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Înseamnă oțel
afirmă oțelarii din Galați, sporind 

cu fiecare zi cantitatea de metal
produsă peste plan

IERI DIMINEAȚĂ DEPĂȘIRILE

bune- 
pină 

inter-

încheierea vizitei in Olanda
REPREZENTAU APROAPE

LUNA 
RECORD

Continuînd tradiția 
lor rezultate obținute 
acum în cinstea zilei
naționale a muncii, metalur- 
giștii de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au declarat 
luna aprilie „lună de pro
ducție record1'. Rezultatele 
obținute pînă acum constituie 
o mărturie vie a spiritului 
muncii comuniste în care își 
desfășoară activitatea harni
cul detașament al metalur- 
gișfilor hunedoreni. Astfel, 
în prinia decadă a lunii, ei 
au obținut peste prevederile 
de plan 6 137 tone cocs me
talurgic, 513 tone fontă, 
1 750 tone ot?l și <100 tone 
laminate. Aceste remarcabile 
succese reîntregesc bilanțul 
realizărilor din primul tri
mestru cînd s-a realizat o 
producție industrială supli
mentară în valoare de 20 
milioane lei.

22 000 TONE AU DEPĂȘIT 
ANGAJAMENTELE

a președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
Mii și mii de bucureșteni veniti să-l întîmpine

pe conducătorul iubit al poporului nostru
și-au exprimat unanima apreciere pentru contribuția

deosebit de valoroasă la creșterea prestigiului
internațional al României socialiste

In cursul dup ă-am iezii, președintele Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
preuna cu tovarășa Elena Ceaușescu, și persoanele oficiale

l-au însofit îif vizita oficială în Olanda, s-au întors în Capitală

Convertizoarele 
plin. în cabinele 
oțelarii execută 
măresc procesul 
cu atenție, sînt 
acțiune. Coroana __ __ __
partea de sus a convertizorului 
luminează și aici puternic Ci
neva aduce vestea că ei, oțela
rii gălățeni, și-au depășit sarci
na de plan pe primul trimestru 
al anului cu 21 253 tone. Și n- 
ceastă veste le luminează fe
țele și mai puternic decît co
roana de foc din partea de sus 
a convertizorului. Maistrul 
Gheorghe Baba. președintele 
comitetului sindicatului de la 
oțelărie. iși subțiază privirea 
gîndindu-se probabil la efortu
rile care stau la baza acestui 
bilanț favorabil. Că asa este, ne 
convingem imediat, cînd incepe 
să ne spună nume și fapte, 
clnd insistă să nu uităm a men
ționa situarea mereu pe primul 
loc In ultimele 6 luni a schim
bului condus de tlnărul ing. 
Alexandru Ivănescu. Reținem 
Insă șl o argumentare oare
cum... teoretică. ,,La noi, timp 
înseamnă oțel, ne spune mais
trul Baba. Cu cit economisim 
mai mult timp, cu aflt elahn- 
răm mai mult oțel. 51 otelul 
elaborat peste plan este un me
tal prețios".

Intr-adevăr, la oțelăria Com
binatului siderurgic Galați, 
factorul timp se află la Inc do 
cinste. Eforturile pentru Înde
plinirea și “depășirea planului 
Înseamnă aici în primul rlnd 
eforturi pentru scurtarea dura
tei de elaborarp a șarjelor, 
eforturi pentru sporirea numă
rului de șarje pe schimb, efor
turi pentru sporirea duratei In
i'dir ii convertizorului etc. Adi
că per.tru a rîstiga minut? ri 
ore prețioase, pentru a nu risipi

lucrează din 
de comandă, 
comenzi, ur- 
de elaborare 

permanent in 
de foc din

secundele, pentru a fi mereu 
în funcțiune convertizoarele.

— Să lntîrziem asupra cltor- 
va demersuri in vederea spori
rii timpului pentru oțel, ne 
propune maistrul Gh. Baba. în 
primul rînd, am acționat pen
tru a crește durata inzidirii 
convertizorului, lulnd măsur5 
pentru îmbunătățirea calității 
dolomite! si inzidirii. Doi ingi
neri, Ion Ernei și Mihai Preda 
și subsemnatul, fiecare pe cite 
un schimb, am trecut la obser
varea atentă a procesului dp 
elaborare. Așa am constatat că 
timpul de staționare a conver- 
Mzorului pe orizontală la 
luarea probelor nu era contro
lat riguros. Se rămînea cu con- 
vertfzorul pe orizontală pînă 
sosea rezultatul probei de la 
laborator, sau pînă se cerea o 
probă. Aceasta afecta zidăria, 
adică durata de funcționare a 
convertizorului.

Tot pentru a spori durabilita
tea. prim-topitorul Alexandru 
Stoica, Erou al Muncii Socia
liste și maistrul Alexandru So
clu au propus noi soluții pen
tru folosirea lăncilor, Indiscu
tabil, acestei măsuri și celor 
enunțate mai sus de maistrul 
Baba li se datoresc multe tone 
de oțp] realizate peste plan. Să 
nu uităm că sînt măsuri care au 
necesitat' multe eforturi din 
partea oamenilor, căutări de 
săntămîni si luni de zile.

Timp pentru oțel. Cu mai 
nTulte luni In urmă tlnărul in.g. 
Gheorghe Preotul îmi vorbea 
despre încercările de a stabili 
un nou grafic pentru introdu- 
£ er?â șarjelor Ia laminorul 
slebinfi. Acum Constantin Albu,

Colectivele de muncă de p? 
platforma industrială de la 
Copșa Mică se anunță din 
nou candidate la ocuparea 
primului loc în întrecerea 
socialistă ^dintre întreprinde
rile sibiene. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii acestor 
colective au livrat plnă acum 
peste plan mai bine de 2 000 
tone de acid sulfuric, negru 
de fum, metale neferoase șl 
alt? produse chimice și me
talurgice. Astfel, colectivele 
Uzinei metalurgice de meta
le neferoase și Uzinei 
„Carbosin" au depășit, 
pe acum, angajamentele 
male In cinstea zilei 
1 Mai. Se estimează, 
baza ritmului înregistrat in 
această primă parte a anu
lui că angajamentul anual 
de a da economiei naționale 
a producție suplimentară în 
valoare rle 27 milioane lei. 
va fi substanțial depășit.

PESTE PREVEDERILE 
PLANULUI

Întreprinderile industriei 
rllimice din județul Timiș, 
cinstesc apropiata sărbătoa
re de la 1 Mai, cu însem
nate sporuri de producție, 
obținute pe scama creșterii 
productivității muncii și a 
utilizării cu randament mă
rii a tuturor capacități lor de 
fahricație. Pe aceste căi. 
chimiștii de la Uzina „Azur", 
de pildă, au furnizat 
prevederile planului 
note cantități de lacuri, 
selc. rășini 
nuri și alte 
Ion re totală 
lioane lei.

de 
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de
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Vizita șefului statului român 
în Olanda s-a încheiat cu rezul
tate deosebit de bune, reprezen- 
tînd o contribuție importantă la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, corespun
zător propriilor lor aspirații 
interese, cauzei înțelegerii 
colaborării în Europa și în 
me. Prin exponenții cei mai 
seamă ai celor două popoare 
fost exprimate sentimentele 
ciproce de stimă și 
dorința comuna de a 
pentru progres și pace. „Sîntem 
pe deplin mulțumiți de rezulta
tele vizitei** — a declarat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la în- 
tîlnirea pe care a avut-o cu re
prezentanții presei olandeze".

întrevederile pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu le-a a- 
vut cu acest prilej cu regina Iu
liana, convorbirile cu primul mi
nistru și cu alte personalități ale 
vieții politice și economice olan
deze au dovedit și de această 
dată importanța și utilitatea con
tactelor la cel mai Înalt nivel. 
Au fost evidențiate noi posibi
lități și mijloace și s-a convenit 
asupra extinderii și intensifică
rii relațiilor bilaterale în multi
ple planuri a cooperării econo
mice, tehnico-științifice și cul
turale.

In dorința comună de a răs
punde aspirațiilor de întărire a 
tradiționalelor legături priete
nești dintre cele două state, de 
T spori aportul lor comun la 
cauza conlucrării și securității în 
lume, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru o- 
landez au semnat Declarația so
lemnă în care sînt înscrise prin
cipiile relațiilor dintre România 
și Regatul Țărilor de Jos, bazate 
pe egalitatea în drepturi, res
pectul independenței și suvera-

•• 
lu
de
au 
re- 

prietenie. 
colabora

nității, neamestecul în trebu
rile interne și avantajul reci
proc. Prin spiritul larg, generos 
și principial, Declarația solemnă 
depășește cadrul relațiilor bila
terale, constituind o contribuție 
de preț la promovarea climatu
lui de destindere în viața inter
națională, a principiilor care tre
buie să guverneze raporturile In
tre state.

Așa după cum a consemnat și 
presa olandeză, în numeroase 
rînduri, vizita șefului statului 
român a avut un puternic carac
ter de lucru. Au fost relevate, încă 
o dată, deosebit de elogios per
sonalitatea remarcabilă a preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, sti
lul său de lucru, neobosita sa 
activitate. „în concepția dum
neavoastră — spunea regina Iu
liana. adresîndu-se președinte
lui Ceaușescu — este integrată 
ideea de progres a omenirii".

întreaga desfășurare a vizitei 
oficiale în Olanda a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rezultatele 
sale fructuoase au fost urmărite 
cu deosebit interes, 
satisfacție de 
popor. Acum, 
Capitală, mii 
teni au venit 
tîmpine pe 
Ceaușescu, să-i exprime, 
ziast, 
buția sa personală, deosebit de 
valoroasă, pe care și de această 
dată a adus-o la dezvoltarea re
lațiilor prietenești și de colabo
rare ale României cu toate sta
tele, la înfăptuirea securității ți 
înțelegerii internaționale, la creș
terea prestigiului țării noastre în 
lume.

La aeroportul Băneasa, la 
coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi-

cu deplină 
întregul nostru 

la înapoierea sa în 
și mii de bucureș- 
la aeroport să-l in
to varășul Nicolae 

entu- 
mulțumiri pentru con tri

(Agerpres)
(Continunrg în vag. a lll-a)

125 DE ANI DE
LA REVOLUȚIA

DIN 1848

ION CHIRIC

cu însufle-
Foto: O. PLEC AN

modular
de ACULIN CAZACU

»1

• LAUREAȚII

.MIHAI [MINESCU-

• LITERATURAÎN PAG. A III-A
DOCUMENT

<Cunttnuure in duh a IV-ni

In pagina a 4-a

Ceaușescu 
conducători

I IMPERATIVELOR ACTUALEI CAMPANII

!• RITM
!• CALITATE

nați cu multă căldură de tovară
șii Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Ridul eseu, Virgil Tro- 
fin, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Emil 
Dragănescu. Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Stefan Voi tec., Iosif Banc, Con
stantin Băbălău, Petre Blajovici, 
Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Gere, Inn Ioniță, 
Vasîle Patilineț, Ion Pățan, Ște-

fan Andrei, Ion Dincă. cu soțiile. 
Erau prezenți membri ai C C. 

al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, personalități ale 
vieții noastre științifice, cultu
rale și artistice, generali, ziariști.

Au fost de față Josephus 
Veling, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Olandei la Bucu
rești, cu soția, șefi ai misiunilor 
diplomatice, alți membri ai cor
pului diplomatic.

Miile de bucureșteni. expri- 
mîndu-și sentimentele de pro
fundă stimă și prețuire față de 
conducătorul iubit al poporului 
nostru, l-au aclamat 
țire.

Tovarășul Nicolae 
dă mina cu ceilalți
ai partidului și statului, răspun
de cu multă prietenie călduroa
sei manifestații a cetățenilor 
Capitalei.

PLECAREA DIN AMSTERDAM
Vineri, 13 aprilie, s-a înche

iat vizita oficială in Olanda a 
președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La ora 10,00, solii poporului 
român părăsesc Palatul regal 
care, în timpul vizitei, a fost 
reședința oficială. în acordu
rile fanfarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de Maiesta
tea Sa Regina Iuliana și Alteța 
Sa Regală Bernhard. Prințul 
Țărilor de Jos, se îndreaptă 
spre mașinile cu care vor ple
ca spre baza aeriană Ypen
burg. O companie de gardă 
prezintă onorul.

Sînt prezenți comisarul re
ginei în provincia Olanda sep
tentrională, primarul Amster
damului, guvernatorul militar

al capitalei olandeze, membri 
ai Curții Regale

Din partea română sînt pre
zente persoanele oficiale care 
ap însoțit pe președintele Con
siliului de Stat.

La baza aeriană Ypenburg 
vin în întîmpinare primarul 
localității Rjswijk, președinții 
celor două camere ale Parla

mentului. primul ministru, mi
nistrul afacerilor externe, am
basadorul Olandei la Bucu
rești. alte persoane oficiale.

Președintele Consiliului de 
Stat al României, și Regina 
Olandei trec în revistă garda 
de onoare.

înalții oaspeți români iși iau 
rămas bun de la gazde. Se in
tonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. 
Avionul prezidențial decolea
ză,, îndreptîndu-se spre patrie.

COMUNICATUL COMUN 
ROMÂNO-OLANDEZ

peste 
însem- 
i, vop- 

sintefice. sSpu- 
prnduse în vi
de peste lfl mi-
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lnvătămîntul

Idee noua, experimentata cu curaj în multe locuri, învă- 
țămîntul modular ni se aferă deopotrivă ca soluție și pers
pectiva. Educația deschisă și permanentă, individualizarea 
procesului de învățare, îmbinarea logicii predării cu logica 
funcțiunilor in sistemul de invățămînt, recurența și alternanța 
rapidă o obiectivelor și mijloacelor definesc premisele învăță- 
mintului modular.

Modulii sînt mari unități de informație decupate din mate
ria de învățat. Multitudinea acestor unități creează posibilita
tea combinării lor variate în seturi de itinerorii pe care le 
poate parcurge elevul la alegere, după capacitățile și nevoile 
sale. Tradiționala programă de studii, punctată adesea de 
rigori metodice care încorsetează inițiativa și creativitatea, 
este complet depășită intr-o concepție modulară. Itinerariul 
sau drumul critic pe care il parcurge elevul in însușirea 
cunoștințelor ii corespunde acestuia pe depiin. Elevul nu 
mai este obligat să-și ajusteze informația de care dispune în 
raport cu media grupului. El evoluează in raport cu propriile 
sale puteri intelectuale și iși conjugă eforturile cu ceilalți în 
măsura în care obțin aceleași „credite" sau rezultate.

Posibilitatea parcurgerii mai multor itinerarii în însușirea 
aceleiași informații face invățâmintul mai simplu, mai dina
mic, mai eficient. Ea înlătură corsetul distribuției unui ciclu 
de invățămînt în ani de studii și propune ca „verigi” sau 
„noduri" ale rutei profesionale mai multe seturi de moduli 
care pot să fie parcurși în chip optim. Evident că nereușite!? 
pot fi prezente, in acest caz se prevăd, după natura insuc
ceselor, moduli de recuperare, moduli intermediari, moduli 
complementari. Elevul intrat in deriva insuccesului nu este
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Integrată organic în marele 
avînt de Înnoire revoluționară 
care a cuprins Europa la sfîr- 
șitul primei jumătăți a veacu
lui trecut, revoluția română de 
Ia 1848, a reprezentat un eve
niment cu rădăcinile puternic 
ancorate în solul românesc, În 
realitățile social-economice și 
politice din țările române, ex
presia năzuințelor seculare le
gitime de dreptate socială, uni
tate și independență națională 
ale poporului român. Definind 
cu magistrala-i judecată isto
rică rostul revoluției pașoptiste 
din țările române în ansamblul 
mișcării revoluționare din Eu
ropa, marele om politic și în
flăcărat patriot Nicolae Bălces- 
cu scria : „Revoluția română 
de la 1848 n-a fost un fenomen 
neregulat, efemer, fără trecut 
și viitor, fără altă cauză decît 
voința întâmplătoare a unei mi
norități sau mișcarea generală 
europeană. Revoluția generală 
fu ocazia, iar nu cauza revolu
ției române. Cauza ei se pierde 
în zilele veacurilor. Uneltitorii 
ei sînt optsprezece veacuri de 
trude, suferințe și lucrare a po
porului român asupra lui în
suși*.

în perioada descompunerii 
feudalismului și închegării ca
pitalismului, proces îndelungat 
și complex început in Transil
vania încă din prima jumătate 
a veacului al XVIII-lea iar în 
Tara Românească , și Moldova 
ceva mai tîrziu, în ultimele de
cenii ale veacului al XVIII-lea 
și în prima jumătate a celui de 
al XIX-Iea au loc, în țările ro
mâne, profunde schimbări so
cial-economice și politice. Este 
perioada în care, ca urmare a 
dezvoItării forțelor de produc
ție și, pe această bază, a divi
ziunii sociale a muncii, econo
mia românească înregistrează, 
pe toate planurile, pași impor
tanți in direcția afirmării rela
țiilor de producție capitaliste, a 
nașterii noului mod de produc
ție corespunzător realităților so
cial-economice și politice ce se 
statorniceau în țările române. 
Deși frînat de o serie de fac
tori interni și externi, între 
care dominația relațiilor de 
producție feudale, starea de de
pendență a maselor largi țără
nești, lipsa unei piețe naționale 
unice, la care se adaugă exis
tența apăsătorului jug străin — 
otoman și habsburgic — pro
cesul ireversibil al dezvoltării 
capitaliste a societății românești 
devine tot mai evident. Creș
terea forțelor de producție este 
însoțită de o serie de schimbări 
structurale în dispunerea forțe
lor de clasă, de o tot mai ac
centuată ascuțire a tuturor 
contradicțiilor orînduirii feu
dale.

Treptata integrare a econo
miei românești în schimbul in
ternațional, datorată mai ales 
tratatului de la Adrianopole din 
1829 prin ale căTui prevederi se 
făcuse o puternică breșă în mo
nopolul otoman asupra Princi
patelor, a atras după sine creș
terea simțitoare a producției 
agricole, a interesului boierimii 
de a găsi noi căi și modalități 
de sporire a producției de ce
reale marfă destinată pieței. 
Denumit, pe bună dreptate, de 
Karl Marx „Codice al muncii de 
clacă", Regulamentul organic a 
dat un cadru legal tendințelor 
boierimii feudale de a deveni 
stăpînă absolută, de tip bur
ghez, asupra unei treimi din 
moșie, a reglementat dreptul 
de folosință al țărănimii asupra 
celorlalte două treimi în așa fel, 
încît, pe de o parte să o aducă 
într-o stare de dependență ac
centuată, iar pe de alta să ducă 
în timp la totala ei deoosedare. 
Totodată, Regulamentul organic 
obliga pe țărani la 12 zile de 
clacă pe an cu nart (nor
mă), ceea ce făcea ca timpul 
de muncă real să ajungă, 
după estimările lui N. Băl- 
eescu la 56 de zile în Țara

LAUREAȚII CONCURSULUI
DE LII^I^AIURĂ „MIHAI EMINESCU"
Cea de a 16-a ediție a con

cursului de literatură română 
„Mihai Eminescu^ a reunit par
ticipanta la faza finală în ora
șul Iași, vechiul c^^ntru cultural 
al Moldovei, care păstrează cu 
profund respect amintirea mari
lor clasici. Cei 342 de finaliști ai 
concursului, început cu 20.000 
de parttâțMftii, s-au bucurat de 
tradiționala ospitalitate a gazdelor 
irad^u^să într-un bogat program 
din care n-au lipsiri vizite la prin
cipalele muzee, case memoriale, 
monumente de artă, întilniri cu 
personalități ale vieții social-ar- 

tisHce.
Concursul a evidențiat, cum 

afirma și tovarășul prof. dr. Ion 
Hangiu, secretarul Societății de 
științe filologice, „o pregătire 
sistematică, un bagaj bogtrt de 
informație, multă sensibilitate în 
tratarea temei (lașul — veche 
cetate de cultură r^mâne^ască), 
capacitate de exprimare a unor 
viziuni originale. De altfel, fap
tul că numărul finaliștilor a 
crescut cu peste 1100 față de 
anul trecut, dovedește un vădit 
progres în pregătirea participan- 
ților". „In ansamblu, ne spunea 
și președintele comisiei, prof dr. 
doc. Dumitru Păcuraru, buna 
pregătire a produs și fur^i^tlui di
ficultăți în departajarea premii
lor. Confruntare a talentelor, ce 
trebuie cu grifă cultivate, con
cursul a fost, In același timp, pri
lejul unui fructuos schimb de 
experiență. In ace^t sens, remarc 
succesul sesiunii de comunicări 
a elevilor. Polenlcile ar^me^- 
late, simțul analitic, îndrăzneala 
unor puncte de vedere originale, 
care au însoțit lucrări ca: „De 

I _

Românească și 84 în Moldova. 
Pe linia sporirii producției 
marfă destinată pieței, asistăm 
în țările române la extinderea, 
prin defrișarea suprafețelor 
cultivate, la intensificarea cx- 
filoatării țărănimii dependente 
n condițiile stipulate de Regu

lamentul organic, folosirea de 
semințe selecționate, creșterea 
unor vite de rasă, aduse chiar 
din import, introducerea în 
cultură a unor plante industria
le, rotarea culturilor, a irigați
ilor, utilizarea, deși pe «cară 
redusă, a uneltelor mecanizate 
de mare randament pentru 
acea vreme, inițiativa înființării 
unor societăți și comisii agri
cole, organizarea de expoziții 
agricole etc.

Dominația relațiilor feudale în 
acest important sector al vieții 
economice al țărilor române.

j 125 de_ani delaWT
LjB revoluția din Ti M

„CAUZA El SÎNT
OPTSPREZECE VEACURI
DE TRUDE Șl SUFERINȚl"

regimul perimat al ellcii și al 
iobăgiei paralizau însă dezvol
tarea capitalistă a agriculturii, 
introducerea pe seară mai largă 
a progresului tehnic In perioa
da premergătoare revoluției de 
la 1848. proprietatea feudală din 
cele trei țări române deținea 
cea mai mare parte a pămirtB- 
lui, în timp ce clăcașii si ioba
gii reprezentau peste 80 Ia sută 
din totalul țărănimii. Din apro
ximativ 400 000 de familii țără
nești existente în Tara Roma
nească peste 300 000 se găseau 
în stare de dependență fată de 
feudali. In Transilvania asiatim 
Ia un accentuat piecas al creș
terii numărului jelerilor. ță
rani lipsiți cu totul de pămlr.î 
sau cu un lot insuficient pen
tru a hrăni o familie. Profund 
nemulțumită de starea sa de 
dependență, <<e lipsa de pămî-r. 
exploatată nemilos în cadrul 
asupritorului regim al clicii în 
Tara Românească și Moldova 
și al iobăgiei în Transilvania, 
țărănimea. vital Interest! în 
desființarea exploatării feudale 
și emanciparea sa socială prin 
împronrietârire cu pămîa*, va 
constitui forța principal* ne 
care se va fi sprijinit burghezia 
!n revoluția de Ia 1848.

Dezvoltarea forțelor de pro
ducție în perioadă destrămării 
orînduirii feudale, ca și ■dîn- 
cirea diviziunii sociale a mun
cii au dus nemijlocit la o rarfa 
dă creștere a meșteșugurilor, 
în special la orașe, și la apari
ția primelor forme industriale 
de tip capitalist. Datorită ce
rințelor pieței și ale vieții eco
nomice libere apar meșteșugu
ri noi, se accentuează speciali
zarea celor care le practică, 
mica producție de mărfuri de
finind ponderea cea mai însem
nată în ansamblul industriei 
românești din prima jumătate 
a veacului trecut Așa, de pildă, 
dacă în 1832 existau în Moldova

la. apa vie a foiaierulul ia bas
mul cult* — Anca Culceag — 
București, „Structuri rem■rtlae 
în opcra lui D. Ste^la^rai** — Vic
tor Rusu — Suceava, „Ton Sla
vici la Timișoara* — Gabriela 
Munteanu — Timișoara, sînt au
tentice justificări pentru o oii- 
toare carieră filologică.

In orice caz, chiar dacă pre
miile și mențunile, în număr de 
72, au răsplătit pregătirea repre
zentanților a numai 25 de județe 

și municipiului Buc^/ești, toți 
concurența au avut de ciștigut. 
Dar, iată lista laureaților.

ANUL l. Premiul I — Liviu 
Papadima, Liceul „1. L. Cara- 
giale“ — ; Premiul l

de C.C. al U.T.C. — O
livia Diaaer*sa■, Liceul „T. Vla- 
dimirescu* — Tg. Jiu; P^iemiul 
H — Vaierica Hopîrtean, Liceul 
nr. 3 — Craiova; Carman Su- 
blnsahi, Liceul „N. Bălcescu“ — 
Bucureștt; Premiul III — Mini
na Popescu, Liceul de muzică — 
Iad; Maria Barbaciaru, Liceul 
pedagogic Caransebeș.

ANUL II. Premiul I — Liana 
Gui, Liceul nr. 2 — Oradea; 
P^^^iul I acordat de C.C. dl 

5 080 de meșteșugari. în 1847, 
numărul lor depășește cifra de 
12 000. Totodată, creșterea pro
ducției agrare. în condițiile in
tensificării schimburilor de 
mărfuri, a impulsionat apariția 
unor Întreprinderi industriale 
bazate pe relații capitaliste de 
producție. Asistăm în această 
perioadă la o simțitoare crește
re a manufacturilor, întreprin
deri de tip capitalist bazate pe 
diviziunea sociali a T.u-.ci 
care utilizează pe «rm* tot mai 
largă forța de muncă salaria-ă, 
la o Intensificare a ritmului ce 
dezvoltare a industriei extrac
tive și prelucrătooe. la o tot 
mai mare diversificare a ramu
rilor industriei u*ore si ali
mentare. la o tot mai m-ută 
preocupare in direcția dezvol
tării căilor si mijloacelor de 
transport mnii a impulsiona

lirgrw ptețr tnteme.
în Tans-2.va-reiia poDceaol

transf^rsări* ștti:*’?lor meste- 
sugăresri barei» pe eooarația 
ihnoU fa —^^iiufai^wri de op 
capUa-j»- Laregistre^^ un ritm, 
mai vfx La iffaj.- ul seclul-ri 
al XTiii-fea k în primei* de

ale ce»-r. al XIX-Iea,
*i*m*n t? bcrgbeze, maiștri și
mai ales o serie de negustori în- 
flfațȚiar o întreagă rețea de 
-■-uuarmrl tare prernU deja 
raract^ișt^^-fi* u-or latrece.a-
der *a-:-2i*e. fa -adml căora 
sistemul aracei! sasariat* se ge- 
ne-at«ț*-izăL

Reiațdle feudale de produc
ție. Dxfirile car? bara- stator
nicirea modului ce producție 
capitalist, ca si lipea race ca
pitaluri suficient* firtsn dez
voltarea industriei mâacstL 
Industria țărilor rmtfr.* avea 
resurse rufidert* cara sări asi
gure o d»zvc'»a.re mai arapU, 
dar pentru aceasta era necesa
ră desrămsarea ei dm lanțurile 
feudalității prin armele revo- 
luțici.

Creșterea omdsețBei în agl- 
cvl.te.r4 și fa fadussriie. pm.ces 
l-cen-ur o dată ea ^^-erSl nea 
-■o-tt^■l■m ,—U spe-irea cesin- 
ț*lor pacta: interne si extern* 
au deermmat o mioara in- 
tcrsifiaare a s:bim.bc-illr■. o tot 
ma: a-sAcrtl dezrotare a cir
culației t■r-LB-Ter Se înregis
trează. de ■sesa-ea, craatezea 
-■■măm orașelor si «faruri
lor, sporirea rapidă a celor 
care popaias cmrei* urbane, 
diverșii.carea s soaria.lizarea 
tor ma . atcraaț■:â a erup■țlal 
erășaril■e^ si •fr^vețclcr Sta
rea d* dependență în care se 
afla «■xri-iatca ceEar^-iar urba
ne sdrjare■ derrottar-ea aces
tea. □ravoaa p-rni-«8* se- 
mUku-m si azi tații fa rfaduri- 
le .JCștașugBrile- și cer■e‘da-- 
țător. al* maselor eri senari fa 
ansamblu. De aceea, nu fatîm- 

U.T^jC. — Rozaur» NăsUse, Li- | 
ceul J. L. Cttaae — Pto- ' 
iești; P^^^^ n — CăUin Fihca. 1 
Ucful Drăgiștm', Idei; Pre- | 
m^tl III — Cerisa-^^^^ ■
Moisei. Lice^ JD. GhomT - j 
Cî^ndan^E MuuC; Emilia ffiaj. ; 
Liceul pedagopc — Ba^ Mart, | 
.Mj^niena Nazațâ. JZ. Km-
modemianHana* — București.

AN^’L III. Prem^ l — Doi- 
n Spimean^ ar. 3, Tur-
nu S*e arm ; P^nm^ I o^^d^ 
de C.C. al U.T.C. — Din Că
lin, Liceal J. SUcf — Anal; 
Premiul II — M„vria Ioresc■. 
Liceul nr. 3 — Craiova Mioara 
Zehan. L^^ „UnM" — Foc
șani : Premiul III — Dana Ceaf- 
că. Liceul nr. 2 — Ploieti ; Tra
ian Velea, .S- Btmuțiu"
— Stmleul Sdcaniei.

ANUL IV. 1 — Car
men Sasu, L^^ economc —
— Brașov ; pranuui I acordat de
C.C. a^ U.T.C. — Anca Culceag. 
Liceul „T. Vladinirelcu“ —

II — Maria
na ScRjUar, Liceu nr. 2 Făgă
raș : Pr^^^ III — Costm Tu- 
chiu. Lic^ ^AL. l. Cuza“ Plo
iești ; Adrian Pintea, Liceul nr. 
2 — Oradea; Ruxandra Censt■r- 
-irescu. Liceul „Gh. Sincai* — 

B^tc^r^Ftii
ANUL V, Premiul II — i^rn 

La za, Li^l pedagogic ,J. Vul
can" — Oradea ; HI —
Maria Ghiță, pedagogic
C. Lung Muscel.

ANUL II, șc^l^ profesionale, 
P^miul III — Dumitru Tuhuț, 
Scoala profesională Zlatna — 

AAxa

C. STANCULESCU

plâtor tocmai din acest mediu 
urban, se vor recruta principalii 
conducători revoluționari și In 
bună măsură baza de masă a 
revoluției de la 1841.

Piața internă depășea ca<dr il 
mărginit al fiecărei țări româ
nești si ea tindea, mai ales în 
perioada premergătoare revolu
tei. sâ cuprindă întreg terito
riul locuit de români. îr.că în 
1779 can^laria aulică pentru 
Transilvania remarcase „strln- 
<a legătură dintre marele prin
cipat al Transilvaniei și pro
vinciile vecine ale Munteni
ei și Moldovei*. îr prima 
jumătate a «ecolulBi al XIX- 
lea procesul de lărgire a 
pieței interne naționale din
colo de hotarele politice de
venite anacronice in condițiile 
formării si dezvoltării națiunii 
române, s-a accentuat din ce în 

ee ma! mUlt Ir această direc
ție au foat î-cheiate o serie ce 
convenții comei claie succesive 
Intre Moldova și Tara Româ
nească- între acestea ■mintim 
pe cea din 1835 și mai ales re 
-ea din 1M6. în temeiul căreia, 
•■ccp-nd de ia 1 ianuarie 1848. 
vama dintre cela două țări a 
fast dasfiirțată, i-s-itui-du-sa 
■un sistem vasal ■nic

Se poate aprecia că. dezvol
ta-? a forței tn productive. apa- 
rita teicr dfadi forme ale in
dustriei maă■niz■^a. oriantarea 
•ere o-ratî a pr^^^ucției cerea
lier? a marelui domeniu, d*z- 
OfeeM «Borteai șt MbptM 
« zie^ i-t*r-a si externe -■ 
ur. puteau faeâpaa !■ tiparele, 
deven^e te* mai strimt*, ale 
-cIk-Stt feudal*. Intre forțele 
procifcrive dezv^tate si relați
ile feuda'* î-vechit* exista o 
arutâ ma-radțrția, ceea ca du
cea 'a —;•■•*■ imperioasă a 
li^jhidării p* cal* revoluționară 
a •■md^utri: feudala. car* în
că ușa cragras•ul general al so-

•hm^-sci d* destrămora a feu- 
ii^ ^Km-ni- z. si de ■»aemsl■ma a 
rs~ --alțsmn?T a r*t**mlmat 
aci-a. transf^măr. fa structu
ra soci^t si fa di«t>-£*rea for- 
țele-r de clasă. Ca urmare a 
crașterii producțiai m■r■f■atu- 
-iler. comerțul capătă o pon- 
dere toc mai marc, reuftr■l na- 
gr«•..erile^ tooeșt* din ce în ce 
ma: mult, alături de mașt*«u- 
gari. ei cons^tBind o part* în- 
sernată a populației orașalor 
și tirgurfl^.

Din ^trd■r-jc ■aaste-a sa ri- 
Acă o nouă clasă, b■rgharl■. 
purtătoare a nnului m.od de 
nra■duațle capitaUst, ruparior ce
lui feudal davenit frînâ în dez- 
v^-lta^a tede^ățli. Aap^rațiile 
^■re obtir*r*a d* drepturi și 
libertă^ al* acestei noi clas*.

Zil^ de vacanță. Foto: ST. WEISS

„NOI, ÎN VACANTA”
Nc-am găsit la Pîrîul Rec* 

colegii de la Liceul „Dimitria 
Cantemirr*, cazați împreună cu 
*l*vi ai Liceului 43 și ai Școlii 
generale -r. 5 din Bucuraști, i- 
cadrul u-ei tabere de 7 zile, or- 
g^-izatâ d* BTT. Erau cu toții 
la sala clubului, de unde răzbă- 
t*a pi-ă la -oi muzica. Prin fe
restrele ușor luminate, siluete 
tirerc ne cheamă cu glas de 
umbre spre mirajul ce se chea
mă dans. Se dansa îrtr-o încă
pere in care, judc^rd după pra
ful ce sa zbenguia prir atmo
sferă, -ime-i, -ici clcv, mial în- 
grijlte-, nu pusese de mult mă
tura „D* altfel, îmi povestea 
ur alev de la Licaul 43. care po- 
ser■ u- mag-etefen și care 
sc ocupa cu organizarea dan
sului, cu gr*u, și asta nu
mai î- ultimii* zile, am obți
nut ca sala clubului să fi* des
chisă toată ziua". De fapt, ■ 
spune „club* e cam impropriu 
de zis. D* aae^r, el posedă in 
dotare vreo 6 mcse de șah. o 
masă de tenis, un televizor. C* 
păcat i-să că lipsesc piesele de 

a cărci putere eceremiaă s* 
găsca in aontlruă creștere, se 
loveau de privilegiile boierești, 
de menținerea perimatului sis
tem feudal și de perpetuarea 
apăsătorului jug habsburgic și 
otoman asupra țărilor române. 
Burghezia, noua clasă în dcz- 
votarc. era stânjenită și vcșnic 
nemulțumită de existența pri
vilegiilor feudale -■-c permi
teau numai boierimii să îrfiirțe- 
z* târguri în scopul v■le-ifiaării 
produselor ■gricele și manufac
turiere, dc privilegiile fiscal* de 
care beneficia în exclusivitate 
feudalitatea și de aceea, burghe
ziei. clasă în plină ■saenslune, 
îi revenea misiunea istorică de 
a conduce lupta poporului ro
mân pentru răsturnarea erîr- 
duirii feudal* și înlocuirea ai 
cu cea capitalistă, aeresp■rră- 
te■re realităților socl■l-caore- 
micc și politice existenta în ță
rii* române în preajma revo
luției c* la 1848.

Folosirea pe scară tot mai 
largă dc cătrc burghezie a 
muncii salariate dă naștere la 
o nouă clasă seal■lă. aflată 
încă la începuturile formării 
sai* i proletariatul.

Schimbările structurale aco- 
romiac. sociale și politic* sur
venit* în evoluția țărilor româ
ne. cvidcnțiau tot mai mult 
criza de sistem a er!rd■irli 
feudale. P* planul relațiilor so
ciale, acest fenomen s-a mani
festat prin adîn-ire■ tot mai 
mult a ■rtagonismelor de clasă. 
P^^nalp■lclc aortr■di-țil alc 
seaietății românești crau cel* 
dirtra masa exploatată a țără
nimii lipsită d* pămlnt și boie
rimea l■tlfurdi■-ă, dintre a
ceasta din urmă și burghezia în 
aertlruă ■saensiure *coremiaă, 
car lipsită d* drepturi politice, 
la car* s* adaugă contradicția 
existentă chiar în sînul clasai 
boicraști, exprimată prin lupta 
dusă d* boierimea mijlocie și 
mică împotriva monopolului 
aaor^mia și politic deținut de 
marca boierime. To* în această 
perioadă își făcea apariția în- 
tr-e formă incipientă cortr■dia- 
ția dintre burghezie și clasa 
l■arătoriler în formare, car* 
dură revoluția din 1848. va de
veni principala contradicție a 
aeai*tățiL

Se poate conchid* că proble
mele fundamental* cu care era 
confruntată sealctate■ româ
nească în ajunul revoluției 
pașoptista, și de a aărer rezol
vare depindea însăși evoluția sa 
■lrerieară crau : zdrobirea orîn- 
duirii feudale car* aducea cu 
sine implicit desființarea iobâ- 
g:ei. lupta pentru eliberarea 
țârilor române de sub jugul
otoman și habsburgic, strîngerei 
într-un stat n■țier■l unitar, li
ber și independent a tuturor 
tariteriller locuit* de români, 
obiectiv* pe care revoluția d* 
la 1848 le va înscrie p* stin
dardul său de luptă, îrceraîrd 
să le dea o grabnică rezolvare. 
In cursul memorabilelor eve
nimente d* la 1848, nimeni și 
nimic nu a putut șterg* accstc 
obiective fundamentale, expre
sie a răruințcler de libertate, 
seaială. ne■flrrare și ** uritaTe ‘ 
n■țierală izvorîtc din multisecu
lara luptă desfășurată de po
porul român. Deși rămase în 
mar* parte r*razelvate de revo
luția oaș^^istă din cauza unor 
f■ateri interni și cxtcrni, acestc 
deziderat* vor rodi din plin în 
toate marii* momente al* isto
rie: noastre naționale ce au
urmat anului 1848 — Unirea 
Priralpatelor Române din 1859, 
cucerirea re■•îrrârii prin războ
iul din 1877, încheierea proce
sului de făurire a statului na- 
țierai ■ntâar în decembrie 1918 
— ev*rlmert* remarcabil* în 
realizarea cărora masele largi 
populara și-au adus o contribu
ție hotărîtoarc

MARIN FLORESCU 
cercetător ftiințific

șah (nici urmă de vrcura), 
după cum date dispărute sint 
și paletele, mingile și fileul de 
tenis de masă, iar televizorul 
*ste folosit destul d* rar. aăal 
aici da-sul prima■ră. Am cău
tat o explicație pentru starea 
îr care se afla clubul, căci a- 
ccasta este dem-ă de nemul
țumirea elevilor din tabără. Mi 
s-a spus că aparțirlnd BTT-ului 
(deci cei ce organizaseră și ta
băra d* acum), clubul ru este 
cu adevărat deschis d*cît D*r- 
•-b studcnți, cî-d aceștia vi- în 
tabără la Pîrîul R*c*. Piră 
aturci...

Am stat 2 zile acele, la aet■ 
960, ira*rdrr să descopăr mai 
totul despre tabăra colegilor 
mei. Și cite am aflat. î-ce— a
cum să vă povestesc.

Primul lucru d* care m-am 
ln•e-esa• ■ fost mî-carea. „Bu
nă, mi-a spus un coleg d* la 
Liceul „Dimitne Cantemir", 
bună, dar mult prea puți-ă. îți

MIC ÎNDRUMAR ftl VIEȚII PE ORGftHIZftȚIE

DE CE DEPINDE 
REUȘITA 

ADUN^^RII
GENERALE ?

— A foat reușită, nu ? mi s-a 
■d-cs■t sa^^etara comitatului 
U.T.C. pe fabrică. Ați sesizat 
crad — a continuat dumneaei
— și participarea bună la dis
cuții i au vorbit zece inși.

I-am răspuns că sesizasem 
Si... amănuntul cu privire la 
numărul verbiterller dar, pen
tru că tot invitasem cîțiva 
membri ai ergarlr■țlel la o 
discuție, după adunare, am pro
pus o ■naliră comună.

Cum primul punct al erdirei 
de zi a pus în atenția ad■ră-il 
generale ■n■lira irvățămînt■lul 
politic, eficienta lui în produc
ție, dc ■IcI am pornit discuția, 
îrvățămdnt■i pelltia in organi
zația sactorului II tura I de la 
Fabrica dc confecții din Brăila
— dc ■d■r■rea acestei organi
zații a vorba — se afla la ju
mătatea ciclului iar ■raiir■ lui 
era binevenită, mai ales că în 
accst timp, dc la dasahidere și 
pînă acum, s-au observat și 
unele lipsuri ce se caraau re
mediat*. Așa că asupra rc-csl- 
tății includerii ■nei asemenea 
tcm* pe ordinea dc zi a adu- 
rărll nimeni nu putaa mani
festa vreo rezervă. Semnele d* 
întrabar* au început să apară 
cînd a venit vorba dc fclul cum 
■durăril i s-a oferit o bază d* 
pornire la discuții, de cei cara 
■b vorbit și despre ca au vor
bit

— în adunare tc-ai cam a
prins. ziaîrd că referatul a fost 
așa și așa. i-a reproșat secre
tara comitatului U.T.C. pa fa
brică responsabilei din organi
zație cu rasortul muncii pelltl- 
ae-ldeelegice, dar la îrteami- 
rca lui -b ai dat nici o mină 
de ajutor.

— Da ce, *u știam că asta 
se va discuta ? Nimeni nu m-a 
întrebat nimic. Și de adunare, 
azi am aflat.

- Nu-i adevărat, a intervenit 
■«arcta-a erganirațlel. De acum 
clral zile știai de adunare.

g t„Ba da" ...„Ba -■“, pîră
* «rîad i discuțiile au saea totuși la 

iveală faptul că dacă adunarea 
s-ar fj pregătit dinainte așa 
cum trebuia, în a■ro$tință de 
cauză despre stările dc lucruri 
exacte, despre ce s* vrca mai 
precis de ta îrvățămîntul poli
tic, tinerii ar fi avut altă ati
tudine. ar fi înțeles mai bir* 
ce aveau dc făcut dc acum îr- 
aoio. ar fi discutat mai deschis 
și mai pe înțelesul lor. Estc 
drept că în adunare au luat cu- 
vîntul zeca inși, dar cum ? Toți 
fuseseră rumiți încă înaintea 
dc a intra în sală. Inițial «e 
marsesa pe 13 dar ulterior la
3 s-a renunțat. îr parant^ă 
fic «pus, nici pa cel zece nu 
i-am văzut ccrimd deschis în
scrierea la cuvlnt S-a întrebat 
de la prezidiu i cina s* îrscri* 
la cuvînt ? și fără ca vreunui 
dintre ei să ridice măcar mi

dai și tu scama î- c* măsură 
se poate sătura ■- băiat dc 18 
■ni d* p* urma u-ci aleaațll 
dc 14,50 lei. Darmite ■- pro
fesor". Și, irtr-adevăr, pertru 
cei ce servesc masa in cocheta 
can•ină de la vila „Nicolac Băl- 
ccsau", singura salvare este 
restaurartBl caba-ei. Păcat, 
aăal parte dir banii dați la rcs- 
•auran• ar fi putut, ir•-edușl 
i- aost■l taberei, să mă-easaă 
■locația d* numai 14.50 lei. A
fișat p* ușa cantirei, progra
mul taberei te atrage și îți in
cită curiorl•a•ea. Excursii la 
Cheia, la Rișnov, la Brar, la 
Brașov și la Poiana, Diham și 
la Izvorul Mureșului, la Poiana 
Izvoarelor și la Buște-i. Văzîrd 
antetul BTT-ului. dai să ar*zi 
că T^Ic ■caste ieșiri din peri
metru] ta barei sînt e-ga-lrate 
d* BTT Greșeală. îrsă ! Singu
ra excursie a cărei responsabi
litate BTT și-o asumă este cea 
cu au-ocarui la Bra-. Brașov și 
Peiama Brașov, care intră în 

na s-a anunțat : s-a înscris Io
nica Tănăsulaă, Ancta Nlaelae... 
Și poate că nici acesta -u e as
pectul cel mai nelalocul lui. 
Dar dacă tot li s-a zis să vor
bească, măcar, au atras cu ccva 
atenția adunării ? Părerea se- 
a-*ta^ci comitetului U.T.C. care 
de acum începea să se schim
be, a fost că nu prea. De ce?'

— Păi dacă jumătate din cei 
care au vorbit dcsprc învăță- 
mintui politic mu participă ■IcI 
la îrvățămîrtul politic pentru 
că sînt seraiiști sau sînt cu
prinși în alte forme decît ccl* 
ale U.T.C. cum să atragă aten
ția, spurea dînsa. Cu ce ?

— Atumci de ce m-ați pus 
să verb*sa, i-a reproșat Amcta 
Nicolae. Nu știați asta ?

Și iar învinuiri și dezvinovă
țiri 3 „ru așa ți-am spus să 
alegi verbiterii“, „da ce, știam 
că o să ajungem aiai", „au v-am 
spus di- capul lea■lui că mu 
vreau să vorb*sc-1 atc. etc. Așa 
a ieșit la iveală și faptul că 
.,verbiterii de profesie", în ioc 
să salveze adunarea, cum spe
rase se—et^ra, au făcut mai 
mult rău decît bine.

— Ați văzut, fetelor — a zis 
apoi secretara comitetului — 
Iorica Tănăsuică, cea car* ne 
saet*a îrtotdcaBra dir îraurcă- 
turi, acum mai rău nc-a băgat. 
S-a apucat să spună în aduna
re că am amînat urclc temc. 
De urde știa ? Ea -u partici
pă ia îrvătămimt■i rostru. Estc 
scralistă.

Rugîndu-i să sc oprească ce
va mai analitic, ca să nu zic au- 
tearitia, și asupra celui de-al 
doilea punct al erdimll dc zi 
al adunării, invitații au r*cu- 
mosaut din capul leaul■i că a
cesta a fost de fapt o improvi
zați* de moment. Expunîrd a
dunării cadrul program ai în- 
tra-e-ii „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cinaim■l■- 
iui în patru ani și jumătate* 
așa cum a fost primit dc la ae- 
mitctul municipal U.T.C., fără 
miai o adaptare la specificul fa- 
brlaii, fără nici o precizare cem- 
—*« car* să sprijine întrece
rea, secretara comitetului
U.T.C. voia să încheie totuși a- 
dunarca cu încă un punct la 
ordinea d* zi.

— Punctul al doilea ai ordi- 
nei dc zi — explica secretara 
org■rlratiel — era dezbaterea 
și aprobarea programului de 
■ativltăți p* trimestrul II. Pro
iectul de program pe care vo
iam să-1 supun adunării i l-am 
dat loatiltear*i secretarei da 
comitet să-1 vadă și dumncaai. 
A promis că mi-1 aduce la 
timp, dar cum nu a vcrit cu 
el miai Iraintc d* adunar* și 
mi-l în timpul adunării, ce era 
să facem ?

Am întrebat dc ce nu l-a 
prezentat fără observațiile iec- 
țiitoarci. îl putea discuta și 
îmbunătăți adunarea, la car* 
participa însăși secretara co
mitetului.

— Da, dar aș® ne înțelese
sem, a răspuns secretara orga- 
miz■țiel.

— Nu-i nimic, a oferit atunci 
secretara comitetului soluția i 
facem o adunare fulger pentru 
program.

„O adunare fulger ar fi oar* 
mai bire pregătită ?", m-am în
trebat, gîndirdu-mă că miai a- 
ccasta, care avusese timp bere
chet pentru pregătire, -b ieșise 
din limitele improvizației. Dar 
pcatc că, din discuția p* care 
am purtat-o, cele două secreta
re au înțeles pînă la urmă d* 
c* adurarea ■ccc® nu putea fi 
considerată o reușită.

De față ia cele relatate fiind 
și un sacrctar al comitetului 
municipal U.T.C., mai multe 
vor deduce, poate, și activiștii 
c* au datoria să sprijine și să 
in-rum* erg■riz■tllle. Vor în
țeleg* în ■ccsI fel că pregăti
rii unei adurări trebuie să i sc 
acorde mai multă ■terție pen
tru că. aici. în acest cadru, ti
nerii își formează și aenseli- 
dează multe dir calitățile pen
tru care militează ergarlrațla 
U.T.C., spiritul de răspundere 
pcrtru cuvîrtui dat, combativi
tatea, rlsaipllma, exigența față 
de propriile a-gajamerte.

N. COȘOVEANU

aes•ul taberei și carc, î- cazul 
Liceului „Dimitri* Cantcml-*, 
cu ajutorul ■ror sumare expli
cații, s-a redus ia vizi-area 
Brașovului și a Poicrcj Brașov, 
în rest, fiecare p* contul lui.

Dar să -■ fim totuși răi, căd 
mlal dracul -■ e așa de -cgru. 
Noroc cu -atura — mamă bu
nă — car* a lăsa- cu dărrlaie 
p* fețe visătea-e, pe frunți ve
sele, podoaba *i de bronz. Și 
cînd ai un pat bu-, cînd ai o 
cameră frumoasă și curată, aimr 
■fară păsărelele încearcă să 
intre în vorbă cu tirercțea, cînd 
prietenii ți-s alături, ce co-tea- 
ză oare praful, mîmca-*■ ori 
e-g■niz■rea ?

ANDREI ZINCA 
elev

P.S. Trebui* făcut c*va, și 
asta ci- mai urgent, pentru îrfi- 
ințarca unui punct medical la 
cabana Pîrîul Rece. Est* inad
misibil ca nici măaa- o cu-ie cu 
spirt, vată și t'fon să -■ se 
găsească prir împrejurimi.

90 de ani de 

ia apariția 

revistei

torială *xtr*m de scurtă — 
au apărut numai 7 numere, 
da-atc într* 15 aprilie 1883 
și 15 augusr al aceluiași a
— revista „Emanciparea", -i- 
pări-ă de Cercul socialist din 
București, a reușit, la vremea 
respectivă, să s* impu-ă ca 
■- orga- de presă deosebit 
de combativ, ocupînd un lo
de ci-s-* în Publicistica so- 
alalistă dir țara noastră car* 
a slujit cauza mișcării revolu
ționar* a proletaria-ului ro
mân. „Emanciparea", prin 
articolele publica-*, și-a adus 
o ae--rib■ție de scamă la -re- 
zir*a conștiinței aentempera- 
mlier, a mili-a- cu cens*av*n- 
tă în favoarea lup-ei pentru 
apăraraa drepturilor maselor 
populare, a demasca- cxploa- 
-area și abuzurile unui regim 
seaiai-peiitia -eaațlo-a- și co
rup-.

Co-sultî-d restrî-sa aeicc- 
ție a revistei vedem că mem
brii ael*ativulul redacțional, 
al cărui -*p-ez*n-ar- de frun
te a fost remarcabilul publi
cist Consta-Tin Bacalbașa, au 
■be-ra- ■- larg registru d* 
probleme legate de situația 
sodală, pelitiaă și 'dt-ologică 
a -impului. Propu-î-dB-și să

emanciparea

• I
t

lup-* „p*n-ru a răspîndi în 
popor adevărurile aaenemice, 
moralo-politice, p*ragegrae 
etc." revista a desfășura- o 
laborioasă activita-e d* popu
larizare a ao-a*pți*l materia
list*, marxiste, despre ium* 
și viață (î- revistă au apăru- 
fragmente di- lucrarea lui 
Karl Marx „Capitalul", co
mentat* dc Amtem Bacalbașa), 
a promovat lupta pertru pro
pășirea *cememlaă, politică și 
a■l-■-ală a maselor. Centri- 
b■lmr ia răspîmrlrea adevăru
rilor științei, „Ema-alpa-ea" 
s-a situa- pe poziții ofensiva, 
combătî-d prejudecățile și 
misticismul, promovind ateis
mul, ideile bazate pe cu-oaș- 
t*rea știl-tlfiaă a vieții, pre
cum și pe găsirea u-o- soluții 
corespunzătoare problemelor 
car* frămî-taB păturile asu
prit* al* societății. Din acest 
punc- de vedere în pagi-ilc 
ravistai activita-ea de răspîn- 
dire a cul-Brii și știirț*i și-a 
găsit o fericită împle-ire cu 
lup-a îndrcpta-ă spr* elibera
rea d* expioatar*, pen-ru o 
reală irreperderță a patriei. 
Es-* ilustra-iv îr acest seni 
faptul că mtr-Brul din arti- 
aeicla publica-e s* afirma 
ideea cu valoare de program 
de acțiune că „Pe-trj lumi
nare, dar, și pentru drcp-Brilc 
poporului român vom lup-a".

A-îta vreme cît a apărut, 
revista s-a preocupat îndea
proape de problematica ma
joră a resăvlrșirii Bnifică^ 
statului național român, l*- 
gînd acest dezld*-a- secular 
■i românilor de lupta pentru 
emanciparea sealaiă a peperu- 
lui. Revista a mili-a- -eae-- 
tenit pertru ca „rrep-urile" o- 
mulții, ca și drepturile -eamu- 
riler, să fie r*a■nosau-* și 
puse la adăpostul lovirilor 
vrăjmășești", a declara- fățiș 
cfi „Voim Dacia, dar -■ Dacia 
cămătarului, Dacia proprieta
rului, Dacia patri* a stăpîni- 
ților și stăpî-itoriler. Nb voim 
ca, după ca vom sfărîma ro
bia străi-ă să î-ființăm ro
bia românească".

Publicație patriotică, apă
rătoare a intereselor popu
lare, în timpul apariției, re
vista „Emanciparea" și-a 
cîștigat u- binemeritat presti
giu prirtr* publicațiil* care 
și-au făcut ■- titlu de emearc, 
din promovarea ideilor so
cialista, remoaratiae și pro
gresist*, afirmîndu-se ca ur 
exemplu de fideli-a-e față d* 
cauza poporului și a patlr*l. 
împli-irea a 90 de ani de la 
apariție este un prilej de a 
omagia scurta dar -ermica 
activita-* a revistei socialiste 
„Emanciparea".

G. TRAIAN

certre.tr
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încheierea vizitei in Olanda 

a președintelui Ct^i^!^iili^li^i de Staț 

tovarășul Nico'ae Ceaușescu

Amsterdam. Președintele Consiliului de Stat al României și regina București. Pe aeroportul Bâneasc, dupo cobori rea din avion
Olandei trec în revistâ garda de onoare.

———.— - ■■

COMUNICAT COMUN ROMÂNO - OLANDEZ

V A

ZILE HOTARITOARE PENTRU RECOLTA 1973
INIȚIATIVELE UTECISTE RĂSPUND 

IMPERATIVELOR ACTUALEI CAMPANII

• RITM • CALITATE
In întreaga țară s-au insămințat circa un 

milion și jumătate de hectare, dar lucrarea 
mai trebuie executată pe încă aproape 4 milioa
ne de hectare. In toate județele țării semănatul 
culturilor din prima urgență se apropie de 
sfîrșit ; semănatul porumbului este în toi. In- 
tîrzierea pricinuită de zăpezile lunii martie 
trebuie grabnic recuperată pentru încadrarea

acestor importante lucrări în epoca optimă. 
Acest imperativ impune o mobilizare totală a 
forțelor mecanice și umane, organizarea Folo
sirii tractoarelor în schimburi prelungite. In a
cest sens, acționează organizațiile U.T.C., toți 
tinerii satelor. Vă prezentăm, în continuare, 
cîteva dintre inițiativele U.T.C. apărute în aceste 
zile de vîrf ale campaniei agricole.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
a efectuat. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. o vizită 
oficială în Regatul Țărilor de 
Jos, între 10 și 13 aprilie 1973, 
la invitația Maiestății Sale Re
gina și a Prințului Țărilor de 
Jos.

In timpul șederii lor în O
landa, înalții oaspeți au fost 
găzduiți la Palatul regal din 
Amsterdam.

Ei au vizitat orașul Amster
dam, unde președintele Con
siliului de Stat a depus o co
roană de flori la Monumentul 
Național. Au fost vizitate, de 
asemenea, întreprinderi indus
triale, centre științifice și cul
turale din Amsterdam, Haga, 
Rotterdam și Eindhoven.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut convorbiri cu primul 
ministru al Olandei, Barend 
Biesheuvel, la care au parti
cipat :

Din partea română — Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe: Gheorghe Boldur, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini și electroteh
nicii ; George Elian, ambasa
dor extraordinar și plenipoten

Un cadru favorabil intensificării 
colaborării romăno-olandeze

Presa olandeză continuă să 
acorde spații largi vizitei oficiale 
a președintelui Consiliului de 
Stat și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Intr-un amplu articol intitulat 
„Relațiile dintre Olanda și Ro
mânia pe principii ferme", co
tidianul „De Volkskrant“ infor
mează despre momentele celei 
de-a treia zile a vizitei — și anu
me încheierea convorbirilor ofi
ciale cu membrii guvernului, 
semnarea Declarației Solemne 
Comune, întilnirea cu reprezen
tanții presei și radioteleviziunii, 
vizitarea fermei „Hoeve de 
Laar“ a portului Rotterdam și 
a uzinelor firmei Akzo. Ziarul 
trece în revistă principiile con
ținute de Declarația Solemnă 
Comună, relevtnd că ele oferă 
un cadru favorabil intensificării, 
în avantajul reciproc, a legătu
rilor economice și comerciale 

româno-okrndeze.
Cotidianul de seară „Het 

Parool“, care apare la Amster
dam, iși însoțește comentariul de 
fotografii din timpul vizitei la 
uzinele „Fokker“ și al dineului 
oferit în onoarea tnalților oas
peți, la Rijksmuseum, de Consi
liul de Miniștri olandez. Comen
tariul menționează aprecierea 
președintelui Consiliului de Stat

țiar al Republicii Socialiste
România in Olanda.

Din partea olandeză — B-W. 
Biesheuvel. primul ministru. 
W.K.N. Schmelzer, ministrul 
afacerilor externe ; H. Lang
man, ministrul afacerilor eco
nomice : C. Boertien, ministru 
fără portofoliu, însărcinat cu 
cooperarea in vederea dez
voltării ; P.V. Putman Cramer, 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești.

înalții oaspeți s-au intilnit 
cu membrii comisiilor perma
nente pentru afacerile externe 
ale primei și celei de-a doua 
Camere ale Statelor Generale.

în cursul convorbirilor, am
bele părți au subliniat impor
tanța și utilitatea contactelor 
pină la nivelul cel mai inalt 
intre cele două țări și dorința 
comună de a le continua și 
dezvolta.

Examinînd evoluția relații
lor bilaterale, cele două părți 
au constatat cu satisfacție 
dezvoltarea lor continuă în nu
meroase domenii.

Animați de dorința de a 
răspunde aspirațiilor de pace, 
apropiere și înțelegere ale po
poarelor român și olandez, de 
a dezvolta relațiile bilaterale 
și de a întări contribuția celor 
două țări la cauza securității 
și cooperării internaționale,

— făcută în cursul convorbirilor 
cu membrii guvernului — pri
vind necesitatea ca la conferin
ța general-europeană pentru se
curitate și cooperare să fie dis
cutate și probleme militare. Pre
ședintele Ceaușescu — arată 
ziarul — consideră, de aseme
nea, că viitoarea conferință de 
la Helsinki ar trebui să consti
tuie punctul de plecare al unor 

Revista presei 
olandeze

convorbiri regionale în proble
mele securității și cooperării, 
astfel de reuniuni putînd fi or
ganizate de țările balcanice, 
scandinave și central-europene.

O corespondență a trimisului 
său special, însoțită de un instan
taneu din timpul vizitei la 
„Fokker", publică și „Nrc 
Handelsblaa, ziar de largă cir
culație, care apare la Rotterdam.

Comentind aceste vizite de 
lucru ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și convorbi
rile oficiale cu membrii Con

președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Barend 
Biesheuvel au semnat o Decla
rație solemnă comună.

Cele două Părți au consta
tat progresele importante în
registrate in schimburile co
merciale și in cooperarea eco
nomică, industrială și tehnică, 
reciproc avantajoasă, intre Re
publica Socialistă România și 
Olanda, precum și multiplele 
posibilități existente pentru 
lărgirea și intensificarea lor.

în timpul vizitei a fost sem
nat protocolul celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-olandeze de cooperare 
economică, industrială și teh
nică.

în vederea unei mai bune 
cunoașteri a posibilităților ce
lor două economii și pentru a 
asigura dezvoltarea schimburi
lor economice reciproce și a 
cooperării economice. indus
triale și tehnice. Părțile au 
convenit să sprijine organiza
rea de schimburi de misiuni 
economice intre Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România și Camera centrală 
pentru promovarea comerțului 
din Olanda.

Cele două Părți au apreciat 
progresele înregistrate de 
schimburile științifice și cul
turale și au evidențiat posibi- 

siliului de Miniștri, cotidianul 
„De Tijdu menționează, intre 
altele* că „guvernul Olandei și-a 
făcut cunoscută poziția favora
bilă față de cererea României de 
a i se acorda preferințe vamale 
generalizate de către Piața co
mună"

Săptămânalul „Elseviers Ma
gazine" a publicat un nou ciclu 
de articole despre țara noastră 
dedicate vizitei președintelui 
Consiliului de Stat. In ultimul 
număr, publicului ofandez ii sini 
prezentate realizările obținute 
de poporul român in domeniile 
industriei, construcției de locuin
țe și turismului.

Buletinul Agenției olandeze 
de Presă include, la rîndul său, 
o informare detaliată despre des
fășurarea vizitei. Se comentează 
întilnirea președintelui Consiliu
lui de Stai cu membrii comisiilor 
de politică externă ale Parla
mentului și se fac referiri la de
clarațiile șefului statului român 
cu privire la rolul statelor mici 
și mijlocii in edificarea securi
tății și păcii mondiale și la prin
cipiile care trebuie să guverneze 
relațiile dintre state.

■ir
Posturile de radio și de televi

ziune au continuat să difuzeze 
știri, informații și reportaje pri
vind vizita la nivel înalt. 

litățile existente de a dezvolta 
relațiile lor in domeniile edu
cației, științei și culturii.

Părțile au convenit să în
ceapă. intr-un viitor apropiat, 
negocieri in vederea încheierii 
unei Convenții de navigație 
maritimă.

Cele două Părți au procedat 
la un schimb de vederi apro
fundat asupra principalelor 
probleme internaționale actua
le de interes comun și, îndeo
sebi, asupra celor privind 
securitatea și cooperarea în 
Europa, constatind cu satisfac
ție existența a numeroase 
puncte de apropiere și conver
gență intre pozițiile lor.

Ele au apreciat pozitiv ac
tualele convorbiri multilatera
le pregătitoare de la Helsinki, 
care se desfășoară intr-o at
mosferă constructivă, și și-au 
exprimat speranța că acestea 
vor ajunge la rezultate care 
să servească drept bază pentru 
convocarea, intr-un viitor a
propiat, a conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa.

Cele două Părți s-au pronun
țat pentru realizarea de pro
grese constante și eficace în 
domeniul dezarmării, de na
tură să întărească securitatea, 
stabilitatea și încrederea pe 
continent și in întreaga lume.

Părțile s-au pronunțat pen
tru reglementarea pe cale po
litică, prin negocieri, a litigii
lor dintre state, pentru lichi
darea focarelor de tensiune și 
a unor conflicte care persistă 
încă în diferite zone ale glo
bului. în acest context, ele au 
salutat cu satisfacție înche
ierea acordului privind înce
tarea războiului în Vietnam și 
a acordului cu privire la res
tabilirea păcii și înțelegerii na
ționale în Laos — acte de im
portanță deosebită pentru pace 
și stabilitate în Indochina.

Examinind situația din Ori
entul Apropiat, cele două Părți 
au fost de acord că o soluțio
nare durabilă a problemelor 

DE LA BORDUL AVIONULUI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a 
trimis Reginei Olandei, IULIANA, următoarea 
telegramă :

Părăsind teritoriul Olandei doresc să vă exprim, în nu
mele meu și al soției mele, cele mai calde mulțumiri pentru 
ospitalitatea desăvirșită de care ne-am bucurat tot timpul 
pe pămîntul frumoasei dumneavoastră țări.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe 
care le-am avut cu acest prilej vor contribui la intensificarea 
și dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno-olan- 
deze, în interesul celor două popoare, al cauzei colaborării și 
păcii în Europa și în lume.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Maiestății Voastre, 
Alteței Sale Regale prințul Bernhard, precum și întregului 
popor olandez prieten cordiale urări de sănătate și fericire, 
de progres, prosperitate și pace.

din această regiune trebuie să 
fie realizată pe baza Rezoluției 
242 a Consiliului de Securitate 
al Organizației Națiunilor Uni
te din 22 noiembrie 1967.

Ele au subliniat importanța 
pe care România și Olanda o 
acordă întăririi rolului și efi
cacității O.N.U. ca instrument 
pentru menținerea păcii și 
securității internaționale și au 
hotărit să dezvolte cooperarea 
stabilită intre reprezentanții 
lor în cadrul acestui for inter
național.

Cele două Părți au subliniat, 
de asemenea, necesitatea de a 
conjuga eforturile statelor 
pentru promovarea progresu
lui economic și social al tutu
ror țărilor, îndeosebi în țările 
in curs de dezvoltare, ceea ce 
constituie o responsabilitate 
comună și împărtășită de în
treaga comunitate internațio
nală, pentru a elimina deca
lajul dintre țările în curs de 
dezvoltare și țările dezvoltate. 
Părțile au reafirmat atașa
mentul lor față de strategia 
dezvoltării, proclamată de Na
țiunile Unite ; ele au exprimat 
speranța de a se întări rolul 
Consiliului Economic și Social, 
precum și al celorlalte orga
nisme economice ale O.N.U.

Primirea călduroasă rezer
vată pretutindeni în timpul șe
derii in Olanda președintelui 
Consiliului de Stat și tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și 
personalităților care i-au în
soțit a reflectat prietenia și 
sentimentele de stimă reci
procă dintre popoarele român 
și olandez.

Părțile și-au exprimat satis
facția pentru convorbirile rod
nice pe care le-au avut și au 
apreciat că vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Rega
tul Țărilor de Jos reprezintă 
o contribuție deosebit de im
portantă la întărirea relațiilor 
dintre cele două țări, ceea ce 
corespunde intereselor popoa
relor român și olandez, păcii, 
înțelegerii și colaborării in 
Europa și in lume.

ILFOV : „Echipe de tineri care 
lucrează pe semănători"

La Butimanu, Brezoaiele, 
Valea Argovei, Călugăreni, 
Nuci, Șoldanu, Nicolae Bălcescu 
și în alte aproape o sută de co
operative agricole ale județu
lui, semănătorile care lucrează 
pe suprafețele destinate culturi
lor prăsitoare, legumicole și 
furajere sînt deservite de către 
tineri. Este o inițiativă a or
ganizațiilor U.T.C. care vizează 
asigurarea unei activități neîn
trerupte a tractoarelor și semă
nătorilor cel puțin 14 ore din 
zi. Activitatea se desfășoară 
din zorii zilei și se încheie la 
lumina farurilor. Dăruirea și 
hărnicia lor, priceperea și buna 
organizare s-au concretizat în 
ritmul zilnic de lucru cu pină 
la 50 la sută superior prevede
rilor inițiale. Numai cu semă
nătorile deservite de ei s-a rea
lizat, .pină acum, circa zece mii 
de hectare mai mult decît se 
prevăzuse.

TULCEA : „80 la suta din 
suprafața de porumb va fi 
semănată de către tineri"

Categoric campania de însă- 
mînțări este campania mecani
zatorilor. Utilizarea rațională a 
mașinilor, folosirea lor inten
sivă constituie cheia de boltă 
pentru succesul dorit : ritm 
intens, calitate superioară a 
lucrărilor. Pentru că în stațiu
nile pentru mecanizarea agri
culturii tulcene lucrează peste 
două mii de tineri mecanizatori, 
adică circa 70 la sută din nu
mărul salariaților, firesc, orga

VRANCEA susținute
pentru recuperarea intirzierilor

Vrancea se numără printre 
județele in care, datorită despri- 
măvărării tîrzii și cantităților 
mari de apă provocate din topi
rea bruscă a zăpezii, lucră
torii ogoarelor trebuie să facă 
eforturi sporite, pentru înche
ierea insămințărilor din pri
ma epocă și a muncilor din vi
ticultură. Pentru capacitatea de 
mobilizare a acestora ni se par 
semnificative două cifre: în 
urmă cu o săptămână suprafața 
aflată sub luciul de apă și cu 
exces de umiditate se ridica la 
aproape 13 000 de hectare; acum, 
însă, cifra s-a redus datorită 
participării masive a oamenilor 
la lucrările de desecări la numai 
2000 hectare. Aportul tinerilor se 
remarcă pretutindeni și la cele
lalte lucrări a căror încheiere 
trebuie recuperată cu maximă 
operativitate. La cooperativa 
agricolă din Slobozia Bradului, 
de pildă, tinerii mecanizatori din 
secția condusă de Dumitru Bă- 
nulescu, lucrind cu multă aten
ție și concentrare, doar 10 hec
tare de floarea-soarelui mai 
aveau de semănat pentru a ra
porta încheierea primei epoci. 
Urmează, apoi, insămințarea po
rumbului. Apreciind munca me
canizatorilor, inginerul șef al 
cooperativei, tovarășul Haralam- 
bie Croitoru, finea să menționeze 
că „deși în această campanie 
contează mai mult ca oricind 
operativitatea, nu e neglijată, sub 
nici o formă, nici calitatea"

Cuvinte de laudă se cu
vin și mecanizatorilor de la 
S.M.A. Odobești, Panciu, Tănă- 
soaia, care au încheiat, cu cîteva 
zile in urmă, insămințările la 
toate culturile din prima epocă 
în cadrul cooperativelor agricole 
pe care le deservesc.

Viticultura reprezintă pentru 
economia agricolă vnnceană unul

Timpul înseamnă otel
(Urmare din pag. I) 

locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. pe oțefărie ne
spune că s-a reușit deoarece 
s-a determinat un același consum 
specific și în cazul introduce
rii șarjelor mai devreme, deci 
mai calde. Dar de aici mai 
multe avantaje : un consum mai 
mic de gaz metan pentru pre- 
încălzire la slebing, micșorarea 
duratei de încălzire a lingoului, 
deci creșterea productivității. 
Un ajutor entuziast la stabi
lirea acestui nou grafic au dat 
tinerii dispeceri Vasile Rusu și 
Ion Pop. Și nici nu se putea 
altfel ; era vorba despre timp 
penlru oțel, iar dispecerii sînt 
obișnuiți să măsoare fiecare 
secundă.

Lîngă convertizorul III prirrr- 
topitorul Pavel Hanganu diri
jează elaborarea unei noi 
șarje E încruntat, pare nemul
țumit de ceva.

— Am avut necazuri cu un 
cazan, cu o macara... Vom 
elabora azi numai 19, poate 20 
de șarje. 

nizațiile U.T.C. au dezbătut pe 
larg problema angajării depline 
a acestora în executarea lu
crărilor din campania însă- 
mînțărilor. Măsurile adoptate în 
toate secțiile de mecanizare 
asigură generalizarea inițiativei 
pornită de la mecanizatorii ce 
deservesc cooperativele agri
cole din Lunacavița, Dăieni, 
Ostrov, Saricoiu și Izvoarele, 
de a asigura insămințarea în 
cele mai bune condițiuni a 
cel puțin 80 la sută din supra
fața rezervată porumbului. în 
acest scop, tractoarele deservite 
de tineri au fost echipate cu 
semănători. Se lucrează zi-lu- 
mină. La zi realizările la semă
natul porumbului sînt lăudabile. 
De fapt în județul Tulcea an
gajamentul prevede ca semă
natul porumbului să se încheie 
la 25 aprilie, iar avansul luat 
in executarea lucrării este de o 
zi și jumătate.

BIHOR : „O zi pe lună se 
lucrează cu carburanți 

economisiți"

Semănatul culturilor din 
epoca întii, pe cele 30 000 de 
hectare, s-a încheiat. De patru 
zile se seamănă porumbul. în 
cele 186 de secții de mecani
zare ale județului se desfășoară 
acțiunea de folosire intensivă a 
tractoarelor și reducerea con
sumului de carburanți. Tovară
șul loan Vulturar, primul se
cretar al comitetului județean 
U.T.C. ne-a prezentat reușita 
acțiunii U.T.C. declanșată (ncă 
din prima zi a campaniei din 
această primăvară, de a se 
lucra o zi pe lună cu combusti

din principalele sectoare de acti
vitate. Avînd în vedere că lucră
rile ce s-au executat in această 
perioadă pe o suprafață de 
aproape 23 000 hectare, sînt în 
exclusivitate manuale (tăiatul, 
legatul, cercuitul) activitatea 
organizațiilor U.T.C. trebuie 
îndreptată spre antrenarea cit 
mai multor tineri în acest sec
tor. Așa cum s-a intîmplat la 
Țimboiești unde comandamente
lor zilei — operativitate și caii-

• în majoritatea co
operativelor agricole 
— însămînțările din e
poca întîi au fost înche
iate • Un dispozitiv re
alizat în atelierul fer
mei pentru tăierea me
canizată a corzilor de 

viță de vie.

tate — le-au răspuns toți tinerii 
cooperatori — peste 300 fiind 
purtători ai carnetelor de utecist. 
De altfel, toți uteciștii lucrează 
in acord global, generalizarea a
cestuia și depășirea producțiilor 
planificate fiind două din anga
jamentele principale înscrise în 
cadrul întrecerii „tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cinci
nalului în patru ani și ju
mătate" l-am văzut atâturi pe. 
alli peste 1000 de podgo
reni migălind la butucii de 
viță, fasonindu-i, așeztndu i pe 
rețelele de spolieri și sîrmă, răs- 
firîndu-le coardele pentru o 
rodire cit mai bogată. De la in
ginerul șef al unității, aflăm că 
pe cea mai mare parte a celor 
760 hectare de vie a fost efec

— Asta înseamnă că nu vă 
îndepliniți planul zilnic ?

— Ba da, îl îndeplinim și îl 
și depășim cu ceva. însă noi 
putem mai mult. Asta-i buba, 
putem mai mult însă a trebuit 
să pierdem timp prețios cu o 
macara defectă. Mi-a furat 
toată rezerva de timp.

— Ce rezervă ?
— Minutele cîștigate de dimi

neață, de cînd am intrat in 
schimb. Organizlndu-ne bine 
munca, executînd toate comen
zile cu maximă promptitudine, 
noi am cîștigat la fiecare șarjă 
cîte 7—10 minute. Am fi putut 
elabora 22 sau 23 de șarje. A
cum, ce să mai spun, bine că 
am avut această rezervă de 
timp, că altfel...

Schimbul prim-topitorului Pa
vel Hanganu este fruntaș de 6 
luni de zile. întrecerea e dîrză, 
nici celelalte schimburi nu sînt 
departe, dar deocamdată aici 
s-a elaborat cel mai mult oțel. 
Acest schimb a contribuit cu 
cota cea mai mare la cele 
21 253 tone oțel date peste plan 
în primul trimestru. Secretul 

bilul economisit. în luna apri
lie s-a realizat volumul de lu
crări prevăzut pentru 15 000 
ore/țractor numai cu carburanți 
economisiți. Această echivalea
ză cu însămînțarea a peste 
4 000 de hectare cu porumb. 27 
de secții, printre care cele de 
la Valea, Diosig. Salon ta și 
Ghioroc au reușit să lucreze, 
cu toate tractoarele, două zile 
cu combustibilul economisit 
într-o lună de campanie.

BOTOȘANI : „Mecanizatorul de 
onoare"

Decadal, cel mai bun meca
nizator este distins cu fanionul 
„Mecanizatorul de onoare*4. în 
fiecare secție întrecerea se des
fășoară între toți mecanizatorii 
uteciști pentru realizarea unui 
ritm superior la însămînțări, 
pentru obținerea, de la o zi la 
alta, a unor rezultate în creș
tere, pentru lucrări de bună 
calitate. 3 200 de mecanizatori 
sînt cuprinși în această dis
pută. 112 echipe de uteciști, din 
tot atîtea cooperative agricole 
botoșenene, deservesc semănă
torile cu care lucrează tinerii 
m rcanizatori. Colaborarea se 
concretizează acum în încheie
rea semănatului la culturile 
furajere și șfecla de zahăr, la 
insămințarea a peste 60 la sută 
din suprafa. planificată florii- 
soarelui, in Mie peste 70 000 de 
hectare pregătite pentru a fi 
însămînțate cu. porumb. La zi, 
avansul față de grafic este de 
14 procente.

GH. FECIORU

tuat tăiatul în uscat operație care 
urmează să se încheie în maxi
mum 4—5 zile. „Oamenii sint 
interesați să presteze lucrările 
necesare la timp și bineînțeles cu 
toată atenția și priceperea de 
care sînt în stare ei deoarece ei 
lucrează in acord global. Aceasta 
nu ne scutește pe noi, specialiștii, 
să efectuăm și controale ale ca
lității, să asigurăm asistența teh
nică necesară". Hărnicia ce
lor din Timboiești s dovedită 
și de alte realtâiri: executarea 
altoirilor tn școala de viță, com
pletarea golurilor din plantație, 
înființarea de plantații noi. Ute- 
ciștii adaugă și lucrări de cură
țire și fertilizare pe întreaga su
prafață de 236 hectare pășune.

Aceeași activitate intensă se 
desfășoară și in fermele de stat. 
De altfel, popasul la l.A.S. 
Cotești ne-a fost impus de 
prezența masivă în vie a lu
crătorilor. După cum aveam să 
aflăm mai tîrziu de la directorul 
întreprinderii, Stănică Dumbravă, 
pe cele peste 2 200 hectare de 
vie lucrează aproape 4 500 de 
oameni la tăiatul în uscat, revi
zuitul și plantatul spolierilor, 
cercuit, nivelarea terenului pen
tru plantări noi. Realizări la zi: 
1 500 hectare din cele 1888 hec
tare pe rod. La ferma condusă 
de Dumitru Damian, ni se pre
zintă și o raționalizare. Pină 
acum, corzile tăiate erau scoase 
din vie manual. Pentru suprafața 
fermei, dacă lucra o formație de 
50 de oameni erau necesare trei 
săptămâni. Un sistem de greble 
tractat mecanic confecționat de 
meșteri din atelierul fermei per
mite efectuarea operației doar 
în cîteva zile de către 3 meca
nizatori. In felul acesta se reduc 
și cheltuielile cu aproape 40 000 
lei anual.

OCTAVIAN MILEA

reușitei să fie lupta pentru con
stituirea acelei „rezerve de 
timip^‘‘ la care să se apeleze in 
caz de ivire a unei avarii, în 
așa fel îneît realizarea planu
lui zilnic să fie mereu asigura
tă ? Interlocutorul nostru răs
punde afirmativ. De altfel, ne 
convingem imediat că și în 
aprecierea eforturilor celor din 
jurul său, ale tinerilor săi oțe- 
lari, contribuția la sporirea re
zervei de timp — timp pentru 
oțel — se constituie în principal 
criteriu.

— De pildă, Marin Stanciu 
care e absolvent al școlii profe
sionale de acum doi ani, deci 
e un oțelar proaspăt. Dar e 
atît de prompt în comenzi in
cit abia îmi schimb privirea în 
direcția lui că în același timp 
observ că a și executat’ mane
vra pe care voiam să i-o indic. 
La fel și Gheorghe Miron, la fel 
și ceilalți tineri. Pun mult su
blet, sînt pasionați de oțel și au 
învățat de Ia noi, cei puțin mai 
în vîrstă, ce înseamnă timpul 
oțelarului și cum se măsoară el.
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LUCRETIA HORT

EM. ISOPESCU

licitările noastre — ceea ce 
iși dorește.

— Voi rămîne aici, in 
Tîrgu Lăpuș. Voi munci in 
continuare la cooperativă, 
îmi voi termina liceul. Dar 
cel mai important lucru care 
mă reține, în afară de părinți, 
prieteni și locuri este faptul 
că aici, în zona Lăpușului, 
sînt încă multe cîntece fru
moase și necunoscute iubito
rilor muzicii populare. La o 
viitoare apariție la Televi
ziune, voi cînta o parte din

Am cunoscut-o la Tîrgu 
Lăpuș, pe meleagurile ei na
tale. Le cînta prietenilor ei 
la o nuntă, la prima nuntă 
utecistă din zona Lăpușului. 
O voce caldă, distinctă, une
ori tristă, alteori sprințar rit
mată. Este muncitoare la sec
ția tricotaje a cooperativei 
meșteșugărești „Țibleșul" din 
Tîrgu Lăpuș și solistă a an
samblului folcloric „Lăpușul** 
al Casei de cultură.

Recent, la Cluj, în cadrul 
unui concert cu public, Lu- 
creția Horț a semnat prima 
filă a consacrării ei viitoare : 
a obținut „Steaua fără nume". 
O stea numită Lucreția Horț.

...Imediat după repurtarea 
acestui succes mi-a mărtu
risit :

ceea ce am culss.
Să-i urăm — alături de f^

ADRIANA POMETE, 
19 ani, funcționară, Plo- 

peni, Prahova :

„Oare mai există iubire 
curată și pe Pămînt, sau 
trebuie să ne mutăm pe 
altă planetă

Ceva, ceva cred că se mai găsește și pe Pămînt. 
N-o fi chiar în stocuri supranormative, dar se mai gă
sește. Pe alte planete nu știu cum stau lucrurile. Re
țin însă ideea mutării pentru cînd va fi cazul.

ANGHEL B., 20 de ani, 
tehnician. Piatra-Neamț :

„Vă lăudați că sinteți

un om modern. Atunci 
de ce nu înghițiți muzica 
ușoară și de ce refuzați să 
discutați despre fotbal ?".

Amintindu-mi că am fost un elev care, în clasa în- 
tîia primară, promitea să ajungă un prestigios matema
tician — vreau să spun că aveam frumoasa perspectivă 
de a învăța să număr măcar pînă la cinci — fac soco
teala (direct în minte, jur, nu pe degete) că cele două 
fraze ale tale îmi propun trei răspunsuri. Uită-le :

1) Deși sînt un lăudăros ereditar (tata a fost pescar 
amator), nu țin minte cînd m-aș fi lăudat că sînt un 
om modern. Și-apoi nici nu cred că a fi un om mo
dem — adică a-ți înțelege epoca și societatea și a te 
strădui să trăiești în spiritul cerințelor acestora — poa
te constitui un motiv de laudă. Ar fi ca și cum te-ai 
lăuda că respiri. Și încă nu mi-a trecut prin cap să mă 
împăunez cu faptul că respir, chiar dacă — între noi 
fie vorba — fac treaba asta cu o conștiinciozitate din
colo de orice critică, inspirind și expirînd aerul cu o 
cinste ireproșabilă și cu o abnegație care mă caracte
rizează.

2) N-am nimic cu muzica ușoară,, ba mai mult, sînt 
bucuros că nici ea n-are nimic cu mine și deci nu cau
tă să mă atragă. Doar din cînd în cînd. exasperat de 
unele texte, mă revolt și eu ca tot omul.

3) Nu discut despre fotbal aid, în coloanele acestei 
rubrid. Ce crezi că fac altceva cînd mă întâlnesc cu 
prietenii mei Fănuș, Băieșu, Cosașu ? Doar nu-ți închi
pui, Doamne iartă-mă, că discutăm despre literatură ?

Și acum dă-mi voie să-ți pun și eu o întrebare : ad- 
mițînd că-mi lipsește apetența pentru muzică ușoară și 
fotbal, am pierdut oare orice șansă de a mă socoti un 
om modem ? Sau, mai direct spus : dacă dau fuga 
și-mi cumpăr cîteva discuri cu Doina Badea și-mi iau 
angajamentul să devin un fidel suporter al echipei 
„Bere Rahova* (o formație care îmi surîde și ca nume 
și oa gust), se cheamă că fac un prim pas către idealul 
de a mă considera un om modem ?

deveni ridicolă ? Nu știu. 
Cert este că pe aceasta 
sînt decisă s-o expediez.

Am 20 de ani și sînt 
studentă (...). Dacă pun la 
socoteală și perioada „stu
diilor" mele la... grădini
ță, de aproape 16 ani am 
fost permanent membră în 
cite un colectiv (de pre
școlari, de școlari, de stu- 
denți). Intre timp am 
fost pionieră și acum sînt 
utecistă adică am partici
pat și particip la viața 
unor organizații care î$i 
desfășoară activitatea în 
colectiv. Sînt însă o fată 
singură, n-am prietene și 
prieteni, am doar cu
noștințe de „bună ziua" 
cu colegii, cu vecinii 
și chiar cu părinții. A- 
ceștia din urmă m-au pur
tat de mai multe ori pe la 
medici psihiatri, deși în- 
că de la început au fost 
asigurați că „așa e firea 
mea", sînt sănătoasă tun. 
Îmi place să stau în came
ra mea, să citesc, să în

flori, a unui apus de soa
re. Acasă mereu sînt în
trebată ; „Cum se poale 
să nu ai la vîrsta asta un 
prieten cu care să te 
plimbi, să-ți facă curte ?". 
Nu știu cum se poate, dar 
dovada că se poate este 
că n-am. Nu-s grozav de 
reușită ca „mutră" (pe 
de-asupra mai port și o- 
chelari de miopie), dar 
vă asigur că de la mine 
la... Ciuma-pădurii mai e 
un drum foarte lung. Ne- 
fiind comunicativă, plă- 
cîndu-mi singurătatea, bă
ieții nu s-au apropiat de 
mine. Să-i trag eu de mî- 
necă ori să le fac cu 
ochiul ?

Dar văd că încep să 
mă împotmolesc în pro
bleme sentimentale și scri
soarea mea are alt scop. 
Din cauza firii rruele retra
se. colegii și colegele mă 
cred înfumurată. Pentru 
că-i ocolesc, sînt convinși 
că-i disprețuiesc. Nici vor
bă de una ca asta. îi res-

de logică elementară și să Tevenim la tine. Urmezi o 
facultate ce-ți va da o calificare de profesfoară- Vei fi 
repartizată undeva, la o catedră. Vei preda obfectul pe 
care azi îl studiezi, dac, indubitabil, mukt mai mult de- 
cît atît. Vei învăța copaii, adolescenții să trăiască. Nu ți 
se pare că experiența ta de viață, redusă Ja lecturi în 
singurătate și plimbări hn singurătate, va fi( insuficientă 
ca să-i învețe pe alții tocmai arta de a trăi* ? <$i în felul 
acesta, dorința ta de singurătate, benignă -azi/ va mai f; 
tot așa și mîine ? Sînt* niște întrebări pe «sare ți le pun 
ție, dar nu numai ție. Poate că o opinie ja unuia, alta 
a altuia ne-ar prinde bime. Ești de acord j— sinteți de 
acord stimați cititori — să ne aventurăm tntr-o discuție 
mai amplă? Coloanele, acestei rubrici vă stan la dis
poziție.

LUMINIȚA N. Teiș, 
Dîmbovița :

„Stimate redactori, 
am 17 ani și lucrez ca o- 
peratoare la uzina, (...) din 
Tîrgoviște. în luna de
cembrie 1971, am cu
noscut un băiat la dans. 
Mi-a propus prietenie (Ce
rule, iar mă întîlnesc cu 
expresia asta pe care nu 
mă ajută nimeni s-o pri
cep!, O.P.-I.) dar eu nu am 
fost de acord pentru că

îmi vorbea (de căsătorie, 
însă eu îi spimeam să mai 
aștepte să mai cresc și eu. 
Aveam mate încredere în 
el de aceet'i mergeam me
reu la el ajcasă. Prietenii, 
colegii îmi spuneau să nu 
mai vorbesc cu el că e 
mult mai urît ca mine și 
pe de-astnvra mai e și va
gabond. Părinții mei nici 
nu voiau să audă de el. 
Eu însă;nu mă luam după 
nimeni, i Toată ziua eram

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

LITERATURA
DOCUMENT

Preferința publicului, se știe, 
s-a orientat în ultimul timp de 
multe ori către jurnalul de că
lătorie ori către memorii. Ro
manul a fost detronat din postu
ra sa inconcurabilă. Cartea unui 
evadat, PAPILLON, a făcut în
conjurul lumii. Se citesc amin
tirile ori însemnările unor explo
ratori cu setea cu care se citea 
înainte un bun roman. Memorii
le unor participant la ultimul 
război mondial sînt și ele con
sumate fără reținere. întreaga in
dustrie literară de reconstituire 
pe bază de documente a ultime
lor evenimente importante din 
istoria omenirii, circumscrise mai 
toate în jurul ultimului război 
mondial, cunoaște un avînt spe
cial. Aici jurnalul, documentul 
ne fiind transmis este înlocuit cu 
o contrafacere care satisface prin 
informația exactă. Cititorul spar
ge granițele universurilor inven
tate. El este doritor să cunoască 
ceea ce s-a petrecut recent în 
omenire, ceea ce se petrece chiar 
acum oriunde. Evident că O doză 
de senzațional există în toate a- 
ceste lucrări și că ele sînt cău
tate și din pricina ei. Dar impor
tant este să atragem atenția asu
pra faptului că literatura docu
mentului concurează literatura de 
ficțiune. Primează deci experien
ța singulară, trăită și povestită, 
faptul de excepție relatat cu au
tenticitate. E cazul să vorbim 
despre această mutație de inte
res mai ales în cazul unei litera
turi în care atenția acordată fic
țiunii este extrem de mare. în 
campania de cucerire a formelor 
literare accidentale a realiza fic
țiunea in proză a fost un punct 
extrem de important. Cea mai 
cuprinzătoare și sugestivă istorie 
literară românească, cea datorată 
lui G. Călinescu, are ca un im
portant criteriu de apreciere al 
prozatorilor capacitatea acestora 
de a inventa, fabula, ficționa. Do
cumentul este respins de critic. 
Trebuie spus însă că nu e refu
zată atît ideea de document, și 
ca dovadă stau apiecieri ale unor 
pagini documentare remarcabile 
ca cele ale lui Ion Ghica, ci 
transportul de viață neasimilat în 
pagina de roman Odată accep
tate criteriile ficțiunii, romanul nu 
mai convinge cină revine la un 
ton pur documentar. A descrie 
plat cotidianul înseamnă a face 
gazetărie, ne spune G. Călines
cu. El vrea transfigurarea artis
tică a realității. Dar această ne
ostenită cerință a capacității de 
invenție și de ficțiune nu este ea 
oare unilaterală ? Nu duce ea la 
o sărăcire de profunzime ? Neîn
doios că proza bună nu uită „do
cumentul" și chiar G. Călinescu 
este semnatarul nu numai al u- 
nui articol programatic în care 
cere romancierilor să descrie 
Bucureștiul modern, Bucureștiul 
nichelat al barurilor și dancingu- 
rilor, Bucureștiul galelor de box 
și al unor reuniuni tipice secolu
lui XX ci yt al unui roman creat 
astfel. Romanul nu poate trăi 
fără acest transfer de materie 
proaspătă, ne spune el O carte 
de observație morală te poate 
dispensa de acest decor sau nu.

Fapt este că problema s-a pus 
și se va mai pune. Cînd un tra
dițional sau un limitat perimetru 
de inspirație dezorganizează pro
za, o transfuzie de viață este ne
cesară. Nu se poate spune că pro
za românească de cea mai re
centă proveniență se cutremură 
de trepidația vieții conținută în

ea. Asta este mai mult o aspira
ție decit o realitate artistică. Ten
tativa de cuprindere a realului 
este încă lipsită de forța posesiu
nii artistice.

Corectivul găsit de unii este 
interesant. El prevede părăsirea 
deliberată a literaturii de ficțiu
ne în favoarea unei literaturi a 
documentului. Expresia se găseș
te în prefața lui Mihai Stoian la 
5 romane trăite. Scriitorul ia cinci 
cazuri petrecute și cunoscute de 
el ca reporter și ni le expune ca 
mostre de viață autentică. Nu a- 
preciem acum valoarea în sine a 
cărții, valoarea ei literară pro-

priu-zisă, ci a gestului. Inițiativa 
este extrem de interesantă atunci 
cînd scriitorul are ochi care știu 
să vadă și mină exactă și sigură. 
Mai interesante și mai ilustrative 
pentru literatura documentului ni 
se var însă Viețile interzise ale 
aceluiași în care descrierea ca
zurilor este mai puțin regizată, 
mai aproape de documentul brut. 
Și mai interesantă din alt unghi 
de vedere este reconstituirea care 
încearcă reabilitarea lui Panteli- 
mon „Haiducul" pe baza măr
turiilor de la procese, ne baza 
reportajelor n informațiilor din 
presă. Mihai Stoian ne propune 
dosare de existență, ne atrage a- 
tenția asupra dramatismului real 
și imediat al vieții, iar gestul este 
dintre cele salutare.

A face „literatură-document" 
pentru a înlocui dosarele existen
ței de astăzi este o intenție re
marcabilă. Condiția reușitei este 
a evitării „retușurilor** și a absen
ței tezelor. Ficțiunea are nevoie 
din cind în cînd de forța învio- 
rătoare a „documentului" semni
ficativ. Iar proza românească n-a 
zguduit încă prin marea sa can
titate de răscolitor adevăr.

M. UNGHEANU

R. C. 27 de ani, Bucu
rești :

„Sînt economist la o în
treprindere dintr-o comu
nă de lingă Buzău |i fac 
naveta intre București, 
unde locuiesc, și locul de 
muncă. Cu excepția unor 
zile cind, din pricina unor 
calamități naturale, am în
târziat sau n-am putut să 
ajung deloc la serviri, ni
meni nu-mi poate reproșa 
punctualitatea. Și totuși 
simplul fapt de a fi nave
tist este privit cu dușmă
nie. Nu-i vorba numai

despre mine, tn comuna 
respectivă mai sint nave
tiști (In principal cadrele 
didactice). Și toți, cu toa
te că ne facem treaba 
bine, ne „bucurăm" de a- 
ceastă privire. Chiar atît 
de miloși să fie oamenii 
de pe aici, tncît să sufere 
pentru că cheltuim un 
timp mai mare cu trans
portul, timp care de fapt 
nu-l furăm nimănui (yi 
nici măcar nouă înșine, 
fiindcă în tren, în mașină, 
cei mai mulți citesc, dis
cută lucruri interesante)?".

N-am fost niciodată în comuna unde lucrezi și nu 
pot aprecia gradul de milostivenie al oamenilor de a- 
colo. Suferința nu cred însă că le-o provoacă cheltuiala 
voastră de timp cu transportul. In general vorbind, na
veta nu-i privită — cum spui — „cu dușmănie" fiindcă 
societatea deplînge cheltuiala de timp a unor membri 
ai ei. Tn fond, chiar în București, un 'muncitor care 
sta, să zicem, în cartierul „Scînteia" și lucrează la 
Uzina „23 August", pierde cu transportul un timp egal 
cu unul care merge cu trenul din Gara de Nord la 
Buzău. Alta e hiba navetei și mă mir că n-o știi ori 
măcar n-o intuiești. Din pricina ei se află în suferință 
viața spirituală a multor comune și sate. Dau un sin
gur exemplu : cine să organizeze seri culturale, educa
tive, distractive cu tinerii, dacă profesorii se grăbesc să 
plece la oraș ? Nu-i vorba însă numai de asemenea 
manifestări, ci de impulsionarea vieții spirituale în me
diul rural. în general. Este aceasta datoria profesorului, 
a medicului, a economistului, într-un cuvînt, a intelec
tualilor ? Și-și fac ei datoria în condițiile navetei ?

Tntr-o comună de lîngă Oltenița, am pus acum vreun 
an următoarea întrebare primarului : — Ciți intelec
tuali, dipomati universitari, aveți ? — Nici unul, mi s-a 
răspuns. — Nu-i posibil, am replicat, aici există un li
ceu, un dispensar, o maternitate, o întreprindere de co
lectare a legumelor etc. Nu-i posibil să nu aveți nici 
un intelectual.

— Ba e. Pentru că toți sînt navetiști !
Asta mi s-a vîndut — asta, la rindu-mi, îți vtnd.

oăț, îmi place si mi 
plimb singuri prin riteva 
splendide locuri cu care 
natura a înzestrat bit ri
nul meu oraș. Un psihia
tru, nu de mult, mi-a p^is 
această întrebare (mie mi 
s-a părut stupidă, dar ad
mit că face parte din ar
senalul lui profesional): 
„La ce te gindești cind 
te plimbi singură ? Te nă
pădesc cumva gînduri ne
gre, îți spui că ar fi mai 
bine să-ți curmi viața ?". 
Mi-a venit să pufnesc în 
rîs, însd m-am reținut. 
Dacă lua rîsul meu drept 
un simptom de nebunie ? 
I-am răspuns că nu mă 
năpădesc nici un fel de 
gînduri negre, că iubesc 
viața și viața mea tn spe
cial. Cînd mă plimb sin
gură. mă . gîndesc la mi
lioane de lucruri normale. 
La un examen — dacă se 
apropie un examen. La o 
carte bună — dacă se în- 
timplă sa citesc o carie 
bună. La aspectul unui 
om pe care îl întîlnesc în 
cale, la frumusețea unei

poet și H stimez, dar nu 
pot fi ca ei. Unii au vrut 
să facă din mine chiar un 
„caz" în organieație. S-a 
opus însd secretarul de 
partid al facultății și nu 
mai sînt un „caz", sînt nu
mai o ingîmțată oare
care (...).

Ce și pe cine lezez ci 
nu iau parte la cherme
ze, la ceaiuri, la excursii? 
O să-mi răspundeți pro
babil că pe mine însămi. 
Dar eu rțpeț: îmi iubesc 
singurătatea și asta în
seamnă că mă simt bine 
singură, nu sufăr, dimpo
trivă. Dacă-mi fac datoria 
mea de studentă, dacă 
răspund la chemările or
ganizației (prin „chemări" 
eu înțeleg participarea la 
ședințe tn care se dezbat 
diverse probleme profesio
nale sau educative, parti
ciparea la muncă volunta
ră etc., nu și invitația (te 
a merge pe stadion și a 
striga „Hai tu, Poli" sau 
prezența la „Balul bobo
cilor") de ce singurătatea 
mea e privită cu suspi
ciune ?w.

îmi era tare nesuferit. 
După mai multe întllniri 
instantanee, m-am îndră
gostit și eu de el. Ne-am 
apropiat unul de altul în- 
dt nu puteam fără să ne 
vedem nici măcar o zi. 
Ținea la mine, eu la el,

eu el. Asta pînă a profitat 
de mine. Pe urmă, după 
cîteva zile, se prefăeea că 
nu mă cunoaște, nici nu 
mă mai saluta. Acum îmi 
dau seama că nu trebuie 
să am încredere în băieți, 
că sînt niște lași...".

Să-ți răspund ? Să nu-ți răspund ? Uite-așa mă tot 
întreb de un ceas. Pentru expedierea scrisorii tale di
rect la arhivă pledează faptul că asemenea întâmplări 
au mai fost dezbătute de zeci de ori în acest ziar, de 
cîteva ori chiar la această rubrică. M-a decis să-ți adre
sez cîteva rinduri cuvintele tale din final : „Acum îuil 
dau seama că...“. Prea amesteci în aceeași ciorbă toți 
băieții și arunci pe capul lor o vină care îți aparține 
într-o mare măsură, mult mai mare decît îți imaginezi, 
Ceea ce mă face să cred că încheierea ta „Acum îmi 
dau seama că..." e formală și, de fapt, nici azi nu-ți 
dai seama ce s-a întâmplat cu tine. Mai recitește-ți scri
soarea și mai gîndește-te.

Învățămîntul 
modular

I
CONSTANȚA M. 19 

ani, Ineu, Arad :

„...ehei, cite o să mai 
pătimesc eu din dra
goste !".

E înduioșător cu ce lu
ciditate îți întrevezi pers
pectivele 1

ROMEO DRAGAN, 17 
ani, elev. Huedin, Cluj»

„Ați scris că aveți niște 
cunoștințe care, dacă ar 
fi făcut ele lumea, ar fi 
ieșit mai bună. La cine vă 
refereați

Nu pot divulga numele tuturor. Am s-o fac doar cu 
unul, din multă simpatie pentru tine și profund emo
ționat de maturitatea întrebării tale : îi zice Costică...

(Urmare din pag. I)

un repetent propriu-zis. El nu va mai purta greutatea 
și complexul psihic al repetenției. El va fi pur și simplu un 
individ care intr-un anume moment iși reface itinerariul pen
tru a elimina anume blocaje de cunoștințe, avind deplina 
posibilitate ca, ulterior, sâ recupereze handicapul și chiar 
să avanseze mai rapid decit alții în trecerea de la un modul 
la altul, spre obținerea competenței finale.

Modularitatea, punînd accent pe logica învățării, este în 
măsură să conducă la evitarea fărîmițării planului de învă- 
țămînt într-o puzderie de discipline. Ea divide informația nu 
în discipline, ci în unități de informație interdisciplinară, in 
care studiul se axează pe un domeniu, pe o problemă, pe o 
legătură legică. In locul supraîncărcării planurilor de invă- 
țămînt și al neeconomicității în utilizarea timpului și cadre
lor, apar în prim plan sinteza interdisciplinară (definitorie 
pentru natura internă a modulilor) și strategia drumului optim 
în realizarea studiilor (definitorie pentru capacitatea elevului 
și interesele sale).

Modularitatea conduce, în sfîrșit, la crearea cadrului celui 
mai adecvat pentru folosirea în procesul de învățămint a 
tuturor instrumentelor tehnice și scrise de stocare, regăsire și 
însușire a informațiilor, pe care cei mai mulți le denumesc cu 
expresia generîcă „multi-media". intr-o viziune modulară, 
tehnologia învățămîntului iși exprimă nemijlocit potențele sale 
superioare în vadul iterdisciplinarității. „Multi-media" ne vor 
fi ajutoare în învățarea și experimentarea unor idei, nu a 
unor lecții, rigid definite ca atare. Ele ne vor fi ajutoare în 
conceperea experimentului activ de laborator, suprimind ati
tudinea pasivă a elevului obișnuit doar cu recepția. Modula
ritatea elimină obsesia crizei de timp pe care o resimți in 
utilizarea mijloacelor tehnice atunci cînd lecția este singurul 
mod de organizare a timpului. Concepută ca succesiune de 
moduli, învățarea se va sprijini pe seturi de „multi-media" 
adecvate informației transmise, și nu circumstanțelor spațiale 
și temporale.

Organizarea modulară a învățămîntului este, acum, doar 
un experiment. Dar un experiment care validează deja unele 
ipoteze ce i-au premers și certifică noi sporuri de eficiență. 
Trebuie să vedem ce anume este profitabil pentru învăță- 
mintul nostru din tendința nouă a modularității și să între
prindem pași curajoși spre nou. In fond, triadei indivizibile 
învățămînt-cercetare-producție i se poate asocia, de minune, 
triada operațiilor efective modularitate — interdisciplinaritate 
- multi-media.

P.S, La Cambridge a avut loc, de curînd, colocviul anglo- 
român cu tema „Organizarea și metodologia î...C;^......
superior". Părtaș la dezbateri și la vizitele întreprinse în dife- Ș 
rite centre și instituții universitare engleze, am înțeles că 
modularitatea se dezvoltă dincolo de limitele unei tendințe 
oarecare : ea devine o dominantă a renovării educației con-

morala

I
învățămîntului

——_—J8 temporane.
S

AURELIA-IULIA F., 
Iași:

„Tovarășe redactor, 
vă scriu a treia sau a

patra oară. Nu v-am tri
mis însă nici una dintre 
scrisori. Din timditate ? 
Din teama că aș putea

Mai întâi nu cred că asta vrei să întrebi : de ce sin
gurătatea ta e privită cu suspiciune. Fără îndoială că 
știi. Oamenilor le este greu să se obișnuiască cu ideea 
că cineva nu se comportă ca ei toți sau ca zdrobitoarea 
lor majoritate. Este o stare pe care n-avem voie s-o 
amendăm fiindcă, în principiu vorbind, ea reprezintă o 
modalitate prin care se exprimă un factor esențial de 
progres social. Oamenii, tn imensa lor majoritate, sînt 
cinstiți, harnici, inimoși — și faptul că le vine greu 
(unora chiar imposibil) să se obișnuiască cu ideea că 
cineva nu se comportă ca ei, adică nu e cinstit, e leneș, 
e egoist, le dă forță să lupte împotriva necinstei, lenei, 
egoismului. Tn cazul tău, nu-i desigur vorba de o ieșire 
din comun nocivă, dar simplul fapt că te comporți „alt
fel" poate da naștere la suspiciuni. Nu-i din cale-afsră 
de greu de priceput, nu-i așa ?

Rîndurile tale ridică însă o chestiune mai complicată. 
Unii, dintr-o optică superficială, sînt gata să pună un 
semn de egalitate între nevoia cuiva de a fi singur și 
sustragerea de la obligațiile vieții sociale. Este oare 
Poetul — acel Poet pe care din stimă pentru arta sa 
adresîndu-se oamenilor și însuflețind idealurile oame
nilor, îi scriu numele cu majusculă — un antisocial nu
mai fiindcă nu scrie versurile în colectiv, simțind im
perios nevoia singurătății spre a putea crea ? Nimic 
mai aberant decît un răspuns afirmativ. Să-i lăsăm, așa
dar, pe cei care o optică superficială îi împinge la gafe

VIOREI.O FAUMOLO- 
POSO, de 25 de ani, 
București.

Te rog mai întîi să-mi 
confirmi o bănuială : cînd 
ți-ai ales acest pseudonim, 
aveai febră mare, nu-i 
așa ? $i, pe urmă, cînd ai 
redactat scrisoarea, nu-i 
așa că-ți venea ba să rîzi, 
ha să plîngi, contactul eu 
apa rece te oripila, nu-ți 
dădeai seama cum naiba 
ai pierdut bătălia de la 
Berezina (asta, firește. în 
clipele cînd te credeai Na
poleon) Simțeai cum ți se 
învîrtește un turboreactor 
în jurul a ceea ce — la 
alții — se numește cap, 
citeai în ochii medicului 
(care, șmecherul, se dă 
drept medic, el fiind de 
fapt struț) o ură atavică 
pentru persoana ta, în 
sfîrșit, vrînd să guști din 
becul ce atârna în came
ră, ai descoperit teoria 
gravitației șj l-ai tîrîț pe 
Newton în fața tribunalu
lui, în baza articolului 
„furt calificat, viol în grup 
si substituire de persoa
ne ?M

tiune! mă întrebi cum să 
procedezi ca să-ți crească 
aripi și cioc de vultur. 
Mă uimești, dragul meu. 
Tu care răspunzi la atâtea 
probleme fundamentale, 
apelezi la mine cu o ches
tiune atît de simplă și pe 
care fără îndoială ai și 
rezolvat-o în minunatele 
clipe cînd, între două du
șuri reci, devii iarăși cel 
care ești de fapt, adica 
autorul teoriei evoluției 
speciilor, da, sigur că da, 
scumpul meu Darwin.

In altă ordine de idei 
—- observi ce frumoasă e 
viata pentru că există idei, 
iar ideile au și ele o or
dine I — Ion Băieșu șl cu 
mine sîntem departe de a 
fi fost duși la reanimare 
citind insultele pe care 
cu atâta larghețe ni le a- 
dresezi. Amîndoi, inimi 
largi, îți dorim multă să
nătate. Nimic altceva. Nici 
să recuperezi mai curînd 
lipsa celor 7 ani de acasă, 
nici măcar să ne mai »cri’ 
— nimic, nimic altceva 
decît sănătate.

Dar să trecem la chei- Pe sîmbăta viitoanTb
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ROMÂNIA FILM
producție a studioului 

„Lenfilm" 

Film muzical

regia : lan Frid

Povestea unui vals de 

Johann Strauss

producție 
a studiourilor 

americane 

regia : Otto Premin
ger cu : Michael Ca
ine, Jane Fonda, John 
Philip Law, Faye Du

naway

PREZINTĂ

GRĂBIȚI
APUSUL
SOARELUI.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republi
cii Populare Bangladesh. ABU SAYEED CHOUDHURY. ur
mătoarea telegramă :

Realegerea Excelenței Voastre In înalta funcția de președinte 
al Republicii Populare Bangladesh îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa cele mai cordiale felicitări și urări de succese.

îmi exprim speranța că bunele relații de prietenie stabilite 
vor continua să se dezvolte în folosul popoarelor noastre, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE, a trimis CELUI DE-AL X-LEA CONGRES AL U- 
NIUNII DEMOCRATE A POPORULUI FINLANDEZ urmă
toarea telegramă :

Dragi prieteni,
Cu ocazia Congresului de lucru la care v-ați întrunit. -4 

transmitem dumneavoastră și, prin dumneavoastră, întregului 
popor finlandez, calde urări de succes în lupta pe care o dtf- 
fășurați pentru democrație și progres social in Finlanda, pentr- 
securitate și pace în lumea întreagă.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre organismele 
noastre se vor dezvolta in continuare, in interesul ambelor 
noastre popoare.

Dorim din toată inima ca lucrările Congresului dumnea
voastră să constituie un important pas înainte pe calea fău
ririi unei vieți democratice și prospere pentru întregul popor 
finlandez.

actualitatea
TINERII CONDUCĂTORI AUTO

începînd de ieri, in 
Capitală, 120 de ti
neri șoferi, selecțio
nați din 35 000 de 
participanți, se întrec 
în faza finală a con
cursului profesional 
„STĂPIN PE VO
LAN", organizat de 
Comitetul Central al 
U.T.C. în colaborare 
cu Ministerul Tran
sporturilor și Inspec
toratul general al 

Miliției
tncepînd de ieri, tn Capi

tală se desfășoară faza pe 
țară a celei de-a IV-a ediții 
a concursului profesional al 
tinerilor șoferi profesioniști, 
„Stăpîn pe volan', organizat 
de către C.C. al U.T.C. în 
colaborare cu Ministerul 
Transporturilor și Inspectora
tul General al Miliției (Direc
ția Circulației). In faza finală 
a acestei prestigioase compe
tiții profesionale se întrec 
de concurenți, cite trei 
fiecare județ, selecționați 
fazele preliminare — 
treprindere, oraș sau 
cipiu. județ — din ___
35 000 de uteciști. șoferi pro
fesioniști, care, alături de re
zolvarea sarcinilor sporite de 
plan, s-au pregătit intens pen-

120 
din 

în 
în-pe 

muni- 
circa

tru acest concurs al măiestri
ei, siguranței, conștiinciozi
tății. Prima confruntare, în 
faza finală, a constituit-o pro
ba teoretică — o probă de 
testare a cunoștințelor pricind 
pregătirea în domeniul circu
lației și al mecanicii auto. 
Chestionarele au fost identice 
cu cele de la examenul pen
tru obținerea permisului de 
conducere, numai că, de astă 
dată exigențele au fost mult 
sporite.

La proba practică au fost

A APARUT 
Nr. 8/1973 
al revistei

MUNCA DE PARTID
Sumarul revistei se des

chide cu articolele : 1 Mai — 
ziua internațională a oame
nilor muncii ; Munca politică 
și organizatorică de partid 
în contextul perfecționării 
structurii unităților economi
ce.;. Tn întimpinarea aniver
sării de la 1848; încheierea a- 
nului școlar în învățămintul 
de partid la orașe.

Simion Dobrovici, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Vrancea 
semnează, în cadrul rubricii 
CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE 
ROLUL CONDUCĂTOR AL 
ORGANELOR Șl ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID, ar
ticolul „Pătrundere în inti
mitatea proceselor economi- 
co-sociale“.

în cadrul aceleiași rubrici 
sînt publicate articolele : O 
înaltă responsabilitate în în
deplinirea sarcinilor ; Preo
cupări specifice intr-o unita
te recent intrată în funcțiu
ne ; Organizația de partid și 
problemele creației artis
tice.

Rubricile CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN Și 
MUNCA POLITICO-EDU- 
CATIVA LA NIVELUL EXI
GENȚELOR ACTUALE con
țin articole ce relatează des
pre eforturile unor colective 
din județele Constanța, Ba
cău, Hunedoara, Buzău de a 
înfăptui indicațiile trasate 
de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., despre problemele la 
ordinea zilei in agricultură.

Menționăm în continuare 
rubrica „INVAȚAMÎNTUL 
DE PARTID ȘI PROPA
GANDA PRIN CONFERIN
ȚE" care cuprinde consulta
țiile : Direcții majore de ac
țiune pentru asigurarea unei 
înalte eficiențe în fiecare în
treprindere ; Preocupare per
manentă pentru perfecționa
rea continuă a conducerii 
vie|ii economico-sociale : 
Utilizarea optimă, rațională 
a resurselor de muncă ; Lup
ta maselor populare, sub 
conducerea Partidului Co
munist Român, pentru in
staurarea guvernului revo
luționar democratic (23 Au
gust 1944 — 6 martie 1945).

I. R.

NE-AM INFORMAT 
PENTRU DV.

SPORIREA 
REȚELEI URBANE 
CU ÎNCĂ 65 000 

LINII TELEFONICE
în cursul acestui an continuă 

lucrările pentru modernizarea și 
dezvoltarea rețelei de teleco
municații din Capitală și din 
alte 20 de localități. După in
stalarea noilor linii telefonice 
automate interurbane in Tran
silvania și inaugurarea centralei 
automate din Piața Victoriei — 
București, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii întreprinderii 
„Teleconstrucția" sint angre
nați acum în acțiunile care vi
zează sporirea rețelei urbane cu 
încă 65 000 linii telefonice. Be
neficiarii acestor importante in
vestiții alocate de stat vor fi în
deosebi locuitorii cartierelor
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DIMINEȚI DE RĂZBOI : rulea

ză ia Doina (orele 17,39; 20). La 
ora 8.45 program de desene ani
mate pentru copu.

PROGRAM DE VACANȚA î 
(Basme) ; ru.eazâ la Doina (ore
le 11,30; 13.3». 13J9).

TECUMSEH : roleazâ la Bucu
rești (orele 9.J9: 11; 13,39; !•;
18,30; 21).

TRĂIND IN LIBERTATE : ru
lează la Capitol (ore.® 9.30; 11.«5; 
14; 16,15; 18,30; 20.45).

NEAMUL ȘOIMARESTILOR : ru
lează la Central (orele 19; 13;
16.15; 11,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Lumina (orele 9; 12.20; 16,39).

VOCEA APEI ; rulează ia Lu
mina (ora 20).

TARA SĂLBATIC A : rulează la 
Favorit (orele 0.15; 11J0; 13.45:
16, 18,15; 20.30) Feroviar (orele 
8,45: 11: 13.20. 16. 10.30 , 20.45).
Scala (orele 8.20: 11: 1X39: i«:
18,30. 21).

CU MIINILE CURATE : ruieazâ 
la Buzești (orele 15,30, 18; 20,15).

PE ARIPILE VTNTULUI : ru
lează la Patria (orele 10: 14,30;
19,15).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : rulează la Luceafărul 
(orele 8.45: 11; 13.30; 16. 18.30: 21), 
Festival (orele 8,45, 11,15; UJ0;

Tovarășul Paul Nîeuleteu- 
Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul edu
cației și invâțftmfatuluL a pri
mit. vineri dimineața, delegația 
condusă de ministrul dezvoltării 
regionale al Italiei. Fiorentino 
Sullo. care face o vizită în țara 
noastră.

Vineri la prînz. tovarășul Ion 
Pățar., vicepreședinte al Con
ciliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, președinte
le părții române te Comisia 
mixtă guvernamentală de cola
borare român.o-eîenă. s-a ina- 
poiat te Capitală, venind de la 
Atena. In caoitaia Greciei. to- 
'arășul lor. Pățan a participat 
la lucrările sesiunii comisiei 
mixte gu-erc-amecaie și a 
«*mnet ub protocol privind 
sporirea schimburilor comer
ciale și cooperării rotnăno-eîere 
îr. domeniile come-rial. ecor.o- 
mie. tehnieo-stiințiSc. aJ trac- 
•porfjrilor. turismului cel 
cultural-artistic, ai presei și 
radiotete' ujcnc. precum și un 
acord adițional Ia acordul co
mercial pe termen îucg dintre 
Româna ș: Grecia.

A

IM COMPETIȚIE

■ "

admiși numai cei care au în
trunit 45 de puncte 'din 46 
posibile) la „circulație'. fi 5 
la „mecanică' dm totalul de 
6 puncte.

Această primă departajare 
a evidențiat prezentarea com
petentă a majorității concu- 
renților care au'întrunit punc
tajul necesar, mulți pe cel 
maxim. Astăzi, la ora 9. la 
Casa de cultură a tineretului 
din sectorul 4, participanții 
la concurs se vor intîlni in- 
tt-o amplă consfătuire de lie- 

bucureștene Titan și Giurgiu, 
precum și cei din Iași. Sibiu, 
Alba Iulia. Ploiești. Miercurea 
Ciuc, Craiova. Slatina, Pitești. 
Arad si Oradea.

Cu toate eforturile de ordin 
material și financiar, în Roma
nia, ca de altfel și In alte țări, 
se înregistrează un decalaj In
tre posibilitățile tehnice de in
stalare a mijloacelor de teleco
municații și cererile populației- 
Dezvoltarea In ritm intens a in
dustriei românești de echipa
ment si materiale de telecomu
nicații constituie un pas impor
tant oe calea rezolvării acestei 
probleme. în acest sens, este de 
remarcat exemplul întreprinde
rii „Electromagnetica* al cărei 
colectiv s-a angajat ca în ac
tualul cincinal să realizeze, pes
te sarcinile de plan, circa 104 000 
linii de centrale telefonice. 
50 000 de aparate telefonice și 
mijloac® de automatizare în va
loare de 70 000 000 let Sînt e- 
xemple care ilustrează o garan
ție concludentă a înfăptuirii o- 
biectivelor propuse.

16; 18,39; 21). Modern (orele 8.30; 
11. 13J2; 16; 18J«; 21).

SAPTAMLNA NEBUNILOR : ru
lează «a Dacia (orele 9; 11,13; 
1X32. 16; 12,15; 20.39).

ATENTATUL : ruleazâ la Excel
sior (orele 9.30; 12.30; 15,30; 18;
29.30) . Melodia (orele 8.45; 11; 13,30;
16. 19,20; 20.45).

LEUL AFRICAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 In con
tinuare).

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Gnvha (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18.15: 20.30).

ZESTREA : rulează Ia Pacea 
(orele 15.45. 18; 20.15).

ADIO AR.ME : rulează la înfră
țirea (orele 15.30; 19), Rahova (o- 
rele 15.30. 19).

LUPUL MARILOR !, RĂZBUNA
REA : rulează la Floreasca (ore)e 
15.30: 19). V'tan (orele 15.30; 19).

ORGANIZAȚIA rulează la Bu- 
cegi (orele 15,30; 18; 20.30), Giu- 
lești (orele 15.30: 18; 20.30).

IACOV BOGOMOLOV rulează 
Ia Popular (orele 15,30: 18 20.15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Unirea 
(Orele 15.30; 18; 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Moșilor (orele 10; 15.30; 
18; 20.30). Volga (orele 9.30: 12.15: 
15: 18 : 20.45).

COWBOY rulează la Gloria 
(orele 8.30; 11: 13.30; 18: 18.30: 21). 
Aurora (orele 9.30: 12: 15,30; 18;
29.30) Tomis (orele 8 30: 11: 13.30:
16: 18.30. 21).

CLOVNII ■. rulează la Viitorul 
(orele 16: 18: 20).

COLIER PENTRU IUBITA 
MEA ■ rulează la Lira (ora 20.15).

TN UMBRA VIOLENTEI : rulea
ză ia L’re (orele 15.30: 18)

UCIDET1 OAIA NEAGRA : ru- 
lează la Arta (ora 20,15).

Întîlnire la C
Tovarășii Cornel Burtică, 

membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. si Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., au a- 
vut. în cursul zilei de vineri, 
o in’Jlmre ia sediul C.C. al

Vineri după-amiază, a sosit 
te Capitală o delegație a Par
tidului Progresist Popular din 
Guyana, condusa de B. Persaud, 
membru al conducerii partidu
lui. deputat în Parlament, care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. va 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul in
ternational Bucureyti-Otopeni, 
oaspeții au fost Intlmpinați de 
tovarățR Ștefan Andrei, secre
tar a. C.C. al P.C.R.. Ion Po- 
ttngâ și Constantin Vasiliu, 
adjuneți de sef de secție la 
C-C al P.CJU și Ioan Popescu, 
secretar al C-C. al U.T.C.

□

cu cu privire la sporirea 
aportului tinerilor conducători 
auto in realizarea planului 
cincinal înainte de termen. 
Tot astăzi, după-amiază. in 
același loc, cor fi desemnați 
ciștig/itorii, ca^e-yi vor discu
ta intiietatea intr-un concurs 
„Cine știe ciștigă'.

întreaga desfășurare a con
cursului ^Stăpin ne colan' va 
face obiectul unui amplu re
portat intr-un număr viitor.

V. RAVESCV

CEAS NUMERIC 
AUTOMAT

Specialiștii români din dome
niul automatizărilor au realizat 
un ceas numeric automat, de 
mici dimensiuni, cu greutate re
dusă și consum minim de ener
gie. Aparat portabil, ceasul nu
meric românesc este echipat cu 
dic-de și tranzistori cu siliciu, 
puțind să fie întrebuințat în o- 
perații <je cronometrare. progra
mare si înregistrare. Afișarea 
datelor se realizează cu ajutorul 
unui aparataj special. El dove
dește o înaltă precizie în mă
surarea timnului. asigurată de 
un oscilograf cu cuarț care pro
duce semnalele necesare afișă
rii. El va avea o largă folosin
ță în domeniile iluminatului pu
blic, încălzirii și ventilației. în 
activitatea de cercetare științifi
că, la cronometrarea și afișa
rea rezultatelor obținute în în
trecerile sportive și în alte do
menii.

SECERA VTNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Arta (orele 15,30; 18).

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

MAREA EVADARE ; rulează la 
Cotrocenl (orele 15.30; 19).

DRUM TN PENUMBRA rulează 
la Progresul (orele 15.30: 18; 20.15).

ASTA-SEARA DANSAM TN FA
MILIE : rulează la Miorița (orele 
10. 12.30)

ALFRED CEL MARE : rulează la 
Miorița (orele 15; 17.30; 20,15),
Flamura (orele 16; 18,15; 20.30).

BAMBI : rulează la Flamura fe
rele 9: 11,15: 13.30).

HAIDUCII : rulează Ia Munca 
(orele 16: 18: 20)

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Ferentari (orele 15.30: 18 ■ 20.15).

TOPY-TYLER (orele 10: 12; 1<), 
IZVORUL FECIOAREI (orele 16; 
18), AVANGARDA EROICA (ora 
21). rulează la Cinemateca „U- 
nion“.

SÎMBATA, 14 APRILIE 1973
Opera Română : LAKMEE — 

ora 19: Teatrul de Operetă : SPU
NE INIMIOARA. SPUNE - ora 
19.30: Teatrul National ,.I. L. Ca- 
ragiale” (Sala Comedia) : UN
FLUTURE PE LAMPĂ — orele 16

. C. al P. C. R.
P.C.R. cu tovarășul Xuan Thuy, 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
ministru, șeful delegației gu
vernului R.D. Vietnam la Con
ferința de la Paris cu privire 
la Vietnam, care face o vizită 
prietenească in țara noastră.

înființarea Institutului 
central de matematică

Printr-o recentă hotărire a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România a 
luat ființă Institutul central de 
matematică.

La ședința de constituire, care 
a avut loc. vineri, la București 
au luat parte tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației și învâțămin- 
tului. acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România. Octa
vian Groza, ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru 
Știință si Tehnologie. Emil ian 
Rodean. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară, oameni de știință.

Director general al institutu
lui a fost numit prof. ur.iv. dr. 
doc. Romulus Cristescu de la 
Universitatea din București.

Vineri s-au încheiat la Craio
va. lucrările primei consfătuiri 
pe țară organizată de către Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Uneite și Electroteh
nice și Uniunea sindicatelor me
talurgice și construcții de ma
șini cu cadrele de conducere 
din cele 22 școli profesionale, 
grupuri școlare și licee de spe
cialitate care pregătesc anual 
mai mult de 10 000 muncitori, 
maiștri și tehnicieni pentru u- 
nitățile acestui minister. Timp 
de două zile, participant’! au a- 
nalizat o serie de probleme le
gate de perfecționarea metode
lor de conducere a procesului 
instruetiv-educativ. de formele 
și metodele de muncă privind 
educația politică-ideologică. or
ganizarea practicii In atelierele 
școală șî în fabrici, extinderea 
activității productive.

(Agerpres)

CRONICA
U. T. C.

Ier: »-a înapoiat in Căpi
ță delegația Uniunii Tine
retului Comunist condusă de 
tovarășul Vasile Nicolcioiu. 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care a participat la adunarea 
festivă de constituire a Fe
derației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez.

La sosire pe aeroportul 
București-Otopeni delegația 
a fost întîmpinată de tova
rășul Aurel Stoica secretar 
al C.C. al U.T.C.. de membri 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

Ia perioada 9—13 aprilie 
a.c„ o delegație a Ministeru
lui Federal al Tineretului, 
Familiei și Sănătății din Re
publica Federală Germania, 
formată din dr. Hanns Ott, 
consilier ministerial. H. Lu- 
rick. consilier in minister și 
R. Krippendorf. reprezentant 
al Consiliului Federal al Ti
neretului. a efectuat o vizită 
in țara noastră, la invitația 
C.C. al U.T.C.

în timpul șederii în Româ
nia. delegația a vizitat obiec
tive economice, social-cul- 
turale și turistice din Bucu
rești și județul Argeș. Mem
brii delegației *u o urlat dis
cuții la C.C. al U.T.C., Cen
trul de cercetări pentru oro- 
b'.emele tineretului. Ministe
rul Educației și Tnvățămin- 
tului și Ministerul Sănătății.

Cu prilejul primirii dele
gației de către tovarășul Ion 
Traian Ștefânescu. or:m se
cretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele ti
neretului. s-a realizat un 
schimb de informații privind 
activitatea tineretului din 
cele două țări, exorimin- 
du-se dorința reciprocă de a 
dezvolta, in continuare, re
lațiile de colaborare pe linie 
de tineret. La primire au fost 
de față reprezentanți ai Am
basadei Republicii Federale 
Germania la București.

Vineri dună amiază, dele
gația Ministerului Federal 
al Tineretului. Familiei si 
Sănătății din Republica Fe
derală Germania a părăsit 
Capitala.

și 20- (Sala Studio) : DESPRE U- 
NELE LIPSURI, NEAJUNSURI SI 
DEFICIENTE TN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20? Teatrul 
..C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
O SCRISOARE PIERDUTA — ora 
20; (Sala Studio) : ANUNȚ LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20; 
Teatrul de Comedie : CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHIA — ora 
10.30; PREȘUL — ora 20; Teatrul 
Mic : SIMFONIE PENTRU DESTI
NUL MEU — ora 19,30; Teatru! 
Giulești : CASA CARE A FUGIT 
PRIN UȘA — ora 10; COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19.30: Teatrul 
Evreiesc de Stat : NATHAN ÎN
ȚELEPTUL (premieră pe țară) — 
ora 19,30: Teatrul „Ion Creangă" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — ora 
10; CELE 12 LUNI ALE ANULUI
— ora 16; Studioul de Teatru al 
T.A.T.C. : AICI ESTE SOARELE 
MEU — ora 20: Teatrul „Ion Va- 
silescu" : DANSUL MAIMUȚELOR
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU
VÎNTUL — ora 19.30; (Sala Vic
toria) : TRASNITUL MEU DRAG
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academia) : UN BĂIAT IS- 
TET ST UN REGE NĂTĂFLET — 
ora 10: Ansamblul Ransodia Ro
mană • PE PLAIURILE MIORI
ȚEI — ora 19.30; A.R.I.A. (la Sala 
Palatului) : THE 5 TH DIMEN
SION (S.U.A.) — orele 17 și 20; 
Circul Globus FRAȚII LUI FLIP
PER — orele 17,30 și 19,30.

Cu prilejul vizitei tovarășului Xuan Thuy, secretar 
al C. C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam

Mitingul de prietenie și solidaritate
cu poporul vietnamez

Poporul nostru a salutat eu 
deosebită satisfacție încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam — victorie cu care 
poporul vietnamez a încununat 
lupta sa împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru libertate si 
independență națională. Senti
mentele de solidaritate interna- 
ționalistă și prietenie frățească 
de care este animat întregul 
nostru popor, față de Vietna
mul eroic, s-au manifestat si 
cu prilejul vizitei pe care tova
rășul Xuan Thuy. secretar al 
C-C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, a făcut-o, 
vineri după-amiazâ. ia uzinele 
„Vulcan" din Capitală.

Oaspetele vietnamez a fost 
însoțit de tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar aî C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid și 
de stat, precum și de Nguyen 
Dang Hanh. ambasadorul R.D. 
Vietnam la București.

Directorul întreprinderii, ing. 
Ion ^Constantin, reprezentanții 
comitetului de partid și ai sin
dicatului. l-au intimpinat pe 
oaspete, i-au urat un călduros 
bun sosit. După scurta prezen
tare a istoricului acestei uzine 
și preocupările actuale de mo
dernizare și diversificare a 
producției, tovarășul Xuan 
Thuy. ceilalți oaspeți au fost 
invitați să viziteze cîteva din 
sectoarele de producție.

In sala de festivități a uzinei 
a avut loc apoi un miting de 
prietenie și solidaritate cu 
poporul vietnamez, organizat de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R., la care au luat parte 
un mare număr de muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

Deschizind mitingul, tovară
șul Nicolae Constantin, se
cretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
a exprimat — in numele 
tuturor comuniștilor Capita
lei — un salut fierbinte so
lilor poporului frate vietna
mez, solidaritatea deplină cu 
lupta și munca sa pentru con
struirea unei patrii libere și 
prospere.

A luat apoi cuvintul prof. 
Tudor Ionescu. membru al C.C. 
al P.C.R.. președintele Comite
tului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, 
care a spus, între altele : Căl

SPORT • SPORT • SPORT
PROGRAM COMPITITIONAL

FOTBAL. Duminică, națio
nala va susține un joc-școală, 
la baza sportivă Snagov de la 
ora 16,30 in compania echipei 
divizionare C, Autobuzul. La 
rindui său, lotul de tineret, va 
întilni tot duminică, pe terenul 
Ghencea, de la ora 11,30, echipa 
Steaua.
• Pentru amatorii de fotbal 

din Capitală, recomandăm par
tida din cadrul diviziei B. Pro- 
gresul-Ș.N. Oltenița (ora 11) pe 
terenul Progresul.

RUGBI. Astăzi, are loc la 
Constanța, pe Stadionul „1 Mai“ 
incepind de la ora 15.30. partida 
dintre România și Spania.

• Duminică, pe stadionul 
Dinamo din Capitală, incepind 
de la ora 16. echipa Steaua va 
întilni Selecționata Armatei 
franceze, care întreprinde un 
turneu in țara noastră.

GIMNASTICA. La Floreasca 
continuă întrecerile de gim
nastică din cadrul Ediției a 16-a 
a competiției internaționale de

CONCURSUL
PRONOSPORT 

NR. 15
(din 15 aprilie 1973)
A talant* — Borna X
Bol ocna — Verona 1
Juvenms — Palermo 1
Lanerossi — Fiorentina l.x
Lazio — Sampdoria 1
Milan — CazHart 1
Napoli — Torino ljt
Terna na — Intern azionale xa
Ceahlăul — Metalul Buc. 1
C S. Tirgoviste—Gloria Buzău l.x4 
Minerul B. M. — PoH. Tim. l.x 
Corvinul — C.F.R Arad 1
C F.R. Tim. — Minerul Anina 1

SlMBĂTĂ, 14 APRILIE 1973
PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba germană. 
9.30 A fost o dată ca niciodată... 
— „împărăția oglinzilor strîmbe" 
(I). 10.05 Publicitate. 10,10 Ansam
bluri folclorice : „Pe malul Mu
reșului". 10,40 De vorbă cu gospo
dinele. 11.00 Selecțiuni din emisiu
nea „Seară pentru tineret". 11.55 
Roman foileton : „Cînfec la apu
sul soarelui". 13.00 Telejurnal. 16.05 
Cunoașteți legile ? 16,20 Muzică
populară din Dobrogea. 16,30 Emi
siune în limba germană. 18.15 
Ritm, tinerețe, dans. 19,05 Arc 
peste timp. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Mîndru sînt de țara mea". 20,05 
52 de inițiative în 52 de săptămîni. 
20,20 Tele-enciclopedia. 21,00 Film 
serial „Mannix". 21,50 Telediver- 
tisment. 22,30 Telejurnal. 22.40 Ro
manțe și cîntece de petrecere. 22,55 
Baschet masculin : România — 
Ungaria (repriza a Il-a). 

dura cu care sînt înconjurați 
pe pămîntul patriei noastre oas
peții vietnamezi constituie o 
expresie grăitoare a relațiilor 
de prietenie frățească și soli
daritate internationalists dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam, dintre po
porul român și poporul vietna
mez.

în anii de grea încercare 
prin care a trecut poporul 
vietnamez, partidul, guvernul, 
întregul nostru popor au fost 
încă de la început alături de 
viteazul popor vietnamez, ma- 
nifestindu-și solidaritatea cu 
lupta sa dreaptă și acordîndu-i 
întregul sprijin — material, 
militar, poliitic și diplomatic. 
Partidul și statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au militat cu perse
verență pentru încetarea răz
boiului, pentru o soluționare 
politică, pe calea tratativelor, a 
conflictului din Indochina în 
concordanță cu interesele po
porului vietnamez, ale popoa
relor laoțian și cambodgian, cu 
aspirațiile de pace și securitate 
ale tuturor popoarelor lumii.

Partidul și guvernul țării 
noastre, întregul popor român 
au salutat cu deosebită satis
facție semnarea Acordului cu 
privire la încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam 
care reafirmă drepturile națio
nale fundamentale ale poporu
lui vietnamez. Poporul ro
mân urmărește cu senti
mente de bucurie activita
tea creatoare, plină de abnega
ție pe care poporul frate viet
namez o desfășoară, răspunzînd 
Apelului Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și al Guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, 
pentru refacerea și dezvoltarea 
economică, pentru înflorirea 
patriei lor pe calea socialismu
lui.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Xuan Thuy.

Delegația guvernamentală a 
R. D. Vietnam — a spus vorbi
torul — este bucuroasă să facă 
o vizită d» prietenie în țara dum
neavoastră. Mulțumim Partidu
lui Comunist Român, guvernu

gimnastică dotată cu trofeul 
„Gh. Moceanu“. La această în
tîlnire . participă gimnaști din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, 
R.D. Germană, R.F, Germania, 
iugoslavia, Olanda, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia. Astăzi (ora 17.30) vor avea 
loc exercițiile liber alese (bă
ieți și fete), iar duminică (ora 
11). concursul pe aparate al 
primilor șase clasați.

BASCHET. Giulești (ora 9) s 
Rapid-Crișul Oradea ; Voința- 
Sănătatea Satu Mare, I.E.F.S.- 
Politehnica, partide feminine.

• în saLa sporturilor din Cluj, 
continuă azi și mîine, de la ora 
16.30 partidele din cadrutl Ediției 
a IV-a a competiției Internațio
nale de baschet masculin dotată 
cu ..Cupa federației" la care 
participă echipe din Olanda, 
R.D.G., Ungaria, Cuba și Româ
nia.

TENIS DE CÎMP. Mîine între 
orele 8—16 au loc pe terenurile 
de la arena ..Progresul" întil- 
nirile din cadrul „Criteriului 
Primăverii".

HANDBAL. Azi, în Capitală 
Rapid-IEFS (f). teren Giulești, 
ora 17. iar miine Progresul-Uni- 
versitatea (f), teren Progresul, 
ora 17.

ORIENTAREA TURISTICA. 
Si acest sfîtșit de săptămînă 
este bogat in manifestări pe 
teme de orientare turistică, la 
care vor participa elevi și pio
nieri din Capitală. Duminică 
dimineața, in pădurile Pustnicul, 
Mogoșoaia și Bănoasa vor par
ticipa circa 2 000 de sportivi.

CICLOTURISM. Comisia mu- 
nicȘfclă București, organizează 
pentru posesorii de biciclete, 
tineri și virstnici. o antrenantă 
excursie turistică. Plecarea este 
programată de la stadionul Di
namo (ora 9). sosirea avind loc 
in Pădurea Mogoșoaia.

GABRIEL FLOREA

PROGRAMUL II
16.00 Agenda. 16,10 Armonii in

time. 16,40 Azi și mîine. Emisiune 
de informare culturală la zi. 16,30 
Avanpremiera. 16,55 Publicitate. 
17.00 Cîntece și jocuri populare.

DUMINICA, 15 APRILIE 1973
PROGRAMUL I

8.00 Gimnastica pentru toți. 8,10 
Pentru sănătatea dumneavoastră. 
8,20 Cravatele roșii. 9,50 Viata sa
tului. 11,00 Emisiune în limba ma
ghiară. 12,30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical, 17,10 Film 
serial pentru tineret. Tunelul 
timpului. Episodul II „Răzbuna
rea zeilor".- 18,00 Cintare patriei — 
concurs coral interjudețean. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Săp- 
tămîna politică internă și interna
țională in imagini. 20.00 Reportaj 
filmat. Vizita președintelui Consi
liului de Stat al R.S.R.. Nicolae 
Ceaușescu, în Olanda. 20.30 Ilustra
te din Oradea și Aleșd. Soectâ- 
coî de varietăți. 22.30 Telejurnal. 
22.40 Baschet masculin. România— 
Cuba (repriza a IT-a) înregistrare 
de la Sala sporturilor din Cluj.

PROGRAMUL II
11—13 Concertul Orchestrei sim

fonice a Filarmonicii „George E- 
nescu". Dirijor Enrique Asensio 
(Spania). 20.10 Eroi îndrăgiți de 
copii. Prințesa de Mac. 20.40 Ca
leidoscop cultural-artistic. 21.00 Pe 
scenele lirice ale țării. Capra cu 
trei iezi. 21,50 Telex tehnico-știin- 
țific. 22,10 Film serial : Mannix 
(reluare).

lui Republicii Socialiste Româ
nia, poporului frate român pen
tru sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez.

Sîntem foarte fericiți că am 
venit în România la mijlocul 
primăverii. Poporul vietnamez 
a intrat în primăvară cu sem
narea Acordului de încetare a 
focului și restabilirea păcii în 
Vietnam.

Pentru a menține și a apăra 
răcea în Vietnam, pentru a 
contribui la pace in Asia de 
sud-est și în lumea întreagă, 
guvernul R. D. Vietnam și Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
sînt hotărîte să aplice cu stric
tețe acordul semnat. Sîntem 
împotriva oricăror încălcări ale 
acestui acord și cerem Statelor 
Unite ale Amprieii și guvernu
lui de la Saigon să le respecte 
întocmai.

Vorbitorul s-a referit în con
tinuare la eforturile R. D. Viet
nam pentru refacerea econo
miei șj înlăturarea pagubelor 
provocate de război.

Tn continuare, tovarășul Xuan 
Thuy a spus : Ne bucurăm din 
suflet de realizările strălucite 
pe care poporul român le-a 
obținut în industrie și agricul
tură, în domeniul culturii, pe 
calea făuririi societății socialis
te. încă o dată, permiteți-mi să 
exprim mulțumirile noastre sin
cere față de ajutorul acordat 
de Partidul Comunist Român, 
de Guvernul Republicii Socia
liste România și poporul fra
te român, poporului vietnamez 
în opera sa de eliberare.

După miting, la despărțire, 
muncitorii uzinei adresează 
oaspetelui, întregului popor 
frate vietnamez cele mai calde 
felicitări pentru victoria istori
că în lupta de rezistență împo
triva agresiunii imperialiste, 
pentru libertatea și independen
ța patriei, împreună cu urarea 
de a obține noi succese, în 
refacerea și reconstrucția țării, 
pentru edificarea societății so
cialiste în Republica Democrată 
Vietnam. pe calea înfăptuirii 
aspirațiilor de unitate națională, 
pentru progresul și bunăstarea 
poporului.

Astăzi și miine la Constanța

FESTIVAL
DE GIMNASTICA 

MODERNA
Prima ediție a unei noi com

petiții de masă — Festivalul 
ansamblurilor școlare de gim
nastică modernă — inițiată și 
organizată de U.T.C., în cola
borare cu alți factori, a ajuns 
în faza finală. Astăzi și mîine, 
în sala Sporturilor din Con
stanța, vor avea loc întrecerile 
etapei finale pe țară la care 
iau parte echipele cîștigătoare 
ale fazei anterioare, pe județe, 
și pe municipiul București. In 
total vor evolua 40 de ansam
bluri școlare de fete, fiecare 
cuprinzînd cîte 8 participante. 
Potrivit regulamentului, la a- 
cest concurs inedit, care a do
vedit o mare priză în rîndurile 
fetelor, participă elevele din 
anii I—IV ai liceelor și școlilor 
profesionale. Etapele anterioare 
au arătat o mare atracție pen
tru acest concurs, ecoul produs 
fiind exprimat de faptul că mii 
de eleve din toată țara au în
ceput să învețe și să practice o 
disciplină sportivă prin vocație 
dedicată sexului frumos : gim
nastica modernă. (C.V.)

MERIDIAN
• Una dintre cele mai mari 

senzații ale Campionatelor mon
diale de tenis de masă de la 
Sarajevo a fost înregistrată în 
turul doi al probei de simplu 
bărbați, cînd a fost scos din 
cursă suedezul Stellan Beng
tsson, învins cu 3—2 (17—21,
23—21, 21—17, 23—25, 21—9) în 
partida susținută cu Stanislav 
Gomozkov (U.R.S.S.). Astfel, 
părăsește prematur competiția 
cîștigătorul titlului mondial la 
ediția precedentă și prim-favo- 
rit la cea actuală Un alt favo
rit, japonezul Tasaka, a fost 
eliminat cu 3—1 de Li Fu-iun
(R.P. Chineză).

Campioana României, Ma
ria Alexandru a obținut o nouă 
victorie în cadrul „Mondiale

lor" de tenis de masă care au 
loc la Sarajevo. Ea a învins-o 
cu 3-0 (6, 14. 12) pe vest-germi- 
na Monica Kneip. In proba de 
simplu masculin, maghiarul 
Boerzey l-a eliminat cu 3-0 pe 
Dorin Giurgiucă, sovieticul Go
mozkov a cîȘtigat cu 3-0 în fața 
lui Șerhan Dobosi iar Sarkoian 
(U.R.S.S.) a dispus cu 3—0 de 
Teodor Gheorghe.

• La Snagov selecționata de 
fotbal a țării noastre, care va 
intîlni miercuri la Kiev in meci 
amical echipa U.R.S.S., a susți
nut vineri o nouă partidă de 
verificare. Seleoționabilii au 
învins cu scorul de 8—0 echipa 
T.M.B. prin punctele înscrise de 
Mureșan (3), Nunweiller (3), 
Troi și Marcu.

• Partidele din sferturile de 
finală ale Turneului internațio
nal de tenis de la Nisa s-au
ildat cu următoarele rezul

tate : Adriano Panatta (Italia)— 
Ion Țiriac (România) 6—2, 4—6, 
6—4 ; perechea Ion Țiriac
(R(' Inia)—Mike Estep (S.U.A.) 
a învins cu 1—6, 6—1, 6—4 De 
Fassbender—Pohmann (R. F. 
Germania) In pro^a de simplu 
feminin, suedeza Benzer a eli
minat-o cu 7—5, 6—3 pe Judith 
Gohn (România).



de peste hotare Mesaj adresat de F. Mitterrand 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Premierul Andreotti despre
legăturile tradiționale

româno-italiene

încheierea convorbirilor
preliminare intre
R. S. Cehoslovacă

Un convoi fluvial cor» a încercat sâ oducâ arma . muniții in Pnom Penh-ul asediat de forțele 
patriotice khmere a priatit grele lovituri.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei. Giulio An
dreotti. a primit. vineri. la Pa
latul Chigi. delegația de zia
riști români condusă de Octa
vian Paler. redactor șef al zia
rului „România liberă". care. 
la invitația Sindicatului ziariști
lor din Roma. a întreprins o 
vizită In capitala Italiei.

In cursul întrevederii. la 
care a luat parte și ambasado
rul României la Roma. lacob 
lonașcu. premierul italian a 
evocat relațiile bune existente 
între cele două țări. cursul 
mereu ascendent pe care îl ur
mează. în prezent. colaborarea 
pe multiple planuri dintre Italia 
și România. Relațiile de astăzi 
— a arătat premierul Giulio An
dreotti — sînt o continuare fi-

Forțele patriotice khmere controlează „ G. R V. IV. K. ESTE UNICUL
GUVERN LEGAL AL CAMBODGIEi™

rească a legăturilor tradiționale 
dintre România și Italia. sub
liniind. in același timp. că po
porul italian nutrește sentimen
te de profundă prețuire față da 
țara și poporul care. și prin 
numele său și în fapt. ilustrea
ză originea noastră comună.

PREȘEDINTELE CONSILIU
LUI DE MINIȘTRI A ARA- 
TAT. IN CURSUL ÎNTREVE
DERII. CA ITALIA SE AFLA 
In așteptarea vizitei 
PREȘEDINTELUI CONSILIU
LUI DE STAT AL REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA. 
NICOLAE CEAUȘESCU. CARE 
SL VA BUCURA DE O PRI
MIRE NU NUMAI CĂLDUROA
SA. CI ȘI ADMIRATIVA. NOI 
— A SPUS PREMIERUL ITA
LIAN — APRECIEM CU TOȚII 
OPERA PREȘEDINTELUI
CEAUȘESCU. ÎNDREPTATĂ 
SPRE PROSPERITATEA RO
MÂNIEI. SPRE INSTAURAREA 
UNUI CLIMAT DE PACE ȘI 
ÎNȚELEGERE IN EUROPA ȘI 
In lume.

și R. F. Germania

Ambasadorul României la 
Paris. Constantin Flitan. a 
avut o întrevedere "U Francois 
Mitterrand. prim-secretar al 
Partidului Socialist. In cadrul 
convorbirii. primul secretar al 
P.S.F. a transmis un mesaj de 
prietenie secretarului general al 
Partidului Comunist Român.

Nicolae Ceaușescu. 
acest pri- 
dezvoltare 
cele două

tovarășul
Au fost evocate. cu 
lej. posibilitățile de 
a relațiilor dintre 
partide.

La discuții a luat parte Robert 
Pontillon. secretar național al 
P.S.F. pentru probleme externe.

Belgrad: Adunarea Federației va 
fi convocată pentru 23 aprilie

în Cambodgia. forțele patrio
tice khmere și-au menținut 
ferm. în ultimele zile. contro
lul dobîndit asupra tuturor șo
selelor care leagă Pnom Penh 
de restul țării. precum și con
trolul asupra ■ importantei artere 
de transport fluvial pe care o 
reprezintă Mekongul. făcind . ca 
situația garnizoanei lonnoliste 
din capitala cambodgiana să de
vină extrem de critică.

în aceste •mpreyarârl. paralel 
cu bombardamentele aeriene — 
efectuate în sprijinul trupelor 
regimului de la Pnom Penh 
timp de 36 de zile -consecutiv 
— aviația S.U.A. a intensificat. 
joi. transporturile de combus
tibil spre Pnom Penh. pentru a 
face posibilă utilizarea tehnicii 
de luptă de care dispun unită
țile lui Lon Noi.

Agenția de presă ..Elibe
rarea" informează că gene
ralul maior Htoang Anh 
Tuan. adjunct al șefului de
legației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud în 
Comisia militară mixtă bi
partită. l-a primit pe sena
torul american Edward 
Brooke. Ia Oficiul delegației. 
Răspunzînd la întrebările 
senatorului. Hoțng Anh
Tuan a declarat câ adminis
trația Nguyen Van Thieu se 
opune reconcilierii și înțele
gerii naționale. continua

operațiunile împotriva zo
nelor aflate sub controlul 
G.R.P.. suspendă libertății? 
democratice in zonele de 
sub controlul lor și refuză 
să elibereze personalul ' civil 
capturat. Totodată. adminis
trația saigoneză a provocat 
impasul activității Comisiei 
militare mixte bipartite. re- 
fuzînd să garanteze imuni
tatea diplomatică a delega
ției G.R.P.

Senatorul Brooke a decla
rat că va relata toate acestea 
la următoarea reuniune a 
Congresului S.U.A.

Cu prilejul înapoierii șefului 
statului cambodgian. Norodom 
Sianuk. la Pekin. după vizita 
făcută în zonele eliberate din 
Cambodgia. premierul Consi
liului de Stat. Ciu En-Lai. a 
oferit o recepție. prilej cu care 
el a transmis prințului Sianuk 
și celorlalte persoane care l-au 
însoțit în vizită. din partea pre
ședintelui Mao Tzedun. a gu
vernului și poporului chinez. 
calde felicitări și un salut 
cordial. Faptele — a relevat el 
— arată că prințul Sianuk este 
șeful statului cambodgian. că 
FUNK este reprezentantul inte
reselor fundamentale ale popo-

• La Paris s-a deschis. joi. o 
conferință internațională în spri
jinul eliberării deținuților poli
tici din închisorile regimului de 
la Saigon. organizată din ini
țiativa unor grupuri de vietna
mezi care trăiesc in Franța. în- 
tr-o declarație adoptată de par
ticipant se arată că la confe
rință vor fi studiate posibilită
țile de elaborare a unor măsuri 
care să contribuie la eliberarea 
imediată a deținuților politici și 
la restabilirea libertăț-'°r demo
cratice in Vietnamul de Sud.

rului și că GRUNK este unicul 
guvern legal al Cambodgiei. 
strîns legat de popor.

Referind u-se la situația din 
Indochina. premierul Ciu 
En-lai a subliniat că. prin efor
turile comune ale celor trei 
popoare jndochineze și ale po
poarelor din lumea întreagă. 
unele prevederi importante ale 
acordului de la Paris au fost 
aplicate. Cu toate acestea. spri
jinite de S.U A.. autoritățile de 
la Saigon ridică obstacole în 
calea aplicării acordului.

Premierul Citi' En-lai a sub
liniat. în încheiere. că la fel 
ca și pînă acum. poporul chinez 
se va situa întotdeauna de par
tea poporului cambodgian și 
va. sprijini cu fermitate lupta 
lui justa pînă la victoria finală.

La rîndul său,, -prințul Sianuk 
s-a referit' pe larg la importan
ța vizitei făcute în zona elibe
rată. După ce a subliniat că 
guvernul regal este deja recu
noscut de aproape 40 de state. 
iar forțele armate populare au 
eliberat 90 la sută din teritoriul 
țârii. el a spus ; Poporul khmer 
speră că toate țările care iu
besc sincer pacea și dreptatea 
vor ajuta la eliberarea Pnom 
Penhului. pentru obținerea vic
toriei finale.

La Novi Sad a fost deschi
să expoziția „40 de ani de la 
luptele ceferiștilor și petro
liștilor din România din ia- 
nuarie-februarie 1933". A
ceasta este prima expoziție 
românească organizată în 
noua și moderna clădire a 
Muzeului Revoluției Socia
liste din Voievodina. Expo
ziția a fost deschisă de am
basadorul român la Belgrad. 
Vasile Șandru. care a vorbit 
despre semnificația luptelor 
clasei muncitoare române 
din ianuarie-februarie 1933.

La Budapesta s-a deschis. 
vineril expoziția de mase plas
tice „Hungaroplast '73" cu par
ticiparea a 200 de firme din 17 
țări.

Tara noastră participă pentru 
prima dată la această expoziție 
cu o largă gamă de produse ale 
întreprinderilor Ministerului In
dustriei Chimice.

Pavilionul românesc a fost 
vizitat de Apro Antal. preșe
dintele Adunării de Stat a R. P. 
Ungare. Szeker Gyula. ministrul 
industriei grele. și alte persoane 
oficiale.

limitarea investițiilor
străine in Mexic

Noua lege privind investițiile străine în Me
xic va intra în vigoare la 8 mai a.c. Pentru pri
ma dată în istoria țării o lege limitează inves
tițiile străine la 49 la sută din întregul capital 
al unei întreprinderi și prevede ca toate acțiu
nile străine să fie înregistrate de Comisia Na
țională de Investîtii Străine, recent înființată.

eferindu-se Ia sco
purile urmărite de 
noua legislație ca
re a stîrnit un ecou 
favorabil în 
președintele

declara înaintea tur- 
americano-europea- 

,.Primul (scop)

țară. 
Luis

Echeverria 
neului său 
no-asiatic : .. 
de a dezvolta investițiile 
xicane și al doilea de a-i 
piedica pe oamenii noștri 
afaceri să vîndă capitalul 
telor Unite așa de ușor cum 
făcut-o in trecut".

Volumul capitalului străin 
care se referea președintele 
cheverria este destul de însem
nat. în timpul discuțiilor pur
tate la începutul acestui an în 
Congres. pe marginea proiectu
lui de lege; investițiile ameri
cane erau estimate la 2.4 mili-

este 
me- 
î rn- 

de 
Sta- 

au

la
E-

arde dolari. iar numărul com
paniilor cu capital străin la 1915 
(dintre care 1070 erau sută la 
sută proprietate străină). Nenu
mărate au fost atacurile la a
dresa așa numitor ..prestanom- 
bres“ sau oamenii de paie — 
businessman de origină mexi
cană care în schimbul unei a
numite sume de bani joacă ro
lul de coproprietari fictivi ai în
treprinderilor cu capital străin. 
Legislația prezentă urmărește 
eradicarea acestei uzanțe ași- 
gurînd funcționarea Comisiei 
Naționale dc Investiții Străin? 
care va include reprezentanți ai 
departamentelor de interne. Ex
terne. finanțe. patrimoniului na
țional. industriei și comerțului. 
muncii precum și consilieri pre
zidențiali. Nu vor fi incluși. în
să. reprezentanți ai firmelor

particulare. Comisia va stabili 
procentajul de capital străin 
permis să participe la întreprin
derile mexicane ca și reajusta
rea pas fiilor actuale ale inves
titorilor străini. in sensul asi
gurării unei participări de 51 
procente pentru investitorii au- 
tohtoui- După unele extrase din 
lege. guvernului ii sint rezer
vate activități în domeniile pe
trolului și hidrocarburilor. mi
neralelor radioactive și produ
cerii energiei nucleare. electri
cității. căilor ferate. telecomu
nicațiilor etc. Activitățile rezer
vate numai mexicanilor și com
paniilor din țară ieste prohibită 
vînzarea de acțiuni străinilor) 
includ radioielevizianea. trans
portul urban și interurban. ma
ritim și aerian. industria fores
tieră. distribuția gazelor etc. 
Companiile străine nu pot cum
păra titluri de proprietate fun
ciară nicăieri in țară. Legea in
troduce și alte citeva restricții 
ca de exemplu : participarea
străină se poate ridica doar pînă 
la 34 Ia sută in minele din re
giuni considerate rezerve națio
nale și piuă la 4« la sută in in
dustria secundară petrochimie» 
și în industria de mașini. Pro
centajul deținut de investitori 
se va oglindi si în componența 
organelor administrative ale în
treprinderilor. De asemenea.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• Willy Brandt reales 
președinte al P.S.D.

Vineri. în cea de-a patra zi a 
lucrărilor Congresului federal 
ordinar al Partidului Social
Democrat din R. F. Germania. 
care se desfășoară la Hanovra. 
s-a procedat ia alegerea Comi
tetului de conducere al partidu
lui. La președinția P.S.D.. pen
tru a cincea oară consecutiv 
după 1964. a fost ales Willy 
Brandt. Din cei 428 delegați cu 
drept de vot. 404 s-au pronunțat 
în favoarea lui Brandt. 20 dele
gați au votat împotrivă și pa
tru s-au abținut.

După alegerea președintelui. 
participanții la Congres au tre
cut la vot pentru desemnarea 
vicepreședinților. In funcția de 
vicepreședinți ai partidului au 
fost aleși Helmut Schmidt. mi
nistrul finanțelor. și Heinz 
Kuhn. primul ministru al lan
dului Renania de nord — 
Westfalia.

Colecția de tablouri a lui 
Pablo Picasso. exceptând 
propriile sale opere. va fi 
oferită în dar poporului 
francez — conform dorin
ței defunctului —. urmînd 
a fi expusă într-una din 
sălile muzeului Luvru.

în felul acesta. fondul ce
lebrului muzeu se va îm
bogăți cu opere ale unor 
artiști ca Renoir. Coubert. 
Corot. Modigliani. Matisse...

• Grave incidente la 
Milano

Joi seara. au avut loc la Mi
lano grave incidente între 
membrii unor organizații extre
miste de dreapta și forțele de 
ordine. Potrivit ultimului bi
lanț dat publicității. incidentele 
s-au soldat cu un mort și 31 de 
răniți. dintre care 24 de persoa
ne din rîndul forțelor de ordine. 
Poliția a reținut 71 de manifes-

tanți pentru verificarea identi
tății. De asemenea. au fost luate 
măsuri speciale pentru a se e
vita noi incidente. sporindu-se 
numărul personalului militar in 
zonele in care se află sediile 
unor organizații politice.

• Tratative între C.E.E, 
și Iugoslavia

Agenția Taniug informează că 
la Bruxelles au început tratati
vele dintre Comunitatea Econo
mică Europeană și Iugoslavia în 
scopul încheierii unui nou acord 
comercial nepreferențial pe o 
perioadă de 5 ani. La tratative 
participă vicepreședintele Co
misiei Executive a C.E.E.. Chris
topher Soames. și Boris Șnuderl. 
membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I.

La 12—13 aprilie. la Bonn au 
avut loc convorbiri preliminare 
între R.S. Cehoslovacă și R. F. 
Germania. După cum anunță a
genția C.T.K.. delegația ceho
slovacă a fost condusă de Jiri 
Goetz. ministru adjunct al afa
cerilor externe. iar cea _ ' 
germană de Paul Frank, secre
tar de stat la M.A.E. al R.F.G.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru. de 
năzuință reciprocă de a se găsi 
soluții acceptabile pentru pro
blemele deschise. Pe baza re
zultatelor obținute. conducătorii 
celor două delegații au convenit 
să recomande guvernelor țărilor 
respective să înceapă tratativele 
oficiale în problema semnării 
tratatului bilateral.

După cum au declarat condu
cătorii celor două delegații în 
cadrul unei conferințe de presă, 
tratativele vor putea începe în 
primele zile ale lunii mai și se 
vor desfășura în capitalele ce
lor două țări. la același nivel 
diplomatic ca și pînă acum. Ei 
au declarat că dificila problemă 
a considerării Tratatului de la 
Munchen ca ne valabil va fi 
stipulată în tratatul care se va 
încheia.

’vest-

Pornind de la rezultatele de 
pînă acum în întreaga dezvol
tare a comunității socialiste fe
derale și de la sarcinile care stau 
în față. precum și de la dez
voltarea relațiilor internațio
nale. Prezidiul Adunării Fede
rale. de comun acord cu preșe
dintele Republicii și cu Prezi
diul Conferinței federale a 
U.S.P.M.I.. a hotărît să con
voace. pentru 23 aprilie. Adu
narea Federației. Se așteaptă 
— se arată în comunicatul dat 
publicității azi — ca la această 
întrunire Iosip Broz Tito. pre
ședintele R.S.F.I.. președintele 
U.C.I.. sâ prezinte o expunere 
în legătură cu problemele ac
tuale și sarcinile politicii inter
ne. îndeosebi în legătură cu 
aplicarea amendamentelor si 
noile modificări ale Constitu
ției. cu stabilizarea economiei 
și cu privire la situația inter
națională și sarcinile în politica 
externă a Iugoslaviei. Comuni
catul precizează că la această 
adunare vor participa toți 
deputății federali. membrii 
Prezidiului R.S.F.I.. ai Consiliu
lui Executiv Federal și ai Con
siliului Federației. membri ai 
Prezidiului U.C.I. ai Conferin
ței federale a U.S.P.M.I.. ai 
Consiliului Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia. ai Comitetului 
federal, ai Asociației combatan
ților din războiul de eliberare 
națională a Iugoslaviei. ai Con-

ferinței 
Uniunii 
lavia și 
activitatea

Uniunii tineretului și 
studenților din Iugos- 
ai Conferinței pentru

socială a femeilor

A

întrunirea
Consiliului

de Securitate

Colaborare economică

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit joi. seara. 
pentru a examina plângerea Li
banului împotriva Israelului. în 
legătură cu operațiunea desfă
șurată la 10 aprilie de coman
douri israeliene la Beirut și 
Sidon.

în cursul dezbaterilor. au luat 
cuvîntul reprezentanții Libanu
lui. Statelo- Unite. Israelului și 
Arabiei Saudite. care au expus 
pozițiile guvernelor lor. după 
care reprezentantul Republicii 
Arabe Egipt a anunțat că minis
trul de externe al țării sale. 
Mohammed El Zayyat. se află în 
drum spre New York pentru a 
lua cuvîntul in fața Consiliului 
de Securitate în problema discu
tată.

Continuarea dezbaterilor a fost 
amânată pentru vineri. ora 20 
și 30 minute G.M.T. (22 și 30 
minute. ora Bucureștiului).

între U.R.S.S. ȘI S.U.A
într-un interviu acordat ziarului „Pravda". Nikolai Patolicev. 

ministrul comerțului exterior al U.R.S.S.. a apreciat că acordul 
încheiat de Uniunea Sovietică cu firma „Occidental Petroleum 
Corporation". din S.U.A.. pentru construirea unui mare com
binat de producerea îngrășămintelor minerale în Uniunea So
vietică. precum și cu privire la schimburi de produse chimice 
întrd cele două țări. reprezintă primu1 pas. de mare amploare. 
spre dezvoltarea relațiilor economico-comerciale sovieto-ameri- 
cane. Putem spera. a relevat ministrul sovietic. că acest acord 
va fi urmat de alte mari contracte comerciale. care vor con
stitui un însemnat aport la dezvoltarea colaborării economice 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.

• Frontul Palestinian de Eli
berare Națională a fuzionat cu 
organizația „El Fatah". a anuihv 
țat. joi seara, agenția palesti
niană Wafa. reluată de France 
Presse.

In comunicatul dat publicității 
în legătură cu această hotărîre. 
Frontul Palestinian de Eliberare 
Națională lansează un apel către 
toate organizațiile rezistenței pa
lestiniene. cerîndu-le să-și depă
șească „divergențele marginale*'. 
pentru a se putea unifica in
tr-un front comun.

panoramic

In Franfa, care

î nchisoare pentru trafican- 
in posesia a nai mult de 3

care le-a luat flagelul drogu- 
provoacă o îngrijorare crescîn- 
o preocupare sporită pentru

Proporțiile pe 
rilor in occident 
dă și determină . _ _
combaterea traficului cu stupefiante.

companiile vor figura automat 
in ..registrul național" al inves
tițiilor străine.

Măsurile incluse în noua le- 
CsUpe se circumscriu eforturi
lor mai largi ale guvernului me
xican de dezvoltare a produc
ției industriale. creării de noi 
slujbe și de promovare a indus
triilor orientate spre export. Re
alizările obținute în ultimele 
decenii s-au datorat dezvoltării 
sectorului de stat în economie. 
ceea ce a încurajat elaborarea 
legislației amintite. de întărire 
in continuare a sectorului de 
stat și. in general. a pozițiilor

deținute de mexicani în indus
trie. Cifre semnificative spriji
nă această afirmație : în ultimii 
ani producția de energie elec
trică a țării a crescut în medie 
cu 14.1 la sută pe an. iar a in
dustriei petroliere și a celei ca
re furnizează produse chimice 
de bază cu 8.9 la sută.

Noua legislație corespunde 
tendințelor exprimate cu tot mai 
multă vigoare pe continentul 
sud-american de consolidare a 
independenței economice, de li
mitare a prezenței companiilor 
străine.
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• Pentru anul în curs. guvernul Statelor Uni
te a alocat suma de 800 de milioane de dolari 
in scopul luptei contra flagelului drogurilor. A
ceastă sumă este de 11 ori mai mare decît cea 
alocată in același scop în anul 1970. Totodată. 
senatul american a aprobat la 3 aprilie un pro
iect de lege fixînd de la 25 la 45 de ani mini
mul de pedeapsă cu * 
ții de droguri prinși 
grame de heroină.

_ . . _ rămîne pemcipalel pentru
de prelucrare a drogurilor, au fost descoperite 
și confiscate în cursul anului trecut. 650 de ki
lograme de heroină. adică mai mult de două 
ori față de anul 1971. De asemenea. în cursul 
aceluiași an au fost prinși 82 de traficanți și au 
fost depistate cinci laboratoare clandestine de 
fabricare a stupefiantelor. în acest sens. s-a 
precizat că Franța și Statele Unite au colaborat 
cu succes pentru descoperirea principalelor re
țele de transport către America de Nord.

• întruniți la Roma. experți guvernamentali 
din cele nouă țări ale Pieței comune au dezbă
tut și pus la punct un program de „măsuri ur
gente și efective" pentru stăvilirea a ceea ce 
comunicatul publicat la încheierea amintitei re
uniuni denumește „extinderea și stabilizarea la 
un nivel foarte ridicat a consumului de stupe
fiante in țările Europei occidentale". (S-a apre
ciat că. după „date minimale oficial înregistra
te". in țările Pieței comune există actualmente 
800 000 de toxicomani).

mat în rapoarte 'sintetice elaborate la începu
tul anului in curs necesitatea intensificării efor
turilor la nivelul național și internațional în 
vederea combaterii traficului cu stupefiante. 
Potrivit specialiștilor, deși s-au înregistrat une
le progrese în această direcție. cantitățile de 
droguri interceptate ating abia a 20-a parte din 
totalul celor transportate ilicit.

» Ploi torențiale în Af
ganistan • Zăpadă în 
Cehoslovacia și Alge
ria • Uragan în 

gladesh

în estul Algeriei. în timp ce. 
la Oran și în împrejurimile a
cestuia primii excursioniști 
autohtoni și străini au început 
să inunde plajele însorite.

• Comisia internațională de acțiune împotri
va stupefiantelor și Biroul internațional al nar
coticelor, ambele cu sediul la Geneva au afir-

• întrunită la sfîrșitul lunii februarie. cea de-a 
25-a sesiune a Comisiei pentru stupefiante a 
Consiliului economic și social al O.N.U. a ho
tărît înființarea unor organisme care să acțio
neze pe bază regională pentru combaterea pro
ducerii și traficului cu droguri. Concluzia esen
țială a sesiunii a fost. așa cum se menționa in 
comunicatul final. că „singura modalitate de 
acțiune eficace în actuala situație este adop
tarea atît la nivelul fiecărei țări cit și la nive
lul internațional a unei legislații drastice pre
cum și extinderea aparatului însărcinat cu tra
ducerea în viață a măsurilor stabilite împotriva 
traficului și consumului de stupefiante".

Evident. rădăcinile și „mecanismele" de or
din social ale flagelului drogurilor in Occident 
fac deosebit de complexă și dificilă o acțiunU 
eficientă anti-stupefiante. In extrem de înflori- 
toarea și super-rentabila industrie a drogului" 
sint implicate și interesate puternice și imluen- 
țe grupuri financiare. Aceasta explică marea 
încetineală cu care se acționează în cele mai 
multe țări occidentale Împotriva comerțului cu 
„moartea albă". Dar. așa cum remarcă agenția 
FRANCE PRESSE „marea .și unica șansă a unui 
progres în lupta contra narcoticelor. o consti
tuie sensibilizarea rapidă a opiniei publice care 
realizează din ce în ce mai mult amploarea pe
ricolului și exercită presiuni pentru măsuri ra
dicale de apărare a societății împotriva 
din cele mai teribile flagele

unuia 
ale zilelor noastre".

P. N.

Ban-

au

atomicSupergcincratorul
Petrol și genocidUraganul care s-a abătut asu

pra districtului Faridpur. la 
sud-vest de Dacca. a provocat 
moartea a 70 de persoane și ră
nirea multor altora. Potrivit 
știrilor parvenite la Dacca. u
raganul — care a bîntuit cu o 
viteză de 140 kilometri pe oră 
— a cauzat daune considerabile 
în 15 sate din acest district a- 
fectînd culturile agricole din 
regiune și lăsînd numeroase 
persoane fără adăpost.

într-un moment 
în care se presu
punea că lansarea 
lui pe „piața ener
geticii" rămîne ipo
tetică. supergene- 
ratorul atomic. a
ceastă centrală nu
cleară folosind 
uraniu îmbogățit și 
producînd plutoniu 
reutilizabil se do
vedește a fi în- 
tr-un stadiu avan
sat. depășind faza 
cercetărilor. Potri
vit unor informa
ții din surse com
petente publicate 
la Londra. prima 
comandă comer
cială pentru un 
supergenerator a
tomic va fi „pusă 
pe șantier" în An
glia în 1975 și pri
ma unitate va in
tra în funcțiune. în 
apropiere de Sou
thampton la înce-

putui anului 1979. 
Potrivit calculelor 
estimative. către 
anul 1985 superge- 
neratoarele atomi
ce vor furniza cea 
mai mare parte a 
energiei nucleare 
și s-a apreciat că. < 
lucru extrem de 
important. costul 
lor de producție va 
fi mult inferior sis
temelor energetice 
actuale. atingînd 
doar jumătate din 
costul actual al pro
ducției centralelor 
alimentate cu pe
trol. Formulă cu 
atît mai rentabilă 
și plină de perspec
tive cu cît. în mod 
cert. în următorii 
ani se va înregis
tra o creștere sen
sibilă a prețului 
petrolului.

Specialiștii apre
ciază că „genera-

ția“ supergenera- 
torilor atomici va 
juca un rol deo
sebit de important 
în balanța energe
tică a următoarelor 
două decenii. Se 
apreciază. de ase
menea. că acest gen 
de centrale nucle
are va permite să 
se acopere într-un 
mod relativ efici
ent și satisfăcător 
perioada care ne 
separă de punerea 
la punct a genera
torilor prin fuzi
une. generatori 
care vor elibera o 
cantitate enormă 
de energie și al că
ror preț de produc
ție va fi. conform 
părerii specialiști
lor. de cel puțin 
șase ori mai scăzut 
decît al celor mai 
economicoase for
me actuale de pro
ducere a energiei.

colonialcă- 
Af-

Ploile torențiale care 
zut în regiunile din nordul 

’ distrus aproape 
din zona orașu- 
Potrivit agen- 
presă. au fost 

daune materiale

ganistanului au 
350 de locuințe 
lui Shibarghan. 
ției afgane de 
provocate mari . 
culturilor agricole.

După perioada de vînturi pu
ternice. urmate de ploi și lapo- 
viță. de scăderi pronunțate ale 
temperaturii. în noaptea de joi 
spre vineri in Cehoslovacia a 
început să ningă. Peste orașe. 
sate și cimpii s-a așezat. in 
timpul nopții. un strat de ză
padă de peste 10 cm; Ninsoarea 
cade. în continuare. ca în tim
pul iernii.

înrăutățirea bruscă a vremii 
a provocat căderi .masive de 
zăpadă la Setif. localitate situată

• Secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim. a anun
țat că noul ambasador al 
U.R.S.S. la Națiunile Unite. 
Anatoli Sevcenko. a fost numit 
în funcția de locțiitor al secre
tarului general pentru proble
me politice și problemele Con
siliului de Securitate — infor
mează agenția TASS.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Portugalia a început să 
primească dividende sub
stanțiale pentru petrolul ex
tras la Cabinda. în Angola. 
Aceasta reiese din „bilanțul 
general provizoriu" pe anul 
1972 publicat în capitala 
portugheză de Ministerul 
lusitan al finanțelor și bu
getului. In total. în 1972. 
Gulf Oil Company. una din 
marile societăți americane 
petroliere care exploatează 
petrolul din Cabinda. a plă
tit guvernului de la Lisabo
na 50 de milioane de dolari.

Faptul este edificator. El 
dezvăluie. cu brutalitate. 
unul din mobilurile politicii 
coloniale practicată obstinat 
de guvernanții portughezi. 
Războiul colonial al Lisabo
nei în Angola. Mozambic și 
Guineea Bissau nu este altce
va decît o operațiune de 
genocid.
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