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El lucrează în satul natal

și este doar unu] din numeroșii tineri specialiști părtași la e
forturile de racordare a unei cunoscute localități din județul 
Olt la civilizația urbană. Despre ei vă vorbește reportajul nos
tru : CELE DOUA HECTARE DE INDUSTRIE ALE COOPE
RATORILOR DIN STOICANEȘTI. pe care-I publicăm in 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe

al
ministrul afacerilor externe
Luxemburgului

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe Gaston Thprn, 
ministrul afacerilor externe al 
Luxemburgului, car.e face o vi
zită neoficială în tara noastră.

A participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Mulțumind -pentru întreve
derea acordată, ministrul lu
xemburghez a subliniat că îi re
vine plăcuta însărcinare de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea- Alteței 
Sale Regale, Marele Duce Jean 
de Luxemburg, un mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire persona
lă, de prosperitate poporului 
român.

Ministrul Gaston Thorn a re
levat în continuare că suvera
nul țării sale, cercurile politice 
și poporul luxemburghez păs
trează o vie amintire vizitei 
șefului statului român, care a 
lăsat o puternică impresie, 
oaspetele apreciind că acest 
eveniment remarcabil a repre
zentat o pregnantă expresie a 
bunelor relații dintre Luxem
burg și România, a dorinței lor

de a conlucra mai strîns în toa
te domeniile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit cu satisfacție amabilul 
mesaj și a rugat să se transmi
tă Marelui Duce Jean de Lu
xemburg un cordial salut, îm
preună cu călduroase urări de 
fericire personală, de bunăstare 
și progres poporului luxembur
ghez.

în același timp, președintele 
Consiliului dd Stat a dat o a
preciere deosebită evoluției po
zitive a relațiilor prietenești și 
de colaborare multilaterală din
tre România și Luxemburg.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ministrul 
Gaston Thorn au abordat pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale. Schimbul de vederi 
a evidențiat voința celor două 
țări de a-și aduce și în viitor 
contribuția la promovarea unor 
relații de colaborare și înțele
gere, întemeiate pe principiile 
dreptului internațional, între 
statele continentului nostru, de 
a participa activ la pregătirea 
conferinței general-europene, la 
edificarea unui climat de secu
ritate și pace în lume.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

ÎN NUMĂRUL
DE AZI

Prin muncă rodnică, avîntată,

LA CODLEA
NU DOAR
FLORILE • •Tineri și organizații cu care ne mindrim
PRIMESC
LAUDE

cu inaltă responsabilitate a 
stat pentru punerile in func- 
....... productive.

și temeinice. Numai prin darea Io 
“ de

■ ■ ■■ ■ I w I ■■tinerii cinstesc sărbătoarea muncii

AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE
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ELECTRONICA 
CUCEREȘTE 
BĂRĂGANUL

Uzina de mașini agricole din 
Codlea — cunoscut mai ales 
ca oraș al florilor — e unică 
unitate industrială din țară care 
asigură baza tehnică pentru a
părarea culturilor împotriva 
dăunătorilor. Metalurgiștii de
aici, alături de chimiștii din 
marile combinate sînt de altfel, 
cei care își conjugă eforturile 
pentru obținerea unor Recolte 
bogate în podgorii- în marile

pe întin-
pentru obținerea u.. 
bogate în podgorii? 
bazine pomicole sau 
sele ogoare ale țării.

în același timp de ,
nesc cu regularitate subansam- 
ble și repere pentru toate tipu
rile tractorului românesc, filtre 
de aer. tobe «e eșapament, cutii 
de scule» care intră în „inven
tarul" autocamioanelor constru
ite la Brasov, subansambleie 
pentru autoturismul Dacia 1300, 
pentru autoturismul ARO 240 
și M 401. filtre pentru locomo
tive Diesel electrice etc.

Caracteristica principală a co
lectivului fabricii din Codlea e 
promptitudinea, materializată 
prin asimilarea la termen în 
fabricația de serie a unor noi 
mașini destinate organizării lu
crărilor de combaterea dăunăto
rilor. prin livrarea la termenele 
stabilite și chiar mai devreme, 
a reperelor și subansamblurilor 
prevăzute în planul de coope
rare. Rezultatele pînă acum sînt 
edificatoare : planul primului
trimestru a fost realizat în pro-

«tel por-

ADINA VELEA

(Continuat» în pag. a lll-a)

Respectarea 
termenelor de . 
țiune a capacităților productive, râmine 
principala sarcină a constructorilor și bene
ficiarilor titulari de investîții de pe toate 
șantierele țârii. La plenara L.C. al P.C.R. din 
28 febr.-2 martie a.c., se<eretarul general al 

' ' * * tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
răspunderilor ce revin 
la realizarea planului 
privește încadrarea in 
și calitatea lucrărilor

partidului, 
stăruit din nou asupra 
factorilor care concură 
de investîții, atit in ce 
termenele stabilite cit 
executate. Semniifcațiile acestui indemn sint

limpezi , ,
timp in exploatare a noilor capacități 
producție, prin lucrări ireproșabile sub aspect 
calitativ, va fi posibila indeplinirea cincina
lului înainte de termen, așa cum s-au anga
jat colectivele de oameni ai muncii din toate 
sectoarele de activitate. In aceasta perspec
tiva, anul 1973 este un an hotâritor și pentru 
lucrătorii din investiții - idee pe care au 
urmârit-o și de data aceasta reporterii noștri 
pe trei importante șantiere ale țârii.

Intîlnirea de la Lotru
în cinstea apropiatei sărbători a muncii, maiștrii străpunge

rilor de pe tronsonul Jidoaia-Vuineșița din cadrul Șantierului 
captări nord al I.C.H. Lotru Sebeș și-au intensificat eforturi
le, realîzînd înaintări spectaculoase. în prezent doar 80 metri 
liniari îi mai despart de mult așteptata întîlnire caj£ se va 
consuma în inima de stîncă a muntelui. Dacă ținem- cont de 
ritmul susținut al avansamentului zilnic noua străpungere va 
fi realizată încă înainte de I Mai. ilustrind astfel abnegația și 
dăruirea tinerilor brigadieri ai șantierului național al tine
retului.

D. MOTOC

Uzina „Tractorul" din Bra
șov. Organizația nr. 8 de la 
atelierul axe și-a înscris cro
nica întrecerii uteciste a a
cestui an cu argumente de 
primă mărime : executarea 
unor piese de schimb in va
loare de 10 milioane lei. rea
lizarea — prin mărirea pro
ductivității - a 22.2 la sulă 
din sporul de productivitate 
prevăzut pentru acest an, 
sporirea indicelui de exploa
tare a mașinilor de la 0.83 la 
0.85. reducerea — față de

anul trecu? — a rebuturilor 
cu 15 Ia sută, economii la e
nergie șî lubrifianți in va
loare de 55 000 iei și. de ase
menea, economisirea a 300 
tone metal din consumul pro
priu. Uteciștii din această or
ganizație s-au angajat să co
lecteze 60 tone fier vechi, e- 
fectuind totodată 5 000 ore de 
muncă voluntar-patriotică.

Relevînd aceste angaja
mente ambițioase ne face 
plăcere să publicăm in coloa
nele ziarului portretele a trei

dintre uiecișții care dau via
ță într-un mod excepțional 
angajamentelor proprii orga
nizației din care fac parte. 
Să-i numim : strungarii
Gheorghe Buțu și Dinu Pe- 
trică, care și-au îndeplinit 
sarcinile de plan ale primului 
trimestru în proporție de 130 
ia sută și frezorul Constantin 
Pinzaru care a realizat 135 la 
sută din sarcinile de plan 
care i-au revenit în aceeași 
perioadă.

EM. ISOPESCU

Sportul de masa
și masa studenților

Timpul nefavorabil nu poate fi o scuză pentru spațiile albe din programul 
competițional • Și „miuța" face parte din sportul de masă ? • Organizato
rii reclamă lipsa bazelor sportive dar și cele existente sînt ținute sub lacăt.
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IDEILOR

— Civilizație socia
listă : NAȚIUNEA.
— însemnări : 
UN OM NU E 
MAI MULT 
DECÎT ALTUL 
DACA NU 
MUNCEȘTE 
MAI MULT

Producție industrială 
suplimentară

O producție industrială suplimentară în valoare de peste 
28 000 000 lei a fost înregistrată de Ia începutul anului și pînă 
acum de unitățile Centralei minereurilor de la Deva.

întreprinderea minieră din Teliuc a livrat furnalelor de la 
Hunedoara peste prevederile de plan aferente perioadei care 
a trecut de la începutul anului o cantitate de minereu care 
poate servi pentru elaborarea a peste 4 800 tone fontă

Recenta Hotărire a Plenarei . _ 
dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului . . ... .
programele de activități elaborate in spiritul acestui document 
programatic. de către U.A.S.C.. sînt străbătute de ideea gene
roasă si anume că activitatea asociațiilor studenților comuniști 
în domeniul sportului de masă să fie orientată. îndeosebi, spre 
desfășurarea unei munci susținute de atragere și mobilizare a 
tuturor studenților la practicarea sistematică a exercițiilor fi
zice și a sportului. Se prevede ca la nivelul anilor de studiu

C C. al P.C.R., cu privire la 
" ' ' ' ' precum și

și al facultăților, sâptămînal, In după amiaza liberă, -ezervată 
activității sportive, să fie organizate acțiuni simple, accesibi
le, de regulă in aer liber, întreceri între grupele și anii de stu
diu, _ intre facultăți, iar la sfîrșitul săptăminii, drumeții, ex
cursii. concursuri de orientare turistică, crosuri, întreceri spor
tive la diferite discipline etc

Cum se materializează aceste deziderate? Iată tema raidului 
nostru anchetă întreprins, la sfirsiful săptăminii trecute. în 
trei centre universitare djn tară.

125 ile ani de la
rev olutia 'din

S

;,DULCE-I LIMBA
ROMÂNEASCA"

Nicolae Balcescu, Ce
zar Bolliac, Ion lones- 
cu de la Brad și Geor
ge Barițiu despre Re

voluția de la 1848

IULIAN NEACȘU

Nu înttmplător, între frun
tașii revoluției de la 1848 
s-au numărat și scriitorii pro
gresiști din epocă, tineri în
deosebi. Numărul acestora, 
indiferent de valoarea lor in
trinsecă, este impresionant. 
S-ar putea spune chiar că 
nici un mînuitor de condei 
din acel moment nu s-a si
tuat în afara acestui moment 
de răscruce din istoria Româ
niei, fiecare partictpînd activ 
la toate marile evenimente 
revoluționare care au sfîrșit o 
lume, punînd temeliile unui 
nou stat român, unitar și 
independent în perspectivă. 
Rolul civilizator al scriitorilor 
pașoptiști este exemplificat nu 
numai prin actele lor politice, 
de o deosebită însemnătate 
tn cazul unora (Balcescu, 
Mecsandri, Ghida. Bolintinen- 
nu. Russo, Golestii s.a.), ci ți 
prin activitatea lor Uterar-isto- 

rirtf.
Una dintre preocupările de 

seamă a scriitorului pașoptist 
a fost limba românească afla
ta în acel moment tntr-un 
grav impas din cauza nenu
măratelor imixtiuni coloniza
toare care o împănaseră cu 
..neolnimee* grecești, rusești, 
turcești, maghiare neasimila
te de vorbitori. Cel mai mult

suferea din acest motiv ex
presia literară, de-a dreptul
rizibilă în tipăriturile epocii. 
Un fragment dintf o poezioa
ră de amor de atunci este 
elocxet: „Beicachimtd f
Parapwnu cemi făcuseși, file, 
eu l-am primit / Ostoson nu 
ai cuvinte, fosmul meu cel 
mult iubi / Ti taftelis, eu 
ayamu, oriste îti hărăzesc / 
Și eu malista psihimu / eu*ti 
spun că te iubesc / Tileriazi, 
Upon, a*mi seri și a-mi bă
nui ? 1 ’ ’ ‘ '
OMv./ 
sibilă r ,
iluminați care vedeau In limbă 
expresia unei gîndiri originale 
românești și nu un simplu 
instrument administrativ de 
mînuit asemenea in cărți, ca 
și în iarmaroace.

Preocuparea scriitorilor pa
șoptiști în planul expresiei li
terare are, bineînțeles, în pri
mul rînd o semnificație po
litică, dar nici cea estetică nu 
trebuie ignorată, dat fiind că 
tocmai ei, prin operele lor 
astăzi clasice, au pus temeiu
rile literaturii române moder
ne. Am putea spune deci că 
eradicarea falselor neologisme 
din scrierile lor au izvorlt în-

Cînd arhonda. țelebi- 
(1832). Situație impo- 
pentru niște scriitori '

(Continuare în vag. a ll-n)
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Timișoara FĂCIND
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SUMA „AMĂNUNTELOR"9 f

E adevărat, glmbătă și mal a
les duminică, vremea n-a fost 
deloc generoasă cu ceea ce În
dreptățiți ne-am așteptat de la 
un miez de aprilie. De aceea, 
judecata noastră privind orga
nizarea și desfășurarea comoe- 
tițiilor sportive și a manifestă
rilor studențești se va baza pe 
notarea unor lucruri de „amă
nunt- foarte semnificative pen
tru evidențierea seriozității cu 
care este privită această acti
vitate

Documentarea o începem de 
vineri și — înaintea scurtei dis
cuții cu tovarășul vicepreședin
te al Consiliului U.A.S.C. pe 
centru universitar cu probleme 
de sport, turism și pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa

triei Pantelie Vișan — notăm 
din existența programului săp- 
tămînal de activitate al celor 
două comisii din subordine, așa

ION DANCEA

(Continuare în pag. a Vl-a)

SĂ 'DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

O CORABIE DE VORBE
În noaptea de Anul Nou, în 

unul din trenurile internaționa
le care treceau granița îndrep- 
tîndu-se spre București se afla 
și un tînăr brunet, cu umeri 
largi, îmbrăcat sărăcăcios. •

Spre 
sageri, 
rească 
ale lui 
vorbim ____ __ ,__ ,_____
închisese în sine și. arar, ridi
ca privirea timid către * ‘ 
nericul de afară, cînd 
fulgerat de luminile 
gări

De fapt, purtarea lui 
tr-un fel. firească. * 
trăise o dramă, < 
care și-a „scris-o" — - .
prevăzînd pentru sine un ne
fericit rol principal.

Dacă în cele din urmă tînă- 
rul electrician din București a 
ajuns totuși la un liman, dacă 
situația lui s-a rezolvat favo
rabil — este pentru că a bene

deosebire de ceilalți pa- 
care întîmpinau cu o fi- 
voie bună primele ore 
1973, omul despre care 
ținea capul plecat, se

» întu- 
șl cînd 
vreunei

_ era, 
. Anghel 
o dramă 

' cu mîna

PLINĂ
ficiat de neprețuitul ajutor al 
tovarășilor de muncă, al fami
liei, al organelor de stat care 
i-au privit cu omenie și înțe
legere eroarea.

Desigur, „aventura" Iul An
ghel I., dincolo de eșecul ei 
lamentabil, ridică o serie de în
trebări. întrebări pe care — și 
asta e bine — și le *
primul rînd el însuși.

Sînt întrebări dure, 
care vizează, înainte 
propria sa conștiință.

Dar, cum a ajuns tînărul 
nostru în fața unei asemenea 
întîmplări, în fața unui aseme
nea aspru chestionar intim ?

Să întoarcem filele calenda
rului cu un an în urmă...

NU JUDECAM CU CAPUL 
MEU...

pune în

întrebări 
de orice.

Electricianul Anghel I. era 
căsătorit de cîțiva ani buni. Se 
înțelegea bine cu soția, aveau 
o fetiță de 6 ani, Elisabeta. La 
cooperativa unde lucra era a
preciat pentru priceperea și 
sîrguința cu care își rezolva 
sa’cinile de serviciu. Urma să 
plece In perioada de vară la 
niște cursuri de ridicare a ca
lificării, să-și adîncească spe
cializarea. la Pitești. Putea, tie- 
buia și își propunea să devină 
un muncitor de elită.

— Atunci, într-o seară, abia 
venisem de la lucru, am început 
să caut muzică la radio. Am 
auzit, la un moment dat, vor-

bîndu-se românește. Ce spu
neau ? Tot felul de minuni. Am 
înțeles 
străin, 
așa și 
ceea, 
miere, 
ca să

— Și-ai crezut ?
— Chiar totul n-am crezut. 

Dar, de ce să mint, viața, așa 
cum o prezenta postul acela de 
radio mi s-a părut * * ”
Să muncesc puțin, 
bine, să am două 
mele, să cheltuiesc 
vreau. Recunosc, 
gînduri de om slab. ..
minte. Pentru că. hai să presu
punem că ar fi așa cum le spu
neau inșii aceia 
team eu să-mi

repede că e un post 
Se spunea că „acolo* e 
pe dincolo, că, vorba 

curge peste tot lapte și 
că e de ajuns să exiști 
trăiești ca-n paradis...

(Continuare în

• STiINTA ;
Alimente 
de AZI, 
ALIMENTE 
DE MÎINE

— Enzimele la lucru.
— Faina — 
o adevărată 
necunoscută ?
— Cinci minute 
despre... zahăr I
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• DE LA OM LA OM
• Note de lector
— Elena Tacciu :

MITOLOGIE 
ROMANTICĂ

Interdisci

I

plinaritatea
de ACULIN CAZACU

interesantă, 
să cîștig 

mașini, ale 
eum 
niște 

de om fără
I

Ia radio, pu- 
las nevasta și

OV. PĂUN

pjR < Vl-a) l

Termenul acesta, tot mai frecvent intilnit, definește alături 
de modularitate și „multi-media" — la care m-am referit 
sâptămina trecută - un triunghi de inferențe ce se asociază 
organic procesului de integrare invățămint - cercetare - 
producție. Născută in cercetarea științifică, in cimpul străda
niei de a găsi multiple explicații cauzale faptelor, interdisci- 
plinaritatea și-a dezvăluit valențe de soluție superioară pentru 
depășirea unor dificultăți ale cunoașterii umane. In articula
țiile ei diverse, trece dincolo de reflecția unilaterală și par
celară, in folosul viziunilor de ansamblu și abordării intregului 
intr-un foc concentric de concepte și metode. Ca stare ino- 
vantă a cunoașterii, ea a dat naștere unui nou propulsor al 
științei : echipa complexă, unitară, formată din specialiști 
diverși aplecați spre același obiect al cunoașterii, simultan și 
cooperativ.

O echipă bine sudată este in stare sa muhiplice la cote 
exponențiale capacitatea de investigare a unui singur cerce
tător. Potennîalul ei de travaliu este o rezuhantă care se 
așează deasupra simplei sume de competențe individuale.

Echipa, cu spiritul ei de emulație, este termenul mediator 
care permis interdisciplinarității so penetreze spre conținu
tul invâțămintului să producă acolo mutații, să dea naștere 
unor noi forme și structuri ale cunoștînțelor predate. Cursul - 
feudă, cantonat intr-un spațiu de variație ingust, predominat 
de perspectiva disciplinei rigidizate, a dobindit deschideri largi 
spre comunicare interdisciplinară. Fărâmițării materiilor, mo
tivată adesea prin rațiuni strict individuale, ii ia locul sinteza 
complexă, transmisia de valori ale culturii care nu recunosc 
ca domeniu de apartenență disciplina in sine, ci cunoașterea 
insăși, in toată lărgimea ei și in serra ei continuă de acte 
reflexive.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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GAZETArevoluția din

„SOARTA PĂRINȚILOR fire —nts-t.

103 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin

ADUNAREA FESTIVA DIN U-APIY^IiĂ

NOSTRU PRE(^/^T^IT-0
PE A NOASTRĂ"

Bălcescu are dreptate. Cauza revoluției, sursa 
patosului cu care eroii săi au slujit țelul împli
nirii dorințelor poporului românesc sint însăși 
ființa seculară a țării și a truditorilor săi, a ace
lora care, mai presus de orice, au știut să-și tacă 
din viață și sacrificiu de sine supremele ofrande 
dedicate demnității de om, numelui de român. 
Fașoptiștii au cunoscut și înțeles adine această 
datorie de a călca pe urmele pilduitoare ale pre- 

deces<orrior.
Anii de pregătire a revoluției au fost răsimpul 

reamintirii și aducerii la prezent a moștenirii pă
rinților, and în care conștiinței drepte p libere 
a românilor i s-a insuflat energia care avea să 
se reverse victorioasă la București, ' 
Iași... In Moldova și Ardeal,

r ■ ’

Primul ziar politic al rășini
lor din Ardeal. In paginile lui. 
ca și in ale suplimentului „Foa
ie pentru minte. inimă și lite
ratură". George Barițiu. Timo
fei Ci pariu. Eliade Rădulescu, 
Cerar Bolliac șș alti revoluțio
nari pașoptiști din toate pro
vinciile românești au militai 
pentru desființarea iobăgieu e
ga li ta te socială și națională.
pentru unirea intr-un singur
stat a populației de pe ambele 

versante ale Carpaților

.POPORUL FAC NAȚIA".

eA

„SA ÎNCETEZE PRIVILEGIILE 
CASTELOR DE TRINTORI".

....Să facă ca populii, prin 
cultivare, să se organizeze și 
să se cîrmuiască de sine, 
să-și administreze justiția de 
sine în viața publică șj in 
dregătoria publică ; să facă 
Staturile libere și proprie
tate comună a populilor ca 
un product al tuturor mem
brilor statului și care pro
duct va crește neîncetat prin 
activitatea, prin organismul 
viu al societății : să facă ca 
nici o parte a societății să 
nu stea în inactivitate la re
publică • să facă ca proleta
rul cel necultivat, cel lipsit 
astăzi de cultură spirituală 
și de îndestulare materială 
să se ridice prin educația ge
nerală la cetățeanul actual, 
la demnitatea de om : să 
facă ca totalitatea acestor 
cetățeni. în adevăr liberi, să 
se împărtățească de cele mai 
înalte interesuri ale statului 
lor, de legislație, judecători 
și administrație, fără să-i 
poată depărta altceva decît 
minoritatea vîrstei sau infir
mități netăgăduite ; să facă 
a înceta accqstă despărțire a 
populilor în două părți ine
gale, antagoniste una alteia: 
să înceteze, zic. împărțirea 
poculflor in cîrmuitori și 
cîrmuiți ; să facă a înceta 
interesul cel privat al unei 
dinastii regale, domnitoare : 
să înceteze privilegiuri'e 
cutelor de trintori, paraziți 
>1 privilegiați și tot popului 
și dezvoltarea lui în toate 
părțile statului să alcătuiască 
un stat și o națiune..."

CEZAR BOLL'feC 
în „Foaie pentru minte, ini
ma și literatura" (1845) 
Grupaj realizat de Traian 
Ginju

IWU SI MUL

Blaj, Islaz, 
în Banat și Țara

re

lor

ROMANEASCA*.
(Urmare din pag l)
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„DULCE-I LIMBA

_D<eFTV«iLt SFHTt AU OMW»lf 4U G4SH TOTD4AUHA
AFMATOO mn-ACEASîA țAKA*.

-S*cno tM M •
»• MM be m. Cu
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„Dreptate, egalitate, fraternita
te" este deviza revoluționară 
înscrisă pe frontispiciul gazetei 
bucureștene sub care s-a dus 
lupta pentru punerea maselor 
populare in drepturile 

suverane

VOIM DREPTUL DE A NE 
CONSERVA $1 AFARA 

NApONAUTATEA".

tîi din dorința exprimării cla
re a unei gîndiri politice 
avansate, c^ urmări însă deo
sebit de importante pe pla
nul operelor literare. Nevoia 
exprimării limpezi a unor 
idealuri politico-sociale, care 
să fie înțelese de toți româ
nii, a creat în planul expre
siei literare adevărate bijute
rii de exprimare: „cO ce nu 
cunoaș^ nevoia 
c^m^^ c^ e slobozenia 
nu po^e fi si^^^oze^ 
lege... și accd ce nu te 
de duhul lesei se 
pidă de 
bozenia e indotti: cea 
l^iuntru și cea din afară... e^ 

surori, una fără al^ nu

Se împlinesc 103 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, genial gînditor, organiza
tor și conducător revoluționar 
marxist al luptei proletariatului 
pentru eliberare socială și na
țională, pentru triumful socialis
mului și comunismului.

Clasa muncitoare, întregul 
nostru popor aduc cu acest pri
lej un nou și profund omagiu 
marelui Lenin, in întreaga țară, 
au loc în aceste zile adunări 
festive și manifestări cultural- 
artistice consacrate cinstirii me
moriei lui Vladimir Ilici Lenin.

In Capitală, adunarea festivă, 
organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R., vineri 
după-amiază, la Casa prieteni
ei româno-sovietice. a reunit 
vechi militanți ai partidului și 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene, oameni de 
știință și cultură, tineri munci
tori. sf..dențl și elevi. Erau 
nrezenți membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

In prezidiul adunării festive 
au luat loc • tovarășii Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ion 
Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de studii istorice fi so- 
rial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.. Mibai Roșianu. pre
ședintele Consiliului General 
A.RX.U^., Pavel Stefan, secre
ta' al Consiliului Central al U- 
riunii Generale a Sindicatelor, 
Cornelia Dinescu. secretară a
Consiliului National al Fem*i- 

. Silvia TUie. setr^ al C C. 
V T..^„ Vas;le Nită. muncitor 
erist. Erou al Mirneii Soeia- 

r«». *i Ileana Antof.e»cu, «tu- 
dentă

Tn omidiu a luat Ioc. de a<e- 
menea. V. S ‘HVunov. mt-.istru 

-<-r;er al Ambasadei Uniunii 
wow* ta •■vira*ti
âă^area a »ă de

>• w-

w »: fhc ■
* vMO arr“*ta*ee ro
om • - fan

»• a rwrtw MlWro*
»------------- »

tfssear oQtWr « yuRtka 
vlaga « oeQaȘMM 

1—8%
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an maori ■ODroaftMon-
< fui t«v4-

or* • tMksr aaâa. Lor m. a 
arac șeaortr ra i—retklin 

meutag reve^jfăttar «trA ^-ts
I swBocarlan^au. ;ar« ai «o 

ret taĂB eaagettatoa. r«-
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rii dogmatice, Lenin a fost un 
militant neobosit pentru nou. 
întreaga sa operă constituie un 
strălucit moael de dezvoltare 
creatoare a marxismului, in 
concordanță cu cerințele epocii 
în care a trăit, pe baza cerce
tării minuțioase a realităților.

Referindu-se la cunoscuta 
subliniere pe care au făcut-o 
Marx , și Engels cu privire la 
faptul că teoria marxistă nu 
trebuie considerată o dogmă, ci 
o călăuză în acțiune, Lenin 
arăta că „această teză clasică 
subliniază o latură a marxismu
lui care de foarte multe ori 
este scăpată din vedere. Și — 
adăuga el — prin faptul că o 
scăpăm din vedere facem ca 
marxismul să devină unilateral, 
îl deformăm, îl transformăm în 
ceva mort, îi răpim sufletul lui 
viu, subminăm bazele lui teore
tice fundamentale — dialectica, 
teoria dezvoltării istorice multi
laterale și pline de contradicții 
— îi subminăm legătura cu pro
blemele practice, concrete ale 
epocii, care se pot schimba la 
fiecare nouă cotitură a istoriei*'. 
Tocmai datorită acestui mod de 
gîndire creator, Lenin a putut 
duce mai departe monumentala 
operă a lui Marx și Engels, îm
bogățind cu teze și concluzii noi, 
de o deosebită valoare, tezaurul 
teoriei și practicii revoluționare.

Lenin s-a afirmat, totodată, 
ca un remarcabil organizator și 
conducător al proletariatului In 
lupta pentru cucerirea puterii 
și făurirea societății comuniste.

Ideile lui Lenin au prins via
ță. au devenit realitate vie în 
crearea și izbînda puterii so
vietelor. Victoria Marii Revo- 
1-tii Socialiste din Octombrie a 
deschis epoca revoluțiilor pro

' ” de 
în

ta te dialectică inseparabilă, că 
legitățile generale ale revoluției 
și construcției socialiste se 
realizează într-o mare varietate 
de condiții particulare, de for
me și metode specifice de la 
țară la țară.

Dezvoltarea și maturizarea 
mișcării comuniste și muncito
rești — care constituie cea mai 
măreață mișcare sociala a 
timpului nostru, avîntul fără 
precedent al mișcării de elibe
rare națională, prăbușirea — 
sub loviturile ei — a sistemului 
colonial al imperialismului, 
creșterea uriașă, în lumea în
treagă, a forțelor sociale care se 
ridică împotriva imperialismu
lui, pentru o lume așezată pe 
principiile dreptății, justiției și 
echității internaționale — re
prezintă strălucite confirmări 
ale ideilor fundamentale ale 
marxism-leninismului creator.

Evocînd astăzi personalitatea 
lui Lenin, vitalitatea și forța de 
nebiruit a idealurilor de liber
tate socială și națională, apare 
cu atît ........... ' ’ • ' ‘ ’
că ele 
zilele 
le tot 1 
națiuni I 
stăpîne ... ,
a se opune politicii de forță și 
dictat, ,de a imprima un nou 
curs în viața internațională, care 
sa asigure colaborarea largă,
egală in drepturi, a tuturor po
poarelor.

în continuare, referindu-se la 
bogatele tradiții ale ! ” 
niei și solidarității , ,
dintre poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice, vor
bitorul a spus i Numeroși 
revoluționari din România l-au 
cunoscut personal și au lucrat 
cu ’ ■ ~ ’
a . 
al clasei muncitoare, 
țelor progresiste 
nia ....... . „ .
cu arma-n mină, a revoluționa
rilor români — care au format 
primul detașament internațio
nal de luptă împotriva interven
ției imperialiste — la apărarea 
tînărului stat sovietic.

Aceste nobile simțăminte in
ternaționaliste au fost continua
te și dezvoltate de Partidul Co
munist Român, care, în pofi
da condițiilor deosebit de grele 
ale ilegalității, a militat cu 
eroism pentru statornicirea 
unor raporturi de prietenie în
tre poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice.

în anii socialismului, relațiile 
dintre partidele și popoarele 
noastre, prietenia româno-sovie- 
tică s-au ridicat pe o treaptă su
perioară, găsindu-și materializa
rea in dezvoltarea amplă și con
tinuă a relațiilor reciproce pe 
planurile politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural.

întărirea și dezvoltarea conti
nuă a raporturilor frățești și de 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, din
tre Romănia și Uniunea Sovie
tică pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste se prezintă ca o 
realitate activind. in interesul 
ambelor noastre popoare, al 
cauzei propășirii generale a so
cialismului in lume.

Anul acesta aniversarea naște
rii marelui Lenin — a spus în 
continuare vorbitorul — a coincis 
cu o Întreagă serie de aniversări 
legate de istoria mișcării comu
niste și muncitorești din țara 
noastră, de crearea partidului 
clasei muncitoare din România 
cu 80 de ani in urmă și împli
nirea unui sfert de veac de la 
reunificarea și transformarea 
lui, în 1948, în partidul unic 
revoluționar al comuniștilor. 
Gloriosul drum străbătut, bo
gatele tradiții ale luptei revolu
ționare purtate sub conducerea 
partidului, relevă rolul imens ai 
ideilor marxism-leninismului 
creator în dezvoHarea mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
ca și in vasta opera constructi
vă ce o înfăptuim astăzi.

In centrul întregului cerc am
plu de preocupări al conducerii 
partidului nostru, al tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, este aplica
rea consecventă la condițiil£ ță
rii noastre a tezelor generale ale 
marxism-leninismului.

Intr-un climat de puternic a- 
vint politic, generat de hotări- 
nle Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidu
lui din iulie 1972, se desfășoară 
o amplă și clocotitoare emulație 
in muncă pentru edificarea ac
celerată a României socialiste, 
pentru realizarea Înainte de ter
men a actualului plan cincinal.

Sîntem in măsură să consta
tăm pe baza celor mai recente 
date statistice, că primul tri
mestru al anului 1973, an de
cisiv in ansamblul cincinalului, 
se înfățișează cu realizări deo
sebit de promițătoare.

în procesul edificării .. .. 
societăți, se afirmă tot mai activ 
rolul hotărîtor al clasei mun
citoare, forța socială conducă
toare a țării. Sporește aportul 
țărănimii la dezvoltarea ‘econo
miei. a întregii. societăți, con
tribuția intelectualității la 
avîntul științei, învățămîntului, 
al creației spirituale. Pe baza 
principiilor marxist-leniniste, 
partidul nostru a soluțio
nat pe deplin problema na
țională, asigurînd crearea con
dițiilor pentru afirmarea so
cială a tuturor cetățeni
lor, indiferent de naționalitate, 
a știut să întărească, să sudeze 
continuu frăția de nezdruncinat, 
unitatea neclintită dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare.

Politica partidului, victoria 
noii orîndurii sociale au dat o 
nouă strălucire națiunii socia-

t mai evident faptul 
pun în mișcare în 

noastre forțe socia- 
mai largi, popoare și 
întregi, dornice de a fi 
pe propriile destine, de

priete- 
frățești

liste române asigurind înflo
rirea ei multilaterală, întărin- 
du-i puternic coeziunea internă. 

Vorbitorul a arătat, în conti
nuare, că o atenție deosebită 
acordă partidul dezvoltării con- 
secvenete a democrației eco
nomice, înfăptuirii măsurilor 
care să asigure manifestarea
concretă îp întregul mod de 
organizare și desfășurare a 
vieții economice, — a dreptu
lui legitim al oamenilor mun
cii, de a participa la elaborarea 
și aplicarea principalelor decizii 
și măsuri pe pian economic. 
Partidul se preocupă, conco
mitent, de perfecționarea con
tinuă a formelor de organizare 
și activitate pe toate planurile 
vieții sociale, de eliminarea la 
timp a tot ceea ce, în procesul 
dezvoltării socialiste, 2. "... 
perimat, diminuează eficiența 
eforturilor întreprinse.

Măsurile stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie a.c. privind apropierea 
conducerii de unitățile de bază, 
înlăturarea verigilor și trepte
lor intermediare, direcționarea 
în mai mare măsură a specialiș
tilor spre producție, exprimă 
aplicarea în viață a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidu
lui în scopul perfecționării or- 
ganizăriii vieții sociale și eco
nomice.

Trăsătura caracteristică a 
societății românești contempo
rane o constituie unitatea și
coeziunea de nezdruncinat a în- - 
tregului popor în jurul parti
dului în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. Această unitate, ha- 
zată pe adeziunea deplină față 
de politica marxist-lenin-stă a 
partidului, pe hotănîrea de a o 
aplica neabătut ca pe propria 
politică — reprezintă principalul 
temei al forței și ' trăinicie! 
orînduirii noastre.

De ziua aniversării marelui 
Lenin — a spus apoi .vorbitorii 
— noi putem reafirma, cu fer
mitate, că. asigurind înfăptuirea 
cu succes a vastului program 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
partidul nostru își îndeplinește 
cu înalt spirit de responsabili
tate atît îndatorirea națională, 
cît și cea internațională. Por
nind de ’ 
pendență, 
tă, în

devine

Lenin. O vie expresie 
spiritului internaționalist 

“ .al for
, _ din Româ-

-a constituit-o participarea,

letare. a trecerii omenirii 
Ja capitalism la socialism. ...
anii care au trecut de atunci 
popoarele sovietice au străbă- 
tuî, sub conducerea HCLLS.,
un drum glorios, asigurind pen
tru pr ma oară în lume trium
ful r.oii orînduiri sociale. Ca 
urmare a succeselor obținu
te. U R.S.S. prezintă astăzi 
tabloul anul stat cu un puter
nic potențial economic si teh- 
nico-ștBTțIflc, uriașă forță a 
lumii contemporane.

Poporul român, comuniștii 
din tara n^rră au urmărit și 
urmăresc cu viu interes și caldă 
fimpatie munca creatoare a ea- 
trenBor sovieti-i p-ntru progre
sul si pr?sp«rita-»a patriei lor, 
s^ bucură din toată inima de 
s-j^-'esele lor rema--abile, apre- 
ciindu-Ie ca o contribuție de 
prim ordin la întărirea forțelor 
socialismului și păcii in lume* 
Întreagă,

Marea forță transformatoare 
și măreția ideilor marxism-leni- 
rismului își găsesc o vie întru
chipare în edificarea socialismu
lui si comunismului în 14 țări 
a'e sistemului mondial socla- 
IdL care abțin surcese tot mai 
m»rt ț? d£rv-l-aTe" economiei, 
sâC-te- < —i. fa ridicarea
nivelului d = -țrai al oooorului, 
•urî un roL.rdin ce în ce mai 
înoemnat în. viața internaționa
lă. !n. lupta pentru destindere, 
colaborare și pace.

Experiența țărilor s^^ii^^i^<^l^^a 
demonstrat că în revoluția și 
construcția socialistă între ge
neral și particular există o uni-

-a această interde- 
România socialis- 

, . s.iritul principiilor
fundamentale care-i ...... .......
politica externă, își 
continuu relațiile de . 
și colaborare multilaterală . 
toate țările socialiste, dezvoltă 
raporturi prietenești și de co
laborare cu toate statele lumii. 
Activitatea neobosită, nume
roasele vizite peste hotare ale 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
întilnirile și convorbirile sale 
cu conducători ai statelor so-. 
cialu-te și ai altor state, acordu
rile încheiate, poziția exprimată 
de reprezentanții țârii noastre 
in forurile internaționale au;
contribuit la o și mai puternică 
afirmare a rolului României so
cialiste. ca factor activ in lupta 
împotriva' adțitinjlor agresive
ale - imperialismilltit ’ și' pentru 
respectarea drepfultir sacru al
popoarelor de-a-și-hetări sin
gure soarta. .......

Subliniind in . continuare 
contribuția României la instau
rarea pe continentul european 
a unui climat de daborare in
tre state, pentru convocarea u
nei conferințe pentru securitate 
și cooperare în Europa, vorbi
torul a spus i

Pornind de lă adevărul axio
matic că iri lumea de*aistăzi pa
cea este in^diyizibil^ă,.. - România 
se pronunță ferm și acționează 
pentru stingerea âltdr’f^ocare de 
tensiune, și. conflict, care, mai 
dăinuie în lume. La baza rela- 

"țțiii^i^' sale cu^"ftJate" statele, 
România situează în mod sta
tornic principiite-’deplinei ega
lități în drep&tti ’Ttttre toate 
pcpoarele,*res£C£țu"’țpdependen- < 
ței și suveranit-iii"’"' naț:nnale, 
neamestecul în treburile intei - 
ne, avantajul reciproc.

Detașament aotiv al mișcării 
comuniste internaționale. Parti
dul Comunist Român dezvoltă
relații largi de colaborare cu
partidele comuniste și muncito
rești. cu forțele revoluționare 
democratice, anti'mperialistș de 
pretutindeni. 
militează ‘ 
mișcarea 
citoreassă. 
al forțelor .
democratice și progresiste, 
pentru a contribui 1a im
primarea unui curs nou în viața 
internațională. împotriva poli
ticii imperialiste de forță și 
dictat, pentru colaborare și des
tindere. pace și progres social.

Cinstind cu adînci sentimente 
de venerație pe genialul gindi- 
tor și conducător revoluționar . 
marxist, a' spus în încheiere 
vorbitorul, omagiul cel mai în’t 
pe care, noi, oamenii muncii din 
România. îl aducem memoriei 
lui Vladimir Ilici Lenin este 
hotărirea noastră fermă de a 
munci neobosit pentru infăntui- 
rea programului de înflorire 
multilaterală a patriei. asigu- 
rînd creșterea în continuare a 
nivelului de civilizație materia
lă și spirituală a poporului, 
sporirea contribuției la dezvol
tarea sistemului * “ 
dial. la triumful 
și păcii în lume.

călăuzesc 
amplifică 
prietenie 

cu

pot trăi... slobozenia dinafară 
f^^Ve ^cafîrnarea moșiei, hi 
care ne naștem gi care ne 
hrănește. mo«ia de ia ca-e 
tragem numele n^^ ți drep
tul d^ om, de subt biruirea 
oricării alte țări yi imp^ățit 
Pentru singele ce ne dă, «in
tern datori cu singele no»- 
tru...~ („Cmtarea Rombnne
— Alecu Ron!

Limba peiritru s^^buLotu
•arww* < *•• aoasd 
UFW of |AdM i» 
prtiiotir, eeon Entiplr^ odeti 
pentru tredeasus H e-Ukurs 
rqn&ânjxă pw operele 
hăpvw re** setări n^ fsc ai 
bsiejecrm nei bine șt s^ ed- 
mtrăm i^Enre^ l^ nemăsura
tă de țcri și nro^
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Bobinatoarele Vasilica Butoi și Doina Joița primesc indicații 
de la maistrul Bărbulescu asupra refacerii bobinajului unui motor 

folosit la ciupercăria cooperativei.
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T11MOTB OFABIU 
in „Orcanul hummârei* (1M8)
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Am fost ta Stoicănești. Fe drept 
cuvtnt se spune că aici, pe vatra 
unei localități pierdută în cim- 
pie și în sărăcie, oamenii au fă
cut să ' apară un sat orășenizat. 
Cu ingeniozitate au pus in va
loare tradiția meșteșugarilor și 
experiența dobîndită în cele două 
decenii de muncă în cooperativa 
agricolă. Douăsprezece hectare 
sint, acum, oi^'upate de construc
țiile atelierelor industriale, l ie- 
care al zecelea sătean adult lu
crează aici. Sint aproape nu
mai tineri. Traian Piăduț, IDu- 
mitru Știrbu, Titus Bara- 
baș, Constantin Matei și Marin 
Ciohanu sint electricieni. Fim
complicate tablouri de comandă 
dirijează întregul.. puls energetic 
al comunei devenită un consu
mator de energie electrică, fără 
exagerare comparabil cu o uzină 
de mărime medie. Aurel Făunaș, 
Ion Fopescu, Nicoiae Fi^igoi și 
Radu Tudose manevrează mane
tele strungurilor, reali^:^^ piese 
de o mare finețe și dificultate 
cum sînt cele componente ale 
pompelor de injecție de la mo
toarele auto. Constantin Bota, 
Marin Dogaru, Ion Joița, Aurel 
Jugănaru minuiesc moderne apa
rate de sudură, amprentele mun
cii lor fiind puse pe ioute obiec
tivele construite, în ultimii trei 
ani, in Stoicănești. Alți opt ti
neri sînt specialiști în electronică, 
șase sînt mecanici de utilaje gre
le, Ion Balaciu este „forjor de 
mare precizi^e", iar Vasilicu B,u- 
toi șl Doina joița s-au c^l^^^i-
cat în meseria de bobinator. 
Acum, pregătirea profesională a 
acestor fete se dovedește în refa
cerea bobinajului scurtcircuitat la 
motoarele electrice de la pom
pele sumerNibile, în repararea 
toarelor electrice cu bobinaj din 
aluminiu. Numai în anul 1973 în 
sat au revenit 710 de tineri cali
ficați într-o bună parte din me
seriile ce se practică în oricare 
dintre centrele industriale ale

cubm cu 812 locuri, cu loșe fi 
balcoane, utilitar reahzGti m
tensul ai în spațiile rămaae — 
pe două nxcide — au fo* arn*- 
najoie birouri pentru eedrid
CAP. și pentru cooperativa de 
consum; magazinul univeml. c- 
teUttie mecanice și mai recent, 
cartterui de locuințe pentru cei 
mai tineri familiști, două școli 
și o moderni bază sport un 
spitsd cu 85 de paturi și asfalta
rea străzilor principale. $i, de a
semenea. nu s-ar fi putut arunge 
ca zootehnia, sector de producție 

se înscrie o treime in veni
turile de 42 de milioane de lei 
cnuaL, să dispună acum numai 
de cadre temeinic pregătite. Fis
cal al doilea îngrijitor și toți

ev o

de industrie ale
cooperatorilor 
din Stoicănești

țării. Mihai Militam, Florea Bo- 
bic, Constantin Cazangiu și Con
stantin Făunaș sint frigotehniști; 
Ilie Moraru, Faul Ud*ea și Ion 
Dragomir — termiști; Mioara 
Tudose ș^ încă 12 fete — labo
rante. Și unii și ceilalți tșș Imdl 
activitatea de unul dintre cele 
mai modeme și intensive sectoa
re de producție ale cooperativei: 
ciupercăria. în culturi succesive 
și forțate se obțin, anual, de aici 
mai bine de o jumătate de mili
on de kilograme ciuperci. Iar cei 
cărora le-au fost dată în răspun
dere o asemenea uzină, sint, fără 
excepție, tinerii.

La Stoicănești fiecare al doilea 
cooperator a urmai o școală 
sau un curs de cdificare. Tinerii, 
aproape toți, au urma forme de 
calificare intr-o meserie utilă a
cestei comune aflată în plin pro
ces de dezvoltare. O sută de ute- 
ciști sint mecanizatori și șoen — 
numai cooperativa dispune de 90 
de autocamioane și tractoare ru
tiere, iar secția S.M.A. ce deser
vește unitatea agricolă lucrează 
cu 38 de tractoare — profesorul

sile Botoroagă, Năstase Bara- 
baș, Ilie Zbenghici, Constantin 
Grosu, llie Cîrstea și Alexandru 
Matei, deși au numai 20, 25 sau 
28 de ani sint meseriași cu multă 
experiență. Froba profesionalîtății 
lor constituind-o, între altele, ctu- 
percăria — amenajare din beton 
și oțel ce acoperă mai bine de 
zece mii metri pătrațț; casa de

tehnicienii stnt uteciști. Iar pro
ducția de lapte obținută aici de 
la fiecare tacă furajată înscrie 
unitatea pe locul III în țară, iar 
cantitatea de carne livrată în me
die la 100 de hectare pe primul 
loc in țară. „Agricultura a înce
tat să nuli fie doar... munca pă- 
mîntului — a ținut să ne spună 
președintele cooperativei, Eroul

de
&

bilitatea construirii alteia 
paste făinoase — dar acum, w 
mai ales în viitor, vom cîștiga în
zecit. De altfel, pe cele 3 600 de 
hectare ale cooperativei — prin
cipalul nostru mijloc de produc
ție — am realizat anul trecut 
un venit de 42 milioane de lei, 
față de numai 12 milioane în 
1962. In zece ani, însă, am du-

blat producțiile medii de cereai 
și am triplat efectivele de anima
le: cres^t de patr^ ori veni
tul anual a^ um« membru coo
perator p^^icipa^ la muncă. 
Noul a pătruns și pă^nd^ și mai 
mult in sat — și este firesc 
ca pvtătoru hri de eur^nt H fie 
tocmai rineriT.

La Stoicăn^^ au reveni in
satul naol oamu de to^ pro- 
fer^. Și se așteaptă ca a^ii,
dintre ce^ acum pe băncile
șco&lcr n ale facultăților, să re
vină- Garanția că vor ceru o oje- 
ri și maelectualii de azi a^ co- 
nanei. Gh^xrgh^ Niculescu este 
mginerul șef a^ cooperaticei. A 
placat di^ Stoicăner^ și a r^e- 
n^ agronom. Facultatea a termi
nat-o cu medie maximă. Directo
rul șc^zi. el însuși tinăr, fiu al 
acestor meleaguri, îmi vorbea 
despre cei 38 de profesor-.. 29 
di^e e^ s-ou născut în comună, 
cu plecat la studii, s-au întors. 
Ce^Bi nouă s-au stabilit defini
tiv aid, iniemeindu-și familii,

între ei și oamenii locului sînt 
vec^ și prinde legături sufle
tești. Fretutimdeni, la școală, la 
căminul cultural, în casele săte
nilor, pe stradă prezența lor în 
viața politică, sociala și cultu
rală constituie un element de 
bază, puternic, pentru progresul 
sa^ui. Iar ca o explicație a rea
lităților de la Stoicănești, tran
scriem cuvintele tovarășului
Gheor^he Prună, secretarul co
mitetului comunal : „A
vem foarte mulți tineri s^J^^^< 1̂^a^lițti 
crescuți din mijlocul sătenilor 
noștri, instrui-ți in școli și reve
niți acasă. Ei înțeleg să-și facă 
datoria așa cum se cuvine. Au 
adus cu ei suflul nou, inițiativa 
și noi toți ne străduim să-i încu
rajăm în materializarea gîriduri- 
lor și preocupărilor lor. Cîștigul 
e reciproc".
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Partidul nostru
tot mai activ în 
comunistă si mun- 

în frontul îg’aa 
antiimperlsliste, 

și .
contribui

socialist mon- 
socialismului

Radu Tudose, strungarul 
mlint de aur“.

Marioara Tudose, una dintre cela 
mai harnice laborante de la ciu- 

percăria de tip industrial.

GH. FECIORI)

*
După adunarea festivă, parti

cipant au vizionat un film do
cumentar despre viața și acti
vitatea lui Vladimir Ilici Lenin. 
In holul Casei prieteniei româno- 
sovietice, a fost deschisă, cu a
cest prilej, o expoziție de foto
grafii omagială, V I. Lenin.

festivă, parti-

Vasie Botoroagă, lăcătușul cel 
mai solicitat (pentru priceperea 
lui) de către cei ce se adresează 

atelierului mecanic.

Atenție și competență profesio
nală — iată coordonatele activi
tății frigotehnistului Fiorea Bi
bic, în seama căruia se află o 
producție în valoare de aproape 

zece milioane de lei.

I

I
I

Depunerea unor 
Ia Monumentul

coroane de (lori

Cu prilejul aniversării a 103 
ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, vineri dimineață a 
avut loc în Capitală solemnita- 
.tea depunerii unor coroane d" 
flori. La Monumentul lui V. I. 
Lenin au fost depuse coroane 
din partea Comitetului munici
pal București al P.C.R. și Con
siliului popular municipal, pre
cum și din partea Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Solemnitatea s-a desfășurat în 
prezența reprezentanților Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Consiliului popular mu
nicipal, Ministerului Afacerilor 
Externe, a numeroși oameni ai 
muncii din Capitală.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)
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Ihl VESTIȚI LE- un obiectiv central al 
activității economice

La Codlea

Cînd preocuparea și 
exigența este reciprocă

VALEA 
CÂLUGÂREASCÂ

PRODUCȚIA VA ÎNCEPE
ÎNAINTE DE TERMEN

Intrată în funcțiune la 31 de
cembrie 1972, cu o primă capaci
tate de 3 000 tone, Uzina de ca
zane mici și arzătoare din Cluj a 
încheiat cu succes întîiul ei tri
mestru de activitate, a livrat deja 
beneficiarilor cîteva zeci de ca
zane. Dar nu despre greutățile, 
în parte uitate deja, ale acestui 
început, nici despre disputele cu 
bilanț mereu pozitiv dintre un 
constructor ambițios și un bene
ficiar mereu nemulțumit de ceva 
vrem să vorbim în primul rînd ci 
despre momentul aprilie al acestei 
noi uzine care în trimestrul IV 
trebuie să intre în funcțiune la 
întreaga capacitate. Să no
tăm deci că imensa hală a uzinei 
e terminată, că aproape toate spa
țiile de producție sînt ocupate, 
dacă nu cu mașini sau cazane în 
devenire... cu materiale sau acce
sorii ale constructorilor. O 
privire mai atentă descoperă în
să din loc In loc gropi drept
unghiulare umplute cu pietriș 
unde urmează să se toarne fun
dațiile unor utilaje, mașini abia 
sosite, neinstalate încă, alături 
de altele instalate de curînd, ca
ro urmează să fie pornite.

— Cele mai multe mașini 
ne-au venit mai devreme decît 
prevedeau contractele, ne spune 
Pavel Bekeși, inginerul șef al u- 
zinei. „Strungul" Arad, Uzina 
mecanică Cugir, „înfățirea" O- 
radea. Uzina constructoare de 
inașini-Reșița, Uzina mecanică 
Roman și multe alte întreprin
deri din tara ne-au trimis mai 
repede mașinile și utilajele de 
care aveam nevoie. Echipe de 
lăcătuși, de la beneficiar lucrea
ză în colaborare cu constructo
rul la montarea lor. Din acest 
punct de vedere, al mașinilor, 
sîntem siguri c# pînă în decem
brie vom putea termina toată in
vestiția. în fiecare lună vor in
tra în lucru noi capacități de 
producție.

— Avem certitudinea, că uzina 
va putea intra în funcțiune cu 
o parte din capacitate înainte 
de termen. Dar nu ne poate fi 
indiferent dacă .începem activi
tatea de producție eu o lună sau 
cu 6 luni -mai devreme, aceas- 
ta-i problema care ne preocupă 
cu precădere acum. Nu-i vorba 
atît de recuperarea unor rămîneri 
în urmă cît de devansarea unor 
termene. Avem aproape toate ma
șinile necesare dar pentru a pro
duce mai multe cazane ne tre
buie o tuprafață mai mare de 
lucru pentru debitare, roluire și 
sudură. Avem nevoie de poduri 
rulante, și de o serie de alte „a- 
mănunte* neglijate de construc
tor, care ne încurcă socotelile.

Vrem să vedem, mai exact 
despre ce „amănunte" e vorba, 
în ce constă de fapt nemulțumi
rea beneficiarului.
. — Constructorii sînt mult în 
avans cu lucrările, e drept, dar 
numai din punct de vedere va
loric, ne spune inginerul Vasile 
Lazăr, directorul Uzinei de ca
zane mici și arzătoare. Daca a- 
nalizăm însă stadiile fizice, vom 
găsi o serie de restante „negli
jabile", care micșorează șansele 
noastre de a intra în funcțiune 
cu întreaga capacitate a uzinei 
înainte de termen. Podurile ru
lante, le folosim din ianuarie, 
dar cu mari riscuri pentru că nu 
au fost încă avizate de l.S.C.I.R. 
Nu ne-au asigurat încă racordul 
cu abur, n-a fast terminată nici 
conducta de gaz — ambele tre

ficiarului, pentru care noi avem 
termen de execuție 31 decembrie 
1973. Este vorba de depozitul 
de oxigen-carbit, stația de aceti- 
lenă și depozitul de laminate. 
Depozitul ăsta de laminate tre
buia făcut de la început. In si
tuația de acum, o mare parte 
din hala uzinei a devenit depo
zit de laminate, consumîndu-se 
astfel o parte din suprafața des
tinata producției. ■

— In fața uzinei, am văzut 
două macarale capră, care aș
teaptă de mai multe luni să le 
montați.

— Așteptăm și noi să termine 
constructorul căile de rulare. 
Cum le termină, începem mon
tajul.

— Peste cel mult 8 zile pot 
să-și pună sus și macaralele ca-

Cind pasarea răspunderilor 
devine principiu

AU RIDICAT UN MUNTE
DE „ACOPERIRI LEGALE"

nu doar florile
primesc laude

• Planificări din birou și termene nereallsle • Legea e 
clară, dar cei care trebuie s-o aplice se încurcă în interpre
tări originale • Cînd utilajele trebuiau să fie terminate, 
centrala dispune schimbarea furnizorului • Nu de „minute“ 
care să justifice întîrzlerile e nevoie, ci de utilizarea maximă 
a minutelor de muncă pe șantier.

Pînă s-a căzut de acord asu
pra conținutului și formei defi
nitive a ..minutei“ înclțeiată în
tre șeful șantierului și șeful bi
roului plan-dezvoltare, din par
tea benefic tarului, a trecut vre
un ceas Dar aceasta nu este 
nici prima, și probabil nici ul
tima minută între cei „doiu. 
Despre ceea ce prevede hîrtia 
In. cauză nu merită sâ vorbim. 
Am reținut doar că era vorba 
printre altele d? aducerea unui 
„utilaj Intr-un anumit punct al 
'șantierului. E intr-adevăr greu

tă (lucrările trebuiau începute In 
1972) In regie proprie, dar uzi
na noastră nu dispune de posi
bilități tehnice și materiale. 
Ne-au fost necesare luni de zile 
pentru a convinge ministe
rul că o„ asemenea lucra
re depășește mult posibilită
țile noastre reale. în cele din 
urmă ne-am făcut înțeleși și 
ministerul a replanificat începe
rea lucrărilor pentru 1973, în 
antrepriza grupului de utilaje și 
Instalații, specializat In astfel de 
lucrări fără să revină inse și a-

buiau să fie gata la 31 decem
brie anul trecut. Depozitul de 
materiale, e descoperit, nu s-au 
montat nici cele două macarale 
capră la depozitul de laminate. 
Cu toate acestea la sfîrșitul tri
mestrului II, vom intra in func
țiune, înainte de termen cu încă 
o capacitate de 3 000 tone ca
zane și arzătoare. Dacă și con
structorul depune mai multe e- 
forturi pentru terminarea lucră
rilor amintite, xom putea fina
liza, în avans, și restul investi
ției.

Să vedem ce replică dă con
structorul la aceste observații, și 
mai ales să aflăm cînd vor fi ele 
rezolvate.

— Intr-adevăr, mai avem încă 
de executat o serie de instalații 
de primă urgență, care condițio
nează activitatea uzinei. recu
noaște Vasile Mîrza, șeful lotu
lui de instalații montaje. Dar fn 
cel mai scurt timp le vom ter
mina și nu vor mai ridica nici 
un fel de probleme beneficia
rului. Trebuie să arăt Wnai întîi 
că podurile rulante sînt pregătite 
pentru recepție, nu mai există 
nici o piedică pentru „isciriza- 
iea" lor. Pînă la sfîrșitul lunii 
vom termina d<» asemenea con
ducta de gaz și racordul de abur. 
Dar nu s-au atacat încă o serie 
de utilități strict necesare bene

* pră de la depozitul de laminate, 
ne asigură inginerul loan Lun- 
gu, șeful șantierului 3 construc
ții, din cadrul Crupului de șan
tiere al întreprinderii de con
strucții montaj-Cluj. Pînă acum 
ne-am concentrat forțele la Fa
brica de mașini de rectificat, 
pentru a crea acestei noi capa
cități de producție por h. 
intrării in ftmcwune îaaăaie J* 
termen. In contai «are - 
masa fnrtric la dr 7.77^1?
miri fi .‘"î
să vă asigur că fi aici ter
mina toate lucrările de constnicți’ 
cu trei luni mai devreme. Tonul 
nu-1 mai dam noi, ci beneficiarul. 
De el depinde cu cîtrjuni vom 
devansa finalizarea investiției.

— In acest caz. numai lămîr^ 
nici o îndoială că investi ba vi 
intra in funcțiune, la fetreaga ca
pacitate. înainte de tenae*. 
spune inginerul Vș^le Loir. - - 
rectorul uzinei. Mai ales dscî li 
începutul lunii octo:.d«w cwte 
strueforul va încheia toate 
rile, așa cum a promis, adică făiă | 
nici o restanță „neglijabilă”.

— Aceasta e și dorința noastră I 
ne asigură încă o dată inginerul 
loan Lungu.

— Vom vedea atunci, răspun
de directorul uzinei.

IUSTIN MORARU

îe îr.țX.- această birtxri- 
a ..minutelor- care in- 

i-.rcă raîîuri întregi de J*-- 
-are U.d dc fapt a rit < - 
strut torul ch < beneîk farul au

Fiași ir.'-*-- terminarea 1« 
timp ■ investiției. Dar

rz;.; altui. centru • •-
n deriarâ <-?
nE ■ V > ■ ‘

uzi--- -- t.**-.
tfi?. portes MUtzwwnytfl;

a se \ riae e riMo i —• 
sp-jre i*<. Na • *=
oâțit-a Aersse acoperiri sfn: 
necesare peetra eâ e ieri» âe 
salariul fiecăruia.

Și ca toate acestea. tnrwtfrfcr 
d' la Valea Călugărească «*e 
m»h totirztttl-fetâ <î» *e.-ne-.e- 
> țeevăztAe Da* -tai !n-
tii cîteva orerizâri Usxra chă- 
nriră se află fa cea de-a srja 
erapă de dezvoltare. Est* rceri* 
de panere* în funcțz-me a in- 
stalâțiEor de săruri de t-oc» 
«ârrri faafatfre. T PJ>, aed cb» 
«nlfonic fi rreoiită Pentru fi-*» 
-Ore X- *l*e ’
; L-#- ' sz d- -.a -
pentm slrnrî de retire trrbte-* 
<1 intre ia prodarfie la 3> mar
tie. dar u fi z«ti abia (a d 
decembrie. Eruii iria «ia rm 
ne-o of-ră sef»! >:>•>■
dez^o'tare al raîtnic*.
este de-a dreprul

— Ministerul a irjt ir<- 
tial ca această in«*a’»::e — «pu
ne ing. Ml’ea — sâ fie executa

«upra termenului de 30 HI 1973. 
deși se *>.ie că durata execu
ției. prevăzută în norme, erte de 
12 luni.

Au fost necesare apoi interven
ții la Consiliul de Miniștri senini 
«ircnlrra ter-TW- rate ’:»ț.
respectiv 31 XII. CnGît/tirțoni 
s-a j însă -- reduc-

„T.P.P. au i»tr« 
ea ir p----?!> rie la Tî iuaie

r4 cftHe
•rrMăâ tecaiapr — i

’-s.j\ ro- 
j .. nat: : ■ in;V? -

—v?; :« U.P.R.U.C,
± CAmri . 4 trim. I

puse- 
-A t-r elaboraseră de’a
4îr pentru 73. în

amvMtaj r’nd <hiaivh Va- 
bm Câ’ <• >a
aâ w «MMirl anuali?*

I rtna dt*. Cbetfb tl • 
mM triMr-o setei cd ftAMR* 
ță de a Ie mai executa și Ie in- 
dkd un alt furnizor: Uzina 
.Uaxr Sku Mari.

— Care e«e acum situația ?
— a acceptat să ni

> fac* h*wb»țeb>ț ro-
rriiTwitni — adică ptnă La 30 
hede — dar Mi să le di ~ bb- 

de ’a
7-, ;e a si c zrse

- J - —Am înce
ta ■ >>rrl7> cric țari pentru 

.?r — t-gr* fl

de faptul că centrala noastră 
s-a mulat înlr-un an și jumă
tate în patru localități diferit'.- : 
de la făgăraș la București, do 
aici la Tr. Măgurele, apoi la 
Craiova, lucrătorii săi fiind o- 
cupați mai mult cu mutarea dc- 
cit cu problemele noastre. De a- 
ceea, nici azi, cînd mai sînt 2 
luni pinâ la data cînd conveni
serăm cu tovarășii de la „Unio“ 
să încheie livrările noi n-am 
reușit să le trimitem toate ma
terialele.

O mare întîrziere s-a înregis
trat în execuția reactorului ine
lar. El ar fi trebuit să funcțio
neze la .30 iunie, dar lucrările 
încă n-au început. Șeful șantie
rului nr. 3 a I.R.C.C., inginerul 
Ghecrghe Cioc ne spune că oa
menii săi așteaptă doar clipa 
deschiderii finanțării, care tre
buia de fapt deschisă la 1 ia
nuarie, și ei vor lucra zi și 
noapte pentru recuperarea pe cil 
posibil, a acestei întîrzieri.

— De ce nu s-a deschis la 
timp finanțarea ?

— Pentru că filiala din Plo
iești a Băncii de investiții a 
interpretat greșit legea și pînă 
să se clarifice — prin divergen
țe la Banca centrală de investi
ții. prin alte multe demersuri, 
lunile au trecut și reactorul va 
intra cu trei luni mai tîrziu în 
producție, firește — precizează 
inginerul Milea — cu pierderile 
resperiivp de producție, care sc 
ridică la multe milioane.

De ce am insistat atif de mult 
a<_‘. -a acestor cauze subiective. 
r*Tera:c- de o muncă formală și 
h*.fc.-./Alică, care au determinat 
Intirzicri si pierderi irecupera
bile ? Pentru că încă în aceas
tă ier.» va începe a III-a etapă 
de dt<'T.li>re a uzinei, și care 
• pregătită Incit sâ
fie -de U început scutită de 

rimilarc rare au afe-- - 
atit de p«x_uk.-’r r‘^na a 

11-a.
!- • e-: ; ? î 'onstructorii

-/ în zilr mari efor-
e disej-

„ Ei grâ-
A rrimv. Ia a-

•nu *.” ende frontul de lucru
p- r.tru montări _ar fi trebuit 0- 
feril Inct de luna trecută.

— Beneficiarul sâ urgenteze 
sosirea utilajelor — cere direc
torul Trustului de construcții 
industriale Ploiești — și noi vom 
concentra toate forțele la Valea 
Călugăreasei pentru scurtarea 
la minimum posibil a termenu
lui de punere in funcțiune.

La ri^d-ri său, beneficiarul 
. Uzina mecanici de 

■ fiiaj rhimie din București — 
re trebvie I:\reze d* :

> - Intirziate. Ia UPRUC
Fâziraț de Ia ~are se așteaptă 
d-’Uâ evaporatoare. Ia UPRL’C 
Gâești unde se execută atomi- 
zr - -I si ^Unjo" Satu Mare, 
sâ urgenteze Livră "Lie tuturor 
..pozițiilor" contractate, pentru 
cî aici, la Uzina chimici d’.r. 
Valea Câlugăreasrâ orica zi în 
ttrziere costă milioane.

ROMULUS LAL

(Urmare din pag. I)

porție de 101,6 la sută.. Există 
aici up colectiv jnimos — în cea 
mai mare parte tineri hotăriți 
să se ia la întrecere cu timpul 
și să-l învingă pentru că prin
cipalele sarcini ale acestui an 
prevăd față de anul 1972 creș
terea producției marfă și glo
bală de peste 30 Ia sută, iar 
productivitatea muncii va spori 
cu 25 la sută. Pe agenda între
cerii uteciste am găsit înscrise 
obiective de mare importanță 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen : „planul a- 
cestui an va fi realizat in 10 
luni și jumătate ; juna are doar 
22 de zile ; sarcinile fiecărei 
zile de muncă sînt onorate In 
numai 7 ore ; ora — a căpătat 
$i ea dimensiuni bine calculate: 
53 de minute !“

în sprijinul acestor chemări 
tinerii au răspuns prezent. O 
inițiativă demnă de consemnat 
e cea lansată cu aproape 3 luni 
in urmă de către uteciștii de 
la secția prelucrări mecanice — 
secție cheie în îndeplinirea pla
nului întregii uzine : „Vom re
aliza- in luna în curs repere 
pentru o decada a lunii viitoa
re*1. $i s-au ținut de cuvint. 
Titu Țirea, secretarul comitetu
lui U.T.C., ne prezintă cîteva 
din împlinirile acestei inițiati
ve : „s-au obținut de către ti
neri. peste sarcinile de plan, 20 
bucăți mașini do stropit și pră
fuit centrifugale. 10 dispozitive 
de palmat, 10 dispozitive tron- 
conice la produsul camera de

tentă — realizat pentru autotu
rismul Dacia 1300, s-au consem
nat peste plan iar pentru trac
toarele românești de 65 C.P. și 
45 C.P. s-au livrat peste preve
deri 40 bucăți tobă de eșapa- 
ment“.

Traduse în cifre toate aceste 
rezultate peste plan obținute de 
tineri reprezintă 35 000 iar au
torii nu sînt alții decît lăcă
tuși tinichigii : Tilicâ Brăgău, 
Savin Biteri. Petre Stancu, E- 
lena Iordache, Georgcta Marda- 
re care ocupă un loc de frunte 
Ia panourile de onoare aJe u- 
zinei.

Am desprins din noianul fap
telor încă o acțiune a uteciști- 
lor care de asemenea merită 
consemnată. Ea se referă la 
specificul muncii din uzină, la 
tinerii cei mai mulți nou sosiți 
și care sînt confruntați cu uti
laje moderne de mare capaci
tate : „mașina mea, oglinda ac
tivității mele" a fost o chemare 
impusă ca urmare a grijii pe 
care tiperii sînt datori s-o aibă 
fată de utilaje. O puternică o- 
pinie de masă a venit în spri
jinul el și acum după aproape 
5 luni numărul reparațiilor ca
pitale a fost redus substanțial 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Am consemnat doar cîteva din 
obiectivele tinerilor metalurgiști 
din Codlea, hotărîrea lor ca a- 
cest an să numere mai puține 
luni, zile și ore, chemări tine
rești soldate cu rezultate ime
diate pentru ca cincinalul să fie 
realizat înainte de termen.

Si pregătești i nouă albie a Oltului.

Foto : PAVEL TÎNJALA

Ing. Lucian Borescu : „Sîntem aceiași care am făcut. yt Argeșul 
și LotruF.

La cîteva sute de metri 
Se stingă e noua albie a 

ltului. în dreapta, la vreo 
doi, trei kilometri, turnurile de 
abur ale Govorei se înalță șl se 
pierd in pîntecul nebulos al no
rilor. Plouă mărunt și sicîitor. 
Aerul miroase a pămînt abia 
ieșit de sub zăpadă și a preves
tire de grîu bogat- Prin geamul 
„Buceagului" observ din nou și 
din nou marea prefacere a 
pămîntului Peste tot se sapă, 
se adîncește, se nivelează. Nu 
există metru pătrat de teren ne- 
atjnș de mîna aspră și profund 
transformatoare a omului.

Ajungem la timp. în față e 
maistrul Marin Florică, cel care 
va dirija marele eveniment al 
șantierului I.C-H. „Oltu. Ală
turi, comisia specială, apoi cel 
peste 200 de oameni : sudori, 
macaragii, fierari-betoniști, dul
gheri, tineri în cea mai mare 
parte, dar cu experiența bogată 
a Lotrului și a Porților de Fier.

Prima basculantă a venit 
(Drumul e mocirlos, plin de 
apă, clisos ca o bucată de să
pun), betonul s-a scurs în bene 
și apoi In țesătura de sîrme și 
bare care constituie armătura 
centralei. După primii metri 
cubi de beton stau de vorbă cu 
inginerul Viorel Pîrcălăbescu. 
Aflu că a terminat Hidrotehni
ca la București în urmă cu doi 
ani și a venit pe Olt, întîi la 
lotul Goranu apoi aici, Ja Go
vora.

E ora 12 și cincizeci de minu
te. S au turnat deja primii zece 
metri cubi de beton. încerc să 
urmăresc gesturile și chipurile 
oamenilor, să reconstitui pri
mele clipe al? evenimentului. 
Maistrul Marin Florică e mul
țumit, Pîrcălăbescu de aseme-

SE VA DESTĂINUI ȚĂRII
nea. Sudorița Fudul Ștefania 
și-a reluat lucrul și aerul se 
umple din nou de reflexele or
bitoare ale scînteilor. La 50 de 
metri deasupra noastră, într-o 
macara de 25 de tone, Ion Rî- 
panu așteaptă o nouă comandă. 
Basculantele se preling prin 
ploaie Intr-un șir meticulos.

— E o lucrare gigantică. Pri
ma de acest fel. Reușita ei con
stă in buna organizare a pro
cesului de producție. De azi, din 
7 martie, și pînă sîmbătă seara 
vrem sâ terminăm prima la
melă de la centrala subterană 
care va ..înghiți- în aceste patru 
zile peste 1 600 de tone beton...

— Și 260 de tone de fier la 
instalarea căruia am lucrat 
vreo trei săptămini, continuă 
inginerul Pîrcălăbescu.

E o lamelă de patrii ori mai 
mare decît oricare alta turnată 
aici pe Olt Ea va fi temelia 
celor două turbine de 22 MW 
care vor intra In funcțiune In 
toamna anului viitor. în spa
tele lor va lua naștere un lac 
de acumulare care va acoperi 
tot perimetrul acesta plin de 
gropi și șanțuri provizorii.

A doua zi aveam sâ fiu din 
nou acolo. „Piesa*4 printipală a 
șantierului e de fapt în momen
tul de fațâ o imensă groapă 
adîncă de vreo 30 de metri șl 
largă de vreo 150, în care ee 
toarnă zi și nc-apte, indiferent 
de vreme șl anotimp, mii de 

tone de beton. Citez din nou 
dintr-un jurnal de șantier : „De 
la 12,30 (prînz) pînă la 7 dimi
neața — 350 metri cubi beton".

— E greu, dar asta nu ne spe
rie, îl aud pe t.înărul maistru 
Vladimir Popescu. Plouă, ninge 
betonul trebuie turnat. Dacă e 
frig îl acoperim cu prelate și ro
gojini sau insuflam abur fier
binte. Oamenii s-au obișnuit, 
s-au călit, Mulți dintre ei au 
făcut Bicazul și toate marile 
șantiere de după el. Sînt zile 
cînd lucrăm numai în pelerina, 
dar lucrăm, în ciuda ploii, a 
zăpezii sau a viscolului.

Aceștia sînt oamenii i mai 

UN NOU FLUVIU DE LUMINI

tineri, sau mai în vîrstă : oa
meni ai marilor șantiere. Mulți 
dintre eî s-au format pe Bistri
ța sau pe Dunăre, s-au unit in 
brigăzi specializate și colindă 
acum apele țării i Lotru, 'Olt, 
Sebeș sau Someș.

— Era prin octombrie anul 
trecut, îmi spune Marin Florică, 
în vremea ploilor și a inunda
țiilor. Oltul se făcuse de trei 
ori pe atif. Abia ridicasem di
gul acesta de protecție și n-am 

Goranu: De aici vor pomi primii kiloutați. „Aici va fi lacul de acumulare*.

avut încâ timp *â-I c^rsclidâm. 
într-o noapte ne-a trezit un 
strigăt. Oltul musca - ?:-igir.es 
din valul de oăm:-t jn.-â r-?ri7.- 
aolidat. Intr-o oră tot șauuer'-l 
eram acoî ■ Fără ț5U.r: â. :<ără 
zarvă am început salvarea. Tr- 
tr-un sfert de orâ am adus hc'- 
dozerele. In a t sfert de ară a 
început să vmă și balastul. Ta- 
tul s-a făcut cu o repeziciune, 
de neînchipuit.

— Au fost pagube matera.e?
— Absolut deloc. Pir.ă dimi

neața am umplut breșa si am 
plecat fiecar** Ia punctele de 
lucru. Nimeni nu s-a plîn*. 
nimeni nu părea nemuiț-TEri.

Ce vreau să spun de fapt cu 
asta ? Că șantierul e o școală, 
creează și consolidează conștiin
țe. Șl asta nu-i numai părerea 
mea. întrehați pe oricare mun
citor de aici și vă veți convinge.

— în momentul de față mai 
există fluctuație pe șantiere.e 
de pe Olt ?

— Nu, nu mal existâ, sau 
foarte mică, dar și aceea în rln- 
dul celor mai în vlrstă. Poate 

r a sâ mai credeți, dar așa 
este.

Vorbeam d- .șantierele de pe 
Ok ^-.tru ci. realmente. In 
m -.Twtt-j’- de față earistă patru 
ma-. uș?. ti ere In această zână 
a t-șrx : Goranu, G< -a, RIu- 
reni țî Dăesti. Peste puțin timp 
țA - - r de 'rrâ două : Os-
tru-.Bâbefii. apoi altele șl 
âLvș.e plr.â cînd mare ie Olt, de
- "■ '*-« si pini sub coastele 

rec-;, a e Făgărașului, va fi un 
tme-s lac de acumulare seg- 
mer-a: orin cele 31 de baraje. 
î“. lor se • ~-r Intnaga-
rira peste 500 de milioane de 
metri cubi de apă xar puterea 

instalată a centralelor hidroe
lectrice va fi de peste 1 200 de 
Megawați.

Sin: primele momente ale
Fltîvj.r-:: luminii, momente as
pre. î^rrincenate, pline de nor 
roai- și pioi mocnite ; momen
te.e îr. rare oamenii se adună 
ș; mari familii de con
st.-. V . de baraje. Experiența 

de La om ia om. devine o 
s*afe*â r-’-bitâ. Cei care au trăit 
momentul Bîcaz, sau Argeș, sau 

Porții® de Fler, sau Lotru în
vață acum pe cei care trăiesc 
primul moment al Oltului. Ia
tă-1 pe Ion Ripanu macaragiu 
pe un colos de 260 de tone. Pen
tru prima dată, s-a urcat In el 
în 1967, la Porțile de Fier. In 
vara lui ’7] a venit pe Olt și a 
instalat primele două macarale 
la Goranu. Acum e aici cu clți- 
va „învățăcei* cărora le destâi- 
nuie cîteva din „marile secrete" 
ale vieții. La 50 de metri alti
tudine relativă.

Așa se nasc, cred, marile pa
siuni, marile arderi Interioare. 
Șantierul însuși le creează, le 
modelează traiectoriile, le des- 

chide un cîmp larg de afirmare. 
Am văzut cîțiva tineri veniți 
din ținutul Moldovei. Primul 
lor contact cu șantierul s-a fă
cut sub imperiul unei explica
bile surprize șl a unei puerile 
curiozități. După două luni 
acești tineri erau de nerecunos
cut ; marea pasiune a șantieru
lui i-a cucerit.

Sînt din nou la Goranu. Rrl- 
gada de fierari betoniști a lui 
Pirvu Constantin s-a mutat la 

Govora. în jur e o noapte înaltă 
și rece. Reflectoarele aestăinule 
totuși un spațiu efervescent, 
plin de acțiune. Se lucrează 24 
de ore din 24.

— Nu ne putem permite nici 
® clipă de răgaî, îl aud pe in
ginerul Mucenic Miricioiu, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
I.C.H. „Olt", rîul nu așteaptă. 
Ca mîine încep din nou ploile 
(ar după ele și alunecările de 
taren care ne dau cela mal 
mari bătăi de cap.

Văd un val de pămînt chiar 
ia cîțiva metri de baraj.

— A alunecat toamna trecută 

după ploile acelea din octom
brie. Ne-a harat frontul de lu
cru Iar acum trebuie să-1 scoa
tem de aici și să turnăm cît 
mai repede betonul.

Văd cum oamenii lucrează sub 
lumina stranie a reflectoarelor, 
cum destramă imensul val de 
pămînt, cum destăinuie privirii 
sticlirea miloasă a marnei. To
tul trebuie curățat pînă la per
fecțiune ; orice picătură de apă 
rămasă, orice fir de argilă sînt 
o posibilă cale de răbufnire a 
Oltului pe sub baraj, o posibilă 
destrămare a muncii a su^ de 
oameni. în ciuoa acestor coloși 
de fier și beton care sint bara
jele, munca totuși cere multă 
meticulozitate și calcul ; orice 
interstiție, orice fisură cjt de 
mică se poate lărgi datorită pu
terii incalculabile a apei.

— Tocmai de aceea, ne spune 
Istrate Victor, șeful laboratoru
lui de betoane-Rîureni, întregul 
proces de elaborare și de tur
nare al betoanelor trebuie ur
mărit cu atenție. Sâ nu existe 
„șarjă" care să nu fie avizată 
în prealabil. Periodic luăm ca- 
rote din corpul barajelor și le 
supunem unor probe de perme
abilitate, rezistență, presiune șl 
altele. In același timp analizăm 
și probele de la fabrica de 
betoane.

Fabrica e alături, seamănă cu 
un imens siloz. Nu departe este 
digul care delimitează noul curs 
al Oltului. Spre amonte sînt ba
lastierele, șoseaua și șirul ne
cuprins de, autobaiculante care 
gonesc prin ceață Urcăm cîteva 
scări și ajungem la locul în 
care se realizează cele 15 rețete 
de betoane pentru hidrocentra
lele de pe Olt. Toate trec prin 
mîna operatoarei Ionescu Ana, 

q femele sșpră la chip, ușor ze
flemitoare, călită în cel 15 ani 
de șantier. O găsim aplecată 
peste pupitrul de comandă, în
văluită In pale violente de cri
văț, pregătind o nouă „șarjă- 
— beton hidrotehnic pentru ra
dierul centralei Govora. E 8 
martie iar gestul ei emană mul
tă, foarte multă noblețe.

— Ați fost la Dăești ? o aud.
— Nu.
— Asta-î pentru Dăești.
îl văd cum alunecă prin cu

pele metalice, se rostogolește șl 
cade în pin te cele zgomotos al 
basculantelor. Beton pentru Dă
ești, beton pentru cel mai nou 
șantier hidroenergetic al Oltu
lui.

— De fapt sînt singura femele 
de aici și mă pot lăuda cu clte- 
va realizări neobișnuite : prin, 
mîna mea au trecut ?i trec 
toate barajele Oltului. Cu 15 
ani in urmă am descoperit Bi
cazul, iar acum, din baraj în 
baraj, vreau să ajung pînă la 
Dunăre. în 5—6 ani cred că voi 
trăi această descoperire.

Apoi femeia se depărtează. Se 
aude un strigăt care declanșea
ză o nouă șarjă. Ne mai zîm- 
bește o clipă apoi zîmbetul îi 
dispare, luat de palele acelea 
violente ale vlntului care se 
strecoară prin țesătura metalică 
a fabricii de betoane.

„Acesta e creierul tuturor 
barajelor de pe Olt, mai rețin. 
Inclusiv al Dăeștiului".

Dar Dăeștiul e doar o groapă 
acum. O imensă groapă din care 
s-au scos un sfert de milion de 
metri cubi de pămînt O groapă 
și un dig de protecție de 85 000 
de metri cubi. Netasat încă dar 
pe care circulă deja „Tatre" și 
,,Buceaguri“ pline cu beton. Se 
toarnă încontinuu. Zi și noapte, 
indiferent de anotimp, indife
rent de starea vremii. Văd 
mulțimea de oameni lovi
tă de lumina orbitoare a 
reflectoarelor, văd gestul calcu
lat al acestei mulțimi și-mi zic: 
o nouă „Carte a Oltului" se 
naște acum. Va veni din nou 
Bogza sau oricare alt poet al e- 
fortulul uman și va suprapune 
peste sunetul de violine și con
trabasuri al apel sunetul meta
lic al macaralelor. scrîșnetul 
betonului lovind marnele sar- 
matice ale văii sau chiar nobi
lul gest uman, perpetuu și ve
hement căutător în adîncul tul
bure al apelor $1 el va veni. 
Pentru că, nu peste mult timp, 
fluvtul de lumină a) Oltului se 
va destăinui țării, chiar oame
nilor care l-au creat

PAVEL PERFIL

igir.es
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rziceni. Un orășel 
din inima Bărăganu
lui care, potrivit pla
nurilor de dezvolta

re socialistă, începe să-și con
solideze temeliile de modernă 
și adevărată urbe. Aici, ca un 
prim indiciu al modernizării, 
funcționează de aproape un 
cincinal, unul din cele mai de 
seamă sectoare ale industriei 
electronice — Fabrica de ferite 
Urzieeni F.F.U. — după cum 
o evocă prin marcă, produse
le sale. Acest element al in
dustriei electronice a reușit de 
scurt timp (cinci ani într-un ci
clu industrial, pentru un colec
tiv harnic de 
totuși foarte 
să contribuie

munca înseamnă 
multe realizări) 
cu succes la di Bărăganului

ELECTRONICA

■ST-r-r-r-r-r—— *

versificarea fabricatelor elec
tronice din țară să-și exporte 
mărfurile realizate la nivelul 
tehnicii mondiale într-o serie 
de țări ale lumii. Vara, călăto
rii care se îndreaptă spre țăr
mul Mării Negre, pe șosea
ua care vine dinspre Buzău, 
vor observa lesne între lanuri
le nemărginite de floarea- 
soarelui, cultivate din abun
dență pe șesul Bărăganului, 
o construcție zveltă, din o
țel 
sub 
unui

și sticlă ce strălucește 
soarele cîmpiei asemeni 
uriaș diamant; aceasta 
Fabrica de ferite, „fabri- 

cel mai de sea-
este
că fără fum", 
mă component din noua 
dustrie a

„Un obiectiv 
industrial 

este un ioc 
de muncă, 
dar și o 

inaltă școală 
de educație a 
tineretului"

Tinerii de la
fetitele dare
Pentru proiectantul și ar

hitectul de obiective indus
triale cînd construiesc o u
zină, o fabrică nouă, am
plasată pe o platformă mai 
veche, tradițională, proble
ma cadrelor ce trebuie să 
însuflețească cu munca lor 
mașinile modeme instalate 
în hale nu este atit de difi
cilă și greu de rezolvat. Vin 
în ajutor celelalte „surate" 
— fabricile vecine, înrudi
te pe ramură — ne spunea 
inginerul Alexandru Miu- 
lescu. -Dar la Urziceni, de 
pe ce platformă industrială 
să fi împrumutat, acum 
cinci ani cadrele ?, De la 
vechea fabrică de cărămi
dă, de la industria looală, 
de la tăbăcărie, ori de la 
S.M.A. ? Intr-o fabrică al 
cărui proces tehnologic în
cepe mai tatii pe balanțe
le miligramice ale labora
toarelor, tinerii care lu
crează acum aici au fost 
înainte tractoriști. sau 
agricultori — „oameni ai 
Bărăganului" — care și-au 
însușit cu dragoste și pasiu
ne calificarea cea nouă. 
Multe seri de riudiu au de
dicat aceștia cursurilor in
tensive de scurtă durată în 
„școala" fabricii — locul 
de muncă. Inginerii și ca
drele cu înaltă calificare au 
devenit profeeorii și maeș
trii lor. Nucleul de bază al 
fabricii a fost instruit în 
șooiria-uzină eu bogată tra
diție — Uzinele „Electroni
ca" din Capitală.

Sîntem tn secția „ferite
lor dure" care au o ponde
re deosebită în parametrii 
economici ai fabricii. A
ceste produse, solicitate de 
toate ramurile electroteh
nicii modeme șînt realiza
te intr-o secție a tineretu
lui unde media de verstă. 
ca de altfel a întregului 
colectiv de muncă de aia, 

' r.u depășește 22 de ani. în
treaga echipă provine „de 
la muncile timpului". Tri
miși de fabrică la școala 
de 
cînd fabrica abia își stabi
lea , ,
noilor cursuri s-au reîntors 
acasă ca muncitori califi
cați ai industriei electroni
ce. întreaga secție are in 
medie 23 de ani, dar 
cu mtndrie își spun că sînt 
„cei mai vechi muncitori", 
nucleul fabricii, Mulți din
tre ei instruiesc acum cfte 
un ucenic. Fabrica a înce
put lucrul intrînd parțial în 
funcțiune cu 60 de oameni. 
Pe flux, lucrează acum cî- 
teva sute. Cincinalul viitor 
va acorda feritelor noi per
spective ; capacitățile se 
vor dubla, producția va 
crește sporind de pe acum 
și numărul beneficiarilor
interni și externi. Pe ca
litatea produselor „Made 
in România" livrate din 
Gara Urzieeni — își pun 
eu competență semnătura 
ș tineri de la „feritele 
dur»".

calificare în vremea

fundația, absolvenții

PĂMÎNTURILE
RARE

Pătrundem tn băla ato- 
miaxoarelor, împreună cu 
Filip Cătăllnm, secretara
organizației U.T.C. pe fa
brică. Această instalație 
complicată nu este altceva 
dectt niște buncăre imense 
asemenea fabricilor de ci
ment In care, la foc diri
jat, se coace pulberea fină 
de oxizi — materia 
adusă cu trenurile 
Orăștie, Tfrnăveni, 
Călugărească este

CUCEREȘTE BĂRĂGANUL
Un produs la nivelul înaltelor ■ 
exigente 'ale industriei moderne •V

De la magneții

lui Homer la

miezurile de

superheterodină

primă, 
de la 
Valea 

___ _  .. supu
să unul proces complicat 
de prefacere ajungînd In
tr-o granulație de „nes- 
cafe". Tînăra. inginera 
stagiară, îmi atrage atenția 
spre un grup de tineri ale 
căror siluete ^veșmîntete 
multicolor se pierd In pla
nul panoramic al instala
țiilor. Ilie Caliopi — con
troloare tehnică de calitate, 
calificată la Uzinele „Elec
tronica" lucra înainte la
ciupercăria C.A.P.-ului din 
Coșereni „satul vecin cu 
fabrica". La fel, „vecine de 
sat cu ’ 
rășele 
Stoian
canu 
trebat . 
interlocutoarea noastră, ce 
fel de probleme inedite ri
dică pentru aceste tinere 
fete, noua lor meserie. 
Procesul tehnologic, cu 
toate că este slujit de o 
aparatură foarte complexă 
pare a fi o simplă ardere 
de pămînturi ca ta fabrici
le de cărămidă ! în această 
secție de atomizare se naș
te prin iscusința lucrătorilor 
forța „pămînturilor" rare 
(amestecul de oxizi de 
Zn.Fe.Mg.Ni.Co. se prezin
tă sub forma unor pămîn- 
turl extrafine granulate)
— răspunde inginera Filip. 
Ceea ce primim din afară 
și se descarcă pe platfor
mele din spatele fabricii, 
în stare fizică^ naturală, se 
înfățișează ca un pămînt 
nisipos și greu. Intrînd pe 
flux „pămîntul rar" este 
supus unor tehnologii de 
fabricație pretențioase.

Un rol da o Impor
tanță deosebit* H are ca
lificarea tineretului. Am
plasarea feritelor la Urzi
eeni a creat cum era și fi
resc o modificare nu nu
mai în structura economi
că a județului Ilfov, ci a 
adu» ș: un viguros spirit 
de emulație tn rlndul tine
retului dm acest orășel și 
din satele din împrejurimi. 
Un tinăr. „calificat la 
F.F.U." constituie un exem
plu pentru ceilalți tineri ai 
orașului. Fabrica este nu 
numai un loc de muncă, 
este și o înaltă școa-â des
enă tineretului. ■

Citez un pasaj din ma
nualul inginerului Mlules- 
cu Alexandru întocmit
p^trj cursul de calificare 

locul de muncă. Sînt
„Eu mai departe ifi coi spune acuma 
Cu ce aezimînt al firii piatra 
Careia-n limba părintească grecii, 
îi zic magnet pentru c-atrage fierul. 
De această piatră oamenii se miră că poate fin« atlrnat 

de dlnsa

versuri In metru antic din 
scrierile din Lucretius — 
poetul naturii si al lucru
rilor fncwijurătoare :

fabrica" sînt și tova- 
sale de muncă : 

Constanța și Rădu- 
Ștefania. M-am in
și am tntrebat-o pe

— O fabrică se asfixia
ză tehnic — ne spunea in
ginerul Alexandru M’.uies- 
cu dacă nu are o secție de 
sculărie proprie. No. stn'em 
mari consumatori de scule, 
piesele fiind abrazive de 
aceea ne străduim să ni le 
procurăm mai ieftin, prin 
mijloace proprii.

Nobila pulbere, sub as
pect de țărlnă, dar avind 
intr-insa elemente rare in 

. tabloul lui Mendeleev — 
Fe, Zn. Mg, Co. Ni, Ba. 
(oxizii acestor metale) me
tale atacate chimic de oxi
genul acizilor — ca să de
vină „miez de ferită" tre
buie mai intii să ia forma 
unei matrițe conform ce
lor peste 50 de repere, cite 
produce in serie industria
lă fabrica. Matrița de feri
tă înseamnă aid. in in
dustria electronică, „stricte
țea strictețeior", „absolu
tul" tuturor cotelor prevă
zute în detalii de piesă ; 
fluxul magnetic și electro
magnetic ca să-și închidă 
așa cum dorim liniile de 
forță are nevoie de supra
fețe și dimensiuni precise. 
Numai o matriță de ferită 
prelucrată la cote de preci
zie de ordinul micronilor 
asigură optim aceste rigu
roase prescripții tehni-

ce. Cei care lucrea
ză aici in secția de 
sculărie a matrițelor sînt, 
dar i oameni de precizie. 
Pe bancul lor de lucru, 
printre instrumentele de 
măsură nu se observă șu- 
blerul, compasul sau eche
rul. cu atit mai mult me
trul și subdiviziunile sale 
— ar fi eronate unități de 
măsură — ci milimicronul 
aparatelor de măsurat op-

fulgere Încărcate cu citeva 
zeci de mii de volți. Im- 
blînzita formă de energie a 
fulgerului dislocă din me
tal nu așchii de șpan, ci 
structuri macro-moleculare. 
Impactul dintre arcul vol
taic și piesă este în acel 
punct pulverizare de ma
terie. Energia micro-fulge- 
rului • dezvoltă în punctul 
de contact temperaturi co
losale, ultra-oalorice ; fo

Gheorghe Mihai din Adin- 
cata. întregul proces de 
prelucrare nu se petrece în 
mediul liber, ambiant, ci 
sub densitatea unei băi de 
ulei vîscos, operația fiind 
urmărită atent prin instru
mente optice. Piesele lucra
te la un astfel de strung 
pare că nu ar mai avea ne
voie de șlefuire, totuși. 
Brâncuși ajunsese, finisînd 
zborul „Mâi^trelor" — să

//Strungul cu arc
tic. Cum arată acele ma- 
șmi-unelte de prelucrat, 
dacă piesa pe care o pre
lucrează se măsoară cu 
atita rigoare ? Mihai 
Gheorghe un tinăr de 24 
de ani „din satul vecin" — 
Adincata (aici, toți sint din 
me vecine cu fabrica) este 
„schimbul I* la o astfel de 
mașină. Piesa nu se pre
lucrează * 
chiere.
Vidia, ci prin electroeroziu- 
nea arcului voltaic. „Strun
garul" care lucrează la a- 
ce^tă mhșină este de fapt 
dirijorul unui mănunchi de

clasic, prin 
cu virf de

aș- 
cutit

lemnelor dezvolă abia 
grade, focul huilei,

cul
400 _ .
2 000 grade, flacăra oxidu
lui de carbon 3 000 de gra
de. cuptorul electric peste 
5 000 grade, iar steaua Be- 
teleuse. cel mai gigantic 
soare din univers, de 40 de 
milioane de ori mai 
decît 
nostru 
de. în 
creat 
crosecunde temperaturi de 
peste 30 000 grade. Ne 
imaginăm că un astfel de 
proces miniatural, de tem
peratură siderală se petre
ce și la mașina tînărului

mare 
soarele pămlntului 

are doar 20 000 gra- 
laborator omul a 

prin fulgere de mi-

voltaic"
frece bronzul paserilor cu 
cîrpoa aspră de cinepă... Și 
aici matrița de ferită mai 
trece odată la „rectificare" 
— în lagărele altei mașini 
care cu un ochi liber, nea
jutat de instrumente opti
ce nu poate să vadă ceea ce 
prelucrează. Fața de metal 
cînd iese din lucru, capătă 
ape de oglinzi venețiene. 
Acum e gata matrița de 
ferită. După forma ei se 
vor turna pulberile ames
tecate cu fier, nichel, zinc, 
magneziu, cobalt, bariu pe 
tipsii de decimale farmace
utice. Aceasta înseamnă in
dustrie electronică, rigoare

Un fir intrig afona d« mele 
Cinci poți cadea, ba uneori mai multe 
Că tpinzurd de jos unul de altul.
Din piatra noastră trebuie să curgă 
Uin cal de-atomi spre fierul inclețtat. 
bici Intr-un corp pe lume atomii nu se leagă 
Și nu se țin maC stdns unii de alții, 
Și mai împleticiți decit in fierul

' ............ *i rece".
menului de atracție magne
tică. Cele mai moderne 
produse ale industriei elec
tronice — feritele — apli
cate pe scară largă abia de 
două decenii — sînt con
temporane cu Iliada... A
cele stînci de piatră ascun
se perfid sub apa mărilor 
care rețineau imobile, co
răbiile argonauților — 
prevăzute cu carenă tăblu- 
ită, erau probabil niște 
magneți naturali — mis
terioasele ferite de fier ex
primate astăzi de către chi- 
miști prin lapidara formu
lă FeoOț. Feritele au deve
nit în secolul nostru mijlo
cul de exprimare a electri
cității care a creat din 
principiul său, cea mai 
utilă și modernă ramură a 
tehnicii • electrotehnica — 
electronică. Aparate minu
scule sau gigante fabricate 
de industrie funcționează 
pe principiul fluxurilor 
magnetice — „acea nevă
zută curgere de atomi" pe 
care atomiști ai antichității, 
doar au intuit-o empiric, 
fără să o explice științific, 
fără să-i dea aplicare.

în țară, feritele erau pînă 
acum 10 ani „un produs 
de import", apoi, au în
ceput să se fabrice în ate
lierul anexă al Uzinelor 
Electronica. Diversificarea 
pe ramură a industriei a 
dat electronicii o dezvolta
re deosebită. Proiectele 
cincinalului trecut, ca și 
cele viitoare au prevăzut 
și vor prevedea în conti
nuare un flux tehnologic 
continuu industriei de fe
rite.

• Cel tare ți-nfiorător de
ir

Aceasta este explicația, 
empiric—matcrinlisiă, pe 
care acum 2 000 de ani o 
dădea. Lucretius („Diespre 
natura lucrurilor") feno-

și precizie, circuite impri
mate. ferite și tranzistori 
în micronii cărora se des
fășoară procese universale 
etc. între acestea ca niște 
adevărate punți de legătură 
— precizia și disciplina 
preciziei. Este obositor a
cest mod de lucru ? îl în
treb pe eel care mi-a ex
plicat tot procesul tehnolo
gic al mașinii. „Am termi
nat Școala profesională la 
Sighișoara — strungăria. 
Aici însă am învățat totul 
și-mi place foarte mult 
munca pe care o fac".

Secretam organizației
U.T.C. îmi explică că scu- 
lăria este o secție de elită 
a fabricii, unde lucrează 
tineri cu o înaltă califica
re. Precizia manevrării a
cestei mașini a căpătat-o 

, tînărul Gheorghe Mihai 
după multe lecții de mă
iestrie și eforturi. Vecin cu . 
mașina de prelucrare prin 
electroeroziune se află ute- 
cistul Ștefan Mitu, de 21 de 
ani, care lucrează la mași
na de trasat prin coordo
nate. Cuțitele mașinii 
deplasează pe abscise 
coordonate ; și munca 
această mașină cere
ceeași atenție și încordare 
ca la „strungul cu arc vol
taic".

1

se
Si 
la 
a-

Amplasarea obiectivului 
economic în structura ad
ministrativă a județului 
Ilfov a constituit prima 
etapă dintr-un plarn mai 
vast de edificare socialis
tă aflat acum în plină 
desfășurare, potrivit căruia, 
o serie de piloni ai Indus
triei vor fi amlp^ați în
Ctmpla Bărăganului. Lîngă 
Fabrica de ferite, la Urzi- 
cenl, s^ va așterne proiec
tul unei alte modeme fa
brici — Fabrica de uleiuri 
preparate din soia. „Un o
biectiv industrial — ne 
spune Inginerul Miulescu 
este deeigur un loc de 
muncă dar, ta același timp 
și o înaltă școală de edu
cație a tineretului. La am
plasarea fabricii mă aflam 
la UREMOAS ; de acolo am 
trecut la Urzieeni unde 
trebuia să dăm cît mai 
grabnic în funcțiune noul 
obiectiv. Am început’ lucrul 
cu 80 da oameni, aHția erau 
calificați în ferite, și aceia 
„împrumutați" de la Uzi
nele "Electronica. Trei re
pere luate din licență stră
ină avea fabrica de reali
zat la producția marfă. In 
schimbul I lucram la ato- 
mizoare — după masă, cu 
toții efectuam muncă pa
triotică la spălatul geamuy 
rilor, (ați văzut cîți pereți 
de geamuri are fabrica), la 
curățatul molozului, la re
parația și vopsirea ușilor. 
Trebuia sa ne gospodărim 
și în aceiași timp să învă
țăm meseria țf să îndepli
nim cît mai ourînd para
metrii tehnici proiectați. 
Sprijiniți de organizația de 
partid, de organizația 
U.T.C. a orașului, am tre
cut la instruirea treptată 
a tinerilor. Fabrica a con
tribuit substanțția_la schim
barea structurii Tproeeiana- 
le a orașului Urzieeni. Lo
calitatea în afara, unor 
ateliere CENTROCOOP de 
depanare radio—TV nu cu
noscuse pînă acum această 
muncă din ramura indus
triei electronice. în cea de 
a II-a etapă fabrica de fe
rite lucrează cu 600 de 
cadre calificate — avînd 
70 de ingineri și tehnicieni 
repartizați în fluxul de 
producție care se cere în
deaproape supravegheat. 
De la 3 repere, cit produ
ceam, după cinci ani, li
vrăm peste 50 de repere 
noi asimilate din licențe 
românești. Procesul tehno
logic este îmbunătățit 
anual de 40 de inovații 
aparținînd chiar oamenilor 
de la locul de muncă. A
cestea asigură fabricii un 
beneficiu de patru milioa
ne lei pe an. Am înșirat 
aceste succese fiindcă sint 
importante colectivului de 
muncă al fabricii, consti
tuie baza de la care vom 
începe cea de a IlI-a etapă 
în care capacitățile de pro
ducție se vor dubla, și vom 
amplasa noi linii tehnolo
gice de fabricație și vom 
spori efectivele de muncă.

♦

La prima vedere feritele 
nu stat așa de spectaculoa
se între conexiunile elec
tronice fine, acestea a
proape că nici nu se obser
vă, se pierd în subansam- 
ble. Dar nu știți, spre 
exemplu, cită muncă, mi
gală și pricepere înmănun
chează intr-insul „nevăzu
tul" șurub de reglaj pentru 
medii și înaltă frecvență 
la receptorul de tele
viziune 1 1

Reportaj de 
ION MARCOVICI

X
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în Editura Politică ■ 

au apărut :

NAȚIUNEA
în procesul formării civilizației socia

liste — ca o nouă formă de civilizație — 
un rol de seamă îl are dezvoltarea na
țiunii.

Națiunea română, ca cea mai înaltă 
formă de comunitate etnică sau. dacă pu
tem spune așa. ca „personalitate colec
tivă" distinctă a poporului nostru, s-a 
format în epoca burgheză, Intr-un proces 
istoric de durată. Constituirea statului 
național român a fost încadrată de două 
date calendaristice — distanțate în timp : 
24 ianuarie 1859 și 1 decembrie 1918.

Este cunoscut că ceea ce determină fie
care formă de comunitate umană este 
tipul de relații de producție propriu for
mațiunii sociale date. Și națiunea româ
nă a purtat. încă de la constituire, am
prenta caracterului societății burgheze ; 
ea a evoluat prin ciocniri și încleștări de 
clasă, uvînd, multă vreme, resurse și po
sibilități limitate de afirmare și maturi
zare deplină.

Procesul dezvoltării națiunii, al unei 
totale realizări a trăsăturilor ei, nu s-a 
încheiat odată cu capitalismul ; trăsătu
rile comunității naționale își dobîndesc 
împlinirea și desăvîrșirea în condițiile 
orînCul-ll noastre socialiste, care ridică pe 
o treaptă superioară și conferă o fiziono
mie calitativ nouă fenomenului național.

Este de pe acum demonstrat istoricește 
că socialismul a inaugurat o perioadă de 
puternic avînt în viața națiunii române, 
a creat cadrul necesar, toate premisele 
înfloririi ei multilaterale. Cucerirea pute
rii politice de către clasa muncitoare, 
aliată cu țărănimea, cu intelectualitatea, 
cu mațele largi populare, sub conducerea 
partidului comunist, transformarea socia
listă a economiei, a structurii sociale, a 
vieții spirituale, a întregului organism 
social au condus, firește, la înnoirea na
țiunii noastre, la schimbarea trăsăturilor 
sale caracteristice. S-a făurit o comuni
tate de viață economică calitativ schim
bată — trăsătura fundamentală a națiu
nii noastre fiind acum economia socia
listă unitară, în plin proces de dezvolta
re și modernizare. Totcdată, s-a realizat 
cu succes politica partidului și statului 
de valorificare rațională a teritoriului na
țional, rețeaua legăturilor dintre diferite 
zone $l centre ale tării devenind tot mal 
armonioasă, racordată tot mai strîna la 
fluxul industrializării, la cursul viu al

edificării civilizației moderne socialiste, 
Prin generalizarea ți triumful relații

lor de producție socialiste și. in cadrul 
lor, a tipului de proprietate, care are 
drept consecințe schimbarea structurii de 
clasă a societății, s-a înfăptuit unitatea 
oamenilor muncii, comunitatea interese
lor fundamentale ale cetățenilor patriei, 
lichidarea, pe veci, a exploatării omului 
de către om

Odată cu aceste transformări social-e
conomice — și pe temeiul lor — s-a de-

SOCIALISTA
clanșat o amplă revoluție culturală, cu 
rol determinant in modelarea profilului 
spiritual al națiunii pe fundamentul con
cepției marxlst-leninisti despre lume și 
viață, ideologia dominantă în societatea 
noastră. S-a afirmat o cultură socialistă 
unitară cu profunde implicații în dezvol
tarea unei conștiințe înaintate a maselor 
populare, în crearea unui nou tip de ci
vilizație — civilizația socialistă.

Toate aceste prefaceri înnoitoare pe 
care trecerea la socialism le-a adus tn 
dezvoltarea societății românești s-au răs- 
frînt în viața națiunii noastre, determl- 
nîndu-i o evoluție ascendentă, au creat 
condiții pentru maturizarea și afirmarea 
din plin a ființei naționale a poporului, 
ceea ce a avut drept rezultat desăvîrf»- 
rea procesului de formare a națiunii ro
mâne.

Firește, evoluția națiunii tn socialism 
nu culminează cu desăvîrșirea trăsături
lor sale caracteristice. Aceasta este nu
mai o latură, care se întregește. în con
textul procesului unitar al dezvoltării 
multilaterale al națiunii socialiste, eu mo
dificarea radicală a conținutului și na
turii comunității noastre etnice, cu trans
formarea ei socialistă. S-a afirmat ast
fel apariția unui nou tip de comunitate

națională — națiunea socialistă. Invede- 
rînd această dialectică a evoluției națiu
nii în socialism, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază în Raportul pre
zentat la Conferința Națională a partidu
lui că „Afirmam cu putere a caracte
risticilor fundamentale ale națiunii in 
condițiile făuririi societății socialiste are 
loc paralel cu schimbarea caracterului 
unora dintre aceste trăsături și cu apa
riția unor trăsături noi care consolidea
ză $i întăresc — pe o bază nouă — na
țiunea socialistă".

Dintre noile trăsături ale națiunii so
cialiste care au schimbat fundamental 
conținutul comunității noastre naționale, 
se relevă îndeosebi crearea proprietății 
socialiste, noua stare socială a oamenilor 
muncii de proprietari și beneficiari ai a
vuției naționale, realități care au generat 
comunitatea intereselor fundamentale a 
membrilor societății ; in locul relațiilor 
antagoniste s-au instaurat relații de cola
borare și ajutor reciproc, '-au formai 
clase și pături sociale legate prin inten
sitatea intereselor și aspirațiilor lor co
mune. Relațiile de producție s-au trans
format într-un factor material al unirii 
indivizilor, al unirii claselor și categorii
lor sociale ce compun națiunea noastră 
socialistă. Forța motrice a dezvoltării na
țiunii socialiste nu mal este lupta de cla
să. ci această unitate a întregii societăți, 
semn, desigur, al stabilității și vitalității 
noii noastre comunități naționale..

Aceste noi trăsături dovedesc că națiu
nea se află într-o permanentă dezvoltare 
în direcția perfecționării, adînririi tutu
ror acelor caracteristici care o sudează 
ți o întăresc tot mai mult, delimitînd-o 
și mai clar de vechea comunitate etnică. 
Avem de-a tace, deci, cu un nou tip de 
comunitate națională în plină formare și 
afirmare, cu o perspectivă îndelungată, 
creație a socialismului, unul dintre pro
dusele sale originale și de preț;

în etapa actuală sensul istoric al națiu
nii noastre socialiste este înflorirea ei 
multilaterală. Mărețele obiective ale fău
ririi societății socialiste multilateral dez
voltate. elaborate de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională a partidului, con
figurează amploarea eforturilor ce se 
impun pentru dezvoltarea accelerată a 
vieții sociale, a progresului patriei noas
tre, și. implicit, pentru asigurarea dez
voltării susținute și pe toate planurile 
a națiunii socialiste a afirmării fără pre
cedent a potentelor sale creatoare.

PAMFIL NICHIȚELEA

. „CONCEPTUL, CONȚINUTUL ■ 
| Șl DIRECȚIILE PRINCIPALE I 

ALE FĂURIRII SOCIETĂȚII 1 
. SOCIALISTE MULTILATERAL I 

DEZVOLTATE'
Lucrarea cuprinde două ' 

I părți. în prima parte. Vasi- | 
le Nichita, dezvoltind citeva I 
teme privind conceptul de I 
societate socialistă multi'a- 

i feral dezvoltată, se ucupă | 
de definirea actualei etape I 
istorice pe care o parcurge ’ 

I societatea noastră, riferln- I 
du-se cu precădere la nece I 
sitatea acestei etape și la * 
particularitățile ce-i sînt

{caracteristice Ciu de-a doua a 
parte a lucrării, semnată de I 
I.V. Tntu, este dedicată tra- I 
Urie r^noi,]emat idi conț inu- .
tuliii sidirecaiilor ]riocipale .

Iale s ecietr^t^ii llociaiisin male | 
tllee erai deiveNcla- A e tmrul 
tlJUDriude rzvrniUicaiive ru- I 

Isurte ieislcC rtazveltarea |
muttie ierată c IicIz^o Au • 
CrlldilcUir și eeeartizarre Ica ■ 
rrncrcl-rtiie riiirU pz in rm- I 

Igul teal-nriii flăe ril. mo-i- | 
fi ca eti -lue ctu eu e ociolp,

sporira e ist ruaripuare c ao- I 
^111- rlesne muncitoare în I

|8rcleiece. ere durec capeiIS- I 
oc ie r-eiunș r rCarnirail 1

coe per e tistu e re e e rn ni a I 
iorrlrrtuailir e I pI

I
I
I
I
I
I

I

„JUDHELE ROMÂNIEI 
SOCIALISTE"

Noua idlții p-nintă în
fOfmC e ocrnrafit'ăuănrici^i- -
pepicS cece 3e del e jle^dr re i 
municipiul București, cu ci- * 
fre, date și fapte privind | 
geografia fizică, clima, hi- I 
drrgruSlu. isto-lu, economia- ■ 
inCust-la, ug-iuu1tu-u, sil vi- 
cultura, trunsrr-tr-ile, prput I 
lațla, localitățile, instituțiile | 
științifice și srciul-cultu-a- 
le, sănătatea publică, tu-is- I 
mul si sportul. Un loc deo- I 
seblt este aurrCut riullză-il • 
lor din cicuinulrl 1966—1970. . 
precum și rirspictivi1rr de I 
dizvoltu-e în lumina Direc- 1 
tivilor Congresului al X-lea 
a- P.C.R. cu p-ivlrr la pla- I 
nul pe anii 1971—1975. Cele I 
600 de pagini de fr-mat ' 
mare. Icmncucchiute in 40 ■ 
de capitole, cup-ind, de ase- I 
nAnra, un fourtA bogat mu- I 
terial ilust-utlv — ha-ta ad
ministrativă a țării, hăr- | 
file județelor, nume-oasA fo- | 
togrufii etc. — precum și ’ 
nomenulutrrul 1rca)ltăti1rr I
fiecărui județ.

UN OM KI E MAI MULT 
DECiT ALTUL DACĂ NU 

MUNCEȘTE MAI MULT
Prin muncă individul se 

integrează in existența socia
lă, într-o anumită formațiune 
soctal-economică, iar prin a
titudinea față de muncă su
biectivitatea individului se in
tegrează tn conștiința socială, 
in conștiința epocii sale. In
fluența formativă a muncii 
asupra omului trebuie înțelea
să, deci, ca istoria transfor
mării naturii umane în sens 
permanent ascensional.

In decursul istoriei, masele 
populare, cu toate vicisitudi
nile de ordin social-moral 
impuse de clasele dominante 
prin cunoscutele forme de a
servire, au păstrat atitudini 
pozitive față de muncă. „In 
labor nobilitat** — spune un 
vechi proverb latin; „un om 
nu a mai mult decît altul 
ducă nu muncește mai mult 
ca el“, înttlnim tn populara 
scriere a spaniolului Cervan
tes, iar un vechi proverb ro
mânesc, legînd tn sens dia
lectic munca de cunoaștere și 
atrăgînd atenția asupra aces
tei relații, qpune : „învățătura 
a la om comoară și munca 
cheia ei Păstrează bine cheia 
ca să nu pierzi comoara".

Atitudinea socialistă față de 
muncă revalorizează elemen
tele pozitive păstrate de po
poare de-a lungul mileniilor; 
cadrul social socialist, reali
zing integral virtuțile moral- 
formative ale muncii, recon
sideră fundamental activitatea 
productivă pe plan social. A
ceastă reconsiderare privește 
înțelegerea caracterului com
plex al muncit, pune în va
loare esența sa socială și for-

mativ-umana în toată com
plexitatea ei.

Secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia la Plena
ra Comitetului Central al 
P.C.R. din noiembrie 1971 
trei funcții principale ale 
muncii in cadrul societății 
noutn: sursă a progresului 
și prosperității poporului șl

ÎNSEMNĂRI

națiunii socialiste ; de
afirmare a talentelor indivi
duale și de manifestare ple
nară a persrna1ității și, în 
sfîrșit, mijloc de auarpArfAU- 
țirnare mrraln. Astfel că ra
portarea subiectivă față de 
muncă devine în etapa actu
ală de dezvoltare a societății 
o atitudine complexă și de o 
înaltă responsabilitate. Căci 
dacă munca este „sursă a 
progresului șt ' prosperității 
poporului și națiunii socialis
te", atitudinea față de muncă 
este implicit- o formă particu
lară a atitudinii față de po
por ș față de națiunea socia
listă. Patriotismul socialist se 
exprimă, așadar, într-un mod 
concret în comportamentul 
omului socialist în procesul 
munai.

Atitudinea înaintată fața de 
muncă naște în plan moral 
o serie de Hăsătun care de
vin tot mat mult specifice 
constructorului socialist t res

pect față de muncă însoțit de 
intoleranța pentru once for
mă de parazitism, conștiincio
zitate și disciplină, dragoste 
de profesiune, stăruință pen
tru autoperfecționare, spirit 
creator, receptivitaie la nou 
etc. După cum vedem, între 
activitatea pe care omul o 
desfășoară în procesul mun
cii și profilul său etic există 
o legătură organică, munca 
fiind în socialism o sursă a 
calităților sale morale.

E necesar să vorbim aici 
despre prestigiul profesiunii 
în societatea noastră, modali
tate prin care relațiile socia
le determină indirect forma
rea unei anumite atitudini 
față de muncă. Pe primul 
plan trece prestigiul personal 
în profesiuni și doar in al 
doilea And se consideră pres
tigiul profesiunii, criteriul său 
de apreciere fiind gradul de 
utilitate socială și nu un 
„principiu** exterior, impus 
din afară. Această nouă reali
tate are adine răwnei In pla
nul moral, hărnicia si respec
tul față de tipurile de muncă 
utile și productive fiind prin
tre principalele concretizări 
a eticii profesionale.

Factorul educațional al ati
tudinii socialiste față de 
muncă este munca însăși. 
Procesul productiv se înscrie 
astfel în centrul activității g- 
ducatioe, educația morală fi
ind o educație practică, o e
ducație în acțiune. Educația 
pentru munci se definește, 
deci, a fi educație prin muncă.

CONSTANTIN RADU

de comunicări tehnico

FAINA
o adevărată

ș l-au

LA LUCRUENZIMELE

unor 
din 
ale

ce, în pA-spAUtivă1 
asupra folosirii noi
vor fi extinse șl la 

mari, în combinate-r

necunoscută .

ALIMENTE DE AZI,
ALIMENTE DE MlINE

Marginalii la Simpozionul
științifice al tinerilor specialiști din industria alimentară

Recent a avut loc, la Institutul de cercetări ți proiectări 
alimentare, cea de a ll-a ediție a simpozionului de comuni
cări tehnico-științifice pe care il organizează anual tinerii 
specialiști din industria alimentară. Prilej ds amplu dialog 
intre specialiștii din cercetare, proiectare și producție asupra 
eelor mai importante probleme cu care se confruntă in pre
zent acest domeniu important al economiei naționale, simpo
zionul a reliefat totodată înaltul potențial și nivel științific al 
creației tehnice a tineretului. Conceput de organizatori -

comitetul și organizația U.T.C. al I.C.P.A. - ca un adevărat 
indicator al progreselor realizate de tinerii specialiști pe linia 
integrării cit mai rapide in producție, această manifestare a 
prilejuit și adevărate reușite științifice, numeroase dintre co
municările prezentate constituind premisele afirmării pe plan 
profesional pentru autorii lot.

Dedicăm rubrica de știință de astăzi realizărilor tinerilor 
specialiști din industria alimentară.

Una dint-e cile mai mode-ne 
Ci-euțil de cercetare abordată 
în ultimii ani de spicialiștii din 
îct-euga lumi este So1rsi-ia bio- 
uutulizutr-l1rr, a enzlmelo-, prn- 
t-u unor furaje cu
o deosebită vu1ra-e nutritivă, 
în uuAst domeniu se situează și 
cercetările pi cu-a li-a între
prins, sub conduceria -1^1^11- 
lul om de ștHnCă d-. ing. CON
STANTIN COJOCARU. tină-ul 
inglni- TON STROIA de la la
boratorul di industrii fr-men- 
tatlve al I.C.P.A în colaborare 
cu specialiști di lu Tcstituiul 
de cercetări pentru nutriție a
nimală.

Desp-i ci iste vorba ? Hrana 
animală este fo-mută din nume
roase substanțe greu asimilabi
le. Amidonul sau celuloza sînt 
asAminru exemple Ele sînt, di 
fapt, polime-i al glucozei — 
ulimint utît di prețios. Dato
rită faptului că aceasta iste „le
gată" în mac-omolicrli, ea iste 
foa-ti greu asimilată de orga
nism. Or, intervenția rnzimilor 
Cuca la -upereu ucistor mole- 
uulA-gigact, cu obțlnerAu unor 
f-ugminte cu mare valoa-e nu
tritivă. Același p-rues uri loc 
și în cadrul altor substunți, cum 
a- fi. de exemplu, mauromole- 
culeli rrrt1ice, scinduti și ele, 
la rînCul lo-. tn p-azicCs enzi- 
melrr, pînă lu compuși ușor 
asimilabili. Cît de impo-tuntă 
devini „urcdimecta-ita■ 
lelor cu enzimi iste, în 
cond ții, ușor Ca înțilis 
gate tn cantități foarti 
ile sporesc uocsiCe-ahil 
-eu crt-ltivă a fu-aiilor

ce" și fac utilizabile noi
resurse frruje-e1 crnsiCArute, în 
uocdiCii nrrmulA, de ceîctrebu- 
ințat

Cum pot fi obținute însă pre- 
tlnșli catalizatori ? Simplu, prin 
crltlvureu unor miu-rrrganismA 
bogate în enzime pe bo-hrtu-llA 
— dișiu de la Sab-lua-eu alcoo
lului. Ce^uetn-lle tîcă-rlrl spe
cialist au arătat că în acest mod 
rezultă nu numai un produs bo
gat în inzime, ci chiar ali
ment cu o concentratie ridicată 
de proteine (aproximativ 40 la

sută) și di grăsimi (25—30 la 
sută). în plus, uueastu înseamnă 
rectrr Fabrica „Solventul" — 
Timișoara, unde s-au CrsSășrrut 
experiențele, 11^^-^ unul 
important facto- di polua-r.

Da acilașl succes au fost în
cununate șl experiențele pent-u 
testarea acțiunii noi-o- furaje. 
Cantități di 2—3 la sută din 
acest preparat adăugate în hra
na găinilor rrătna-A di la ferma 
Periș a I.C.N.A. au produs 
față de „martori*, o c-ește-e di 
10 la sută a producției de ouă.

Iată de 
circetă-ili 
lor furaje 
animaleli
Ca creșteri a porcilor șl bovi
nelor Iată di ca, în cursul anu
lui vIIIo-, va intra în funcțiuni, 
o sicții de mu-e capacitate pen
tru producA-eu concentratilor la 
Fabrica „Solvintu-" — Timișoa
ra. Conform ualuule1rr. Drin
valoriflcu-ia acestui nou șl pri- 
țirs produs, ’nvAstlția va fi ri- 
uur1-ată în numai 6 luni

Ca aliment, făina a intrat în 
obișnuință încă din vremea cînd 
omul primitiv zdrobea, înt-e 
două pietre, semlnțile culese în- 
timplătr-. Șl totuși, In p-izint, 
ea continuă să fie obiectul 
intense circitări in multe 
1abr-atrarA11 di crtrlCie 
lumii.

Asup-a acestAl p-oblimi a 
urncent-ut atințlu șl tlni-ll spe
cialiști de la laboratorul de mo- 
rărit-raniSiutțle al I.C.P.A. Este 
vorba, printre alții, de inginerul 
MIRCEA CRETU.

— Alimentația mrde-nn, ri- 
ma-ca tînărul specialist, a adus 
în uutualltate așa-numltele „fă
inuri instant". Este vorba des
pre ace-e făinuri, ca-i, r-ict-to 
tehnologie specială, devin fou-te 
ușor asimilabile de către orga
nism- Din această cauză ele 
sînt -ecrmacCat1 în alimentația 
copiilor sau a br-nuv|1r-, în spe
cial a cilor cure sufi-ă Ca ma
ladii gastro-lntestlnali. La ușu- 
-IcCu asimilării sa adaugă și 
ulte avuntaji : gustul plăcut, 
conținutul mari Ca proteini, za- 
hu-uri șl substanțe miniru-i, 
p-ecum și -arlditutea și simpli
tatea prepară-il lor. în pri2ent, 
pe plan mondial, „Sninuri1e in
stant" reprezintă una dlnt-i cele

r^^iații al
I.C.P.A. Inginera Rodica Ră- 
dulescu urmărește, cu ajuto
rul izotopilor radioactivi, pro
cesele biochimice ce au loc 
în diferite materii prime folo
site în industria alimentară I

9

in citeva rinduri
I

fr-u- 
aceste 
Adău- 

mlcl. 
valoa- 
„clasi-

ln laboratorul de industrii fer
mentative.

invitații care auP^^ntre .
participat la simpozion s-a 
numărat ' * 
GHERMAN, 
producția la 
zahăr Luduș.

— Ca specialist întrtn uni
tate productivă, cari dintre 
urmuniunrl1i ce se -ifAreau 
la domeniul dv. de activitate 
vr s-a părut mal intA-Asantă ?

— Toata comunicările au 
avut un nivel științific ridi
cat. Din punct de vedere 
aplicat to însă, după părerea 
mea, s-au remarcat j^ie^^etă- 
rile întreprinse de inginerii 
CONSTANTIN ROȘCA și 
ALEXANDRU STROIA cu 
prieir* la reducerea pierderi
lor de zahăr in proces^ul de 
fabricație. Ei au conceput și 
rt^iali^^za^l un aparat care re
produce în mic condițiile de 
fabricare a zahărului Cu aju
torul său se pot urmări 
controla fazele de fierbere și

și ing. IORDAN 
‘' șeful secției 

Fabrica de

concentrare a zemurilor 
purificate, adică tocmai fa
zele în care apar fenomenele

CINCI
MINUTE

DESPRE...
ZAHĂR !

de degradare a zahărului.
Consider că un asemenea 

aparat ar fi e.xtrem de util și

i'nteres^^^ pentru laboratorul 
fabricii noastre. Utilizarea sa 
ar avea o eficiență directă 
asupra producției, moi ales 
In a doua etapă a campaniei 
de fabricație, cînd sfecla de 
zahăr nu mai are aceleași 
calități tehnologice și menți
nerea condițiilor de lucru ini
țiale ar aduce pierderi destul 
de ridicate.

— Ați mal reținut și alt
ceva ?

— Aceiași autori a^ pre
zentai și un studiu teoretic 
cu privire la procesele chimi
ce care duc l^ apariția colo
rației în zemu-ile de la fa
bricarea zahărului. Cunoaș
terea acestor mecanisme este 
foarte importantă pentru cei 
care doresc să le preîntîmpi- 
ne. Pentru noi, specialiștii 
din producție, cunoașterea și 
combaterea acestor procese 
are o importanță aplicativă 
deesehiiă.

I
I
I
i

i
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I
i

I
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• Trei finiri specialiști de 
la lubo-utorul de analize al 
I.C.P.A. — inginerul CRIS
TIAN BARON și 1............
SILVIA METONI sl 
NABAS KOVACS - au 
ginal un r-ruedAr de 
tare a apei din zonele 
lăți. Mîercureu-Cluu și 
Mare p-in ca-e acisteia 
pot conferi calitățile șl com
poziția apei de Plsen. Se știe 
că hrtă-Itra-1 pentru calita
tea be-ii este compoziția a
pel.

ihlmiștll 
l BAR- 

inia- 
t-at 
Ga- 

Satu 
i se

alături di îmbunătăți-ea gr- 
cerulă a culitnțil. obțlni-ra 
de tutun cu-a să uoctică, ru 
locul nlcotinii. crrcicrtica. 
substanță înrudită cu prima, 
dar di 10 ori mai puțin to
xică.

I
I

• Cu ajutorul izotopilor 
radioactivi di carbon 14, in
ginera RODICA RADULES
CU, de la labo-atrrul de ra
diații, r-mă-ești transformă
rile biochimice pe cari le su- 
Si-ă Cifi-ltA srbstucCi în pro
cesul de indu^i^^rl-
ală a trtrcrlrl. Unul dintri 
scopu-IIa acAStr- studii este*

• Lipsa unor aminoacizi 
cu activitate specifică in or
ganism din ullmentațiu cu
rentă duce la apa-iția uno- 
boll de nutriție cu consecin
țe grave. O sursă extrem Ca 
bogată în asimenia substan
țe — denumite de specialiști 
di tip AGE — a fost găsită 
Ca inginerul GHEORGHE 
ILIESCU în... uleiul din se
mințele de fag. Ce-cetă-llr 
sule uu urătat că mici udur- 
su-l din acest nou aliment 
privini sau înlătură maladii 
nutritive specificA ..omului 
modern".

I
-
I
I
l
l

mal moderni di-euțli de dezvol
tare a alimentației.

Iată motlvili pentru cure cer
cetările inginerului Mircea Cre
ți privind obțini-ea, pentru 
p-lmu dată in țara noastră a 
acistor r-eClras1 ulimenti, ca
pătă o importanță deosebită. Nu 
mai puțin deosebită va fi ifi- 
cIicCu aplicării în producție a 
acestor ^^^-1 : se vor sista 
importuri crstisitra-e, se vor 
asigura în uantitnCL* suficiente 
alimente dietetici di mure im- 
rr-tantă șl, în ^^1^^, da
tă fiind srlicitu-eu intensă pe 
piața mondială la acest urticr-1 
posibilități Ce export.

Tot Ca acist domeniu se ocu
pă șî un ult ^^1^^- al labo- 
-atorulul de mo-nrlt-raciSiuați1, 
lngini-ul FLORIN DUJESCU, 
ca-i a depășit șl el, abia di cu- 
rînd, vîrsta staglatu-il. Cerce
tările sale si înscriu în sfiru 
uno- preocupări la fel di mo- 
Cerne, de actuale în ullmintu- 
țli : îmbogățl-ia urcținutu1ul de 
uminoacizi asicCIuII — cum ar 
fi Ilzina sau t-irtrfacu1 —■ și Ca 
săruri mlni-ali din făina cr-iu- 
lii-ă, p-ln udăuga-ia de făi
nă Ce snia, Circetă-lle în aceas
tă Cl-icțle au o importanță de
osebită, fiind inlțluti șl -1^- 
mundute de organisme intir- 
^^^311 cum u- fi O.M.S. sau 
F.A.O.

StuCiili tînă-ulul spiclallit — 
udivă-ate p-imie-i științifice în 
țara noastră — indică avantaje
le utilizării auestei noi metode 
de îmbunătățire a alimictuCiei. 
Dar aceasta nu isti totul. în 
acest mod se obțini și o îc- 
brcntațlre a tehnologiei de fa- 
b-luațiA a uno- p-odusi de pani
ficație și pusti făinoasA. Adao
sul Ce făină Ce soia, fără a al
tera cît de puțin gustul, aduce, 
odată cu ridicarea calităților nu
tritivi, șl o îmbunătățire a pro- 
p-|1tncl1o- mecanice ale uluatu 
-ilo-, fapt de mari importanță 
în tehnologiile modi-ni. lată 
Ca ce aceste ci-cită-l au fosl 
primite cu un deosebit intere? 
de către numeroși specialiști din 
producții cari au participat la 
luc-ă-lle simpozionului

Da același interes s-a bucurai 
șl comunicu-iu inginerei LIVIA 
STROIA cu privire la utilizarea 
componentului esențial al faini
— amidonul. în prezint, amido
nul șl derivații săi s-au impus 
în cile mai dlfirlti rumuri in 
Cust-lule, de la alimentație b 
inCust-la. metalu-gică textilă 
sau a uelulozei șl hî-tiel si pînă 
la extracția petrolli-ă Tn acest 
context, cercetările ce se -es- 
Săsra-ă în institut, în 'Săsra-ă în institut, în di-rutia 
va1r-lfluării sur1-lru-1 a aci- 
donului, capătă un interes deo
sebit.

^1
In Cteva rInduri^ I

I

Rubrică realizată di 
PETRE JUNIE 

Fotografiile :
VAS1LE RANGA



„SCÎNTEIA TINERETULUI-- pag. 6 SÎMBĂTĂ 21 APRILIE 1973

GH. GH., prof., 29 de ani, jud. Ilfov :
„...Sînt și eu de acord că există, alături de școli bune, 

altele mai puțin bune. Dar de ce oare ? Statul doar nu 
acordă nici uneia lin regim preferențial și nu supune 
pe nici una unui regim descriminator (...) Părerea mea
— Șt nu numai a mea — este că totul depinde din ce 
punct de vedere pricește o școală sau alta ceea ce se 
numește exigența față de elevi...**
. Vă respect părerea dv.
— și nu numai a dv. — 
dar nu cred că totul de
pinde de așa ceva. înainte 
de a fi ajutată să pro
greseze de către o idee
— în cazul acesta : exi
gența față de elevi — 
școala este slujită de oa
meni vii, cu personalita
tea lor, cu gradul lor de 
pricepere, animați în una
nimitate de un ideal ge
neros, dar, pentru că-s 
oameni ca toți oamenii, 
nu toți ating perfecțiunea, 
vreau să zic că nu din 
toți profesorii de istorie 
ies savanți de talia liy 
Iorga și nu pe toți di
rectorii de școli îi chea
mă Calistrat Hogaș. Mai 
exact: ca în toate sec
toarele de activitate, și în 
învățămînt tot calitatea 
cadrelor face ca o școală 
să ne apară aureolată de 
prestigiu și alta să nu ne 
spună mare lucru. Știu, e 
suficient să rostim acest 
cuvînt, calitate, ca lucruri
le să se complice. Cel 
puțin subsemnatul, cu 
auzul sensibilizat la mur
mure, parcă și aud repro
șul : — Păi dacă e așa, 
dacă ne legăm de calita
tea cadrelor, înseamnă nu 
numai să afirmăm că a- 
vem școli bune și altele 
mai puțin, ci să și adău
găm că acele cadre di
dactice mai slab pregătite 
vor pune mereu într-o 
lumină nefavorabilă unele 
școlii care n-au fericirea 
să fie slujite de profesori 
de o valoare indiscutabilă. 
Este un punct de vedere 
defetist! Inadmisibil !

Dacă punctul de vedere 
este defetist sau ba, nu 
prea am timp acuma să 
mă gîndesc, dar pot jura 
că este admisibil. Pentru 
că el exnrimă o realitate. 
Pentru că nu pot exista 
școli bune fără cadre bune. 
Nu neg că exigența cadre
lor didactice față de în
vățătura și comportarea 
elevilor poate să făptuiască 
minuni, dar a fi exigent 
este o știință și o artă 
depinzînd de aceeași cali
tate profesională a oame
nilor de la catedră. Curifc 
naiba să fii exigent fața
de cunoștințele altora,

Al. G. recunoaște — și nu pot decît să-i string mina 
pentru sinceritatea lui: „Sînt mic de statură, am fost 
chiar poreclit „piticul". Am zis ca am fost, fiindcă de 
cînd tint la ghitară am scăpat de poreclă. Sînt idolul 
(sublinierea mea, o p.—i.) f ' 
deștept și nici mai frumos 
tara..."

dacă ție îți lipsesc destule 
cunoștințe ?

Recunosc, e mai com
plicat să acceptăm aceas
tă explicație ’ deoarece e 
și mai complicat sa-i gă
sim neîntârziat o soluție. 
Dar e cinstit. Cine iubește 
adevărul știe că el e ade
seori complicat — și deci 
neplăcut — dar cei ce iu
besc adevărul sînt îndeob
ște oameni care nu se 
tem de lucrurile . compli
cate — și deci neplăcute. 
Dimpotrivă. Se tem că, 
pe ici, pe colo, cineva să 
nu încerce să le ascundă.

i

care e liber să înlocuiască gea, săritura de la tram- 
ghitara cu ce-i trece prin bulină, talentul de a spu- 
minte: tamburina, min- ne anecdote etc.

„Stimate redactor,
(...) sînt în anul I profesională și mă numesc I.S. Nu 

vă pot spune decît inițialele numelui, nu vă pot spune 
nici unde locuiesc și dacă dv. o să vă dați seama după 
ștampila de pe plic, vă rog să nu divulgați localitatea. 
M-am născut ca un copil nedorit — mai am încă nouă 
frați și surori—într-o familie care, cît n-a putut, cît n-a 
vrut să ne crească, ne-a dat pe toți pe unde s-a nimerit, 
ca să scape de noi. Așa s-a întîmplat și cu mine. La 
vîrsta de nouă ani am fost dată de suflet și înfiată de o 
familie dintr-o comună apropiată. Am stat acolo pînă în 
clasa a VIII-a. Tatăl meu adoptiv era un bețiv, a făcut 
și închisoare 2 ani și 3 luni, mama adoptivă pleca mereu 
la București pe la rude și pe mine mă lăsa întotdeauna 
c.u el acasă unde aveam o singură cameră. Intr-o seară 
a venit beat și, cu toate împotrivirile mele, m-a siluit. 
Din ziua aceea viața a devenit un iad pentru mine. Mă 
bătea de cite -ori mă. vedea, amenințîndu-mă că mă 
omoară dacă spun ceva. Cînd a venit mama acasă, eu 
totuși am spus, dar el a convins-o că am visat și m-a 
mai bătut și de față cu ea, pent?u că sînt mincinoasă. 
De atunci, de cîte ori pleca mama de acasă, el mă bă
tea, plîngeam, îmi smulgeam părul și întrebam de ce

Tot fără altă introdu
cere, viața culturală a car
tierului este încă în sufe
rință. în București și în 
ălte orașe în care existen
ța cartierului nou echiva
lează, prin dimensiuni, cu - 
un orășel, desprinderea de 
centru se face anevoie și 
asta din simplul motiv 
(chiar simplu să fie ?' că 
centrul nu-i numai mijlo
cul urbei, ci încă locul în 
care, aproape în exclusi
vitate, pulsează viața cul- 
tural-artistică. Or fi exis- 
tînd și justificări. Există 
însă și contra-argumente 
și. ca să-ți răspund cin
stit. mă voi folosi de ele.

Cu ani în urmă. tea
trele și-au revizuit noțiu
nea de turneu, descope
rind că ea nu-i legată 
strict de „vagonul special" 
atașat la trenuri ce fac 
înconjurul țării, ci își

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

Se tem de ideile simpli
ficatoare, adică triste, nu 
de cele complicate, adică 
neplăcute.

Elevii Al. G„ Călan ; 
S.N., Calafat ; VALERIU 
DIMU, Moreni ; FLO
RIN A., Tecuci.

Toți, în scrisori mai ve
chi ori mai noi, îmi 
vorbesc despre pasiunea 
lor : ghitara ! Toți m-au 
convins că ghitara este azi 
mai mult decît un instru
ment. E o modă. O modă, 
în înțelesul cel mai ac
ceptabil al cuvântului. Dar, 
unii cu voie, alții fără, 
m-au mai convins că ghi
tara poate fi și mai mult 
decît o modă. Poate fi 
un soi de permis de in
trare într-o lume care și-a 
făcut din această cutie de 
rezonanță, cu strune care 
se lasă ciupite, ceva care 
miroase a parvenire, adică 
nu prea miroase frumos.

mai 
«hi-

sin-

r NOTE
, EECTOR J

ELENA TACCIU:presupune probleme grele, 
de la potrivirea decorului 
creat inițial pentru o sce
nă. cu dimensiunile alteia, 
pînă la transportul dificil 
al unor costume și rechi
zite. Să mai admitem că 
și deplasarea unei mari 
orchestre simfonice pune 
probleme grele. Dar așa 
stau lucrurile și cu un 
cuartet, și cu o formație 
restrînsă de coarde, și cu 
niște soliști dînd recita
luri ? Transportul din cen
tru în cartier a unui con
trabas constituie chiar un 
efort demn de memoria 
chinuitului Sisif ? Și, la 
urma urmei, să lăsăm în 
pace și spectacolele muzi
cale de o anumită ținută. 
Să credem și noi că-i ade
vărat ce ne spun (era să 
zic : trombonesc) organiza
torii lor, și anume că 
nu-s deloc rentabile cînd 
se îndepărtează fie și un 
centimetru de Ateneu ori 
Sala mică a Palatului. Să 
vorbim despre expoziții. 
Tot felul de expoziții. De 
artă plastică. De colecții 
filatelice. De numismatică. 
De ceasuri vechi, cu cuc 
sau făr-de. De arhaice 
obiecte de podoabă. De 
cărți. Din cînd în cînd a- 
oestea ar putea lua dru
mul spre cartiere, unde, le 
așteaptă marile holuri ale 
Caselor de cultură, sălile 
unor cluburi. Nu văd că 
•-ar mișca un deget în a- 
cest sens. Și mulți, pînă 
cînd vor putea apuca toată 
mîna, s-ar mulțumi și cu 
un deget. Iată de ce cred 
— ca să-ți răspund la în
trebare — că există pe 
lume și fericiri mai mari 
decît să fii adolescent (și 
chiar matur), să locuiești 
într-un oartier depărtat de 
centru și să vină dumini
ca...

Mitologie romantică )
Faptul că autoarea este profe
soara de liceu aduce nu numai 
o îmbucurătoare dovadă despre 
nivelul pe care îl are jnvăță- 
mîntul se.cundar la noi (căci lu
crări meritorii ale altor profe
sori am mai putut consemna în 
ultimii, ani : Vasile Florescu, 
Nicolae Albu, Adriana Niculiu, 
Viorel Alecu etc.), ci este și un 
indiciu prețios pentru necesi
tățile . sporite, pentru cerințele 
și exigențele tot mai mari pe ca
re le vădește predarea litera
turii in liceu, ca o parte com
ponentă a educației umaniste 
de tip nou a tineretului nostru.

MIRCEA ANGHELESCU

• Editura Cartea Românească, 
1973, 383 pag.

(J. J. Rousseau, W. Schlegel 
etc.) pînă la cei moderni, ro
mâni și străini, este un auxiliar 
deosebit de prețios.

Evident, cartea ar fi câștigat 
prin epurarea unor expresii pre
tențioase, făcind-o mai clară, 
mai lizibilă ; sînt și unele for
mulări care pot părea inadver
tențe din cauza exprimării am
bigui (este derutant de pildă să 
spui că „Primele decenii ale se
colului trecut păstraseră aproape 
neatins fardul de ev-mediu o- 
riental al Bucureștilor de pe 
vremea năvălirii pazvangiilor", 
pentru că aceste năvăliri au loc 
în jur de 1 800 și fraza poate 
fi luată la propriu). Puținele o- 
biecții țin insă de aspectele ne
esențiale ale acestei cărți, bine 
informată și gîndită original.

S-a observat de mult că ma
rile teme ale liricii de pretutin
deni și din cele mai vechi tim
puri folosesc un număr relativ 
restrîns de situații care concre
tizează in elementele stabile ale 
unui mit ipostaze particulare 
ale unor sentimente universale. 
Iubirea, melancolia, patriotis
mul, dorul de libertate, capătă 
o expresie sintetică în miturile 
pe care poeții le ilustrează și le 
folosesc fiecare potrivit epocii, 
temperamentului, culturii sale, 
spunind mereu aceeași poveste 
cu mereu alte cuvinte. îmbogă
țind necontenit cu sensuri și cu 
frumuseți noi nucleele lirice 
moștenite din vechime, trans- 
formîndu-le, regenerîndu-le prin 
puterea talentului lor și prin 
dimensiunile din ce în ce mai 
multiple și mai complexe ale 
sensibilității moderne. Orice 
istorie a literaturii este implicit 
și o istorie a evoluției acestor 
„mituri", a transformării lor. a 
nașterii altor mituri noi pe lîn
gă cele care supraviețuiesc d« 
milenii. Cercetătorul unei sin
gure literaturi este îflsă adese* 
tentat să considere evoluția a- 
ceasta în spațiul striat delimi
tat al domeniului său, consem
nând cel mult istoria concretă a 
circulației acestor mituri, îm
prumuturile și deformările spe
cifice pe care fiecare creator le 
aduce inevitabil temei univer
sale pe care o tratează. O viziu
ne sintetică asupra sensurilor 
pe care le capătă miturile în di
ferite literaturi, asupra istoriei 
lor ca reflex al specificității u- 
nei epoci și a unei culturi, «-a 
încercat foarte rar, lucru expli
cabil prin dificultățile deosebite 
pe care le ridică o asemenea în
treprindere. Există cîteva lucrări 
meritorii în bibliografia româ
nească a problemei, circumscrise 
mai mult unor domenii tematice 
cunoscute sub denominațiunea 
latină sub care au circulat în 
literatura universală („ubi sunt", 
„cârpe rosam“. „fortuna labi- 
lis“), scrise încă cu decenii în 
urmă și învechite mai cu seamă 
din cauza concepției îngust po
zitive care le-a stat la bază.

O noua încercare de prezen
tare a șase dintre cele mai cu
noscute mituri ale liricii uni
versale, cu paralele concludente 
în literatura română, aduce vo
lumul de debut al Elenei Tacciu. 
Cele șase mituri pe care le dis
cută cartea de față (mitul înge
rului căzut, mitul strigoiului, 
tem* melancoliei, a ruinelor, a 
scurgerii timpului și a iubitei 
moarte) sânt urmărite atît ln 
neza lor, pe planul literaturii 
universale, cit și în transformă
rile suferite pe planul literatu
rilor naționale, și în primul rînd 
în literatura noastră, ceea ce-i 
oferă autoarei prilejul să evi
dențieze, încă o dată, originali
tatea și forța creatoare a valo
rilor româneșțj, Dar dacă dis
cuția literară acestor teme a- 
duce unele fpoi și prețioase 
puncte de vedere, printre altele 
prin integrarea liricii foclorice 
în circuitul firesc al motivelor, 
sugerînd concordanța factorului 
cult eu cel popular într-o sinte
ză originală si organică. spa
țiul investigat se extinde și în 
domeniul celorlalte arte, al pic
turii. sculpturii $i arhitecturii, 
plasînd literatura în ansamblul 
firesc al manifestărilor care 
doar în totalitate pot cuprinde 
și defini o epocă. Urmărind cir
culația miturilor în literatura 
română, autoarea acordă soațiu 
și cîtorva ample analize ale u- 
nor piese celebre ale liricii noas
tre : cele integrate în caoitolul 
Mitul strigoiului, cu referiri la 
Strigoii iui Emineacu. Mihnea 
si baba a lui Bolintineanu. sau 
în caoitolul Mitul îngerului că
zut (Tiganiada lui T. Rudai-De- 
l**anu. Luceafărul lui Eminescu, 
Zburătorul lui Hel ade). ambele 
oomind de la datele folclorului 
si al? cărților populare, adică de 
la elementele tradiționale, sînt 
remarcab’1? și plasează cartea 
în sfera directă de interes a în
vățământului. De altfel, si ma
siv* Addenda, de peste o «ută 
de pagini, care înmănunchează 
multe dintre cele mai. semnifi
cative propoziții teoretice despre 
miturile discutate, de la teore
ticienii romantismului timpuriu

Interdisci
plinaritatea

(Urmare din pag. I)
Procesul actual care predomină in învâțâmîntul nostru, cel 

al integrârii cu cercetarea și producția, va distinge, cred, 
resurse noi pentru limitarea existenței sau chiar eliminarea 
cursurilor „magistrale* în sine, susținute printr-o artificialitate 
„ex cathedra*, monotone și monodisciplinare pinâ la îngus
time. Procesul de integrare nu va renova desigur doar firma 
instituțiilor, ci și substanța funcțiunilor dinlâuntrul lor. Per
spectivei interdisciplinaritâții i se vor asocia, în acest cadru, 
forme moderne ale predării, comunicante, deschise, recep
tive la informații : cursuri „dialogate** și cursuri „dezbatere**, 
seminarii compuse din „grupuri de lucru** autonome și multi
funcționale, reprize de lucrări practice in teren sau în labo
rator. Toate acestea formind un evantai de mijloace intrate 
masiv in practica predării curente, dirijate spre cultivarea unui 
învățămînt mobil, adaptabil rapid unor exigențe noi, posesor 
al unor articulații flexibile. Interdisciplinaritatea forjează o 
nouă metodică a muncii de instruire și formare. Inserată in 
învățămînt și în practică, devine agent transportor al noului, 
instituie o navetă a beneficiului de informație intre toți ter
menii triunghiului integrator. La recepție, acolo unde studen
tul face bilanțul învățării, este în măsură să favorizeze apari
ția unor rețele noi de legături intre idei, să provoace asocia
ții de date din care pot irumpe oricind fascicule de creativitate 
și originalitate.

In dezbaterile actuale despre îmbunătățirea învățămintului 
nostru, un loc de drept revine, cred, interdisciplinaritâții. Son
darea „modelelor" sale optime, experimentarea curajoasă a 
unor forme pe care le îmbracă ii va contura perspectiva și 
ii va reliefa resursele. Ea este indispensabilă într-un proces de 
integrare instituționala căreia, prin simplă translație, i se aso
ciază o integrare a informațiilor, a cunoștințelor. A învăța să 
gindești interdisciplinar nu înseamnă a te situa deasupra 
disciplinelor, ci în vadul confluențelor, al convergențelor Ion 
A învăța să gindești astfel înseamnă a cunoaște bine disci
plinele, a-ți organiza cunoștințele in conexiuni și rețele de 
date, cu orientări multiple și aptitudine de permanentă ope- 
raționalizare.

Instituită ca principiu in organizarea conținutului învăță- 
mîntului, interdisciplinaritatea trebuie să se opună categorie 
speculației pasagere pe eare o colportează tipul pseuda- 
encidopedic, posesor al unei informații caleidoscopice, din 
care își face o pirghie pentru a se dovedi priceput in toate. 
Intr-un învățămînt integrat, dominat de ideea conlucrării 
interdisciplinare efortul intelectual sporește, ciștigă în profun
zime, repudiază superficialitatea și deducția sterilă, se în
dreaptă spre experiment și probă, are recurență și durabilitate.

m-a luat de suflet dacă Lp bate joe de mine, iar el hm 
răspundea că nu tint copilul lui ți nu-i păcat ceea ce 
face. La sfîrșitul clasei a Vlll-a am rămas gravidă, fapt 
care m-a determinat să mă otrăvesc, dar am fost salvată 
ți o vecină s-a dus la mama mea bună rugînd-o să mă 
ia acasă. (Am uitat să vă spun că am mai fugit eu 
însumi de două ori la mama mea bună, însă n-a vrut 
să mă ia). Acum m-a primit, la rugămințile vecinei, ți 
m-a trimis la o soră din București. M-am angajat să 
muncesc la (...) dar a trebuit să părăsesc lucrul fiindcă 
trebuia să nasc. Și am născut un băiețel. Sora mea m-a 
silit să-l dau, deși am rugat-o în genunchi să mă lase 
să-l cresc. A trebuit totuși să-l dau, eram mică și slabă 
și nu aveam cu ce să-l alăptez, îl hrăneam numai cu 
ceai. Ca sa nu moară de foame — nu mi se dădea nici 
măcar o cană cu lapte pentru el — a trebuit să mă 
supun și astfel mama l-a azvîrlit și pe el la cineva cum 
m-a azvîrlit. și pe mine. După un an a murit tatăl meu 
bun. M-am angajat ca muncitoare in cel mai apropiat 
oraș, am dat și examen la liceul seral, dar după ce am 
reușit, m-am gîndit că mai bună e o școală profesio
nală și așa se face că acum sînt elevă la profesională. 
O întîmplare a făcut ca cei care mi-au luat copilul să 
nu-l mai poată ține și el e acum din nou la mama mea. 
Dar plîng mereu cînd mă gîndesc că nu vrea să-l țină, 
caută iar pe cineva să-l primească. Mama nu-mi scrie 
nimic despre copilul meu, nu-mi răspunde la nici o 
scrisoare și eu sînt departe pentru a face ceva pentru 
el. trebuie să termin școala, să muncesc undeva. Acum 
pe mine mă ține un frate. Mie îmi dau de mtncare si 
ce-mi trebuie pentru școală, dar de copil nici nu vor 
să audă. Ce să fac ? Cum s-o înduplec pe mama să-l. 
mai țină pînă cînd pot eu să-l iau ? Îmi iubesc copilul, 
el nu este vinovat de nimic. Am 18 ani. Știu să judec 
lucrurile, știu cine e vinovat și cine nu. învăț bine la 
școală, dar sînt foarte nervoasă, plîng de cite ori îmi 
aduc aminte de copil, plîng pentru ca nu pot să con
ving pe fratele meu și pe soția lui că eu n-am greșit, 
că viața a fost rea cu mine, plîng pentru că mama vrea 
să-mi * ■ ■

poate lua tot atît de bine 
ca aliați autobuzul și ca
mionul, străbătînd dis
tanțe nu numai de sute de 
kilometri, ci și de zeci sau 
doar de cîțiva kilometri. 
Această descoperire a dus 
la alta : aceea că n-avem 
totdeauna motive să ne 
plîngem de lipsa sălilor 
proprii spectacolelor — 
destule case de cultură, 
săli de festivități din uzine 
și școli oferind condiții, 
dacă nu peste tot ferici
te, în majoritate optime și 
în totalitate nejustificând 
ignorarea lor. Devenise un 
bun obicei, ca pe rînd, 
cîte un teatru, să se pre
zinte în fața spectatorilor 
unui cartier. Acum însă 
obiceiul bun poate fi 
numit fără teamă uri obi
cei părăsit. Dar e posibil 
ca exemplul cu teatrul să 
nu fie cel mai fericit. 
Deplasarea unui teatru

SIMONA D.» 19 ani, 
jud. Olt :

„Eu vă spun foarte se
rios : nu pot iubi doi 
băieți în același

Și eu. tot atît 
te întreb : cine 
la așa ceva ?

de serios, 
te silește

ani. Tul

care vor- 
tace și iar

CARMEN. 18
cea :

„Baiatul cu 
besc tace, 
tace..."

In cazul acesta, corect 
ar fi fost 
„Băiatul 
besc..“

să scrii așa : 
căruia îi vor-

„Dragă O.P.—1,
se spune despre oameni că au vîrsta pe ,
cea ca^e le este trecută în buletin șt nu știu de ce 
mă simt mult mai bătrînă în comparație cu cei 22 de 
ani ai mei. De ce ? Nu v-aș putea spune... poate pentru 
că., poate pentru că am visat atît, de. mult și.mi :s-atț 
împlinit atît de puține vise... De mult *— mi se pare 
o veșnicie de atunci — visam să devin o scriitoare 
celebră, să pot spune și eu lumii ceva, să știu că 
ceea ce simt, că ceea ce văd pot exprima prin cuvinte, 
că sentimentele pot fi împărtășite altora.. Nu, ați rîde 
de mine dacă aș spune că n-am reușit, e poate prea de
vreme sau prea tîrziu să-mi dau seama. Dat visul acesta 
a rămas și va rămîne nu știu pentru cită vreme un vis... 
un vis ca oricare altul. Cu timpul însă am coborit pe 

î_ -:--z lucruri mai palpabile
visez 
viață

ea re o simt, nu II
Ică nu există decît o 

gură soluție ca totuși să-mi 
iasă : învățînd pe brînci. 
Dar de ce să mint, pe 
alocuri, mai există una : 
învățînd cîte ceva, de 
pospăială, și fiind în ace
lași timp o speranță spor
tivă sau un ghitarist apre
ciat. Cum eu n-am virtuți 
de sportiv, am ales ghi
tara !“ Ar părea chiar atît 
de fantezistă o asemenea 
mărturisire ? Din păcate, 
nu. O dovedește foarte 
înțeleaptă întrebare pe 
care și-o pune VALERIU 
DIMU :
cumva dorința mea de a 
numai din pasiunea pen-

Văd — și n-am obiecții. 
Repet că mi-a plăcut 
sinceritatea acestor rîn- 
duri și, cu riscul de a 
supăra vreun pedagog so
lemn și grav, absenta o- 
biecțiilor mele trebuie cău
tată în faptul că nu suspec
tez dorința 
lescent de 
chiar și 
mai ieftin, 
care se 
biată ghitară. Atît doar că 
mi-am 
soarea 
putut arăta 
„Nu-mi prea iese pasiența 
cu învățătura. S-ar părea

„Aș vrea să știu dacă nu 
tinta la ghitară este născută 
tru acest instrument, ci și din gindul că prin ghitară 
îmi fac în viață un drum mai simplu, mai comod.

■Nu izbutesc încă să-mi dau seama, dar dacă lucrurile 
ar sta astfel, aș fi mîhnit. Am alt ideal**.

Așadar, dacă sîntem de 
acord că ghitara e mai 
mult decît un instrument 
și, pentru unii, mai mult

nici unui ado— 
a avea succes, 

un succes 
chiar și unul 

cucerește cu o

imaginat că scri- 
lui Al. G. ar fi 

și astfel :

decît o modă benignă, sa 
adăugăm că ea poate fi și 
mai mult : un subiect de 
meditație. Desigur, fie-

înstrăineze copilul. Ce să mă fac P"
mi-a fost dat să 

o scrisoare atît de 
în legătură cu co- 
redacția va încerca 
ajute, va face tot

Rar
citesc 
tristă, 
pilul, 
să te 
ce-i stă omenește în pu
tință să te aiute, dar pen
tru asta — fără teamă că 
le vom divulga — dă-ne 
eît mai 
tău și adresa
cît și locul exact unde se 
află copilul. înțelege că 
nu din dorința de a vrea 
să intru mai

repede numele 
ta exactă.

mult în înti-

mitatea vieții tale, mă face 
să-ți cer ce-ți cer. ci nu
mai pentru ca să poți fi 
ajutată. Scrisoarea ta mai 
ridică însă și alte nroble- 
me 'printre care. în prin
cipal, cea legată de în
trebarea • cine poate în fia 
un copil și ce garanții 
trebuie să prezinte cei ce 
înfiază copii ?) pe care 
făgăduiesc că le voi su
pune dezbaterii în coloa
nele acestei mbrici.

ș uivwpiw »pic cxpcmncni pruuu, are recurența și auruoniiaie. ț
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GEORGE
București.

MIHĂILEANU, tehnician, 21 de ani.

„Fără altă
și fericiri mai man decît să mai ai încă vîrsta 
Lescenței, să locuiești, ca mine, într-un cartier bucureș- 
tean, Berceni, și să vină duminica ? Unde e viața cul
turală din cartiere ? Pentru o distracție care să fie alt
ceva decît circiumă și cofetărie, de ce trebuie să par
curgem zeci de kilometri pînă in centru

introducere .• nu credeți că există pe lume 
ado-

pămînt, am început să visez l................  r_.r
(dacă acestea se pot numi visuri), am început să 
împlinirea mea ca om, îmi visez un partener de 
lîngă care să-mi placă să trăiesc... Luciana".

I) Fapt il că ai coborit 
pe pămînt nu-i o piedică 
în a deveni o scriitoare, 
fie și celebră, ci dimpo
trivă. un motiv în plus. 
NuMai . trăind pe pămînt 
poți scrie despre pămîn- 
teni, asta ca să nu mai 
spun că, în altă 
într-o lume ireală, nu știm 
dacă se găsesc nici edi
turi, nici critici literari și 
nici măcai cititori. Hai, 
mai treacă-meargă, fără 
edituri și fără critici lite
rari, poate că s-ar mai pu
tea descurca un scriitor, 
dar fără cititori... 2) Da,

parte,

lucrurile palpabile 
constitui substanța 
visuri. Numai iluziile nu-s 
palpabile. 3) Oricît de îm- 
bătrinită te-ai simți, fii 
fără grijă : după cum scrii, 
îți arăți vîrsta, ești foarte 
tînără și n-ai intriga pe 
nimeni nici chiar dacă ai 
mărturisi că ai mai puțin. 
Dar apropo de mărturisi
rea vîrstei tot cochetărie 
feminină se cheamă și 
cînd îți scazi cîțiva ani și 
cînd îți adaugi cîțiva. E o 
chestiune de ilogică strict 
aritmetică, nu și de viață...
Pe sîmbăta viitoare !

pot 
unor

Marți, 24'aprilie 197.3, la O- 
pera Română va avea loc o 
nouă premieră : BALETE 
SIMFONICE. Iubitorii genu
lui vor avea prilejul să ur
mărească transpunerea co
regrafică a unor piese sim
fonice de mare popularita
te : „Til| Eulenspiegel" de 
Richard Strauss, „Ucenicul 
vrăjitor44 de Paul Dukas, 
..Preludiile" de Franz Liszt 
și „Bolero^ de Maurice Ra
vel.

Libretul baletelor și core

grafia aparțin maestrei de 
balet Tilde Urseanu, iar sce
nografia. Paulei Brîneovea- 
nu. Din distribuție cităm 
numele unor balerini de 
prestigiu : Magdalena Popa, 
Ileana Iliescu. Valentina 
Masstni. Elena Dacian, Cris
tina Saru, Paraschiv Pielea- 
nu. Petre Ciortea, Bojidar 
Petrov, Amatto Checiulescu, 
Mihai Ciortea, Ion Alexe.

Conducerea muzicală a- 
parține dirijorului Cornel 
Trăilcscu.

O corabie de vorbe
(Urmare din pag. 0

fetița, puteam eu să-mi uit pă
rinții. tovarășii de muncă ?

— Totuși ai făcut-o.
—- Da. Am făcut-o. Dar nu 

judecam cu capul meu. Uite 
de-aia mi-e rușine și acum să 
mă uit în ochii oamenilor. De- 
aict mi-e .rușine, că m-au iertat 
și m-au primit din nou printre 
ei ca și cum nu s-ar fi întîm
plat mai nimica.

„Focurile de artificii" care au 
fost declanșate în mintea lui 
Anghel I. de emisiunile unor 
oficine de tristă reputație l-au 
orbit în cele din urmă. Normal, 
de altfel, pentru că asemenea 
„focuri", departe' de a fi me
nite să lumineze își propun — 
și uneori reușesc — să întune
ce, să zăpăcească, să răstoarne 
sistemele de valori autentice. 
Tînărul electrician de la „Auto- 
mecanica" a început să gîn- 
dească în slalom, să judece la 
marginea logicii, a bunului simț. 
Imaginile fluturate în față-i de 
pricepuții măsluitori ai adevă
rului au acoperit ceea ce An
ghel I. i ibea si aprecia de fapt, 
munca sa. familia, tovarășii. 
Omul a hotărît să lase totul la 
pămînt, să-și părăsească părin
ții, nevasta, copilul, prietenii și 
meseria ca să guste din făgă
duințele unui Eden iluzoriu, ca 
să se tmbarpe pe corabia de 
vorbe cu care îl momeau vocile 
din eter

Fără știrea familiei, ascun- 
zindu-și cu dibăcie intențiile 
față de cunoscuți, a folosit pri
lejul unei excursii peste hotare 
pentru a rămîne într-o țară oc
cidentală. •

SINGUR, LA O MARGINE DE
DRUM

Anghel I. povestește.
— M-am trezit dintr-o dată 

singur Polițiștii se uitau la 
mine ca la un hoț. Mă batjo
coreau pe limba lor. M-au ți
nut cîteva zile în mizerie, dîn- 
du-mi să mănîrtc un soi de 
lături. A fost primul prilej ca 
sa-mi dau seama că poveștile 
auzite la postul acela de radio 
sînt cu adevărat povești. Pînă 
la urmă mi s-a dat ceva de lu
cru. Spălam mașinile cu furtu
nul într o stație de taxiuri. Păi 
pentru asta am .învățat eu me
serie ? „Laptele și mierea" în
cepuseră să-mi iasă pe nas, zău 
așa I Am plecat de acolo în 
altă țară. v Am stat o vreme în
tr-un lagăr. timp în care am 
fost interogat de cîteva ori. Aici 
am cunoscut și alți „isteți" ca 
mine, veniți mai demult și care 
nu știau cum să facă să se în
toarcă acasă Viorel P., de pro
fesie medic, care scrisese aca
să că are spital, casă, mașină. 
Și care n-avea -nimic din toate 
acestea, dar îi era rușine de 
familie, de cunoscuți. de colegi. 
Cum ar fi putut să-și justifice 
gestul ? întrebarea mă frăminta 
din ce în ce mai mult și pe 
mine. Mai ales că interogato
riile continuau, continuam să 
fiu un fel de om de nimic, să 
fiu privit de toți cu un dispreț 
mai mult sau mai puțin as
cuns. La o betonieră l-am în
tâlnit dînd din greu la lopată 
pe luliu A., care mi-a spus că 
e inginer constructor. Omul a 
plîns pur și simplu cînd am 
adus vorba de tară. Cred și eu I 
Barem eu am greșit și pentru 
că sînt mai puțin școlit, dar

ăsta a învățat carte degeaba 
dacă a fost în stare să creadă 
scornelile auzite la un oare
care post de radio sau scrise 
în cine știe ce revistă. Toate 
astea m-au făcut să mă decid. 
Am hotărît să trec peste orice 
rețineri, să suport consecințele 
prevăzute de lege pentru fapta 
mea, să suport și țușinea, dis
prețul celorlalți, dar să mă în
torc acasă, între ai mei.

ACASĂ, CU OCHII PLECAȚI

Din acest moment relatarea 
lui Anghel I. și-a pierdut 
coerența. în noaptea de Anul 
Nou el se afla pe drum, către 
casă. Mi-a mărturisit că, in- 
trînd pe pămîntul țării, auzind 
graiul românesc rostit de ro
mâni adevărați., nu a avut cu
rajul să-și ridice ochii. Poate și 
pentru că el, un coșcogeamite 
bărbatul, nu-și putea opri la
crimile. Lacrimile... Ce-or fi fă- 
cînd ai lui, de care, în sfîrșit, 
e atît de aproape ? Și. totuși, 
încă atît de departe !...

A ajuns acasă în faptul di
mineții Fetița era singură. S-a 
bucurat grozav cînd l-a văzut 
și i-a sărit de gît, întrebîndu-1 
ce cadou i-a adus de Anul Nou.

— Fetița nu știuse ce-i cu 
mine. Credea că sînt plecat 
pentru cîteva luni în alt oraș.

Anghel I. a reușit să-și refa
că. apoi, familia care, în lipsa 
lui, începuse să se destrame. S-a 
prezentat la serviciu, unde, a- 
vizați, oamenii l-au întâmpinat 
cu tactul necesar.

— Ce faci, Anghele, de ce-al 
întîrziat ? Ia pune mîna și re
pară instalația ast* I i-a zis, cu

o familiară naturalețe, șeful de 
echipă.

Și omul s-a repezit asupra 
lucrului ca un înfometat la o 
bucată de pîine. A muncit ca 
un apucat pînă la terminarea 
programului. A muncit cu capul 
plecat. La plecare băieții din 
echipă au mers împreună cu el 
să bea un deț de țuică, la bu
fetul din colț.

— Noroc. Anghele ! Al tras 
tare azi. Vrei să ne tai pe toți 
la salariu ?

— Noroc, Anghele tată ! Da’ 
ridică-ți odată ochii ăia din pâ- 
mînt că nu ești fată mare !

— Noroc, băieți 1 Și omul și-a 
ridicat privirea de pe bombeul 
pantofilor. Ceilalți îl priveau 
ca de obicei, poate un pic mai 
cercetător, poate cu un dram 
de reproș. Unul dintre ei l-a 
bătut pe umăr, prietenește...

★
Tramvaiul 19 alunecă în zgo

mot de șine pe Calea Văcărești. 
Un tînăr brunet, cu umeri largi, 
privește gînditor siluetele fami
liare ale caselor. Mai are puțin 
și ajunge acasă, la soție, la fe
tița Iui, Elisabeta. Zîmbește, 
apoi se încruntă iarăși. Buzele 
i se - mișcă încetișor, într-o 
șoaptă abia auzită, către sine. 
Dar, fără să fiu foarte aproape 
de el. simt că își pune, obse
dant. aceleași întrebări, pe care, 
nu de mult, mi le adresa mie 
cu voce tare, în timp ce în 
ochi îi luceau lacrimi neprefâ- 
cute.

Și, aproape fără voie, mă gîn
desc la lecția aspră din care Iz
vorăsc aceste lacrimi de ușu
rare.
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Timișoara

SPORTUL DE MASĂ
FĂCÎND

SUMA „AMĂNUNTELOR"r r
fOrmar* din pag. U

cum este el afișat in holul con
siliului pentru celelalte comisii. 
Aflăm astfel că sîmbătă și 
duminică circa 350 de stu- 
denți pleacă în excursie pe 
Muntele Mic, Semenic, ia 
cabana Căpriorul și Căsoaia, iar 
activul U.A.S.C. al institutului 
de medicină, la Poiana Bra
șov. Cit privește sportul de ma
să bineînțeles, se desfășoară 
etapa pe centru la atletism’ vo
lei, fotbal și judo, apoi cam
pionatul interfacultăți la bas
chet, iar comitetele de cămin 
și-au asumat sarcina organiză
rii unor competiții intercămine.

Cam subțirel programul, ne
am zis, pentru ceea ce se înțe
lege prin sport de masă, mai 
ales cînd in Timișoara se află 
circa 13 000 de studenți. Iarăși 
un amănunt pe care îl punem 
tot pe seama timpului nefavo
rabil. deși în lunile de iarnă de 
nenumărate ori i-am văzut pe 
studenți bătînd mingea, dacă 
apucau, pe terenurile de sport, 
dacă nu, pe unde se nimerea.

Notăm, opinia tovarășului 
asistent Mihai Lăzăreanu, de 
la ‘ catedra de educație fi

zică a Institutului Politeh
nic : „Campionatul a înce
put cu desfășurarea sa de la 
nivelul grupelor. Nici un stu
dent n-a scăpat acestei competi
ții, dar — trebuie spus — aso
ciația se preocupă foarte puțin 
de organizare". Anonimatul este 
confirmat de prezența in jurul 
terenului a numai cîtorva su
porteri. După ce trecem pe lin
gă bazele sportive înșirate de-a 
lungul Begăi. de nimeni deran
jate, trecem apoi pe lingă Sta
dionul 1 Mai cufundat in soli
tudine. De aici, pe stadionul 
C.F.R. Studenți din belșug, fie
care preocupat de ale sale, unii 
cu sprintul, alții cu înălțimile, 
cîțiva cu sulițele ș.a.m.d. pină 
la vreo 16 probe. Facem urmă
torul raționament : clubul C.F.R. 
are și el echipă de fotbal, are 
secție de atletism și încă vreo 
cîteva. Cu toate acestea, de fie
care dată, este generos cu cei 
din afară. De ce n-o fi și sta
dionul 1 Mai ? Este mai aproape 
de orășelul studențesc și totuși... 
Iarăși un amănunt. Amabil ca 
întodeauna, tovarășul lector 
Petrache Morun, de la catedra 
de educație fizică a Agrono
miei, ne furnizează si el cîteva

detalii. „In acest an participa
rea studenților, incepind cu fa
zele pe facultăți și institute, este 
substanțial mai bună. Asociați
ile studenților au fost mai sîr- 
guincioase cu mobilizarea".

Luni de dimineață, după pri
ma oră. intrăm in sala de se
minar a grupei II. anul 3, Fa
cultatea de mecanică și între
băm pe studenți dacă au cunos
cut măcar programul sportiv de 
la afirșitul săptăminii. Lamoș 
Constantin : „Nu se prea anun
ță. Doar dacă aflăm de pe la 
colegi". Din cei 25 de studenți 
ai grupei nici unul nu auzise 
de existența acelui program 
comun. întocmit de Conisiliul 
U.A.S.C. pe centru în care, pină 
la sfîrșitul semestrului, sînt con
semnate orele de acces la baze
le sportive din oraș, timp în 
care studenții se pot bucura 
nestînjeniți de binefacerile lor. 
Aflăm, de asemenea, că așa-

zisa fază de masă la fot
bal „probabil s-a desfășurat 
la nivelul anilor 1 și 2, noi cînd 
vrem să jucăm nu ni se dau nici 
măcar mingi". (Marius Amzu- 
lescu).

Făcînd suma „amănuntelor", 
rezultă că — după primul val 
de manifestări determinat de 
măsurile luate ca urmare a ho- 
tăririi C.C. al P.C.R., care s-a 
bucurat de unanime aprecieri 
din partea studenților — o sea
mă de neajunsuri mai vechi, în- 
cepînd chiar cu cele ce țin de 
seriozitatea organizării și sfir- 
șind cu rezistența administra
torilor proprietari ai bazelor 
sportive față de fireștile solici
tări ale studenților, continuă să 
întrețină atmosfera de inerție 
atît de dușmănoasă drumului 
spre statornicirea veritabilului 
obicei al manifestărilor spor
tive de masă.

Galați

Este adevărat, studenții gală- 
țeni vorbesc mult despre sport. 
Sîmbătă și duminică am vrut 
să-i vedem însă și cum fac 
sport nu doar cum vorbesc des-

pre sport. Preferind postura de 
spectatori, ne-am înfățișat în 
locurile unde bănuiam că îi vom 
găsi. Cum sîmbătă după-amia- 
ză stadionul Portul roșu din
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, ZULFIKAR ALI BHUTTO, urmă
toarea telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 
de felicitare transmis cu prilejul Zilei Pakistanului.

La rîndul meu, exprim aceleași sentimente amabile adresate 
de Excelența Voastră.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 

zil, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit, vineri 
dimineață, pe Nikolai Jișev, mi
nistrul aprovizionării și rezer
velor de stat al R.P. Bulgaria, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

In cadrul întrevederii, desfă 
șurată într-o atmosferă priete 
nească, au fost abordate proble
me privind dezvoltarea colabo-

rării și cooperării dintre cele 
două țări în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale.

Au participat Maxim Ber- 
ghianu, ministrul aprovizionă
rii tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor 

.fixe, precum și Borislav Kon
stantinov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P. Bulgaria la 
București.

(Agerpres)

Plecarea
externe

ministrului afacerilor
al României în Irak

Ministrul afacerilor 
Republicii Socialiste 
George Macovescu, a , . .
neri dimineața, la Bagdad, unde 
va face o vizită oficială la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Irak, Mur- 
tadha Saeed Abdul Baqi.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți Vasile

externe al 
România, 

plecat, vi-

Gliga și Nicolae Ecobescu, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori 
din .M.A.E.

A fost de față Salah Eddin 
I. Al-Sheikhli, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Irakului la 
București.

(Agecpces)

• VINERI DUPĂ AMIAZA, 
delegația militară a Republicii 
Populare Congo, condusă de 
șeful Statului Major General al 
Armatei Populare Naționale, 
colonelul Joach'm Yhombi-O- 
pango, care a făcut o vizită în 
țara noastră, a părăsit Capi
tala.

• ÎN URMA CONVORBIRI
LOR care au avut loc la Bucu
rești între Maxim Berghianu, 
ministrul aprovizionării tehnic.j- 
materiale și controlului gospo 
dăririi fondurilor fixe, și Niko
lai Jișev, ministrul aprovizionă
rii și rezervelor de stat din R.P. 
Bulgaria, cu privire la colabo
rarea directă dintre cele două 
ministere și organizațiile subor
donate acestora, vineri a fost 
semnat un protocol. Documentul 
prevede, printre alte®, realiza
rea unor schimburi direc+e de 
materiale ce devin disponibile 
în rețelele proprii de aprovizio
nare.

CRONICĂ
Decret al Consiliului de 
Republicii Socialiste Ro- 
tovarășul Petre Blajo- 
eliberează din funcția

Festivalul national al studenților de la institutele de artă
Ieri s-a deschis în sala 

Studioului de teatru al I.A.T.C. 
„I.L. Caracole" cea de-a 
doua ediție a Festivalului 
național al studenților de la 
institutele de artă, secția de 
teatru și film. manifestare 
organizată de Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România fi Ministerul 
Educației ți Invățămîntului.

Prima zi a Festivalului a 
programat scenariul dramatic 
AICI ESTE SOARELE MEU, 
de D. Carabă;. E. Nicoard 
și L. in interpre
tarea studenților din anii 
I—III de la I-A.T.C. Bucu
rești, recitalul de ooezie 
PETOFI prezentat de stu
denții anilor I—IV de la 
Institutul d~ teatru din Tg. 
Mures și pieră lui A. Miller 
V1HTOJUEA de VRĂJI
TOARE in a cărei di^'r^lbf^^ie 
apar studenta dasei prof. unic, 
emerit George Dem. Loghin.

De asemenea, la Cabinetul 
de informare și documentare 
de la Casa de cultură a stu
denților din Capitală a avut 
loc o dezbatere privind mun
ca politico-educativă in rîn- 
durile studenților de la insti
tutele de artă, dezbatere la 
care au fost prezentate refe
ratele „Teatrul și educația 
permanentă" și „Despre ro
lul filozofiei marxiste în for
marea actorilor contempora
ni" ale prof. univ. dr. Ileana 
Berlogea ți lector univ. Be- 
reș Andrei.

Astăzi, studenții clasei prof, 
univ. Moni Ghelerter pre
zintă „Kir Zuliaridi"" de Va
sile Alecsandri iar studenții 
Institutului de teatru din Tg. 
Mureș „O scrisoare pierdută"" 
de I.L.

aariitiiă 
Nicooa

Caragiale în regia 
a prof. univ. emerit 

Ttonpea

T. STMNESCU

La a doua ediție

Elevi americani în
Prin 

Stat al 
mânia, 
viei se ....
de președinte al Comitetului de 
Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală, primind alte

• însărcinări.

Sosirea în Capitală
a ministrului apărării

memo

Vineri dimineața a sosit în 
Capitală ministrul aplrlrii
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, mareșalul. A.A. Gre
ciko, care, la invitația ministru
lui apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, face 
o vizită oficială de prietenie în 
țară noastră. Ministrul ' '
rii U.R.S.S. este însoțit 
neral de armată A.A. 
șeful Direcției politice . 
oare a armatei sovietice și a 
flotei maritime militare, de 
generali și ofițeri.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, unde erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste, a venit în întîmpinare 
generalul de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale. 
Erau prezenți general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului și șef al Marelui 
Stat Major, general cblonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului 
și secretar al Consiliului politic 
superior, precum și alți adjuncți 
ai ministrului aplrlrii naționale, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost de față V- L Droz
denko, ambasadorul " ‘ 
Sovietice la București, 
A. F. Musatov, ațasat 
aero și „ _ff 
la BucureȘu,■“pclcum T_ _ 
șați militari' âi’•in6F'foîs^unf di
plomatice acreditați în Româ
nia.

apără- 
de ge- 
Epișev, 
superi-

Uniunii 
colonel 
utilljtair, 

tv.rtSS.ș. 
șf aia-

O gardă militară a prezentat 
onoțul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
Republicii Socialiste România, 
după care cei doi miniștri au 
trecut în revistă și au primit 
defilarea gărzii de onoare.

★

In aceeași zi, mareșalul A.A. 
Greciko, împreună cu persoa
nele care îl însoțesc, a făcut o 
vizită protocolară la Ministerul 
Apărării Naționale, unde a avut 
o întrevedere cu generalul de 
armată Ion Ioniță.

Au participat general-colonel 
Ion Gheorghe, general-colonel 
Ion Coman, alți adjuncți 
ai ministrului.

A fost prezent ambasadorul 
V.I. Drozdenko.

Cu acest prilej, au avut loc 
convorbiri care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

*
.Diupă amiază, oaspeții sovie

tici au depus coroane de Ceri 
Ia Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialisnt. la 
Monumentul eroilor patriei,
Îirecum și la Monumentul eroi- 
or sovietici.

♦
Mlaxstru! apârârd 

ai RepobUn: SorfaâMa 
nid. general de âr—nâ îx» P»-

niță. a oferit vineri seara o re
cepție în onoarea ministrului 
apărării eU.R-S-S-, mareșalul 
A. A. Gceciko.

Au luat parte Virgil Trofin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
interior. general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și 
șef ai Marelui Stat Major, ge- 
necal-colonel Ion Coman. ad
junct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului 
politic superior. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri su
periori. funcționari su^cioci 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne. ziaciști.

Erau pcezenți. de asemenea, 
V. I. Drozdenko, amb^sac^iI 
Uniunii Sovietice la București, 
membri ai ambasaden. pret'jra 
și atasati miliari ai Ud ac ■!- 
si uni dl?lȚcnrtl•e a“r*d^at: ta 
România.

în timș-si rec-eOaK. car» •-» 
ddfisura* ta^â moafenâ 
prietenească general-! de ar
mată Ion Iocițâ și mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Greci
ko au IaasIaI pentru contir.fa 
dezv okare a relațiilor priete
nești dic-Ir• R*pubi5fo So^aii’tă 
România șî Vritme! . Republici- 
loc Sovietice dintre
popoarele, pa^ide.e si a-mau- 
le ceeon dooi •ări. In atnă- 
tatea Irvarl«ll•- Nimlae 
Ceauș^-u »i Leonid Bcejc-^v.

..Am aștepta: ru nerăbdare <ă 
mă reîntorc In România- Am 
mai fost in țara dv. în cîteva 
rlndurt. Aveți valori turistice 
inestimabile, oasnemi sînt deo
sebit de prietenoși. De aceea 
cred că vizita grrpebul de elevi 
americani in aceste zile în 
România va contitui pentru ei 
o experiența interesantă în ceea 
ce priv*ște cunoașterea țării, a 
cc‘osii3r lcr români, a acestui 
osp^i-a^'r popor" — a declarat, 
Ia «orirea In București, dl. 
Ezra mila^nd, vicepreședinte al 
Grupului de presă „Parada Pu- 
bi ean--n Ine.- din New Vnrk. 
cord^ătorul unui grun de 160 
elev americani, difuzorl de re- 
v.ste ad pub-ccații cultural-ștrn- 
țifice imarținînd arestul 
cern din S.U.A.

Timp de o râptlmînă, școlarii 
americani, care fac parte din 
grupul ..Yung Columbus Tour", 
vor vizita orașele București, Pi
tești, Brașov, Sibiu. Sighișoara, 
precum si salba de stațiuni 
montane de pe Valea Oltului si 
Valea Prahovei: ei vor lua par
te. de asemenea, la spectacole 
artistice și competiții wortive in 
comoania colegilor lor români.

La murea ir. București, tine
rii americani au fost întimpinați 
de reprezentanți ai Ministerului 
Turismului, de un numeros grup 
de elevi români.

La primul lor contact cu 
Români® .dțiva dintre membrii 
delegației <e școlări americani 
au derivat :

T-mn_b* Whittington ■ „Din 
fotografiile pe ore le-am văzut

Centura

E e

și din ceea ce am citit, mi-am 
putut da seama că România este 
un Ioc deosebit de frumos. Aș 
vrea sâ văd tot, aș vrea să mă 
întIlnerc cu cît mai mulți copii 
din România, pe care să-i în- 
tceh ce învață, cum învață".

Elecy Queen : „Sînt nerăbdă
tor să văd cît mai multe lucruri. 
Primului copil român pe care-1 
voi cunoaște o să-i spun ,.HeIlo !* 
— ca unui vechi prieten".

Paul Jennings: „Iml. pIac£ 
mult istoria și de aceea as vrea 
să văd cit mai multe dintre 
locurile istorice românești des
pre care am citit. Aș dori, de 
a'emenea. — a spus el — sâ 
discut părerile despre viață cu 
un coleg român de o vlcstă cu 
mine".

(.Mtgrpces)

RUCBI

de aur

FOTBAL ETAPA LA 
ULTIMA ORĂ

•v

Ș&dinla Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări tationale
Vineri, a avut loc ședința Co

misiei pentru- politică externă a 
Marii Adunări Naționale, pre
zidată de tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Comisiei.

Membrii .Comisiei au luat cu
noștință de scrisoarea prin care 
Comitetul Permanent al Adună
rii Naționale a R. D; Vietnam 
aduce la cunoștință Marii Adu-' 
nări Naționale a Republicii So
cialiste România rezoluția cu 
privire la Acordul asupra înce
tării războiului și restabilirii 
păcii în Vietnam, In scrisoare 
se dă o înaltă apreciere spri
jinului pe care România l-a a
cordat poporului vietnamez. Co
misia a reafirmat sprijinul și 
solidaritatea țării noastre cu 
R. D. Vietnam, cu lupta justă a 
poporului- vietnamez pentru in
dependență națională, progres 
și pace, pentru dreptul sacru

de a-și hotărî singur destinele, 
fără nici un amesiec din afară.

In cadrul ședinței. Comisia 
pentru politică externă a Marii 
Adunări . Naționale a luat, de a
semenea, cunoștință de scrisoa
rea Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene adresată par
lamentelor și guvernelor tuturor 
țârUor. în încheierea discuțiilor 
in legătură cu mesajul 
in această scrisoare, 
pentru politică externă 
ut o declarație in care 
înaltă apreciere noilor 
neri ale R.P.D. Coreene — pri
vind încetarea intensificării 
înarmărilor, reducerea recipro
că a efectivului forțelor arma
te. încetarea aducerii de peste 
hotare de armament și ma
teriale militare, retrag«'*a 
din Coreea de Sud a tutu
ror trupelor străine, încheierea 
unui acord de pace int: e cele

cupcins 
Comisia 
a adop- 
se dă o 
propu-

două pârți ale Cor-re CL^nia 
de politică externă a Marii A
dunări Naționale iși exprimă 
convingerea că ele vor contri
bui la însănătoșirea climatului 
din Peninsula Coreeana, la pro
gresul dialogului început intre 
No-d și Sud, fn vederea cezol- 
vIcII problemei ceanlflclril pa
triei în conformitate cu aspira
țiile și int.ecerele vitale ale na
țiunii coreene, în folosul cauzei 
păcii și coUborâcil în întreaga 
1 -T

In de^I<arație este reafirmată 
poziția statornic! a României 
de sprijin a prop^necilor șl e- 
fo-:ucilo^ R.P.D. Co-^ene în- 
dreota:e spre apropierea între 
Nord ?i Sud, pentru înfăptuirea 
ami-ațiel naționale fundamen
tale a poporului » areeeri — re- 
unlCcarea. in mod ir dependent, 
pașnică si democratică a patriei, 
fără nici un amestec din afară.

Campionatul dl 
le A ie fotbal i 
uitima sa treime, 
disputarea meciucilor etapei a 
XXI-a. „Capul de aSș* al du
minicii este deținut de meciul 
C-S.M. Reșița—Steaua- care nj 
ace Eevoie, ccedem, de prezen
tări suplimentare. Liderul c *- 
samentjiui, c^ un .Lot detecio- 
rat* In ucma numeroaselor ac
cidentări, s-a deplasa: aseară ia 
Reșița, unde să obț-aă un,
meci ntil, cace si-I permnâ 
menținerea In vfrful ierarhiei.

Antrenorul Constantin re-a 
comunicat ci folosirea junbjru- 
lui Marcel Răducanu în meciul 
de mîine est» aproape sigură.

iz^ națio 
tra, miine,

• Rapid a întîlnit joi. Intr-un 
meci de verificare, pe Electro
nica Obor, de care a dispus eu 
2-0. autorul golurilor fiind Du- 
mitciu II. Antrenorul Macri a 
recurs. în acest joc, la o formu 
lâ de atac inedită, cu Boc, com
plet refăcut, pe poat de ata
cant central. ..rol" în care » 
mai jucat, de altfel, cînd era 
junior. In partida cu Steagul 
roșu — în fața căreia giuleste- 
nii au pierdut în campionatul

•--•cut ambele meciuri, la scorul 
genera de 3-10! — cuplul de a- 
•a.anți centrali va fi alcătuit 
cm Dumitriu II și Boc. în cen
trul liniei de fund vor jjci 
Grizoras și Florin, un cuplu d» 
pe-spec-ti^i. In care se Investesc 
mari speranțe. La antrenamen
te e Rapidului a participat, cu 
regularitate, In ultima vreme, 
fortul int•-raționll Dumitru NU 
eolae. veni: de la diviziona 
ca C. Șoimii TAROM.

• Dinamo va juca și mlina 
fără Cornel Dinu, aflat încă in 
tema: la spitalul Brlneovenesc. 
De asemenea, cote incertă și 
prezența în „ll“-le dinamovi'ț 
a Iu: Dobrău. caro acuză o în
tindere mai veche.

• La F.C. Argeș va reintra 
Oitoano. absent în ultimele 4 
etape de pe stadioane, ca u» 
mare a accidentului suferit In 
e:apa inaugurală a sezonului. în 
partida cu U.T.A. Și Petrolul 
anunță o noutate : prezența în 
atacu l său. alături de Ion' Con
stantia. a Iui Pirvu, jucător 
care, speră Ilie Oană. va adu.'-e 
un plus de incisivitate și vi 
goare atacului ploieștean.

(D. V.)

Șl MASA STUDENȚILOR i
căminelor studen- 

gal, ne-am îndreptat
a^Too^iae^ 
țești era o , ,
pașii spre terenul de fotbal din 
Valea Grădinii Publice. Aici, tn- 
tr-adevăr, se desfășura un meci 
de fotbal între studenții a doi 
ani de studii de la po
litehnic. Un meci frumos, arbi
trat corect, inspirat, deși omul c^i 
fluierul era tot student. Totuși
ne-am zis, aici sînt doar 22 de 
studenți pe cînd în centrul uni
versitar sînt cîteva mii. Am por
nit mai departe cu speranța tn 
noi descoperiri. Și intr-adevăr, am 
mai descoperit vreo 15 studenți 
pe un platou din Grădina Pu
blică jucînd o miuță. Și cam atit. 
Revenim a doua zi, duminică di
mineața. Din nou pe stadionul 
Portul roșu este o liniște depli
nă. Liniște este și pe terenul unde 
cu o zi înainte se întreceau 
22 de studenți- Pe terenurile 
preajma sălii de sport nr. 1 
Facultății de educație fizică 
dem totuși 5—6 studenți arun- 
cînd mingii intr-un coș de bas
chet. Mergem în complexul stu
dențesc. Aici, între două cămi
ne, sînt amenajate două mese de 
tenis, dar numai la una se joacă. 
Cealaltă stă și ea în părăsire, în 
timp ce la ferestrele căminelor, 
deschise larg, studenții, probabil 
abia sculați din paturi, se întin
deau voinicește să-și dezmorțeas
că oasele.

A doua zi, după înregistrarea 
acestor secvențe, ne întîlnim cu 
Ion Căpățînă, vicepreședinte cu

problemele de sport pe centru 
universitar ți Mircea Parduțiu, 
vicepreședinte cu aceleași pro
bleme în cadrul Consiliului 
A.S.C. de la Institutul politehnic. 
Cei doi interlocutori nu pot si 
ne informeze decît despre ace
eași intîlnire de fotbal pe care am 
amintit-o și noi, despre excursia 
de la Iași și despre un concurs 
de orientare turistica desfășurat 
duminică în pădurea Gîrboavele 
la care au participat... 8 studenți. 
Cu alte cuvinte, o singură acțiune 
cu caracter sportiv. Bilanțul a 
două zile este deci extrem de »ă-
rac.

Cu improvizație. studenții gt- 
lățeni cor continua «d vorbească 
mult despre sport, dar nu să fie 
antrenați ți la o activitate spor
tivă intensă. De aceea socotim 
aici este neapărat necesară 
schimbare de optică: nu avans 
șcuze ci luarea măsurilor ce 
impun pentru ca toți studenții
participe la acțiuni sportive con
form cu progn^i^ul bine stabilit, 
pentru ca posibilitățile existente 
în acest centru universtar. în ce 
privește practicarea sportului,
să fie pe deplin folosite.

că
o 

de 
se 
să

ION CHIRIC

cei 
din 
a 
ve-

Tg. Mureș Spatii desti-

sul nu poate fi decît negativ.
Simbătă a fost ceva mai bo

gată in activități. Pe studentul 
Andrei Spilman, vicepreședinte 
cu resortul sport, turism și 
pregătire militară- de la Institu 
tul de Medicină și Farmacie, 
l-am în^lnit în hala sporturi 
lor după un meci de mini-fot 
bal jucat de anul lor, 4 medi
cină generală, cu anul 2 al ace
leiași facultăți.

— în fiecare primăvară, re
latează el, organizăm cupa 1 
Mai la fotbal. Este o competiție 
care se bucură de o mare popu • 
laritate, din păcate, însă, nu 
prea avem unde să o desfășu
răm.

în aceaași zi am întîlnit o 
acțiune lăudabilă la viitoarele 
baze sportive ce se amenajează 
la căminele studențești. Efectu
au munca patriotică anul 1 fi
lologie, secția limba română,
maghiară, responsabil Eva Pe- 

acompaniați de studenții 
’ 2 medicină

nate sportului - sub yale!
Luna sportului de masă stu

dențesc nu a început la 15 apri
lie. Dacă ar fi să credem moti
vul considerat obiectiv de că
tre activiști- AS investiți cu 
organizarea sportului de masă 
care au redus această miș
care in zilelă de simbătă și du
minică aproape de zero, ar fi 
acela că instrucț:unile comune 
ale Consiliului AS, Ministerului 
Educației și învățămlnt^ui.

Comitetului național pentru 
educație fizică și sport, privi
toare la organizarea lunii spor
tului de masă, au ajuns aici 
ceva mai tîrziu decît în alte cen
tre universitare. întrebarea 
care se pune este : amintitele 
instrucțiuni constituie prima o
cazie în care organele centrale 
atrag atenția asupra necesității 
impulsionării activității sportive 
în rînduI studenților ? Răspun-

ter, t ,
nefotbaliști din anul 
generală.

Au participat deci 
țile organizate circa 
denți din cei aproape 3 000 ai 
Centrului universitar. - Afirmația 
„nu prea avem unde" a vice
președintelui de la I.M.F. voia 
să ’ ’ " ~
al 
Să 
cu 
că .. .
merăm : la I.M.F., ceva mai jos 
de hala sporturilor, există un 
teren de fotbal, un teren de 
tenis de cîmp cu zgură, o sală 
de gimnastică, un bazin de 
înot acoperit, este adevărat nu 
o piscină olimpică dar un loc

la activită-
100 de siu-

evidențieze numărul, limitat 
bazelor sportive studențești, 
vedem însă ce se înti-mplă 

cele existente. Tocmai fiind- 
,,nu sînt prea multe" le enu-

de misore pentru eed puțin IM 
studenți într-o zi ; ta Institutul 
pedagogie de 3 aci există 2 săli 
de gimnastică, un teren cu zgu
ră pentru handbal, mini-fotbal, 
baschet și voleL Aici. 5 studenți 
de ia facultatea de fizică-chimie 
făceau o miuță cu o minge de 
cauciuc pentru joaca copiilor 
în rest, spațiile destinate spor
tului erau ferecate cu yale si 
lacăte. în ziua de duminica, 
exceptînd sala I.M.F., in care 
s-au disputat două meciuri în 
campionatul diviziei A de volei 
și baschet, toate bazele sportive 
au fost văduve. în cămine, tra
diționalul somn

Spre sead, l-am căutat pe 
studentul Pompei Duma, mai 
marele sportului studențesc de 
la Institutul pedagogic.

— în aceste zile n-am 
zat aproape nimic. De 
continuat ‘el, eu sînt în . ........
an și cred că în curînd voi fi 
schimbat.

Dar vicepreședintele, care își 
așteaptă „detronarea", este sin
gurul om competent și respon
sabil în materie de organizarea 
activităților sportive ? Ce fac 
ceilalți activiști AS ? întrebă
rile le punem Consiliului 
U.A.S.C. pe centru care se 
spune că nu depășește faza 
luării hotlrîrilor și întocmirii 
programelor în acest domeniu. 
Chiar dacă scrimerul Pongratz 
reprezintă cu cinste Centrul 
universitar în competițiile na
ționale și internaționale, este 
unul singur și nu știm care e 
meritul asociațiilor sportive 
studențești în creșterea Iui.

organi- 
fapt, a 
ultimul

MIRCEA BORDA
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PLENARA CONSILIULUI 
NATIONAL AL ORGANIZAȚIEI 

PIONIERILOR
Vineri, 20 aprilie, în sala 

de festivități a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" s-au 
desfășurat lucrările Plenarei 
Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor.

Ordinea de zi a cuprins : 
referatul „Unele probleme 
ale educației prin muncă și 
ale vieții de organizație a 
pionierilor și școlarilor din 
mediul rural" Planul de
măsuri cu privire la dezvol
tarea continuă a educației 
fizice și sportului în rîndu- 
cile pionierilor și școlarilor 
și planul de măsuri al Con
siliului National al Organi
zației Pionierilor privind 
sărbătorirea celei de a 30-a 
aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist 
și a celei de a 25-a an'ver- 
sări a Organizației Pionie
rilor. E. R.

Ouminicâ in finala Turneulu
FIRA '73 pentru juniori

ROMANIA - TRA^A
Ieri, in cea de-a doua zi a 

Turneului F.I.R.A. '73 pentru 
juniori, au avut loc partidele 
semifinale. Co■remnla cîteva 
aspecte de la aceste iaiilairi.

CEHOSLOVACIA — POLO
NIA 11—a PrimA î-fUnire de pe 
sta^CLll GiuIesti a opus două 
echipe de valori apropiate. Mai 
tehnici, cu o înaintare mai ra
pidă. cehoslovacii reușesc o 
victorie muncită, prin două 
încercări și o lovitură de pe 
deaosă.

ROMÂNIA—ITALIA : 9—8
Chiar din primele minute ju
cătorii români se instalează în 
tftren’ul italienilor și profităm
de două lovituri de pedeapsă 
dar numai una concretizată d® 
Milca (min. 6) 3—0. La o gravă 
greșeală a liniei noastre defen
sive și in apropierea buturilor 
noastre, italianul Coletti ega
lează printr-o lovitură de pe
deapsă (3—3), partida echili- 
brîndu-se. Dar spre surprinde 
rea generală, cei care au în 
continuare inițiativa — ajutați 
și de vînt — o are XV-le italian. 
Milca, în min. 26. va reuși, 
printr-o nouă lovitură de pe
deapsă să aducă avantaj echipei 
noastre (6—3), scor cu care se 
încheie și prima cop-IzI. Repriza 
a doua începe furtunos, jocul 
nostru îmbun^tățindj-se sub
stanțial. Totuși. italienii con
tracarează jocul noatru prin re
cuperarea baloanelor dir. gră
mezile ordonate, și mingiile de

tușă reușind să egaleze, prin- 
tr-o lovvtură de pedeapsă. 
Autor, aceiași Coletti 6—6 (min 
53). în min. 72. tabela de mar
caj va fi modificată, scorul ri 
tU:tedt-se la 9—6 în favoarea 
noastră, prin lovitura de pe
deapsă realizată de Milca. Fi
nalul partidei reține atenția 
spe: tatoriloc pentru combativi
tatea celoc două echipe, românii 
reușind plnă la urmă să-și adju
dece victoria.

MAROC—R.F.G. i 14—4. Față 
de evoluția din. prima zi a 
turneului. vest-germanii au 
dezamăgit, marocanii fiind net 
superiori pe toată durata par
tidei.

FRANȚA—SPANIA : 56—9. 
Scocul categoric ne scutește de 
comentarii. După o primă re
priză mai echilibrată, francezii 
reușesc să domine un adversar 
depășii atit tehnic cît și fizic.

Duminici se vor desfășura ul
timele jocuri, în finala turneu
lui. reprezentativa României va 
Intilni echipa Franței.

GABRIEL FLOREA
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VEKUN1CA . rulează la Patria 
(oreJe 10; 12,30; 16; 18,10; 20 30],
Gloria (oreie 9; 11.15; 13,15; io; 
1M,16; 20,30).

cuweox . rulează la Gloria (o- 
reie a; 11,30), Gci vița (orele 9; 
11J(j; 13,«u, 16; 18,15; 20,30), Fla
mura orele 9; 11.15; 13,30; 16;
18.15, 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză ia Sala Palatului (orele 15: 
19,45).

ADJU, PETERSBURG : rulează 
la Scala (urele 0,15; 11,30; 14; 
18,15; 18,30; 20,45).

CE SE INTIMPLA, DOC TORE ? s 
rulează ia Capitol (orele 8,15:
10.15, 12,15; 14,15, 18.30, 18,45; 21).

GHAHTJI APUSUL SOARELUI ; 
cuieazâ la București (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Luceafă
rul (orele 8; 12; 18; 19.30).

TEcumseH rulează ia Feroviar 
(orele 8, 11,15; 13,30; 18,^15; ^^,15;
20.30) , Aurora (orei* 0; 11,15;
13.30, 15.45; 18,. 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA ; rulează la Favorit (ore
le s.lâ; 11,30; 13,45; 18; 18,15;

FesuvaJ (orele 8,48; 11,15;
13.30, io; 18,30, 21), Melodia (orele
8.30, 11; 13,30; 18; 18,30; 21).

NEAMUL ȘOIMAREȘT1LOR : 
ruieazâ la Floreasca (orele 15,30; 
19).

CÎND COMEDIA ERA REGE : 
rulează la Central (orele 8; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

-KAlND IM LISLK PATE : ru
lează ia Doina (orele 11; 13 30; 
17,30; 20), - ia orele 9.45; 18; Pro
gram de desene animate pen-ru 
capll-

EGOR BULIC1OV $1 ALȚII i 
rulează la Lira (orele 18,19, 20 3Q).

ADIO, ARME . rulează la Lira 
(oiele 10; 15,30). Buzeștl (orele 
15,30: 19). Progresul (orele 15,30;
19) .

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : ruieazâ la 
Lumina (orele 8: 11,15; 13.30: 16; 
18,30 , 20.45), volga (orele o; 11,15; 
13,30; 15.45, 18,15; 20,30).

URMELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI . rulează la Viitorul (orele 
19,30; 18, 20,15).

DIMINEȚI DE RĂZBOI : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

TARA SALBAT1CA : ruieazâ la 
Excelsior (orele 9; 11,19; 13,30; 18; 
19.15; 20,30), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30: 19, 19,18; 20,30).

FELIX SI OTILIA : ruieazâ ia 
Vltan (orele n.se: 19).

expluzja rulează la Moșilor 
(orele 15.30: 18: 20.15).

ORGANIZAȚIA ; rulează la în
frățirea (orele 15,30; 18: 20,15).
Miorița (orele 10: 12.50: 1S. 17 30;
20)

PA DUREA PIERDUTA : rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

O ANCHETA DICIFILA • rulea
ză la Drumul Sării (orele 18;
20.30) .

LOVE STORY t rulează la Dru
mul Sării (orele 10: 15 30).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Pacea (ora 13,30).

DRUMUL SPRE VEST rulează 
la Pacea (orele 13,45: 18; 20,15),
Pooular (orele 15 50: 19: 20 15)

O FLOARE ST BOT GRĂDI
NARI rulează ia Dacia (orele 9; 
12,30: 10: 19.30).

DRUM Tn PENUMBRA : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30: 17.45; 20).

DOMNULUI PROFESOR, CU 
DRAGOSTE : rulează ia Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,18).

SlMBATA, 21 APRILIE 1871
PROGRAMUL I

• IN PRORA de dublu 
masculia din cadrul turneu
lui internațional de tenis de 
la Monte Carlo, perechea 
Ilie Nlitase (România) — 
Juan Gisbert (Spania) a în
vins cu 6—4, 6—3 cuplul ita
lian Marzano—Toei.

Program competițional
FOTBAL. Campionatul divi

ziei naționale A de fotbal se 
ceia cu etapa a XX-a. Partide
le din Capitală se vor desfă
șura după următorul program: 
Dinamo—Jiul, ora 15. stadionul 
..Dinamo" (partidă televizată în 
direct) și Rapid—Steagul coșv- 
ora 17. stadionul .23 August", 
în țară: U.T.A.—Sportul stu
dențesc: F.C. Petrolul—F.C. Ar
geș: F.C. ConsUnța—S.C. Ba
cău: A.S.A. Tg. Mureș—C.F.R. 
Cluj: „U“ Cluj—Univ. Craiova 
și C.S.M. Reșița—Steaua. Toate 
partidele vor începe la ora 17.

RUGBI. Duminică, pe stadio
nul --D namo". de la ora 17, are 
loc întilnirea oficială dintre re
prezentativele României și Ma
rocului din cadrul actualei edi
ții a Campionatului F-I-RM- 
Dimineața, in cadrul Turneului 
F-I-R-A- pentru juniori, pe Sta
dionul „Giulești", de Ia ora 9.39 
au Ioc partidele pentru locurile 
I—II și III—IV. iar pe stadio
nul „Progresul", la aceeași otI. 
este pentru locurile V—VI si 
VH—VIII.

HANDBAL. în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, azi 
și miine au Ioc ultimele parti
de din cadrul „Cupei tărilac la
tine" la handbal masculin — ti
neret. în cadrul etapei a XXI-a 
a campionatului diviziei repu
blicane feminine, în Capitală au- 
loc următoarele jocuri pe Sta
dionul „Tineretului" : l-E-F-S-— 
Mureșul Tg. Mureș (ora 11) și 
Universitatea — Rapid (ora 
17,30).

BOX. Gala finală a Turneu
lui internațional „Centura de 
aur" se ' desfășoară duminică, 
ora 10, la Patinoarul „23 Au- 
g.urt“-

LUPTE LIBERE. Azi și mîi
ne continuă în sala de atletism 
a Complexului „23 August" din 
Capitală, întrecerile din cadru’, 
ediției pe anul 1973 a Campio
natelor armatelor prietene. La 
această competiție organizată 
de Clubuj „Steaua" sînt pre
zenți sportivi din Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, R.D. Germa
nă, R.P. Mongolă, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

VOLEI. Astăzi se încheie 
turneele finale ale diviziei A 
de volei. în sala de sport din 
Pitești au loc jocurile pentru

jtabilirca locurilor 1—6 în cam
pionatul masculin, iar la Bacău 
se întrec echipele feminine din 
prima grupă. în același timp, la 
Craiova și Constanța se desfă
șoară ultima etapă din grupele 
secunde imasculină și feminină) 
pentru lo^rile 7—12.

GIMNASTICA. Azi după a- 
miazâ. are Ioc în sala Floreas- 
ca. de ia ora 17. întilnirea de 
tineret România—U.R.S.S.

TENIS DE MASA. Echipele 
de tenis de masă ale R. P. Chi
neze sînt oaspete ale țării noas
tre. Ari sportivii chinezi vor e
volua la Rm. VîIcea. unde sînt 
programare cîteva demonstrații.

CICLISM. A XV-a ediție a 
..Cupei F.R.C.“ la care partici
pă rutieri din țara noastră și 
o erhipă din Bulgaria, progra
mează azi o cursă de fond 
șo«. Bucureti—Alexandria 
retur (123 km.), iar miine.

pe 
și

___  __  _______ ___ o 
cursă pe .circuitul din str. Ma
ior Coravu (60 km).

CICLOTURISM. Duminică are 
loc deschiderea sezonului de ci
cloturism pentru toate categori
ile de participant!. Plecarea are 
loc din fața Stadionului „Dina
mo". la ora 8.30. iar sosirea In 
Pădurea Mogosoaia.

SARTTURI ÎN APA. Azi și 
mîine de la ora 10 au loc la Ba
zinul 23 August tradiționalele 
campionate de sărituri în a^ă, 
aflată la a Vil-a ediție. Partici
pă sportivi din Polonia. Unga
ria. Bulgaria. R.ri. Germană. 
R.F. Germania și țara noastră.

ȘAH. La Ploiești. în sala clu
bului „Petrolul" se desfășoară 
turneul final al campionatului 
de sah pe echipe.

COMPETIȚII DE MASĂ. Azi 
la Baza sportivă Ciurel are loc 
de la ora 13,30 „Crosul tinere
tului" pentru tinerii de pe șan
tierele de construcții din Capi
tală. In organizarea sectorului 
V. duminică de la ora 8.30. are 
loc. crosul .»Sâ în-împinăm 
1 Mai", cu plecarea d’n fața 
liceului „Gh. Șincai". Sectorul 
IV organizează mîine de la 
ora 9.30. cu plecarea de la in
tersecția Bd. I. Șulea—Bd. 
Leontin Smjan — „Crosul ti
neretului", rezervat tuturor ca
tegoriilor de tineri.

8,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 50--a. 9,30 a lost odata ca 
niciodată........... împărăția oglinzilor
sumioe- (2)) — mm artistic, pro
ducție suvieIlcă- 10,00 Telex. 10,05 
Publicitate. 10,10 Ansambluri fol- 
cloric*e- 10,40 De vocdă cu gospo
dinele 11,w Selecțiuni din emisiu
nea „Seară pentru tineeet". 12,00
Roman foileton : „Cintec la apu
sul soarelui-. Episodul II — „a- 
raiui". 12,45 Omul de lingă -ine, 
Elisabeta Dicu — Erou ai Muncii 
Socialiste, muncitoare la f.r.r. 
13.au Telejurnal. îsm Telex. 18 05 
In actualitate — școala. „Olimpia
dele eieviior-. 11,20 Microrecital de 
muzică populară — Mia Dan. 16,50 
Omisiune in limba germană. 18,15 
Ritm, tinerețe, dans. Tele-Top '73
— emisiune spectacol. Transmisiu
ne . directa de la Brăila. 19,oo Me
dalion : Gheorghe Munieanu-Mur- 
gucl- File de calendar U-N-E-S-C-O- 
19,20 1001 de seci. 19.30 Telejurnal. 
20 00 Clntecul sipiămînii. 20,05 52 
de inițiative in 52 de slpIămlnl- 
întreccrea țesătoarelor. 20,20 Tele- 
enciclopedie. 21.00 Film serial „Man- 
nix“. 21,50 Buna ziua, cu... dispen
sa. Emisiune de divertisment. 23,00 
-Telejurnal. 23,10 tîlntecele pe care 
le-am iubii. Recital Alexandru 
Grozuțl- 23,35 Turneul interna
țional de box „Centura de aur"
— selecțiuni înregistrate.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Armonii inti
me. Lieduri interpretate de Dan 
lucdăchercu- 16.40 Azi și miine — 
emisiune de informație culturală la 
zi. 16.50 Avanpremiera. 10.55 Publi- 
ciiaie. 17,00 Program de cîniece și 
dansuri susținut de Ansamblul ar
tistic „Ciprian Pocumbescu" din 
Suceava. 17,30 Prietenii lui Așchiu- 
ă. 18,00 Istoria filmului sonor. 

Neorealismul — „Această aventură 
unid — viața".

DUMINICA, 22 APRILIE 1973
PROGRAMUL I

8.00 Gimnastica pentru toți. 8,10 
Pentru sănătatea dumneavoastră. 
8.20 Cravatele coșii. 9,50 Viața sa
tului. 11,00 Emisiune în limba ma
ghiară. 12.30 De strală patriei 
13.00 Album duminical. 14,00 Fina
lele Turneului Internațional -ie 
box „Centura de auc". 15,00 Fot
bal: Dinamo Bucureșii—Jiul Petro
șani — transmisiune directă. 18.05 
Film serial pentru tineret: Tunelul 
timpului. Episodul Hi — SfîrșliuI 
lumii ? ! 18,50 Vetre folclorice — 
Maramureș. 19,10 Un tiian al gîn- 
dicli si al acțiunii revoluționare : 
V. 1 Lenin. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Teleluraal. Săptlmlna poII-IcI in
ternă și lnt•rnațlunâll în lmagln'- 
20.10 Reportajul săptămînil. 20' de 
ani pentru un pahar cu apă. 20,30 
Film artistic : G-A-S--O-T-L-, pro
ducție franceză. 22.00 Selecțiuni din 
''estivalul de muzică ușoară de )a 
San Remo. 22.20 Telejucnal. 22,30 
Duminică sportivă.

PROGRAMUL n

FL. GABRIEL

11.00—13,00 Concertul Orchestrei 
«'mfonice a Filarmonicii „George 
Fnescu". 20.10 Eroi îndrăgiți de co
nn. Delfinul Fliopec. 20,35 Caleido
scop cultural-artlrtlc- 21.00 Pe see- 
nele lirice ale Hrii. Actele I și 11 
d'n opera „Răscoala" de Gh. Du- 
mfcescu. 2L50 Telex tehnlcu-stiin- 
♦i*4c. 22,10 Film serial : Mannlx — 
reluare.



Din cronica
Festivalului Mondial

De citeții sâptămîni au 
început să-și facă apariția 
buletinele de informații edi
tate de biroul de presă al 
Comisiei permanente pregă
titoare a celui de al X-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui si Studenților. „FES^TIVAL 
INFORMATION" ne oferă 
posibilliatea de a ccncașie 
pregătirile care se desfășoară 
in ' diferite colțuri ale lumii io 
vederea marii manifestări ti
nerești din vara acestui an. 
Alfăm astfel că in majorita
tea țârilor s-au constituit co
mitete naționale de pregătire 
și că in altele formarea unor 
asemenea comitete se va 
produce in viitorul imediat 
apropiat. Pregătirile pentru 
festival îmbracă forme varia
te in funcție de condițiile 
specifice ale fiecărei țâri. 
In general se semnalează in 
paginile buletinului organi
zarea unor ample dezbateri 
menite să ducă la reliefarea 
opțiunilor fundamentale ale 
generației tinere contempo
rane. Tineretul se afirmă ca 
o forță receptivă la înnoiri, 
vital interesată in progresul 
social și midiează ferm pentru 
o lume a păcii și colaborării 
in care fiecare popor să se 
poată dezvolta liber, inde
pendent, pcirivii voinței sale 
suverane.

progre- 
Renzo 

„Festivalul 
contribui la dezvoltarea

«***'«,

** » sw * "

Imperialîsmin 
vastaisen solidaarisuuden 

rauhan ja ysțavyydan 
mAmI

250 de graficieni din Finlan
da participă la concursul 
emblemei finlandeze a Festi
valului. In imagine, emble
ma considerată cea mai bună 

dintre cele prezentate.

In Finlanda, in cadrul ma
nifestărilor desfășurate sub 
semnul pregătirii festivalului, 
au loc dezbateri consacrate 
problemelor actuale ale tine
retului lumii. Aceste dezbateri 
sînt menite să asocieze cate
gorii cît mai largi ale tineretu
lui finlandez la pregătirile in 
vederea festivalului. In Peru, 
in iunie, va avea loc un fes
tival național - prolog al 
participării tinerilor din aceas
tă țară latino-americană la 
manifestarea găzduită de 
Berlin. Conducătorul Federa
ției Ti^teretului Comunist
Italian (F.G.C.I.), Renzo Im- 
beni, sublinia intr-un interviu 
rolul pe care festivalul poate 
să-l aibă in lărgirea unității

de acțiune a forțelor 
siste ale tineretului. 
Imbeoi afirma ■ 
va 
unității antiimperialisie a ti
neretului. El va permite să 
se înainteze în direcția apro
pierii, cooperării și unitarii 
iinerilcr comuniști! socialiști 
și a tinerilor ce aparțin altor 
ideologii cum sînt tinerii de- 
mccrnți - creșiioi in Italia 
sau tinerii catolici în Ame
rica latină". Patru importante 
organizații ale tineretului 
iinliao au hotarît să pregă
tească in comun participarea 
la festival : Federația Tinere
tului Comunist Italian, Fede
rația Tineretului Socialist, Fe
derația Tineretului Demccrni- 
C^eșt'io și Federala Tinere
tului Republican. Faptul este 
semnificativ, deoarece unele 
din aceste organizații de ti
neret aparțin partidelor coa
liției guvernamentale.

Interesante • ■ ■ -
ioiimpionrea 
înregistrează 
liste, De trei 
zâ cercul de .
Universității tehnice din Mag
deburg. Membrii săi se ocu
pă, in prezent, cu realizarea 
unei serii de afișe consacrate 
Festivalului. La Berlin, mii de 
locuitori ai orașului s-au de
clarat gata să-și pună la 
dispoziție apartamentele pen
tru a găzdui pe festivalisti. 
Muzeele iși recrutează ghizi ' 
voluntari spre a face față 
afluenței din zilele festivalu
lui. Io U.R.5.S. se desfășoară 
o amplă întrecere. Cei mai 
buni tineri muncitori voi face 
parte din delegația 
la festival. Comitetul bulgar 
de pregătire a festivalului a 
decis să popula . zeze pe karg 
obiectivele reuniunii >ne re^- 
ce va avea loc in iulie, 
capitala R.D. Germane.

Tineretul României socia
liste se plătește de ase
menea pentru a-și aduce 
contribuția la reușita festiva
lului. Io întreaga țară pre
parativele se desfășoară 
intr-un ritm intens sub sem
nul năzuinței ca festivalul să 
dea expresie sentim^telor ce 
animă tinăra generație a 
lumii, să fe o imfe-Dre 
reprczcnietI*c a îe*dinteNW 
acestei generații, să 6e rW- 
mcoie 
dialog din 
tonală de 
artistice si 
nuă repetiți 
tele pentru

inițiative in 
festivalului se 

in țările soda- 
ani funcționea- 
artâ plastică al

Criza de guvern
din Liban

Criza de guvern din 
declanșată săptămîna trec 
urmare a demisiei prem 
Saeh Salam, nu a fost ,«e 
tă nici după ce șeful stat 
a însărcinai, la 18 aprili 
Amin Hafez, președintele 
misiei de Politica Exte 
Parlamentului, cu form 
nui nou Cabinet.

ConsuHările de joi dintre 
derii polinc: libanezi și 
Hafez, In vederea creării 
formații guvernamentale, 
dus la realizarea unei i 
geri.

Din relatările privind 
cum s-au desfășurat oină acum 
consultările, reiese că obstaco
lul principal îl reprezintă ce
rerile diverselor grupări poli
tice in privința numărului locu
rilor în viitorul cabinet.

O LA 20 APRILIE, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus. a remis in 
dar Universității de stat „Lo- 
monocov“, din Moscova, un 'ot 
de cărți prezentate anterior la 
expozițiile de carte românească 
de la Moscova, Kiev și Nov
gorod.

de peste hotare
Atacuri susținute ale

1

patrioților cambodgieni
Lonnoliștii au evacuat orașul Kep • Criza 

administrației de la Pnom Penh
Vineri, in diferite regiuni din Cambodgia au continuat atacu

rile susținute de forțele patriotice khmere impotriva trupelor 
regimului de la Pnom Penh.

Un purtător oficial de cuvînt 
lcoocllsi a recunoscut, vineri 
dimineață, că a avut loc eva
cuarea orașului Kep, precum și 
faptul că ' unitățile militare fi
dele lui Lon Noi duc lupte gre
le de apărare în apropiere de 
orașul Takeo

In noaptea de ’oi sp*e v:neri. 
orașul Poom Penh a fost tea
trul unei intense activități mi
litare. Agenția FRANCK IRE- 
SSE precizează că avioane stra
tegice americane de up B 72 
au intervea t io citeva rînduri.

atacînd zone situate In apropi
ere de O~aș, In specia p* ma
lul de est al fluv*u?ui Mekong. 
Born'bardierele americane, in
clusiv cele strategice, au in
tervenit. de asemenea. în spri
jinul pozițiilor Ion noi iste de la 
Sar și Kompong Nung.

ADUNAREA
COOPERAREA

FESTIVĂ DE LA

MOSCOVA

ROMÂNO
IRANIANĂ

România
la Tîrgul

de la Tokio
Pe o mare platformă, spe

cial amenajau pentru ma
nifestări comerciale, vineri 
s-a deschis cea de-a Ib-a e
diție a Tlrjuiui internațional 
din Tokio.

Pe o suprafață tOOH de 
33<OC metri pâtraț; este ex
pusă o iariâ varietate de 
produse realizate în d^fente 
-amari icciiîxriale. In anr>- 
xnnatfv 2404 de standuri ex
pun mrea 1 3OJ de firme ja
poneze £ din a* te 29 dr țări.

Tara noastră este nrez*a«i 
es un T7 de intr»-
pnnderx rcccfoeș:! expun pe 
o wprafsțâ de aor-y.imativ 
MS metri pătrat o țs-tă va
ria*! de srodose chrmfcr si 
ts-mKestiec. erodase petro
liere. sortsmen.» virUte de 
nxnbtX pttd ackxoera.e.

bumb»:, scote. —-fecția- 
porte-a“-ri. ce-

^ndssrrtei grele, ca _iad*K- 
trial-Exporr*. ^Autotractor*. 
jDdxstrtaiiEsnorf. -5tecan.->- 
export*. „TehaoCTporf*. rin: 

ra prospecte si ca
tenare nentru instalațiile de

aer.re le. a Jtocamicane.

Festivitățile
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aniversării
Socîalist

conî^iacrate
Partidului

din Chile
Mesajul C. C. al P. C. R

După recenta demisie a gu
vernului de la Pn.om Penh. to 
capitala cambodgiana s-a de
clanșat o criză politică, al cărei 
sfîrșit este greu de întrevăzut 
— apreciază agenția FRANCE 
PRESSE.

După cum relatează, difi Pnom 
Penh, agenția REUTER, condu
cătorii principalelor partide de 
opoziție aflați în oraș au respins 
invitația lui Lon Noi de a se a
lătura guvernării sale. Totodată, 
s-a anunțat că alte personalități 
politice au pus numeroase con
diții legate de eventuala 
participare Ia guvern.

lor

La 20 aprilie, a avut loc 
la Kremlin o adunare festi
va consacrată împlinirii a 
103 ani de la nașterea lui 
Vladimir Ilici Leoio.

în prezidiul ' adunării au 
luat loc Leooid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgo^îi, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kos^^o, președinte
le Consiliului de Miniștri, 
aîți conducători de partid și 
de stat sovietici, reprezen
tanți ai opiniei publice din 
Moscova.

în sală se aflau, de ase
menea. șefi ai unor misiuni 
dlplcm^iice acreditați în 
U^Moea Sovietică, printre 
rar* și ambasadorul țării 
no.^^vr^. Gheorghe Badrus.

Despre semnificația ani
versării. despre marile reali
zări repurintc de poporul 
sovietic sub conducerea 
partidului creat de V. I. Le
nin, a vorbit D. F. Ustinov, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

în perioada 16—20 aprilie a.c., 
la Teheran a avut loc cea de-a 
treia sesiune a subcomisiei 
mixte româno-iraniene pentru 
cooperare în industria construc
țiilor de mașini.

La încheierea sesiunii, ă fost 
semnat un protocol în care au 
fost prevăzute noi ’ ' "
pentru extinderea 
româno-iraniene în 
construcțiilor de mașini.

obiective 
cooperării 
domeniul

PROTESTUL M.A.E
AL R . D. VIETNAM

Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam, a publicat, vi
neri, o declarație de protest în 
care se arată că. la 19 aprilie, 
două avioane americane au vio
lat spațiul aerian al R.D.V., e* 
fectuînd zboruri de recunoaște

. re deasupra mai multor regiuni.
Aceste acțiuni ale S.U.A., se 
spune în declarație, constituie o 
violare a suveranității și a teri
toriului R. D. Vietnam, a Acor
dului de la Paris.

Tinerii porttmni
contră „ărtecolueue 12“

La Teatrul Municipal din 
Santiago de Chile a avut loc 
sesiunea solemnă a Comitetului 
Central al Partidului Socialist, 
dedicată aniversării a 40 de aoi 
de la înființarea partidului.

In prezidiul adunării au luat 
loc Carlos Altamirano, secretar 
general al Partidului Socialist, 
membrii Comisiei Politice și 
șefii delegațiilor de partid din 
numeroase țări care participă 
la aniversarea acestui eveni
ment.

Adonis Sepulveda, secretar 
general adjunct al Partidului 
Socialist, a prezentat o amplă 
expunere despre istoria și lup
ta partidului de-a lungul a pa
tru decenii.

La sesiunea solemnă, Parti
dul Socialist a fost salutat de 
delegații partidelor care parti
cipă la aniversare.

Luind cuvîntul în cadrul se
siunii solemne, tovarășul Con
stantin Băhălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central, care 
reprezintă Partidul . Comunist 
Român la manifestările consa
crate celei de-a 40-a aniversări 
a Partidului Socialist din Chi
le, a transmis mesajul de prie
tenie și solldaritate al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și al întregului 
nostru popor.

Poporul român, a arătat vor
bitorul, urmărește cu profund

cu s-m-patie realiză- 
de 

activitatea par
din Chile, care 
Partidul comu- 
forțe revoluțio- 
în primele rîn- 
pentru promo- 

intereselor

interes și .
rile sccial-pciliicc obținute 
poporul chilian, .........
tidului socialist
— împreună cu 
nist și cu alte 
nare — se află 
duri ale luptei , 
varea și apărarea .....—-----
fundamentale ale maselor largi 
populare.

Poporul român urmărește cu 
un profund interes și simpatie 
realizările social-politice obți
nute de poporul frate chilian, 
căruia îi urează noi succese în 
viitor, pentru ca acesta, liber 
și independent, să-și organizeze 
viața așa cum o dorește și să 
se poată bucura pe deplin de 
roadele efcrtorllor sale crea
toare, a arătat vorbitorul. El 
a exprimat apoi satisfacția con
ducerii Partidului Comunist 
Român pentru evoluția fericită 
a relațiilor de conlucrare pri
etenească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul So
cialist din Chile, relații carac
terizate prin stimă și respect 
reciproc și care cunosc o ex
tindere și diversificare conti
nuă.

In încheiere, vorbitorul . a u
rat succes deplin Partidului 
Socialist din Chile în activita
tea consacrată viitorului feri
cit' al poporului chilian, socia
lismului și păcii în lume.

in

ioțele-
modul

R.r.D. COREEANĂ • Imagine de la exploatarea
Unryul.

un coert la cmoM 
miș^^r^ ;otemc- 
tineretL Formats

sccrtive «i contJ- 
ide și antrenamen- 
o oulea lua par

te eu weees la concursurile 
și competițiile festivalului.

M. R AMUR A

uo* deschjde.-ea 
țLd 

ie p-
cwn să

de TOr.îstral agriculturii p 
silviculturii. YaKbto Sak 
raucbj. care au fost în’Ira^i- 
aați de ambasadorul țârii 
roastre In Japorta. Nicolae 
Flnanțu. Cu acest prilej, mi
nistrul japonez a -exprimat 
precieri fată de Mmnat»ie

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

Acord 
greco-bulgar

• ÎN CAPITALA GRECIEI 
s-au încheiat convorbirile din
tre o delegație a Ministerului 
de Externe al R.P. Bulgaria si 
o delegație a ministerului si
milar din Grecia, în cursul că
rora a fost discutată problema 
folosirii portului Salonic de 
către Bulgaria — relatează a
genția B.T.A. Cu acest prilej, 
a fost încheiat un acord intre 
Direcția portului Salonic și în
treprinderea de stat bulgară 
„Despred", in care sînt stabi
lite condițiile și tarifele pentru 
tranzitul mărfurilor bu'gd-e de 
import și export prin portul 
Salonic.

zației Unității Africane, un me
sa’ secretarului general al 
O.N.U , Kurt Waldheim, in care 
cere adoptarea, de către Con
siliul de Securitate, a măsurilor 
CbWrt&âi eficace pentru a face 
față slăbirii boicotului imp^ri- 

Rhodsie:.

In Irlanda de nord, s-a ridicat 
la 777.

va

Noi incidente în 
Irlanda de Nord

• REGELE HASSAN AL 
II-LEA AL NOROCULUI a a
dresat, în calitatea sa de pre
ședinte în exercițiu al Organi-

• LA BELFAST Șl LON
DONDERRY au continuat, joi, 
cu violente și prelungite 
schimburi de focuri, incidente
le dintre trupele britanice și 
persoane înarmate, încă oeideo- 
tifioate, informează 
REUTER, precizîod , 
cursul acestor ciocniri, s-au în
registrat mai mulți răniți și un 
mort — un băiat în vîrstă de 
13 ani. Cu acesta, numărul mor- 
ților, înregistrați ca urmare a 
aproape patru ani de violență

agenția 
că, in

• MINISTRUL AMERICAN 
AL COMERȚULUI, Frederick 
Dent, s-a pronunțat — cu pri
lejul unui simpozion — pentru 
lărgirea schimburilor economi
ce și comerciale intre Statele 
Unite și țările socialiste. „Rela
țiile comerciale prietenești, a 
spus el. contribuie la stabilirea 
unor relații politice mai bune". 
Dent a reies at in context nece
sitatea aprobării de către Con
gres a proiectului prezidențial 
de legislație comercială, 
prevede acordarea clauzei 
țiunii celei mai favorizate 
lor ce nu beneficiază, in
zeot, de ea, inclusiv țărilor so
cialiste.

care 
na- 

țări- 
pre-

din Porto Rico au 
luat amploare în ultimele săptămîni. Ciocniri 
soldate cu numeroase arestări în rîndul tineri
lor demonstranți au readus în lumină nemul
țumiri profunde ale tineretului din micul terito
riu insular.

Tulburările studențești

De faplt oou| val de încor
dare se înscrie in puternica °- 
poziție a tineretului, a maselor 
din Port* Rico, fată de menți
nerea unei stări de dependen
ță fată de Washington. In mod 
practic ..statutul autonom", ra
tificat in 1967. a acordat porto- 
ricanitor competențe limitate in 
conducerea propriilor lor tre
buri. Apărarea națională și po
litica externă au rămas de 
c**pie>ența exclusivă a guver- 
■ olvi iedera! al S.U A. Pcrtcrl- 
eanii sint considerați generic
< Lămi americani dar nu „ce
tățeni plini* : ei nu participă, 
de pildă, la alegerile pentru 
desemnarea președintelui State
lor Unite si membrilor Congre
sului. .^Cum se poate vorbi de 
o reală autonomie — se 
iotr-un manifest al Ligii 
denților din Sao Juan - 
hoăriri care interesează 
si viitorul nostru sint luate in 
Congresul Statelor Unite, cind 
peste 90 la sută din comerțul

arată 
stu- 
cind 

viața

nostru depinde de S.U.A., cînd 
industria noastră este de fapt o 
industrie străină, hccurindc-sc 
la noi de un fel de extraterito- 
rialitate, cind economia noastră 
este dirijată de nord-americaoi 
și uo milion de compatrioți au 
fost determinați să umple re
zervoarele de mină de lucru 
ieftină io marile centre indus
triale din S.U.A., cind tineretul 
nostru este înrolat contra voin
ței sale in arnlata S.U.A.".

Io mod specific, obiectivul 
demonstrațiilor de protest ale 
studenților și tinerilor seninala- 
te in ultima perioadă la Sao 
Juan il constituie revendicarea 
anulării articolului (2 al Con
stituției dio 1952 care pFevede 
că tinerii pcricrlcaoi iși fac 
serviciul militar in cadrul for
țelor armate ale S.U.A.

Nu intimplător pe pancartele 
purtate de tinerii demonstranți 
io capitala pcricrlcnnă se pu
tea vedea cifra 2 834 alături de 
Inscripția : „NU VREM SA MU-

RIM INTR-UN 1 
NAM !“ în pofida 
lății reduse ca
2 800 000 — Pcrtc 
un dureros tribut 
proape 3 000 de . .
pierdut viața îo intervenția 
mericană in Vietnam. Aproape 
25 000 de tineri pcricrlcnol au 
fost siliți să ia parte la războ
iul nedrept din Iodochina. Di
rectorul serviciului militar o- 
hlignicrlc din administrația de 
la San Juan, colonelul Torres 
Masa, releva că „numărul por- 
tcricnnllor care au participat 
la răzhoiul din Vietnam a fost 
de 3—5 ori superior celui al 
militarilor proveniți din orica
re dintre celelalte state, teri
torii și posesiuni ale Statelor 
Unite". într-o scrisoare adop
tată în cadrul unui impresio
nant „miting oațiooal" în capi
tala pcrtcricană la care au 
participat 40 000 de tineri din 
toate coifurile teritoriului insu
lar — scrisoare adresată admi
nistrației diiț 'San Juan — se 
arată că tineretul din Porto Ri
co „revendic! modificarea arti
colului 12 al Constituției", că
tinerii „nu mai vor să fie în
corporați intr-o armată străi
nă șj să fie implicați in servi
rea uoor cauze străine" și că ei 
„înțeleg să-și facă serviciul mi
litar numai intr-o instituție mi
litară autonomă, pentru apăra-

NOU VIET- 
i unei popu- 

număr — 
Rico a plătit 
de sînge : 
tineri și

Demonstrație la San Juan împotriva actualului statut al Porto 
Rico' ului.

rea propriei lor țări". Luind cu- 
vfntu] în fața 
lui legislativ 
Manuel Deira, 
gii tineretului 
dcoiă" (cea mai puternică 
gnoizntlc pc^icrlcnnă de tineret, 
cu peste 150 000 de membri) a 
relevat, exprimînd opinia tine
rei generații portcricaoc, că 
„Articolul 12 constituie una din 
sechelele cele mai grave ale 
dominației coloniale" și că „prin 
aceasta sînt contrazise princi
piile fundamentale ale autode
terminării*.

membrilor foru- 
dio Sao Juan, 

președintele „Li- 
pentru iodepeo- 

‘ or-

Toate aceste luări de poziție, 
ampla și energica mișcare de 
protest care are drept obiectiv 
primordial abolirea serviciului 
militar al pcrtcrlcnnilcr in ca
drul fprțejor armate ale State
lor Unite, constituie cea mai 
recentă manifestare din laoțul 
de acțiuni ale tineretului por- 
torican care se pronunță cu vi
goare împotriva actualului sta
tut al insulei de „stat asociat" 
al S.U.A.; pentru independența, 
pentru afirmarea ființei națio
nale.

EM. RUCAR

Guvernele Iud'ci ș. Republi
cii Bangladesh au propus Pa
kistanului un schimb de prizo
nier. $i persoane civile intre 
cele f“i u ri - se arată h de
clarația icOTUJță dară oubirita 
ții la încheierea convorbirilor 
dintre miniștrii de externe da 
la Delhi și .iacca — informea
ză agențiile ASSOCIATED 
PRESS și REUTER.

Io virtutea propunerii, preci
zează declarația, ar urma să fie 
eliberați cei 90 000 de prizo
nieri pakistanezi reținuți io In
dia după conflictul militar dio 
decembrie 1971, urmind ca Pa
kistanul să permită, in schimb, 
celor 157 000 de bengalezi care 
trăiesc pe teritoriul său să se 
întoarcă în Bangladesh. Toto
dată, cei peste 250 000 de cetă
țeni de naționalitate urdcbihnri, 
aflați, în prezent. în Bangla
desh, ar urma să fie repatriați 
în Pakistan. Deecarația propu
ne ca schimbul de prizonieri să 
aibă loc simultan, fiecare grup 
de persoane urmind a fi elibe
rat în același moment.

In urma consultărilor care au 
avut loc între președintele Pa
kistanului. Zulfikar Aii Bhu
tto, membrii guvernului, șeful 
. ................. li 

la
Statului Maior <*! armatei 
guvernatorii provinciilor. 
Rawalpindi, a dată publi
cații declarau» io ca„e este 
cuprins răspunsul Pakistanului 
I? oferta făc-r-ă J* guvernele 
Indiei și Republicii Bangladesh 
c-> privlrt: 'a schimbul de pri
zonieri între cele ' ’
relatează agenția 
„Pentru obținerea 
necesare asupra 
declarației comune 
miniștrii de externe ai 
și Republicii Bangladesh 
spiritul promovării unui 
greș spre pace, guvernul 
kistanuluî a botărit 
pe reprezentanții 
Indiei la Islamabad 
discuta și a explora 
lități de aplicare a 
de la Simla- — precizează de
clarația.
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întrevedere 
Mao Tzedun- 

Echeverria
• PREȘEDINTELE MAO 

TZEDUN a avut, vineri, o în
trevedere cu Luis Echeverria 
Alvarez, președintele Mexicu
lui, aflat într-o vizită de stat 
în R.P. Chineză — relatează 
agenția CHINA NOUA.

Cu acest prilej, între preșe
dintele Mao Tzedun și preșe
dintele Mexicului a avut loc o 
convorbire prietenească, desfă
șurată intr-o atmosferă cor
dială.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT GUVERNAMENTAL a 
precizat, joi seara, că numă
rul victimelor celor două ura
gane care s-au abătut asupra

trei țări — 
REUTER, 

clarificărilor 
implicațiilor 
semnate de 

Indiei 
și in 
pro- 
Pa-

Invitesă 
guvernului 
pentru a 
noi posibi- 

acordului

Bangladesh-ului, săptămîna a
ceasta, este, pînă în prezent, de 
312 morți și că se așteaptă ca, 
în urma cercetărilor, actual
mente în curs, această cifră să 
crească. i

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agențiile internaționale de presă, 
delegația R.D. Vietnam, în ca
drul Comisiei . economice mixte 
R.D.V.—S.U.A., a informat că 
delegația Statelor Unite și-a 
anunțat intenția de a suspenda, 
pe o perioadă nedefinită, acti
vitatea comisiei.

Delegația R.D. Vietnam, după 
ce a condamnat această atitudi
ne a reprezentanților americani, 
a declarat că este gata să con
tribuie la încheierea, într-o ma
nieră satisfăcătoare, a activită
ții comisiei.

N
u se știe cuna, nu 
se știe cîod, apele 
Senei au încercuit 
o bucată de pă- 
mîot, diod naștere 
uoei iosule. r' 

insulă îo formă de corabie, pe 
care oamenii s-au îmbarcat de 
mult pentru cea mai lungă că
lătorie cuooscută. Așa s-a năs
cut Parisul pe insula numită 
Cite de la latinescul Civitas — 
cetate. Apoi, cetatea a aruncat 
poduri peste Sena și a crescut 
în cercuri concentrice, adăugio- 
du-și satele și podgoriile din 
jur. Zidurile au fost străpunse 
de porți, din care au mai 
rămas cîtevș. vestigii și azi, 
precum și numele uoor vechi 
cartiere : Saint-Deois, ” ' 
Martin, Snloi-Anioloc.
ria Parisului e, intr-un .
lsicrln deschiderii porților sale 
spre lume. Dar porțile nu au 
pctct înlătura cercul. Pari
sul ultimului secol a fost în- 
conțcrnt cu o centură de ' 
levarde purtînd numele 
rilor generali ai Franței, 
și cum cercul își mai păstra 
ceva din sensurile sale defen
sive. Și icicșl s-ar putea vorbi 
de dorința de apărare a Pari
sului, apărarea față de o pri
mejdie modernă numită circu
lație.

Un eveniment ce se va petre
ce săptămîna viitoare ilustrează

O

Saint- 
Isto- 
sens,

hu-
nia-

Ca

tocmai acest nou scos al apără
rii unui mare oraș în epoca mi
lioanelor de cai-putere dezlăn
țuie pe bulevardele și străzile 
sale. La Paris va fi inaugurat 
îo următoarele zile „Periferi
cul" — autostradă circulară de 
35,5 kilometri lungime. Rolul ei! 
devierea circulației dio centru 
spre margine, facilitarea legă
turii dintre diferite cartiere, de
gajarea mai rapidă a orașului 
spre marile șosele naționale.

Cc^sSrucțln acestui inel de 
beton și asfalt a durat 17 aoi 
și a costat aproximativ 2 mi
liarde de franci. Construcție 
monumentală prin dimensiuni 
și ingenioasă prio soluții ingi
nerești. Aici panglica de ast'ait 
urcă pe picioare de beton, ca 
un miriapod, îocăleciod un car
tier întreg (6,5 km de poduri și 
viaducte) ; aici coboară în sub
teran, dispărînd sub parcuri 
(6 km de tuneluri). Pentru a 
cruța peisajul din Bois de 
Boulogne, „Perieeiicul* și-a 
croit drum chiar pe sub unul 
din lacurile pădurii ! Și totuși 
5.815 arbori au căzut sub traiec
tul șoselei dar alți 128.000 de 
arbuști au fost plantați. Prețul 
unui arbore planOal? „O ade
vărată ruină, 800 de franci* — 
ne declară directorul amenajă
rii. Pentru a se salva 500 de ar
bori s-a săpat un tunel sub hi
podrom.

Bulevardul Periferic are 49 de 
căi radiale comunicînd direct 
cu 33 dintre ele, ceea ce face ta 
la fiecare să existe o

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

ieșire și o intrare, densitate ne
cunoscută in altă parte a Euro
pei. în medie 200.000 de mașini 
înconjoară ziloic Parisul pe a
cest ioel, fără nici uo stop, 
ceea ce reprezintă 28 la sută 
din ansamblul circulației pari
ziene (îo timp ce această centu
ră de beton nu reprezintă decît 
3 la sută din suprafața rețelei 
rutiere * '

Dacă 
ta s-ar 
mașini 
șului. 
Capitalei _____ ___ _
în timp ce pe „Periferic" vite
za oscilează între 60—70 km la 
oră, ea ou e decît de 13 km în 
rețeaua normală. Fără „Perife
rice* ar scădea la 4—5* km pe 
oră. Dar creșterea anuală a 
traficului rutier e de 6 la sută. 
Bucla de beton ou o poate ab
sorbi. Se vorbește deja de uo 
„supraperiferic" : dublarea ac
tualei artere la înălțimea de 
6 m, susținută pe stîlpi. Pro
iecte există. Societăți particu
lare cer încuviințarea finanță
rii lucrării . urmind ca traficul 
să se facă contra cost. Pro
testele locuitorilor blocurilor
riverane, deja agasate de zgo
mot și poluare, se conturează 
Se precooizează interzicerea 
circulației noaptea.

Experții susțin urgența uoor 
măsuri care să salveze această 
coroană rutieră a Parisului de 
asfixie. în special construirea 
unei artere spre care să fie di
rijate mașinile grele, transpor
toare de mărfuri. „Dacă această 
nouă arteră, prevăzută din 1964. 
nu va fi construită inainte de 
5 ani, „Perifericul", sufocat, va 
deveni cel mai 
din lume" — 
tele Camerci 
automobile.

Centum de 
nu va reuși, 
orașul de invazia ............  .
nciomchllclcr, ci doar s-o ami
ne. încercuit de turmele mcic- 
rizate, Parisul caută îo conți 
ouare noi soluții de apărare. 
Pe care spiritul inventiv al in
ginerilor francezi le vor găsi, 
desigur. Dar la uo preț din ce 
în ce mai ridicat.

VIORICA DIACONESCU
Paris, 20 aprilie

pariziene).
„Perifericul" nu ar exis- 
înregistra 30 la sută de 
în plus pe străzile ora- 
Fără îndoială, congestia 

ar fi insuportabilă.

mare parking 
prezice președin- 
constructorilor de

beton a Parisulu' 
deci, să ferească 

definitivă a
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