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Comunist din Ceylon

Cînd, la absolvirea școlii ge
nerale, tînărul (băiat sau fată) 
dînd curs propriei sale dorințe 
sau la insistența părinților, se 
înscrie pentru continuarea stu
diilor la liceul teoretic, se gîn- 
dește, cu siguranță că, după li
ceu, va urma învățămîntul su
perior. Puțini sînt aceia care se 
gîndesc și la alternativa unui 
ait drum în viață, care să nu 
treacă prin facultate.

Nu este îngrijorător faptul că 
tinerilor absolvenți, intrarea în 
învățămîntul superior le apare 
ca fiind perspectiva cea mai 
atrăgătoare. îngrijorarea pro
vine din faptul că mulți dintre 
ei vor să aevină studenți fără 
să țină seama dacă au sau nu 
aptitudinile necesare pentru 
specialitatea pe care și-o aleg. 
Nu sînt rare cazurile cînd tineri 
cu aptitudini și dexterități deo
sebite dar cu înclinații mai mo
deste spre studii teoretice in
sistă — adesea la îndemnul pă
rinților — să treacă pragul u- 
niversității sau politehnicii. în-

de ing. NECULAI BOGA,
'director general adjunct la Direcția generală a forței de muncă 

din Ministerul Muncii

1
ce în ce mai ridicată. Acesta 
trebuie să cunoască principii
le constructive și funcționale 
ale mașinilor și utilajelor, ca
racteristicile procesului teh-

(Continuare în pag. a lll-a)
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Joi la prînz s-au încheiat 
convorbirile între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, și delegația Partidului 
Comunist din 
din dr. S. A. 
președinte al 
Kumarasamy,
roului Politic al partidului, care 
se află în țara noastră la invi-

Ceylon, formată 
Wickremasinghe, 
partidului, și C. 
membru al Bi-

tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La convorbiri au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

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

După convorbiri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a oferit un dejun în 

cinstea delegației Partidului 
Comunist din Ceylon.

Au luat parte tovarășii Gheor* 
ghe Pană, Ștefan Andrei și Ghi- 
zela Vass. Dejunul s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească.

vățămîntul superior implică în
să un înalt nivel de exigență, 
fiind obligat să selecționeze din 
rîndul bacalaureaților pe cei 
mai înzestrați și mai bine pre
gătiți, cu reale înclinații spre 
studii superioare, capabili să se 
ridice, prin muncă asiduă și 
prin merite proprii, în vîrful pi
ramidei. pe scară profesiona- 
lă-socială.

Im anumite familii nereușita la 
concursul de admitere în fa
cultate capătă caracterul unei 
mici drame, ca și cînd aceasta 
ar fi singura alternativă în via
ță : facultatea. Dar, locurile în 
învățămîntul superior, cum se 
știe, sînt limitate îneît nici 
chiar tinerii bine pregătiți nu

Un tinar,.ca mulți alții, de pe șantierul noului combinat 
îngrășăminte chimice din Slobozia.

Foto: PAVEL TĂNJALA

pot intra în totalitate. So
cietatea își ierarhizează ne
voile ei de cadre pe niveluri 
de pregătire, pe meserii și 
specialități, în așa fel îneît să 
satisfacă cerințele unei dezvol
tări armonioase a întregii eco
nomii naționale și a tuturor ra
murilor și subramurilor sale. 
Aceste nevoi scot în evidență 
că, cca 3/4 din numărul salaria- 
ților sînt muncitori și cadre o- 
perative, cca 12% specialiști de 
nivel mediu și cca 8 la sută 
specialiști cu pregătire superi
oară. Iată, deci, care sînt pro
porțiile în care tinerii își gă
sesc locul în economie.

Trebuie să existe, așadar — 
și există ! — pentru un tînăr ab
solvent de liceu teoretic și altă 
alternativă decît continuarea 
studiilor în învățămîntul supe
rior. Firește, la concursul de 
admitere își încearcă puterile 
un număr mai mare de candi
dați, dar reușesc cei mai buni. 
Nereușita nu trebuie considerată 
însă ca o prăbușire a idealului 
profesional (pentru cei care l-au 
avut), fiindcă un tînăr se poate 
realiza pe sine, pe plan profesio
nal, și fără a fi neapărat în po
sesia unei diplome de învăță- 
mînt superior.

învățămîntul superior nu este 
singura cale prin care un tînăr 
sau o tînără își poate vedea îm
plinite aspirațiile sale profesio
nale. A urma o școală de spe
cializare postlîceală sau un curs 
de calificare postliceal, pentru 
a se califica într-o profesiune în 
care cunoștințele de cultură ge
nerală se cer la nivelul liceu
lui, nu numai că nu înseamnă 
renunțarea la idealul profesio
nal, ci, dimpotrivă așezarea Iui 
pe temelii mai solide, care țin 
seama atît de cerințele societă
ții cît și de capacitățile și posi
bilitățile proprii. A propune u- , 
nui absolvent de liceu alterna
tiva de a se califica în produc
ție ca muncitor nu trebuie, nici
decum, considerată ca o „cobo- 
rîre“ de prestigiu, așa cum se 
întîmplă adesea atunci cînd se 
obiectează î „De aceea am 
minat eu liceul, ca să mă 
muncitor ? Dacă voiam să 
fac muncitor, mă duceam 
școală profesională după ce 
terminat clasa a VIII-a“. 
care pun astfel problema
că în pregătirea muncitorului 
modern devine indispensabilă o 
cultură științifică și tehnică din

Proletari din toate țările, uniți-vă! 1

TINERI ÎN
UNIFORME
ALBASTRE

Cu cîtva timp în urmă, în
tr-o discuție, tovarășul loco
tenent colonel Constantin Bu
ruiană, secretar adjunct al Con
siliului politic superior al tru
pelor de pompieri, ne relata 
despre una din inițiativele foar
te valoroase ale U.T.C. Este 
vorba de înființarea unor 
cercuri tehnico-aplicative de 
profil în cadrul detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, la a căror 
bună funcționare un aport în
semnat îl aduc și unitățile de 
pompieri. Cum s-a tradus a- 
ceastă măsură, această inițiati
vă în practică ? Cum au pri
mit-o tinerii ? Care sint, în cele 
din urmă, avantajele acestor 
cercuri ? Ce cunoștințe capătă

DE LA
UTILITATEA
PRACTICA, LA
VALENȚELE
EDUCATIVE
membrii lor ? Iată întrebările 
la care am căutat și am aflat 
răspuns în ancheta noastră e- 
fectuată în județul Harghita.

— în această acțiune — ne 
spunea locotenent colonelul Ion 
Besnea de la Grupul județean 
de pompieri — am pornit de 
la faptul că ni se oferea un pri
lej deosebit de favorabil, cu re
percusiuni practice imediate în 
activitatea pe care a desfășu
răm noi pentru popularizarea 
măsurilor de prevenire a incen
diilor, pentru întărirea forma
țiilor de pompieri civili din în
treprinderi și pentru pregătirea 
viitorilor ostași pompieri.

Obiectivele odată fixate s-a 
trecut la organizarea cercurilor 
tehnico-aplicative. Și, cum era 
firesc, și esențial după opinia 
noastră, asemenea cercuri au 
fost constituite cu precădere în 
centrele de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei 
din întreprinderile industriale 
unde, dat fiind'specificul locu
lui de muncă, pericolul izbuc
nirii unor incendii este mai 
mare, precum și în școlile pro-

AL. DOBRE
(Continuare în pag. a lll-a)
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CU CE EFECT APLICAȚI

ACORDUL GLOBAL ?

La noi nu mai
există tineri care

să nu lucreze"
• Cooperatorii și mecanizatorii de la C.A.P. „Unirea" lilaz 

au aplicat prima prașilâ folosind „ferestrele" dintre ploi • O 
inițiativă utecistă de larg ecou ; nici o palmă de pâmînt ne

muncită ; recordurile de anul trecut producții medii în *1972 
• Tinerii cooperatori și mecanizatori s-au constituit în echipe 
complexe.

„Recolta, bogăția ei, depinde 
de ceea ce se face în fiecare zi, 
în fiecare oră, ne spunea Florea 
Pitiș, cooperatorul de la „U- 
nirea" Islaz care, anul trecut, a 
cîntărît de pe locul lucrat în a-

ÎNSEMNĂRI pe marginea unei plenare

A COMITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL U. T. C

dm PE POARE A LARGA A
SUCCESELOR SE SERECOARĂ

cord global aproape opt mii de 
kilograme porumb boabe la hec
tar. Iar cointeresarea, continuă 
dânsul, îl determină pe om să 
gîndească. să se preocupe, să 
găsească timp și forță pentru ca 
fiecare lucrare să fie executată 
ca la carte. De aceea ne-am și 
grupat în cadrul cooperativei 
cîte 25—30 de familii în jurul 
cite unui tractorist, împreună — 
pe baza acordului global — răs
punzând de producție de pe o 
anume suprafață".

Ideea formațiilor de lucru 
mixte a prins viață la coopera
tiva agricolă „Unirea", și nu 
numai aici, iar acordul global a 
fost generalizat. Câmpul redă cu 
fidelitate efectul aplicării aces
tei eficiente forme de normare 
și retribuire : semănatul s-a în
cheiat în cazul tuturor culturi
lor în devans față de grafice. 
Plantele au răsărit iar mecani
zatorii au aplicat prima lucrare 
cu grapa ; pe trei sute douăspre
zece hectare efectuindu-se și 
prima prașilă pe rând. Lucrarea 
a fost executată în ferestrele

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL ISRAELULUI. GOLDA MEIR

Aspect din timpul vizitei protocolare.

Ideea convocării unei plenare 
a Comitetului județean Prahova 
al U.T.C., într-un moment în 
care sînt încă proaspete învă
țămintele decurgînd din prodi
gioasa activitate dedicată ani
versării celor 50 de ani de e- 
xistență a organizației revolu
ționare de tineret, nu poate , fi 
apreciată decit ca binevenită. 
Cu atît mai mult lucrurile tre
buie situate într-o atare per
spectivă, cu cit prin subiectul 
supus dezbaterilor — viața in
ternă de organizație. întărirea 
și îmbunătățirea stilului și mo
dalităților de muncă promovate 
în viața colectivelor de uteciști 
— se încerca, măcar ca intenție, 
abordarea frontală a probleme
lor pe terenul lor fundamental, 
deci în punctul de unde devine 
posibilă o activitate la nivelul 
cerințelor unui randament prac
tic și educativ superior.

Cu astfel de ginduri, fără în
doială, avute în atenție și de 
inițiatori, am luat parte la lu
crările acestei plenare în care, 
cel puțin la prima vedere, soli
ditatea preocupărilor privind 
tratarea temei putea fi argu
mentată de dimensiunile ample 
ale raportului prezentat de că
tre primul secretar al comite
tului județean al U.T.C., Corio- 
lan Voinea. Consemnând mo
mentele semnificative ale acti
vității zecilor de mii de uteciști 
din județ, mai cu seamă în eta
pa semicentenarului, plenara 
nici nu putea porni de la o plat
formă mai propice dezbaterilor 
ulterioare. Și totuși, pe măsură 
ce lectura materialului se apro
pia de sfirșit, constatam, spre 
surprinderea noastră, că evocă
rile la care se apelase ne pu
neau în situația să sesizăm că 
tocmai ele, oricit de minuțioase, 
operau în sens contrar scopu
lui urmărit. Fusese amintiră, ce 
e drept, contribuția majoră a- 
dusă de tinerii din întreprinde
rile industriale ale județului la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, la cultivarea în rându
rile tuturor uteciștilor a spiri- ■ 
tulul muncitoresc, afirmarea 
tot mai consecventă a calității 
organizațiilor U.T.C. de a fi co
lective de luptă pentru educația

comunistă ; fuseseră reliefate și 
eforturile deosebite în acest sens 
constatate la Uzina „1 Mai" 
Ploiești. Uzina „Poiana" Cîm- 
pina, Fabrica de hîrtie Bușteni, 
Grupul industrial de petro-chi- 
mie. Uzina mecanică Plopeni, 
inițiativele valoroase lansate în 
ultima vreme, „Tineretul fiecă
rei secții — colectiv al muncii 
și onoarei", „Mîndria și răspun- ■ 
derea de a fi muncitor", „Ute- 
cistul — militant neobosit pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului". Materialul apreciase, de 
asemenea. preocupările masei 
largi de uteciști din comunele 
județului, de la S.M.A. Măgu
rele, Bărcănești, Ciorani, de la 
C. A. P. Gorgota, Drăgănești, 
Scorțeni, Filipeștii de Tîrg,

TRAIAN GINJU

(Continuare in pag. a Ill-a)
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Lucrare de laborator la Facultatea de farmacie clujană.
Foto: PAVEL TĂNJALA

Izbutesc numai pe

Joi dimineața a sosit la Bucu
rești primul ministru al Israe
lului, d-na Golda Meir, care, la 
invitația președintelui Consiliu
lui de Miniștri ai Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Iun Gheorghe Maurer, face o 
vizită oficială în țara noastră.

Premierul Israelului este în
soțit de Raphael Benshalom, 
ambasadorul Israelului în Ro
mânia, Simcha Dinitz,. director 
general al Președinției Consi
liului de Miniștri și consilier 
politic al primului ministru, 
general de brigadă Lior Israel, 
secretar militar al primului mi
nistru, Cohen Yohanan, directo
rul Departamentului Europa de 
Est din M.A.E., Kaddar Leu, se
cretară personală a primului 
ministru.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Ion Gheor- 
glie Maurer, a salutat cordial pe 
premierul Israelului, d-na Gol
da Meir, la coborîrea sa din a- 
vion. Erau prezenți Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, 
prim-adjunct, precum și Ion 
Covaci, ambasadorul României 
în . Israel.

Pe aeroportul Otopeni, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale României și Israelului, se 
aflau, de asemenea, Theodor 
Burghele, ministrul sănătății, 
Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor industriale. Mircea 
Malița, ministrul educației și în
vățământului, Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției, Ion Drăgan, 
secretar> general al Consiliului

de Miniștri, Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului su
prem, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guverna
mentale de . colaborare și coo
perare economică și tehnică, 
Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț, 
directori în Ministerul Afaceri
lor Externe, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Erau prezenți membrii Am
basadei Israelului Ia București.

Potrivit ceremoniei rezervate

șefilor de guverne, au fost in
tonate imnurile de stat ale ce
lor două țări. Primul ministru 
al Israelului, Golda Meir, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
au trecut în revistă garda mi
litară de onoare aliniată pe ae
roport.

Primului ministru al Israelu
lui i-au fost prezentate, în con
tinuare, persoanele oficiale ve
nite în întâmpinarea sa.

A urmat apoi defilarea gărzii 
de onoare. Premierului Israelu
lui și celorlalți oaspeți le-au fost 
oferite buchete de flori.

(Agenpres)

PENTRU TOȚI
de VASILE VETIȘANU

cei care stau
jumătate

cu un ginți in sat și cu altul la oraș
— Diploma, continuînd preo

cupări mai vechi, tratează 
Combaterea chimică a buruieni
lor - în principalele culturi din 
ferma didactică a Institutului a- 
gronomic Iași. Ea rezultă deci 
dintr-o cercetare de teren, din 
experiențe de laborator, are o

— Se spune că de ce fuge 
omul, nu scapă î Ai fugit de chi
mie și te-ntorci la ea. Ce virtuți 
miraculoase i-ai descoperit în a- 
cești cinci ani de agronomie ?

— De fapt nu a fost o fugă 
adevărată. Pentru că de la Bor- 
zești am plecat la facultate. Și 
nici o întoarcere pe de-a-ntregul 
pentru că în meseria mea de azi 
nu voi continua ce am întrerupt 
atunci ; voi realiza, însă, în mic 
una dintre rațiunile modeme ale

cu
Retrospectivă sentimentală 

viitorul agronom Vasile Mocanu

chimiei — o agricultură de înalt 
randament. Iată de ce am cu
rajul să cred că „fuga" și „în
toarcerea" mea împlinesc, în
drăznesc, nu numai un destin

personal, dar, la această scară 
mică, deși individuală, și unul 
social.

— Ce reprezintă lucrarea de 
diplomă ?

GEORGETA RUTA

(Continuare In pag. a ll-a)

Sînt cele mai obișnuite cuvinte, și, totuși, ele cuprind o sin
teză socială, în care vibrează sentimentul uman cel mai pur, 
cel mai adine. Aceste două cuvinte fac puntea solidă pe 
care trecem spre alții, spre cei din jur și spre noi înșine, 
altfel, cu alt rost.

Oare nu dobândește rezultatul muncii noastre o semnifi
cație deosebită, aparte, atunci cînd simțim că am făcut-o 
pentru toti ?

De ce să n-o spunem : există î 
tinere elan și dâruințâ. Dar, invizibil, într-un ” 
elan activează forța omenească, aceea care se 
spre toți, în slujba tuturor. După cum, sînt tineri 
cunoscut, să zicem, ce înseamnă munca cu trei 
decenii în urmă, cam pe atunci cînd atelierul ,________
nu-ți lăsa timp de citit bibliografia în meseria aleasă. Cam 
pe atunci, cînd ucenicul se furișa în odăița mică, cu o 
viață și mai strimtă, consumată între două vacanțe. Nu-I 
îmbia nici clubul, nici cineclubul, nici sala de spectacol, 
nici formația de brigadă. Copiii din țărănime, care în
drăzneau să ajungă cu carte, erau priviți cu o oarecare 
compătimire și deznădejde, pentru că nu se trăgeau din 
vreo spiță moștenitoare de titluri nobiliare. Dar să ne 
oprim. Nu pentru a măsura distanța de acele timpuri, 
pînâ la noi. Nu !, Ea trebuie înțeleasa, adică măsurată cu 
forța omenescului pe care l-a cucerit timpul nostru socia
list, dîndu-ne unica măsură umană : aceea a lucrului în 
folosul tuturor.

La o sărbătoare cum este cea a 
acestea au o rezonanță a lor, 
însemnul unor generații 
și gînduri, <’ ___ ____ __ ..... ........ _,,z
fac totul pentru toți. De la cîntul adunat la „Floa
re din gradină", de la miile de tineri răsfirați pe 
șantierele țării, de la tînăra care execută gimnastica, în 
fața telespectatorilor, pînâ la cartea cumpărată, ce ne 
completează colecția. Acest pentru toți reprezintă în a- 
celași timp înfrîngerea vechiului din noi, victoriile pe care 
le repurtăm asupra înfumurării și egoismului, a inerției și 
indiferentismului. Tînărul care spune : fac pentru mine, mă 
privește personal, fac ce vreau, destramă acea unitate în

(Continuare în pag. a Ul-a)

în rândurile generațiilor 
asemenea 
îndreaptă 
care n-au 
sau patru 
patronului

w eroice,
de toți tinerii țării.

muncii, cuvintele 
specifica. Ele poarta 
continuate, în fapte 
De acei tineri, care
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Dineu oferit de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția. Elena Mau
rer, au oferit joi un dineu ofi
cial în onoarea primului minis
tru al Israelului. Golda Meir

Au luat parte Ion Pățan vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe. Theo
dor Burghele. Matei Ghigiu. 
Mircea Malița, Angelo Mieules- 
eu, Teodor Vasiliu - miniștri, 
George Macovescu. prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Ion Covaci, ambasadorul Româ
niei în Israel. Ion Drăgan, secre
tar general al Consiliului de 
Miniștri. Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe 
agricole și silvice, membri ai 
conducerii unor ministere eco
nomice și ai altor instituții cen
trale. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au participat Raphael Bensha- 
lom. ambasadorul Israelului In 
România, și celelalte persoane

care însoțesc pe premierul isra- 
elian în vizita oficială în țara 
noastră.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, președintele Consi
liului de Miniștri. Ion Gheorghe 
Maurer, și premierul Golda Meir 
au rostit toasturi

Salutînd, in numele guvernu
lui român, prezența în Republi
ca Socialistă România a primu
lui ministru al Israelului, doam
na Golda Meir, președintele 
Consiliului de Miniștri Ion 
Gheorghe Maurer, a arătat că 
această vizită se înscrie în e- 
voluția normală a raporturilor 
dintre România și Israel, expri
mă dorința ambelor părți de a 
se cunoaște mai bine și de a 
promova in continuare dezvol
tarea relațiilor între cele două 
popoare.

Referindu-se la unele proble
me ale situației internaționale, 
ale cooperării între popoare, 
vorbitorul a subliniat că condi
ția sine qua non a dezvoltării

Vizită protocolară
După-amiază. primul ministru 

al Israelului. Golda Meir, a fă
cut o vizită protocolară preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer.

între cei doi primi miniștri 
a avut loc o convorbire cordială

La întrevedere au luat parte 
persoane oficiale române și 
israeliene.

/Agerpres)

Convorbiri oficiale
In cursul aceleiași zile, după- 

amiază, la Palatul Consiliului de 
Miniștri au avut loc convorbiri 
oficiale între președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, și primul ministru 
al Israelului, Golda Meir.

La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cor
dială. au participat :

Din partea română — George 
Macovescu. prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion 
Covaci, ambasadorul României 
în Israel, Vasile Răuță. adiunct 
al ministrului comerțului exte
rior, Emilian Manciur. director

în Ministerul Afacerilor Exter
ne.

Din partea israeliană — Raphael 
Benshalom. ambasadorul Israe
lului în România, Simcha Dinitz, , 
director general al Președinției ' 
Consiliului de Miniștri și consi
lier politic al primului ministru, 
general de brigadă Lîor Israel, 
secretar militar al primului mi
nistru, Cohen Yohanan. direc
torul Departamentului Europa de 
Est din Ministerul Afacerilor 
Externe.

în cadrul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri privind 
problemele relațiilor bilaterale 
și dezvoltarea lor.

unei colaborări fructuoase in 
lumea contemporană, o consti
tuie observarea riguroasă de că
tre toți și față de toți a prin
cipiilor unanim recunoscute ale 
dreptului și justiției internațio
nale — respectarea suveranității 
și independenței naționale, a e- 
galității depline în drepturi, 
neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc, drep
tul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinul, exclu
derea forței și amenințării cu 
forța din relațiile interstatale. 
Pe baza acestor principii, Româ
nia militează constant pentru 
dezvoltarea colaborării și prie
teniei cu toate țările socialiste 
și dezvoltă, totodată, cooperarea 
cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor social-politică.

Abordînd problema persisten
tei în diferite puncte ale lumii 
a unor conflicte armate. a 
unor focare de tensiune, pre
cum și a unor probleme liti
gioase acute, vorbitorul a re
levat îngrijorarea poporului 
român față de perpetuarea în
cordării în Orientul Apropiat 
și a arătat că România s-a 
pronunțat și se pronunță pen
tru soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat pe baza a- 
plicării rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967. Aceasta presupune retra
gerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, recu
noașterea drepturilor la inde
pendență. suveranitate și inte
gritate teritorială a tuturor 
statelor din această zonă și so
luționarea problemei populației 
palestiniene, creîndu-se condi
ții care să dea acestei popu
lații posibilitatea de a-și con
stitui o viață corespunzătoare, 
potrivit dorințelor și aspirații
lor *sale.

în încheiere, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer a toastat in sănă
tatea președintelui statului Is
rael, Zalman Shazar. a premie
rului Golda Meir. a tuturor ce
lor prezenți la dineu, pentru 
prietenia dintre popoare, pentru 
pace și înțelegere internațio
nală.

Luînd cuvîntul, după ce a a- 
rătat că poporul și guvernul

Israelului văd în această vizi
tă o evoluție a relațiilor dintre 
cele două țări, primul ministru 
Golda Meir a relevat că exis
tența sistemelor sociale și poli
tice deosebite nu trebuie să con
stituie o barieră între popoare 
și nu trebuie să facă imposibi
lă cooperarea. Mai mult, că 
pacea mondială poate fi reali
zată numai dacă se bazează pe 
principiul coexistenței dintre 
diferite regimuri. Firește, tre
buie să existe o recunoaștere 
deplină a dreptului fiecărui po
por de a decide propria sa orîn- 
duire.

în continuare, vorbitoarea a 
evocat principalele capitole din 
istoria îndelungată a poporului 
israelian și a statului israelian 
de astăzi, referindu-se la dez
voltarea și preocupările actuale 
ale țării sale.

Cu privire la conflictul din 
Orientul Apropiat, premierul 
Golda Meir a înfățișat poziția 
guvernului israelian. Ea a ară
tat că guvernul israelian este pe 
deplin de acord cu opinia gu
vernului român că orice pro
blemă care apare sau poate a- 
părea între state poate și tre
buie să fie rezolvată prin mij
loace pașnice.

în continuare primul ministru 
Golda Meir a subliniat că gu
vernul și poporul israelian apre
ciază foarte mult relațiile ro
mâno-israeliene și, în această 
ordine de idei, a mulțumit pen
tru prilejul care i s-a oferit de 
a vizita România, de a cunoaște 
din viața poporului român, și 
de a efectua un schimb de ve
deri. Premierul israelian a a- 
dresat, în numele guvernului 
său. președintelui Consiliului de 
Miniștri și soției sale, invitația 
de a vizita Israelul.

In încheiere, primul ministru 
Golda Meir a toastat în sănăta
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri. Ton Gheorghe Maurer și 
a soției sale, a tuturor celor 
prezenți la dineu, pentru prie
tenia dintre popoarele român și 
israelian. pentru pacea în re
giunea Orientului Apropiat și 
în întreaga lume.

SPORT „CROSUL TINERETULUI''

Republicii Peru,
Maria Consuelo Gonzales de Velasco

Joi dimineața a părăsit Capi
tala doamna Maria Consuelo 
Gonzales de Velasco, soția pre
ședintelui Republicii Peru, care 
a făcut o Vizită în țara noastră.

Soția președintelui Republicii 
Peru a fost însoțită de Juan Ve
lasco Gonzales, fiul președinte
lui, și Margarita Arbului de 
Tantalean, soția ministrului in
dustriei peștelui din Peru.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășele Elena Ceaușescu, Ma

ria Mănescu, Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, de tovarășii George Ma
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mircea 
Nicolaescu, ambasadorul Româ
niei în Peru, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Mariano Paga- 
dor Puento, ambasadorul Repu
blicii Peru la București, cu so
ția.

(Agerpres)

DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST 
FRANCEZ A PĂRĂSII CAPITALA

Delegația Partidului Socialist 
Francez, condusă de Franțois 
Mitterrand, prim-secretar al 
partidului, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vi
zită în țara noastră, a părăsit 
joi dimineața Capitala.

Din delegație au făcut parte 
Gaston Defferre. membru al 
Biroului național al Partidului 
Socialist Francez, președintele 
grupului parlamentar socialist, 
primar al orașului Marsilia, și 
Robert Pontillon, membru al 
Biroului Național, secretar na

țional cu problemele internațio
nale ale Partidului Socialist 
Francez.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de 
tovarășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A apărut primul număr al revistei
săptămînalc „orizont”

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale Imperiale, HAILE SELASSIE I. împăratul Etiopiei, urmă
toarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a eliberării Etiopiei, a- 
dresez Maiestății Voastre Imperiale, guvernului și poporului 
etiopian călduroase felicitări.

Transmitem Maiestății Voastre cele mai bune urări de sănă
tate personală, de pace și prosperitate poporului etiopian.

inapoierea delegației conduse
de tovarășul

Joi seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind din Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
delegația guvernamentală mili
tară română, condusă de tova
rășul Emil Bodna-raș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, care a participat 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 40-a aniversare a creării 
Armatei Revoluționare Populare 
Coreene.

Din delegație au făcut parte 
general-colonel Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate și secretar al Consiliului 
Politic Superior, și general-ma- 
ior Paul Cheler.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată

Emil Bodnaraș
de tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, general 
de armată Ion Ion iță membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor armate, general-locote- 
nent Ion Dincă. seoretar al C.C. 
al P.C.R., Teodor Marinescu, șef 
de secție la G.C. al P.C.R., Va
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de gene
rali și alte persoane oficiale.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, 
Cian Hai-fun, ambasadorul R.P. 
Chineze la București, V. I. Droz
denko. ambasadorul U.R.S.S. la 
București, membri a acestor 
ambasade.

Primire la președintele
Consiliului Economic

BRĂILA fȘI AȘTEAPTA 
OASPETH

Orașul de pe malul bătrînului 
Danubiu, Brăila, gazda celei de 
a V-a ediții a Crosului tinere
tului. eveniment sportiv de o 
însemnătate remarcabilă, se pre
gătește și își așteaptă tinerii 
oaspeți atleți cu mare nerăb
dare. Tinerii fruntași din între
prinderile, instituțiile și școlile 
municipiului Brăila vor primi 
tinerii sportivi din toate colțu
rile țării începînd de sîmbătă 
dimineața — 6 mai a.c. — și îi 
vor însoți în vizite prin frumo
sul port dunărean. în vîrstă de 
peste 600 de ani. pentru a-1 cu
noaște și a-i admira frumusețile 
lui. Programul oaspeților de sîm
bătă, va continua cu o plimbare 
nocturnă pe Dunăre cu unul 
dintre cele mai moderne vase. 
„Moldova”, în ritm de melodie 
și dans La înapoierea din ex
cursie. oaspeților li s-a pregă
tit o atractivă seară, cultural- 
distractivă. unde va concerta 
orchestra de muzică ușoară a 
Casei municipale de cultură, 
în pauze, numeroase și intere
sant? momente distractive. în 
dimineața zilei de 7 mai pe 
traseul din centrul municipiu
lui Brăila vor fi aliniați. pe 
categorii. peste 500 de tineri 
Băieți și fete pentru a lua

CONCURSUL PRONO
SPORT, etapa din 7 mai
1972

î. Sp. stud.-
Progresul Sue. 1 x2

II. Proqresu' Brăila-
Metalul Buc. 1

III. Polî» GI -P.C. Gl. 1 X
IV. C.F.R. Tini.-

Poli» Tim. X

V. Vulturii-
C.S.M. Reșița X

VI. Boloqna-Atalanta 1
VII. Juventus-Cagliari 1 X

VIII. Mantova-Lanerossi 1

IX. Milan-Napoli 1
X. Roma-Catanzaro 1
XI. Sampdoria-lnter 1 2
XII. Varese-Fiorentina 1 2

XIII. Verona-Torino 2

startul în vederea dispută
rii titlului de campion al ță
rii la Crosul tineretului. Star
tul se va da din Piața Lenin și 
alergătorii vor parcurge traseul 
pe strada Galați, B-dul Cuza și 
strada Republicii, traseu ce va 
oferi posibilitatea unui mare 
număr de locuitori ai munici
piului, precum și altor oaspeți, 
iubitori ai sportului, să urmă
rească și să aplaude pe concu- 
renți.

După competița sportivă și 
festivitatea de premiere, oaspe
ții sînt invitați la estrada de pe 
faleză unde li se vor prezenta 
programe artistice de către or
chestrele formațiilor sindicale 
locale- Iată, așadar, un program 
bogat și inedit, ce vădește do
rința organizatorilor ca oaspeții 
să se simtă cît mai bine în ora
șul de pe Dunăre, dorința lor ca 
tinerii finaliști să nu uite multă 
vreme clipele petrecute aici.

TRAIAN ENACHE
DISPUTE PASIONANTE LA 

DEVA
Sute de tineri sosiți din toate 

colțurile județului Hunedoara 
s-au întîlnit în Piața din centrul 
municipiului Deva pentru a 
participa la această îndrăgită 
competiție sportivă organizată 
anual de către Comitetul jude
țean al U.T.C. La start s-au ali
niat 350 de roncurenți. cei mai 
buni alergători care s-au impus 
la etapele anterioare desfășu
rate pe orașe, municipii și co
mune întrecerea a fost viu dis
putată. evldențiindu-se încă- 
odată vechea rivalitate existen
tă între sportivii din municipiile 
Deva. Hunedoara și Petroșani 
care a ținut încordată atenția 
miilor de cetățeni ai reședinței 
de județ. Pînă la urmă victoriile 
au fost împărțite, dar s-a con
statat că Crosul are un larg ca
racter de masă doar în cele 3 
municipii. Din celelalte locali
tăți un singur concurent — din 
Orăștie — a reușit să cîștige un 
loc trei $i acum îată-i pe pri
mii doi clasați la cele 6 catego
rii de vîrstă rare au Obținut 
dreptul de a participa la etapa 
finală ce se va disputa duminică 
la Brăila. 15—16 ani, fete : Lă- 
zărescu Maria, Petroșani. Ne- 
delcu Lenuța, Deva ; 15—16 ani 
băieți : Trofin Constantin, Hu

nedoara, Nicolescu Alexandru, 
Petroșani ; 17—19 ani fete : Ma- 
dirosevici Olga, Deva, Leton 
Lucia, Deva ; 17—19 ani băieți: 
Roibu Eugen. Petroșani. Soitoș 
Ștefan Petroșani : Peste 19 ani 
fete : Barboni Maria Hunedoa
ra. Pleșca Ecaterina. Hunedoara; 
Peste 19 ani băieți : Magheru 
Ion, Petroșani. Ion Nicolae. Hu
nedoara

AL. BALGRADEAN
ALȚI CANDIDAȚI LA TITLURI

Finala județeană a „Crosului 
tineretului" de Ia Oradea nu a 
îndemnat, de fapt, doar o între
cere sportivă aprig disputată : 
ea a constituit. în egală măsură, 
un prilej de trecere în revistă a 
rezultatelor obținute pînâ acum 
în această competiție de anver
gură. puternic afirmată în ca
lendarul sportiv de primăvară 
al fiecărei organizații U.T.C. din 
județ.

Pe aleile parcului „Nicolae 
Rălcescu** un splendid și totodată 
dificil traseu de alergare, inspi
rat ales de către organizatori, 
s-au disputat cele 6 curse care 
aveau să desemneze campionii 
Se poate spune cu certitudine ca 
cei ce și-au cîștigat dreptul de 
participare la finala pe țară a 
Crosului (care va avea loc dumi
nică 7 mai la Brăila) sînt și cei 
mai merituoși atleți dintr-un 
impresionant eșalon de 3 000 de 
tineri muncitori, țărani coopera
tori. elevi, studenți și militari 
care s-au întrecut pînă acum în 
fazele precedente. Conform aș
teptărilor, favoriții au confirmat 
pronosticurile reușind să se in
staleze în frunte. în pofida efor
turilor susținute ale outsideri- 
lor.

Iată campionii bihoreni : Ro- 
dica Butaș (Liceul Samuel Vul
can — Beiuș) și Ioan Fildan (Li
ceul industrial pentru construc
ții de mașini) — ambii categoria 
15—16 ani : Ilona Szegecs (Li
ceul nr. 4) și Teodor Raita (Li
ceul industrial pentru construc
ții civile) — ambii categoria 17— 
19 ani : luliana Darvai (Institu
tul pedagogic de 3 ani) și Mir
cea Vicol (Compania de pompi
eri Oradea) — categoria peste 
19 ani. Cîți dintre cei 6 campi
oni vor urca pe treptele podiu
mului de la Brăila ?

R. VIOREL

• LA FEDERAȚIA DE 
FOTBAL s-au tras ieri la 
sorti meciurile din cadrul se
mifinalelor Cupei României. 
Echipa Rapid va juca în Ca
pitală cu Metalul București, 
iar Dinamo București va în- 
tîlni pe Jiul Petroșani, la 
Craiova, sau Sibiu. Partide
le se vor disputa la 14 iunie.
• ASTĂZI. PE TERENUL 

CENTRAL DIN PARCUL 
SPORTIV PROGRESUL din 
Capitală începe meciul de te
nis pentru primul tur al „Cu
pei Davis“ (zona europeană) 
intre selecționatele Elveției si 
României.

In urma tragerii ia sorți, tn 
primele două partide de sim
plu vor juca, de la ora 14, Ion 
Tiriac cu Mathias Werren și 
Ilie Năstase cu Michel Burge
ner. Simbălă, de la ora 14,30, 
se dispută proba de dublu (cu
plurile vor fi comunicate îna
intea partidei), iar duminică 
vor avea Ioc ultimele două par
tide de simplu. Năstase — 
Werren și Tiriac — Burgener 
în caz de ploaie tntîlnirea se 
amină cu o zi.

• IERI S-A DISPUTAT In 
Capitală meciul dintre echipe
le Dinamo București și Farul 
Constanța, contind pentru eta
pa a 23-a a Diviziei A la fot
bal Tntîlnirea s-a încheiat cu 
un scor alb 0—0.
• DUPĂ DOUA ZILE DE 

ODIHNA, lotul selecționatei de 
fotbal a Ungariei și-a reluat 
de marți antrenamentele In 
comun la Esztergom. Din lot 
fac parte următorii jucători : 
Geczi, Rothermel. Vepi, Panc- 
scics, Covacs, Vidats, Ba- 
lint, P. Juhasz, I. Juhasz. 
Szucs, Fazekas. Szoke, Brani- 
kovits. Dunai II. Zambo și 
Bene. Partener de antrenament 
și pregătire tactică a lotului 
continuă să fie echipa Vasas 
Esztergom din categoria C. 
Piegătirile se desfășoară atît 
pentru meciul de sîmbătă cînd 
echipa ungară va întîlni la 
Budapesta selecționata Maltei 
în preliminariile camnionatului 
mondial, cît și în vederea me
ciului de la București din 14 
mai cu selecționata României.

Sîmbătă. echipa secundă a 
Ungariei va întîlni în localita
tea Gyula selecționata univer
sitară din România care se 
pregătește pentru campionatul 

I european universitar de fotbal.

La Timișoara, a apărut primul 
număr al revistei „Orizont”, săp- 
tăminal politic-social și literar- 
artistic, editat de Comitetul ju
dețean Timiș de Cultură și Edu
cație Socialistă și Asociația 
scriitorilor timișoreni.

Noua publicație, care apare în 
12 pagini, își propune — așa 
după cum se subliniază în cuvîn
tul program al revistei — să fie 
un propagator activ al politicii 
Partidului Comunist Român 
pentru educarea generațiilor de 
astăzi și de mîine în spiritul 
respectului față de tot ce a fău
rit și făurește poporul român, al 
prieteniei și frăției dintre oame
nii muncii români și din rîndul 
naționalităților conlocuitoare, să

promoveze înaltele idealuri fi
lozofice, etice, morale și umane 
care stau la baza concepției 
partidului nostru despre viață și 
societate, să popularizeze crea
țiile valoroase ale celor ce se în
deletnicesc cu scrisul în această 
parte a țării — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte națio
nalități.

Cu prilejul apariției primului 
număr al revistei „Orizont” sînt 
publicate saluturile adresate re
dacției de Mihai Telescu. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, și 
acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor.

în cursul zilei de 4 mai, tova
rășul Manea Mănescu, președin
tele Consiliului Economic, a pri
mit pe prof. Reuben Hill, pre
ședintele Asociației Internațio
nale de Sociologie, care se află 
în țara noastră într-o vizită de 
informare și documentare știin
țifică, la invitația Prezidiului A-

cademiei de Științe Sociale și 
Politice a Republicii Socialiste 
România.

La primire a participat tova
rășul Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de Știin
țe Sociale și Politice.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială.

Sosirea unei delegații de activiști
ai Partidului Comunist Bulgar

• CEA DE-A DOUA ZI a lu
crărilor Conferinței regionale a 
Comisiilor naționale europene 
pentru UNESCO, care se desfă
șoară la București, a supus e- 
xaminării o sferă largă de pro
bleme privind contribuția comi
siilor naționale la dezvoltarea 
cooperării europene in dome
niile educației, științei, culturii 
și informației și participarea a- 
cestora la pregătirea, realizarea 
și evaluarea programului 
UNESCO.

în cadrul dezbaterilor, repre
zentantul țării noastre, Valen
tin Lipatti, a prezentat docu
mentul de lucru elaborat de 
Comisia națională română cu 
privire la căile și mijloacele de 
dezvoltare și diversificare a co
laborării între comisiile națio
nale europene pentru UNESCO, 
document sprijinit în unanimi
tate de delegațiile participante. 
De asemenea, prof. Mihai Berza 
a prezentat rezultatele activi
tății desfășurate de Asociația 
Internațională de Studii sud-est 
europene (AIESEE). subliniind 
rolul acestui organism în dez
voltarea cooperării culturale și 
științifice balcanice.

Majoritatea pârtieipanților au 
relevat necesitatea intensificării 
cooperării europene și au so
licitat UNESCO să acorde spri
jin mai susținut activității co
misiilor naționale.

Reprezentanți ai O.N.U. 
O.N.U.D.I. și P.N.U.D. au adus 
mesaje de salut Conferinței.

★
In cinstea participanților. la 

Conferința regională a comisii
lor naționale europene pentru 
U.N.E.S.C.O., directorul gene
ral adjunct al U.N.E.S.C.O., 
John Fobes, a oferit, joi seara, 
o recepție în saloanele restau
rantului „Athenee Palace”.

Au luat parte Mircea Malița, 
ministrul educației și învăță- 
mîntului, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, prof. univ. dr. docent. Jean 
Livescu, președintele Comisiei 
naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O.. reprezentanți ai 
unor instituții centrale, perso
nalități ale vieții științifice, 
culturale și artistice, ziariști.

Au fost prezenți Richard 
Hoggart, subdirector general al 
U.N.E.S.C.O., Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu
rești, și Alexander Rotival, re
prezentantul Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvol
tare în România.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați tn Republica Socia
listă România și membri ai 
corpului diplomatic.

• La Opera Maghiară de stat 
din Cluj, a avut loc, joi seara, 
premiera cunoscutei opere ro
mânești „Trandafirii Doftanei” 
de Norbert Petri și Daniel Dră
gan, lucrare inspirată din lupta 
revoluționară a partidului.

Spectacolul, pus în scenă de 
regizorul Alexandru Szinberger, 
s-a bucurat de succes, fiind 
călduros primit de public.
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La invitația C.C. al P.C.R., 
a sosit în Capitală, într-o vizită 
pentru schimb de experiență, o 
delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Bulgar, condusă 
de Vasil Vacikov, membru su
pleant al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Șumen al P.C.B.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de Ion Circei, membru 
C.C. al P.C.R., șef 
C.C. al P.C.R.. de 
partid.

Au fost prezenți 
Ambasadei Republicii Populare 
Bulgaria la București.

de secție 
activiști

membri

înalte distincții românești conferite
unor specialiști sovietici

La Combinatul siderurgic din 
Galați a avut loc joi solemnita
tea înmînării unor înalte distinc
ții ale Republicii Socialiste Româ
nia conferite de Consiliul de Stat 
specialiștilor sovietici pentru con
tribuția adusă la montajul, regla
jul și punerea în funcțiune a La
minorului de benzi la cald, obiec
tiv dat în exploatare anul trecut, 
pe platforma siderurgică a Smîr- 
danului.

Au fost decorați cu Ordinul 
Muncii clasa I : G. G Fomin, in
giner șef de laminoare, și F. V. 
Teber, inginer șef montaj-utilaj ; 
cu. Ordinul Muncii clasa a Il-a : 
inginerii A. N. Barkar, F. G. Ciu- 
lakov, V. D. Fenkovski, V. G. Fiș- 
bein, V. D Kocetkov, I. M. Pis- 
trak, A. O. Pomazanovski și V. P. 
Uliankin.

înaltele distincții au fost înmî- 
nate de tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv 
aj C.C. al P.C.R., vicepreședinte

al 
la 

de

ai

al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care în 
numele Consiliului de Stat, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, i-a 
felicitat călduros pe specialiștii 
sovietici.

In numele celor distinși a mul
țumit G G. Fomin, șeful grupului 
de specialiști sovietici.

La festivitate au participat to
varășii Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., președinte
le Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, ’ 
generai 
Galați, 
general 
strucții ______ _____ __ ___ ___
lăți. Erou al Muncii Socialiste.

Au fost de față v. n. Pașin 
consilier al ambasadei sovietice 
la București, M. I HoȘev. consul 
general al U.R.S.S. la Constanța.

ministrul industriei meta- 
Ion Potoceanu, directorul 
al Centralei siderurgice 
Cornel Cazan, director 

al întreprinderii de con- 
și montaje siderurgice Ga

LA NOI NU MAI EXISTA TINERI
CARE

(Urmare din pag. 1)

dintre ploi, duminica trecută, de 
pildă, lucrîndu-se pînă seara 
tîrziu. Și se lucrează continuu. 
Sînt administrate îngrășăminte 
chimice, se aplică tratamentele 
prevenitoare pentru un eventual 
atac de dăunători, iar acolo 
unde din cauza umidității nu se 
poate lucra cu sapa, cooperatorii 
au pornit acțiunea de eliberare 
a plantelor de buruieni prin pli
vire. Participă tot satul, printre 
cooperatori fiind prezenți și 
mecanizatorii. Peste două sute 
de tineri sînt zilnic în cîmp, 
constituiți în patru echipe de 
șoc.

— Cum explicați această par
ticipare „fără precedent” cum 
o caracteriza tovarășul Pamfil 
Stănia. președintele cooperati
vei ? L-am întrebat pe tînărui

v

SA NU LUCREZE”

(Urmare din pag. I)

Ibază bibliografică, un ierbar și 
o hartă a imburuienării ; aparat

(științific, nu ?
— Este ea o promisiune că, 

pentru dumneata, investigația 
științifică nu se oprește aici ?

I— Dacă v-aș contrazice, ar 
trebui să spun că-mi voi face 
numai pe jumătate meseria.

ISîntem o generație care trebuie 
să contrazicem niște prejudecăți 
despre ceea ce înseamnă un bun

I agronom, să acredităm tipul de 
specialist care tocmai pentru că 
este mai legat de practică își 
asumă niște răspunderi științifi- 

Ice mai mari. Este concluzia cu 
care plec din facultate ; profeso
rii mei m-au convins că nu exis- 

Ită cunoștință de valoare dacă nu 
se relevă în practică la același 
nivel al expresiei sale teoretice.

I— Aceasta este totuși o premi
să profesională. Care ar fi cea 
umană ?

să-i văd mulțumiți și fericiți. Nu 
pot crede că singur aș putea 
realiza totul, dar cred că lucrind 
intr-un domeniu al producției 
materiale aș putea contribui la 
succesul unor idei, a unor prin
cipii cu argumentele convingă
toare ale practicii, ale rodniciei, 
pe un teritoriu pe care altfel 
victoriile se obțin mai greu.

De aceea spuneam că, mai în- 
tîi trebuie să iubești tu foarte 
muit, să respecți tu foarte mult, 
să fii cinstit tu. să știi tu mai

— Știi că te așteaptă o meserie 
aspră ?

— M-am convins tot mai mult 
pe măsură ce am învățat-o. Se 
spune că trebuie să muncim de 
la cintatul cocoșilor pînă la zbo
rul liliecilor ; și așa este pentru 
că în acest sector al existenței 
umane singura șansă a reușitei 
este munca ; munca este norocul 
nostru. Nu putem conta nici
odată cu siguranță pe generozi
tatea naturii ; iar siguranța tre
buie s-o smulgem prin muncă,

experienței profesionale, inclu
siv intuiției celor ce li s-au trans
mis prin generații semnele pă- 
mîntului. Și atunci, trebuie să 
producem cu anticipație această 
experiență, să forțăm această 
intuiție. Este adevărat că noi 
sîntem dintre acei oameni care 
prețuiesc cel mai mult valoarea 
clipei prezente și o trăim cu in
tensitate : în agricultură clipa 
prezentă coincide de fiecare 
dată, pentru un anume lucru, 
cu momentul optim. Pentru noi.

— Acum n-aș putea afirma. 
Dar, peste ani, multe le vom 
reconsidera. în altă lumină. Și 
s-ar putea să mă reîntorc și la 
studenție ca la o lumină de 
amurg. Ca student n-am putut 
fi niciodată suficient de degajat, 
ca mulți dintre colegii mei. Am 
purtat cu mine clipă de clipă 
dorul și grija pentru familie, de 
care am fost departe. în ideea 
de a mi-o apropia cît mai repe
de și mai bine am înțeles că tre
buie să învăț ; și ca o investiție

Retrospectivă sentimentală cu un agronom

I— Cunosc satul și oamenii lui 
pentru că de acolo mă trag și în 
această privință nu trebuie să 

fac stagiu. Și pentru că-i cunosc 
Iaș crede că tocmai aici se află 

?heiâ reușitei ca agronom : să 
știi să fii om de omenie cu oa-

I menii satului. Să le dovedești
că-i înțelegi, să fii corect. 
Mie-mi place satul și mă întorc 

. pentru că îi iubesc pe oamenii 
I aceia atît de mult încit doresc

multe decît ceilalți și apoi vei fi 
iubit, respectat, vei învăța de la 
alții, vei putea pretinde cinstea 
lor. Așa este în sat. Cel ce vrea 
să obțină mai mult trebuie să 
dea mai mult și să dea primul. 
Probele de încercare în fața 
obștei sînt probe etice, ca în le
gendele poporului nostru. Acesta 
este drumul integrării în marea 
familie sătească. De aceea cred 
că izbutesc numai pe jumătate 
cei care stau cu un gind în sat 
și cu altul la oraș.

Eu mă gîndesc să-mi fac satul 
ca o familie. Dacă ar fi ca fami
lia mea 1

o muncă fără răgaz, îndărătnică 
dar organizată. Aici n-ai dreptul 
să scapi nici o clipă controlul — 
controlul asupra oamenilor, asu
pra uneltelor, asupra timpului — 
adică frînele organizării. De a- 
ceea, cînd se ivește șansa tre
buie folosită la maximum. „Să 
nu-i dai norocului cu piciorul" 
trebuie să funcționeze prompt. 
De aceea și trebuie să învățăm, 
să stăpînim factorii indepen
denți de învățătură și de experi
ența noastră.

— Rămîne, deci, încă mult de 
învățat.

—• Mai ales în privința a ceea 
ce spuneam că scapă necontenit

în aceasta constă poezia „clipei**. 
Dar tot noi sîntem obligați să ne 
asigurăm clipe bune pentru vii
tor și de aceea vom arunca o 
privire și în anul ce urmează. 
Privirea noastră în viitor poate 
fi pentru noi, agronomii, lotul 
experimental. îmi doresc un ase
menea microunivers agricol care 
să anticipeze anul următor. Așa 
voi prevedea, voi preîntîmpina, 
voi afla soluții. Va fi locul 
„prognozelor” noastre, o hartă 
vie, în mișcare, a domeniului 
nostru agricol poate de sute de 
hectare !

— Crezi că vei avea vreodată 
nostalgia studenției ?

in viitor și ca o datorie pe care 
n-o puteam plăti decît treptat. 
Poate era în același timp teama 
de a nu pierde timp sau dorința 
de a mă deprinde să-1 stăpînesc.

— Din nou timpul '.
— Da, de a nu-1 pierde, sau 

poate de a-1 cîștiga, sau poate 
de a-1 ajunge din urmă. Se îm
pletesc. în goană și ne fac viața. 
Să știți că nu e o obsesie. Este 
viața noastră ; devine poate o 
disciplină, se poate transforma 
într-o rutină. Dar ceea ce este 
el acum trebuie să rămînă- 
Sensul acesta al existenței pline 
— fără handicapuri, fără ură,

fără părere de rău. Mai tîrziu 
evoluează milos și cum ne mai 
schimbă 1 Unii rămîn frumoși.

— Cînd îți gîndești proiectele 
de viață o faci pentru perioade 
scurte, pe „anotimpuri** ?

— Proprii vîrstei noastre sînt, 
desigur, perspectivele lungi. Dar 
dincolo de vîrstă, cred că nu nu
mai pentru o zi, o lună, pentru 
un an ar trebui să ne gîndim ; 
și nu numai pentru noi înșine, 
pentru cei apropiați, pentru cîți- 
va ; cîte puțin și pentru ceilalți, 
pentru toți pe care-i subscrie, pe 
aceeași traiectorie, aceeași pers
pectivă. Dar, nu pot ascunde că 
există și un anotimp al tinereții, 
al studenției, primăvara vieții 
cînd înmuguresc speranțele și 
hrănesc rădăcinile vieții ; și simt 
cum mă apropii de vară, ca de 
ceva împlinit și aș dofi-.o o vară 
lungă și rodnică cum sînt verile 
mănoase pe meleagurile noastre. 
Am timp să nu mă gîndesc acum 
la celelalte „anotimpuri”. Vor 
veni și ele, pentru că stă în 
putința noastră să amînăm gîn- 
dul că nu le putem evita, dar 
nu să le și oprim. Vor veni și 
viitorul va fi azi, iar azi în tre
cut trebuie să poarte ceva cu 
sine pentru că trecutul nu e 
numai amintire și glasuri. Nu 
e numai pămînt, ci și aurul pe 
care noi îl strecurăm în el pen
tru a spori speranța și truda și 
bucuriile urmașilor.

I

I
I
I
I
I
i
i

i
i
i
I

șef de fermă Iordan Marioara.
— Personal o explic prin ge

neralizarea acordului global. în 
aceste condiții cîștigul e6te di
rect proporțional cu efectul 
muncii, adică cu recolta obținu
tă. Pînă la nivelul planului, pen
tru fiecare o mie de kilograme 
porumb boabe cooperatorul pri
mește 200 kilograme cereale și 
90 de lei ; pentru o mie kilogra
me floarea soarelui 380 de lei. 
în cazul depășirilor, cu 40 la 
sută, se retribuie membrii co
operatori și cu 20 la sută meca
nizatorii care au lucrat, de la 
semănat și pînă la recoltat pe 
suprafața respectivă. Fiecare 
privește recolta atît din unghiul 
de vedere al obștei cît și al său 
personal : cu cît mai sus vîrful 
săgeții redînd nivelul producți
ilor, cu atît mai bună retribu
ția. Așa se și explică grija a- 
parte pentru calitatea lucrări
lor. La semănat, spre exemplu, 
mecanizatorul Spiru Mirea a în
trerupt lucrarea pentru că între 
sacii cu porumb pentru semințe 
se strecurase unul pentru care 
nu se primise buletinul roșu de 
la laborator. Și nimeni nu l-a 
putut convinge să continue lu
crul pînă cînd n-a fost rezolva
tă greșeală. De asemenea, acum, 
cînd s-a pus problema adminis
trării îngrășămintelor chimice la 
culturile prășitoare, membrii co
operatori n-au acceptat încorpo
rarea lor o dată cu semănatul, 
ci s-au angajat să „fertilizeze 
la cuib” în vederea sporirii ran
damentului unei tone de azotat 
de amoniu utilizată. Iar primele 
lucrări de întreținere s-au exe
cutat la vreme cu toate că a 
plouat.

Și, acestea, sînt doar o parte 
din dovezile ce redau atitudinea 
plină de responsabilitate a pro
ducătorilor și beneficiarilor de 
la cooperativa agricolă „Unirea" 
din comuna Islaz, față de soarta 
recoltei. Peste treizeci de mem
brii cooperatori — deocamdată 
doar cîte unul sau doi din fie
care formație de lucru — s-au 
pregătit în meseria de mecani
zatori. asiguri nd astfel nu nu
mai schimbul II pe tractor în 
momentele de vîrf ale campani
ilor agricole, dar și utilizarea 
denlină a agregatelor pentru iri
gații. Iorgu Zamfirescu. Florea 
Filip. Ion Prodana, Marin și Ion 
Marioara, Stele Ciucu, Darie

Ristea sint inițiatorii unei 
țiuni de larg ecou în cadrul 
operativei : nici o palmă de 
mint nemuneită ; recordurile 
anul trecut, producții medii în 
1972. Efectul său este încă de 
pe acum măsurabil : față de a- 
nul trecut, suprafața cultivată a 
cooperativei a crescut cu aproa
pe o sută de hectare prin desțe
lenirea unor drumuri și preveni
rea inundațiilor prin ridicarea 
de diguri ; cu aproape zece hec
tare se vor iriga mai mult nu
mai ca urmare a utilizării mai 
raționale a suprafețelor cuprin
se în perimetrul sistemului.

Dar ceea ce te impresionează 
cel mai mult străbătînd ogoarele 
cooperativei agricole din Islaz 
este calitatea lucrărilor execu
tate. Au dispărut acele denive
lări care provocau băltiri păgu
bitoare, rîndurile de plante sînt 
„la sfoară” dispărînd pericolul 
distrugerilor cînd se lucrează cu 
cultivatorul. Totul este altfel. Și 
aceasta numai pentru că -nimeni 
nu mai lucrează aici sub obsesia 
normei, a numărului de norme. 
Se lucrează privind în perspec
tivă, în perspectiva recoltei de 
la toamnă, a recoltelor anilor 
următori. în acest efort actual, 
multiplu legat de perspectivă, 
am căutat contribuția tinerilor. 
Transcriem ca o concluzie spu
sele secretarului comitetului 
U.T.C.. tovarășul loan Rezeanu : 
„La noi nu mai există tînăr care 
să nu lucreze". Și realitatea este 
aceasta : la Islaz nu este tînăr 
care să nu lucreze. O problemă 
se punea cu tinerele mame, dar 
6-a rezolvat : lor li s-au repar
tizat terenurile din imediata a- 
propiere a satului. Totodată, 
forța tînără a satului a fost con
centrată în echipe de șoc al că
ror rol este să intervină în acele 
momente dificile ale campaniei, 
în restul timpului fiecare t.înăr 
desfășurîndu-și activitatea pe 
terenurile pentru care a semnat 
un angajament.

Și, atît tinerii cît și vîrstnicii
— cooperatori sau mecanizatori
— desfășoară o adevărată bătă
lie pentru ca producțiile medii 
planificate — 3 500 kilograme 
porumb boabe, 1 900 kilograme 
floarea soarelui, treizeci de tone 
de sfeclă de zahăr și șapte mii 
kilograme de struguri la hectar 
să fie depășite. Oricum, primă
vara se arată de bun augur.

ac- 
co- 
pă- 
de
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UN RĂSPUNS 1N 
SPIRITUL LEGII

Cîțiva tineri vopsitori de la 
Uzina de reparații auto-Cîmpi- 
na, printre care Constantin Șer- 
ban, Gheorghe Dogaru și loan 
Șerban ni s-au adresat cu rugă
mintea să precizăm în cadrul ru
bricii care sînt drepturile ce le 
revin, prin lege, în raport de 
condițiile concrete în care lu
crează. Enunțînd, mai întîi, a- 
ceste drepturi menționăm că ele 
se referă la zilele de concediu 
suplimentar, sporul de toxicita
te, echipamentul de protecție, 
{irecum și la echipamentul de 
ucru.

Concediul de odihnă supli
mentar se acordă potrivit regle
mentărilor cuprinse în H.C.M. 
1149/1968, și este fixat Ia 4 zile 
anual pentru vopsitorii din cate
goria celor de la U.R.A. Cîmpina.

Sporul de toxicitate. După a- 
pariția H.C.M. 317/1970 privind 
unele măsuri pentru realizarea 
condițiilor de muncă și pentru 
reglementarea acordării sporuri
lor de salarii pentru angajații cu 
condiții deosebite de muncă, Mi
nisterul Transporturilor și Tele
comunicațiilor a elaborat pentru 
toate unitățile sale un regu
lament prin care, pentru vop
sirea cu vopsele în a căror com
poziție intră substanțe toxice se 
acordă un spor lunar de 50—75 
lei.

Echipamentul de protecție șl

ÂUTOMULȚUMIREA
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vădind stimularea simțămîn- 
tului de responsabilitate în 
participarea la muncă, îmbo
gățirea volumului de cunoș
tințe agrotehnice, mobilizarea 
tinerilor la gospodărirea fon
dului funciar. în ceea ce-i 
privește pe elevi, fuseseră re
marcate reușitele repurtate în 
direcția stabilirii unor legături 
mai ferme cu organizațiile 
U.T.C. din unitățile economice, 
prin efectuarea în comun a u- 
nor acțiuni politico-educative 
menite să asigure un cadru mai 
propice pregătirii tehnico-pro- 
ductive. Mai mult decît atît, ne
ajunsurile existente, sfera în
gustă de preocupări a unor or
ganizații U.T.C.. lipsa unor o- 
biective concrete, atitudinea pa
sivă față de lacunele muncii, 
neglijența manifestată în efor
tul de rezolvare a unor proble
me reclamate de tineri, ritmul 
necorespunzător al acțiunilor, 
nerespectarea specificului fie
cărui colectiv, acționarea numai 
prin impulsuri din afară, apă
rute în șantierele de construcții, 
cooperativele meșteșugărești 
(.. Confecția". „încălțămintea*, 
„Textila" din Ploiești), liceele 
din Bușteni, Mîneciu, Plopeni, 
școlile generale din Azuga, Bă
nești. Păcureți, Florești, între
prinderile U.Z.U.C. Ploiești, 
T.C.T. Ploiești. Intex Păulești, 
fuseseră, la rîndul lor, trecute 
în revistă pe îndelete.

De ce, atunci, stăruia, și după 
cite ne-am putut da seama chiar 
din momentul primei luări la 
cuvînt nu numai pentru noi, at
mosfera confuză, în care per
fecționarea vieții de organizație 
se definea doar ca un punct 
general de referință, doar ca un 
simplu context de discuție, în 
care intervențiile nu se pot în- 
tîlni intr-un tot omogen ? In 
primul rînd, pentru că. în pofi
da spațiului larg acordat bilan
țurilor, rămîneau evidente sla
bele încercări de valorificare a 
datelor realității în spiritul u- 
nor concluzii practice care să 
determine suporturile de ac
țiune în vederea creșterii cali
tative a vieții de organizație, 
asa cum anunțase de altfel or
dinea de zi a plenarei. Cel puțin 
două elemente explică această 
situație : raportul abandonase 
imperativul îmbunătățirilor so
licitate in favoarea afirmării 
unor principii ; în al doilea rînd, 
fusese ignorată abordarea meto
dică a aspectelor desprinse din

VALENȚELE
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fesionale ce pregătesc cadre 
pentru întreprinderi din catego
ria celor de mai sus. Din acest 
punct de vedere inițiativa se 
dovedește a fi deosebit de prac
tică, necesară și utilă, fapt me
nit să-i asigure de la bun în
ceput eficiență și. în cele din 
urmă, succesul. Pentru că. de 
la bun început, ele au suscitat 
atît interesul specialiștilor — 
ofițerii pompieri, cărora le re
vine ca principală sarcină mun
ca de prevenire — cît și al tine
rilor — beneficiari ai cunoștin
țelor și deprinderilor acumula
te. chemați să apere de distru
gere bunurile create de părinții 
lor, de ei înșiși. Specialiștii au 
dat dovadă de seriozitate și in
ventivitate pentru ca activita
tea cercurilor a căror conducere 
le-a fost încredințată să se des
fășoare în condiții optime — și 
Ia acest capitol am menționa, 
alături de întreg corpul ofițeri
lor din cadrul grupului, numele 
a doi ofițeri uteciști care s-au 
remarcat în mod deosebit : lo
cotenent major Constantin Flen- 
chea și locotenent Gheorghe 
Nistor. Nu e.ste mai puțin ade
vărat însă și faptul că tinerii 
selecționați pentru a participa 
la aceste cercuri au răspuns cu 
entuziasm și interes, pregătin- 
du-se de fiecare dată cu con
știinciozitate. Este cazul tineri
lor de la întreprinderea jude
țeană lemn, metal, chimie și 
Cooperativa meșteșugărească 
„Oltul" din Miercurea Ciur sau 
al elevilor de la Școala profe
sională din Gheorghieni. Dar a- 
ceasta nu înseamnă totul. Preo-

tineretului
de lucru — este astfel stabilit 
încît să prevină îmbolnăvirile 
profesionale, să asigure condiții 
optime de lucru, fără riscul acci
dentărilor. Actul normativ care 
stabilește obiectele și materiale
le de protecție și de lucru este 
Ordinul nr. 460/1971, elaborat de 
Ministerul Sănătății. între obiec
tele și materialele igienice sani
tare enumerăm o pereche de 
bocanci cu talpă de cauciuc 
(pentru 24 de luni); o bonetă ; 
mască de protecție ; două cămăși 
pînză (pentru 18 luni). Ea aces
tea se adaugă, lunar 500—600 gr 
de săpun, o perie de unghii pe 
an, o perie de dinți pe an pre
cum și 60 gr pastă de dinți lunar.

LA TR. SEVERIN SE 
REDESCHID 
CURSURILE 

DE PREGĂTIRE A 
CANDIDAȚILOR

începînd din acest an. pentru 
a veni în sprijinul tinerilor care 
se pregătesc pentru admiterea în 
învățămîntul superior, în mai 
multe orașe din țară s-au deschis 
cursuri de pregătire a candidați- 
lor. Asemenea cursuri s-au ini
țiat și în orașul Tr. Severin. Nu
mai că aici, spre deosebire de 
alte centre, după numai cîteva 
luni de funcționare pregătirea a 
fost întreruptă. Cauza: nepre-

realitatea care, mai apoi, să fie 
canalizate în direcția dorită. 
Altfel spus, realitatea vieții de 
organizație, perfecționarea ei, 
au fost înregistrate constatativ, 
efortul de viitor fiind circum
scris cadrului principial al în
demnurilor generoase, este ade
vărat pe deplin valabile, dar 
care singure, de la sine, nu pot 
face nimic pentru eliminarea 
neajunsurilor.

Acest mod defavorabil de a 
vedea lucrurile s-a transmis și 
plenarei. O parte dintre tinerii 
care au luat cuvîntul s-au si
tuat. ei înșiși, dincolo de orice 
tentativă de apropiere față de 
o dezbatere corespunzătoare a 
subiectului supus atenției lor.

Iată cîteva exemple :
Constantin Nițoc, primul se

cretar al Comitetului orășenesc 
Cîmpina al U.T.C. — n-a făcut 
altceva decît să repete, ' într-o 
frazeologie abundentă, lucruri 
știute, altminteri, de toată lu
mea : că e importantă o judi
cioasă planificare a muncii, că 
este necesară folosirea unor me
tode variate în activitatea edu
cativă. Timidele sale intenții de 
a privi critic realitatea s-au 
pierdut în imaginea roză în care 
s-a străduit să învăluie, cu pre
țul lipsei de obiectivitate, viața 
organizațiilor U.T.C. din Cîm
pina.

Alexandru Todici, activist al 
comitetului județean — erijîn- 
du-se în rolul unui fals inter
pret al realității — aprecia în 
termeni mai mult decît elogioși 
un domeniu, controlul și îndru
marea organizațiilor U.T.C.. față 
de care însăși plenara expri
mase pînă atunci serioase re
zerve.

Margareta Radu. președinta 
consiliului județean al tinerelor 
fete s-a rezumat doar să-și ex
prime încrederea că în viitor 
cineva va descoperi și rezolvă
rile pe care chiar ea. alături de 
întreaga plenară, le solicita.

S-au auzit, desigur, și vocile 
acelor tineri care nu numai că 
nu s-au lăsat antrenați de a- 
ceastă atmosferă, ci au încercat 
s-o contracareze, atrăgînd a- 
tentia asupra distanței ce se
pară modul în care decurg lu
crările de obiectivul pe care îl 
avea plenara, nepotrivirea exis
tentă între diferitele aspecte ale 
vieții de organizație, așa cum 
au fost ele relevate, și preocu
parea programatică de detec
tare a soluțiilor. Horia Stoica, 
secretar al comitetului U.T.C. 
de la Uzina chimică din Valea

EDUCATIVE
cuparea organizațiilor U.T.C., a 
Grupului județean de pompieri 
pentru asigurarea desfășurării 
în condiții optime a activității 
cercurilor a vizat o sferă mal 
largă de probleme care, toate 
la un Ioc. se constituie într-un 
sistem unitar și atractiv. Ele
mentele de care vorbim încep 
de la pregătirea minuțioasă a 
fiecărei ședințe în parte, con
tinuă cu desfășurarea acestora 
în incinta întreprinderii sau 
subunității de pompieri, cu e- 
fectuarea unor aplicații în coo
perare, cu includerea în pro
gramă a unei game variate de 
exerciții fizice, de cunoștințe 
teoretice și practice de care ti
nerii au nevoie la fiecare pas, 
cu preocuparea pentru asigura
rea unei baze materiale com
plete. care să faciliteze însuși
rea temeinică a cunoștințelor. 
Am adăuga încă un factor ce 
contribuie în mod substanțial la 
creșterea gradului de atractivi- 
tate : concursul profesional, 
concurs cu mare succes de pu
blic.

Aceștia sînt. pe scurt, princi
palii factori care au concreti
zat dezideratul inițial într-o ac
țiune de eficiență imediată și 
în perspectivă, cu un grad spo
rit de atractivi tate. întrunind 
adeziunea unanimă a tinerilor. 
Este o nouă dovadă a posibili
tăților de care organizațiile 
U.T.C. dispun pentru a ridica 
activitatea de pregătire a tine
rilor pentru apărarea patriei pe 
noi trepte calitative, pentru di
versificarea ei continuă în sco
pul rezolvării nu numai a ce
rințelor utilității sociale, ci și a 
găsirii unor valențe educative. 

zentarea cadrelor didactice care 
trebuiau să susțină prelegerile și 
consultațiile. Solicitați de către 
corespondenta noastră Elena 
Oprănescu, să dezlegăm miste
rul absentării... profesorilor, am 
aflat că neprezentarea se dato
rează conducerii Universității 
din Craiova, instituție care avea 
sarcina să asigure prezența ca
drelor didactice universitare. Am 
mai aflat însă și o veste de ulti
mă oră pentru elevii din Tr. Se
verin. în urma demersurilor fă
cute de Inspectoratul școlar ju
dețean atît la Ministerul Educa
ției și învățămîntului cît și la 
Universitatea craioveană, cursu
rile vor fi reluate chiar din a- 
ceastă lună.

IN CE CONDIȚII 
SE ACORDA 

INDEMNIZAȚIA 
DE NAȘTERE ?

Cititoarea Iuana Vlad din 
Pașcani ne-a solicitat să-i pre
cizăm condițiile în care se acor
dă indemnizația de naștere. îi 
oferim răspuns apelînd la Decre
tul nr. 954/1966. Potrivit dispo
zițiilor actului normativ mențio
nat precum și a instrucțiunilor 
sale de aplicare, indemnizația 
de naștere este de 1 000 lei și se 
acordă mamelor care au născut 
începînd cu data de 1 ianuarie 
1967, cel de al treilea copil și 
următorii. La stabilirea dreptului 
de indemnizație pentru nașterea 
celui de al treilea copil și a ur
mătorilor, se iau în calcul și naș
terile anterioare indiferent cînd 
s-au produs acestea, chiar dacă 
copilul pentru a cărui naștere se 
solicită Indemnizația sau copiii 
născuți anterior nu se mai afla 
în întreținerea mamei sau nu 
mai sînt în viață.

Redactorul rubricii
MIRCEA NICOLAE

Călugărească combătea, de pil
dă, spiritul de automulțumire 
dovedit pînă și de unii membri 
ai comitetului județean. Ion Bu- 
rada. purtătorul de cuvînt al u- 
teciștilor de la Uzina „1 Mai" 
Ploiești, își exprima părerea că 
esențialul este să știi să extragi 
învățămintele cuvenite din rea
litatea căreia i te raportezi, să 
convingi că ești ferm decis să 
acționezi cu energie pentru e- 
liminarea fenomenelor negative. 
Ceea ce mulți vorbitori n-au 
făcut.

O altă consecință a rămînerii 
doar în planul principialității a 
constituit-o conținutul hotărîrii 
plenarei tributar rutinei, cu for
mule abstracte, care nu au da
rul să clarifice căile acțiuni
lor de viitor, nu pot să ofere un 
autentic instrument de lucru va
lidat în perspectiva imediată.

Sintetizînd cele spuse pînă 
acum nu ne rămîne decît să 
conchidem asupra faptului că 
plenara a reușit prea puțin să 
se apropie de scopul convocării 
ei. că nu s-a situat la nivelul 
așteptărilor, pe de o parte, pen
tru că raportul prezentat nu a 
fcxst în măsură să se constituie 
ca o bază serioasă de discuție, 
iar pe de alta, deoarece, mai 
ales în plenară, s-a instaurat un 
climat de abordare necurajoasă 
a problemelor, neprielnic desco
peririi acelor soluții care să în
tărească. să îmbunătățească 
viata internă de organizație. 
Față de ceea ce spuneam la în
ceputul relatării noastre despre 
calitatea pozitivă a inițiativei 
convocării unei dezbateri la ni
vel județean, a vieții de orga
nizație. în acest moment și cu 
ordinea de zi respectivă, ni se 
pare că s-a rămas doar la o 
idee generoasă și aceasta, de
oarece, încă nu a fost recepțio
nat îndemnul după care, în or
ganizația U.T.C., critica și auto
critica trebuie să se simtă ca la 
ele acasă. Materializarea el 
printr-un efort practic al cărui 
impuls trebuia să-1 ofere plena
ra se lasă încă așteptat.

I----------------------------------- .

I Prilejul de a relua, pentru 
un timp mai lung sau mai 
scurt, o „revistă a revistelor*

I poate fi, și probabil trebuie, 
găsit, inventat sau trecut cu 
vederea, lăsat în anonimatul 
unor justificări oarecum o- 

Ibiective care au aceeași mă
sură ca și, de pildă, bunul 
obicei de a deschide ziarele 

Iși revistele cu dorința de a 
descoperi faptul de excepție, 
textul care invită la medita
ție, șochează prin brutalita- 

Itea banalului sau îndrăzne
lii, arată o față mai puțin

I cunoscută sau chiar necu
noscută a lumii de statornică 
căutare și speranță pe care o 
traversăm încrezători și

I simpli.
Ultimele săptămîni au așe

zat revistele literare, inclu- 
Isiv revista literară tv., sub 

semnul sărbătoririi marelui 
ctitor Ion Heliade Rădulescu 
și al dezbaterii așa-numite- 

Ilor teze pregătitoare ale a- 
propiatei Conferințe națio
nale a scriitorilor. ROMÂNIA I LITERARĂ, LUCEAFĂRUL,
TRIBUNA. CRONICA etc. 
oferă spații largi semnături
lor de scriitori și cititori —* 

Iîn general opinii calme, fi
rești, ici-colo fiind punctată 
o idee rămasă nefertilizată 

Ide la trecutele prilejuri fes
tive, sau rostită cu jumătate 
de voce o întrebare căreia i 

Ise adaugă îndeobște convin
gerea, de altfel îndreptățită, 
că delegații obște! la Confe
rință vor găsi răgazul să dea, 

Iîn sfîrșit, răspunsul cuvenit.
Mai ferme, deși cu neînțeles
de sărace note personale, 

. punctele de vedere ale citi
torilor circumscriu cu sufi-I cientă claritate interesul
pentru o literatură a adevă-

Irului, pentru o legătură cît 
mai reală a scriitorului de 
realitatea și de oamenii tim- 

Ipului său. lucruri in general 
spuse și altădată. In acest 
context de febrilă așteptare a 
Conferinței pregătită să re- 

Izolve multe și diferite, „măr
turia criticului* S. Damian 
(R. L. nr. 17) — prezent nu 

I ...........     .

In secția de filatură a Întreprinderii „Moldova" din Suceava.

INTEGRAREA PROFESIONALĂ
(Urmare din pag. I)

nologic și de producție în an
samblu, particularitățile teh
nologice ale diferitelor tipuri 
de materii prime și materiale 
etc.. Asemenea solicitare pre
supune temeinice cunoștințe de 
matematică și fizică, cunoaște
rea principalelor legi în do
meniul chimiei și al științelor 
naturii, cunoștințele de cultu
ră generală la nivelul liceului 
devenind, astfel, baza înțelegerii 
activității profesionale, deci o 
necesitate la nivelul cerințelor 
moderne ale producției.

Lichidarea operațiilor pur fi
zice, manuale, și trecerea func
țiilor de dirijare a uneltelor de 
lucru de la om la dispozitivul 
de dirijare a mașinii conferă 
muncii un conținut nou. Munci
torul se ocupă din ce în ce mai 
mult de elaborarea programelor, 
de asigurarea funcționării mași
nilor și reglarea acestora. El 
este pus în situația să primească 
o mare cantitate de informații 
pe care trebuie să le înțeleagă, 
să realizeze cu ele anumite ope
rații mentale și să ia decizii 
prompte manevrînd corect și la 
limp întreaga aparatură. Tn a- 
ceste condiții, muncitorul devi
ne, de fapt, un operator de la 
care se cere o cultură științifi
că și tehnică din ce în ce mai 
ridicată. Devine deci o necesi
tate de neînlăturat pentru pro
ducția noastră modernă că, 
la anumite nivele de complexi
tate și perfecțiune tehnică, cei

demult fi In LUCEAFĂRUL 
cu noi dezvăluiri și noi amă
nunte despre psihologia suc
cesului (de ce supărătoare 
numai in cazul tinerilor as
piranți Ia gloria literară ? 
sau observația urmează 
cursul normal al vieții ?). 
„Mărturia* smulge criticul 
din presupusa sa izolare și-1 
trimite în mijlocul realității, 
alături de scriitor, față în 
față cu modificările și între
bările lumii. Pasiunea lectu
rii nemaifiindu-i suficientă, 
puterea creației, a construc
ției, lipsindu-i, criticul și 
critica sa se văd siliți să des
copere opera literară în to
talitatea relațiilor ei, relații 
complexe, adinei, dificil de

scos la iveală, ce-și arată to
tuși (!) întreaga bogăție prin 
revelația actului critic, prin 
mărturia acestuia de a fi fost 
și el „acolo", de a fi „văzut" 
și de a fi „înțeles" : Iată, 
deci, o propunere de redifi- 
nire a unui rost destul de 
multă vreme păstrat în sub
limul secret al unei încăperi 
tixite cu cărți și-a unui ci
neva umezindu-și buricele 
degetelor și răsfoind după 
propria-i umoare aici niște 
file și dincolo niște file. Ros
tul nu e nou. S. Damian îl 
pune doar iarăși în discuție 
cu aerul că e timpul să nu 
ne mai lăsăm păcăliți. „Ca 
să înțeleagă și să explice, el 
(criticul) simte impulsul de 
a fi, alături de scriitor, un 
martor al timpului, cu seis
mele și imperativele lyi...*. 
Fără îndoială.

Aproape pe nebăgate de 
seamă. Eugen Barbu a ajuns 
(în SÂPTÂMÎNA) la numă
rul VIII al pătimașei sale 

care acționează asupra mașini
lor, instalațiilor, aparatelor să 
aibă pregătire la nivelul tehni
cianului și, fără a exagera cu 
nimic, să fie în posesia unor da
te care fac parte, de obicei, din 
bagajul de cunoștințe al unui 
inginer. Această situație ne dă 
posibilitatea să putem vorbi, 
așadar, de un nou tip de califi
care a muncitorului, caracteri
zat prin dezvoltarea laturii 
sale teoretice, despre un alt gen 
de deprinderi de muncă.

Ajunși In acest punct trebuie 
să spunem că, statul nostru a 
pus la dispoziția absolvenților 
de liceu, încă de la sfîrșitul 
anului 1970, un cadru organiza
toric proprice calificării și spe
cializării în marea majoritate a 
meseriilor, mai ales în cele 
moderne. Pregătirea lor ca 
muncitori calificați se realizea
ză prin cursuri de specializare 
postliceală de scurtă durată care 
funcționează potrivit instrucțiu
nilor Ministerului Muncii și Mi
nisterului Educației și Invă- 
țămînțului. Un element nou 
care trebuie adus în dis
cuție este acela că. după 
promovarea examenului de ab
solvire a cursurilor de specia
lizare postliceală de scurtă du
rată. absolvenții sînt încadrați 
direct. în categoria II puțind fi 
promovați pînă în categoria ma
ximă prevăzută în indicatorul 
tarifar de calificare. De aseme
nea, condițiile minime de ve
chime necesare promovării în 
categorii superioare sînt mai re

scormoniri in argumentele 
mai vechi și mai noi ale spi
ritului balcanic în producția 
literară autohtonă (mai ve
che și mai nouă). în vinerea 
ce-a trecut, E. B. se întreabă 
din nou: „Așa dar în ce loc 
trăiește balcanicul ? Ce face 
balcanicul dimineața cînd își 
simte gîtul argăsit de alcoo
lul grecesc luat seara în ia
tacuri secrete ? Dar dacă 
balcanicul iubește și este cu
prins de stenahorie ? Dacă 
îl încearcă o grea melanho- 
lie, fără speranță ? Cînd șu
ieră ciuma pe uliți, cum 
scriau Blaga și Camus, ce 
face balcanicul cuprins de 
groază ?...*. întrebările con
tinuă, se adună pe același 

ton de deschisă incitare, iar 
răspunsurile amestecă în ele 
lentoarea și amăgitorul dez
măț al firii într-un timp tre
cut și încremenit în cuvinte. 
Iată de exemplu fascinanta 
neliniște a cuvintelor unui 
cîntec lăutăresc pe care nu
mai Bucuresciul hăituit de 
praful Bărăganului l-a putut 
naște cîndva: „...Aseară tre
cui călare / Pe la poarta ta 
cea mare / Și zării rochița-n 
poale / Cusută cu naturale / 
Naturalele cu fir / La mijloc 
cu trandafir / Trandafir cu 
trei boboci / Ce cu foc din 
ochi îi coci".

Bucureștiul mai ascunde și 
azi ochiului grăbit și auzului 
obosit de zăpăceala mașini
lor, străzi și cartiere în
tregi risipind calmul zilelor 
de după munca în uzine și-n 
triaje ale căilor ferate, ges
turile obosite, largi, ale gos
podarilor îngrijind răzoare 
cu ceapă și usturoi săpate 
lingă zidul scund al casei, 

duse — la circa jumătate — în 
cazul muncitorilor calificați prin 
cursuri de specializare postli- 
ceale de scurtă durată, față de 
ceilalți care au absolvit alte 
forme de pregătire.

Practic, un absolvent de liceu 
teoretic, în numai cîțiva ani, 
poate ajunge ia cea mai mare 
categorie de încadrare prevă
zută în indicatorul tarifar de în
cadrare pentru meseria, specia
litatea sau funcția respectivă, 
dovadă grăitoare a aprecierii de 
care se bucură tinerii cu studii 
medii.

Pentru anul 1972 au fost pla
nificate 18 400 locuri la cursuri
le de specializare postliceală 
de scurtă durată și 11 000 la 
școlile postliceale pentru anul 
școlar 1972—1973. Iată prin ur
mare, numai în acest an aproa
pe 30 000 de locuri puse la dis
poziție absolvenților de liceu 
oentru a face primul oas spre 
împlinirea lor profesională. 
Cursurile de specializare si șco
lile postliceale beneficiază de 
un corp didactic ales dintre ce
le mai pregătite cadre tehn’ce 
și inginerești și cu o practică 
îndelungată în producție, factor 
hotărîtor în existența unui ni
vel ridicat în ce privește pre
darea cunoștințelor teoretice si 
practice

Nu este prea departe timpul 
cînd se va generaliza învățămîn- 
tul liceal și deci, cînd, toti mun
citorii tineri vor avea la bază 
bacalaureatul, pentru că nu va 
mai fi altfel posibil să ținem 
pasul cu progresul atît de ra
pid al științei și tehnicii în 
producție.

Să nu uităm că poziția socia
lă a fiecăruia, bărbat sau feme
ie, tînăr sau vîrstnic. este deter
minată de aportul său Ia pro
gresul societății, de munca sa, 
de meritele sale profesionale. 
Ceea ce îi diferențiază pe oa
meni este în primul rînd dra
gostea și pasiunea de care dau 
dovadă în profesiunea pe care 
o exercită, adică de rezultatele 
acestei activități. Nici o diplo
mă din lume nu poate crea con
vingeri despre valoarea unui om 
așa cum o poate face comporta
rea sa în muncă, modul cum se 
achită de îndatoririle sale pro
fesionale și nu trebuie uitat, 
numai astfel societatea îi ates
tă pe cetățenii săi ca atare.

Pe „magistralele industriale"... 
spre zări.

Foto: PAVEL TĂNJALĂ

jucind table pe scăunele joa
se și sorbind vinul cumpărat 
de la Mat și îndoit și îndul
cit cu zahăr și sifon, frinți 
de flecăreala hohotită în care 
nimic nu mai are dumnezeu 
și lumea și viața e doar un 
cuvînt flegmatic și nepăsător. 
Dar nu despre aceste terito
rii ce dispar cu fiece zi pen
tru a mai trăi un timp în e- 
tajarea severă și stingheri
toare a blocurilor de beton 
vreau să vorbesc aici, ci 
despre acel vechi București 
rămas in clădirile din centrul 
comercial și amenințat pînă 
de curînd de risipirea oarbă 
a unei mentalități îngrijită 
la flacăra cafenie a cimen
tului suit pînă in poalele ce
rului minjit de fum. CON
TEMPORANUL (nr. 18) pu
blică o relatare a unei dez
bateri Ia care au participat 
arhitecți, istorici, critici de 
artă, scriitori, arheologi des
pre — cu o formulă de suavă 
ironie — „punere în valoa
re" a zonei Curtea veche — 
Lipscani. Avînd de ales in
tre restaurarea și păstrarea 
vechii arhitecturi de domoală 
fantezie dar nespusă frumu
sețe înțeleasă de sufletul ce
lor care iubesc orașul nu doar 
ca proprietari de garaje și 
băi în faianță roz, și cons
trucția de clădiri ultramo
derne care să ne facă să ne 
simțim în fiecare colț de 
stradă Ia capătul lumii — 
aceasta din urmă fiind so
luția, incredibilă, propusă de 
Institutul Proiect-București, 
s-a ajuns desigur la conclu
zia sănătoasă că trebuie fă
cut totul ca ultimele vestigii 
ale vechiului București să 
fie păstrate și pentru bucu
ria și mulțumirea celor care 
vin după noi. Dar, cum spu
neam, aci este mai puțin vor
ba de un proiect prost, cit 
de o mentalitate violentă și 
grăbită ce ne cheamă sub 
cupola sunetului calp al ci
vilizației măsurată cu minu
tele întîrzierii în fața sema
forului electric.
CONSTANTIN STOICIU
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SCRISORI DE PE SOMEȘ
Colonia de la Mărișelu e în

conjurată de dealuri cu forme 
domoale, pe care se văd ici-colo 
case de lemn, înconjurate de mici 
livezi. Înspre nord se desenea
ză spinarea rotundă a unui mun
te despadurit de veacuri și aco
perit de o iarbă măruntă, păta
tă pe alocuri de dreptunghiurile 
negre ale ogoarelor. Departe, 
spre coama muntelui, un om ara 
cu un plug tras de doi cai. Aerul 
este atît de limpede încît te 
aștepți să auzi îndemnurile omu
lui și fornăitul cailor. Formele 
se decupează net sub cerul alba
stru, într-un peisaj calm pe care 
l-ai putea atinge cu mina. Pe 
panta înverzită se disting două 
dîre paralele : urma lăsată de 
șenilele unui buldozer. Urmele 
te duc cu privirea la colonia de 
la Castel, din care se vede o ba
racă de culoarea untului.

Urmînd cu mașina un drum 
ocolit, ajung sus într-o jumăta
te de ceas.

★
Este aproape ora prînzului și 

la birouri nu găsesc decît un tî
năr tehnician topograf. După 
cîteva minute își face apariția 
inginerul Constantin Găină și 
apoi maistrul principal Ion Bu- 
deanu.

— Cine-a zis că presa ne o- 
colește ? spune acesta din urmă.

Mă aflu aici la joncțiunea 
dintre conducta de aducțiune 
principală și galeria de forță, un 
punct cheie, de unde apele se 
vor năpusti cu o forță uriașă 
spre paletele turbinelor la cîteva 

CASTELUL DE
ECHILIBRU

sute de metri mai jos.
— Ce este Castelul de echili

bru ? îl întreb.
— La deschiderea vanelor, 

căderea apei prin galeria forța
tă creează un moment de vid. care 
ar surpa prin absorbție pereții 
blindați ai conductei. Castelul, 
împreună cu galeriile de expan
siune, reprezintă un rezervor de 
apă care împiedică formarea a- 
cestui vid primejdios.

Maistrul Ion Budeanu e un 
bărbat puțin la trup, cu un nas 
puternic reliefat sub viziera cas
chetei de miner. E ușor trecut 
de patruzeci de ani. Necăsăto
rit. A pornit de la Bicaz, din 
’54. A făcut apoi Argeșul și Lo
trul. Descopăr că avem cunoștin
țe comune.

— Unde vi s-a părut cel mai 
g'fU ?

— Peste tot e greu șl frumos. 
E greu că umblăm din loc in 
loc și începem lucrul de la zero, 
prin locuri aproape pustii. E 
frumos că lăsam în urmă un lu
cru ieșit din mina noastră, lu
cru folositor, care dăinuie.

Poate că la Argeș a fost cel 
mai greu. Nu existau drumuri 
de acces. Locurile erau sălbati
ce. In '61 ne aduceau plinea cu 
buldozerul. In ’62 s-a făcut dru
mul. Și în subteran se lucra di
ficil din cauza presiunilor mari. 
Am dat și peste pungi de me
tan și știți ce înseamnă asta. 
Iarna, fiind la mare altitudine, 
cădeau zăpezi mari, era viscol. 
S-a întâmplat, și la Argeș și la 
Lotru, să rămînem izolați și să 
fie nevoie de elicopter pentru a- 
provizionare. Cînd era viscol și 
ninsoare, se dădea alarma și ie-

I 
I
I
I
I
I
I

Pe șantierul hidrocentralei 
de pe Someș.

Foto: T. PAVEL 
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gînduri și simțiri, în numele câreia au acționat generații 
întregi. Tînârul care fuge de postul încredințat lui într-un 
sat de mun-te, pentru a rămîne iscobdâ de cafenele în 
București, e același care uită de toți, sțâpînit de propriul 
interes, deși a fost ani de zile, într-o școală sau facultate, 
ca noi toți de astăzi, proprietar și beneficiar al mijloace
lor de producție, chiar dacă era vorba de un laborator, 
de o bibliotecă sau o cantină, pentru întreținerea cărora 
au muncit toți, după deviza : pentru toți. El rămîne oironit 
în modul său, de a nu face un pas pentru acești toți, care 
se numesc bunii și străbunii lui, cei care trăiesc astăzi a- 
proape de el, fiecare la un loc de muncă, indiferent unde, 
atenti Ja chemarea tării. Pentru că în acest pentru toți, ol 
societății noastre socialiste, e însăși țara și destinul’ ei, 
împletit cu ol nostru, al fiecăruia.

șeam cu toții să ne croim drum 
■prin nămeți cu lopata ca să a- 
jungem la lucru. In subteran se 
mai întâmplă uneori și lucruri 
neprevăzute și atunci rămîi acolo 
pînă rezolvi situația. Uite, o dată 
am fost chemat la Petroșani cu 
echipa, pentru o intervenție. Am 
muncit în subteran șase schim
buri fără oprire.

— Aici e ușor, intervine in
ginerul Constantin Găină. Roca 
nu pune probleme. Trebuie doar 
să înaintezi. La minerit e mai 
greu. Acolo trebuie pușcat în 
fiecare schimb ca să-ți faci nor
ma în tone de cărbune sau de 
minereu. Apoi mai e armarea, 
lucru vital, și gazul grizu, cu 
care nu se glumește.

Inginerul Constantin Găină a 
lucrat la cărbune, în Valea Jiu
lui și la minele de cupru de la 
Bălan. A făcut Institutul de Mine 
după ce a lucrat mai întîi ca 
miner. Pe Someș a venit cu bri
gada lui, de la Bălan, în februa
rie ’72. Familia lui a rămas a- 
colo.

— Minerii de zăcăminte sînt 
mai buni meseriași, mai specia
lizați. Și disciplina muncii e mai 
strictă acolo. Maistrul Budeanu 
e nevoit să admită aceste lu
cruri.

Inginerul Găina e și autorul 
mai multor inovații și raționali
zări atestate.

— Cred că importăm prea 
multe mașini și agregate com
plete din străinătate în loc să 
le îmbunătățim cu mai puțină 
cheltuială pe ale noastre. Uite, 

pentru puțul Castelului, devizul 
prevedea o mașină de extracție 
care costa vreun milion. Eu re
zolv treaba fără ea. E o econo
mie, nu ?

★
E ora unu cînd maistrul Bu

deanu, după ce m-a echipat cu 
costum și cască de protecție, mă 
conduce în galerie. A lucrat în 
schimbul de noapte și încă n-a 
ajuns acasă să se odihnească. Ca 
și jos la Centrală, și aici se lu
crează pe trei fronturi : aduc- 
țiunea principala, conducta de 
forță și camera vanelor.

La camera vanelor s-a exca
vat bolta care acum se beto- 
nează. Ne cățărăm pe niște scări 
de lemn pe lingă conducta de 
beton sub presiune. Dintre grin
zile joase de susținere apare 
meșterul Pavel Oțet, binecu
noscut în toată țara. A venit aici 
de pe Argeș, însoțit de briga
da sa.

In galeria de aducțiune s-a 
terminat încărcarea ultimelor sfă- 
rîmături de rocă de la pușcare. 
Excavatorul de mină păcăne pe 
șinele lui ca o mitralieră șt se 
retrage pentru a face loc perfo
ratorului Jumbo, pregătit să ata
ce zidul de piatră din față. E- 
chipa lucrează sub conducerea 
șefului de brigadă Călin Vasilev 
un om tăcut, care manevrează 
calm excavatorul bubuitor. Ma
șinile din subteran sînt acționa
te cu aer comprimat. Motoarele 
electrice sau cu ardere internă 
sînt excluse, din cauza perico
lului de explozie.

Jumbo e mașina cea mai fan* 
tastică pe care am văzut-o 
vreodată. Și cea mai infernală. 
I se spune Jumbo, în toate ță
rile unde e folosită, deși numele 
de pe placa metalică e altul. 
Jumbo e un nume de elefant. 
Jumbo e imens, intr-adevăr, dar 
seamănă cu un păianjen galben, 
uriaș, așa cum stă pe șenile, cu 
brațele sale lungi, articulate, în
fipte în stâncă. Jumbo forează in 
stâncă găuri pentru cartușele de 
dinamită. N-am fost niciodată în 
camera de explozie a unui tur
boreactor funcționînd la regimul 
maxim, dar cred că acolo ar fi 
exact zgomotul produs de Jum
bo, atunci cînd Jumbo se pune 
pe treabă. Omul de lingă mire, 
cu mîinile făcute pîlnie, îmi răc
nește ceva în ureche, li răspund, 
în același mod, că nu aud ni
mic și-mi dau seama că nu-mi 
aud nici propria voce, pe di
năuntru. Un i-i-i ascuțit îți sfre
delește ființa, din creieri pină-n 
tălpile picioarelor. Simt o ușoară 
neliniște subterană. In jur, oa
menii urmăresc cu fetele încor
date înaintarea forezelor. Se în
țeleg prin gesturi și după miș
carea buzelor.

Totul se desfășoară normal. 
După retragerea lui Jumbo, se 
apucă de lucru artificierii. Puș- 
carea se va face în schimbul ur
mător.

MIHAI ELIN
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Întîlnirea de la Rozalin a reprezentanților

presei de tineret din Europa

Dialog despre Europa
Delegația guvernamentală 
militară română condusă 

de tovarășul Emil Bodnaraș, 
și-a încheiat vizita de prietenie

în R. P. Chineză
Delegația guvernamentală mi

litară română condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, care a făcut o vi
zită prietenească în R.P. Chine
ză, la invitația Comitetului Cen
trai al P.C. Chinez și a guver
nului R.P. Chineze, a părăsit joi 
Pekinul, plecînd spre țară.

junct al garnizoanei Pekin a 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare.

In timpul vizitei, delegația a 
fost, de asemenea, însoțită de 
ambasadorul României la Pekin, 
Nicolae Gavrilescu.

Membri ai delegației române 
au vizitat comuna populară 
„Prietenia chino-română“ de 
lingă Pekin.

Manifestări culturale dedicate 
României la Montevideo

In cadrul manifestărilor 
„anului internațional al căr- 
țit*, la Montevideo a fost 
inaugurată Expoziția cărții și 
a discului românesc, organi
zată sub auspiciile Ministeru
lui Educației și Culturii din 
Uruguay și a Bibliotecii na
ționale din Montevideo. La 
inaugurare au luat parte Fa 
Rabaina, subsecretar de stat 
în Ministerul Educației și 
Culturii, precum și inalți 
funcționari din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Expoziția a fost apreciată 
ca un moment deosebit în 
viața culturală a capitalei u- 
ruguayene. Ea expune peste

500 de titluri de carte din 
domeniile literaturii, artei, 
științei și tehnicii, în limbile 
română, spaniolă, engleză și 
franceză, precum și discuri 
cu muzică simfonică, popu
lară și ușoară românească.

Expoziția a fost precedată 
și însoțită de diferite alte ma
nifestări, printre care o con
ferință de presă la Ambasa
da română, o expunere pre
zentată de criticul Roberto 
Piriz despre poezia și proza 
românească, precum și o în- 
tîlnire la sediul misiunii ro
mâne cu oameni de cultură 
și reprezentanți ai unor in
stituții culturale centrale.

COROANE DE FLORI 
LA MORMINTELE 

EROILOR ROMANI 
CĂZUȚI ÎN LUPTELE 

PENTRU ELIBERAREA 
UNGARIEI

Cu prilejul apropiatei sărbă
toriri a Zilei Victoriei și a in
dependenței naționale a Româ
niei, joi, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Buda
pesta, Ioan Cotoț, a depus co
roane de flori la mormintele 
eroilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist din locali
tățile Cserkeszolo și Szeged. Au 
mai fost depuse coroane de flori 
din partea Ambasadei române 
la monumentele și mormintele 
ostașilor români din localitățile 
Miskolc și Cegled.

Oaspeții români au fost con
duși de Ie Cien-in, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comi
siei militare a C.C. al P.C. Chi
nez, Li Dă-șin, membru supleant 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.C. Chinez, șeful Direcției ge
nerale politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare* 
Ken Biao, membru al C. C. al 
P.C. Chinez, șeful Secției pen
tru relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Su Și-u, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
Cian Țai-cien, membru al C.C. și 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Pekin, Nicolae Ga
vrilescu, și membri ai Ambasa
dei.

★
Tovarășul Emil Bodnaraș, 

membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și delegația 
guvernamentală militară română 
pe care o conduce au vizitat 
miercuri o unitate de tancuri a 
garnizoanei Pekin a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare. 
Delegația a fost primită cu căl
dură de comandanții și luptăto- 
rii unității.

Delegația română a fost înso
țită în cursul vizitei de Ei 
Dă-șin, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Direc
ției generale politice a Ar
mași Populare Chineze de E- 
liberare, de Cian Țai-cien, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, locții
tor al șefului Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare, și de 
Uan Cen-sian, comandant ad-

Patrioții sud-vietnamezi 
continuă ofensiva în 
direcția orașului Hue

Agențiile de presă semnalează 
că forțele patriotice din Vietna
mul de sud își continuă ofensiva 
în direcția orașului Hue — 
transmite agenția Reuter. Joi, 
unitățile forțelor patriotice au 
supus unui puternic tir cu ra
chete baza de artilerie a trupe
lor americano-saigoneze „King“, 
situată la numai 13 km sud- 
vest de Hue. Căderea a- 
cestei baze, apreciază obser
vatorii ar antrena și cuce
rirea de către patrioți a bazei 
aeriene Phu Bai, aflată în apro
piere. Patrioții au provocat grele

Convorbirile

LA PARIS a avut loc 
a convorbirilor cvadripartite

Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței Xuan Thuy, conducătorul 
delegației R. D. Vietnam, a ară
tat că, astăzi mai mult ca ori- 
cînd evoluția evenimentelor în 
Vietnam demonstrează caracte
rul falimentar al politicii de 
„vietnamizare“ a războiului, că 
escaladarea operațiunilor mili
tare îndreptate împotriva R.D. 
Vietnam, cu țelul de a salva de 
la eșec această politică, se dove
dește a fi o greșeală. „Calea u- 
nor convorbiri serioase este sin-

Escală

la Moscova
In drum spre patrie, delegația 

guvernamentală militară ro
mână, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, care a participat la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a Armatei Revo
luționare Populare Cooreene, și 
a întreprins o vizită de priete
nie în R. P. Chineză, a făcut o 
escală la Moscova.

La aeroportul Șeremetievo. 
delegația a fost întîmpinată de 
M. A. Iasnov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., președintele Sovietu
lui Suprem al R.S.F.S.R.. gene
ral-colonel M. H. Kalasnik, loc
țiitor al șefului Direcției Poli
tice Superioare a Armatei și 
Flotei Sovietice, lucrători ai C.C. 
al P.C.U.S., funcționari ai Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și ai M.A.E. al Uniunii 
Sovietice.

Au fost prezenți ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică. 
Gheorghe Badrus, și membri ai 
ambasadei, precum și Liu Sin- 
tzian, ambasadorul R. P. Chineze 
în U.R.S.S., Cvon Hi Gen, amba
sadorul R.P.D. Coreene, și ata
șatul militar al R.P.D. Coreejie 
în U.R.S.S.

• O DELEGAȚIE COMER
CIALĂ chineză, care a între
prins o vizita de prietenie in 
Iugoslavia, a părăsit Belgra
dul. Membrii delegației au fost 
oaspeții unor colective de în
treprinderi.

pierderi inamicului, izolînd, de 
asemenea, șoseaua care duce, la 
sud, către Da Nang. Comanda
mentul forțelor americane din 
această regiune a recunoscut 
faptul că bătălia finală pentru 
mie nu mai reprezintă decît o 
problemă de zile.

★
După cum anunță agenția 

„Eliberarea**, în orașul Quang 
Tri a fost instaurată puterea 
populară, o dată cu înființarea 
unui Comitet .popular revoluțio
nar provizoriu în localitate.

cvadripartite 
Paris

joi cea de-a 149-a ședință plenară 8 
în problema Vietnamului.
problema Vietnamului de a sta
bili o dată la care să fie reluate 
convorbirile, delegațiile guver
nului R. D. Vietnam și a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
au dat publicității declarații de 
protest. Ele denunță cu fermi
tate această .poziție unilaterală 
subliniind că întreaga răspun
dere pentru consecințele unei 
asemenea hotărîri revine pro
motorilor ei.

gura care ar putea duce la solu
ționarea pașnică a problemei 
vietnameze" — a subliniat în 
continuare Xuan Thuy, sublini
ind, totodată, că S.U.A. refuză 
să desprindă concluzia care se 
impune.

La rîndul său, conducătorul 
delegației G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, a prezentat o serie de 
fapte, dovedind caracterul pro
fund nedrept și antipopular al 
războiului purtat de S.U.A. în 
Vietnam. Folosind artileria, ma
rina, aviația, distrugînd recol
tele, satele, orașele, S.U.A. o- 
bligă populația pașnică din Viet
namul de sud să-și părăsească 
regiunile natale.

Conducătorul delegației G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud a subliniat din nou caracte
rul just și constructiv al propu
nerilor de pace și al inițiative
lor Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, îndreptate spre re
glementarea pașnică a acestei 
probleme.

★
Pe de altă parte, din Paris se 

anunță că William Porter, con
ducătorul delegației S.U.A. la 
convorbirile în problema Viet
namului. a declarat că delega
ția americană și cea saigoneză 
refuză să stabilească o dată pen
tru desfășurarea celei de-a 150-a 
ședințe.

Agenția V.N.A. informează că, 
în urma refuzului delegațiilor 
S.U.A. și regimului de la Saigon 
la convorbirile cvadripartite în

MUNCITORI AMERICANI
CER ÎNCETAREA IMPLICĂRII 

ARMATEI S.U.A. ÎN RĂZBOIUL 
DIN ASIA DE SUD-EST

Cel de-al 23-lea congres al 
Federației sindicale a muncito
rilor din construcția de autove
hicule a Statelor Unite a adop
tat, cu o majoritate covârșitoare 
de voturi, o rezoluție prin care 
cere Administrației să pună 
imediat capăt implicării forțelor 
militare ale S.U.A. în războiul 
din Asia de sud-est.

DEMONSTRAȚII 
DE PROTEST ALE 

STUDENȚILOR 
DIN PNOM PENH

Conflictul dintre studenți 
și autoritățile lonnoliste se 
amplifică și amenință în 
prezent să declanșeze, ca 
și în luna martie, o criză 
ministerială, relatează agen
ția France Presse.

Miercuri, studenții au con
tinuat manifestațiile lor de 
protest în legătură cu repri
marea, la 27 aprilie, în fața 
Facultății de Drept, a unei 
demonstrații, în cursul că
reia mai nwlți studenți au 
fost uciși de poliție, alții 
fiind răniți. La demonstra
țiile studenților, care au in
trat în a 8-a zi, s-a alăturat 
acum o parte a clerului bu
dist.

• LA INVITAȚIA guvernului 
Uniunii Emiratelor Arabe, o de
legație română, condusă de Pe
tru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, face o 
vizită oficială în această uniune.

• ÎN AULA MARE a Acade
miei austriece de științe s-a 
desfășurat joi solemnitatea de
cernării premiilor Herder pe 
anul 1972. Printre laureați se 
află și un reprezentant al cul
turii românești, prof. dr. Virgil 
Vătășianu din Cluj.

ETIOPIA
La Addis Abe

ba, ca și în cele
lalte localități ale 
Etiopiei, au fost 
arborate sărbăto
rește steagurile 
verzi—galben—ro
șii. Pe cuprinsul 
întregii țări au 
loc manifestări 
prilejuite de ani
versarea unui e-

veniment memorabil . în _ istoria 
contemporană a Etiopiei : se 
împlinesc 31 de ani, de cînd, la 
5 mai 1941, ca urmare a eroicei 
lupte împotriva agresiunii fas
ciste italiene, luptă dusă timp 
de șase ani, poporul etiopian 
obținea victoria, eliberîndu-se 
de cotropitori. Ziua de 5 mai a 
devenit sărbătoare națională, 
mareîndu-se în fiecare an ca zi 
a eliberării.

Situată în estul continentului 
african, la nord de Ecuator, 
Etiopia, unul din cele mai 
vechi state independente din 
Africa, se întinde pe o supra
față de 1 222 900 km.p. avînd o 
populație de peste 23 milioane 
de locuitori. Etiopia se află an
gajată într-un efort susținut de 
dezvoltare a economiei și cul
turii, pentru valorificarea su
perioară a resurselor sale na
ționale, pentru ridicarea nive
lului de trai al populației. Pen
tru atingerea unor asemenea o- 
biective, a fost întocmit un 
vast program guvernamental pe 
20 de ani, în care sînt prevăzu
te, printre altele, sporirea și 
diversificarea producției agri
cole, construirea unor obiective 
de importanță economică, dez
voltarea capacității energetice a 
țării, în special prin amena
jarea bogatelor resurse hidro
energetice, îmbunătățirea asis
tenței medico-sanitare, crearea 
unor noi școli de diferite gra
de, necesare pregătirii cadrelor 
pentru economia și cultura 
țării. Harta economică a Etio-

piei și-a schimbat înfățișarea 
prin darea în exploatare a nu
meroase fabrici, uzine, centra
le electrice. La Asmara a fost 
construită o mare rafinărie de 
petrol, care acoperă necesitățile 
nu numai ale consumului in
tern, dar asigură și disponibili
tăți pentru export. Fabrica de 
ciment de la Massawa, intrată 
în funcțiune în ultimii ani, își 
aduce, prin producția sa, o 
contribuție importantă Ia în
făptuirea planului de construc
ții, în curs de desfășurare în 
Etiopia. In cițiva ani, produc
ția de energie electrică pe cap 
de locuitor s-a triplat. Ultimul 
deceniu — potrivit unor statis
tici publicate la Addis Abeba — 
a consemnat un ritm mediu a- 
nual de dezvoltare a industriei 
de circa 13 la sută, ritm care 
plasează această țară pe unul 
din locurile de frunte printre 
statele aflate în curs de dez
voltare.

Pe planul politicii externe 
Etiopia militează pentru pace și 
cooperare internațională, împo
triva colonialismului și rasis
mului ; se pronunță pentru so
luționarea conflictelor interna
ționale pe calea tratativelor, 
pentru colaborare, pe baze re
ciproc avantajoase, cu toate 
statele lumii.

Avînd la bază tradiții istorice 
de simpatie și solidaritate, în
tre România și Etiopia s-au 
statornicit de-a lungul anilor 
relații prietenești, care cunosc 
o continuă dezvoltare multila
terală, în interesul ambelor po
poare. al păcii și înțelegerii in
ternaționale. Vizita în țara 
noastră a împăratului Haile 
Selassie, convorbirile purtate 
cu președintele Nicolae 
Ceaușescu cu acest prilej, con
tactele și discuțiile la diferite 
niveluri, au consemnat noi mo
mente ale intensificării relați
ilor de prietenie reciprocă, de 
colaborare între cele două 
state.

I. T.

A DOUA SI A TREIA 
LECTURA A 

TRATATELOR 
ÎNCHEIATE DE R. F. A 

GERMANIEI CU
U.R.S.S. SI POLONIA 
VOR AVEA LOC LA 

ÎNCEPUTUL 
SAPTĂMÎNII 

VIITOARE
Agenția D.P.A. anunță că joi 

dimineața a avut loc la Bonn o 
nouă întrevedere între cancela
rul Willy Brandt și liderul creș- 
tin-democrat, Rainer Barzel. La 
sfîrșitul convorbirii, purtătorul 
de cuvînt guvernamental, Con
rad Ahlers, a subliniat că s-a 
căzut de acord ca dezbaterea în 
Bundestag a ratificării în cadrul 
celei de-a doua și celei de-a 
treia lecturi a tratatelor încheia
te cu Uniunea Sovietică și Po
lonia să aibă loc în zilele de 
marți și miercuri, săptămîna vii
toare.

Necesitatea combaterii 
poluării

• LA ROMA au început lu
crările celei de-a șaptea reu
niuni a grupului de experți ai 
unor companii petroliere vest- 
europene asupra problemelor 
poluării marine. Scopul reu
niunii. organizată de Uniunea 
petrolieră italiană, este de a 
elabora un cod de norme îm
potriva poluării, aplicabile va
selor care transportă petrol, 
precum și instalațiilor petro
liere de pe coastă.

• DUPĂ o dezbatere asupra 
protejării mediului înconjură
tor, parlamentul suedez a ho- 
tărît să interzică, începînd cu 
data de 1 iulie 1972, sub pe
deapsa cu închisoare, survo
larea Suediei de către avioa
ne supersonice civile.

Daune provocate de re
vărsarea Eufratului
• CA URMARE a gravei si

tuații create în nordul Siriei 
de revărsarea apelor Eufratu
lui, autoritățile siriene au dis
pus formarea unor echipe de 
salvare, gata să intervină în 
orice moment în ajutorul si- 
nistraților. în cursul ultimelor 
24 de ore, nivelul Eufratului 
a mai sporit cu 44 cm în unele 
regiuni, iar torentele care co
boară din munți nu încetează 
să provoace daune grave.

Paolo Soldini și Vitali Ga- 
niușkin, Lothar Fischmann și 
Fonny Boesmans, Bo Gotensio 
și Erik Bettermann. Nume care, 
frecvent, însoțesc articole de ga
zetă, nume pe care cititorii le 
întâlnesc parcurgînd paginile zia
rului preferat. Cititorii lor sînt 
mai ales tinerii pentru ca nu
mele pe care le-am amintit a- 
parțîn unor redactori ai presei 
destinate noilor generații. Ei» 
ca și alți colegi ai lor, s-au în
tâlnit la Rozalin, o modestă așe
zare situată la 32 kilometri de 
Varșovia. Au venit din țari di
ferite ale Europei. Unii din 
nordul cu ierni întârziate, alții 
de pe pămînturi mîngiiate cu 
dărnicie de un soare fierbinte. 
Categoric, deosebirile nu se li
mitau la simple trăsături geo
grafice. Ceea ce îi caracteriza — 
și prin aceasta îi și diferenția — 
era , în primul rînd, varietatea 
tendințelor lor politice și filozo
fice. Paolo și Vitali sînt comu
niști, Fonny și Erik — social-de- 
mocrați, Bo aparține unui partid 
care se intitulează „de centru**, 
iar Lothar este exponentul unei 
organizații a tineretului evan
ghelic. S-ar cuveni, firește, să 
adăugăm și alte deosebiri : de 
vîrstă, temperament, obiceiuri. 
Și, totuși, patru zile de dezba
teri la Rozalin și încă patru zile 
petrecute împreună pe traseul 
Varșovia — Katowice — Craco
via au izbutit să demonstreze, 
o dată mai mult, valoarea dia
logului, chiar cînd acesta nu 
este lipsit de asperități, posibi
litatea și necesitatea contactelor 
nemijlocite între redactorii pre
sei de tineret din Europa pen
tru o mai bună cunoaștere reci
procă — indispensabilă nu nu
mai pe planul relațiilor umane, 
ci și al capacității de a comuni
ca maselor de cititori sensurile 
profunde ale actualelor evoluții 
politice de pe continent. Cînd 
în prima zi, școlărește, ridieîn- 
du-ne în picioare și rostind, 
scurt, numele, țara și gazeta, 
am făcut cunoștință, distanțele 
dintre noi păreau mari. La des
părțire aveam să constatăm că 
notele comune sînt mai nume
roase decît bănuisem inițial.

Inițiativa confraților de la 
„Sztandar Mlodych" de a orga
niza prima întâlnire a redacto
rilor presei de tineret din Eu
ropa a găsit un ecou favorabil» 
exprimat prin prezența la Ro
zalin a unor ziariști din 14 țări 
de pe continent. Redactori la 
cotidiene de mare tiraj, ca și la 
publicații săptămînale sau lu
nare cu o putere de circulație 
mai restrînsă, participanții au 
vădit o certă preocupare față de 
viitorul Europei și al tineretu
lui acestui continent, demon- 
strînd înțelegerea responsabili
tăților ce revin mînuitorilor 
condeiului. De obicei, ziariștii 
consemnează evenimentele, re
latează despre reuniuni dintre 
cele mai diferite. „Banca presei" 
înseamnă un punct de observa
ție, locul de unde faptele sînt 
înregistrate pe pelicula de o 
mare finețe a cuvîntului tipărit. 
De astădată, „banca presei" nu 
a existat pentru că în sala de Ia 
Rozalin protagoniștii manifestă
rii erau chiar ziariștii, pentru 
că toate băncile, absolut toate, 
erau ale presei. Acești oameni 
ai scrisului s-au aflat, patru 
zile, în postura de oratori. N-a 
existat o tribună urcată pe un 
piedestal. Fiecare a vorbit așe- 
zîndu-se pe scaunul de lingă mi
crofon. Elementul protocolar n-a 
jucat nici un rol. A fost o dez
batere sinceră, deschisă, o 
dezbatere din care au lipsit a- 
plauzele. Absența aplauzelor nu 
poate fi socotită întâmplătoare 
— în acest mod s-a subliniat 
caracterul de lucru al reuniunii.

Gazdele și-au asumat sarcina 
de a deschide dezbaterea prin 
mai multe referate introductive. 
Jan Lysek, redactorul șef al zia
rului „Sztandar Mlodych", a 
plasat răspunderile presei de ti
neret în contextul amplificării 
prezenței generației tinere Pe 
frontul luptei pentru o Europă a 
păcii. Ideea intervenției sale era 
aceea că ziariștii nu se pot 
mulțumi să consemneze, ci tre
buie — ei înșiși — să acționeze. 
Jan Bisztyga, directorul Birou
lui de studii și programare din 
Ministerul Afacerilor Externe, a 
făcut un tur de orizont al situa
ției din Europa, reliefînd creș
terea forțelor realiste. în acest 
cadru s-au subliniat inițiativele 
statelor socialiste în favoarea 
securității europene, elementele 
esențiale ale cunoscutei declara
ții de la Praga a țărilor ce fac 
parte din Tratatul de la Varșo
via. Redactori ai diferitelor pu
blicații de tineret din Polonia 
au abordat o gamă largă de as
pecte politice, economice și cul
turale ale dosarului securității 
europene, subliniind imperativul 
coexistenței pașnice între sta
tele cu sisteme sociale și poli
tice diferite. Problemele n-au 
fost enunțate în mod general, 
abstract. Vorbitorii au făcut a- 
pel la o bogată și sugestivă do
cumentare pentru a demonstra 
că un sistem de angajamente pe 
care să se bazeze securitatea 
europeană este singurul care 
poate oferi popoarelor încerca
tului nostru continent garanția 
unei dezvoltări pașnice, pe mă
sura aspirațiilor lor. Complexele

probleme ale realității europe
ne și-au găsit tratarea în directă 
relație cu preocupările tineretu
lui, cu acțiunile întreprinse de 
organizațiile de tineret în di
recția aprofundării procesului 
de destindere în Europa. Dialo
gul care se dezvoltă evidențiază 
deplasările produse în mișcarea 
europeană de tineret, tendința 
iot mai accentuată către o co
laborare care să depășească 
deosebirile de opinii într-o pro
blemă sau alta. Fertilitatea a- 
cestui dialog s-a vădit cu prile
jul acțiunilor întreprinse în di
ferite țări ale Europei de către 
forțe din cele mai variate ale 
generației tinere. Stanislaw 
Wiechno, redactor șef adjunct la

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

„Zarzewie", evoca interesantele 
discuții ale „mesei rotunde" de 
la Snagov — organizată de Uni
unea Tineretului Comunist din 
România, discuții care au re
flectat influența pe care ideea 
securității europene a dobîndit-o 
în rîndul tineretului de pe con
tinent.

Desigur, pe un spațiu restrîns 
este greu să derulezi filmul ce
lor patru zile de dezbateri. In
tervențiile au relevat spirit con
structiv, dorință de apropiere, 
receptivitate la procesele înnoi
toare de pe continent. Dar ar fi 
greșit să se creadă că opiniile 
exprimate au fost identice pe 
toate planurile, că la Rozalin 
s-ar fi consumat un anost mo
nolog. Intre punctele de vedere 
enunțate de redactorul de la 
„Elan" și cele ale colegului său 
de la „Ran“ au existat evidente 
și substanțiale diferențe. Publi
cația evanghelică „Anstoss" exa
minează problemele dintr-un alt

unghi decît revista comunistă 
„Nuova Generazione". Totuși, 
toți participanții la dezbatere au 
fost de acord că trebuie să ac
ționeze ferm pentru a da noi di
mensiuni destinderii europene. 
Cuvîntul „realism" a revenit în 
aproape fiecare intervenție. Nu 
pentru că este un cuvînt frec
vent utilizat în vocabularul po
litic și publicistic, ci pentru că 
exprima cel mai precis dezide
ratul esențial al momentului. 
Lothar Fischmann îmi spunea 
că publicația Ia care lucrează — 
„Anstoss" din Viena — axe o 
atitudine favorabilă față de co
laborarea între statele de pe 
continent și că susține forțele ce 
se pronunță în acest sens. A- 
ceastă poziție — sublinia con
fratele austriac — dă expresie 
tendințelor actuale ale genera
ției tinere. 11 ascultam pe tână
rul firav, cu o față palidă și cu 
păr lung care îi creștea către 
umeri. Chiar dacă noțiunea de 
stingă nu avea, pe deplin, în 
viziunea ziaristului evanghelist 
înțelesul pe care noi i-1 confe
rim, mi s-a părut semnificativ 
faptul că el a apreciat că apar
ține acestei zone politice. Refu
zul imobilismului, abandonarea 
sterilului „apolitism", angajarea 
clară devin definitorii pentru 
multe ziare, reviste și publicații 
care nu pot să ignoreze trans
formările petrecute în rîndul ci
titorilor lor. Erik Bettermann, 
reprezentantul Clubului presei 
de tineret din R. F. a Germa
niei, menționa într-o convorbire 
interesul manifestat în țara sa 
față de colaborarea cu tineretul 
țărilor socialiste. Congresul de 
Ia Stuttgart al Consiliului Fe
deral al Tineretului a dat ex
presie curentului favorabil poli
ticii europene a guvernului 
Brandt. De altfel, bătălia din 
Bundestag — soldată cu infrin- 
gerea tentativei opoziției de a 
răsturna actuala coaliție guver
namentală — a fost urmărită cu 
firească neliniște. Minute grele, 
ce păreau nesfirșite, Erik a aș
teptat lingă telefonul ce-1 pu
sese în legătură cu Bonnul pen
tru a afla rezultatul votului. 
Cînd de la celălalt capăt al fi

rului i s-a transmis finalul scru
tinului, a venit în grabă pentru 
a ne comunica, tuturor, vestea. 
Participanții la reuniune au a- 
dresat cancelarului Brandt o te
legramă în care l-au felicitat 
pentru această reușită și și-au 
exprimat speranța că tratatele 
R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia — 
esențiale pentru destinderea eu
ropeană — vor fi ratificate de 
Bundestag. Despre aceste trata
te s-a vorbit, deseori, în întâl
nirea de la Rozalin. Erik Bet
termann le califica drept un pas 
deosebit de important pe calea 
eliminării urmărilor războiului 
rece din Europa.

Reprezentanții finlandezi s-at| 
referit la necesitatea intensifi
cării pregătirilor in vederea con
ferinței general-europene, la 
faptul că Helsinki este gata să 
faciliteze parcurgerea mai rapi
dă a etapelor premergătoare. In 
strînsă legătură cu aceasta, ei au 
amintit că tineretul finlandez a 
inițiat o conferință europeană 
a generației viitorului, care se 
va desfășura către sfîrșitul verii;

Presa de tineret din România 
— a subliniat reprezentantul 
„Scînteii tineretului" — este 
călăuzită de ideea că ziarele și 
revistele ce se adresează tinere
tului pot și trebuie să-și aducă 
propria lor contribuție la reali
zarea securității europene, mili
tând activ în forme specifice 
pentru lărgirea dialogului din 
mișcarea europeană de tineret, 
pentru o justă înțelegere a con
ceptului de securitate europea
nă. în coloanele noastre — în 
spiritul politicii pe care parti
dul o promovează statornic, ini 
acord deplin cu aspirațiile în
tregului popor — se afirmă clar 
necesitatea mobilizării celor 
mai largi forțe ale tineretului» 
ale tuturor popoarelor, pereni 
realizarea unui climat de inc. - 
dere și cooperare pe continent 
pentru înlocuirea divizării Eu’ 
ropei în grupări militare opuse 
printr-un sistem de relații între 
state bazate pe respectarea prin
cipiilor independenței naționale» 
integrității teritoriale, egalității 
în drepturi, neamestecului itt

treburile interne, a dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta 
liber, potrivit voinței sale su
verane, la adăpost de orice acte 
de forță.

Mulți dintre colegii de breaslă 
cu care m-am întâlnit la Rozalin 
au subliniat interesul cu care 
urmăresc prezența României în 
viața internațională, dinamismul 
politicii ei externe. Erik Bet
termann a cunoscut România : 
voiajul de nuntă și l-a petrecut 
pe țărmul litoralului nostru. Dar 
ceea ce l-a impresionat n-a fost 
doar frumusețea peisajului. Erik 
se referă in termeni elogioși la 
orientarea constructivă a Româ
niei, la eforturile ei pentru a 
dezvolta cooperarea internațio
nală. Fonny Boesman — de la 
„Volksgazet" din Antwerpen — 
nu mi s-a părut un exuberant. 
Fraza lui este, totdeauna, tre
cută pe cintarul prudenței. îmi 
vorbește, insă, admirativ, cu 
competența gazetarului profesio
nist. despre modul în care 
România iși afirmă personalita
tea pe plan internațional, despre 
stăruința cu care militează pen
tru dreptul fiecărui stat la o 
dezvoltare independentă, liberă. 
Idei pe care, de altfel, aveam să 
le regăsesc și în cele ce mi 
le-au afirmat și studenți ai U- 
niversității Jagelone din Cra
covia.

întâlnirea de la Rozalin — ob
serva un confrate de la „Sztan
dar Mlodych" — deși a durat 
doar patru zile a izbutit perfor
manța de a se desfășura din 
primăvară pînă în... iarnă. A în
ceput într-o zi primăvăratică cu 
soare blind care se strecura 
printre copacii înverziți și s-a 
încheiat in plină iarnă, cu o ză
padă care și-a depus fulgii în 
straturi groase, ca în imaginile 
ce aparțin, de obicei, sfîrșitului 
de decembrie. Capriciile meteo
rologice n-au influențat, însă, 
climatul întilnirii noastre care 
a rămas cald, prietenesc. Ne-am 
despărțit cu convingerea că ini
țiativa colegilor polonezi a fost 
utilă și cu satisfacția de a fi 
cîștigat noi prietenii.

EUGENIU OBREA1
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SILVIA : rulează la Festival (o- 

rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21).
19 FETE ȘI UN MARINAR : ru

lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45).

TOAMNA CHEYENNILOR i ru
lează la Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), București (orele 8,45; 
11.45; 14.45; 17,45; 20,45).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Scala (orele 9; 11,15: 
13.30; 16,15; 18.30; 21), Grădina Se
lect (ora 19,30).

ASTĂ-SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Patria (orele 
10 12,30; 15: 17.45; 20.30), Favorit
(orele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30),  Grădina Capitol (ora 19,30), 
Sala Palatului (ora 20).

GOYA (Gala filmului R.D.G.) : 
rulează la Capitol (ora .20) ; TU
DOR—rulează la Capitol (ora 8,00. 

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT • rulează la Feroviar (orele 
8.30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Modern (ora 19,30).

PENTRU CĂ SE IUBESC : ru
lează la Lumina (orele 9; 11; 13,15; 
15,45; 18; 20,30), Lira (orele 15,30; 
18). Grădina Lira (ora 19,30).

PRERIA : rulează la Excelsior 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30) .Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Capitol (ora 18,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 
18.15; 20,30), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20,30).

FELIX și OTILIA : rulează Ia 
Buzești (orele 15,30; 19), Volga (o- 
rele 9: 12.30: 16; 19,30). Tomis (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19.30), Grădina 
Buzești (ora 19), Grădina Tomis 
(ora 19,30).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20,30),  Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădi
na Aurora (ora 19,30).

HEI PUȘTIULE ! : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 în con
tinuare ; PROGRAM DE DOCU
MENTARE — ora 20,15).

MARY POPPINS : rulează la 
Bucegi (orele 16; 19,30), Giulești 
(orele 15,30; 19), Grădina Bucegi 
(ora 19,30).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Crîngași (orele 15,30: 18; 
20,15).

ADIO. DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Arta (orele 16; 19,30)»
Grădina Arta (ora 19,30).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20).

MICUL SCALDATOR : rulează . 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30 — la ora 10 Program 
de desene animate pentru copii).

PUTEREA și ADEVĂRUL : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 19).

LOVE STORY : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea (ora 19,30).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20), 
Grădina Moșilor (ora 20).

INCIDENTUL : rulează la Viito
rul (orele 16; 18; 20).

OSCEOLA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18; 20).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

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

CORTUL ROȘU : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : rulează Ia Vitan (orele 
15,30; 18), Grădina Vitan (ora
19.30) .

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

EL GRECO (orele 10; 12; 14) ; 
COPACABANA (orele 16; 18) ;
SIMFONIA FANTASTICĂ (ora
20.30) , rulează la Cinemateca
„Union".

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă ; VOIEVODUL. 
ȚIGANILOR — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGINIA WOOLF ? — ora 20; 
(Sala Studio) : DULCEA PASARE 
A TINEREȚII — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : PLAY STRINDBERG 
— ora 20 (Sala Studio) : SPECTA
COL DE POEZIE ȘI MUZICA — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30; (Sala Studio) : 
SORA CEA MARE — ora 20; Tea

trul Giulești : ...ESCU — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19.30; Tea
trul „I. Vasilescu" : SICILIANA — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : BU ALI — ora 17; 
(Sala Academiei) : RĂI ȘI NĂ
TĂRĂI — ora 17; Studioul „Ca- 
sandra" al I.A.T.C. : SÎNZIANA 
ȘI PEPELEA — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă" : ELECTRA — ora 
19; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : CHIOCEI... MĂRGĂRITARE 
— ora 19,30; Circul „București" : 
INTER-CIRCUS — ora 19,30.

ARIA — (la Teatrul de Comedie, 
Teatrul japonez : UCIGAȘUL DE 
FECIOARE, ZĂPADĂ ALBĂ PĂ
TATĂ DE SINGE — ora 20.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. 9,05 Reportajul TV. : O

definiție a tinereții. 9,30 Gala ve
detelor. 10.00 Curs de limba ger
mană. Lecția a 14-a. 10,30 Film se
rial pentru copii : „Aii și cămila".
10.45 Pagini de umor : „Aventuri 
în epoca de piatră". 11,10 Interpreți 
și rolurile lor : Teodora Lucaciu.
11.35 Cărți și idei. 12.00 Telejurnal. 
14,00 Tenis de cîmp : România— 
Elveția în cadrul „Cupei Davis". 
16,30—17,00 Teleșcoală. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază.
17.35 Muzică populară. 17,55 Cu
noașteți legile ? 18,10 Arta plasti
că : Muzeul Zambaccian. 18.25 
Stop-cadru. 18,55 Oameni și fapte. 
19,10 Tragerea Loto. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film ar
tistic : „Visul unchiului". 21.20 
Drumuri în istorie. 21.35 Revista 
literară TV. 22,20 Selecțiuni din 
concursul de cîntece al Euroviziu- 
nii — 1972. 22,40 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 Desene animate pentru co
pii. 20,15 Biblioteca pentru toți.
20.45 Agenda. 21,20 Viața economică 
a Capitalei. 21,40 Film documen
tar. 21,50 Dans și muzică de pretu
tindeni.
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