a unei pri
viri continue în timp.

Acțiunii oarbe, omul îi opune gîndirea lucidă, previziu
nea, visul.

dul cinstit al inginerului M., gă
siseră în schimb teren fertil în 
L„ un cadru valoros, pînă a- 
tunci fără pată, pe care nu-1 
puteam crede capabil de indife
rență sau rele intenții față de 
interesele economiei naționale, 
în al cărei angrenaj ocupa, de 
altfel, o funcție de răspundere. 
Am continuat verificările. Doc- 
torul-inginer L. apucase să în
ceapă activitatea infracțională, 
sâ furnizeze o serie de date, 
documentații, străinului. Să pre
gătească, în sectorul de care răs
pundea, marea „afacere" propu
să de străin. Aș fi vrut să in
tervin, să-1 previn, dar era prea 
tîrziu. Nu aș fi reușit, poate, 
decît să-1 fac să-șî dubleze pre
cauțiile, să acționeze, eventual, 
pe altă filieră. în plus, nu prin- 
sesem încă bine firul întregii a- 
fac^ri, nu știam, de fapt, cîte 
persoane sînt implicate, care 
sînt modalitățile de legătură, de 
transmitere a informațiilor. Zile 
și nopți la rînd eu și colegii mei 
am adunat datele-probe, am a- 
sistat la întâlnirile dintre stră
in. L și alte două-trei persoane 
care, cu sau fără voie, erau im
plicate în acest caz.

— Vă satisfăcea faptul că ați 
intrat de la început pe o pistă 
bună ? Că firele se legau unul 
de altul și cazul ajunsese foarte 
repede în faza de rezolvare ?

— Nu. Pur și simplu, mă în
durera faptul că am dreptate, că 
mi se verifică ipotezele. Aș fi 
preferat să mi se infirme. Aștep
tam cu emoție ca L. să ceară 
sprijinul nostru, să denunțe el 
însuși intențiile veroase ale stră
inului. Da, atunci aș fi trăit, în- 
tr-adevăr, un moment de maxi
mă satisfacție. De fapt, nu o dată 
am avut asemenea satisfacții, 
poate paradoxale. Și nu mi-a 
părut rău de munca depusă, de 
orele de nesomn, atunci cînd 
bănuielile s-au dovedit iluzorii,

Echipa noastră a sosit aici ieri 
dimineața. La aeroport a fost în- 
tîmpinată de reprezentanți ai 
Ambasadei române la Budapesta, 
în frunte cu tov. ambasador loan 
Cotoț. Din partea Federației 
maghiare a fost prezent Petri 
Sandor, secretarul general.

Echipa a fost găzduită, cum se 
știa, la Grand Hotel, situat în 
insula Margareta. Ieri după- 
amiază, întregul lot a făcut un 
antrenament de acomodare pe 
Nepstadion, la aceeași oră la ca
re va începe meciul. Astăzi, 
după cum ne-a declarat Angelo 
Niculescu, programul prevede un

In PERSPECTIVĂ: EUROPENELE universitare DE FOTBAL ;

Șl SELECȚIONATA 
STUDENȚEASCĂ ARE GRIJI I

Simțim, fiecare dintre micro
biștii în ale fotbalului, cît de 
ridicat este tonusul acestui se
zon : tricolorii intră, sîmbătă 
seara, în marea confruntare 
pentru marea calificare în semi
finalele Cupei Europei, olimpi
cii sînt și ei în fierbere fiindcă 
șchioapătă iar decisiva cu da
nezii bate la ușă, campionatul 
intern s-a relansat și nici U.T.A. 
nu e sigură de titlu, nici Poli
tehnica ieșeană nu e sigură de 
rămînerea în „A", ca să nu mai 
vorbim că lupta pentru promo
vare dintre Sportul studențesc 
și Progresul a dat în clocot. în 
asemenea circumstanțe, este 
parcă de înțeles de ce opinia 
fotbalistică și presa nu se per
pelesc la jarul pe care încearcă 
să-1 aprindă cei ce se ocupă de 
pregătirea selecționatei studen
țești. Mai ales că Europenele 
universitare — care, se știe, se 
vor disputa la noi acasă — sînt 
programate abia pentru 19 iulie.

Totuși, simțul de prevedere și 
simțul responsabilității, dorința 
unanimă și îndreptățită de a 
cîștiga aceste europene (la care 
selecționata noastră universitară 
s-a clasat în Spania pe locul III 
și în Iugoslavia pe locul IV) ne 
fac pe mulți dintre cei apropiați

cînd oel vizați s-au dovedit 
oameni cinstiți, devotați. Ceea 
ce, din păcate, nu s-a întâmplat 
însă în cazul de față.

Cu o tenacitate șl o perseve
rență abil mascate, L. și com
plicele lui din străinătate pu
neau la punct ultimele detalii 
ale actului dușmănos pe care 
vroiau să-1 comită. Dar acum 
fiecare mișcare a lor era cunos
cută. Infractorii trăiau deja cu 
iluzia că au reușit, că totul 
merge ca pe roate. în seara a- 
ceea, în vila complicei lui L., 
denumită convențional „punctul 
igrec". ei își împărțeau, de-a- 
cum, „procentele", dolarii ne
cinstei. în acel moment, toți cei 
care conlucrau la rezolvarea 
cazului au fost alertați. Era ne
cesară surprinderea infractori
lor în flagrant delict Aici a fo6t 
de mare ajutor factorul poștal 
căruia i s-a cerut sprijinul. O- 
mul, deși avizat că vom efectua 
o arestare, nu a șovăit nici o 
clipă. Cei doi complici nu au 
mai putut opune nici o rezisten
ță. Asupra lor și la fața locului 
au fost găsite și toate corpurile 
delicte...

— Cazul se încheiase ?
— Nu. De fapt, nu era decît 

preludiul unui „dialog" între an
chetatori și infractorii reținuți. 
Al unui „duel" al inteligen
țelor. la fel de ascuțit ca 
și pînă acum, purtat însă, de 
data asta, fățiș, fără menaja
mente. Deși i-am pus în față 
toate probele, deși complicele 
lui recunoscuse imediat, „docto
rul L.“ a acceptat mai greu să se 
destăinuie. să își asume răspun
derea faptelor comise. Pînă la 
urmă a trebuit, însă, să se recu
noască învins. Abia acum mun
ca mea se terminase c*u adevă
rat. Abia acum L. și complicele 
lui fuseseră făcuți cu adevărat 

antrenament în cursul dimineții 
pe un teren din insulă, apoi o 
plimbare de agrement. După- 
amiază, ca de obicei, se va vizio
na un film distractiv. Stînd în 
preajma echipei am constatat o 
bună dispoziție și destul calm. 
Omul cu un calm imperturbabil 
și o dispoziție tonică — Angelo 
Niculescu. Dar despre ce gîndesc 
băieții înaintea acestui meci atît 
de important în corespondența 
de mîine.

Se cunosc arbitrii : englezii 
Smith (la centru), Biddle și Gill 
(la margine).

mișcării fotbalistice studențești 
(U.A.S.R., Ministerul Educației 
și învățămîntului, C.N.E.F.S. și 
F.R.F., presa de tineret și stu
dențească) să fim cu tot sufle
tul și gîndul la partida de la 
Budapesta, dar să veghem și 
cum se pregătesc viitorii trico
lori universitari.

Pînă acum au fost încercați 
— dintre cei 70 de jucători stu- 
denți care activează în diviziile 
„A" și „B" — vreo 20, conside
rați mai buni. In trei partide de 
verificare s-a observat că avem 
toate șansele să aliniem o selec
ționată capabilă să materiali
zeze intențiile noastre. De la 
Cluj, Pexa, Uifăleanu, portarii 
Ștefan și Moldovan, Mihăilă, 
Fanea Lazăr, Barbu și Muntea- 
nu : de Ia Craiova, Deselnicu, 
Velea, Strîmbeanu, Oblemenco 
și Țarălungă ; de la Iași, 
Cuperman, Lupulescu, Stoi- 
cescu ; de la Rapid, An- 
ghelescu — iată jucătorii care 
s-au impus deja, care par
ticipă la pregătiri și care e 
foarte probabil să rămînă în 
Iotul definitiv. De altfel, proba
bil că tot aceștia vor face și a- 
propiata deplasare în Ungaria, 
unde selecționata noastră pro
babil va juca două partide 
(6 mai — cu selecționata olim
pică ; 10 mai — cu o altă echi
pă) și posibilul turneu din iu
nie (în Franța sau Grecia sau 
U.R.S.S.). După încheierea cam
pionatului divizionar „B“, vor 
mai putea fi verificați pentru 
selecționată și Jurcă și Sandu 
Mircea (Sportul studențesc), Tu- 
dorie și Bezman (Politehnica 
Galați), Pelea (Știința Bacău) și 
Mehedințu (Poli Timișoara). Ca 
să nu mai vorbim și de Anca, 
Radu Nunweiller sau Dinu, 
dintre tricolorii studenți, care 
pot întări selecționata univer-

• CAMPIONATELE internațio
nale de tenis ale Italiei au progra. 
mat ieri partidele optimilor de fi
nală ale probei de simplu bărbați. 
Jucătorul român Ilie Năstase s-a 
calificat pentru sferturile de finală, 
învingînd cu 6—2, 7—5 pe italianul 
Corrado Barazzutti. Spaniolul Ma
nuel Orantes l-a eliminat cu 6—0, 
6—2 pe Vladimir Zednik (Ceho
slovacia), iar sud-africanul Andrew 
Pattison a cîștigat cu 5—7, 6—1,
6— 4 In fața lui Tom Gorman 
(S.U.A.). Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) a dispus cu 7—5, 5—7,
7— 5 de, columbianul Velasco.

Rezultate din proba de dublu 
bărbați : Gulyas (Ungaria), Kale- 
gheropoulos (Grecia) — Zednik 
(Cehoslovacia), Bengston (Suedia)
6— 4, 8—6.

In proba de simplu femei, Vlasta 
Vopickova a întrecut-o cu 7—5,
7— 5 pe Neil Truman (Anglia).

• Activitatea de pregătire a lo
tului olimpic de fotbal al României 
continuă. După jocul de verificare 
susținut săptămîna trecută în fața 
echipei Perului și terminat, după 
cum se știe, la egalitate (2—2), du
minică ,,olimpicii“ noștri susțin un 
nou meci de verificare, de data a- 
ceasta în compania unul adversar 
valoros, Voivodina Novi Sad. Parti
da se va disputa la Craiova, cu în
cepere de la ora 17,00. Antrenorii

inofensivi, nu mal reprezentau 
nici un pericol pentru economia 
națională.

— Ce l-a împins pe L. sâ ac
cepte propunerile străinului ?

— L. era un tip dintre ace
la, puțini la număr, în care a- 
genți ai unor puteTi străine gă
sesc complici pentru actele lor 
dușmănoase, datorită lipsurilor 
lor personale, slăbiciunilor lor 
de caracter. Orgoliul, vanitatea, 
tendința către o viată de lux, 
ușoară, fără muncă sînt punc
tele slabe oe care le exploatează 
acești ager.ți. De aceea activi
tatea noastră are în primul rînd 
un profund caracter educativ, 
de educare, de prevenire a ce
lor tentați să-și încalce demni
tatea de oameni, de cetățeni. 
Iată de ce afirmam că în cea 
mai mare parte munca mea și 
a colegilor mei este lipsită de 
soectaculos. Aceasta nu înseam
nă că nu există momente în 
care trebuie să dăm dovadă de 
curaj, de rapiditate în acțiune. 
Eu sînt un om calm, prudent, 
liniștit. Totuși am reușit să fac 
față unor asemenea situații im
previzibile, cînd nu mai era 
timp pentru calcule.

—- Ce sentimente vă stârnește 
discuția cu un om de teapa lui 
L„ faptele de natura celor co
mise de acesta ?

Un singur sentiment. Ura. 
Dar este o ură rece, calculată, 
care îmi îngăduie, mie și colegi
lor mei să dau acestor elemente 
replica cuvenită. De fapt, acest 
sentiment, întărit de convinge
rea că cuceririle poporului, ale 
clasei muncitoare trebuie apă
rate cu orice preț m-au determi
nat să îmi aleg această muncă, 
deși am fost conștient de la bun 
început de riscurile și renunță
rile pe care le implică, de difi
cultățile pe care le presupune.

★
Interlocutorul nostru, un băiat 

S-a stabilit și locul unde se va 
desfășura, în caz de nevoie, cel 
de al treilea meci — la Belgrad. 
La Nepstadion ieri după-amiază 
înainte și după antrenament, ju
cătorii și conducătorii delegației 
noastre au fost solicitați de mai 
mulți ziariști. Cu acest prilej, 
antrenorul Angelo Niculescu le-a 
comunicat formația. Iat-o : Ră- 
ducanu, Sătmăreanu, Lupescu, 
Dinu, Deleanu (Nae Ionescu), 
Dumitru, Radu Nunweiller, Lu- 
cescu, Dembrovschi, Domide 
(Neagu), Iordănescu.

V. CABULEA

sitară in perioada campionate
lor europene.

Aceasta este situația lotului și 
a pregătirilor sale. Dacă în a- 
ceastă privință avem unele griji 
(studenții fotbaliști selecționați 
în națională sau la olimpici nu 
pot fi folosiți acum, ieșenii 
sînt preocupați mai mult de 
campionat, jucătorii din „B" nu 
pot fi folosiți deocamdată), tre— 
buie remarcat cu satisfacție că 
în cealaltă privință — a proble
melor organizatorice pe care, ca c 
gazde, sîntem chemați să le re
zolvăm — treburile merg ceas, 
înscrierile s-au încheat, capii de 
serie s-au fixat și se știe și unde 
vor juca (Seria I : U.R.S.S. — la 
Craiova : seria II • Spania — la. 
Cluj; seria III : Franța — la 
București ; seria IV : România vA.
— la Constanța). Sîmbătă, 29 a- , 
prilie, la București — într-un 
salon de la Hotelul Continental
— va avea loc, în prezența ofi
cialităților de rigoare din țară. 
de la Federația Internațională
a Sportului Universitar și din , 
partea echipelor participante, A 
tragerea la sorți (televizată !) a 
componenței grupelor prelimi
nare, celelalte echipe înscrise 
(Anglia, Austria, Belgia. Brazi
lia, Bulgaria, Cehoslovacia. Is
rael, Iugoslavia, Luxemburg, 
Olanda, R.F.G., Tunisia și Un
garia) urmînd să completeze 
locurile rămase libere lingă capii 
de serie. Ședința de constituire 
a Comitetului de organizare a 
Campionatelor europene — șe
dință ținuta zilele trecute, la - 
sediul U.A.S.R.. despre care 
„Seintei a tineretului" a infor
mat la timp — a discutat pro
blemele și măsurile „la zi". Se 
ințelege că, în continuare, vă 
vom ține și noi la curent cu 
noutățile care vor surveni.

G. MITROI

Gheorghe Ola și Gheorghe Con
stantin vor folosi următorul lot de 
jucători : Ghiță, Coman, Pop, Sma- 
randache, Vlad, Ivan H, Codrea» 
Popovici, Pescaru, Vigu, Broșo\ - 
schi, Simionaș, Gydrfi, T&taru. 
Kun II, Marcu, Roșu, Jercan și 
Pîrvu.

• NUMEROȘI spectatori au ur
mărit la Porto Alegre meciul in- • 
ternațional amical de fotbal dintre 
selecționatele Braziliei, campioană 
a lumii, și Paraguayului. Fotbaliș
tii brazilieni au obținut victoria cu 
scorul de 3—2.

• CAMPIONATELE europene de.., 
lupte libere desfășurate la Katowi
ce au fost dominate de reprezen-' 
tanții U.R.S.S.. care au cîștigat 7 
titluri din cele 1» puse în joc. Cîte 
un titlu european au obținut spor
tivii din Turcia. Bulgaria și R. D. » 
Germană, o comportare meritorie
au avut și tinerii luptători românii 
care au cucerit o medalie de argint 
(P. Poalelungi) și trei de bronz 
(P. Coma.-.. N. Butu și Șt. Stîngu). 
situîr.du-se pe locul trei în clasa
mentul pe națiuni. Iată de altfel 
configurația acestui clasament : 1. 
U-KS-S. Si puncte ; 2. Bulgaria 47 
puncte ; 3. România 26 puncte ; 4. 
R. D. Germană 20 puncte ; 5. Tur- 
ci :« puncte ; 6. Polonia și R. F. a 
Germaniei ; 8. Ungaria.

ttaplu, un tânăr ca atâția alții, 
r.e povestește în continuare des
pre copilăria și adolescența lui, 
cesore anii de liceu și de pro
ducție de la Brașov, despre anii 
ce învățătură la Academia de 
studii economice.

Ne vorbește despre primii ani 
de activitate ca ofițer de secu
ritate, despre înțelegerea și a- 
iutorul colegilor și superiorilor. 
Ti aflăm și pasiunile extrapro- 
fesionale : filmul; limbile stră
ine, literatura de aventuri și cea 
de specialitate.

Amintește, apoi, ca despre niș
te lucruri de mai mică însemnă
tate, de neînțelegerile pe care 
le-a avut la început cu soția, a- 
țunci cînd munca îl obliga să fie 
departe de ea, să renunțe, la un 
program comun deja stabilit. Și, 
zîmbind, ne vorbește despre căl
dura și înțelegerea cu care par
tenera sa de viață îl înconjoară 
acum, cînd și-a dat seama de 
importanța activității lui, de 0- 
bligațiile pe care le incumbă a- 
ceasta.

Un tânăr, un tânăr oarecare, 
ca atâția alții, un anonim pier
dut în mulțime, pe care îl întâi? 
nești îl poți întâlni la orice paș,. 
dar care poartă marea răspun
dere a apărării unor bunuri ma-.....
teriale și morale de primă im=“ 
portanță pentru statul nostru^"* 
pentru fiecare din noi. Și ori*—* 
cine, de oriunde, ar avea inten»^^ 
ția să atenteze la aceste valori^,, 
cucerite de popor, poate fi sigur. 
că va primi o ripostă de necom- 
bătut, că va întîlni în cale nii^ 
-numai brațul ci și inteligență*' 
acestui anonim, a tovarășilor Iul 
de muncă, sprijiniți cu fermitate”*"’ 
de întreaga noastră societate. ~ 
Iată de ce, locotenentul de se« 
curitate Liviu Dima nu este, dLL .. 
fapt, un anonim. • —

VALERIU IVAN 
OVIDIU PĂUN
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Mîîiic, fiecare muncitor va fi un absolvent de liceu,- La Ba<ău

ASTĂZI ClȚI LICEENI
POT DEVENI MUNCITORI ?

Începând cu anul 1971, pregă
tirea absolvenților liceelor teo
retice pentru a intra în pro
ducție se realizează prin cursuri 
de calificare de scurtă du
rată și școli de speciali
zare postliceale cu durata 
variind între 1-3 ani. Aceste 
cursuri se desfășoară sub egida 
ministerelor, ele fiind beneficia
rii muncitorilor calificați și spe
cializați pe care cele două for
me de învățământ le pregătesc. 
Așa stînd lucrurile, aceste foruri 
sînt In cel mai înalt grad intere
sate să primească In producție 
un număr cît mai mare de ab
solvenți de liceu astfel școlari
zați în strictă concordanță cu 
necesarul de care au nevoie, 
necesar sporind de la an la an.

Cunoscând cifrele pe care mi
nisterele și consiliile populare 
le-au reclamat ca fiind necesare, 
vom putea observa „zgârcenia" 
cu care acestea au cerut locuri 
spre școlarizare, necesitățile 
reale fiind, din câte știm, mult 
mai mari.

Se știe că organizarea cursu
rilor se face fie în cadrul în
treprinderilor sau al celorlalte 
organizații socialiste atunci cînd 
numărul de cursanți și condițiile 
de școlarizare permit aceasta, 
fie centralizat în cadrul grupuri
lor școlare sau centrelor de cali
ficare, pentru pregătirea cadre
lor necesare mai multor unități. 
Recrutarea și selecționarea can- 
didaților pentru cursurile de 
specializare postliceală de scur
tă durată se fac de către unită
țile care organizează aceste 
cursuri.

In discuția pe care am purta- 
t-o cu reprezentanți ai Ministe
rului Muncii — direcția gene
rală a forței de muncă — a 
fost invocată de mai multe ori 
reținerea ministerelor în a șco
lariza un număr de viitori mun
citori cît mal aproape de necesi
tățile curente și de .perspectivă. 
Astfel, pentru anul în curs. Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor a cerut 
școlarizarea unui număr de 2 290 
de absolvenți; Ministerul Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor 
— 3260, Ministerul Industriei U- 
șoare — 1470 ; Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini — 
1303 ; Ministerul Industriei Chi-

(Urmare din pag. I)

fate în componență — nu pot 
lucra mai mult de cîteva ore, 
acest considerent conducînd la 
ideea câ ritmul de pînâ atunci 
însemna tot ceea ce se putea 
realiza. Și ploile din ultimele 
zile agravau și mai mult situa
ția ; construcția începuse sâ se 
încline precum un vapor lovit 
decisiv de un ghețar. Așadar, 
construcția valori nd cîteva zeci 
de milioane de lei se afla în 
mîna a mai puțin de douăzeci 
de oameni — a chesonistilor.

-7 Ce facem ? s-a adresat 
inginerul Alexandru Șova ini
mosului grup de tineri cheso- 
niști.

— Cum ce facem ? s-a arâ- 
tat nedumerit Cristea Sîrbu, lu
cram. încercâm imposibilul. 
Așa cum am încercat și am 
învins la stația de pompare din 
Valea Carasu, la cîteva din 
incinta Greaca. Dacâ de noi

CHESONIȘTII
DE IA S.R.P. 1

Fără a de-
mice — 800. Ua un loc toate 
consiliile populare au cerut doar 
1 900 de locuri. “ 
talia, amintim că UCECOM-ul, 
inițial, nu a fost de acord cu 
nici un loc, „cedând", mai apoi, 
ca în final să ceară reducerea 
numărului planificat de Minis
terul Muncii la patru sute și 
ceva, deoarece în cadrul UCE- 
COM-ului, s-a 6pus, nu există 
multe meserii care să necesite 
muncitori cu studii liceale. Sim
pla parcurgere a nomenclatoru
lui de meserii existent aici ar 
duce la altă concluzie.

In primul rînd trebuie spus că 
numai după insistențe repetate 
ministerele și consiliile popula
re au „cedat“ astfel fiind posibi
le cifrele amintite. Consiliul 
Popular al Municipiului Bucu
rești, de exemplu, a admis să 

școlarizeze, după trei „reprize 
de discuții", 147 de absolvenți de 
liceu.

O listă a argumentelor prin 
care cei în cauză explică motive
le reținerii ar fi destul de lungă. 
In principal, se invocă instabili
tatea acestei categorii de munci
tori 1 majoritatea, se subliniază 
cu două linii, vin după ce ultima 
sesiune de admitere în învăță- 
mîntul superior și la școlile teh
nice s-au consumat și, după ce 
au stat cîteva luni Ia adăpost, 
pleacă să dea din nou admiterea. 
Astfel noi rămînem iarăși fără 
forță de muncă necesară, după 
ce am și cheltuit cu școlarizarea 
lor.

Argumente întemeiate dacă 
situația e-ar prezenta într-ade- 
văr numai așa. Privind mai a- 
tent problema și fără a-i detur
na sensurile exacte vom vedea 
că observația este discutabilă 
doar pentru cursurile de califi
care de scurtă durată și aici 
însă cu amendamente. Școlile 
postliceale cu durata între 1—3 
ani nu prezintă în nici un caz 
pericolul amintit. Un număr 
destul de consistent de absol-

trâit cel mai intens răspunde
rea meseriei, își amintește ingi
nerul Petre lonescu, directorul 
general al Trustului de con
strucții. Urmăream activitatea 
din interior prin intermediul a- 
paratelor. Totul decurgea nor
mal, dar ca și ceilalți, nu-mi 
puteam stâpîni emoția. l-am ur
mărit pe cei din primul schimb, 
care lucra în condiții deosebit 
de grele, și pe cei din al doi
lea, din al treilea și din... al 
nouălea schimb. O zi și o 
noapte n-am pârâsit punctul 
de lucru. Și, sub privirile noa
stre „nava" din beton își re
căpăta echilibrul. După două 
zile și două nopți de lucru con
tinuu, la chesonul stației de 
pompare SRP-1 totul a intrat 
în normal. Ajunsesem cu talpa 
construcției la doisprezece me
tri și jumătate adîncime, și mai 
aveam de străbătut în solul atît 
de refulant încă șapte metri. 
Istoviji de efort, frații Florea 

venți de liceu ar urma aceste 
forme de învățământ în cunoș
tință de cauză privind viitorul 
lor și obligațiile ce decurg din 
încheierea contractului cu între
prinderile respective. Cele 11 000 
de locuri pentru forma de spe
cializare „1—3“ ani în 1972— 
1973 nu siînt suficiente din nici 
un punct de vedere, ministerele 
putând școlariza un număr de ti
neri mult mai mare, credem.

Revenind, numai la nivelul 
Capitalei sînt cîteva mii de ab
solvenți de liceu care ar candi
da pentru un loc la cursurile de 
specializare și ne întemeiem a- 
firmația și pe datele deținute 
de Comitetul municipal U.T.C. 
București, pe întâlnirile care au 
avut loc între o parte dintre a- 
cești tineri și reprezentanți ai 
organizației de tineret ai în
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treprinderilor, de la oficiile 
forțelor de muncă din sectoa
rele Capitalei. Este prematur să 
afirmăm cu tărie că în anul 
școlar 1972—1973 ministerele, 
consiliile populare, ar fi trebuit 
să solicite 25 000 de locuri pen
tru școlile postliceale. Dar de 
aici și pînă la rezerva manifes
tată este o distanță pe care ar
gumentele invocate nu o aco
peră.

Nu-i mai puțin adevărat că 
absolvenții de liceu nu știu a- 
proape nimic despre condițiile 
ce trebuie să le îndeplinească 
pe timpul școlarizării, dreptu
rile pe care le au, ce anume vor 
deveni după ce vor fi terminat 
această școală. Or, în această di
recție, a popularizării cursurilor 
de specializare la care ne refe
rim. s-a făcut prea puțin, mult 
prea puțin de către cei în drept. 
Este explicabil că nu se știe 
despre aceste forme de învăță
mânt cit se știe, să spunem, 
despre școlile tehnice dar din 
zece absolvenți dornici să se ca
lifice astfel nouă nu vor ști de- 
cît că durează între 3—12 luni, 
pentru prima formă, un an, doi

^Scinteii
Ji- ^tineretului

O întrebare pentru
O.C.LP.P.

„La sfîrșitul anului 1970 am 
încheiat cu C.E.C.-ul un con
tract de împrumut în vederea 
construirii unui apartament 
proprietate personală, confort 
III. După îndeplinirea forma
lităților și acordarea avansului, 
am depus toate actele necesa
re la O.C.L.P.P. începînd din 
luna februarie 1971, am plătit 
cu regularitate, lună de lună, 
sumele fixate pentru rambur
sarea avansului. De curînd însă 
am aflat de la O.C.L.P.P. că, 
încă de anul trecut, nu se mai 
construiesc locuințe cu două 
camere, confort III și, ca ata
re, în cazul că doresc în conti
nuare construirea apartamen
tului, să depun diferența de 
bani, pentru constituirea avan
sului minim la gradul II de con
fort. Desigur, voi depune dife
rența dar acest lucru nu îmi 
înlătură o altă nemulțumire 
care m-a determinat să mă a- 
dresez redacției. Mi s-a anun
țat că toată vechimea de pînă 
acum a fost anulată, eu urmînd 
să fiu considerată ca depună- 

sau trei pentru cea de a doua. 
Nimic mai mult. S-ar pă
rea, totuși, că atît nu e de-a- 
juns. Forme de popularizare a 
cursurilor există nenumărate. 
Atît că ele trebuie folosite, în 
primul rând, și trebuie folosite 
cum trebuie, în primul și în ul
timul rînd. Adică, tânărului 6ă-i 
fie clare drepturile și îndatori
rile care-i revin la absolvirea 
acestor cursuri, să i se explice 
exact ce reprezintă el din punct 
de vedere social. Este nu numai 
o sarcină a ministerelor dar, 
mai ales, a întreprinderilor care 
vor deschide aceste cursuri. Și 
cum ne aflăm la sfîrșitul lunii 
aprilie e de așteptat ca popu
larizarea să nu fie amânată pen
tru ultimul trimestru al anului.

Nu-i mai puțin adevărat, unii 
dintre tineri nu înțeleg încă ros
tul încadrării lor în producție, 
se eschivează invocând motive 
lipsite de justețe și de seriozi
tate. Dar, simpla centralizare a 
numărului de absolvenți de li
ceu solicitînd să intre în pro
ducție este de natură să „oprea
scă”, în bună măsură, ideea că 
vin și pleacă după trei luni. Nu 
pleacă toți. Nu pleacă nici ju
mătate. Cu mai multă forță de 
convingere, cu mai multă aten
ție numărul celor plecați ar fi 
din ce în ce mai mic. Arătîn- 
du-le că nimeni nu-i împiedică 
să-și încerce șansele în învăță
mântul superior, continuând să lu
creze în producție, procentul ar 
scădea simțitor. Colectivele de 
muncă unde sînt primiți, orga
nizațiile de tineret trebuie să-i 
ajute să înțeleagă importanța pe 
care o prezintă însușirea unei 
meserii.
'Și argumente în favoarea spo

ririi numărului de locuri mai 
există. Ne-am propus o discuție 
de principiu și nu inventarierea 
argumentelor pro și contra.

Cert este că acțiunea de șco
larizare a absolvenților de liceu 
prin aceste forme postliceale 
trebuie să se bucure de atenția 
tuturor ministerelor și consilii
lor populare și că reușita aces
tei acțiuni este condiționată de 
sincronizarea ei permanentă cu 
necesitățile existente, de exi
gența cu care vor funcționa, de 
educația muncitorească pe care 
tinerii o vor primi aici.

NICOLAE ADAM 

toare a avansului doar din mo
mentul plătirii diferenței de 
1 800 lei. Mă întreb însă de ce 
s-a procedat în acest fel, din 
moment ce schimbarea gradu
lui de confort mi-a fost impusă, 
iar de această schimbare nici 
măcar nu am fost înștiințată ?“.

Am considerat firească între
barea corespondentei noastre 
Florica O., din București și pen
tru aflarea răspunsului ne-am 
adresat instituției specializate 
— Oficiul pentru construirea 
de locuințe proprietate perso
nală din București. Răspunsul 
primit nu ne-a înlăturat însă 
cîteva nedumeriri pe care le 
avem, chiar și după acest de
mers. Să cităm mai întîi din 
răspuns... „începînd cu anul 
1971, O.C.L.P.P. nu a mai avut 
prevăzute în planul de contrac
tări apartamente de două ca
mere confort III... Acest lucru 
reiese și din anunțul dat în zia
rul „Informația Bucureștiului" 
din 22 septembrie 1970“. Și, mai 
departe se menționează că în
treaga vină pentru situația sem
nalată redacției, o poartă ti
tulara contractului de împru
mut care „nu a cunoscut că nu 
se mai construiește tipul de lo-

Salonul cârtii
Intre 14—24 aprilie a. c., la 

Bacău și în alte localități ale 
județului, prilejuită de „Salo
nul cărții", s-a desfășurat o su
ită de manifestări culturale, 
inițiate și organizate de comi
tetul județean de cultură și e- 
ducație socialistă și centrul de 
librării.

Conceput ca acțiune comple
xă, „Salonul cărții" a oferit tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii din municipiul și jude
țul Bacău o modalitate eficien
tă și elevată de relevare a ro
lului mereu mai important pe 
care-1 are cartea în societatea 
contemporană. Directori și re
dactori ai editurilor, precum și 
colaboratori ai acestora au pre
zentat publicului larg ascensiu
nea producției editoriale din ța
ra noastră, au explicat princi
piile care au determinat și asi
gură în continuare creșterea 
numărului de cărți și publicații.

Tineretului i-au fost destina
te acțiuni care au generat rod
nice schimburi de păreri și su
gestii între editori, scriitori și 
numeroși participant. De men
ționat, în spiritul celor enunța
te, a fost întîlnirea tinerilor ci
titori, în ziua de 21 aprilie a.c., 
cu scriitorii Viniciu Gafița. Gi- 
ca Iuteș, Gh. Movilă și Horia 
Gane și a elevilor de la liceele 
„George Bacovia" și hr. 3 din 
Bacău cu Virgiliu Ene, Const. 
Cubleșan, Mihai Drăgan și Ion 
Apetroaei care au prezentat co
lecția „Lyceum" și „Cartea 
pentru tineret" a Editurii Da
cia.

Salonul cărții și publicul bă- 
căoan au fost onorați, în ziua 
de 23 aprilie a.c. de prezența 
prof. univ. dr. docent Const. 
Ciopraga, care a vorbit despre 
„Personalitatea literaturii ro
mâne", și a’ reputatului critic 
D.I. Suchianu, care a prezentat 
în fața a peste 300 tineri tema 
„Literatura și filmul".

GH. SPRINTEROIU 

Orchestra de muzică ușoară a Casei de culturi din Ttrgooiște intr-un scurt spectacol
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cuință solicitat, și nu a cerut 
nici lămuriri". Așa să fie ? Să 
admitem totuși lipsa de infor
mare a Floricâi O., deși e mai 
greu de acceptat că numărul 
ziarului în care s-a publicat 
anunțul, poate și trebuie să a- 
jungă întotdeauna în mîna ce
tățeanului interesat. Să admi
tem și faptul că nu a solicitat 
lămuriri, lămuriri pe care nu 
le putea afla decît de la 
O.C.L.P.P. Dar Florica O. a de
pus toate actele ’ chiar la 
O.C.L.P.P., pentru apartament 
confort III, în luna decembrie 
1970, adică după mai bine de 
două luni de cînd funcționarii 
instituției în cauză cunoșteau 
sau trebuiau să cunoască faptul 
că nu se mai construiesc ase
menea apartamente. Atunci, 
era normal și corect ca în spi
ritul solicitudinii pe care tre
buie să o manifeste față de ce
tățean, al îndatoririlor sale pro
fesionale, funcționarul care a 
primit actele, să-i . fi anunțat 
modificarea intervenită. Sau, 
dacă nu atunci, cel puțin mai 
tîrziu cînd s-a observat eroa
rea. Dar despre această „nea
tenție" răspunsul primit nu 
precizează nimic. în același 
timp, este demn de luat în dis
cuție și aspectul la care se o- 
prește corespondenta noastră, 
în finalul scrisorii trimisă re
dacției. Renunțarea la construi
rea apartamentelor de confort 
III, nu s-a făcut nici la solici
tarea nici din vina persoanei 
care a plătit avansul. Pierderea 
vechimei apare deci ca o sanc
țiune (ce altceva ar putea fi ?) 
pentru o vină care de fapt nu 
o are. Nu era mal firesc ca în

FUNCȚIILE EDUCATIVE 
ALE GAZETELOR SATIRICE

La Casa de cultură din Baia 
Mare a avut loc recent, sub e- 
gida Comitetului municipal de 
partid, consfătuirea de lucru a 
colectivelor care editează gaze
tele satirice în întreprinderile 
băimărene. Am consemnat cîte
va opinii de la această intere
santă discuție, considerând că 
ele prezintă un interes mai larg.

★
Paul Tîmoveanu, secretarul 

Comitetului de partid de la U- 
zina metalurgică de metale ne
feroase și rare, arăta că gazeta 
satirică care și-a schimbat de-a 
lungul anilor titlurile „Ghim- 
pele“, „Ariciul", „Urzica", „Te 
văd" — astăzi îi spunem mai 
modern, „Reflectorul", o edităm 
din anul 1949. Cercetînd arhiva 
am aflat nu numai glumele și 
cazurile criticate dar și starea 
tehnică a utilajelor de atunci, 
greutățile prin care am trecut, 
vom vedea cum a evoluat și 
concepția oamenilor, disciplina 
în muncă, exigența profesiona
lă. Vechimea acestor ediții a 
redus simțitor absențele nemo
tivate, rebuturile, risipa de ma
terie primă. Gazeta este foarte 
utilă cînd răspunde prompt și 
cînd oglindește fidel evenimen
tele care se petrec în cadrul 
colectivului de muncă, cînd se
sizează la vreme și cu subtili
tate abaterile de la normele 
sociale. Nu caricaturizăm de 
dragul caricaturii, ci scontăm 
efecte imediate. Colectivul unei 
gazete satirice trebuie să fie 
purtătorul unei avansate opinii 
cetățenești, trebuie să cunoască 
foarte bine fiecare loc de mun
că din fabrică iar în funcție de 
gravitatea abaterilor să folo- 

spiritul înțelegerii față de in
teresele cetățeanului să se fi 
prevăzut un anumit termen în 
care acesta putea să-și com
pleteze suma fixată ca avans 
pentru construirea unui apar
tament de confort superior ?

Nemulțumit de micșorarea 
pensiei de invaliditate. Con
stantin I. Tudorache din comu
na Broscăuți, județul Boto
șani, ni s-a adresat cu o scri
soare solicitîndu-ne să ne inte
resăm asupra cauzelor care au 
determinat micșorarea. îi ofe
rim răspunsul pe această cale 
întrucât și alți cititori ne-au 
trimis scrisori asemănătoare, 
scrisori ce vădesc necunoaște
rea exactă a dispozițiilor lega
le privind acordarea pensiei 
de invaliditate cauzată de boală 
profesională. Pornind de la în
săși motivul ce determină pen
sionarea, adică boala profesio
nală, menționăm că incapacita
tea de muncă poate să nu fie 
constantă ci să se modifice în 
raport cu schimbarea factori
lor (evoluția bolii și starea 
funcțională a organismului, re- 
paosul total sau prestarea unui 
număr redus de ore de muncă 
etc.) care o condiționează. Toc
mai de aceea încadrarea într-un 
anumit grad de invaliditate și 
stabilirea regimului de muncă 
se face numai pe timp limitat, 
invalizii fiind periodic revi- 
zuiți medical. Concluziile ex

sească diferențiat satira, ironia.
Ion Crișan, secretarul comite

tului U.T.C. de la Flotația cen
trală Baia-Mare, vorbește des
pre experiența organizației. Ca 
să oferim o mai largă posibili
tate de documentare, colectivul 
gazetei de perete coordonează 
și stația de radioamplificare a 
uzinei. Raidurile pe care le în
treprind, cu microfonul, uteciș- 
tii sînt consemnate după aceea 
la gazetele satirice din secții. 
Spre deosebire de x publicația 
centrală lunară „Sterilul și u- 
tilul", (o gazetă satirică de pe
rete care a împrumutat denu
mirea de la specificul activită
ții noastre — flotația minieră) 
gazetele satirice din secții apar 
zilnic comentând, asemenea ca
ricaturistului Matty, cîte un 
fapt, o întâmplare pe zi. Din 
schițele satirice zilnice brigada 
de agitație a clubului își alcă
tuiește programul lunar de 
spectacole. Schițele satirice în 
tuș de la gazeta de perete sînt 
folosite pe scenă ca decor. Tex
tul programului de brigadă este 
plasat astfel într-un cadru sce
nic foarte sugestiv : „Panorama 
întîrziaților", „Somnul din 
schimbul al III-lea“ și altele au 
constituit scenete satirice evo
cate prin șlagărele orchestrei 
de muzică ușoară care au avut 
la bază aceste desene. Gazeta 
satirică imobilă din avizierul 
uzinei s-a transformat prin in
termediul brigăzii de agitație 
într-o adevărată revistă muzi
cală. Acest gen de spectacol 
agitatoric la care contribuie deo
potrivă melodia, textul și dese
nele este folosit cu succes șl 
atunci cînd clubul uzinei se 

pertizelor medicale pot deter
mina desigur schimbarea gra
dului de invaliditate sau chiar 
modificarea diagnosticării ini
țiale. Și, aceste situații duc fie 
la majorarea, fie la reducerea 
pensiei prin schimbarea gradu
lui de invaliditate. Folosim în 
acest sens, ca exemplificare, 
cazul corespondentului nostru 
care se consideră nedreptățit, 
dar fără motiv, de hotărîrea 
Oficiului de asigurări sociale 
și pensii a județului Botoșani. 
Pensionat în anul 1966, a fost 
încadrat, pe atunci, de Comi
sia de expertiză medicală și 
recuperare a capacității de 
muncă — Dorohoi, în gradul 
III de invaliditate cauzată de 
boala profesională. La revizui
rea medicală din anul 1967, este 
trecut la gradul II de invali
ditate și, ca urmare, se recal
culează pensia potrivit noii si
tuații. La ultima revizuire, din 
anul 1971, expertiza medicală a 
decis că invaliditatea sa nu se 
mai datorează unei boli profe
sionale ci uneia obișnuite, fapt 
care a impus, din nou, recal
cularea pensiei în conformita
te cu gradul III — boală obiș
nuită. Nu este deci1 vorba de 
o nedreptate ci 
pensiei în funcție 
reală a sănătății, 
rea se datorează 
de față modificărilor interve
nite în stabilirea cauzelor in
validității.

de stabilirea 
de starea 

Iar micșora- 
în exemplul
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deplasează în satele de navetă, 
la alte întreprinderi sau la casa 
de cultură a orașului.

Pop Viorel, secretarul comite
tului U.T.C. al Uzinelor meca
nice de utilaj minier ar£ta : 

D.S.A.P.C. a întocmit un pro
iect edilitar în valoare de 3 mi
lioane lei pentru construirea u- 
nui complex social-cultural al
cătuit din cămine muncitorești, 
Un club și un cinematograf. Din 
toamnă începe execuția lucră
rilor. Ce facem pînă atunci, fi
indcă alte spații pentru activi
tățile culturale deocamdată nu 
avem iar uzina, în continuă ex
tindere și modernizare, își spo
rește capacitatea de lucru și e- 
fectivele de muncitori ? Am 
creat, cum îi spunem noi, un 
„club-gazetă" care îndeplinește 
funcțiuni complexe în cadrul 
colectivului de muncă : punct de 
informare bibliografică pentru 
cercurile de învățământ politic, 
centru de documentare profesio
nală, colț turistic și cinema
tografic, calendarul evenimente
lor interne și externe, gazetă 
satirică 'etc. ; toate sînt distri
buite pe compartimente tema
tice. Acest „club-gazetă" prin 
forța împrejurărilor trebuie să 
reflecte cea mai mare parte din 
acțiunile noastre. Edițiile sale 
sînt zilnice, cuprind desene, fo
tografii, fotomontaje, epigrame, 
versuri. Dar este destul de greu 
să concentrezi sub un avizier de 
sticlă manifestările complexe 
caire aparțin de fapt clubului. 
De fapt acțiunile de amploare 
sînt găzduite pînă ce vom a- 
vea clubul nostru, în cluburile 
vecinilor cu care întreprindem 
în comun activități culturale.

★
în cadrul discuțiilor au fost 

scoase în evidență numeroase 
alte aspecte. Părerea unanimă 
a celor care au participat la 
consfătuire a fost că această 
modalitate de influențare, de sti
mulare a opiniei, de corectare a 
greșelilor, gazeta satirică, se în
cadrează cu succes în complexul 
acțiunilor pe care clubul și or
ganizația U.T.C. le pot folosi cu 
succes în procesul educației ti
neretului. Ceea ce ni s-a părut 
interesant la unele întreprin
deri din Baia Mare, a căror ex
periență am și consemnat-o prin 
cuvtntul celor de față, este faptul 
că iurnalele satirice, unele cu o 
vecnime, sau mai corect, conti
nuitate de 15—25 de ani, au gă
sit noi modalități de exprimare. 
Nu au rămas închistate în niște . 
forme stereotipe — caricatura + 
textul. Preluate ca decor îr. pro
gramele brigăzii de agitație au 
devenit pe scenă o gazetă sati- 
rică-spectacol. însoțite de mu
zică și text acestea sînt de fapt 
mici scenete satirice cu mare 
efect mobilizator.

Sub un alt aspect, „cotidiene
le" satirice folosite de secțiile 
întreprinderii sau uzinei sînt 
mai operative, intră direct în 
miezul evenimentelor și, fără să 
vîneze greșeli câutînd cu lupa 
„nod în papură", reușesc adesea 
să îndrepte lucrurile. Iată un 
caz : Conducerea unei secții de 
la I.I.L. „Băimăreana" a „înțe
les" că fondurile culturale alo
cate de sindicat pentru televizor 
și aparat de radio ar fi des
tinate pentru biroul șefului. Ga
zeta satirică a fost de altă păre
re *și fără să mai aștepte aduna
rea generală a salariaților unde 
trebuiau să fie discutate pro
bleme de plan și producție — a 
rezolvat imediat „confuzia" prin- 
tr-un desen și o gluir/i. Gluma 
s-a prins iar aparatul de radio 
și televizorul au fost instalate 
la club. Mai trebuie subliniat că 
abordarea unei diversități tema
tice constituie succesul și efica
citatea unei gazete de perete sa
tirice. Este adevărat că în a- 
ceasta direcție mai sînt încă 
destule de făcut. Așa, de exem
plu, o temă insistent abordată 
de gazete este... pieptănătura 
tinerilor. însă prezența ei este 
exagerata. în măsura în care în 
locul altora, lunar apar la pon
tai cîteva sute de ore întârzieri 
și absențe nemotivate de la 
lucru, piese rebutate, mașini 
care rămîn din schimbul I ne
curățate etc. Ele nu trebuie 
scăpate din vedere. In orice caz 
în locul edițiilor festive, viu co
lorate, _
satirică operativă și obiectivă 
în care opinia colectivului de 
redacție să surprindă opinia în
tregului colectiv de muncă, des- 
pre disciplină și comportare.

ION MARCOVICI

este preferată o gazetă

depinde succesul, el va fi ob
ținui I

$i, apoi, câtre cei din echi
pa :

— Cine nu are încredere în 
mine sâ spunâ acum, nu mâ 
supăr...

Nici un râspuns care sâ tră
deze indecizie, frică.

— Atunci sâ ne organizăm, 
vom lucra în cheson. în fiecare 
schimb cu o orâ mai mult de
cît pînă acum j vom intra în 
cheson de două ori în 24 de 
ore. Trebuie să dublâm ritmul 
de lucru. Va fi nu greu, ci ex
traordinar de greu, epuizant 
de greu. Dar numai o soluție 
există I

Jumătate dintre ei chiar a- 
tunci au intrat în camera de 
comprimare ; echipe constituite 
au pornit la materializarea 
unui plan de mâsuri care sâ 
permitâ lucrul chesoniștilor în 
noile și dificilele condiții. Sta
ția a fost racordata la cea de 
a treia sursâ de curent electric 
pentru a se evita orice pericol 
— o întrerupere de trei secun
de a sursei de energie electri
ca ar fi fost fatală pentru în
treaga echipâ ; s-a dublat ca
pacitatea de intervenție a echi
pelor anexe. Și, pe la ora a- 
miezei, primul schimb a coborît 
în puțul chesonului.

— în acele clipe, cred, am

și Petre Bătrînu, Constantin 
Ciobanu, Nicolae Fulga, Ion 
Pietreanu, Cristea Sîrbu și cei
lalți și-au permis o zi de odih- 
nâ. Locul lor a fost luat de 
băieții lui Ion Dumitrache, adi
că de Nicolae Oprea, Zamfir 
Badiu, Victor Voica, Mihai Be
nedict, Vasile Vrînceanu, ve- 
niți de la chesonul SPA să 
sprijine pe colegii lor în mo
mentele atît de dificile.

Cîțiva oameni au înfruntat 
fârâ ezitare, eroic am putea 
spune, situafia dificiîâ creată 
pe neașteptate, dînd cea mai 
elocventâ probă de meseriași, 
de OAMENI.

— Ce-ați gîndit cînd ați luat 
hotărîrea să lucrați în cheson ? 
l-am întrebat pe Cristea Sîrbu.

— Că trebuia, cu orice preț 
trebuia să salvăm lucrarea. 
Ca și piloții încercători ne-am 
asumat răspunderea interven
ției.

s — Nu v-au speriat dificultă
țile care...

— De ce sâ ne sperie ? Che- 
soniști, nu știu dacâ sînt în tară 
o sutâ, așa câ noi nu ne-am 
fâcut decît datoria.

Prin gestul lor, prin dăruirea 
de care au fâcut dovadâ, che- 
soniștii echipelor lui Cristea 
Sîrbu și Ion Dumitrache au sâ- 
vîrșit o elocventâ faptâ de 
eroism, pe care ei, modești, o 
numesc „ne-am fâcut datoria".

MANIFESTĂRI 
EDUCATIVE

în paralel cu lucrările Simpozio
nului cu tema „Tratamentul apli
cat minorilor în funcție de parti
cularitățile lor psiho-individuale“ 
— o reușită și complexă sesiune 
de comunicări științifice, încheiată 
în urmă cu 3 zile în Capitală —, la 
Casa de cultură a Ministerului de 
Interne a funcționat și cea de a 
treia expoziție a produselor reali
zate în atelierele-școală — produc
ție din institutele speciale de re
educare pentru minori, intitulată 
„Măiestrie — Ingeniozitate — Fan
tezie". Marea diversitate a artico
lelor, expuse cu gust în cele cind 
ștanduri, vorbește vizitatorilor — 
mai meșteșugit decît ar face-o cu
vintele — despre virtuozitatea pro
fesională a tinerilor meșteri.

I.S.R.M. Roșu — București, pre
zintă o impresionantă gamă de ar
ticole lucrate de mină : garnituri 
de fețe de masă și șervețele bro
date, îmbrăcăminte pentru copil ; 
Păltinișul se face remarcat prin 
lncrustațiile în lemn ; Institutul de 
la Găeștl reține atenția prin obiec
tele de uz gospodăresc realizate în 
fier forjat ; Alexandria —• o va
loroasă colecție de artizanat și, în 
sfîrșit. Tîrgu Ocna — articole de 
tîmplărie. Nu este nici o exage
rare în aprecierea unanimă a nu
meroșilor vizitatori potrivit căreia 
exponatele, în cea mal mare parte 
a lor. pot concura cu succes pro
dusele similare aflate în magazine. 
Dincolo de meritul incontestabil 
al tinerilor — care prin rezultatele 
concrete ale muncii lor în ateiie- 
rele-școală-producție aduc noi do
vezi că se află în plin proces de 
formare, ca oameni utili de care 
societatea noastră are nevoie și pe 
care îl așteaptă să se reintegreze 
—, trebuie menționat efortul sus
ținut al membrilor corpului di
dactic specializat.

VIOREL RABA

ROMÂNIA-
FILM PREZINTĂ *

DEM. RADULESCU, SEBASTIAN . 
PAPAIANI, Vasilica Taitaman, I 
Draga Olt.anu, Ioana Bulcă, | 
Mariella Petreicu, Stela Po- 
pescu, Violeta Andrei, Marga- I 
reta Krauss-Silvestrini, Emilia * 

Dobrin.
într-o irezistibila 

comedie de
GEO SAIZESCU

ASTA SEARA 
DANSAM ÎN 

FAMILIE
eattmcn color

In celelalte roluri : Nineta I 
Guști, Moria Voluntaru, Mircea 
Murețan, Fory Eterle, Ștefan | 
Mihăilescu-Brăila, Geo Șai- 

zescu.

Scenariul : Ion Băiețu, Geo 
Saizescu. .

imaginea : George Cornea.
Muzica : Temistocle Popa : ■
Decoruri : Virgil Moise. .

Pe ecranele cinematografe- ' 
lor PATRIA fi MELODIA din 
Capitală.

AUTOUTILARE
[Urmare din pag. I) 

confecționat bobine profilate 
Ev îmbunătățirea calității ta- 

ui de comandă, echipa de 
electricieni, condusă de utecistul 
Klingher Alexandru, a modificat 
butoanele rezolvînd astfel o 
problemă deosebită: nu se - per
mite lichidului cu care se lu
crează (motorină) să pătrundă în 
instalațiile electrice. Consecin
țele: se îmbunătățește sistemul 
de comandă electrică, se asi
gură securitatea muncii, acest 
sistem fiind proiectat și execu
tat de echipa electricienilor con
dusă de tînărul Klingher A- 
lexandru.

La 1 aprilie 1972, a fost în
cheiat „Concursul strungarilor" 
și „Trofeul pentru cel mai bun 
lăcătuș" faza de masă, cînd am 
ținut evidența activității tineri
lor pe parcursul a trei luni după 
criteriile stabilite, urmînd ca în 
cursul acestei luni să se desfă
șoare proba teoretică cu parti
ciparea primilor trei clasați de 
la fiecare secție. Cei mai buni 
meseriași vor fi recomandați să 
lucreze în secția de autouti- 
lare.

Prin acțiunile desfășurate pen
tru creșterea preocupării tineri
lor în direcția îmbunătățirii pro
ceselor tehnologice din uzină, pe 
primul trimestru al anului 1972 
au fost înregistrate la cabinetul

tehnic 104 propuneri, 55 dintre 
ele aparținînd tinerilor. Cele 
mai multe au fost făcute de 
Sala Florian, Ena Dan, Florea 
Titus, Drăgulescu Aurel. în cola
borare cu cabinetul tehnic, cu 
comitetul sindicatului, ani insis
tat pentru stimularea preocupă
rii tinerilor ingineri și tehni
cieni, astfel îneît fiecare din ei 
în afara orelor de serviciu să se 
ocupe de rezolvarea unei pro
bleme tehnice utile uzinei noas
tre. în acest sens, pînă în pre
zent au fost prezentate 64 de 
teme dintre care 20 aparțin tine
rilor, iar eficiența antecalculată 
se ridică la peste jumătate de 
milion. Și aici putem cita cîteva 
nume de tineri: Șoșdeanu Ste- 
lian, Florea Titus și Budașcă 
Lucia, în domeniul fabricației 
de elemente galvanice, a căror 
eficiență antecalculată se ridică 
la peste două sute mii lei. De 
asemenea, tînărul Hrivniac Zol- 
tan, din cadrul serviciului de 
organizare a producției are o 
propunere de eficiență antecal
culată de una sută mii lei, iar 
tînărul Doroftei Sergiu la seu- 
lărie, eficiență treizeci mii lei. 
Enumerînd toate acestea trebuie 
să subliniem că ne aflăm totuși 
la început. Despre adevăratele 
rezultate ale acțiunii noastre vom 
putea discuta cu mai multă o- 
biectivitate, ceva mai tîrziu.
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TINERETUL LUMII

R.F.G.: Moțiunea de 
neîncredere respinsă

de Bundestag
Moțiunea de neîncredere depusă de opoziția U.C.D./U.C.S. 

împotriva guvernului vest-german a fost respinsă în Bundestag. 
Ea nu a întrunit decît 247 de voturi, cu doua voturi mai puțin 
decît majoritatea absolută necesară pentru adoptarea moțiunii.

au

Moțiunea de neîncredere a 
fost prezentată, în numele opo
ziției, de către fostul cancelar 
Kurt Georg Kiessinger.

în cadrul dezbaterilor,
luat cuvîntul Walter Scheel, mi
nistrul afacerilor externe, vice
cancelar și președinte al Parti
dului Liber-Democrat, și can
celarul Willy Brandt, președin
te al Partidului Social-Demo
crat, care au respins argumen
tarea prezentată de Kiessinger 
îh favoarea moțiunii de neîn
credere. Au mai participat la 
discuții Gerhard Schroder, fost 
ministru de externe creștin-de- 
mocrat, Herbert Wehner, șeful 
fracțiunii parlamentare social- 
democrate, și Wolfgang Misch- 
nik, șeful fracțiunii liber-de- 
mocrate.

în discursul său, Walter Scheel 
s-a pronunțat pentru lăsarea la 
latitudinea alegătorilor a posi
bilității de a hotărî soarta ac
tualului guvern, în cadrul ale
gerilor din 1973. „Acest guvern 
nu a făcut minuni, dar a apă
rat R.F.G. de o periculoasă izo
lare politică, a luptat pentru a- 
•sigurarea păcii** — a declarat 
Scheel.

La rîndul său, cancelarul 
Willy Brandt a accentuat în 
luarea de cuvînt că „opoziția, 
încercînd să iasă din cercul vi
cios în care a intrat, pune în, 
joc destinele națiunii". Cance
larul a subliniat că guvernul 
său, deși bazat pe o majorita
te minimă, a făcut mult mai 
mult în cei doi ani de cînd a 
venit la putere decît guvernul 
creștin-democrat al lui Kiessin
ger, care a dispus de o largă 
majoritate.

„Noi acționăm pas cu pas 
înainte, în interesul păoii și al 
națiunii", a declarat Willy 
Brandt în încheierea cuvîntu- 
lui său.

După încheierea dezbaterilor, 
președintele Bundestagului, Kai- 
Uwe von Hassel, a deschis vo
tarea. Marea majoritate a de- 
putaților coaliției guvernamen
tale, răspunzînd chemării lide
rilor partidelor din care 
parte, au boicotat votul.

încercarea opoziției de a răs
turna actualul guvern și a im
pune instalarea lui Rainer 
Barzel în funcția de cancelar 
a eșuat.

Președintele Bundestagului, Kai- 
Uwe von Hassel, a anunțat că la 
votul pe marginea moțiunii de 
neîncredere depusă de opoziția 
U.C.D.-U.C.S. împotriva guvernu
lui Brandt au participat 260 de de
putați din cei 496 ai camerei. Mo
țiunea a fost sprijinită cu 247 de 
voturi, cuprinzînd cele 246 de 
mandate ale opoziției U.C.D.- 
U.C.S., plus votul deputatului libe
ral Gerhard Kienbaum. Zece de* 
putați au votat împotriva moțiunii, 
iar trei s-au abținut. Cea mai mare 
parte a grupului parlamentar ma
joritar al social-democraților și 
liberalilor (235 de deputați) a 
boicotat votul, conform consem
nului dat de conducerea P.S.D. și 
P.L.D.

Deputatul Gerhard Kienbaum a 
anunțat joi după-amiază că își va 
depune mandatul. Demisia acestu
ia atrage în mod automat înlocui
rea sa cu Rudolf Opitz, supleant al 
titularului mandatului.
• ÎNTR-UN COMENTARIU con

sacrat votului din Bundestag, a- 
genția France Presse arată : „Ata
cul declanșat de șeful opoziției 
U.C.D.-U.C.S. în Bundestag îm
potriva cancelarului Willy Brandt 
a eșuat. Guvernul P.S.D.-P.L.D. 
rămîne la putere. Politica față de

Est — element major al destinderii 
în Europa — continuă.

Astfel poate fi rezumată situația 
la Bonn, după dramatica bătălie 
parlamentară care, timp de 48 de 
ore, a ținut cu sufletul la gură, 
pînă în ultima clipă, opinia publi
că din R.F.G. și de peste hotare.

Evenimentele au dejucat previ
ziunile optimiste ale șefului opo
ziției.

Barzel și-a raliat pe cei doi de- 
putați liber-democrați, Gerhard 
Kienbaum și Knut von KUhlmann- 
Stumm, ca și pe deputatul Wilhelm 
Helms, care a demisionat din 
P.L.D. săptămîna trecută. Dar, 
deoarece nu a obținut decît 247 vo
turi, adică două voturi mai puțin 
decît majoritatea absolută, trebuie 
admis că cel puțin doi dintre pro
prii săi deputați nu au votat pen
tru partidul lor. Șeful opoziției a 
căzut deci el însuși în capcana 
pregătită pentru Brandt. Barzel nu 
riscă deci să depună din nou o 
moțiune de cenzură.

In ceea ce-1 privește pe Brandt 
euforia victoriei nu l-a făcut să 
uite că o nouă încercare a forțelor 
îl așteaptă în Bundestag începînd 
de săptămîna viitoare, și anume 
dezbaterea asupra ratificării trata
telor cu U.R.S.S. și Polonia".

A

încheierea

• LA PALATUL NAȚIU
NILOR DIN GENEVA «-a 
încheiat, la 27 aprilie, sesiu
nea de primăvară a Confe
rinței Comitetului pentru de
zarmare. In ultima ședință 
au luat cuvîntul reprezen
tanții Olandei, Statelor Uni
te, Uniunii Sovietice și Ca
nadei.

Șeful delegației sovietice, 
ambasadorul A. A. Roșcin, a 
exprimat speranța că proiec
tul de convenție al țărilor 
socialiste referitor la prohi
birea armelor chimice va 
forma baza unor negocieri 
fructuoase la viitoarea se
siune a Comitetului. Totoda
tă, reprezentantul sovietic a 
subliniat că țara sa s-a pro
nunțat, în continuare, pentru 
interzicerea tuturor expe
riențelor cu arma nucleară 
în mediul subteran. Convo
carea Conferinței mondiale 
de dezarmare, a conchis A. 
A. Roșcin, va avansa cauza 
dezarmării generale și to
tale.

Șeful delegației americane, 
ambasadorul J. Martin, a o- 
pinat că este necesară con
tinuarea în Comitet a unui 
proces de examinare a ele
mentelor de bază referitoare 
la interzicerea graduală a 
armelor chimice.

Șeful delegației Canadei, 
ambasadorul G. Ignatieff, a 
cerut cu insistență încetarea 
tuturor experiențelor nuclea
re și interzicerea tuturor ar
melor chimice.

Următoarea sesiune a Co
mitetului pentru dezarmare 
va începe la 20 iunie a.c.

cu succes
a convorbirilor Kohl-Bahr

BERLIN 27 (Agerpres). — La 
Berlin s-au încheiat ou succes 
convorbirile între Michael Kohl, 
secretar de stat al Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F. a 
Germaniei, cu privire la acordul 
de trafic între R.D.G. și R.F.G., 
relatează agenția A.D.N. După 
aprobarea textelor convenite de

către guvernele ambelor țări, se 
va stabili de comun acord ter
menul parafării tratatului, care 
va avea loc la Bonn.

în aceeași zi, la Berlin a fost 
semnată o înțelegere privind 
compensațiile pentru daunele 
rezultate tp urma accidentării 
autovehiculelor grele. Docu
mentul intră în vigoare de la 
data semnării.

Declarațiile șefilor delegațiilor
fao După încheierea tratativelor 

privind acordul de trafic între 
R. D. Germană și R. F. a Ger
maniei, șefii celor două delega
ții au făcut declarații în fața 
reprezentanților presei, la sediul 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
transmite agenția A.D.N.

în declarația sa, Michael 
Kohl, secretar de stat la Preșe
dinția Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, a subliniat că 
acordul de trafic va putea fi 
semnat după ratificarea trata
telor dintre R.F.G. și U.R.S.S., 
dintre R.F.G. și Polonia. Aceste 
tratate, a relevat el, au o im
portanță nemijlocită și pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G. Michael Kohl 
a arătat că acordul privind tra
ficul dintre cele două state ger
mane este primul tratat de stat 
încheiat între R.D.G. șl R.F.G. 
în virtutea normelor internațio
nale uzuale și va avea același 
caracter de obligativitate pe care 
îl au alte tratate de stat înche
iate de R.D.G. și R.F.G. cu terțe 
țări.

Kohl s-a referit apoi, concret, 
la facilitățile ce vor fi posibile 
după intrarea în vigoare a a- 
cordului de trafic. La cererea 
cetățenilor din R.D.G., organele 
competente ale R. D. Germane

Cuvîntarea radiotelevizată 
a președintelui Nixon

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a făcut o declarație ra
diotelevizată cu privire la situa
ția din Vietnam. Referindu-se la 
situația militară din Vietnamul 
de sud, el a afirmat că politi
ca de „vietnamizare" ar da, chi
purile, rezultate pozitive, deși 
evenimentele recente demons
trează tot mai evident destră
marea armatei saigoneze și, im
plicit, eșecul „vietnamizării".

Potrivit declarației, efectivele 
trupelor americane din Vietna
mul de sud vor fi reduse pînă 
la 1 maf a.c. la 69 000. Președin
tele a anunțat hotărîrea de a 
continua programul de retrage
re a trupelor americane, mențio- 
nînd că, în cursul următoarelor 
două luni, vor pleca din Vietna
mul de sud alți 20 000 militari. 
Reducerea trupelor terestre a- 
mericane nu înseamnă însă in

cetarea războiului S.U.A. în In
dochina, Statele Unite folosin- 
du-și tot mai pe larg forțele ae
riene și navale în acțiunile mi
litare împotriva poporului viet
namez.

„Am ordonat atacul asupra 
obiectivelor militare inamice 
atît din Vietnamul de nord, cît 
și din Vietnamul de sud din 
partea forțelor aeriene și navale 
ale S.U.A.**, a arătat președin
tele Nixon. El a anunțat, în a- 
celași timp, că a dat directive 
reprezentantului S.U.A. la Con
ferința de la Paris în problema 
Vietnamului să se întoarcă la 
masa negocierilor. Dar din de
clarațiile președintelui rezultă 
că Statele Unite consideră In 
continuare ca primă sarcină a 
conferinței de la Paris obținerea 
eliberării prizonierilor de război 
americani.

vor permite vizite ale rudelor 
și cunoștințelor din R.F.G. de 
mai multe ori pe an. Dacă ins
tituțiile și organizațiile cores
punzătoare din R.D.G. emit in
vitații, pot veni în R.D.G. cetă
țeni din R.F.G. și din motive 
comerciale, culturale, sportive. 
Vor fi posibile vizite turistice în 
R.D.G. ale cetățenilor din R.F.G. 
pe baza unor convenții înche
iate între birourile de voiaj din 
cele două state. Va fi permisă, 
într-o măsură mai mare decît 
pînă acum, folosirea autoturis
melor la vizitele în R.D.G.

Secretarul de stat la Cancela
ria federală a R.F. a Germaniei, 
Egon Bahr, a subliniat, după 
cum menționează agenția A.D.N., 
că încheierea tratativelor a fost 
posibilă deoarece „R.D.G. a fă
cut eforturi considerabile de a 
demonstra o venire în întîmpi- 
nare într-o serie de probleme 
controversate în domeniul trafi
cului**. Au fost tratative dificile, 
dure, dar pozitive, a adăugat el. 
Bahr a relevat că acordul va fi 
publicat cu prilejul ratificării. 
Data parafării va fi stabilită 
după aprobarea lui de către 
cele două guverne.

în continuare, Egon Bahr a 
spus că primul tratat de stat în
cheiat între cele două state ger
mane va oferi, după semnare, 
posibilitatea începerii unui 
schimb de opinii asupra proble
melor care au o importanță prin
cipială și practică pentru coexi
stența celor două state.

Răspunzînd apoi la întrebările 
ziariștilor cu privire la însemnă
tatea pe care o atribuie trata
tivelor în ansamblu, Michael 
Kohl a arătat că perioada de 
doi ani în care s-au desfășurat 
negocierile a demonstrat că, 
dacă se abordează lucrurile cu 
voința de a se reglementa si
tuația cu adevărat în spiritul 
coexistenței pașnice, în interesul 
păcii, în interesul oamenilor, 
dacă se negociază în mod cins
tit și sincer, dacă există bună
voința ambelor părți, se pot ob
ține rezultate pozitive.

Egon Bahr a relevat, la rîndul 
său, că „au fost și sînt de înlă
turat munți de neîncredere și 
rămășițe ale trecutului și, poate, 
chiar ocazii pierdute ale trecu
tului. Este, însă, evident că toc
mai ca urmare a unor tratative 
și a unor tratate, acorduri și 
convenții bazate pe egalitatea 
în drepturi între cele două state 
poate fi obținută o îmbunătățire 
reală a relațiilor".

RELUAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
CVADRIPARTITE DE LA PARIS
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ASTA-SEAR.A DANSAM IN FA
MILIE: rulează la Patria (orele 10; 
12,30: 15; 17,45; 20,30), Capitol (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 8: 11:15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

POLONEZA LUI OGHINZKI : ru
lează la Victoria (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

CERCURILE DRAGOSTEI l ru
lează la Lumina (orele 9; 11; 13,15; 
15,45; 18: 20,30).

FELIX ȘI OTILIA ; rulează Ia 
Scala (orele 9.30; 13; 16,30; 20), 
Grivita (orele 9; 12.30; 16; 19,30)* 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (orele 
8,30: 11; 13.30; 16; 18,30; 21), Bucu

rești (orele 8,30; 11; 13,30; 18;
18,30; 21).

FLOAREA SOARELUI î rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30 — la orele 10 program 
pentru copii).

PRERIA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30: 18; 18,30;
20.45) , Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30)j Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

LAMPA LUI ALADIN: rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare — Program de docu
mentare, ora 20,15).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Excelsior (orele 9,15; 
11,30: 13.45: 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 19)» 
Popular (orele 15,30; 19).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR: rulează la Me

PARIS 27 (Agerpres). — După 
o lună de întrerupere, lucrările 
Conferinței cvadripartite de la. 
Paris asupra Vietnamului au 
fost reluate, joi, în cea de-a 
148-a ședință.

Șeful delegației Republicii De
mocrate Vietnam, Xuan Thuy, a 
cerut Statelor Unite să-și ono
reze angajamentele luate în oc
tombrie 1968 de a înceta total și 
necondiționat bombardamentele 
și toate celelalte acte de război 
împotriva R. D. Vietnam. El a 
cerut guvernului S.U.A. să re
nunțe la „vietnamizarea“ răz
boiului și să accepte propunerea 
în șapte puncte a G.R.P. pentru 
soluționarea problemei vietna
meze. Xuan Thuy a spus în în
cheiere că, dacă delegația Sta
telor Unite nu poate da pe loc 
un răspuns cererilor formulate 
de delegația R. D. Vietnam, a-

ceasta din urmă este de acord 
cu o nouă reuniune, la 4 mai* 
pentru a obține acest răspuns.

Șeful delegației G. R. P. al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh, a declarat că 
acțiunile ofensive ale forțelor 
armate ale F.N.E. dovedesc eșe
cul programului de „vietnami- 
zare“ a războiului. Nguyen Thi 
Binh a spus că „dacă Statele 
Unite doresc cu adevărat să iasă 
din Vietnam, ele nu pot înlocui 
negocierile prin vietnamizare“. 
Ea a reafirmat propunerea de 
soluționare pașnică prezentată 
de G.R.P., subliniind că S.U.A. 
trebuie să înceteze războiul na
val. și aerian și celelalte activi
tăți militare în Vietnam, să sta
bilească o dată pentru retrage
rea rapidă și totală din Vietna
mul de sud a tuturor trupelor 
americane.

HOUSTON 27 (Agerpres). — 
După o cădere liberă de apro
ximativ 13 minute, frînată doar 
de intrarea în funcțiune a celor 
trei parașute principale, capsula 
de comandă ,,Casper" a navei 
spațiale „Apollo-16“ a amerizat, 
joi seara, la ora 19 și 45 de mi
nute (G.M.T.), în apropiere de 
insula Christmas din Pacific. 
Amerizarea a avut loc la o dis
tanță de 1 800 de metri de locul 
unde se găsea portavionul „Ti
conderoga". Elicopterele de re
cuperare au decolat imediat și, la 
19 și 37 de minute (G.M.T.), ele 
survolau dej^ capsula. O echipă 
de scafandri au reușit să întoar
că modulul în poziția verticală, 
ajutînd pe Young, Dulce și Mat
tingly să iasă din capsulă. Ei au 
fost îmbarcați apoi pe portavio
nul „Ticonderoga", cu care se 
vor deplasa astăzi spre baza ae
riană „Hickam" din Honolulu.

Școli supraaglomerate

Puternice acțiuni ale forțelor
patriotice sud-vietnameze

• IN SUBCOMITETUL JURIDIC 
al Comitetului O.N.U. pentru folo
sirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice au început dezbaterile asu
pra problemei înmatriculării obiec
telor lansate în spațiul extraatmos- 
feric. Luînd cuvîntul la acest 
punct, delegatul român Teodor 
Meleșcanu a arătat că, în condi
țiile creșterii continue a număru
lui obiectelor lansate în spațiul ex- 
traatmosferic și ținînd seama de 
faptul că a fost elaborată Con
venția cu privire la răspunderea 
statelor pentru daunele provoca
te de obiectele lansate în spațiul 
extraatmosferic, problema înma
triculării acestora capătă o actua
litate sporită, deoarece constituie 
unul din elementele necesare apli
cării în practică a dispozițiilor 
Convenției.

Un memoriu întocmit de Federația națională a profesorilor din 
Italia, adresat autorităților de resort, atrage atenția asupra „si
tuației materiale dificile" în care se află școala italiană.

De fapt, preocuparea este mai veche. în repetate rînduri, pă
rinți și profesori au protestat față de ceea ce documentul amintit 
denumește „insuficientul efort al statului și municipalităților 
pentru dezvoltarea învățămîntului". Unul dintre aspectele cele 
mai criticate în acest sens este fenomenul supraaglomerării 
continue a școlilor. în momentul de față, potrivit statisticilor în
tocmite de sindicatele cadrelor didactice, aproape jumătate din 
școlile primare și din liceele existente sînt considerate în cate
goria „supraaglomerate", depășind cu procente variind între 
20—50 la sută numărul normal de școlari sau elevi.

Autorii memoriului apreciază că într-o măsură considerabilă 
(pe lîngă insuficiența fondurilor destinate construcției de noi 
clase) actuala situație dificilă, nenormală și cu efecte negative 
asupra procesului de învățămînt, se datorește și numărului redus 
de cadre didactice. In legătură cu aceasta, sindicatele cadrelor 
didactice desfășoară, de altfel, actualmente, o largă acțiune pu
blică menită să determine o preocupare mai atentă și mai ener
gică a municipalităților pentru nevoile școlii și, în special* 
pentru cerința sporirii numărului învățătorilor și profesorilor. 
Scrisori și petiții în această problemă au fost înaintate conduce
rilor grupurilor parlamentare ale diferitelor partide politice, 
autorităților locale, asociațiilor de părinți, ale elevilor, federații
lor sindicale și altor organizații obștești. „Considerăm — se 
arată în memoriul citat — că sînt necesare minimum 40 000 de 
noi posturi de învățători și profesori. Dar problema de bază este 
lipsa banilor. Dacă autoritățile locale vor să-și joace rolul care 
le revine în mod normal, ele trebuie să găsească fondurile ne
cesare, întrucît educația este un imperativ primordial".

Memoriul se referă direct la nemulțumirea provocată în rîndul 
celor interesați in problemele educației de faptul că autoritățile 
locale din mari orașe, influențate și de reducerile de alocații 
operate de guvern au menținut la un nivel scăzut în ultimii ani 
fondurile destinate școlilor. „Șocul și nemulțumirile resimțite 
— subliniază memoriul — sînt cu atît mai mari cu cît au tre
cut cîțiva ani de cînd a fost elaborată legea-cadru privind 
dezvoltarea învățămîntului". Documentul consideră că „o pre
ocupare mai activă și eforturi mai mari pentru nevoile școlii 
constituie o necesitate presantă daca se dorește un învățămînt 
modern care, la urma urmelor, este o cerință stringentă a so
cietății secolului nostru".

V. IONESCU

VIETNAMUL DE SUD 27 
(Agerpres). —- Luptătorii Fron
tului Național de Eliberare au 
lansat, joi, o serie de puternice 
bombardamente de artilerie și 
atacuri împotriva pozițiilor sai
goneze situate în imediata apro
piere a orașului Quang Tri, ca
pitala provinciei cu același 
nume. Centrul ofensivei a fost 
îndreptat asupra unei baze de 
infanteriști marini ai regimu
lui marionetă, aflată la 5 km 
nord de această localitate. Asu
pra bazei a fost declanșat un 
puternic tir de rachete de mare 
capacitate., care au provocat 
inamicului importante pierderi 
în oameni și echipament de 
luptă.

Baza americano-saigoneză și 
orașul Dong Ha au fost, de a- 
semenea, supuse tirului intens 
al artileriei forțelor • patrio
tice, situația trupelor saigo
neze masate în această zonă 
— la circa 10 km nord de 
Quahg Tri — fiind califica
tă drept „serioasă" de sur
sele militare saigoneze. în a- 
celași timp, în apropierea Sai- 
gonului, în perimetrul planta
ției Michelin și lîngă orașul 
Dau Tieng au fost înregistrate, 
în cursul zilei de joi, puterni-

ce ciocniri între trupele celei 
de-a 18-a divizii saigoneze și 
unitățile forțelor patriotice de 
eliberare.

In cursul nopții de miercuri 
spre joi, bombardierele B-52 au 
efectuat 17 raiduri pe fronturi
le din nord, în zona Platouri- 
lor centrale și în regiunea Sai- 
gonului, aproape de An Loc. în 
zona limitrofă acestei localități, 
ultimele rămășițe ale trupelor 
saigoneze din unitățile decima
te de patrioți sînt supuse unui 
tir puternic cu obuze și ra
chete.

Potrivit unor date prelimina
re difuzate de agenția „Elibe
rarea", numai în provincia 
Tra Vinh forțele patriotice de 
eliberare au scos din luptă, în 
primele două săptămîni ale o- 
fensivei, peste 1 000 de militari 
inamici, au capturat 100 și au 
provocat dezertarea unui număr 
de 740 militari ai regimului de 
la Saigon. Numărul pozițiilor 
cedate de trupele saigone- e se 
ridică la 21 : luptătorii F.N.E. 
au scos din funcțiune un mare 
număr de vehicule militare și 
baterii de artilerie ale inami
cului, capturînd însemnate can
tități de armament și alt echi
pament de luptă.

DELEGAȚIA guvernamen- 
militară română, condusă 
tovarășul Emil Bodnaraș,

tală 
de _____-------------
care se află la Phenian cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări 
a creării Forțelor armate popu
lare coreene, a depus miercuri 
coroane de flori la Monumen
tul eroilor Armatei Populare 
Coreene, la Monumentul elibe
rării și la Monumentul priete
niei. La depunere au fost de 
față reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Apărării Naționa
le, generali și ofițeri superiori, 
ambasadorul sovietic și amba
sadorul chinez.

A fost prezent Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Phenian.

Consiliului Național al Frontului 
Patriei, Gheorghi Traikov a fost 
eliberat din funcția de președinte 
al Adunării Populare, transmite 
agenția B.T.A. In scopul înfăptui
rii unei legături mai strînse între 
Consiliul de Stat șl Consiliul Na
țional al Frontului Patriei, depu
tății Adunării ’Populare l-au ales 
pe Gheorghi Traikov, la propu
nerea lui Todor Jivkov, în funcția 
de prim-vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

Președinte al Adunării Populare 
a fost ales Vladimir Bonev, mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C. 
Bulgar.

o PREȘEDINTELE

Demonstrații de solidaritate 
cu popoarele Indochinei

ROMA (Agerpres). In vasta 
piață „Campo de’Fiori" din cen
trul istoric al Romei, a avut loc 
miercuri seara, o grandioasă 
manifestație populară de soli
daritate cu lupta poporului vi
etnamez împotriva agresiunii a- 
mericane. Sute de drapele ale 
R.D. Vietnam, ale Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud, ale Partidului Co
munist Italian și tricolorul ita
lian fluturau pe clădirile din 
jurul pieței, precum și în mîi- 
nile a mii și mii de tineri, mun
citori, femei, studenți.

se organizații antirăzboinice, 
noi manifestații în fața Penta
gonului și a sediilor organisme
lor locale de stat din diverse 
orașe.

_ REPUBLICII
ARABE EGIPT și președinte al 
Uniunii' Socialiste Arabe, Anwar 
Sadat, a sosit joi într-o vizită în 
U.R.S.S., la Invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului Uniunii 
Sovietice — anunță agenția TASS.

La sosire, pe aeroportul Șere- 
metievo, șeful statului egiptean a 
fost întîmpinat de Alexei Kosîghin, 
Mihail Suslov și alte persoane ofi
ciale sovietice.

• LA INVITAȚIA PROF. W. 
JENTSCHKE, directorul general al 
Centrului European de Cercetări 
Nucleare (C.E.R.N.), cu sediul la 
Geneva, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară 
din România, prof. Ioan Ursu, în
soțit de dr. Sorin Ciulii și Valentin 
Ceaușescu, cercetători la Institutul 
de Fizică Atomică, a făcut o vizită 
Ia C.E.R.N. Cu această ocazie, au 
fost discutate probleme privind 
colaborarea dintre cele două orga
nisme.

• ÎN LEGĂTURA CU ALEGE
REA sa în funcția de președinte al

w1r
• NORODOM SIANUK, șeful 

statului cambodgian, președintele 
Frontului Național Unit al Cam- 
bodgiei (F.U.N.K.), a oferit o re
cepție la Phenian, cu prilejul celei 
de-a doua aniversări a Conferinței 
la nivel inalt a popoarelor indo- 
chineze, anunță agenția a.C.t.C. 
La recepție au luat parte Kim Ir 
Sen, secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri. 
Kim Ir, primul vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Pak Sen 
Cer, al doilea vicepreședinte al

Cabinetului de Miniștri, precum ?1 
O Jin U, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Coreene.

• INCEFIND DE LA 25 APRILIE 
s-a semnalat o nouă intensificare 
a activității vulcanului Etna. Din 
craterul central ies coloane dense 
de fum negru, însoțite de trombe 
de nisip. Specialiștii apreciază că 
ar putea fi vorba de faza premer
gătoare unei noi erupții a celui 
mai activ vulcan din Europa.

0 AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS relatează că, in cadrul u- 
nei conferințe de presă, senatorul 
Edmund Muskie a anunțat, joi, că 
nu va mai participa la următoa
rele alegeri preliminarii dintr-o 
serie de state din S.U.A., motivînd 
această hotărîre prin lipsa de fon
duri necesare sprijinirii campaniei 
sale electorale. El a precizat, însă, 
că va candida In cadrul viitoarei 
convenții a Partidului democrat în 
vederea obținerii învestiturii de 
unic candidat democrat in alege
rile prezidențiale care urmează să 
se desfășoare ' * *“* ’ '*
noiembrie.

• AGENȚIA
nunță că Ciu 
Consiliului de___
neze, și Dom Mintoff primul mi
nistru al Maltei, au semnat, la 8 
aprilie, un acord conform căruia 
R. P. Chineză acordă Maltei un 
credit fără dobîndă. Acest acord* 
precizează agenția, va contribui la 
promovarea prieteniei între po
poarele chinez și maltez, la dez
voltarea colaborării economice șl 
tehnice Intre cele două țări.

• CUTREMURUL înregistrat 
miercuri într-o serie de insule din 
Marea Egee a provocat numeroase 
pagube materiale, îndeosebi în 
Insula Lesbos, unde au fost dis
truse complet cea. 100 de clădiri) 
alte 250 fiind serios avariate. Pînă 
în prezent, nu au fost semnalate 
victime omenești.

la începutul lunii

CHINA NOUA *- 
En-lai, premierul 

Stat al R. P. Chi-

NEW YORK 27 (Agerpres).— 
în marile orașe americane con
tinuă manifestațiile de protest 
împotriva războiului din Indo
china. Noi demonstrații studen
țești au avut loc la New York 
și Chicago. De asemenea,, nu
meroși studenți de la Univer
sitatea din Boston au declarat 

. greva foamei, pentru a-și ex
prima protestul față de război.

Luîna cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă, ținută la 
Washington, unul dintre liderii 
Coaliției naționale a luptători
lor pentru pace, Jerry Gordon, 
a subliniat că mișcarea anti
războinică din Statele Unite 
este în plin avînt. Cererea noa
stră — a declarat Gordon — 
este retragerea imediată și ne
condiționată a tuturor forțelor 
militare americane din Asia de 
sud-est.

Coaliția națională a luptăto
rilor pentru pace din S.U.A. a 
anunțat că va organiza în co
laborare cu studenții și diver-

• MII DE PERSOANE au 
dc.nonstrat pe străzile centra
le ale Berlinului occidental, 
pentru a-și exprima protestul 
față de încercările reacțiunii 
vest-germane de a împiedica 
ratificarea tratatelor semnate 
de R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia, transmite 
agenția TASS.

Demonstrația a fost organiza
tă din inițiativa organizațiilor 
„Tinerii socialiști'* și „Tinerii 
democrați”.

Nici alegerile preliminare desfășurate 
marți în statele Massachusetts și Pennsyl
vania, nu au dat un răspuns la întrebă
rile democraților privind candidatul cu șan
sele cele mai mari pentru a intra în cursa 
propriu-zisă de Ia toamnă pentru președin
ție. Dacă republicanii sînt liniștiți deoarece 
în persoana președintelui Nixon dispun de 
candidatul potențial la președinție, demo
crații se găsesc după șase săptămini de 
alegeri preliminare într-o confuzie mai 
mare decît în momentul în oare dăduseră 
startul campaniei lor electorale. George 
McGovern, Hubert Humphrey și Edmund 
Muskie ocupă primele trei locuri, e drept, 
în ordine inversă decît se pronosticase la 
început, John Lindsay a recunoscut înfrîn- 
gerea sa destul de timpurie, iar celelalte 
citeva candidaturi sînt deja neglijabile. Nu 
poate fi totuși vorba de existența vreunui 
„front runner" — înaintaș al democraților. 
Muskie care reușise să-și creeze ■ această 
imagine numai cu două-trei luni înainte de 
preliminare a cedat terenul foarte ușor dar 
totuși nu surprinzător. El s-a situat la 
centrul partidului încercînd iluzia de a-i 
reface unitatea prin atragerea democra
ților conservatori și a acelora cu vederi mai 
la stingă in jurul persoanei sale și nu a 
reușit, mal mult chiar, a rămas într-o am
biguitate stranie care i-a îndepărtat electo
ratul. George McGovern a fost constant mai 
realist și a repurtat victorii în Wis
consin și Massachusetts relativ ușor. 
Fostul profesor de istorie a Inter
pretat atent preocupările și neliniștea a- 
legătorilor americani luînd poziție deschisă 
împotriva războiului dus de armata S.U.A. 
în Vietnam, război pe care îl con
sideră întreținut de „o politică de 
dezastru moral și dezastru politic". 
McGovern nu s-a oprit Ia condam
narea războiului, a reușit să-și sublinieze 
poziția cu unele propuneri pe plan intern 
care au avut un ecou deosebit. Este vorba 
de „eliberarea de sub tutela complexului 
militaro-industrial", reducerea cu 30 de mi
liarde a bugetului militar, introducerea unor 
taxe uriașe pe marile averi și crearea unor 
economii de aproximativ 120 miliarde de

dolari pe an care ar urma să fie investite 
în programe guvernamentale dedicate rezol
vării problemelor acute ale orașelor, trans
porturilor și poluării. Intr-un cuvînt, Mc
Govern și consilierii săi au intuit speran
țele și cererile poporului american : tre
cerea de la 
de pace.

Reluarea 
lor asupra

o economie de război la una
recentă & bombardamente- 

R. D. Vietnam, intensificarea

FOCARUL
ALEGERILOR

PRELIMINARE
operațiunilor armatei americane în Vietna
mul de Sud au îndepărtat considerabil șan
sele împlinirii speranțelor poporului ameri
can de a se opri vărsarea de singe din Viet
nam, căreia i-au căzut victime 50 000 de ti
neri americani, de a-și vedea trecute pe lis
ta priorităților naționale necesitățile sale 
cele mai urgente : crearea de locuri de 
muncă, case, școli și spitale. Reacția opiniei 
publice din S.U.A. la escaladarea acțiunilor 
militare americane în Indochina a fost pu
ternică. Evenimentele din Indochina sînt pe 
buzele tuturor. Mii de americani au de
monstrat și au organizat mitinguri in fața 
bazelor militare, a centrelor de recrutare, 
la Casa Albă, la fabricile de muniții și ar
mamente cerind „să ie pună capăt imediat

mărgăritare — ora îs.so; cir
cul București B INTERCIRCUS 
(premieră) — ora 19,30.

lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15: 20,30).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Giuleștl (orele 15,45 18;
20,15), Arta (orele 15,30: 18; 20,30. 
zești (orele 15,30; 18: 20,30).

INCIDENTUL : rulează la Bu- 
PADUREA PIERDUTA : rulea

ză la Pacea (orele 15,45: 18; 20,15). 
Munca (orele 16: 18; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.30), Lira (orele 15,30; 18; 
20,15), Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30: 18;
20.30) .

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează Ia 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE CA... ULI- 
SE : rulează la Bucegi (orele 15,45; 
18; 20,15).

PIROSMANII ; rulează la Cos
mos (orele 16: 18; 20).

MICUL SCALDATOR î rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20.15), 
Vitan (orele 15,30: 17,45; 20), Raho
va (orele 15,30; 18; 20,15).

JUNGLA XANOO : rulează Ia 
Laromet (orele 15,30: 17,30; 19,30). 
MARY POPPINS : rulează la To
mis (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Progresul (orele 15,30: 
18; 20.15).

ADIO. DOMNULE CHIPS : ru
lează la Volga (orele 9,15; 12; 16; 
19.30).

LOVE STORY : rulează la Vii
torul (orele 15,45; 18; 20,15).

TATA DE DUMINICA : rulează 
Ia Flacăra (orele 16; 18; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
17,45; 20).

PROFESORUL FABRE (orele 10; 
12: 14), FRAȚII MARX ÎN VEST 
(orele 16; 18), LINCOLN (ora
20,30), rulează la Cinemateca ;,U- 
nion".

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30: Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19.30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20; (Sala Studio) :

DULCEA PASARE A TINEREȚII
— ora 20; Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
RECITAL ; ORCHESTRA SFINX
— ora 20; Teatrul Mic : VICLENII
LE LUI SCAPIN — ora 19,30; Tea
trul „C. I. Nottara** (Sala Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : SORA CEA MARE
— ora 20; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Sala Victoria) : ȘI FEMEI
LE JOACA FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul „I. Vasilescu” : CINTECE- 
LE FANTOȘEI — ora 19,30; Tea
trul „I. Creangă** : SNOAVE CU 
MĂȘTI — ora 16; Teatrul *,Țăn
dărică" (Sala Victoria) : NINIGRA 
ȘI ALIGRU — ora 17; Studioul 
„Casandra" al I.A.T.C. : NEÎNȚE
LEGEREA — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : GHIOCEI...

bombardamentelor". Tineri din sute de co
legii și universități au organizat o amplă 
campanie de manifestații de protest împo
triva reluării bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, împotriva continuării finan
țării războiului, pronunțîndu-se pentru re
tragerea imediată și necondiționată a tutu
ror trupelor americane din Indochina. Uni
versitățile americane s-au aflat vineri, 21 
aprilie a.c., într-o grevă națională de pro
test, subliniind astfel hotărîrea lor de a 
condamna prin toate mijloacele escaladarea 
războiului. Acțiunile de protest ale tinerilor 
americani care cer aducerea acasă a frați
lor și oolegilor lor de pe fronturile din In
dochina au stîrnit un amplu ecou în opinia ^ 
publică americană. Zeci de congresmani 
republicani și democrați au participat la 
manifestațiile de pace organizate în diferi
te orașe ale S.U.A.

Explicațiile administrației par neconvin
gătoare ; personalități din Senat iau atitu
dine ; candidaților la președinție li se im
pune să-și declare deschis opinia și să ia 
poziție ; evenimentele din Vietnam sînt 
problema majoră a dezbaterilor, preocupări
lor și interesului electoratului american. 
Muskie a abandonat iluzia regrupării de
mocraților de diferite tendințe, făcînd o 
tentativă de a intra în focarul actualități
lor indochineze. în acest scop a prezentat 
Senatului un proiect prin care cere suspen
darea tuturor acțiunilor militare împotriva 
R.D. Vietnam și retragerea trupelor militare 
americane din Indochina. La rîndul său, 
Hubert Humphrey, mult la dreapta lui 
McGovern și parte responsabilă pe vremea 
guvernării democrate a administrației John
son în escaladarea războiului, s-a angajat 
în condamnarea războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam, El a anunțat că va cere Con
gresului să acționeze în vederea suprimării 
tuturor fondurilor destinate susținerii răz
boiului aerian al S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam dacă nu se va pune capăt bom
bardamentelor asupra teritoriului acestei 
țări, bombardamente pe care le-a calificat 
ca inutile și inumane.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. 9,05 Film serial : „Se- 
bastien și secretul epavei". Episo
dul „Ultima dorință a lui Louis 
Marăchal". 9,35 Vetre folclorice. 
10,00 Curs de limba germană — 
Lecția a 13-a. 10,30 Universitatea
TV. 11,15 Pagini de umor. 12,05 
Telejurnal. 15,00 Teleșcoală.

în jurul orei 16,00 — transmisie 
de la Stadionul Republicii î 
marea adunare populară orga
nizată la București cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 Mai —
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DOINA TOPOR

Ziua solidarității Internaționale 
a celor ce muncesc.

18,00 Stop-cadru. 18,30 Cîntecele 
copiilor — film documentar japo
nez. 18,55 Oameni șl fapte. 19,10 
Tragerea Loto. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 „Țărani $1 
muncitori noi sîntem" (III). 20,50 
„Slavă patriei și partidului" — 
program de cîntece. 21,00 Studioul 
artistului amator. 21,10 Film artis
tic : *,Haina de piele". Scenariul 
de Constantin Banu și Dan Necșu- 
lea. 22,20 Drumuri în istorie. -„Vira
tele fierului". 22,40 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 Film de animație pentru 
copii : -„Cine e cel mai pu
ternic". 20,15 Teatru : „Discurs 
pentru o floare" de Paul Everac. 
21,15 Agenda. 21,25 Scene ce
lebre din opere. -21,45 Viața eco
nomică a Capitalei. 22,05 Film do
cumentar : „Navigatori care
dispar" — producție a Studioului 
„Alex. Sahia". 22,15 Dans și muzi* 
că de pretutindeni;


