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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a încheiat vizita în 

Republica Socialistă Cehoslovacă
La întreprin
derea Tesla- 

Strasnice Praga
PRAGA 7 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite : Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a fost, în cursul dimineții de 
miercuri, oaspetele colectivului, 
întreprinderii de aparataj pen
tru telecomunicații și telefonie 
Tesla — Strașnice din Praga.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit 
de Vasil Bilak, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și de ambasadorul Ro
mâniei la Praga. Teodor Haș.

La intrarea în această impor
tantă întreprindere a industriei 
electrotehnice cehoslovace, con
ducătorul partidului și statului 
nostru a fost întîmpinat de An- 
tonin Kapek, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Praga al 
P.C.C., de reprezentanți ai mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, ai conducerii și organiza
țiilor de partid și obștești.

însoțit de directorul general al 
întreprinderii, Ladislav Marysko, 
de specialiști, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat principalele 
sectoare de asamblare, unde 
i-au fost prezentate procesele de 
fabricație a produselor de bază 
ale întreprinderilor. în dialogul 
purtat cu conducătorii secțiilor 
vizitate, cu lucrători ai fabricii, 
secretarul general al partidului 
s-a interesat de modul în care 
cercetarea științifică sprijină e- 
fortul de ridicare continuă a pa
rametrilor de calitate a produc
ției, de relațiile existente între 
această unitate productivă și di
recția generală coordonatoare.

Apoi, în pavilionul adminis
trativ al întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
persoanele oficiale care îl înso
țesc, s-a întîlnit cu colectivul de 
conducere, cu ingineri, tehnicieni 
și muncitori fruntași, cu repre
zentanți . ai organizațiilor de 
partid, de sindicat și tineret.

Directorul general al întreprin
derii a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. salutul cald, 
tovărășesc al celor peste 3 000 
de salariați, arătînd că în per
soana sa salută pe reprezentan
tul de seamă al poporului frate 
român, pe conducătorul unei 
țări care luptă pentru menține
rea păcii in lume, pentru întă
rirea continuă a relațiilor dintre 
cele două țări și partide comu
niste frățești.

Luînd cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

„Doresc, în primul rind, să 
exprim satisfacția mea și a to
varășilor mei pentru faptul că, 
in cadrul vizitei prietenești, 
neoficiale, pe care o facem in 
Cehoslovacia, la invitația tova
rășului Gustav Husak, am avut 
posibilitatea să vizităm și în
treprinderea dumneavoastră. Aș 
dori să folosesc acest prilej 
pentru a vă saluta pe dumnea
voastră și, totodată, pentru a

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, s-a 
înapoiat, miercuri seara, din 
Republica Socialistă Cehoslo
vacă, unde, la invitația tovară
șului Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, a făcut o vizită 
neoficială, de prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Ion 
Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al. 
P.C.R., de consilieri.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, to-

varășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin. Ilie. Verdeț, Maxim 
Berghianu. Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Emil Drăgă- 
nesCu, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Conștantin Băbălău, Petre Bla- 
jovici, Cornel Burtică. Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Aurel Duca, Mihai Gere, Ion

Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, de membri ai C.C. al 
P.C.R.. a>i Consiliului de Stat și 
ai guvernului, de conducători 
ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești.

Erau prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, și membri ai Am
basadei.

(Agerpres)

SARCINILE STABILITE DE PLENARA C C AL P C. R,

PROGRAMUL NOSTRU CONCRET DE ACȚIUNE

Prin acțiunile patriotice 

ale uteciștilor din județul 'Alba

SOO E ffiCTÄl ÄÖ FOST

R
ealizarea progra
mului de desecări, 
ameliorări și de 
punere în valoare 
a întregului poten
țial agricol al țării, 
constituie una din obligațiile 

principale și pentru organizații
le de tineret. Angajați în' pa
triotica întrecere — „Tine
retul — factor activ în în
deplinirea cincinalului în pa
tru ani și jumătaic" — cei
mai tineri comuni';i din jude
țul Alba, — uteciștii — și-au in
tegrat efortul pe șantierele 
organizate pe luncile Mureșu
lui, Tîrnavelor și Sebeșului, pe 
al căror pămînt fertil băltește 
apa provenită din ploi, zăpezi 
și din revărsarea rîurilor amin-

tite. Pînă în prezent cei peste 
5 000 de uteciști din județ au 
reușit să redea agriculturii 600 
hectare. La această acțiune cu 
largi semnificații patriotice, ini
țiată de comitetul județean 
U.T.C., participă tineri coope
ratori, mecanizatori, elevi, ca
dre didactice. Iată cîteva sec
vențe surprinse în diferite co
mune și sate ale județului.

...La C.A.P. Sîntimbru cei 70 
de tineri cooperatori, și cei de la 
Fabrica de cărămizi din locali
tate au ieșit cu sape, casma- 
le, tirnăcoape. ajutați fiind si 
de mecanizatorii din comună, 
reușind în ultimele 6 zile de 
muncă patriotică să redea in 
circuitul agricol 50 hectare. Au 
săpat canale, rigole, au înălțat
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• Producția suplimentară trebuie realizată 
pe baza organizării științifice, nu pe seama 
intensificării efortului fizic

• Strungarii să învețe în primul rînd strun- 
găria

(figuri, adică au trecut prin mli- 
nile lor 610 m.c. pămînt, iar lu
crările executate au o valoare 
de aproape 10 000 de lei. în 
punctele de lucru „după baltă“ 
si ,,pe șes“ tineri ca : Traian 
Țăran, Aurel Florea, Silvia Gli- 
gor, Eugenia Gligor, Arcadie 
Ardeleanu s-au situat printre 
cei mai harnici, reușind prin 
munca lor plină de abnegație și 
elan tineresc să îndepărteze apa 
de pe 27 de hectare în total. 
Tn alte puncte de lucru tinerii 
mecanizatori Șerban Florea și 
Nicolae Fogoroș executau cana
le de scurgere a apei, lucrînd 
cu plugurile d° desfundat. Con
tabila Elena Căpudeanu. secre
tara organizației U.T.C. din coo
perativă. ne relata că suprafa
ța do 30 hectare ce va fi scoa
să de sub ană va fi însămînta- 
tă cu porumb, valoarea produc
ției fiind de aproximativ 70 000 
lei. iar alte 20 hectare ce ivr fi 
cultivate cu legume (roșii, ar
dei. varză si verdețuri) se va 
obține o producție în valoare 
de 30 000 de lei. Deci veniturile 
obținute de pe terenurile scoa
se d.-> sub apă vor depăși suma 
de 100 000 lei.

...La C.A.P. Gîrbov — Sebeș, 
alături de tineri l-am întîlnit 
pe Ioan Popa, inginerul șef al

OVIDIU MARIAN
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Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : Miercuri după-amiază a 
părăsit Praga, îndreptîndu-se 
spre patrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care, la inv.itațiă. tovarășu
lui Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. a făcut o vizită neo
ficială,' de prietenie, în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au înapoiat in pa
trie tovarășul Ion Pățan. mem
bru supleant al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România și ministrul co
merțului exterior, și Ștefan An
drei, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Român.

Pe aeroportul Ruzyne au ve
nit să-și ia rămas bun de la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la persoanele oficiale care 
l-au însoțit în vizita sa, tova
rășii Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului, secretar al 
C.C.. al P.C. din Cehoslovacia, 
Vaclav Hula, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C. din

Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului R.S. Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării, Jan Gregor, vice
președinte al guvernului R.S. 
Cehoslovace.

Erau de față ambasadorul 
României la Praga, Teodor 
Haș, membri ai ambasadei și ai 
agenției economice.

La urcarea in avion tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cordial de tovarășul 
Gustav Husak și de ceilalți 
conducători de partid și de 
Stat cehoslovaci.

Pionieri cehoslovaci și români 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, persoanelor oficiale 
române, buchete de flori.

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA VIZITA IN 

R.S. CEHOSLOVACA
A TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU, SECRETARUL 

GENERAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE STAT AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

(In pagina a IU-a)

Omagiu
de AUREL DRAGOȘ 

MUNTEANU
.. frigul anilor, ..Ziua
Femeii a aevenft mai mult 
decît o circumstanță oarecare 
pe parcursul unui an calen
daristic. Ne-am obișnuit să 

' omagiem femeia ca om, ca 
tovarăș apropiat, solidar cu 
toată opera noastră, muncitor 
pe schelă și visător de tim
puri mai frumoase. Conferin
ța Națională a partidului a 
adoptat hotărîri pentru valo
rificarea imensului, potențial 
uman și politic al femeii. în 
numele idealurilor comuniste 
și al programului de propăși
re românească. Este vorba nu 
de o recunoaștere, ci de ac
centuarea unei realități so
ciale, clamată cu vehemență 
din vremea Sofiei Nădejde și 
a celorlalte militante socia
liste. Recunoaștem astăzi un 
aport de energie și conștiință, 
o substanță umană im
plicată direct în realizarea 
binelui general.

8 Martie este ziua primă
verii, într-o țară animată de 
idealuri generoase, purtând 
respectul unanim pentru mi
nunea care ne-a legănat co
pilăria. Ochii, mamei sînt mai 
strălucitori în ziua aceasta, 
frumusețea tinereții și splen
doarea anilor se citește în 
virtutea fiilor numeroși și de
votați. Un aspect de mitolo
gie socială, inalienabil în 
structura noastră latină, vor
bește despre mama Grachilor. 
spunînd că preferă să-i moară 
toți băieții decît să vadă mă 
car unul trăind în dezonoare 
Respectând femeia, aducem

(Continuare. în pag. a V-a)

Csutak Emma, secretara comitetului U.T.C. de la Fabrica de 
tricotaje Miercurea Ciuc, una dintre colegele noastre sărbă

torite.
Foto: O. PLEC AN

IN FAȚA
OGLINZII

de SÂNZIANA POP
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Se vorbește atît de mult în ultima vreme despre probletna 
egalității în drepturi a femeilor cu bărbații, încît vrînd-nevrînd, 
într-o bună zi, ajungi în fața oglinzii și, contemplindu-te cu 
mare atenție și speranță, te întrebi cu glas tare : dar eu ce 
vreau ?

M-am gîndit că o problemă atît de delicată și gravă, gîn- 
dită în sistem de flux tehnologic, ar avea fericite urmări. 
Existența fiecăruia dintre noi ore etape ca orice proces de 
producție. Mi-am spus : De ce să nu gîndim egalitatea în 
drepturi în mod sistematic, din clipa cînd ea a început să 
răsară în viața fiecăreia dintre noi ? Cum ar fi dreptul de a 
merge la școală, de pildă, pe care îl avem. Dreptul de a 
învăța la fel de bine ca și băieții dacă, noi, fetele sîntem 
în stare de asta și uneori pîntem. Sau dreptul de a de
prinde o meserie, pe care, de asemenea îl avem. Dreptul 
de a exercita o meserie la fel de bine ca și băieții docă noi, 
fetele, sîntem în stare de asta și uneori sîntem. Sau drep
tul de a ne manifesta in acțiuni sociale pe care, de asemenea 
îl . -
ca și băieții dacă noi, fetele, sîntem în stare de asta și une
ori sîntem.

Și care sînt atunci drepturile pe care nu le avem ?
Dreptul de a iubi îl avem din adolescență, dacă 

în stare să-l împărtășim. Dreptul de a întemeia < 
îl avem ia maturitate dacă sîntem în stare să-l 
Dreptul să plîngem, să rîdem, să 
din toate puterile, acest unic drept 
menea.

Și care sînt atunci drepturile pe 
bîndim ?

Șe vorbește atît de mult în ultima vreme despre problema 
egalității în drepturi a femeilor cu bărbații, încît vrînd-nevrînd, 

1 într-o bună zi ajungi în fața oglinzii și, contemplîndu-te cu 
mare atenție și speranță, te întrebi cu glas tare : dar eu ce 
vreau ?
' Poate 
zi da, o 
zi da, o 
dată pe

avem. Dreptul de a avea convingeri la fel de puternice

care trebuie să le do-

să nu mai fac cafeaua de dimineață sau să o fac o 
zi nu. Să nu mai fac ordine în odaie sau să fac o 
zi nu. Să nu mai pun piciorul în magazine decît o 
săptămînă. Să nu mai trec prin piață decît o dată 

(Continuare în pag. a V-a)

sîntem 
o familie 
împlinim, 

suferim și să nădăjduim 
omenesc îl avem, de ase-
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ADENDA LA RUBRO £
Acum două săptămini am publicat, scrisoarea lui Doru V. 

din comuna Boboc, Buzău. Așa cum mă așteptam, ea a stîr- 
nit un larg ecou. Numărul tinerilor care s-au grăbit să-i 
răspundă lui Doru V. este impresionant. Dar poate că nu 
toți cititorii rubricii de azi au avut ziarul în mină acum două 
săptămini și poate că 'nu toți 
la scrisoarea aceasta. Cer deci

„Stimate tov. redactor, cele 
trimit vă vorbesc despre un 
curînd sau mai tîrziu o să-mi 
care caut un răspuns. Dar nu-1 găsesc. Și nu știu cît de 
curînd o să-I găsesc. Și ce răspuns ar trebui să găsesc ? Iată ! 
Cu cinci ani în urmă o fată întîlnește un băiat. Ea avea 16 
ani, ei 18. între ei se înfiripă o dragoste. ~ 
dragoste. Amîndoi Jură 
timpul relațiile lor merg pină la cele mai intime. Dar iată că 
intr-o zi de iarnă fata îi 
ascunde de citeva luni : 
pere a unei sarcini, ea s-a îmbolnăvit grav. De Ia un medic 
care o examinează ulterior, află că boala este ireversibilă și 
nu peste mult timp... Dar aici e bine să închei. Pentru că 
aici a ajuns și firul poveștii mele reale. Mă interesează ce 
gîndesc colegii mei de generație despre o asemenea intîm- 
plare. Mă ajutați să primesc părerile lor ?“

Am răspuns că alătur dorinței lui Doru V. și rugămintea 
mea în acest sens. Și cum pe Doru V. îl interesează nu pă
rerea mea ci a colegilor săi de generație, fac acum publice 
aceste păreri (evident, o parte dintre ele, numărul corespon
dențelor cu privire 
foarte mare).

cei care l-au avut, s-au oprit 
îngăduința s-o republic : 
cîteva rinduri pe care vi Ie 

fapt autentic și sper că mai 
răspundeți. Este o poveste la

Era prima lor 
să nu se despartă niciodată. Cu
împărtășește lui un gind pe care îl 
în urma unei încercări de întreru-

la acest caz, așa cum spuneam, fiind

citatea ta de a răspunde pină 
la capăt de niște fapte pentru 
care știi bine că nu meriți 
felicitări, ci dimpotrivă. Dar 
poate tot atît de limpede apar 
tarele tale de caracter și din 
modul cum prezinți actul ne
cugetat al fetei. Ai aflat de el 
abia după cîteva luni, adică ai 
aerul să spui că, dacă l-ai fi a- 
flat ]a timp, l-ai fi împiedicat. 
Atit cît pot fi de psiholog la 21 
ani, eu intuiesc că motivul real 
pentru care prezinți lucrurile 
astfel este ca să nu fii acuzat 
prea tare și în eventualitatea 
că ai compara în fața nu numai 
a unei instanțe etice — fiindcă 
desigur știi că legile țării noas
tre pedepsesc ceea ce „într-o 
zi de iarnă“ (vai, ce poetic !) 
fata ți-a împărtășit că s-a pe
trecut cu cîteva luni în urmă 
să te bucuri de 
diminuante.

Citesc 
și-mi < 
dur cu tine, 
cînd ai aflat 
„este ireversibilă și nu

circumstanțe
pină acum 
că sint cam

: cele de
dau seama

Poate că acum 
că boala fetei 

după

„Dragă Dorule, scrisoarea ta 
e una din cele mai impresio
nante pe care le-am citit în 
ultimul timp. Dar am vrut 
să-mi depășesc calitatea de 
lector, am încercat să retrăiesc 
eu însumi povestea ta. Am în
cercat, dar n-am reușit. M-am 
gîndit în fel și chip cum aș fi 
putut fi în locul tău și n-am 
putut să mă văd în această 
postură nici o clipă. Am luat-o 
de ' '
că fac cunoștiință cu o fată de 
16. De fapt, nu mi-am imaginat 
ci
18 ani am cunoscut o fată de 
Mi-am adus aminte cum 
scriam, cum ne intîlneam 
citim împreună versuri și 
ne plimbăm, cum comentam 
filmele, bucuriile și necazurile 
școlare. Și între noi s-a 
pat o dragoste. Tot 
noastră dragoste. Dar 
pură era ! Cînd, după o 
vreme, ne-am sărutat- . 
oară, ne-am speriat amîndoi, 
ne-am scris nenumărate scri
sori ca să ne cerem... iertare !

la 18 ani, mi-am imaginat

mi-am adus aminte cum la 
16. 
ne 
să 
să

înfiri- 
prima 
cit de 
lungă 
prima

Cîm-MARIAN ZECHERU, 
pina. Prahova :

„Dragă Doru, sîntem 
numai colegi de generație, dar 
chiar și de aceeași vîrstă. Și eu 
am tot 23 de ani. Dar (din pă
cate pentru tine — și nu spre 
lauda mea, ci numai spre sa
tisfacția mea că gindesc lucid) 
cită deosebire există între noi ! 
Dacă am sta in aceste clipe 
față in față, te-aș întreba fără 
înconjur : în cei cinci ani de 
zile de dragoste ai încercat s-o 
înțelegi pe fata pe care pretinzi 
că o iubești ? Ce-ți este cunos
cut din frămîntările ei ? Un act 
ca al ei, atit de grav, de trist 
și lipsit de responsabilitate mo
rală și civică, nu l-a declanșat 
oare disperarea că tocmai tu îl 
doreai ’ Și eu nu mă îndoiesc 
că tu îl doreai.
te-ai gîndit s-o aperi de rușine, 
de fapte necugetate, de ceea 
ce, cum spui, 
sfirșitul ? Cine 
crede sincer 
ai aflat abia 
luni că iubita 
un copil ? Să fii 
atît de neștiutor, 
că pe copii îi aduce 
Nu-mi vine să cred atîta tinm 
cît te-ai priceput să ai „relații 
dintre cele mai intime“. Nu 
vreau s-o absolv de vină pe
nefericita ta prietenă, dar mi-e 
suficient s-o numesc nefericită 
ca s-o judec mai puțin aspru. 
Cu tine însă nu pot proceda 
așa. Timpul, desigur, va ierta 
iresponsabilitatea ta, dar dacă 
vrei să trăiești în viată cu 
capul sus, tu nu te confunda 
cu timpul, tu nu te ierta, luptă 
ca să faci din tine un om mai 
sensibil, mai curat. îți doresc 
din tot sufletul să poți face a- 
cest efort, pentru că din 
sufletul îți doresc să 
egal printre oamenii 
și curați".

MAGDA DESPINA,
man :

....E un 
teresează 
generație, 
la nimeni 
că ai mustrări de conștiință. Si 
mustrările» de conștiință demon
strează că ai conștiință. E trist 
însă că ea a apărut in urma 
unei catastrofe și‘nu înainte.. 
Ce gîndesc eu ? Mai întîi că 
dezaprob „relațiile dintre cele 
mai intime“ înainte de căsăto
rie. E punctul meu de vedere. 
Alții pot gîndi altfel, pot chiar 
argumenta de ce gîndesc alt
fel, dar eu rămîn la 
mea. Apoi... Apoi mă 
că între voi a fost o 
mare. O dragoste mare 
conștientă, o dragoste mare nu-i 
lipsită de finalitate. ■ Regret 
foarte mult situația voastră, 
doresc mult ca Sfirșitul ei să nu 
fie acela despre care scrii".

MIHAELA ILIE, 19 ani, 
Roznov, Neamț :

....vreau să comentez puțin 
actul fetei. Oare, intr-un fel, 
ea nu est® Si victima unei pre
judecăți care mai dăinuie in so
cietatea noastră ? Dacă se in- 
timpla ca această fată să de
vină 'mamă înainte de a se 
căsători cu tatăl copilului ei, nu 
s-ar fi găsit oare destui care — 
ignorînd faptul că statul nos
tru atit de uman ocrotește fe- 
meia-mamă indiferent in 
condiții a devenit mamă — ar 
fi privit-o cu dispreț, jignind-o. 
părinții chiar socotind-o ruși
nea familiei, umilind-o ? Eu 
cred că da, și toate acestea i-ar 
fi distrus moralul, ar fi dus-o 
la disperare. Să presupunem 
deci că teama de cei din jur a 
determinat-o să întrerupă sar
cina. Atunci oare nu avem da-

nu

Altfel cum nu

îi apropie 
crezi că te 
afirmînd că 
după citeva 
ta așteaptă 

tu oare chiar 
să mai crezi 

barza 7

tot 
té simți 
sensibili

Teleor

lucru bun că te in- 
ce gîndesc colegii de 
deși nu vei afla de 
noutăți... S-ar părea

părerea 
îndoiesc 
dragoste 
nu-i in-

ce

Graba, și-n

iubire strică...
de OCTAV PANCU-IAȘI

totuși 
încre- 
spiri- 
iubit.

toria să luptăm mai pe față și 
mai perseverent împotriva unei 
asemenea prejudecăți ? Poate 
însă că o să mi se răspundă : 
bine, de ce i-a fost teamă de 
cei din jur și nu i-a fost teamă 
de legile care împiedică între
ruperea unei sarcini normale ? 
Nu-i o întrebare neavenită, dar 
eu nu pot să răspund la ca 
acuzînd fata, ci tot o lipsă pe 
care o mai înregistrăm încă : 
se face prea puțin pentru ca 
legile țării noastre să fie nu 
doar bine cunoscute, ci perfect 
însușite. Dar mai e ceva cu a- 
ceastă fată nefericită. Eu cred 
că inevitabilul ar fi fost 
evitabil dacă nu-i lipsea 
derea, marea încredere 
țuală în cel pe care l-a
Și astfel, presupun, s-a născut 
gîndul că pină și el. omul pe 
care il iubește, o va judeca, o 
va blama, poate chiar o va 
părăsi. Aici Doru V. este vino
vat poate mai mult decît iși 
închipuie. S-a comportat desi
gur așa incit fata să nu aibe 
încredere in el, să-i mărturi
sească faptele prea tîrziu...

MIHAI BUNEA, 22 de ani, 
student. București :

„Dragă Dorule, rîndurile mele 
vor fi foarte sincere, deși nu 
le-am început de loc sincer 
adresîndu-mă cu 
să-mi 
besc 
povestea n-am 
consider un om 
mai mult : 
numesc nici măcar coleg de ge
nerație. _ 
Să trec

N-am___  „_____
toate că tocmai așa ceva s-ar 
putea să devin peste cițiva ani
— am însă sfînta indignare pe 
care o dă oricărui tînăr de la 
noi un fapt care merită aceasta 
și oamenii care merită aceasta. 
Nu asiști deci prin rîndurile 
mele la un rechizitoriu, nu te 
lua după tonul lor. asprimea 
le-a împrumutat-o imensa de
zamăgire care mi-a rămas djnă 
ce ți-am citit scrisoarea. Pre
zinți faptele ca și cum din ele 
s-ar putea alcătui o poveste de 
dragoste. Ei bine, nici pe de
parte nu-i vorba de o poveste 
de dragoste. Nu pot confunda 
o relație ușuratică cu dragos
tea. Scrii : „Amîndoi — adică 
fata de 16 ani și băiatul de 18
— jură să nu se despartă nici
odată“. O fac din lipsă de ma
turitate ? Din exaltare ? Nu 
știu. Cert este că jurămintul. 
prin fragilitatea lui la această 
vîrstă, a fost călcat în clipa 
cînd a fost făcut. Cum puteau 
să nu se despartă, cînd intre 
ei și viața di,n jur s-a săpat o 
prăpastie, ei neînțelegîndu-și 
vîrsta, considerînd că la 16 si 
18 ani li se îngăduie lucruri care 
presupun o cunoaștere a vieții 
și nu ignorarea acestei cunoaș
teri.
pare 
irită este profilul tău moral, 
el mi-a 
în fraza 
grăbești 
deoarece 
poveștii.

„dragă“. Ca 
repar greșeala mă gră- 

să-ți spun că citindu-ti 
motive să te 
drag. Chiar 

nu-mi vine să te
Dar astea-s fleacuri, 

la obiect.
stofă de procuror — eu

Mă rog. nu asta mi se 
esențial. Ceea ce mă 

' "i 
apărut foarte limpede 
prin care spui că te 

să închei scrisoarea 
a ajuns la sfîrșit firul 

t______ Personal nu văd decît
două motive care ți-ar da acest 
drept la grabă. Primul : snaima 
de a vorbi despre cele ce pot 
urma, ceea ce denotă o mare 
lașitate — și secundul : incapa-

PROPUNERI PENTRU
DE ONOARE AL

— Portrete de elevi propuse
De obicei elevii de la panoul de onoare sint cei mai buni : 

cei mai buni la învățătură, cei mai buni Ia disciplină. Numai 
atît? Asta am vrut să aflăm atu ici cind am hotărît să-i cu
noaștem în școli pe colegii noștri cei mai buni Să vedem dacă 
lingă nota 10 la lecții și nota 10 la purtare stă și altceva, și cum 
se îmbină aceste note maxime cu acest altceva, și cum se ajunge 
Ia un tot. Veți afla cunoscind citeva biografii școlare pe care 
vi le prezint. Azi. deci :

PASIUNEA SE NAȘTE, ÎNCEARCĂ SĂ SUPRA
VIEȚUIASCĂ... (SAU MONOLOG PENTRU O 

PASIUNE)
Am fost la Liceul industria) 

energetic din București ■ Ne-am 
interesat de cr i mai bun ..tehni
cian al liceului s' recomandă

rile au fost unanime : Martin 
Ștefan Aron, din anul III. Am 
aflat că îhtimplător este un bă
iat cu rezultate bune la învăță-

puțin timp...“ ar trebui să te și 
compătimesc un pic. O s-o facă 
alții, sint sigur, mie îmi e pes
te putință.
că mi-ar

" Asta nu înseamnă 
mi-ar place să dispari de 

pe fața pămintului sau, cuprins 
de tardive 
iești mereu 
un om rău. 
indignat. Iți doresc binele, dar 
cel mai mare bine pe care ți-1 
pot dori este să înveți tot ce se 
poate învăța din 
intîmplare. Și 
foarte multe !“

T. LACEANU, 
Constanța :

„Dragă Doru, 
vîrstă ca tine și dacă te 
sează părerile colegilor 
nerație. iată ce cred eu 
pare că ne vorbești 
dragoste, 
un sfirșit trag'ic și, în fond, a- 
ceastă dragoste n-a existat. O 
dragoste adevărată nu-și dis
truge fructul. într-o dragoste 
adevărată nu sint lucruri de 
ascuns. Ați fost călăpziți de 
altceva, de o dorință care cu 
timpul s-ar fi stins pentru că o 
atracție fizică fără iubire, adică 
fără destăinuiri sincere și fără 
demnitate nu poate dura. Pari 
zdruncinat sufletește de sfir
șitul apropiat al fetei. Ți-aș 
servi citatul latin care zice că 
„teama de moarte, nu iubirea 
de viață te face acum neliniș
tit“. Dacă ai fi iubit viața, dacă 
ai fi înțeles-o... Dacă...“

V. OBOGEANU, Bogata, 
Sibiu :

„Am, Dorule, aceeași vîrstă 
ca a ta, dar sint sigur că n-aș 
fi putut ajunge 
situația ta. Să-ți spun de ce ? 
Mai întîi pentru că oricît de 
mult aș fi iubit-o pe fată nu 
ajungeam la „relațiile cele mai 
intime“ pină nu mă căsătoream 
cu ea. Crezi că e un mod de
modat de a gîndi ? Nimic din 
ce poate fi îmbrățișat de etica 
omului de azi nu mi se pare 
demodat“.

Prof. TEODORA TlRNĂ, Sti- 
cănești, Olt :

„Stimate 
intr-adevăr 
și pentru 
(mai ales pentru ea) situația e 
dramatică. îmi îngădui totuși o 
observație : Nu 
grăbit cu „relațiile 
time“ ?... Cum să 
Cîteva cuvinte de 
v-ar fi suficiente, 
un gind bun dind 
nenorocirea 
lecție pentru alții...1

DORU S„ Palten, Vrancea : 
„Stimate O.P.I., lectura scri

sorii tizului meu — Doru V. — 
mi-a provocat o stare de grea 
amărăciune. Prima mea reac
ție este că Doru V. face paradă 
de sentimente. Eu să fiu în 
locul fetei m-aș întreba : de ce 
a dat publicității „secretul“ 
nostru ? E chiar atît de neaju
torat ca să nu poată lua sin
gur 0 hotărîre ? Și apoi, ce 
hotărire mai poate lua acum, 
dacă n-a luat-o la vreme ? 
Singurul lucru pe care îl 
poate face este să mă ceară în 
căsătorie. ~ 
trebuie să i-o dea cineva, tre
buie să-i vină lui dacă pre
tinde că mă iubește 1“

OCTAVIAN MUREȘAN, 25 
de ani, Craiova :

remușcări, să tră- 
nefericit. Nu sint 
Repet, sint doar

această tristă 
se pot învăța

23 de ani,
am aceeași 

intere- 
de ge- 
: ți se 

despre o 
despre o dragoste tu

aceeași vîrstă
niciodată in

coleg de generație, 
pentru dumneata 

prietena du.mita.le

cumva v-a.ți 
cele mai in- 
vă ajutăm ? 
consolare nu 
Dar ai avut 

publicității 
voastră. Va fi oCC

Dar ideea asta nu

PANOUL 
ȘCOLII 
de colegi — 

tură. Mi s-a explicat însă că 
rezultatele foarte bune nu sint 
întirnplătoare.

— Dacă veți merge la el a- 
casă, poate că veți reuși să-1 
cunoașteți, să-i cunoașteți ma
rea pasiune. Cel puțin în școală 
a reparat aparatura tehnică. 
Stația de amplificare, pregătește 
lucrările laboratorului, iar a- 
casă și-a organizat o întreagă 
lume electronică. (Grigore Vic
tor, secretarul comitetului UTC).

— Intr-adevăr, sint pasionat 
de tehnică și în special de elec
tronică. Ca elev al liceului și 
ca membru în comitetul U.T.C. 
m-a interesat pregătirea tehnică 
a colegilor mei, mai ales că

Aveam senzația că, deși acest 
sărut era secretul nostru (nu 
am făcut-o pe stradă, în văzul 
lumii) toți ne arată cu degetul 
și eram grozav de triști.. Ne-am 
dat seama pe urmă că această 
tristețe provenea din prea 
multă fericire și am început să 
ne stimăm tristețea, să ami- 
năm ai doilea sărut pină cind 
— nu știu cum să-ți spun -- 
va veni el singur, ne va căuta 
el. Relații intime, sau cum le 
zici tu, „dintre cele mai inti
me“ ? îți jur că nu ne putea 
trece așa ceva prin cap — si 
nu fiindcă eram niște copii 
naivi sau prea cuminți, ci 
fiindcă primul lucru care ne 
venea în cap era că sintem 
elevi, n-avem o situație, nu ne 
putem gîndi Ia o căsătorie sau 
la un trai comun. Poate că o să 
mă ironizezi și o să spui că mă 
laud cu înțelepciunea noastră.

cu maturitatea noastră. Nu-mi 
pasă. Această înțelepciune a 
fost autentică, o respectăm și 
azi cînd amîndoi sintem căsă
toriți — dar nu împreună — ș> 
cînd ne vedem pe stradă și 
sintem bucuroși că n-avem 
nimic să ne reproșăm, că soția 
mea și soțul ei n-au de ce să 
fie geloși pe dragostea noastră 
de altă dată, fiindcă a fost ti
nerească, romantică. Dar poale 
că noi amîndoi am avut un 
noroc care vouă v-a lipsit : 
norocul de a întreține relațiile 
cele mai prietenești cu părinții 
noștri care ne atrăgeau mereu 
atenția să nu facem o prostie. 
Și poate că noi am mai avut și 
alt noroc : am înțeles la vîrsta 
cînd toți tinerii trebuie să în
țeleagă asta, că iubirea nu poate 
exista fără 
Nu confund 
dar fără o 
fără o viață 
pe picioarele tale, idealul nu se 
poate împlini. Ne-am spus deci 
că trebuie să așteptăm să 
vedem ce vom deveni în viață 
și apoi să ne gîndim ce anume 
avem voie și ce nu să cerem 
de la viață. Ne măsurăm dra
gostea nu în îmbrățișări, ci în 
ajutorul pe care ni-1 dădeam 
reciproc ca să ne terminăm 
școala, ca să facem ceva pentru 
noi și pentru alții.

Odată, la un ceaî, dueîndu-ne 
împreună, un coleg a propus să 
stingem lumina — eram numai 
.perechi acolo. Ne-am trezit, 
prietena mea și cu mine, strîn- 
gîndu-ne de mină și dorind mai 
mult decît să ne strîngem de 
mînă. Ne-am oprit la vreme și 
am părăsit petrecerea, toți ne-au 
făcut „fraieri“, dar pe stradă noi 
eram atit de bucuroși și a doua 
zi ne-am împărtășit fiecare fap
tul că nu închisesem ochii toată 
noaptea, gîndindu-ne unul 
celălalt, fericiți că avem 
rea să nu transformăm 
noastră prietenie intr-un 
banal. Niciodată n-o să 
mi-a spus în dimineața 
prietena mea : „Tu chiar mă 
iubești cu adevărat, dacă 
stimezi atit de mult, dacă 
acceptat 
neric și 
care, pe 
colegii 
pe mine o fată ușuratică !'

Dar mi se pare că amintirile 
mă fac prea sentimental. Și tu, 
Dorule, nu de asta ai nevoie 
acum, ci de un sfat. N-are im
portanță dacă eu te condamn 
sau nu, are importanță dacă eu 
pot face ceva pentru tine sau 
nu pot. La început am crezut 
că nu pot. Acum cred că da. 
Pot să te rog, în numele a tot 
ce a fqșt frumos în adolescența 
mea și "fee mai păstrează și acum, 
să-ți petreci viata — atîta cit 
mai are ea de trăit (și eu îi do
resc ca totuși medicii să se în
șele și să se întîmple miracolul 
de a viețui o sută de ani) — 
lingă fata aceea atît de greu 
lovită din pricina ta, din pricina 
ei șl. mai ales, din pricina că 
nu ați avut buni sfătuitori la 
timp....“

un ideal înălțător, 
idealul cu profesia, 
profesie dobînditâ, 
dusă, cum se zice,

la 
pute- 
calda 
luc-u 

uit ce 
aceca

mă 
n-ai 

să stăm acolo pe întu- 
să-mi propui lucruri 
urmă, i-ar fi făcut pe 
noștri să mă considere- -- “ Expoziție

Prima expoziție republica
nă a profesorilor de arte 
plastice din invățămintul de 
toate gradele a fost inau
gurată, miercuri, la sala 
Dalles din București. Ea 
reunește citeva sute de ex
ponate — picturi, sculpturi, 
lucrări de grafică — de o 
mare varietate tematică și 
științifică. între profesorii 
expozanți cităm și numele 
unor binecunoscuți artiști : 
Corneliu Baba, Alexandru 
Ciucurencu. Brăduț 
liu, Ion Sălișteanu, 
ghe Șaru, Lucian 
Mac Constantinescu

Cova- 
Gheor- 
Murnu, 
și alții.

Puncte de reper In activitatea comitetului județean U.T.C.

Organizația de care răspunzi 
iți verifică posibilitățile 

ca activist
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de NICOLAE VELEA

„Naivitatea mea
de neclintit“

Printre atît de multele imbolduri și impulsuri 
care definesc și dau un contur specific vieții ti
nere, nu printre cele din urmă se numără cu
riozitatea, necesitatea cunoașterii multilateral- 
ascendente, permanenta nevoie de împrospătare 
și depășire, de mișcare și deplasare a liniilor 
in direcția lărgirii experienței personale Și a 
culturii.

Desigur dinamica, dialectica informării și cu
noașterii duc și la dezamăgiri ori eșecuri, dar 
duc și la smulgerea ori sfîșierea unor văluri 
false aruncate din neglijență sau ignoranță dea
supra muchiilor unor realități, muchii și as
perități care, nemiloase, la o confruntare tîrzie 
ustură și dau răni dureroase, uneori iremedia
bile.

Din pricina aceasta mîhnește, dat fiind doar 
tonul unor scrisori, dacă nu chiar situația sau 
mentalitatea de fapt — cantonarea unora, a unor 
tineri firește, în perimetrul unor stări comode, 
înțepenite și aparent lăudabile ori măcar ire
proșabile.

O scrisoare a unei fete din județul Caraș-Se- 
verin, după ce istorisește patetic și pe larg ne
reușita la examenul de facultate, continuă ast
fel : „Ce păcat să găsesc în lume atitea lucruri 
josnice, a căror existență, in neclintita mea 
naivitate, nici n-o bănuiam“ Pe urmă, intr-un 
șuvoi bombastic, curg acuze și imprecații, îm
brăcate in metafore dacă nu rizibile măcar dis
cutabile : „să simți în tîmplă mișelește blachiul 
dur de nedreptate al ghetei care se numește se
veritate“, „propriile mele rude perverse șî ipo
crite“ etc...

Desigur, parțial „sunetul" scrisorii este auten
tic : e țișnită dintr-o durere adevărată, nere
ușita la facultate, deși această tînără absolven
tă de liceu avea note mai mari în școală decît 
cei care au reușit să obțină carnetul de student

Și această stare întristătoare și dureroasă tre
buie respectată.

Dar nu e vorba despre aceasta. Nedumerește, 
și nu cred că o să primească adeziune publică, 
încredințarea, mentalitatea conform căreia, fiind 
o naivă, ești înconjurată doar de cabale (ca să 
împrumut tonul scrisorii) și pentru că ești ne
știutoare intr-ale vieții — „neclintită în naivita
tea mea" — ți s-ar cuveni totul, sau măcar ceva 
din acest tot. Pentru că mai stă scris în această 
corespondență : „Cer de la viață o căsuță li
niștită într-o poieniță verde sub neaua pomilor 
înfloriți, călduță și curată".

Lenin, generos, drastic, dar mereu exact, vor
bea odată despre idealul sau visul „de coteț" al 
unora. Chiar cu pomi ninși și înfloriți, idealul, 
visul acestei tinere fete, deși parfumat și igi
enic, e nițel cam „ideal de coteț". Și asta în 
schimbul „prinosului gîndiriî mele" și, firește, 
al „neclintitei mele naivități“.

Dar naivitatea, ca să ne sprijinim și pe spu
sele dicționarelor, ar însemna ceva care denotă 
simplitate, credulitate, lipsă de experiență (și 
uneori de inteligență), candoare, sinceritate etc. 
Ceea ce. să recunoaștem, nu e cine știe ce de 
măgulitor. Da, dar această naivitate, sau aceas
tă înțepenire în cadrele ei, devine adeseori o 
practică și este .folosită ca un cec în alb sau 
un fel de bilet de voie în diverse meserii pen
tru a acoperi incapacitatea ori inapetența.

Schimbînd întrucitva observațiile unui mare 
moralist, aș spune că naivitatea este socotită ca 
o virtute dar este folosită din lene sau lipsă de 
curaj, de teamă. Și pe urmă naivul îmbătrineș- 
te. încărunțește și trăiește mai întotdeauna mai 
mult decît cei de care a fost ocrotit.

Trăiește, dar nu știu sau cel puțin e greu de 
găsit, ceva mai anapoda, mai fără rost decît o 
naivitate căruntă.

In condițiile exigențelor spo
rite puse în fața organizației re
voluționare de tineret — che
marea la întrecere lansată de 
Biroul C.C. al U.T.C. sub deviza 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului inainte 
de termen“ fiind un exemplu 
elocvent pentru. ceea ce se aș
teaptă de la tineri — e necesară 
o îmbunătățire a activității la 
toate nivelele,. în sensul apro
pierii muncii de viața concretă 
a colectivelor de tineri, al sta
bilirii unui contact direct cu 
problematica și cu realitățile în 
care acestea iși desfășoară 
munca ; pe scurt, e necesară 
crearea unui circuit simplu și 
eficient intre informație și de
cizie, între necesități și măsuri. 
Comitetul județean Constanța al 
U.T.C., pornind de la aceste pre
mise a hotărît să ia o serie de 
măsuri organizatorice, vizind, in 
ultimă instanță, îmbunătățirea 
stilului de lucru al organelor 
alese la toate nivelele, începîrid 
cu înșiși membrii comitetului. 
Pornim, bineînțeles, de la o ex
periență anterioară, pe care am 
căutat să o valorificăm, prelu- 
înd ceea ce s-a dovedit valoros 
și eficient și dind soluții noi în 
cazurile în care s-au constatat 
unele deficiențe.

Se înțelege de la sine eă nu 
a fost totdeauna ușor să rezol
văm problemele ivite ; uneori, 
pentru a reuși să depășim o si
tuație sau alta, cuprinzînd in 
același timp toate prpblemele 
organizației județene, recurgem 
la soluții „din birou“, fără a 
apela la o cunoaștere directă a 
situației de pe teren. N-aș dori 
ca să se înțeleagă de aici că a- 
cesta era stilul nostru curent 
de muncă, dar asemenea feno
mene s-au înregistrat in acti
vitatea noastră, ceea ce nu pu
tea să ne mulțumească. Se des
chideau astfel porți dezinfor
mării, automulțumirii — la di
ferite nivele — și, imolicit, 
activitatea avea de suferit.

Ne-am orientat, de aceea, a- 
tenția spre creșterea responsa
bilității personale a fiecărui ac
tivist, a fiecărui membru al co
mitetului județean U.T.C., al 
biroului și al secretariatului. 
Experiențele pozitive dobîndite 
cu ocazia deplasării unor bri
găzi formate din activiști ai co
mitetului județean în diferite 
organizații, deplasări soldate cu 
măsuri eficiente și imediate, se 
cereau dezvoltate și adînofte. 
Spre exemplu, între organiza
țiile ce au primit vizita acestor 
brigăzi, s-au numărat cele de 
la întreprinderea de prefabri
cate și materiale de construcții, 
de la Combinatul de industria
lizare a laptelui, de la Uzina de 
superfosfați și acid sulfuric - 
Năvodari, de la Șantierul Naval 
Constanța, de la Fabrica de bere, 
de la Liceul nr. 3, organizațiile 
comunale Libnița, Ostrov și Ol- 
țina etc. In majoritatea cazuri
lor, rezultatele erau vizibile în 
îmbunătățirea activității organi
zațiilor respective, aceste rai
duri ale colectivelor comitetului 
județean fiind nu ocazii pentru 
efectuarea ' unor controale, ci 
prilejuri pentru instruiri active, 
prelungind practic instruirile o- 
bișnuite prin intervenții la fața 
locului.

Clarificările și măsurile con
crete luate cu aceste ocazii, du- 
cind Ia o mai mare activizare 
în toate domeniile de activitate 
și la sporirea gradului de par
ticipare a tuturor uteciștilor la 
acțiunile inițiate, au fost o con
secință directă a cunoașterii ne
mijlocite a realității organiza
țiilor respective de către acti
viștii noștri, capabili astfel să 
ia cele mai indicate măsuri. Ex
tinderea și adincirea unor ase
menea experiențe, s-a dovedit 
necesară și în urma constatării 
unei discontinuități în timp a 
unui asemenea stil de lucru, u- 
nele din organizațiile îndrumate 
de asemenea colective — cazul 
organizației de la I.P.M.C., spre 
exemplu — manifested în 
scurtă vreme după plecarea bri
găzii carențe similare cu cele 
depistate anterior. Se cerea deci 
instituită o legătură permanen
tă între organizații și diferitele 
nivele de conducere, crearea 
unor responsabilități directe 
pentru fiecare activist, pentru 
fiecare membru ales în organele 
superioare. Este tocmai ceea ce 
ne-a,m propus. Cîteva din mă
suri — inerent expuse parțial și

succint — vor ilustra, sper, con
vingător direcțiile în care 
ne-am hotărît să acționăm. Con
cret : ne-am axat munca pe 
două direcții. In primul rind, 
pentru a da posibilitatea mem
brilor biroului comitetului jude
țean U.T.C. să cunoască în e- 
sență problemele ce se pot ivi 
intr-un domeniu sau altul, am 
organizat grupe de 3—4 membri 
ai biroului, pe o anumită peri
oadă, să urmărească în organi
zațiile de care răspund un anu
mit domeniu de activitate (spre 
exemplu, invățămintul politico- 
ideologic, sau munca patriotică 
etc)), fără a neglija, bineînțeles, 
celelalte domenii. Aceasta per
mite cunoașterea și generaliza
rea experiențelor valoroase, 
concluzionarea exactă asupra 
realității și asigură luarea unor 
măsuri eficiente pentru îmbu
nătățirea activității in domeniul 
respectiv.

Pe de altă parte, vom pune 
noi înșine, un mai hotărît ac
cent pe munca concretă. De 
aceea, în ședințele de birou am 
renunțat la materialele cu con
cluzii adesea desprinse din con
cluziile altor activiști, în favoa
rea unor informări operative, 
cu un pronunțat caracter ana
litic, ilustrînd constatările pro
prii ale membrilor biroului, fă
cute cu ocazia deplasărilor aces-s 
tora în organizațiile de care 
răspund. Pentru ca de aceste 
analize să beneficieze un mai 
mare număr de factori, am ho- 
tărit să invităm la ședințele 
noastre de birou, pe lingă repre
zentanții organelor cu care co
laborăm și un număr de secre
tari ai unor organizații U.T.C. 
In același scop am trecut la în
tocmirea unui calendar săptă- 
mînal de deplasări, pentru fie
care membru al biroului, pen
tru fiecare activist. Dorim, de 
asemenea, să experimentăm o 
nouă formulă organizatorică în 
cadrul comitetului județean 
U.T.C. în ce constă aceasta : 
membrii corpului de control al 
comitetului județean și activiștii 
din sectoare vor fi repartizați 
să răspundă de activitatea orga
nizațiilor U.T.C. din cooperati
vele agricole grupate în consilii 
intercooperatiste, repartizarea 
făcîndu-se in funcție de această 
grupare. Astfel, același activist 
va putea urmări mai bine co
ordonarea activităților organi
zațiilor U.T.C. legate prin acti
vitatea lor comună în cadrul 
aceluiași consiliu intercoopera- 
tist. Șefilor de sectoare, pe de 
altă parte, li se va repartiza un 
număr de organizații diferite 
(din industrie, agricultură, școli 
etc.) de care să răspundă ne
mijlocit, pe care să le ajute in 
toate domeniile, dar acordînd o 
atenție deosebită activității do
meniului de care răspund, ast
fel incit acestea să devină or
ganizații model pentru respec
tivul domeniu. In același timp, 
avem în vedere repartizarea fie
cărui membiu al secretariatu
lui pe o anumită zonă a jude
țului — în afara organizațiilor 
de care răspunde direct (în ge
neral organizații ce au nevoie 
de un ajutor prompt’ în proble
me legate de căminele munci
torești. atelierele-școală, activi
tatea tinerilor cooperatori etc.) 
— zonă in care, fără a avea răs
punderea conducerii nemijlocite 
a activității, membrii secreta
riatului să aibă răspunderea în
drumării și cunoașterii activi
tății desfășurate de organizațiile 
U.T.C. cuprinse in aceasta.

Sînt cîteva doar din măsurile 
pe care le-am luat, sau pe care 
le preconizăm pentru viitorul 
apropiat. Multe sint perfecti
bile, susceptibile la îmbunătă
țiri. Realitatea va verifica în ce 
măsură ne-am orientat just. 
Dar continuînd liniile directoare 
ce ne-au călăuzit în adoptarea 
acestor măsuri — creșterea efi
cienței fiecăruia față de propria 
sa muncă și pregătire, cunoaș
terea aprofundată a realității, 
a tuturor problemelor din orga
nizațiile subordonate și dorința 
permanentă de îmbunătățire a 
muncii — sperăm ca, în curînd 
rezultatele să se arate. Este do
rința unanimă a membrilor co
mitetului județean al U.T.C.

CONSTANTIN JURCA 
prim-secretar al Comitetului ju

dețean Constanța al U.T.C.

sintem intr-un liceu de specia
litate cu profil electric. în acest 
scop, am căutat să organizăm 
în școală un cerc cu profil elec
tronic in care activez și eu în- 
cercînd să-mi ajut colegii în 
toate problemele care-i preo
cupă. Sint plăcute și iți creează 
mari satisfacții momentele în 
care simți că poți fi folositor, 
că-ți poți ajuta colegii. Drept e 
că am întîmpinat și dificultăți 
și spun sincer că-mi pare rău 
cînd intîlnesc și cîte unul care, 
deși este la Liceul energetic, 
nu este preocupat de proble
mele tehnice ce le ridică mira
culosul electron. Acest lucru 
mi s-a părut cu atît mai cu
rios cu cît acești elevi au de
pus un efort serios pentru a 
intra în liceul nostru, iar la 
absolvire se duc la... A.S.E., Ia 
I.E.F.S. E trist să întîlnești ast
fel de cazuri și atunci te gîn- 
dești la niște motive care le 
generează.

Poate că se simte lipsa unor 
cercuri de specialitate organizate

la nivel de sector și municipiu, 
cercuri care prin formele de 
muncă să atragă cît mai mulți 
tineri, să Ie înlesnească activi
tatea. Consider că eforturile 
solitare ale Tehnic-Clubului și 
alte cîteva asemenea inițiative 
valoroase nu sînt de ajuns. Sint 
totuși foarte mulți elevi care 
vor să-și facă ceva in tehnică 
și nu au condiții. Intr-o vizită 
pe care am făcut-o oficial la 
Palatul Pionierilor am putut ve
dea condițiile optime create pio
nierilor. De la foștii participanți 
la concursul Minitehnicus și 
pină la a fi inventator, să zicem, 
trebuie să străbați o perioadă de 
timp care, din păcate, nu este 
deloc folosită. S-ar putea gene
raliza concursul „Minitehnicus“ 
și pentru uteciști, bineînțeles 
sub alte forme. Și v-aș mai 
putea spune o mică poveste 
insă o poveste adevărată. Sin
tem intr-o eră în care nu este 
electronist care să nu-și fi pus

problema calculatoarelor. Dar 
pentru a face cel mai mic cal
culator capabil de cele mai 
simple operații algebrice sint 
necesare cîteva zeci și chiar 
sute de tranzistoare. Or, tînărul 
cînd întîlnește astfel de obsta
cole este aproape obligat să 
renunțe. In comerț pu găsești 
mai nimic și atunci ce faci ? 
Pasiunea se naște, încearcă să 
supraviețuiască și, de cele mai 
multe ori, moare înainte de a 
se împlini.

Din practica personală am 
reușit să constat și alte cîteva 
lucruri nu tocmai dorite. In 
primul rind, este regretabil că 
multe articole ce apar în re
vistele cu profil tehnic cum 
sint : Tehnium, Sport și Tehni
că etc. apar cu grave erori, sau 
uneori incomplete, fiind și ele 
capabile să grăbească renunța
rea la o pasiune.

VIOREL IONIȚA, 
elev — Liceul „Ion Creangă”

Voineasa — 73.
Foto : PAVEL TĂNJALA
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
SI A ÎNCHEIAT vizita ».

REPUBLICA SOCIALISTA CEHOSLOVACĂ

SARCINILE STABILITE DE PLENARA C. C.AL P.CJR^

La întreprinderea 
Tesla-Strasnice

(Urmare din vas. I) 
rdresa tuturor muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din 
ntreprinderea dumneavoastră 
vn salut prietenesc din partea 
ioporului român.

Am vizitat cu plăcere cîteva 
ectoare ale întreprinderii dum
neavoastră. Am constatat că 
iroduceți aparatură de înaltă 
ehnicitate — și sînt bucuros 
ă unele din aceste produse Ie 
xportați și în România. Sper 
nsă că în viitor vom trece la 
orme superioare de colaborare, 
i spiritul celor ce am conve- 
it in discuțiile cu tovarășul 
(usak și cu ceilalți tovarăși cu 
are am avut convorbiri. Putem 
pune că, în cadrul acestor 
onvorbiri am ajuns la o înțe- 
rgere deplină cu privire Ia 
ezvoltarea colaborării româ- 
o-cehoslovace. Industria de 
paratură și mijloace de auto- 
îatizare de comunicații repre- 
intă o industrie pe care o 
ezvoltăm și noi — și dorim 
i realizăm in acest domeniu o 
ilaborare cu dumneavoastră, 
ș dori, deci, ca vizita pe care 
m făcut-o astăzi în uzina 
umneavoastră să însemne un 
un început pentru dezvoltarea 
nei largi cooperări în produc- 
e între întreprinderile noastre 
e specialitate.
Este de înțeles că ambele 
jastre țări, construind «ocia- 
smul, sînt preocupate să-și 
îzvolte industria pe baza teh- 
cii celei mai avansate, că, în 
iest context, dezvoltarea lgrgă 
colaborării, atît bilaterale, cît 
cu alte țări socialiste sau cu 

te state reprezintă un factor 
ț prim ordin pentru realizarea 
iui progres rapid și pentru 
dicarea bunăstării popoarelor 
lastre".
în încheiere, tovarășul Nicolae 
■aușescu a urat colectivului 
Miei noi succese în activita- 
a sa viitoare șl și-a exprimat 
nvingerea că între uzinele 
’esla“ și întreprinderile simi- 
re din țara noastră se va 
■zvolta o colaborare tot mai 
rgă.
tn drum spre reședință, tova- 
șul Nicolae Ceaușescu, celelal- 
persoane oficiale române, au 

îitat podul „Klement Gott- 
ild", construit peste valea 
isle. îndrăzneață construcție, 
reciată de tovarășul Nicolae 
lușescu, unește două dintre 

incipalele cartiere ale orașului, 
:ind legătura principalelor ar- 
■e de circulație orășenească cu 
tostrada 
ra, aflată în

Praga-Brno-Bratis- 
construcție.

De la bordul avionului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par

ai
Tovarășul 

tidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului GUSTAV 
HUSAK, secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, și tovarășului LUDVIK 
BODA, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, 
toarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace, 
să vă mulțumesc încă o dată, în mod călduros, pentru ospita
litatea tovărășească de care ne-am bucurat în timpul șederii în 
inimoasa dumneavoastră capitală.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care 
e-am purtat vor contribui la întărirea în continuare a relații- 
,or de prietenie și a colaborării multilaterale dintre partidele 
;i țările noastre, spre binele popoarelor român și cehoslovac, 
n interesul cauzei socialismului și păcii.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și 
ioporului frate cehoslovac cordiale urări de noi succese în 
dezvoltarea economică și socială a țării, în opera de construc
ție a socialismului.

svo- 
urmă-
doresc

COMUNICAT
'1 privire la vizita în R. S. Cehoslovacă a tovarășului

Nicolae Ceausescu, secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste România
de Stat

To- 
a

Ion
Co

C.C.

1 zilele de 6—7 martie 1973, 
îrășui Nicolae Ceaușescu, 
•etarul general al Partidului 
nunist Român, președintele 
isiliului de Stat al Republi- 
Socialiște România, a efec- 
; o vizită prietenească, ne- 
ială, în R.S. Cehoslovacă, la 
'tația tovarășului Gustav 
;ak, secretar general al Co
stului Central al Partidului 
îunist din Cehoslovacia, 
ășul Nicolae Ceaușescu 

însoțit de tovarășii 
an, membru supleant al
stului Executiv al C.C. al 
,R„ vicepreședinte a! Consi- 
Ji de Miniștri al Republicii 
ialiste România, și Ștefan 
irei, secretar al C.C. al 
,R.

timpul vizitei au avut loc 
vorbiri între tovarășul Gus- 
Husak și tovarășul Nicolae 

ușescu, ia care, din partea 
rslovacă, au participat Vasil 
k, membru al Prezidiului și 
etar al CC. al P.C.C., Va- 

Hula, membru supleant al 
tidiului C.C. al P.C.C., vice- 
:edinte al guvernului Repu- 
ii Socialiste Cehoslovace și 
cdintele C.S.P., și Jan Gre- 

vicepreședinte al guvernu- 
Republicii Socialiste Ceho- 
ace.
.■cretarul general al Parti- 
îi Comunist Român, pre- 
ntele Consiliului de Stat al 
ublicii Socialiste România, 
irășul Nicolae Ceaușescu, 
întîlnit cu președintele Re- 

licii Socialiste Cehoslovace,

A

LUCRU ALEINTILNIRI DE
In timpul vizitei la- Uzinele

„Tesla“. TOVARĂȘULUI
Cu prilejul vizitei pe care to

varășul Nicolae Ceaușescu a 
întreprins-o în R.S. Cehoslo
vacă, tovarășul Ion Pățan, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliulyi de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, președintele părții ro_- 
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și teh
nico-științifică. s-a întîlnit 
cu Vaclav Hula, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., vicepreședinte al guver
nului R.S. Cehoslovace, preșe
dintele Comisiei de Stat a Pla
nificării, și Jan Gregor, vicepre
ședinte ai guvernului R.S. Ce
hoslovace, președintele părții 
cehoslovace în comisia mixtă 
guvernamentală cehoslovaco- 
română de colaborare economi
că și tehnico-științifică. .

generalul de armată, tovarășul 
Ludvik Svoboda.

In cadrul convorbirilor tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gus
tav Husak s-au informat reci
proc despre activitatea și preo
cupările celor două partide și 
despre desfășurarea construc
ției socialiste în Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă. Tovară
șul Gustav'Husak a apreciat în 
mod deosebit rezultatele obți
nute de poporul român, sub 
conducerea partidului său, în 
realizarea hotărîrilor adoptate 
de cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R. și de Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Ro
mân din iulie 1972. La rîndul 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere succe
selor obținute de poporul mun
citor cehoslovac, sub conduce
rea partidului, în realizarea ho
tărîrilor celui de-al ' XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Conducătorii celor două par
tide frățești au discutat posibi- 
bilitățile dezvoltării în conti
nuare a relațiilor româno-ce- 
hoslovace în toate domeniile de 
activitate și au făcut un schimb 
de păreri asupra unor proble
me actuale ale vieții interna
ționale și ale mișcării comunis
te și muncitorești internaționa
le. Cu acest prilej, a fost evi
dențiată evoluția ascendentă a 
colaborării economice, creșterea 
și diversificarea an. de an a 

schimburilor comerciale, lărgi
rea cooperării în producție. în 
timpul convorbirilor au fost e- 
xaminate posibilitățile de ex
tindere continuă a colaborării 
economice și tehnico-științifice 
româno-cehoslovace în concor
danță cu Programul complex al 
adîncirii și perfecționării in 
continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice so
cialiste adoptat la cea de-a, 
XXV-a sesiune a C.A.E.R. In 
acest scop, Comisia mixtă guver
namentală româno-ceho'slova- 
că de colaborare economică 
și tehnico-științifică și orga
nele centrale de planificare din 
cele două țări au fost însărci
nate să întocmească un program 
privind finalizarea, încă în 
cursul acestui an, a unor ac
țiuni de cooperare bilaterală, 
'care să fie incluse în planurile 
de dezvoltare economică ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Ceho
slovace și care să ducă la dez
voltarea substanțială a volumu
lui relațiilor economice, cores
punzător potențialului economic 
și tehnico-științific al celor 
două țări.

Vizita prietenească în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
schimbul tovărășesc de păreri 
al reprezentanților celor două

?

ION PAfAN
Cu acest prilej au fost con

venite măsuri pentru intensifi
carea colaborării și cooperării 
economice, în spiritul înțelege
rilor la care s-a ajuns în cadrul 
convorbirilor purtate în timpul 
vizitei între conducătorii celor 
două partide, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

De asemenea, tovarășul Ion 
Pățan a avut, o întîlnire cu 
Andrej Barcak, ministrul co
merțului exterior al R. S. Ce
hoslovace, în cursul căreia au 
fost examinate măsurile pentru 
dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

La aceste întîlniri a participat 
tovarășul Vasile Pungan, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

partide frățești au adus o con
tribuție importantă la aprofun
darea în continuare a colaboră
rii dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, bazată pe princi
piile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. In 
cursul convorbirilor s-a exprir 
mat hotărîrea comună de a 
dezvolta și în viitor schimburile 
de delegații și de experiență 
dintre cele două partide, de- a 
intensifica legăturile dintre or
ganizațiile de masă, de a extin
de pe diverse planuri relațiile 
româno-cehoslovace în intere
sul întăririi prieteniei și cola
borării dintre popoarele celor 
două țări, al unității și coeziu
nii țărilor socialiste, al cauzei 
progresului și păcii în lumea în
treagă.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
plină de cordialitate.

Secretarul gênerai al Parti- 
cjului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a re
înnoit invitația ca o delegație 
cehoslovacă de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, să 
facă 
hlica 
tația 
cere.

o vizită oficială în Repu- 
Socialistă România. Invi- 
a fost acceptată cu plă-

Producția suplimentară 

realizată pe baza organizării

științifice, nu pe seama 
intensificării efortului fizic

confecții din Foc- 
unitate industrială 
și-a sărbătorit re- 
deceniu de exis-

de 
o

și nu pe 
efortului

două luni 
începutul

Fabrica 
șani este 
modernă 
cent primul 
tentă —, una dintre întreprin
derile în care județul Vrancea, 
angajat într-un susținut pro
ces de dezvoltare, și-a pus mari 
speranțe. La fel cu numeroase 
alte colective din țară, tinărul 
colectiv din Focșani s-a anga
jat să realizeze planul de pro
ducție pe anul 1973 la indicii săi 
maximali. „Ne-am luat acest an
gajament. subliniază Alexan
drina Mocanu, secretara comi
tetului de partid, ținînd cont 
de posibilitățile reale ale fabri
cii, iar ca argument cifric al 
justeței evaluării, ne stau cele 
24 milioane realizate suplimen
tar în 1972“. Colectivul s-a an
gajat, încă din primele zile ale 
anului, în lupta cu timpul și 
cu indicii calitativi, hotărît să-și 
valorifice puterea de muncă, 
pregătirea profesională, capaci
tatea creatoare. Insă, dorința 
de a produce mai mult și mai 
bine a tinerilor, pentru a se 
putea materializa, trebuia să 
beneficieze de un cadru orga
nizatoric adecvat, clădit cu gri
jă și pricepere de conducerea 
fabricii. Pentru că, așa cum s-a 
subliniat în nenumărate rînduri, 
producția suplimentară trebuie 
obținută pe baza organizării ști
ințifice a producției 
seama intensificării 
fizic.

Iată însă că în cele 
care s-au scurs de la 
anului, colectivul fabricii a fost 
nevoit să presteze un număr 
mare de ore suplimentare, pen
tru a realiza producția planifi
cată. Datorită faptului că ma
joritatea în colectiv o dețin 
femeile, situația îmbracă aspec
te dintre cele mai neplăcute. 
Reținute î.n anumite zile (în 
ultimele două luni destul de nu
meroase), două ore peste pro
gram, muncitoarele părăsesc fa
brica la ora unu noaptea, și 
așa cum ne mărturisea o tînă- 
ră — „nu credem că trebuie să 
mai explicăm cuiva cît de greu 
se poate ajunge la această oră 
în comunele din raza orașului 
Focșani, unde locuim cele mai 
multe dintre noi.“ De asemenea, 
duminicile cu destinația schim
bată, de la odihnă și 
gospodărești, la muncă 
brică. afectează mult 
de timp al unei familii, 
mai multe ori cu copii, 
sînt însă lucruri atît de ușor 
de înțeles, încît nu mai insistăm 
asupra lor.

Ne permitem, în schimb, să ne 
oprim o clipă asupra acțiunii 
bumerang pe care o ,exercită 
eforturile prelungite, oboseala, 
munca la o oră înaintată în noap
te, care se răsfrîng inevitabil 
asupra calității produselor. Deci 
și în cazul în care planul ar 
putea fi realizat, cantitativ vor
bind, în acest mod, în nici un 
chip nu se poate spera îndepli
nirea lui, la indicii calitativi 
scontați. $1 nici nu se îndepli
nește.

Credem însă că este timpul 
să ne întrebăm de ce au fost 
și mai sînt încă necesare aceste 
eforturi deosebite din partea 
colectivului ? Și mai ales, au 
fost și sînt ele cu adevărat ne
cesare ? Sau trebuie pur și 
simplu să suplinească lipsa de 
grijă pentru asigurarea cadru
lui 
am

O 
tea 
este 
aprovizionare cu materie primă

treburi 
în fa- 

bugetul 
de cele 
Acestea

organizatoric despre care 
vorbit mai sus.
primă explicație din par- 
conducerii întreprinderii 

neonorarea contractelor de

PROCEDEE DE
PRELUCRARE

A METALELOR
Colectivul catedrei de teh

nologie mecanică a Institutu
lui politehnic „Troian Vuia“ 
din Timișoara, care de mai 
mulți am studiază și experi
mentează diferite procedee de 
prelucrare neconvențională a 
metalelor, a elaborat o nouă 
tehnologie de calibrare a ci
lindrilor de laminare. In a- 
cest scop, specialiștii catedrei 
au construit o instalație de 
laborator, care funcționează 
pe principiile prelucrării prin 
eroziune electrochimică și e- 
lectrică. Combinarea acestor 
principii de prelucrare permi
te calibrarea, cu randament și 
precizie mărite, atît a cilin
drilor de laminare, cît și a 
altor piese, și, în același timp, 
elimină toate operațiunile de 
prelucrare mecanică, care e- 
rau necesare prin utilizarea 
vechii metode.

Rezultatele cercetărilor în
treprinse în această direcție 
de colectivul condus de prof. 
dr. ing. Aurel Nanu, au fost 
puse la dispoziția Ministeru
lui Industriei Metalurgice, pe 
baza unui contract de colabo
rare cu Institutul politehnic 
din Timișoara.

In programul de cercetare 
științifică aplicativă al cate
drei de tehnologie mecanică 
figurează și alte teme contrac
tate cu diferite întreprinderi 
industriale. 

«

de către furnizorii ' fabricilor ■ 
„Argeșana“-Pitești, „Integrata' ‘- 
Constanța și alții. In acest caz, 
unele secții au rămas Un timp 
cu capacități neacoperite și mai 
tîrziu, odată cu primirea țesă
turilor în cantitate mare, au 
fost nevoite să lucreze în asalt.

— Explicația este pină la un 
punct adevărată — ne confirmă 
tovarășul Iosif Steinbach, direc
torul general al Centralei ; fiind
că aveau neplăceri cu furnizo
rii, le-am repartizat comenzi 
pentru care exista materie pri
mă și deci se putea munci in 
condiții normale.

_ Tocmai aceste comenzi, repar
tizate ad-hoc de centrală, cons
tituie pentru directorul fabricii 
un al doilea motiv „obiectiv“ 
de muncă suplimentară :

— Sînt comenzi de șefie mică, 
dificil de executat ; noj eram 
pregătiți pentru serii mari...

Pregătirea pentru serii mari 
pare cel puțin ciudată, fiindcă 
sint cunoscute și unui profan 
tendințele industriei moderne 
a confecțiilor de a produce mo
dele cît mai variate, ceea ce, 
evident, ne presupune o serie 
mare. Cu atît mai mult, pentru 
un om de specialitate, produc
ția de serie mică trebuia consi
derată inevitabilă și deci pre
gătită din timp. Reținînd ca 
justificată explicația privind a- 
provizionarea defectuoasă 
materie primă, am căutat 
aflăm dacă acest unic motiv a 
generat eforturile fizice ale co
lectivului fabricii. Am vizitat 
secții de producție, am stat de 
vorbă cu șefi de secții, cu mai
ștri, cu muncitori cu experien
ță. Puțin cîte puțin, a ieșit la 
iveală lipsa de preocupare a 
conducerii fabricii pentru utili
zarea rațională a spațiului in
dustrial (secția a IV-a este în 
continuare organizată după sis
temul demult perimat al agre
gatelor ; „s-ar mai putea plasa 

, cel puțin 80 de mașini aici“, ne 
spune Cîrstea Mihai, șeful sec
ției). pentru întreținerea co
rectă a utilajelor (mașini de cu
sut și de bătut butoniere, de
fecte se întîlnesc mai în toate 
secțiile) ; pentru o nouă orga
nizare a procesului de produc
ție („avem unități mari de cîte 
200 de oameni, incomode și ne
adecvate cerințelor moderne ale 
industriei textile“ — Serea Au
rel, șeful secției II) ; 
achiziționarea de noi 
(„am primit o singură mașină 
de termoculare, dar aceasta nu

cu 
să

pentru 
utilaje

MONICA ZVIRJINSCHI

Experiența de 23 de ani de mun că a trasatorului Olimpiu Bog
dan, din secția a Il-a mecanică, hala montaj a Uzinei „Indepen
dența“ -Sibiu, o ajută pe cea mai proaspătă ucenică, Violeta 
Groza, să deprindă tainele meseriei. Aceasta îi va fi un bun 
sprijin pentru examenul la școala de proiectanți tehnici pentru 

care se pregătește.
Foto: O. PLECAN

(Urmare din pag. Z)
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cooperativei, care ne arăta 
în 5 zile de muncă patriotică 
cei 100 de uteciști participanți 
au reușit să salveze 30 hectare 
teren. Suprafața va fi însămân
țată cu porumb și trifoi iene. 
Un calcul sumar ne arată că 
venitul obținut de pe această 
suprafață este de aproape 65 000 
lei. Secretarul comitetului co
munal U.T.C., tovarășul Ioan 
Vulcan, ne arăta că tinerii au 
lucrat în două echipe — 
din comuna Gîrbov unde 
lucrat la desecarea celor 
hectare, iar alta în satul Căr- 
piniș unde au fost redate agri
culturii 17 hectare. Nu putem 
trece fără a evidenția mecani
zatorii de la secțiile Gîrbov și 
Cărpinis. iar în mod special pe 
tinerii Gheorghe Și Ilie Comșa, 
Ilie Albu și Anemari Maurer.

...Cooperativa agricolă din 
Ohaba de Sebeș, a avut exces 
de apă ne o suprafață de 25 
hectare. Hotărît.i, tinerii coope
ratori — ajutați și de uteciștii 
din comună cît si de elevi — 
sub îndrumarea comitetului 
comunal U.T.C. au trecut la 
acțiune. Prin munca lor, în trei 
zile, au reușit să scoată de sub 
apă. redînd cooperativei lor în 
folosință o suprafață de 25 de 
hectare. Deși pămîntul era mo
cirlos, picioarele li se afundau, 
au reușit să depună în corpul 
digului 250 m.c. pămînt L-au

rezolvă mare lucru* — Cioarec 
Dan, inginer șef) ; pentru cali
ficarea forței de muncă (mun
citoarele calificate la locul de 
muncă intră in ritm cam in... 
trei ani“ — șeful secției II). Și 
poate că exemplele ar putea 
continua... (Din păcate, lipsa de 
preocupare a conducerii fabri
cii nu se regăsește numai in 
organizarea sau neorganizarea 
producției ci se extinde și asu
pra condițiilor de viață oferite 
tinerelor muncitoare. Fabrica 
nu are un cămin al tineretului 
și se pare că nici n-a depus de
osebite eforturi ca să-l aibă, din 
moment ce nici acum cînd cen
trala oferă fonduri, iar primul 
secretar al comitetului U.T.C. 
județean se arată preocupat de 
găsirea unui constructor, terme
nul de incepere al lucrărilor 
rămîne pentru directorul admi
nistrativ al fabricii o chestiune 
foarte îndepărtată ! Cantina, că
minul de copiii — despre care 

; am mai scris odată — lasă de 
asemenea mult de dorit). Iată 
deci că motivele — numeroase 
— pentru care colectivul din 
Focșani a trebuit să muncească 
suplimentar nil sînt toate chiar 
atît de „obiective“ pe cît a în
cercat să ni le prezinte tovară
șul A. Lungoci, directorul fa
bricii.

Mai mult decît atît, muncitoa
rele au fost oprite peste pro
gram de cele mai multe ori fără 
aprobarea Centralei (avînd drept 
consecință neplătirea orelor ca 
„suplimentare‘), și uneori chiar 
fără aprobarea conducerii în
treprinderii !

— Fabrica ne-a cerut apro
barea pentru Un număr imens 
de ore suplimentare, sub moti
vul dorinței de a obține o pro
ducție... suplimentară — ne co
munică inginer Lucian Blaga, 
director în Centrala industriei 
confecțiilor. Le-am aprobat 
doar o mică parte, pentru că 
nu socoteam necesar să se mun
cească un asemenea număr de 
ore în plus. In afara necazu
rilor cu aprovizionarea, toate 
celelalte ar fi putut fi evitate 
dacă tovarășii din conducerea 
fabricii ar fi lucrat cu mai mult 
spirit de răspundere. S-a lucrat 
în plus în special datorită ne- 
sincronizăriî proceselor tehno
logice și lichidării tardive a u- 
nor resturi de comenzi, datorate 
tot slabei organizări, cu conse
cința sa firească, munca în a- 
salt.

bătucit, l-au finisat. dîndu-i 
forma necesară. Pentru hărnicia 
lor s-au evidențiat tinerii Ton 
Mihăltan, Ion Mureșan, Maria 
Stef. Teodora Arion și mecani
zatorul Gheorghe Trențan. Pre
ședintele cooperativei, Nicolae 
Stef. ne arăta că prin recupe
rarea celor 25 hectare teren se 
aduce un venit cooperativei de

agriculturii

Ocna Mureșului, rîul Mu- 
traversează comuna Noșlac. 
o parte și de alta a comu- 
se află o pășune bogată în

peste 50 000 lei numai dacă ar 
fi însămințat cu porumb.

...înainte de a trece prin ora
șul 
reș 
De 
nei 
ierburi. Ploile din toamna anu
lui trecut au inundat supra
fața de 50 hectare pășune. 
Tinerii din 
tivei, cît și 

cadrul coopera- 
cei din comu-

zina de mecanică 
fină din Sinaia, ca 
multe alte întreprin
deri din țară, se 
dezvoltă continuu. 
Se introduc noi

mașini,, se perfecționează con- 
veierele ; noile tipuri de pom
pe asimilate impun și spații 
noi de producție. De aceea, 

Breaza, se construiește pen- 
uzina din Sinaia o plat-

la 
tru ___
formă industrială unde vor lucra 
circa 1 000 de muncitori califi
cați. Acest ritm de dezvoltare 
impune deci un număr mare 
de cadre noi, temeinic pregătite. 
Pe lingă alte forme de pregătire 
a cadrelor — la locul de muncă 
și în atelierele sale — uzina are 
și un Grup școlar profesional. 
Anul acesta învață aici 5 me
serii circa 1000 de elevi. 
Una dintre profesiile de bază este 
strungăria. Dar, din păcate, toc
mai privind această profesie 
există în programul de învăță- 
mînt o serioasă anomalie. A se- 
sesizat-o noul director al școlii, 
tovarășid Ion Stoica. Cu o prac
tică îndelungată în producție, ca 
șef al unei secții, inginerul Ion 
Stoica a observat că elevii din 
primul an școlar — viitorii 
strungari — pierd timp prețios 
cu însușirea unor cunoștințe tan
gente meseriei. Aproape jumăta
te din anul școlar, elevii strun
gari fac lăcătușerie. Ei învață 
operațiile pe care le mai asimi-

Strungarii
să învețe
în primul

strungăria
lează o dată și la strung. Socotind 
că trebuie început chiar cu 
strungăria, directorul școlii a ex
pus problema într-o adunare a 
comitetului oamenilor muncii, 
cerînd o îmbunătățire a progra
mului de învățămînt. Cererea a 
fost acceptată.

— Dar în felul acesta nu cum
va lipsiți elevii strungari de u- 
nele cunoștințe de lăcătușerie ? 
l-am întrebat pe inginerul 
Stoica.

— Noi avem nevoie de strun
gari buni. Elementele de lăcătu
șerie le pot asimila pe parcurs. 
Nu putem acorda un timp spe
cial pentru aceasta. în anul doi 
elevii încep deja să lucreze în 
uzină pe mașini — au sarcini de 
producție. Iar dacă avem nevoie 
de lăcătuși buni, există pentru 
ei cursuri separate.

— Dacă aceasta este situația 
de ce n-ați cerut ministerului de 
resort schimbarea programei șco
lare și v-ați adresat comitetului 
oamenilor muncii ?

— Am cerut dar fără un fo
los practic imediat. De aceea 
am socotit că trebuie să ne asu
măm noi răspunderea. Nu spun 
că nu există un risc dar merită 
să încercăm această îmbunătățire.

Și iată că experiența în care 
sînt acumulate energiile creatoa
re ale unor oameni bine inten
ționați, spiritul lor de răspundere 
și operativitate, dă roade. Propu
nem așadar Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
Grele să revizuiască programa 
analitică pentru cursurile profe
sionale de strungari, în sensul că 
această meserie să înceapă a fi 
învățată chiar din prima zi șco
lară, urmînd ca alte cunoștințe 
din alte meserii să fie asimilate 
pe parcurs. Tovarășii de la 
Grupul școlar profesional din Si
naia stau la dispoziție cu datele 
concrete ale acestei experiențe 
privind îmbunătățirea programei 
de învățămînt.

V. CONSTANTINESCU

nă, care lucrează în între
prinderile industriale din ora
șul Ocna Mureșului, au reușit 
ca în 3 zile să execute lucrări 
ameliorat’ve pe 35 hectare de 
pășune. S-au făcut cânele de 
scurgere a apei, in rîul Mureș. 
Greu să dăm cîteva nume de
oarece participanții Ia munri 
au lucrat într-un efort unic. 
Totuși, în mod deosebit s-au 
evidențiat tinerii S^ntimiu Ra
du, Cătălina Leza. Viorel Man. 
R.ozalia Alba. Olguța Ilea si 
mecanizatorii Constantin Pir,, 
ees, Ternnim Tles si Iosif lloa. 
După cum ne relata Gîscă Fi- 
limon, inginer șef al coopera
tivei. nutrețurile obținute de ne 
suprafața amintită asigură hra
na a 100 de bovine timp de 60 
de zile.

Asemenea acțiuni au mai avut 
loc si în comunele Galda, Tghiu, 
Ciugud. Cricări. Teiuș, Lunca 
Mureșului. Unirea, Lopatea 
Nouă și Jidvei. Lucrările exe
cutate sînt : desecări, îndiguiri, 
combaterea eroziunii solului. 
Valoarea muncii depuse depă
șește suma de 250 000 lei. Efor
turile depuse acum vor fi mă
surate în toamnă prin cantită
țile de produse agricole obținu
te de pe aceste terenuri, pro
duse care vor influența pozitiv 
balanța de 
anului 1973, 
deplinirea 
fle termen.

produse agricole a 
an hotărîtor în în- 
cincinalului înainte



I

i

A TINERETULUI
„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4

CUM ÎNDRUMĂ

CONSTANTIN PILIUȚĂALEXANDRU CIUCURENCU

AR TA
de IN SPA ȚIUL
IND USTRIAL

„Flori Violet'

revela- 
creatori 

resort 
poetul 

în mod

în 
ti- 
a-

premii, 
tinerii 

de 
un ajutor concret. Acțiu-
de educație estetică au ră- 
adesea la stadiul de dezide- 
Și tocmai carențele de a- 
ordin contribuie la întreți- 

veleita-
„Natură statică'

CENTRELE DE iNDRUMARE

ARTISTICE DE MASĂ
A CREAȚIEI SI MIȘCĂRII

,77

De la profesorul Costin A- 
lexandrescu, directorul Cen
trului de îndrumare argeșean, 
am aflat că între instituția pe 
care o conduce și tinerii crea
tori locali s-au înfiripat relații 
statornice. întreținute prin in
termediul metodiștilor de re
sort ai instituției. Tinerii scri
itori încă neafirmați au fost 
susținuți și publicați sistematic 
în culegerile editate de centrul 
ludețean. Plachetele „Numele 
tării" și „Marame muscelene" 
(ultima apărută sub egida ce
naclului „Al. Sahia" din Cîmpu- 
lung) — ca să ne referim doar 
Ia cele mai recente apariții edi
toriale — conțin creații 
torii ale unor tineri 
argeșeni. Metodistul de 
al centrului județean, 
Toma Bislan, îndrumă
curent activitatea cenaclurilor 
și cercurilor literare, între care 
si pe aceea a cenaclului de la 
Casa de cultură a elevilor și 
studenților. O colaborare siste
matică între centrul județean 
și Comitetul județean Argeș al 
U.T.C. nu s-a realizat încă, din 
păcate. în această direcție.

O situație similară am întîl- 
nit în județul Vîlcea. Sprijini
rea tinerilor condeieri se face 
de către metodistul cu proble
me de literatură. Ion Lazăr. la 
inițiativa acestuia și nu pentru 
Că între centrul județean, co
mitetul județean U.T.C. și in
spectoratul școlar județean s-ar 
fi stabilit o colaborare sistema
tică și un plan de acțiune co
mun. Ca și la Pitești, la Rm. 
Vîlcea plachetele literare sînt 
editate de fiecare din aceste 
organisme, sub firmă proprie, 
și, nu o dată, la „concurență". 
De ce 7 Colaborarea, sîntem 
convinși,, s-ar dovedi mai fruc
tuoasă iar — pentru 
creatori — mult mai 
bilă în planul calității.

Insuficient sprijinite
ambele județe, cercurile 
rare din școli și din întreprin
deri.

La 
Aurel 
trulul
matori sau nu, sînt sprijiniți. 
Anual se organizează pentru ei 
tabere de creație, precum și ac
țiuni vizînd educația artistică. 
In colaborare cu Filiala U.A.P. 
au fost inițiate excursii de do
cumentare. vizite la expozițiile 
bienale, întîlnirl cu critici de 
artă. Anul trecut, tinerii au 
participat la simpozionul „Arta 
noastră ', găzduit de municipiul 
reședință de județ. Rezultatele 
unor asemenea eforturi de sus
ținere, încurajare și potențare a 
artei lor s-au văzut. Pictori ca 
Nicolae Dfnescu, funcționar, sau 
Constantin Lozneanu, muncitor 
la C.A.T.C. Pitești, au parcurs 
o frumoasă evoluție, ceea ce a 
îndreptăți* hotărîrea de a fi 
prezentați publicului în cadrul 
unor expoziții
Liviu Cîrstea. elev 
Corbeni, a cucerit 
la a V-a bienală 
de artă plastică.

Situația este insă diferită în 
județul Vîlcea. In afară de un

tinerii 
profita-

sint, în 
lite-

Pitești, aflăm de Ia tov. 
Calotă, metodist al cen- 
județean, plasticienii, a-

personale, iar 
la liceul din 
o mențiune 
republicană
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ale 
populare de artă. Ast- 
Albești—Muscel, vestită 
a unor dăruiți ciopli- 

piatră, a fost organizat 
dor-

comuna 
pasio- 

deprind, sub îndrumarea 
vestit lutier, meșteșugul 
de a făuri viori.
Vlădești — Vîlcea, ilus- 

ceramist Dumitra
împărtășește tinerilor 

în

acțiu- 
sînt 
fim

concurs-expoziție, cu 
„Vîlcea artistică ’72“, 
plastîcieni n-au beneficiat 
nici 
niîe 
mas 
rat. 
cest
nerea unui climat de 
rism găunos (și nu o dată ridi
col) în rîndul membrilor ce
naclului ce funcționează pe 
lingă Casa municipală de cul
tură din Rm. Vîlcea. Metodista 
de resort a centrului județean, 
Maria Crișan, ne-a vorbit foar
te frumos și la obiect despre 
ceea ce s-ar putea face pen
tru înlăturarea acestor stări 
lucruri.

Am vrea să ne referim 
cîteva cuvinte și la situația 
nerilor creatori populari. Pe
ceastă linie, în ambele județe 
am putut consemna acțiuni no
tabile, în sensul revitalizării u- 
nor meșteșuguri artistice tra
diționale — în special prin in
termediul secțiilor externe 
școlilor 
fel, la 
citadelă 
tori în
un cerc destinat tinerilor 
nici să perpetueze arta lor ine
galabilă. La Galeș, 
Brăduleț, cîțiva tineri 
nați, 
unui 
nobil

La
trul meșter 
Șchiopu, 
tainele însuflețirii lutului, 
vreme ce la Buleta. Bleici, Bă-
beni, Costești arta țesutului și 
cusutului este perpetuată de 
măiestre mîini tinere.

Dar și în aceste cazuri 
nile de educație artistică 
aproape inexistente. Să
bine înțeleși — nu pledăm pen
tru „academizarea" artei popu
lare. Dar conturarea cîtorva 
principii de estetică aplicată 
ni se pare a fi necesară și în a- 
cest caz, ideal pentru a-i ajuta 
pe tinerii creatori să discearnă 
între produsul de artă și cel 
artizanal, de serie, între un 
stil și altul.

In secțiile de artă populară 
ale Cooperației meșteșugărești 
lucrează numeroși tineri. Unii 
dintre ei — seduși doar de cri
terii economice — mai fac ra
bat calității artistice. Cine să-i 
îndrume pe făgașul cel bun 7 
Se preconiza înființarea unor 
comisii județene de avizare a 
creațiilor meșteșugărești, cu, 
specific popular. Se pare, însă, 
că și in acest caz, ne aflăm încă 
la stadiul bunelor intenții.

Ceea ce ni se pare oportun de 
reținut, deocamdată, este fap
tul că pentru educația ti
nerilor. pentru sprijinirea efor
turilor lor creatoare, centrele 
județene de îndrumare și, ală
turi de ele, comitetele județene 
ale U.T.C., inspectoratele șco
lare, consiliile sindicale, pot 
face mai mult. Cu condiția să 
colaboreze fructuos așa cum, 
parțial, au dovedit că pot face.

. nițiativa de a ex- 
; ’[ pune lucrări de

I artă plastică în
' I halele de pro- 
IhI ductie ale Uzi

nei de rulmenți 
din Bîrlad revine, cum de altfel 
ni se pare și firesc, celor tineri. 
A transforma cornișele aeriene 
ale halei de rectificare a uzinei 
în simeze sui generis ale unei 
expoziții de pictură a presupus 
îndrăzneală și entuziasm din 
partea celor doi studenți ai In
stitutului de Arte Plastice „N. 
Grigorescu" (Corneliu Vasilescu 
și Lucian Georgescu) dar și în
țelegerea și participarea colecti
vului uzinei bîrlădene, a organi
zației U.T.C. de aici. Depășind 
deja, prin ineditul său, cadrul u- 
nei simple manifestări locale, ex
perimentul ni se pare interesant, 
binevenit. Pentru Corneliu Va
silescu expoziția în uzină înseam
nă și un act de pietate. Pictura 
sa este gestul de recunoștință al 
unui muncitor, astăzi membru al 
U.A.P. și student al unui institut 
de arte plastice, față de cei pen
tru care nutrește o constantă 
afecțiune și stimă, față de co
lectivul din rîndul căruia el s-a 
ridicat. C. Vasilescu, cel care

odinioară lucra în uzina bîrlă- 
deană, a înțeles poate mai bine 
ca altul ce trebuie să ofere foș
tilor săi tovarăși.

Pentru muncitorii, maiștrii și 
inginerii Uzinei de rulmenți din 
Bîrlad expoziția din hala de rec
tificare a fost la început un pri
lej de surpriză, apoi de curiozi-

printre muncitori, interlocutori 
deschiși la inimă și la gînd, cu 
vorba și firea netorturate de idei 
preconcepute. Am discutat cu ti
nerii muncitori despre această 
inedită manieră de expunere,
despre lucrările expuse. Panouri
le lui C. Vasilescu și L. Georges- 
cu sînt permanent în preajma

SIMEZE
ÎN UZINĂ

tate, pentru ca finalmente să 
devină moment de satisfacție și, 
de ce n-am spune, de reală mîn- 
drie. Știm ce poate uneori micul 
snobism demonetizat și caraghios 
al unor pseudo-partizani ai unui 
modernism de tip salonard. Cu
noaștem de asemenea și dispre
țul, nedrept, al celor care nu văd 
la ce este bun efortul de a pri
cepe mersul artei și al culturii. 
Am putut întîlni însă la Bîrlad,

muncitorului, în fața privirilor 
lui. Ele „nu lasă răgaz", ,',te scot 
din indiferență" — remarcau 
unii. Și aceasta pentru că ele 
reclamă, într-adevăr, descifrarea 
și mereu redescifrarea. Inspirate 
din produsele pe care 
fabrica, din expresia 
niară și volumetrică, 
și rezolvarea acestora 
pus o tratare amplă 
ternul

mirate 
le dă 

lor li- 
temele 

au im- 
— sis- 

expozițional însuși fiind

DORU MOTOC

STATIA- PILOT“
I

n țară avem în
funcțiune pînă la
această dată cîteva 
laboratoare socio
culturale denumite 
sugestiv stații cul

turale pilot ■■ Ținea (Bihor), 
Șanț (Bistnța-Năsăud), Brebu 
și Podenii Noi (Prahova), Giu- 
bega (Dolj), Leordeni (Argeș), 
Olteni (Teleorman). Deși func
ționează de un an, in rîndul 
activiștilor culturali din multe 
sate există confuzii în ceea .ce 
privește scopul și realizarea lor 
practică. Mulți directori ai cămi
nelor culturale așteaptă prin sate 
să le vină rîndul cînd specialiști 
de la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste vor veni la cămin 
să organizeze „activități model“ 
pe care, apoi, instituția culturală 
să le perpetueze comod și necon
tenit ca pe o rețetă. Ca să con
tribuim la înlăturarea acestor 
confuzii vom explica mai pe 
larg, prin intermediul celor 
care au susținut-o, acțiunea ulti
mei stații-pilot (14 februarie — 
6 martie a.c.), organizată de Co
mitetul de cultură și educație so-

cialistă al județului Ialomița, cu 
sprijinul Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Vladimir Manoliu, vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
cultură și educație socialistă al 
județului Ialomița : Perspectivele 
de dezvoltare oferă comunei Cio
cănești în viitorul cincinal, con
form planului de sistematizare, 
posibilitatea de a pune bazele u- 
nei așezări urbane. Deși nou, 
modern construit și, arhitectonic 
dotat cu un grad sporit de fun
cționalitate (multe încăperi anexă 
în care să se desfășoare activită
țile pe microgrupe, nu numai în 
sala de festivități), căminul cul
tural avea totuși tendința de a 
rămîne în urma transformărilor 
pentru care se pregătește satul: 
activități simpliste, organizate 
sporadic, mai mult serbări șco
lare și proiecții cinematografice, 
o slabă acțiune de propagandă 
a cărții etc., etc. In perspectiva 
viitoare căminul cultural va de
veni o casă de cultură. Iată mo
tivul pentru care s-a hotărît ca 
activitatea de cercetare sociologi-

că să se întreprindă aici. împreu
nă cu echipa de cercetare au fost 
invitați 24 directori de cămine 
culturale și 11 bibliotecari din 
județ. Totuși echipa ar fi fost 
incompletă dacă nu se adăugau 
și activiștii culturali ai satului.

Cercetarea pe care am între
prins-o acum este valabilă doar ca 
metodă de lucru șt nu ca un cli
șeu stereotip aplicat an de an 
peste viața socială a satului.

Cu prilejul cercetării întreprin
se am organizat, conform necesi-

ță acordăm acțiunilor cultural- 
educative pe microgrupe organi
zate la C.A.P., școală și în cir
cumscripțiile electorale ale satu
lui cu ajutorul deputatului de 
circumscripție.

— Adesea, ne spune Pândele

• REALITĂȚILE SATULUI TREBUIE SĂ INSPIRE DIRECT ACȚIUNILE CĂMI

NULUI CULTURAL ® DEPUTATUL DE CIRCUMSCRIPȚIE ESTE UN VERI
TABIL ANIMATOR CULTURAL • EMISIUNILE TV STIMULEAZĂ, NU SUB

MINEAZĂ ACTIVITĂȚILE CĂMINULUI CULTURAL

Realitățile din comună trebuie 
să inspire direct și să determine 
acțiunile căminului cultural. Am 
cercetat 850 de familii, deplasîn- 
du-ne la domiciliul acestora și 
am aflat prin ei „pretențiile“ sa
tului față de căminul cultural. 
Dar căminul cultural nu tre
buie să rămînă la această cer
cetare, ci este necesar să fie 
în contact permanent cu oame
nii, cu școala și tineretul satului.

tăților constatate la fața locului, 
centre de lectură, cercuri pentru 
creatori populari, povestitori de 
basme, lectorat științific. Cerceta
rea noastră am adecvat-o la spe
cificul comunei. Dispusă pe atîția 
kilometri, nu toți oamenii pot să 
frecventeze căminul cultura] și 
nu toate acțiunile se recomandă 
a fi organizate în cămin. Unde, 
în ce sală ar încăpea cîteva mii 
de oameni I? O mare importan-

Enache, instructor principal la 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, în sat televizorul din 
casele oamenilo' pune în concu
rență manifestările de la cămi
nul cultural. Resemnați, unii di
rectori cred cu fermitate că nu 
pot întră în concurență cu stu
diourile centrale de emisie și de
vin din activiști culturali, „tehni
cieni de butoane“ ai televiziu
nii. Dar trebuie înțeles că nici 
nu ne putem propune să concu-

VIRGIL MII„Tabla de șah'
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VERNISAJ LA VULCAN
Un grup de artiști plastici printre care și 

maestrul Ciucurencu, C. Piliuță, Virgil Miu, 
P. Constantinescu-junior și sculptorul Bolea 
au deschis o expoziție plastică într-o mare 
uzină, Uzina „Vulcan“. Sala clubului a găzduit 
o selecție din tot ce li s-a părut mai valoros, 
unii împrumutîndu-și propriile lucrări din in
ventarul muzeelor sau colecții particulare. O- 
dată cu vernisajul plastic, la „Vulcan" au fost 
invitați actori de la Teatrul Național, care au 
recitat versuri și cîntăreți ai Operei Române, 
care au cîntat lieduri.

„Am fost la fel de emoționați și ne-am 
simțit la fel de încîntați ca la Sala Dalles, 
ne-a declarat pictorul Constantin Piliuță. In
dustria are în sine o măreție in structura că
reia adesea îi găsesc și-t descifrez un înalt 
mesaj uman de vigoare și frumusețe.

Și nu se poate ca opera plastică să nu în
soțească și această dimensiune a omenescului.

A
Prezența mea, ca artist, alături de creatorii 
hidrocentralei de pe Dunăre este unul din 
momentele supreme. Am văzut cîndva pe 
platforma expoziției industriale de la Casa 
Scînteii „produsele“ gigantice ale Vulcanu
lui și mi-am dorit mult să arăt acestor oa
meni lucrările mele. Propunerea a fost primită 
cu entuziasm și de maestrul Ciucurencu și 
de ceilalți tovarăși de penel.

Am aflat, cu ocazia vernisajului nostru, că 
muncitorii lucrează acum cel de al doilea 
cazan termic pentru Rogojelu. Este atît de 
mare că de ar fi postat în dreptul soarelui de 
amiază ar umbri cu înălțimea sa hotelul In
tercontinental din centrul orașului. Pe viitor 
ne gîndirn să mergem cu tablourile noastre 
la Combinatul petrochimic de la Brazi. Acela 
pe care-l vedem cînd trecem cu trenul spre 
defileul Prahovei".

I. M.

gîndit ca „ambiental". „Tablou
rile" celor doi tineri, departe de 
a distrage atenția lucrătorului, 
relaxează, prefigurînd totodată 
drept posibilă în mediul indus
trial o ambianță cu reală semni
ficație artistică.

Pentru sociologi și psihologi 
expoziția din uzina bîrlădeană 
este un potrivit prilej de aplica
ție. In acest sens au fost deja 
redactate și împărțite colectivu
lui de muncitori și tehnicieni un 
număr de chestionare. Institutul 
de arte plastice din București, 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului, în colaborare, 
vor prelucra deci un material de 
primă importanță pe care ma
rele public va avea neîndoielnic 
prilejul să-l cunoască. Ceea ce 
ni se pare important este stabi
lirea, în primul rînd, a datelor 
referitoare la fenomenul de in
terferență ce poate fi sesizat în
tre personalitate, pioducție și 
artă. Artiștii noștri au întrevăzut, 
iar experiența studenților C. Va
silescu și L. Georgescu probează 
deja că arta poate influența po
zitiv, ba chiar mai mult, ea poate 
stimula spiritul de intervenție 
originală a celui angajat în pro
cesul industrial. Ideea că arta 
poate deveni direct un instru
ment de perfecționare a societă
ții și a omului este astfel asocia
tă permanentizării creației artis
tice în chiar mediul industrial. 
Firește, în 
tem decît 
pictură a 
maeștri, în
rencu, deschisă într-una din să
lile Clubului Vulcan din Bucu
rești, 
firmă 
care

același sens, nu pu- 
saluta expoziția de 
venerabililor noștri 

frunte cu Al. Ciucu-

Astfel de manifestări con- 
posibilitățile largi de 

vorbim.

ANDREI PALEOLOG

răm, în sat, televiziunea. Nu a- 
ceasta e menirea căminului cul
tural ! Am organizat acți- 
țiuni de pe ecranul televizoare
lor : „Căminul“, „Tinerii despre 
ei înșiși", „De strajă patriei“ 
(pentru premilitari), „Floarea din 
grădină“ etc., iar la sfîrșitul emi
siunii am oferit un cadru favora
bil de dezbatere lu căminul cul
tural, făcind legătură cu viața 
din Ciocănești. Emisiunile T.V. 
stimulează, nu subminează acti
vitățile căminului cultural I

In bibliotecă erau peste 10 000 
de volume, ne spunea Sergiu 
Vaida, inspector principal la Di
recția cultural-educativă de masă 
din cadrul Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Am făcut din ■ 
biblioteca din Ciocănești un cen
tru care coordonează cercurile de 
lectură din circumscripții și or
ganizează în sala de lectură a 
căminului spectacole de teatru 
dramatic imprimate pe disc 
sau magnetofon, recitale de 
poezie cu elevii școlii sau actorii 
Naționalului, imprimați la „Elec- 
trecord“.

¥
Inventarul activităților cultura

le din stația-pilot a fost foarte 
variat, fiindcă cercetătorii l-au

■ TRIBUNĂ 
CITITORULUI

oa

„OȚELUL
premieră la Satu Mare

Precum se știe, conflictul 
bază se întemeiază, în rom 
ca și în piesă, pe existența, 
sînul unui mare și dinamic < 
lectiv de oțeiarî, a două conct 
ții despre muncă, implicit 
două orizonturi etice carac 
ristice tot atîtor generații, 
fundalul ciocnirilor dintre < 
teranul Voicu, performerul cc 
sacrat al oțelăriei (a dat ță 
cum singur — și oarecum l 
nățenește — o spune, „un 1 
ring de oțel“) și tînărul mais 
Crișan, adeptul unor conceț 
modernizate, științifice, privi 
producția și organizarea ei 
se conturează o seamă de prof 
ce apimă, pe drumul firesc 
eforturi și limpeziri, marea ; 
milie a uzinei. O seamă de < 
pecte ale acesteia sînt înfăți: 
te cu înțelegere și căldură, 
nele personaje captează, alt 
se rețin cu interes. Este dep 
tabil, de asemenea, un puter 
suflu de omenie, o stenică 
cordare a brațelor și cugete 
acestei „uzine vii“. Din păc 
conflictul se dovedește, îij r 
din urmă, previzibil, iar I 
varea sa mult prea linear 
ră dramatism, fără zgudu., 

Unele scene sînt tratate 
sine (de pildă cele consum 
în intimitatea Moruzi-Iulia) i 
pietînd asupra economiei înt 
gului, altele total idilic (fii 
Iul) ; de asemenea, cîteva p

• A ® Asonaje nu’?i Justifică existew W» W w în spectacol fiind fie simple .
. stracțiuni dintr-o anumită 
rarhie (Stanciu), fie exclu 
pitoresc, decor (Piculină), 
greu de crezut apoi’ că un. 
giner mai poate gîndi azr'( 
tr-o confruntare care-l an 
jează profesional 1) precum I\ 
ruzi care „explica" cum c 
„zgura fură căldura din ci 
toare" ; la fel de neverosin 
se arată încă unele scene, p 
cum cea din încheierea pie 
dintre Voicu și Busuioc ț.a. 

In aceste condiții l-a reve 
regizorului sarcina de a re: 
va problema... zgurei care 
menință să „fure călduri 
spectacolului. L-au ajutat în 
cest scop calitățile sale deja 
mintite, scenografia fos 
funcțională a lui Mihai To 
(folosirea turnantei, — idee, 
semne, tot regizorală — ap 

,mis ritm dinamic reprezer 
ției) și. în bună parte, dis 
buția.

In concluzie, un spectacol 
nest, cu posibilități de creșt 
dar mai ales cu stringente 
cesități de prezentare. Căcjf 
trebuie uitat i exceptînd 
vertismentul (pricăjitul dlv 
tisment) „Cabaret ’973“, O' 
LUL este doar a doua prerr 
ră a secției române după c 
sumarea a patru luni închei 
de -la deschiderea stagiur

Avind în vedere că peisajul 
literaturii dramatice 
te din actualitate e 
încă de perfecțiune, 
diografie pasionată 
rilor și aspirațiilor 
lizate la 
tive aparținînd unui 
tant detașament al 
muncitoare, cum este cel al oțe- 
larilor, merită cu prisosință cre
ditul nostru, și că, pe traseul 
roman — scenariu — spectacol 
se înregistrează o sensibilă con
densare n narațiunii și a mesa
jului implicat în romanul lui 
Constantin Chiriță putem vorbi 
de un gest meritbriu. Ceea ce 
nu ne dispensează de o anali
ză critică a spectacolului.

Sub aspectul tramei, acest 
produs rezumă (la scara 1/10, 
am zice, comparînd numărul fi
lelor) romanuj. Copleșit de di
versitatea sa și, deci, prea fidel 
intențiilor cu multe meandre 
ale cărții, scenaristul (regizorul 
Mihai Raicu) a preluat, cu ex
cesivă reverență, optica asu
pra conflictului și persona
jelor, amendîndu-și propria dis
ponibilitate pentru actualitate 
și handicapînd serios alter-ego- 
ul său — regizorul. Acesta din 
urmă s-a simțit nevoit astfel 
să-și exercite priceperea și fan
tezia pe un tipar la a cărui „tur
nare" singur a contribuit.

inspira- 
departf 

că o ra- 
a efortu- 

étice rea- 
nivelul unor colec- 

impor- 
clasei

potrivit cu specificul satului. In
teresantă 
februarie, 
de caz“, 
legumicol 
care a pus în discuție problema 
eticii și echității muncii; la fel 
de interesantă a fost întîlnirea 
cu hătrînii satului și întîlnirea 
dintre medicul pediatru și tine
rele marne. Stația culturală-pilot 
a funcționat 23 de zile. Destine
le sale au fost preluate de către 
locuitorii satului. In ce fel au 
fost prezent! tinerii din organiza
ția U.T.C. și activiștii comitetu
lui județean ? De un an de zile 
se experimentează această acțiu
ne cultural-educa.twă, dar organi
zația U.T.C. nu știe nici că e 
bună, nici că e rea I Stația cul
turală-pilot este, fie și după cum 
reiese din rezultatele de pînă a- 
cum, o potrivită și fructuoasă 
formă de colaborare între factorii 
care cooperează la educația tine
retului : comitetele județene de 
cultură și educație socialistă, con
siliile sindicale și comitetele ju
dețene ale U.T.C. Pînă acum, cel 
de al treilea factor educativ, di
rect implicat, a lipsit...

a fost acțiunea din 24 
intitulată „Dezbatere 
organizată în sectorul 

al C.A.P.-ului, acțiune

ION MARCOVICI VASILE SAVINESCI
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Din sumar :

CRONICA
U. T. C

t

peste o 
școlilor 
acesto- 
montă-

Emil Condurachi,
Societății numis- 

R.S.R., și George 
secretarul acesteia.

intilnire la C.C. al P.C.R numărul 6

de

I
pentru I

I
I
I

RAPID—LEEDS 0—5

2—0.

(Urmare din pag. 1}

*
afacerilor

• Peste 500 de elevi frecven
tează Stațiunea tinerilor tehni
cieni din Perm (U.R.S.S.), una

ctile 
căni 
știu

externe
Româ- 
Împre-

meci 
pen-

(3-0) 
(min.

și 
de
și

Real Madrid 
(0—0).

mani- 
școala 
conti- 
inter- 
cinste.

„Zilei femeii“, 
rețeaua Ministe- 

Ușoare prezintă o 
sortimente.

„Cupa Cupelor" : 
bernian Edinburgh

„Cupa U.E.F.A." :
•C. Liverpool —

au mai
cîteva luni ; între

SPORT • SPORT ■

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a adresat tovarășului TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, următoarea telegramă i

Stimate tovarășe Jivkov,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și familiilor 
Indoliate ale celor care și-au pierdut viața în catastrofa aeriană 
sincère condoleanțe și sentimentele noastre de profundă com
pasiune.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Pană', membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu de
legația Uniunii Socialiste Ara
be din Republica Arabă Egipt, 
condusă de ing. Sayed Marei, 
prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Socialiste Arabe.

Diri delegație fac parte dr. 
Gamal el din Oteifi, vicepre
ședinte al Adunării Poporului, 
Suad Badawi el Fatatri, amba
sador, director al departamen
tului Europa orientală din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Mohamed Ahmed Hussein Idris, 
membru al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, secretar general 
al Uniunii Centrale a Coopera
tivelor Agricole, Abdul Aziz 
Mustafa Mohamed, membru al 
Consiliului Uniunii Generale a 
Muncitorilor, Mohamed Gamal 
Ahmed Aii Shahin, șeful sec
ției relații externe din Secreta
riatul pentru tineret al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe, Sal ah 
el din Ibrahim el Sayed, director 
pentru relații publice în Secre
tariatul general al C.C. al Uni
unii Socialiste Arabe.

La intilnire au participat to-

varășii Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Gheorghe Ne- 
cula, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, Gheorghe Petrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R., oon- 
s-ilier, Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție Ia C.C. 
ài P.C.R., Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C. A fost 
prezent ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București, Os
man Assai.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb reciproc de informații 
privind activitatea și preocupă
rile actuale ale Partidului Co
munist Român și Uniunii So
cialiste Arabe.

înitîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Vizita ministrului

La Ministerul Afacerilor Ex
terne au început miercuri dirni- 
n ața convorbirile Oficiale între 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Malgașe, Didier Ratsiraka.

La convorbiri participă din 
partea română Nicolae Ecobes- 
cn. adjunct al ministrului aface
rilor externe, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțu
lui Exterior.

Din partea malgașă iau parte 
Pierre Rajaonah. secretar gene
ral al Ministerului Dezvoltării 
Rurale, Leon Rajaobelina, direc
tor general al economiei, Claude 
Ratsimandresy, director al rela
țiilor bilaterale. Jean Zafima- 
hova, director al minelor, Jus- 
tin Rakotoniana. consilier su
perior, Georges Ramparany, ad
junct al directorului minelor.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească, de înțelegere 
reciprocă, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale între România 
și Republica Malgașă, precum 
și unele aspecte ale principale
lor probleme internaționale.

★
în aceeași zi, ministrul mal

gaș a avut întrevederi cu mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei. Bujor Almăsan. și 
Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimenta
re și apelor.

Oaspeții au vizitat, de aseme
nea, Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, precum și cartiere 
noi din Capitală.

★
în cursul dimineții de 

miercuri, ministrul afacerilor

Ieri s-a înapoiat in Capi
tală. venind de la Sofia, de
legația U.A.S.R. formată din 
tovarășii Ioan Bari. secretar 
al Consiliului U.A.S.R.. Mi- 
hai Dan Bîrliba, 
tantul U.A.S.R. la U.I.S., 
Mihail Diaconii, activist 
Comitetului Executiv 
U.A.S.R.. eare a participat 
ședința Comitetului Executiv 
al Uniunii Internaționale a 
Studenților și In seminarul 
internațional studențesc pe 
probleme ale reformei și de
mocratizării învățămîntului 
de la Sofia.

La sosire delegația a fost 
întînipinată de tovarășul So
rin Ionescu, secretar al Con
siliului U.A.S.R.. de activiști 
ai Comitetului Executiv 
U.A.S.R.

Mi- 
reprezen- 

și 
al 
al
Ia

afacerilor externe

externe al Republicii Malgașe, 
Didier Ratsiraka și persoanele 
oficiale care îl însoțesc în vi
zita în țara noastră au depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, 
socialism.

Ministrul 
al Republicii Socialiste 
nia, George Macovescu, 
ună cu soția, ă oferit, miercuri, 
un dineu in onoarea ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Malgașe, Didier Ratsiraka, 
și a soției sale.

Au participat Bujor Almășan 
și Mihail Florescu, miniștri, 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Nicolae Giosan, președintele 
Academiei de științe agricole și 
silvice.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe minis
trul malgaș.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cei doi mi
niștri de externe au rostit toas
turi. •

Miercuri, a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Pekin, o 
delegație culturală română, 
condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, care, Ia invitația gru
pului pentru cultură de pe lin
gă Consiliul de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, va fa
ce o vizită de prietenie în a- 
ceastă țară.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. ai P.C.R., de vice
președinți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și 
de activiști de partid.

Erau de față Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.

un semn de cinstire a idea
lurilor morale întregului lu
mii și structurii sale etice.

N-a existat niciodată vir
tute în sine, realizată ca ata
re. Am avut înainte 
savanți, eroi și artiști 
făcut cinste națiunii 
porului român. Nu 
nici un exemplu de
supremă, fără vreo referință 
feminină. Tot ceea ce a re
prezentat eternul uman s-a 
însoțit în lume cu constanța 
și superbia tovarășelor noas
tre. Marx înseamnă și Jennti

patrioți. 
care au 
și pa- 

există 
calitate

A apărut
ERA SOCIALISTĂ

ION MITRAN : Strategia 
progresului în societatea so
cialistă ; TEODOR BRA- 
TEȘ : Unitate și contradicții 
în sfera economiei : PETRE 
ZIMBRAN : Dinamica cen
tralei industriale : TRAIAN 
LAZAR : Aspecte ale rela
ției industrie-agricultură ; 
NICOLAE COPOIU : 1893 :
Clasa muncitoare din Româ
nia își făurește propriul 
partid politic : ADA GRE
GORIAN : O strălucită îm
pletire a teoriei cu practica 
revoluționară ; MIHAIL 
GEORGESCU : Despre con
ținutul categoriei de echita
te socialistă: CORNEL IUGA, 
VASILE BĂRBULESCU : 
Perfecționarea conducerii în 
condițiile dezvoltării demo
crației socialiste ; PETRE T. 
FRANGOPOL : Etica omului 
de știință: IVANCIU NICO- 
LAE-VALEANU : Confrun
tări privind conținutul epocii 
noastre ; ION DOROBANȚU: 
R. P. Chineză : Preocupări 
economice actuale ; COSTIN 
KTRIȚF.SCU : Tendințe ac
tuale în relațiile monetare 
internaționale.

• Muzeul Brukenthal, In co
laborare cu Comitetul municipal 
Sibiu al U.T.C., Consiliul muni
cipal al pionierilor și Inspecto
ratul școlar județean Sibiu or
ganizează un concurs destinat 
elevilor școlilor generale, pro
fesionale si licee care vor să-și 
încerce talentul in pictură, 
sculptură, aplicații pe diferite 
materiale, dorind să ilustreze 
aceeași temă: „Muzeul Bruken
thal văzut de pionieri și școlari“. 
Lucrările prezentate (pînă la 20 
martie a.c.) vor face obiectul 
unei expoziții, cele mai bun» 
urmînd a fi preriiiate. CV. Ră- 
vescu)

• într-o sală din incinta o 
țeiăriei de ne olatforma Combi 
natului siderurgic din Galați a 
avut Ioc recent vernisajul ex 
poziției „Oameni și otel“. Expo 
ziția, organizată de Muzeul ’ de 
artă modernă și contemporană

din Galați, cuprinde 22 de lu
crări de pictură, sculptură și 
grafică inspirate din munca si- 
derurglștilor și constructorilor. 
II. Chiriei.
• La 11 martie va lua ființă 

Ia Iași o secție a Societății nu
mismatice române, c-u care pri
lej tinerii amatori vor dezbate 
programul de activitate și îsi 
vor alege comitetul de condu
cere. La inaugurare vor fi pre- 
zenți acad. - 
președintele 
matice din 
Buzdugan, 
Consemnăm evenimentul ce po
larizează, într-un cadru organi
zat, pasiunile colecționarilor de 
diferite vîrste și îndeosebi ale 
pionierilor și uteciștllor, ce vor 
contribui prin descoperiri, ex
poziții și prin alte manifestări, 
ia popularizarea acestei intere
sante ramuri a istoriei. (C. Stan- 
culescu).

• Centrala industriei utilaje
lor pentru industria ușoară 
București (Bd. Bucureștii Noi 
nr. 170, telefon 67 40 30) angajea
ză tineri pentru a lucra în me
seriile : strungar, frezor, tur
nător, rabotor, automacaragiu.

• I.I.S. „Energo-reparații" 
(Bd . Mărășești nr. 2, telefon 
23 26 40) angajează, pentru a lu

ÎN FAȚA OGLINZII
(Urmare din pag. /)

pe lună. Să spăl hainele o dată pe an. Poate că renunțind 
la ceea ce fac din deprindere și din „natură", cu plăcere, 
cu ușurință și cu vocație voi cîștiga un drept ?

Sau poate să mă tund băiețește, să port pantaloni, cămăși 
cadrilate, să-mi aprind țigara pe stradă, să citesc ziarul la 
masă, să cinez singură într-un restaurant. Poate că făcînd 
ceea ce nu-mi face plăcere voi cîștiga un drept ?

Am văzut o emisiune de televiziune, in care o persoană cu 
multă experiență spunea că niciodată steagul victoriei nu va 
flutura deasupra egalității în drepturi a femeilor cu bărbații, 
cîtă vreme femeile vor continua ele singure să facă mincare, 
să crească copii, să spele ciorapi.

Foarte frumos, m-am gîndit. Doar atît : că în ziua cînd se 
va întîmpla minunea aceasta, egalitatea în drepturi nu va fi 
a femeilor cu bărbații ci a bărbaților cu femeile. Asta e de 
dorit ?

Incît propun ca festivitatea aniversară a zilei de 8 Martie, 
să nu mai însemne ceea ce urmează să se cîștige ci ceea ce 
deja s-a și dobîndit. Să acceptăm o dată pe an că strădania 
de secole a femeii s-a împlinit,

von Westphalen, Lenin este 
și Krupskaia, secretarul gene
ral al partidului nostru a stră-

OMAGIU
bătut o viață de revoluționar 
alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu. Soarele și lumina 
de primăvară a Zilei femeii 
Strălucește în cununa lor de 
aur.

Istoria românească se află 
intr-un moment de neobiș-

nuită împlinire. Întregul 
por traduce in viață hotări- 
rile partidului, animat de con
știința misiunii sale și de cre
dința cea mai pură în pro
gresul și bunăstarea patriei. 
Sacrificiul și abnegația noas
tră înseamnă și încrederea pe 
care ne-o dau ochii care na 
însoțesc plecarea la muncă, 
mîinile harnice ale femeilor 
care muncesc alături, în do
menii importante ale vieții 
economice, sociale și politice, 
aspirația trăită împreună. Pen
tru aceasta și pentru toate 
celelalte, profundul nostru 
omagiu !

cra în noua sa turnătorie — si
tuată in Bd. Energeticienilor 
nr. 2 — oțelari, turnători, for
matori, frezori, lăcătuși forma
tori, sudori, trasatori, vulcani- 
zatori, macaragii, rectificatori 
de stații întreținere, șlefuitori 
metale.

• întreprinderea „Flacăra 
Roșie“ (str. Bela Breiner 67-93, 
telefon 21 57 90) angajează fre
zori, strungari, rabotori, elec
tricieni, cusători mașină, con
tabili, merceologi.

CADOURI

Șantierul Uzinei de alumină 
din Tulcea va intra in func
țiune în cursul acestui an. 
Pînă aici, evident, nimic deo
sebit. Sîntem informați însă 
că la locul viitorului șantier a 
și sosit primul Iot de 
sută de absolvenți ai 
profesionale. Prezența 
ra, acum, in perioada 
rii principalelor repere tehni
ce ale șantierului, va înlesni 
dobindirea unor temeinice cu
noștințe în domeniul exploa
tării utilajelor. Alte cîteva 
sute de tineri muncitori sint 
școlarizați în meseriile de ope
rator, electrician, mecanic de 
întreținere în cadrul cursuri
lor uzinei amintite.

Cu prilejul 
magazinele din 
rului Industriei 
laigă gamă de

Cîteva exemple: la magazinul
„Confecția“ din Calea Victoriei 
puteți găsi elegantul „pantaior“, 
realizat din jerse supraelastic, în 
culori variate; compleuri din 
poliester texturat; pardesie din 
jerse de lină uni sau colorat; 
„Gioconda" oferă o gamă boga
tă de țesături din mătase, ne- 
șifonabile, precum și fulare, 
baticuri și cravate pentru fentei. 
La magazinele „Dîmbovița" 
„Clujana“ au sosit noi tipuri 
pantofi și sandale, din piele 
șpalt, în culori deschise.

O ultimă informație legată 
magazinul „Stirex“, unde au fost 
puse în vînzare — în ambalaje 
speciale — originale servicii de 
masă din faianță colorată, servi
cii de vin și coniac confecționa
te din sticlă policromă, cești de 
cafea, fețe de masă împodobite 
cu motive populare, șervețele

In acest domeniu nu se în
tocmesc clasamente oficiale ; 
se poate afirma totuși că, prin 
rezultatele deosebite obținute 
în cadrul diverselor 
festări internaționale, 
românească de muzică 
nuă să ocupe, pe plan 
național, un loc de
Astfel, în cursul anului tre
cut tinerii participanți români 
la marile concursuri de spe
cialitate au obținut nu mai 
puțin de 27 de distincții. 
Locurile unde o serie de stu- 
denți, absolvenți, tineri so
liști ai unor teatre lirice sau 
ansambluri corale s-au făcut 
remarcați: Barcelona, Viena, 
Liege, Köln, Budapesta, So
fia, Moscova etc.

Peste 35 000 de spectatori au urmărit la Leeds primul 
dintre echipele Leeds United și Rapid București, contînd 
tru sferturile de finală ale „Cupei > Cupelor“ Ia fotbal.

Fotbaliștii englezi au obținut victoria cu scorul de 5—0 
prin golurile înscrise de Lorimer (min. 35 și 58), Giles 
15), Clarke (min. 25) și Jordan (niin. 65).

Meciul a fost arbitrat de Bohumil Smejkal (Cehoslovacia). 
Partida retur se va desfășura la 21 martie, la București.

★
Alte rezultate înregistrate în meciurile fur disputate aseară 

in cadrul sferturilor de finală ale competițiilor europene de 
fotbal :

„Cupa campionilor europeni" : Dinamo Kiev — 
0—0 ; Ajax Amsterdam — Bayern München 4—0

Schalke 04 — Sparta Praga 2—1 (2—1) ; Hi- 
— Haiduk Split 4—2.

Tottenham Hotspur — Vitória Setubal 1—0 ; 
Dynamo Dresda

tur disputate ieri după-a- 
ale competițiilor continen- 

,Cupa campionilor europeni" : Spartak Trnava- 
„Cupa Cupelor" : Spartak Moscova- 

Mcciul s-a disputat la Soci. „Cupa 
Twente Enschede 3—2 (2—1).

Rezultate înregistrate in partidele 
miază în cadrul sferturilor de finală 
tale dc fotbal : ,/ 
Derb.v County 1—0 (1—0). 
A.C. Milan 0—1 (0—0). 
U.E.F.A." : O.F.K. Beograd-F.C.
« In aula Bibliotecii 

trale Universitare din 
tală au inceput ieri < 
amiază, întrecerile celei 
13-a ediții a turneului 
ternațional de șah al Româ
niei. La actuala ediție a compe
tiției participă 16 mari maeștri 
și maeștri din U.R.S.S., Iugo
slavia, R. D. Germană, Ungaria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
Cuba și România.

în runda inaugurală, șahistul 
român Dumitru Ghizdavu a ob
ținut o frumoasă victorie la Os- 
toici (Iugoslavia), iar marele 
maestru sovietic Mark Taima- 
nov învins pe Ghițescu.

EX-ADJUNCT LA 
„PERII Șl BIDINELE"

— Asta e, ce să fac?!
Intr-adevăr, acum nu mai 

este nimic de făcut ; erau, in 
schimb, destule mai înainte, 
însă.'evident, altminteri <!“- 
cît a procedat Ion Leovari- 
dis. fost ajutor a! șefului 
secției anexă „Perii și bidi
nele" de la C.A.P. Tînsanu. 
județul Ilfov...

Ideea î-a venit într-o bună 
zi, pe neașteptate, și. fără 
să ceară sfatul nimănui (nu

Cen-
Capi- 
după- 

de-a 
i in-

Cinci partide, printre
Knaak (R. D. Germană) — Flo
rin Gheorghiu și Fichtl (Ceho
slovacia) — Pytel (Polonia) s-au 
întrerupt. Partida dintre Her
nandez (Cuba) și Ungureanu a 
fost amînată.

Astăzi, cu începere de la ora 
16,00, se dispută partidele din 
runda a 2-a.-
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• într-un meci internațional 
amical, de fotbal. disputat la 
Istanbul, echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 2—0 
(2—0) formația locală Fener
bahce. Golurile echipei române 
au fost marcate de Dumitrache 
(min. 16) și Sălceanu (min. 44).

VINTUL SĂLBATIC
15.30

EGOR BUL1CIOV Șl ALTn s 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15, 20.30).

ORGANIZAȚIA rulează la 
Scala (orele 8.45: 11.15: 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

CUPA GLORIEI : rulează 
Capitol (orele 8,45; 10.45; 
14,45; 16,45, 18,45; 20,45).

PE ARIPILE VINTULUI 
lează la Patria (Orele 10; 
19,15).

EU NU VAD, TU NU

la 
18; 
15;

E O POVESTE VECHE ! rulează 
la Cosmos (ora 20.15).

la
12.45 ;

: ru- 
14.30;

VOR
BEȘTI, EL NU AUDE i rulează la 
Luceafărul (orele 8,30: 11; 13.30; 
16; 18,30- 21), Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Favorit 
(orele 9.15: 11.30: 13.45: 16: 18.15;
20.30) .

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează ta Gjulești (orele 15,30; 
18, 20,30) înfrățirea între popoare 
(orele 15.30, 18; 20.15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Central (orele 10; 12,30; 
15; 17.30; 20), Buzești (orele 15.30: 
18: 20,30)

ANDRE! RUBLIOV rulează ta 
Doina (orele 16: 19.30).

DOAMNA Șl VAGABONDUL t 
rulează ta Doina (orele 9.30: 11.30;
13.30) .

SECERA 
rulează la Cotroceni (orele 
18; 20.15).

LEGENDA LUI RUSTAM : 
lează la Arta (orele 15,30; 
20.15).

IN UMBRA VIOLENTEI : 
lează la Feroviar (orele 8.45; 
13,15: 15.45; 18,15; 20.45), Gloria
(orele 9: 11,15: 13.30: 15,45 18;
20.15) .

ZESTREA f rulează la Viitorul 
(orele 15.30: 18: 20.15).

ADIO. ARME I : rulează ta Ex- 
celsior (orele 9: 12,30, 16; 19,30),
Melodia (orele 9: 12.30; 16; 19,30), 
Modern (orele 9; 12.30; 16: 19,30).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Progresul (orele 15.30: 18:
20.15) .

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
Ia Grivlta (orele 9, 11,45; 15,30: 18; 
20.30:), Tomlș (orele 9: 11,45; 15,30; 
18; 20,30), Flamura (orele 9: 11,45: 
15.30: 18: 20.30).

EXPLOZIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

NĂSCUT LIBER : rulează 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 
continuare).

CAPCANA PENTRU GENE-

ru-
18;

ru-
11 î

ia 
In

RAL : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 17.45; 201.

MARI A STUART ; rulează 
Volga (orele 10: 12,30; 15,30; 
20 30), Miorița (orele io: 12,30: 
17,30: 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Floreasca (orele 15.30; 
18; 20.30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Dacia (orele 9: 11,15; 13.30; 
16: 18.15. 20.30).

GRĂSUNĂ : rulează la Munca 
(orele 16: 18: 20).

POLITIA MULȚUMEȘTE : ru
lează ta Bucegl (orele 15.45: 18:
20 15).

CU MÎINILE CURATE' rulează 
la Rahova (orele 15.30; 18: 20,15).

QUEIMADA : rulează la Unirea 
(orele 15,30. 18: 20.30).

MIHAIL STROGOFF rulează la 
Lira (orele 15.30. 18: 30.15).

MAREA EVADARE rulează la 
Lira (orele 15.30: 18. 20.15) Popu
lar (orele 15,30: ’9)

ASTA SEARA DANSAM IN 
FAMILIE : rulează 1» Vitan (orele 
15.30: 18: 20.15).

URSUL YOGI : rulează la Cos
mos (orele 15 30: 18).
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PE UȘA — ora 19,30; Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : VlNĂTOAREA 
DE VRĂJITOARE — ora 20: Tea
trul ,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL
ora 19,30; (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19,30; Ansamblul 
,,Rapsodia Română“ : FLORI ALE
SE

opera Română : TANNHAUSER
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
SINGE VIENEZ — ora 19,30: Tea
trul Național ,.l. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : TRAVESTI — ora 
20; (Sala Studio) : DESPRE UNE
LE LIPSURI, NEAJUNSURI SI 
DEFICIENTE ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20: Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20,30: Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : STANA
— ora 15,30: ADIO CHARLIE —
— ora 19.30 (Sala Studio) • BAR- 
BATI FĂRĂ NEVESTE — ora, 
20: Teatrul de Comedie : BUFFA
LO BILL 
20 ; Teatrul 
NOASTRA
Giulești : CASA CARE A FUGIT

ora 19,30.

PROGRAMUL
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PROGRAMUL I

Teleobiectiv. 13,00 Telejurnal. 16,00 
—17,00 Teleșcoală. Biologie. Fizi
că. Matematică (clasa a VlII-a).
17.30 Emisiune fn limba maghiară.
18.30 Telex. 13,35 Publicitate. 18,40 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 19,10 De la meșteșugari 
la arta plastică. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal, cincinalul înain
te de termen — cauză a întregu
lui popor. 20,00 Cîntecul săptămî
nii : „Izvor de frumusețe“. 20.05 
Concertul orchestrei simfonice a 
Radi oteleviziunii. Transmisiunea 
primei părți. Dirijor Iosif Conta. 
20,35 Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră. 21,00 Tinerii desr 
pre ei înșiși. 21.35 ..Mărțișoare“. 
Concert-spectacol de muzică popu
lară. realizat cu prilejul zilei fe
meii. 22,20 „24 de ore". Din țări
le socialiste. 23.00 Lumea de mîi- 
ne.

II

17,40 Pagini muzi-
popularitate. 18,10 

----- ' ,Pier-
18,55 Publicitate.

Municipalitatea răspunde

și indienii — era 
Mic : DRAGOSTEA 

- ora 19.20: Teatrul

9,00 Curs de limba franceză. 
9.30 Prietenii Iul Așchiuță. 10,00 
Telex. 10,05 Telex tehnico-științi- 
fic. 10,25 Steaua polară. Emisiune 
de orientare școlară și profesiona
lă. Siderurglștii. Reportaj de popu
larizare a liceelor industriale me
talurgice. 10.55 Prin expoziții. 11,15 
Teleclnemateca. Ciclul Ingrld 
Bergman : „Casablanca“. 12,45

17,30 Agenda, 
cale de mare 
Film serial pentru tineret 
duti în spațiu“. - - — —
10.00 “ ' 
bucuresteanului. 19,20 1001 de seri. 
10.30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen — cauză a întregului 
popor. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Izvor de frumusețe“. 20,05 Con
certul orchestrei simfonice a R.a- 
dloteleviziunii. Dirijor Iosif Con
ta. 22.00 Selecțiuni din baletul 
„Don Quljotte" de Mincus.

din cele 1 660 de stațiuni simi
lare din Uniunea Sovietică. în 
aceste laboratoare-ateliere, ti
nerii au posibilitatea să con
struiască diverse modele de 
nave, mașini agricole, avioane, 
automobile. Dintre ultimele re
alizări ale tinerilor constructori 
cităm un original circuit pentru 
miniautomobile, echipat cu mo
toare electrice, diverse tipuri de 
avioane „ale viitorului“ etc.

• Substanțiale, dar mai ales 
deosebit de inedite, s-au dove
dit a fi, pentru compozitorul 
belgian Materiol Mollet... „chi
nurile“ pe care și le-a impus 
cu prilejul ultimei sale creații, 
simfonia intitulată „Albinele“. 
Despre ce este vorba ? Pentru 
a reține cît mai exact limbajul... 
eroinelor sale, compozitorul a 
stat nu mai puțin de două săp- 
tămîni într-o prisacă, interval 
în care se spune că ar fi fost 
înțepat de cîteva sute de ori.

• Destul de insolită, dar a- 
ceasta este totuși realitatea : in 
S.U.A. tradiționalele hipodro
muri stnt treptat înlocuite de 
către... „struțodromuri“ ! Curse
le de trap cu struți atrag tot 
mai mulți spectatori. Una din 
explicațiile (care nu trebuie ig
norată) ale acestui fenomen : 
întreținerea unui struț „de com
petiție“ este mult mai puțin 
costisitoare decit a unui cal pur 
sînge..

• La Budapesta a fost recent 
deschis un Muzeu al Filatelie!, 
care numără aproximativ nouă 
milioane de exponate. Dintre 
raritățile prezente aici cităm : 
capul de zimbru românesc (1853), 
marca din Guyana Britanică 
(1856), primele mărci franceze 
și rusești, ‘timbrele aparținind 
unor state liliputane etc. De un 
interes special se bucură însă și 
colecția de falsuri filatelice, 
care numără nu mai puțin de 
40 000 de exemplare, realizate cu 
mai mult sau mai puțin... 
lent“ 1

„ta

CASA NU ERA 
PUSTIE !

Iacob Oancheș fusese dej» 
condamnat in vara anului 
trecut pentru acostare d» 
persoane. A fost eliberat 
după cîteva luni ; i s-a re
partizat un loc de muncă : 
nu s-a prezentat ; 
trecut 
timp, a împlinit 25 de ani.

— Curp ți-ai sărbătorit a- 
nomastica, Oancheș ?

— N-ani sărbătorit nimic, 
eram fot pe drumuri,

— Pe urmă ?
— L-am intilnit pe Scrob 

ăsta si ne-am împrietenit :

t

I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

prea era cazul !), a pus-o în 
aplicare Primo : a încep»* 
să „uife“ să mai calculez« 
rabatul comercial al preto
rilor de vinzare al produse
lor pe care le gestiona. B" 
cundo : a „inaugurat" ope 
rația de întocmire a unor 
ștate fictive. Terzio ;

— Dumneata ai o lipsă în 
gestiune de circa 112 000 lei*

— Nu se poate, trebuie să 
fie o greșeală, a replicat, cu 
prefăcută inocență, adiimctul 
de la „Perii și bidinele1'.

Dar nu era vorba despre 
nici o greșeală !! Cercetările 
continuă Vom

hoinăreani amîndoi. Cîteoda- 
tă, mai venea vorba că de 
ce nu muncim nicăieri și ne 
tot gîndeam să ne apucăm 
de ceva ca lumea...

Dar așa ceva nu s-a în- 
timplat : dimpotrivă !

Sărim pe fereastră, Ni- 
; luăm ce putem și ple- 
; în casă nu e nimeni, 
eu.

Stai, parcă e totuși ci
neva în încăperea asta !

Tînăra, trezită brusc din 
somn, a inceput să țipe.

„Acum cei doi. Nicolae 
Scrob și Iacob Oancheș, se 
află pe banca acuzaților sub 
povara unei netăgăduite vi
novății : fapta comisă, jos
nică, subumană, va atragi în 
mihi necesar o pedeapsă pe 
măsură.

Rubricò realizată de ANDREI BÂRSAN
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R.S. CEHOSLOVACĂ. - Peisaj industrial la Zăluzi, în apropiere de 
Most.

Alegeri legislative

Votul din Chile pentru re
înnoirea unuia dintre cele 
mai vechi parlamente de pe 
continent (vîrsta : 162 de
ani) impune o observație e- 
sențială — deplasările de 
sufragii au fost favorabile 
„Unității Populare“. Crește
rea numărului de voturi și 
de mandate parlamentare 
exprimă o realitate indiscu
tabilă : întărirea forțelor de 
stingă. Frontul Unității 
Populare a obținut 43,39 Ia 
sută din voturi, ceea ce îi 
va îngădui să dispună de 63 
deputați în Camera Deputa
ților, față de 57 cit avea in 
precedentul for. ;,Unitatea 
Populară“ a cîștigat, 
asemenea, trei mandate 
Senat. Cele 43,39 
voturi 
de 
ie 
la 
tea 
datul 
înregistrat 
prezidențiale 
vansul este indiscutabil 
FRANCE PRESSE 
că „progresul stîngii 
semnificativ și se înscrie in
tr-o constantă care datează 
de mai mulți ani". De altfel, 
aceeași agenție sublinia că 
este pentru întîia oară cînd 
stingă dispune de un număr 
atit de important de depu- 
tați și senatori în parla
mentul chilian.

O analiză a scrutinului 
este profund semnificativă. 
EL SIGLO constata : „încă 
o dată s-a dovedit că princi
palul bastion al guvernului 
popular și al politicii 
revoluționare este 
muncitoare Votul din 
litățile proletare și din 
trele cu concentrare indus
trială a demonstrat-o cu 
claritate“.

Corespondentul FRANCE 
PRESSE. Philippe Gustine. 
semnala și un alt fapt sem
nificativ — acela că „este 
pentru prima oară în Chile 
cînd un președinte al repu
blicii reușește prin alegerile 
legislative să sporească ca
pitalul electoral pe care îl 
deținea înaintea alegerii sa
le în fruntea statului“. De- 
mocrat-creștioul Frei fusese 
ales președinte în 1964 cu 52 
la sută din voturi pentru 
ca un an mai tîrziu, la ale
gerile legislative. partidul 
său să realizeze 42.3 la sută 
din voturi iar in 1969 numă
rul voturilor sale să scadă 
la 29,8 la sută.

Creșterea voturilor stîngii 
a fost realizată in pofida u- 
nei ofensive dezlănțuite de 
dreapta chiliană — ofensi
vă care a depășit cadrul 
tradițional al arenei politice 
și a afectat sectoare esenți
ale ale vieții economice. E- 
tementele reacționare n-au 
ezitat să încerce paralizarea 
economiei naționale, au în
curajat „bursa neagră“. au 
recurs la violență. Dar obi
ectivele opoziției nu ș-au 
realizat. Dreapta intenționa 
să obțină două treimi din 
locuri în parlament pentru 
a putea să-l răstoarne pe 
președinte printr-o „acuza
ție constituțională“. Opoziția 
coalizată a constatat la des- 
puirea urnelor nu nu
mai că n-a izbutit să cuce
rească cele două treimi, dar 
nici n-a putut să-și păstreze 
vechile poziții parlamentare, 
că a pierdut mandate. Desi
gur, dreapta va avea în con
tinuare o situație majoritară 
în parlament deși numărul ei 
de mandate s-a diminuat <87 
locuri față de 93 — în Ca
mera Deputaților). S-ar pu
tea ca ea să fie tentată să 
practice în continuare ace
eași politică obstrucționistă, 
destinată a frina procesul re
voluționar din Chile. Unji 
observatori nu exclud. însă, 
posibilitatea ca in principa
lul partid opoziționlst — cel 
democrat-creștin — să se 
producă „transformări in
terne“. în sensul unei redu
ceri a influenței aripei de 
dreapta. Alianța cu conser
vatorii a provocat democra- 
tiei-creștine pierderi evi
dente. Examenul electoral 
va fi supus unor analize 
ce, probabil, vor avea reper
cusiuni pe planul orientări
lor.

Președintele Allende s-a 
declarat satisfăcut de rezul
tatele pe care forțele de 
stingă le-au obținut. „Unita
tea Populară“ este hotărîtă 
să continue realizarea pro
gramului ei de prefaceri 
structurale, program care 
răspunde aspirațiilor vi
tale ale maselor muncitoare.

recoltate 
stìnga chiliană 

comparate cu 
sută pe 

Populară' 
ei,

de 
in 

la sută 
duminică 

trebu- 
cele 36,2 

care „Unita- 
i“ și candi- 

Allende, le-au 
la alegerile 
din 1970. A- 

și 
observa 

este

sale 
clasa 
loca- 
cen-

Republica Bangladesh s-au desfășurat miercuri alegerile le-
gislative pentru desemnarea celor 300 de deputați în Aduna
rea Națională. Pe listele electorale au fost înscriși 35 milioane de 
alegători. Pentru 
pus candidatura 
litice.

cele 300 de mandate în parlament și-au de-
1 100 de candidați reprezentînd 16 partide po-

transmise

Evoluția crizei
monetare

Potrivit datelor 
miercuri seara de către președin
tele Comisiei electorale, marea 
majoritate a persoanelor înscrise 
pe listele electorale s-au prezen
tat la urne. Sînt cunoscute rezul
tatele preliminare în 14 circum
scripții electorale, unde numărul 
cel mai mare de voturi a fost în
trunit de candidații ] 
de guvernămint Liga 
condus de premierul 
Rahman.

Rezultatele definitive 
gerilor și numele celor 
deputați în Adunarea Națională 
vor fi anunțate oficial la 9 mar
tie. Parlamentul va fi convocat, 
în decurs de, o lună, de la ter
minarea scrutinului.

Partidul de guvemămînt al 
premierului Mujibur Rahman s-a 
prezentat la alegeri cu un pro
gram axat pe soluționarea unor 
probleme complexe — lichidarea 
dificultăților în aprovizionarea

partidului
I Awami, 

Mujibur

ale ale-
300 de

în ajunul reuniunii

• PE PIEȚELE MONETARE 
vest-europene continuă să se 
manifeste incertitudine, subli
niază agenția France Presse în- 
tr un comentariu, arătînd că 
tranzacțiile efectuate în aceste 
ziie între băncile comerciale — 
bursele de schimb fiind închise 
— demonstrează că dolarul 
S.U A. continuă să piardă pozi
ții în tranzacțiile comerciale în 
raport cu monedele țărilor 
membre ale Pieței comune în 
ansamblu. Acestea au în gene
ral o poziție favorabilă fiind 
cotate la un curs superior celui 
rezultat la ultima devalorizare 
a dolarului S.U.A. din 13 fe
bruarie a.c. De asemenea, la 
Tokio, yenul a înregistrat o re
evaluare de facto, de aproxi
mativ 16 la sută.

SA de 
al grupu- 
mai dez-

• IN CALITATEA 
președinte în exercițiu 
lui „celor zece“ (cele 
voltate țări occidentale), minis
trul de finanțe al Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing, a con
vocat, în mod oficial, pentru vi
neri, 9 martie, o reuniune a 
miniștrilor de finanțe din țările 
respective și a guvernatorilor 
băncilor lor centrale, consacrată 
studierii evoluției situației mo
netare internaționale.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON l-a însărcinat pe Geor
ge Shultz, ministrul de finanțe 
al Statelor Unite, cu o misiune 
monetară în Europa occidentală 
și cu o misiune comercială la 
Moscova, s-a anunțat 
Albă. Shultz urmează 
joi. la Paris, pentru a 
la reuniunea monetară 
lui „celor zece“, care 
pe vineri. De la 15 martie, mi
nistrul de finanțe american va 
efectua un turneu în unele țâri 
vest-europene, în scopul anga
jării unor consultări cu 
trii de finanțe respectivi 
vind perspectivele 
monetar occidental

la Casa 
să plece, 
participa 
a grupu- 
va înce-

miniș- 
pri- 

sistemului

FINANȚE
Barber, a 
cu actua- 

că Marea

grupului „celor zece“

al „celor nouă“ ; fiecare țară 
membră a Pieței comune să fie 
gata să-i sprijine nelimitat și 
fără condiții pe ceilalți membri.

• PETER PETERSON, consi
lier prezidențial american pen
tru probleme economice, s-a în- 
tîlnit la Tokio cu ministrul de 
externe japonez, Masayoshi O- 
hira, pentru a examina, dună' 
cum informează agenția Kyodo, 
un larg evantai de probleme de 
interes reciproc. Discuțiile s-au 
concentrat îndeosebi asupra si
tuației monetare actuale și im
plicațiile acesteia asupra relații
lor comerciale japono-america- 
ne, în perspectiva deficitului 
cronic al balanței comerciale a 
Statelor Unite. Ministrul de ex
terne japonez, precizează agen
ția citată, a exprimat opinia po
trivit căreia deficitul comercial 
american trebuie abordat 
perspectivă globală de 
durată.

într-o 
lungă

• SECRETARUL GENE
RAL al Partidului Socialist 
Portorican, Juan Mari Bras, 
a dat publicității o declara
ție, transmisă de agenția 
Prensa Latina, în care a ce
rut eliberarea tuturor patrio- 
ților și liderilor organizații
lor și partidelor democratice 
din Porto Rico, aruncați în 
închisori fără a li se fi in
tentat procese, sub acuzația 
de a fi îndemnat poporul la 
luptă pentru independență 
și autodeterminare. El a de
nunțat arestarea la San 
Juan a cinci lideri ai Mișcă
rii pentru independență, în 
timpul unui miting.

în declarația sa, Juan 
Mari Bras a relevat, de ase
menea, că în ultimele trei 
luni, autoritățile de la San 
Juan au intentat, peste 200 
de procese politice persona
lităților care participă act’v 
la mișcarea pentru indepen
dența națională g insulei 
Porto Rico.

• MINISTRUL DE 
BRITANIC, Anthony 
anunțat, în legătură 
la criză monetară, 
Britanie nu ar acepta o flota-
re concertată a monedelor țări
lor membre ale C.E.E. decît 
dacă ar fi satisfăcute trei con
diții • ratele de schimb inițiale 
să fie acceptabile pentru toate 
țările membre ; fiecare guvern 
să aibă dreptul să-și modifice 
rata de schimb, după consultări 
în cadrul Consiliului Ministerial

• LA TOKIO a avut loc o 
intîlnire între Masashi Ishi- 
bashi, secretar general al 
Partidului Socialist din Ja
ponia, și Tetsuzo Fuwa pre
ședinte al Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia. La sfirșitul în
trevederii, Tetsuzo Fuwa a 
declarat că a fost realizat un 
acord de a se crea frontul 
comun al tuturor partidelor 
opoziției — P.C.J., P.S.J..
Komeito și P.S.D. — care iși 
propun să acționeze unit în 
Dietă, fixîndu-și drept o- 
biectiv respingerea bugetului 
pe anul fiscal 1973, adopta
rea de măsuri pentru prote
jarea nivelului de viață al 
cetățenilor, blocarea majoră
rii costului transportului pe 
căile ferate, extinderea sis
temului asigurărilor sociale 
și îmbunătățirea pensiilor.

In vederea desfășurării în cît 
mai bune condițiuni a recon
strucției diferitelor obiective e- 
conomice și social-culturale, a 
locuințelor din orașele și satele 
R.D. Vietnam care au avut de 
suferit de pe urma bombarda
mentelor aeriene sau navale, au
toritățile de la Hanoi acordă o 
mare atenție refacerii întreprin
derilor producătoare de materiale 
de construcții. în intervalul re
lativ scurt care s-a scurs de la 
restabilirea păcii, în R.D. Viet
nam au început să producă 
aproximativ jumătate din totalul 
unităților de acest fel existente 
înainte de începerea bombarda
mentelor. Unele fabrici — de 
cărămizi, ciment, țigle — au fost 
redate circuitului productiv la 
întreaga lor capacitate în termene 
record de 30—45 de zile. O ac
tivitate la fel de intensă se des
fășoară și în carierele, care fur
nizează piatra de construcție, 
muncitorii colectivelor de muncă 
de aici angajîndu-se să livreze în 
1973 o cantitate de materiale de 
construcție de trei ori mai mare 
decît în anul trecut.

Roadele acestei activități au și 
început să se arate, în sute de 
localități ale R.D. Vietnam, unde 
apar cu miile, pe locul ruinelor 
de ieri, structurile obiectivelor 
economice refăcute sau ale altora 
noi, precum și siluetele unor gru
puri de locuințe provizorii sau 
permanente. Astfel, în centrul 
industriei textile de la Nam Dinh, 
paralel cu refacerea și extinderea 
industriei locale, au fost date în

folosință locuințe însumînd 45 000 
metri pătrați, în timp ce în zona 
unei singuie străzi din Hanoi, 
Kham Tbien, unde distrugerile 
au fost aproape totale, unui mare 
număr de familii din capitală 
le-au fost oferite locuințe tota- 
lizînd 20 000 de metri pătrați.

cu alimente a populației, ridica
rea nivelului agriculturii, dezvol
tarea industriei, intensificarea 
Activității în toate sferele de ac
tivitate economică.

Observatorii politici — relevă 
agențiile de presă — apreciază 
că Liga Awami, condusă de pri
mul ministru Mujibur Rahman, 
va obține majoritatea voturilor.

Consultările
multilaterale

de la Helsinki
Consultările multilaterale de la 

Helsinki au continuat, miercuri, 
în cadrul grupului de lucru. în 
timpul ședinței, prezidată de 
reprezentantul R.D. Germane, au 
luat cuvîntul delegații Suediei, 
României, Greciei, Italiei, 'An
gliei, S.U.A., Uniunii Sovietice, 
Spaniei, Ciprului, Austriei, Fran
ței, care, în intervențiile lor, au 
abordat probleme privind pri
mul punct de pe ordinea de zi 
a viitoarei Conferințe pentru 
securitate și cooperare în Europa.

în acest context, delegația ro
mână a prezentat un document 
de lucru cu privire la directive
le pentru activitatea comisiei 
corespunzătoare primului capitol 
al agendei, cuprinzînd crearea 
unui sistem durabil de securita
te în Europa, principiile care 
trebuie să guverneze relațiile în
tre state, măsurile pentru apli
carea în practică a acestor prin
cipii și soluționarea pe cale paș
nică a litigiilor între state. In
tervenția renrezentantului român 
a fost primită cu interes de 
participant« la dezbateri.

Lucrările grupului vor conti
nua joi.

Declarația 
președintelui Sudanului

Acțiunea grupului de mem
bri ai organizației „Septembrie 
negru“, care au 
da saudită din 
sub incidența 
țări, urmind să 
de către instanțe sudaneze, în 
conformitate cu decretele repu
blicane", arăta, într-o 
rație radiotelevizată, 
tele Republicii Sudan, 
Numeiry, relatează 
M.E.N.

atacat Ambasa- 
Khartum, „cade 
legilor acestei 
fie sancționată

decla- 
președin- 
Gaafar el 

agenția

M. RAMURA

S.U.A
fie ocupată de indieni din tribul Sioux care protes- 
impotriva discriminărilor la care sînt supuși.

- Localitatea Wounded Knee din statul Dakota de sud 
continuă să 

tează
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De co au fost arestați
9

liderii S.A.S.O
Seria măsurilor represive împotriva lide

rilor mișcării democratice studențești din 
Republica Sud-Africană continuă. După ce 
săptămîna trecută au fost emise „ordine de 
restricție“ împotriva a opt membri ai con
ducerii Uniunii Naționale a Studenților din 
Africa de Sud — N.U.S.A.S. — (măsură ce 
echivalează cu „domiciliul forțat), autorită
țile rasiste de la Pretoria au dispus luni 
„arestarea la domiciliu“ a șase lideri ai Or
ganizației studenților sud-africani (S.A.S.O.) 
— organizație care grupează tineretul de 
culoare — în frunte cu președintele aceste
ia, Temba Sono.

Asemeni cascadei de „ordine de interdic
ție“ contra 
arestări in 
mărește, în 
mereu mai 
id pe care

fruntașilor N.U.S.A.S., valul de 
rindul conducerii S.A.S.O. ur- 
mod evident, frînarea amplei și 
virulentei mișcări anti-aparthe- 

o desfășoară atit studenții albi 
cît și cei negri din R.S.A.

încercarea autorităților rasiste de a „de
capita“ S.A.S O. trebuie, desigur, pusă in 
directă legătură cu activitatea energică pe 
care această organizație o inițiază in rin
dul studenților africani. Universitatea ban
tu „Turfloop“ din Pietersburg (nordul Tran- 
svaal-ului) (cea mai mare din cele două 
școli superioare „pentru africani“) s-a tran
sformat. în ultimii ani, într-o .........
tadelă a opoziției active țață 
La deschiderea actualului an 
studenții de la „Turfloop“ au 
festivitatea inaugurală intr-o 
în sprijinul revendicărilor lor ____ _____
In fața reprezentanților ministerului învăță- 
mîntului și a corpului didactic format nu
mai din profesori de origine europeană, re
prezentantul studenților, Ranothibi Tiro a 
spus că „apartheidul în învățămînt este o 
crimă și o injustiție intolerabilă“ și că „ti
nerii banto nu vor să fie cetățeni de cate
goria a doua în propria lor țară“. El a aver
tizat că „dacă nu se vor acorda 
materiale pentru ca africanii 
forma o pregătire universitară 
celor din universitățile pentru 
nu se vor lua măsuri pentru o 
Universităților „Turfloop“ și 
(„rezervate“ studenților „de culoare“ __ _
in viața comunității africane, atunci studen
ții vor recurge la boicotarea cursurilor“. A- 
restarea lui Ranothibi, imediat după aceas
tă cuvîntare, a provocat riposta studenților. 
Adunările studențești au fost urmate de 
grevă. Dizolvarea de către autorități a „sfa
tului studențesc“ și exmatricularea tempo
rară, în bloc, a 1 146 de studenți — măsuri 
urmate de un boicot general al studenților 
— au făcut ca, practic, cursurile Universi
tății „Turfloop“ să fie suspendate.

Greve de solidaritate au fost semnalate

veritabilă ti
de apartheid, 

universitar, 
transformat 

demonstrație 
anti-rasiste.

mijloace 
să-și poată 
la nivelul 

albi șj dacă 
integrare a 
Fort Hare 

n.n.)

©Represiunile contra mișcării
democratice studențești din R.S.A.
^Incidentele de la universitatea

„Turfloop" ® Front comun
impotriva apartheidului

atit la Universitatea bantu Fort Hare cit și 
Ia Universitatea pentru metiși de la Cape- 
iown. Cu revendicările studenților s-a soli
darizat întreaga populație africană. Puter
nicul miting de solidaritate desfășurat în 
cartierul Sowetto, „periferia banto“ a Joha- 
nnesburgului, a constituit o impresionantă 
manifestare in acest sens.

Studenții africani continuă lupta pentru 
revendicările lor care vizează, in principal, 
abolirea legislației din 1959 care a întărit 
discriminarea rasială in învățămînt, în ge
neral, și in școala superioară în special. 
„Ceea ce vor în primul rînd studenții ban
tu — serie săptămînalul african RAPPORT 
care apare la Johannesburg — este să li se 
acorde aceleași mijloace, un corp didactic 
de aceeași calitate și programe universitare 
de același nivel cu cele oferite albilor. Ei 
vor să se aloce peotru fiecare student ban
tu, nu 38 ranzi ci 820 de ranzi cum 
dă acum anual pentru un student 
versitățile pentru albi“.

„Arestarea Ia domiciliu“ a celor 
deri ai S.A.S.O., constituie, cert, în 
autorităților rasiste o încercare de a intimi
da studenții africani Și a Iovi în vasta lor 
mișcare politică revendicativă.

Represiunile consecutive împotriva 
N.U.S.A.S. și S.A.S.O. reflectă, fără îndoia
lă, neliniștea guvernului Vorster față de 
un fenomen calitativ nou in peisajul opozi
ției anti-apartheid : acțiunile comune antira- 
siste desfășurate in ultimele luni de stu
denții albi și negri.

Este, însă, îndoielnic că accentuarea re
primării va putea opri creșterea mișcării 
anti-apartheid în rindul studențimii sud-a- 
frieane. Agențiile de presă informează des
pre puternicele demonstrații studențești de 
solidaritate cu liderii N.U.S.A.S. și S.A.S.O. 
ce se desfășoară la Johannesburg, Durbari, 
Grahamstown, Capetown, Fort Hare. Măsu
rile represive acționează ca un bumerang 
împotriva inițiatorilor lor.

se acor- 
din uni-
șase li- 
viziunea
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Acord ungaro- american
privind drepturile

de proprietate
Agenția M.T.I. infor

mează că Ia Washington, 
a fost semnat, în urma 
convorbirilor dintre re
prezentanți ai guvernu
lui S.U.A. și’ai guver
nului R.P. Ungare, un 
acord ungaro-american 
cu privire Ia drepturile 
de proprietate.

Acordul care reglementează 
probleme legate de cererile 
celor două părți în domeniul 
drepturilor patrimoniale, a 
fost semnat de William Ro-

MR t

R.F. a GERMANIEI. - Aspect de la o recentă demonstrație a muncitorilor metalurgiști de la con
cernul Hoesch pe străzile orașului Dortmund.

gers, secretarul de stat al 
’ S.U.A., și de Peter Valyi, vice
președinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar.

într-un comunicat al gu
vernului S.U.A. dat publicită
ții după semnarea acordului, 
se subliniază că acest act a 
constituit un pas însemnat, în
treprins de cele două guverne 
în dorința comună de ă nor
maliza relațiile bilaterale și 
de a dezvolta cooperarea. Co
municatul relevă, totodată, că, 
ținînd seama de condițiile fa
vorabile care există pentru 
dezvoltarea colaborării econo
mice și comerciale dintre Sta
tele Unite și Ungaria, gu
vernul american își reafirmă 
dorința de a primi din partea 
Congresului S.U.A. împuterni
cirea de a extinde aplicarea 
clauzei națiunii celei mai fa
vorizate asupra produselor de 
proveniență ungară.

« ACCIDENTUL care a a- 
vut loc luni după-amiază în 
spațiul aerian al Franței, 
cînd două avioane de trans
port civile aparținînd unor 
companii spaniole s-au cioc
nit în aer, provocînd moar
tea a 68 de pasageri, s-ar 
datora unei erori de pilotaj, 
și nu modului nesatisfăcător 
de supraveghere a traficului 
aerian — a anunțat, marți, în 
cursul unei conferințe de 
presă, ministrul francez al 
transporturilor, Robert Gal- 
ley. El s-a referit, cu acest 
prilej, la benzile de magne
tofon înregistrate la Centrul 
de control al zborurilor, de
servit, după cum se știe, de 
militari, după intrarea in 
grevă, săptămîna trecută, a 
controlorilor civili ai trafi
cului.

Agenția France Presse ara
tă că declarația ministrului 
francez intervine în contex
tul în care unele asociații ale 
piloților de linie francezi și 
străini au criticat condițiile 
în care este exercitat în pre
zent controlul traficului ae
rian deasupra teritoriului 
Franței.

Noi ipoteze privind Luna
La Houston s-au deschis lucrările celei de-a 4-a conferințe 

anuale consacrate studiului l unii, la care participă 750 savanți 
din mai multe țări ale lumii. George Low, șeful adjunct al 
N.A.S.A., a arătat că astronauții americani au adus, în cadrul 
programului Apollo, 385 kilograme de rocă și praf de pe supra
fața Lunii. Ei au parcurs 96 de kilometri pe jos sau în jeep, 
în timpul a 156 de ore petrecute pe suprafața astrului.

Șeful adjunct al N.A.S.A. a precizat că va fi nevoie de 
numeroși ani de muncă pentru a examina eșantioanele sele
nare.

Dr. Garry Latham, selenolog la N.A.S.A. și la Universitatea 
din Texas, a declarat că majoritatea „cutremurelor lunare" 
provin de la periferia unui nucleu semilichid situat la o adin- 
cime de aproximativ o mie de kilometri. Această descoperire 
vine în sprijinul teoriei conform căreia Luna este un corp 
ceresc activ, cu un nucleu cald. Potrivit declarațiilor lui Latham, 
nucleul Lunii ar avea o rază de aproximativ 700 km, iar crusta 
exterioară ar avea 60 de km. Un alt savant de la Institutul 
Tehnic din California, G. J. Wasserburg, a presupus un gigan
tic iataclism care ar fi avut Ioc acum 4 miliarde de ani în re
giunea „Mării ploilor“. Savantul apreciază că această pertur- 
bație s-a datorat ciocnirii unui corp ceresc de mare dimensiune 
de emisfera nordică a astrului, luînd astfel naștere craterul 
care poartă numele de „Marea ploilor“.
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Bombardamente 
asupra Cambodgiei

Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, și de alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

ar-Comandamentul forțelor 
mate ale S.U.A. din zona Ocea
nului Pacific a anunțat, marți, 
că aviația americană continuă 
bombardamentele asupra unor 
zone din Cambodgia situate Ia 
sud-est de Pnom Penh.

»
Xuan Thuy 
în R.P. Bulgaria

C.C.Xuan Thuy, secretar al 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, ministru în gu
vernul R.D. Vietnam, și-a în
cheiat, m-ercirri. vizita efectua
tă în R.P. Bulgaria la invita
ția C.C. al P.C. Bulgar — re
latează agenția B.T.A. înainte 
de plecarea sa din Sofia, Xuan 
Thuy a fost primit de Stanko 
Todorov, membru al Biroului

• UN GRUP DE DEPUTAȚI 
ai partidului Creștin-Democrat 
(de guvernămint) din Italia au 
cerut, marți, premierului Giulio 
Andreotti să înceapă convorbiri 
cu reprezentanții Republicii De
mocrate Vietnam, în vederea 
stabilirii de relații diplomatice 
cu această țară. O moțiune în 
acest sens a fost depusă, marți, 
în Camera Deputaților, de lide
rul fracțiunii parlamentare a 
partidului, Flaminio Piccoli, și 
alți 19 deputați creștin-demo- 
crați.

Citind surse politice din capi
tala italiană, agenția United 
Press Internațional menționează 
că această moțiune se va bucura 
în momentul discutării ei, de 
un sprijin aproape unanim din 
partea membrilor Camerei Infe
rioare a Parlamentului.

La sediul Fundației cultu
rale din Capitala Braziliei a 
fost organizată, recent, ex
poziția „Artă și 
populare românești“, 
ziția a prezentat 
semnificative ale 
populare românești - 
me naționale, covoare și țe
sături tradiționale, obiecte 
de ceramică, precum și re
produceri și fotografii înfă- 
țișînd momente ale dansuri
lor românești, realizări artis
tice valoroase ale poporului 
român.

Expoziția s-a bucurat de o 
deosebită apreciere din par
tea specialiștilor și a publi
cului vizitator, confirmată și 
de comentariile favorabile 
ce l-au fost consacrate in 
cadrul programelor de radio 
și televiziune, precum și în 
paginile unor cunoscute zia
re braziliene.
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• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că Comitetul de politică 
externă al Camerei Populare a 
Republicii Democrate Germane 
a început examinarea Tratatu
lui cu privire la bazele relații
lor dintre R.D.G. și R.F.G. în 
cadrul comitetului, Michael 
Kohl, secretar de stat la Con
siliul de Miniștri al R.D.G., a 
prezentat un raport pe această 
temă.

Naționalizări
în Guyana

Guvernul Guyanei a botărît 
să naționalizeze terenurile agri
cole aparținînd companiilor 
străine ocupate în industria za
hărului din țară, a anunțat vi
cepreședintele cabinetului, 
tr-o cuvîntare 
F.l a precizat că 
ționalizate vor fi 
rănilor care nu 
prafețe agricole.

in- 
radio-difuzată. 
terenurile na- 
distribuite ță- 
dispun de su-

0 DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA C.T.K., prezidiul A- 
dunării Federale a R. S. Ceho
slovace a hotărît să convoace 
sesiunea comună a Camerei 
Poporului și Camerei Națiunilor 
ale parlamentului cehoslovac la 
22 martie, pentru alegerea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Mandatul președintelui Repu
blicii Socialiste Cehoslovace 
Ludvik Svoboda, expiră la 30 
martie.

• AGENȚIA TASS informsa- 
ză că Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit pe ambasadorul Japoniei 
la Moscova, Kinya Niiseki.

Cu acest prilej, ambasadorul 
japonez i-a remis lui Leonid 
Brejnev un mesaj personal din 
partea primului ministru nipon, 
Kakuei Tanaka. După cum a- 
nunță un comunicat al Ministe
rului Afacerilor Externe al Ja-

poniei, reluat de agenția Kyodo, 
premierul Tanaka și-a exprimat 
speranța că cea de-a doua în- 
tîlnire în vederea realizării tra
tatului de pace japono-sovietic 
va avea loc în cursul acestui 
an. Prima reuniunea a repre
zentanților celor două părți a 
avut loc în luna octombrie, cu 
ocazia vizitei ministrului de 
externe nipon. Masayoshi Ohi- 
ra, la Moscova.

Victimele carnavalului
din Rio

In cursul festivităților prile
juite de carnavalul de la Rio, 
începute sîmbăta trecută, potri
vit 
de 
în 
de 
în
dentelor care au avut loc.

unui bilanț provizoriu. 137 
persoane și-au găsit moartea, 
perioada 3—5 martie 11 466 
persoane au fost spitalizate 
urma accidentelor sau inci-
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