
Proletari din toate țările, uniți-vi !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., 

cu Oliver Tambo, președintele 
Congresului Național African [A.N.C.] 

din Africa de Sud
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
O invenție a

cărei valoare

probează 

chiar și piatra

Fiecare clipă 
bună de lucru 

este folosită din plin 
la semănat

PULSUL
INTELIGENȚEI

Undeva în Dobrogea de nord, 
pe o coamă de deal itîncoi, 
unde vîntul șuieră aspru ridi- 
cind ciulini și praf cenușiu, de
parte de vreo așezare, cîțira 
oameni îșj fac de lucru In 
jurul unor instalații metalice. O 
turlă mică, de înălțimea unei 
case cu un singur cat, un depo
zit de țevi scurte și groase ca 
niște trabuce mărite de citeva 
zeci de ori, niște grupuri elec
trogene și o rulotă. Seara In ru
lotă se aprind luminile. Câțiva 
oameni iac ceva de mincat, pre
gătesc așternuturile pentru 
trupuri ostenite, in timp ce alții 
continuă lucrul afară in bătaia 
vîntului. Nu după mult timp a- 
ceeați instalație însoțită de 
aceeași rulotă e văzută in alt 
capăt al țării, lingă Vâliug, apoi 
în altă parte...

Este vorba de o instalație de 
forat ascendent suitori ji 
puțuri de mină. Adică pentru o 
galerie de mină aflată sub oriee 
fel de strat — mai dur sau mai 
moale —vine această instalație, 
dă o gaură subțire plnă la aba
taj, iar de acolo începe să tragă 
în sus, pe firul acestei găuri, o 
sapă cu role care realizează un 
tunel la dimensiunea dorită. 
Simplu, nu ? ! O gaură, un puț, 
un tunel spre inima pămintului 
nu est® niciodată ușor de făcut : 
omului îi stă mai la IndeminS 
să construiască de la scoarță In 
sus. Dar este totuși mai simplu 
cu această instalație fiindcă ea 
înlocuiește sistemul manual cind 
suitoarele de mină se fac de că
tre mineri care sapă tot timpul 
deasupra capului și înghit pra
ful perforatorului. In plus, de 
la două luni, durata de execu
ție s-a redus la două săptămini.

Este vorba de o instalație uni
că in România, unică in felul 
ei, ca chip, in lume. Cine sint 
oamenii care au făcut-o. cine 
sint oamenii pe care i-a bătut 
vântul aspru al Dobrogei in timp 
ce vegheau zi și noapte rotirea 
sapelor ? Citez dintr-un referat 
adresat Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei cu pnle- 
jy] omologării instalației : ..Pe 
Jtnia aplicării directivelor de 
partid și de stat privind intro
ducerea celor mai avansate pro
cedee tehnologice, a autoutilării 
și a mecanizării operațiilor gre
le și cu mare volum de munci 
fizică un grup de ingineri, teh
nicieni și muncitori de la între
prinderea noastră (n. a. între
prinderea de foraje și lu
crări geologice speciale) spri
jinit și Îndrumat de conducerea 
M.M.P.G... a inițiat, conceput, 
proiectat șl a construit in ate
lierele I.F.L.G.S. o instalație 
complexă destinată executării 
de foraj ascendent a suitorilor 
și puțurilor miniere... Prețul 
unei instalații de acest fel (n.a.: 

importate) echipată ca prăjini 
și «ape eate de circa MIM do- 
lari...“.

Inginerul V. Petru. secretarul 
comitetului de partid al între
prinderii amintite, Îmi «•_*.« - 
..Intr-adevăr, inalalația a faat 
omalațală și din acel ■•■»»» a 
primii, eaa se spâne, tente lan
dele. Dar pitai ilufli. a feat 
grea. Grea tlindră apa e*va M 
ie rrahzase in țară pi aaaati 
sceptici, specs=i*ti en sm ' de 
răspundere ridicau £■ aMrri. 
ba ridicau și teeu! : fa
ceți vei apa ceva ciad a-a făcui 
nimeni în Enrapa ? ’* Si ivea« 
nevoie șî de sprijinul aceainra 
fiindcă instalația nu putea fi 
realizată dear in cadml între
prinderilor ninistenilni nastra. 
Dar rum să «â spun. 1*4 răni 
spre bine. Gâsindn-pe chiar de 
la Început in fața nnor grentăși. 
conducerea nini«teml>f 
și-a asumai toată râapnndrrea 
și a realizat acra conducere •-
VICTOR CONSTANT1NESCU

(Continuare ta pag. d lll-a)

125 de ani de la
f ~ revoluția din i Ltija

D©l E IR.OI In pagina a 2-a

• N. Bălcescude GHEORGHE PITUȚ

Revoluția de la 1845 are o 
deosebită însemnătate in 
luția noastră istorică. Camc- 
terirarea pe care i-a dat-o 
Însuți Bălcescu de .jyptrpre- 
zece veacuri de iucrare a po
porului asupra lui 
voia să spună că pe bn^ă 
japtul că revoluția a (ost re
zultatul acestei lucrări, ea era 
dr acreați esență cu marile 
evenimente ale trecutul’ji. 
dar jt cu faptele de mai mică 
amploare inia consecvente 
în aspirația de libertate. Fap
tul obițnuit pentru alte țări 
cu civilizații mai cechi de a

je*e ci 

hectare 
oi fi ca Le.

Din t^-^c date aflate de la 
Direcția GeuemJă ■ Agricnltani. 
Industriei AJiweeLare — Apelor 
din jndeiwl Caras-Severin ro

an tont j—n 
pini la or* actuală 1747 
din 3 2M hectare pla- 

39 la sută din *■- 
Dacă ne ia in caicul

media ntaxă ștahilită la nivelul 
jnde|ulni an <nt nermare 7 
nls tonne de lecru pentru În
cheierea insăntințiuni porunsbn- 
lui. reea ce în<ieansnl ră. ten re
lic. acotxă ! tur rare poate fi reah- 
zată pini ta data de 1 Mai. Bu- 
nUar* ia S.M.A. Bena» aia. 
mate forțele au HM r one cu tra
te la îu*ăvi«ntarea pnmh-slv' 
Din cele ZT« bmare cne Met 
psanFfirnie a te re-atua. p*nt> «a 
peeaem. J<71 W<-
tare.

— Pmtreun n uu <u
maținta — ne tp^e W bas 
Brianta dLf«<Ssrwt *ta| na j — 

dvp> 'w-r tedețj te-enni 
e*ie nnmd * ■■ t» pcate mars m 
trarEocretr. Speră» laiwti pfi in 
trei zile bane de larru să in- 
rhcirwi semănatul porumbului. 
Cind afirm ocrasta mă ba^n 
pr faptul ci avem *M<wrat wtvl. 
adică de li m-<MtiMCr L> «â- 
asința prețăL.Lă. ar «Jîera rîl- 
■ xi U semiaii ta depăși >• 
heetare-

— Secția din t er ■> k dr*er- 
vită de tineri mai ar» de i**J- 
mlniai doar ta hectare, inter
vine Vasile Daacea. secretând 
organizației l .T.C. d«n ttațiuoe. 
Tlneri ca Tudnr Mtru. Fit el 
Dănili. Ion Mamut. Fierea Fre
da tint hotăriți si-i ajute și pu

tnouîe etheu etudenți la 
Roma e-a căzut că pentru : 
not area u.<mi alt *
incrpwt, odate r^mifesta- 
rra .-Șce?» ardeie-\e“. Tot 
astfel ir.mtterea u'XJr finen 
lv Parii anului
1W Să flsmnfim open 
dorcizMiiurs politici ți kip- 
te'e hti Ște-fan cei Mare, uni- 
tatea rtalizolă o clipă de 
Mihai toate tragice
le încercăm ale altor Domni 
da a se ebbera da sub o do
minație p de a fi rumeni sub

(Coatanuars ta Ddg. a ll-a)

rolecil tar de ta alte secții pen
tru urgentarea acestor lucrări. 
Areeui ani* Hale intensă deu- 
făaoară *i tinerii de La secțiile 
■ r. 4 Ghertemiș m secția nr. C 
Mă ore ni care peste o zi pot ra- 
pnrla încheierea lucrărilor de 
«emanat. Semănăturile 2SFC-2 
*■ fast folosite în acrecate cu 
cele 14 tractoare L-27 care zilnic 
introduc suh bmti cile 13-15 
hectare porumb de fiecare «emă- 
nătnure. Im buc u rător este fapta] 
<ă pe aceste tractoare, reparate 
in ai» «icrele S.M.A., lnrreaxă ti
neri ea Xicolae Sirhu. Safroo 
Mic to du Petre l-5-.bezxa. Aurel 
Gogea ««i Inaa Tajpe» rare lună 
de luai -rotesc «ă evrcuL? Zv- 
rin axnraee r* drpdkrv l «al
ierile a wei Iar trtur-

% -• urmr.-k ,'-tc-r<xa 
m l-tar** ană. -=« țui •_ te-

Cm aesțpr^M dm d-^- -
>«-> • — «.T-Aa-i p« »
irrvra. *■ M L. >ră ii n =tf*w-* 
toto.-Jb mn^uă »*2aL* >s
dmate. V tini sapwvî 4» a-te>t 
tam deoarrer numai la pnmul 
iHmestra plana] de vroituri a 

rexrîziî proporție de ’13 
la velă. De S.M A_-ueuț din
Boi anima anul ire^t: i-ș *Mt 
inmiaaș Ordonai Maurii clasa I 
pro«.ru reoUzănAe deovrtoite pri- 
> .*d piaw-ai de prudw* ;ie rit ti 
peai*n prud^fUe nbHouie ne 
< A P. deservise. Lucrări >• 
sate am iutilnâ! si ta S.M.A. Dtr- 
•icie vi Zlvfița care au tanămin 
•M porumbul pe 40 In sută dm 
«uprafata planificată.

OXTOIV MABI.VC

sau intransigenta 
revoluționară

Mihai Eminaseu, Ion Ghi- 
ea, George Crețtanu, 
Costache Negri, B. P. 

Hașdeu, Ion Barbu - 
evoca personalitatea Iul 

N. Bâlcescu

Miercuri. 25 aprilie, tova
rășul Nioolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, s-a întllnif cu 
Oliver Tambo, președinte al 
Congresului National African. 
(A.N.C.) din Africa de Sud, 
care vizitează țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

La întâlnire a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a realizat 
un schimb de informații și de 
vederi în legătură cu probleme 
de intere® comun privind dez
voltarea relațiilor bilaterale 
dintre P.C.R. și A.N.C., pre
cum și asupra unor aspecte ac
tuale ale situației internaționa
le, ale luptei popoarelor împo
triva imperialismului, colonia
lismului șj neocolonialbamului.

Președintele Congresului Na
țional African a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu pro
funda recunoștință pentru soli
daritatea manifestată, pentru 
sprijinul miritilateral pe care 
P.C.R., poporul român II acor
dă luptei Dopulației din Africa 
de Sud impotrha politicii de 
discriminare ra-uială si apar
theid, pentru libertate, demo
crație. profire® social și o via
ță demnă.

Relevindu-se creșterea conti
nuă a rolului șj influenței for
țelor revoluționare, progresiste 
sț democratice, a mișcărilor de 
eliberare națională, a întregu
lui front antiimoerialist în e- 
voluția vieții Dolitice a lumii 
rontemporane. s-a subliniat ne- 
' esita tea mobilizării si intensi
ficării luptei unite a DODoare- 
: p-rnru abolirea ultime Hr
■- kît a> colonialismului, pen- 
’"U iuhrdtrea ra<i.«mul'Ji si do- 

de apartheid, pentru e!i- 
----am rubiK>na<'.ă $i socială, 
’ =-tr-M £^-?_aa drenzuliji f5e- 
răr'ui ncr"*-* »*• a--i h^*s“ri li
ber------------------ r?>a der’.vtită-
ri! ml.î. —-~r năzuin

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
pe primarul orașului San Francisco

F’sr**-2.- ' - Consiliului d? 
2 - Reo-bik-h SoHaliste
- 1 - .4 țGvarâșul Nicolae

a prim::. mier uri
i- pe Joseph Alisto.

crașXu: S*n Fra .- 
«re s* iHă în tara noas- 

• » !?“r-o -n-â
A șa-Țî—.p-ii to'. Srășul Gheor- 

?’•* — -s- primaclI general al
C -fj- ± '-e

De i - *a, a ’. jat pari®

întîlnirea tovarășului Nicolae Ceausescu
» J

si a tovarășei Elena Ceausescu» » J

cu grupul de elevi americani „Young Columbus"
Președintele Conauiuiui de 

Stat, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, șl tovarășa Elena 
Ceausescu i-au întllnit. miercuri. 
25 aprilie, cu grupul de elevi 
d.r colegii din diferite regiuni 
ale Statelor Unite, la rugămin
tea tinerilor americani. Oaspe
ții, care yi-au manifestat dorin
ța de a cunoaște personal pe 
șeful statului român, l-au jn’Jm- 
pina» cu vie simpatie, cu bucurie 
și aplauze.

La InlRnire au participat to
varășii Ilie Verdeț, Dumitru Po
pescu, Cornel Burtică, Miron

în pagina a 5-a: .........
Cuvinful domnului 
Thomas Fergusson

Cuvinful tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

țelor și intereselor sale legiti
me.

Evocind vizita pe care a fă
cut-o anul trecut în opt țari a- 
fricane, întâlnirile și convorbi
rile cu conducători ai statelor 
care au pășit pe calea unei dez
voltări independente, ai mișcă
rilor de eliberare națională de 
pe acest continent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
principiile care călăuzesc poli
tica P.C.R., a Republicii So
cialiste România de spri
jinire fermă a luptei popoa
relor pentru emancipare națio
nală și socială, pentru indepen
dența politică si economică de
plină, pentru promovarea drep- 
Tuluj legitim de a folosi orice 
formă de luptă, inclusiv calea 
armată, pentru dobîndirea li

Leondard C. Meeker, ambasado
rul S.V.A. la București.

Mulțumind pentru întrevede
rea ce i-a fost arordată. prima
rul Joseph Alio?" a subliniat că 
locuitorii orașului .San Fran- 
risco păstrează o vie amintire 
Mzitei de acum trty ani a șefu
lui statului român, expresie a 
bunelor relații dintre cele doua 
popcare, a dorinței lor recipro

Constandneacu. Ștefan Andrei, 
precum și Virgil Cazacu, prîm- 
adjunct al ministrului educației 
și invățămîntului. Virgiliu Ra- 
dulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor.

A luat parte Leonard C. Me
eker. ambasadorul S.U.A. la 
București.

Au fost de fa(ă. de asemenea, 
pionieri ți elevi bucureșteni. cu 
care tinerii americani s-au cu
noscut, au legat prietenii în 
timpul șederii lor in Capitala 
țârii noastre. 

bertății, înlăturării oricărei for
me de dominație imperialistă, 
colonialistă gi neocolonialistă.

Secretarul general al P.C.R. 
a exprimat hotărlrea P.C.R., a 
poporului român de a acorda, 
in continuare, sprijinul lor de
plin — pe plan politic, diplo
matic, moral și mat?rial — 
mișcărilor de eliberare naționa
lă, popoarelor care Îl. !.“t îm
potriva regimurilor r.: L' din 
Rhodesia și Africa dc Su l.

S-a evidențiat, de comun a- 
cord, necesitatea înmulțirii e- 
forturijor pentru întărirea con
tinua a unității țărilor socia
liste. a statelor care au pășit 
pe calea unei dezvoltări inde
pendente. a tuturor forțelor re
voluționare. progresiste, a în
tregului front antiimperialist 

ce de a sp cunoaște mai bine.
La rlndui său. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a evocat cu 
plăcere impresiile despre vizita 
sa în California, în orașul San 
Francisco, despre întîlnirile a- 
vute cu locuitorii din această 
regiune a Statelor Unite-

întrevederea a prilejuit, In 
continuare, o convorbire cor
dială. în cadrul căreia a fost 
apreciată dezvoltarea poziții ă

Exprimînd satisfacția ți pro
funda gratitudine pentru onoa
rea de a fi primiți de șeful sta
tului român. Thomas Fergusson. 
vicepreședinte aj concernului 
de pre.Mi „Parade Publications*4, 
a rostit o «curtă alocuțiune și a 
inminat tovarășului Nicolae 
Ceausescu un mesaj din partea 
președintelui S.U.A,, Richard 
Nixon.

în continuare, numeroși elevi 
americani, care au trăit cu mul
tă căldură și emoție întîlnirea 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 

In lupta împotriva politicii de 
dominație, dictat și agresiune a 
imperialismului, pentru trium
ful cauzei păcii, libertății și 
progresului social al popoare
lor.

Consemnând cu satisfacție 
faptul că relațiile dintre P.C.R. 
Si A.N.C. s-au dezvoltat kub 
semnul prieteniei, solidarității 
militante, respectului și spriji
nului reciproc, cele două părți 
au reînnoit dorința lor de a în
tări relațiile bilaterale, contac
tele, schimbul de informații și 
de păreri, in Interesul luptei 
lor comune, in folosul cauzei 
forțelor antiimperialîste de pre
tutindeni.

Întîlnirea a avut loc intr-o 
ambianță de cordialitate șl pri
etenie.

a raporturilor româno-america- 
ne. Schimbul de opinii a relie
fat importanța contactelor și le
găturilor directe dintre orașele 
celor două țări în extinderea a- 
riei de cooperare economică din
tre România și S.U.A., în întă
rirea și adîncirea prieteniei din
tre popoarele român și ame
rican.

și tovarășa Elena Ceaușescu, 
le-au oferit cheile de aur ți 
steagul localităților natale, me
dalii comemorative ale unor e- 
venlmente din Istoria poporului 
american. mesaje din partea 
guvernatorilor statelor Florida 
si Mississippi, primarilor orașe
lor Chicago. Dallas. West Palm 
Beach si altor mari centre din 
Statele Unite, multe dintre ele 
adresînd șefului statului român 
rugămintea de a accepta titlul

(Continuare în pag. a V-a)

In timpul intilnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu fi a tovarășei Eleno Ceaușescu cu grupul de elevi americani „Young Columbus1
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125 de ani det la
revoluția din N. BÂLCESCU

sau intransigența re voluționară
Poate câ nicj unuf dintre pașoptiștii da prei 

plan nu s-a bucurat ide o faimâ poteuuiâ teoi 
mare decit cea a lui Nicolae Bâlce>cu. . Doar 
figura lui Avram lancu care a polarizat intens 
sufletul mulțimilor, il mai poate concura. Ceea 
c trebuie subliniat in cazul lui Nicolae Bdl- 
cescu este câ gloria s^ paatumâ nu s^ datorează 
vreunei descoperiri tirzii, vreunei inițiative cârtu- 
rârești care recompune din documente prâfuite 
un chip uitat. Nicoloe Bâlcescu nu este o des
coperire recentâ, un sigiliu aplicat ulterior 
revoluției de ta 'te ci o realitate simțitâ puternic 
do „c^uzații" acelei revoluții, T^iârul cu frunte 
Inallâ și ochi ardenți a impresionat prin asce
tismul existenței lui șl prin intransigența dâruirii. 
Era gata sâ facâ totul pentru patrie, gata s! 
moarâ pentru ea. Regrete doar câ nu l se oferâ 
ocazia unei fapte mărețe, Și atunci cind ea nu-< 
lese singurâ Înainte, pleacâ singur in intimpi- 
narea oi. A plecat In Transilvania pentru a da 
un țel comun celor douâ revoluții. A întrebuințat 
deghiiamente ce ni se pot pârea romantice, a 
fost prins de armata de intervenție ,i a reușit

.4 Kope. tcee te ofere grateRtetoz tetei pe cere 
e teteeo «te graera de pepene Rte0, tefere 
Mteteretep de un crez latele cseet wperior. tirtenrf 
•aram ei reratațtoteer ra -ncerco sâ ta-pVeascd 
pvte sote ceee ee ee raateea te Tioneteeree. te 
Seto tented t tecope sâ sene Isterie raate"ltor 
ete MiKel Vod* Veeerui

Is s»onto M e-e te—e Sera ecoe te «•«*-- 
>Irani. B tete Cte. re-< rar «Mreone ce e edra- 
rape atetezeraritete Soitele Au sen, deeera el ton 
Otoco V V. Atocsendrt. O Crereo-e p C Hegn. 
l-e tecMnet vereun p O BeMneeaeL AMnaive 
tai este pAsârwM cu praperae de M- Mepdeu. 
AL OdePeece p traaeee*. Ape. ste gaaareM 
ra rateeta cNpei de necon-c e* eâ*tarare . 
taserpoteS. tea leteu ra ratei decora el te 
esdeniceto hd ranute. Eween Jebotoane ■ eo 
ded.ee un poe«<. Corad Peeraraa ee zoraraora 
inspires de ol an rearan «seric » o pete de 
teotru, G. CMneacv ra sene Jutoee* hri 
N. MtoMcu^JleeBl «.Monee, eeeera os tree yi *

VrASWAW-

ION BARBU

::

B. P. HAȘDEU

„Bâlcescu, numai neuitatul BAlcescu, fu 
un adevârat istoric, lin adevârat uvrier șl 
artist al nostru ; dar vai, moartea il secera 
tocmai atunci cind crisalida devenia flutur 
Pe cind toți imberbii din juru-ne se laudă 
a fi ascultat pe ilustrațiunile profesorale 
de la Berlin fi de la Paris, fie-ne permis 
nouâ a avea o mindrie mult mai modesta : 
noi am auzit pe Bălcescu".

MIHAI BMINESCU

GEORGE CREȚEANU
Spuneocum, o, Românie I cine altul sâ citeascâ 
Va putea in strâlucita-ți veche carte vitejeasca I 
Cine altul sfi dea vlațâ va putea l-ai tâi eroi t 
El știa ca sâ pâtrunzâ In a timpului mistere. 
Sâ dea suflet la țârInâ, sâ dea vorbelor putere, 

cu a geniului scinteie sâ aprinzâ focu-n noi.
Cel puternici, spre răsplata, l-au Inchls porțile tale, 
L-au lâsat sâ pribegeascâ,-fi nici chiar țârinei sale, 
N-au voit adâpostire subt albastru-ți cer a da. 
Cind iși prevedea sfirșitul, el veni iar câtre tine, 
Nu un om, ci o biatâ umbrâ ofilita de suspine, 
Asteptind o îndulcire la amarul ce râbda.

nimic I ura nu doarme, nici cuno a ște Indurare ; 
fie mare,
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Ce-noeannâ I Asldzl psotrd eșli, din unghi, 
Rep«Hicil Raa^ Eepi'ire,
Meventel lnare, dngur |rancM ■

J Băk^iUKu. incepul de calendare.
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Dar ...... .  ........ ............... . .
Un proscris nu are vatrâ; oricît doru-i .
Orielt rana sa adIncâ, râzbunarea-i strigâ : Mergi I 
Du-te-n câile streine, te usucâ, te topește, 
Depărtat d-orice ființâ ce-al tâu suflet mai dorește, 
Mori i>. J.!....' - —- ---- • 1 ““in chinuri I nu mai este Dumnezeu pentru pribegi T. 

Cind ca tulburile valuri a torentului de ploaie, 
Generația aceasta, frâmintatâ de râzboaie 
Și de luptele civile, la urmași va face loc, - 
Atunci cei ce-n liniștire vor citi a noastre-anale, 
Vor veni sâ se închine cu respect țârinei tale, 
Amirind a ta științe ș-al tâu suflet plin de foc.

Precum marmora de Paros de un Fidlas lucratâ, 
Dacâ-n vlisbavuși o soartâ zvînturatâ ți amarâ, 
Astfel operile tale mai frumoase vor pârea ; 
Intr-o zi muma românâ, vrind bravura strâmoșeascâ 
La copiii sâi s-arate, ii va pune sâ citeascâ 
Paginile-ți aurite, ș-a lor inimi vor bâtea.

Renumirea-ți o sâ creascâ cit va crește astâ țarâ 
Dacâ-n viaț-avuși o soartâ z^îî^^^^tâ și amarâ. 
Cel puțin lâsași un nume ce vom ști a respecta. 
El devizâ de-nfrâțire pentru noi poate sâ a fie, 
Și exemplu de virtute, și model de bârbâție, 
Pentru ciți faptele tale vor voi a imita.
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_ Ma Bilrearu tfnir de o 
eaeple— delicatL o fiziono- 
roe blinda p «mpahcl, intrat 
foarte de timpuriu fn serviciul 
■mirtar ca ranker, era arestat și 
dat In judecata unui consiliu de 
râzboi. ea culpabil de Inaltâ trâ- 
dara

Se dovediaț ci merseae de 
«ml mcW ari In casâ lâ Miticâ 
F ilipeecc. d fâenaa cunopințl 
cu dascâlul francez Vailtent și câ 
eam tax eu câpitanul Devois ; 
am fncâ fi mai mdl: se știa

câ la cazarmâ aduna pe lingâ 
dlnsul, In orele de recreație, mai 
mulți sergenți și soldați, cSrora le 
povestea despre vitejiile Româ
nilor In luptele cu Turcii, cu 
TStarii, cu Ungurii și cu Lehii, 
de pe vremile lui Mircea, lui Mi
hai și lui Ștefan ; ba chiar li In- 
vâța sâ scrie și sâ citeascâ.

Nicu Bâlcescu avea o mare 
dorinț! d'a Invița dotat cu în
lesnire și aplicațiune la studii, 
inteligent, ardent și entuziast, 
predilecțiunea lui era cu deose
bire pentru studiile istorice și 
mai ales pentru partea militarâ 
• istoriei.

Avea credința câ România nu 
se va putea ridica declt prin 
arme și câ Românii trebuia cu 
orice preț sâ se arate pe un clmp 
de bâtaie și sâ dea dovezi de 
vitejie, si se afirme ca națiune; 
idee pe care o vedem dominînd 
d-alungul In toate scrierile sale.

Din „Scrisori câtre V. Ale- 
—ndri".
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Tof lucește o fâclie de prietene scintei 
Pe a câror micâ pară, tu drept pravâț
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MAMKSTÂRI COmCRAH MIVERSAMI 
fVENIMENinOR REVOIUJIOMUE 

IM 1848
• La cluburile Uzinelor *• 

autocamioane, tractoare și rul
menți, la Palatul culturii și Im 
«Uile de culturâ ale uzinei Hi 
drome^n^, In Intreprinderea 
de construcții și alte unitâți din 
Brașov au fost prezentate confe
rințe și prelegeri consacrate re
voluției burghezo-democratice 
de acum 125 de ani. Im cadrul 
bibliotecii municipale și filiale 
lor acesteia au fost organizate 
expoziții de documente șl foto
grafii InfâțișIMd aspecte din re
voluția de la 1848 In Țara Ro- 
mâMeascâ, Transilvania și Mol
dova.
• La Biblioteca „V. A. Ure- 

chia" din Galați a fost deschi- 
sâ o expoziție omaglaU de car
te, documente de epocâ, periodi
ce, stampe, fotografii șiftoMco* 
pii oglindind evenimentele de la 
1848. Printre exponate figurea- 
zâ un exemplar original oi 
„Proclamației de la Islaz'*, „Le
topisețul Țârii Moldovei, publi

cat pentru IntIiași datâ de Mi
hail KogălnlceaMurt, „Glasul po- 
forului sub despotism1*, al lui 
ancu Vâcâreacu, publicat tn 

1821 și alte piese de valoare.

• Evocări Itchinate vieții șI 
activitâții revoluționare a lui 
Nicolae Bâlcescu șl Eftimie 
Murgu au avut loc la Tomeștl 
șl Berescâu Mare, iar la Bu- 
zlaș și SItnlcolau Mare, a 
fost prezentat montajul cine
matografic „Revoluția de la 
1848 — paglhâ glorioasâ In is
toria neamului nostru".

• La Fabrica de mobilâ din 
Fâlticeni a avut ioc un simpo
zion in cadrul cârula a foat re- 
levatâ semnificația actului re
voluționar de acum 125 de ani 
șl personalitățile care s-au sl- 
luat pe poalțli Inalntate ln ifi- 
fâptulrea idealului generației 

pașoptiste.

DOI EROI
(Urmart din pag. I)

alta ? Nici un eveniment is- 
toric-politic nu poate fi tre
cut cu vederea fără a provo
ca o rea înțelegere asupra 
istoriei noastre. Avînd în ve
dere una din coordonatele 
noastre sufletești eu cred că 
pînă și acțiunea spontană a 
vreunui haiduc va fi avut 
importanță, nu atît prin bra
vura însăți, cit prin ecoul
și legenda ei. Comemorarea 
unor evenimente mari te pune 
dintr-odată In fața alterna
tivei de a-l prefera pe unul 
sau altul din eroi. Din par
te-mi, pentru credința cu
care ț-au servit poporul, 
Avram lancu și Nicolae Băl- 
cescu se bucură de cea mai 
înaltă stimă, ei au într-a^e- 
văr aura eroilor populari, 
nul vizionar, celălalt mai 
învățat, dar la fel de dăruiți 
revoluției, poporul care i-a 
zămislit din aceeași lucrare de 
„optsprezece veoc^t^r"" n-are
a-și cere scuze pentru nici 
unul, fiindcă ei sini chiar 
eroii săi. Pe culmi la focul 
ce acoperea cu umbra fiecă
rui cal un munte unde se vOr 
fi înidnit pentru a împăca 
două idei de a fi ale revolu
ției, lancu si Bălcescu s-au 
înțeles. li iubesc, cum spu
neam, pe acești doi conducă
tori ai r^oluției pentru că
viața lot ilustrează cum nu 
se poate mai bine nu numai 
un exemplu de participare, 
ci chiar ceea ce s-a întimplat 
cu revoluția în urma inter
venției reaicțiunii. Dacă-i ade
vărat că revoluția a fost în- 
frtntă atunci, este și mai ade
vărat că în timp revoluția de 
la 1848 este învingătoare, 
principiile ei, cele mai multe, 
au primit rezolvare iar con
ducători ca lancu și Bălcescu

au învins timpul. Tineri, fără 
a fi depășit 30 de ani, tine
rețea lor s-a con^:umat în focul 
idealului de libertate și so
cială și, mai ales, națională. Că 
Bălcescu a fost cel mai aute^n- 
tio reprezentant al revoluției 
în Muntenia nu rămîne nici 
o îndoială, dacă ne gindim 
numai cit de simptomatic este 
faptul că doar lui nu i s-a 
permis întoarcerea în patrie 
din exil. Ce va fi simțit Băl
cescu atunci cind, ajuns la 
un pas de pămîntul țării, a 
fost silit să urce iar pe vasul 
ce-l ducea să moară ? Ce vi
olentă melancolie se va fi 
născut în sufletul lancului 
atunci cind întllnea un om 
înhămat la o tileagă tn care-și 
purta sărăcia, și căruia lup
tătorul i-a str^/^tu: „Nu de 
aceea am luptat să te văd 
pe tine în loc de animd de 
povară r

Aceeași neînvinsă amără
ciune l^ gîndul că poporul 
nu s-a eliberat reiese și din 
cîteva rlnduri memorabile ale 
lui : „Mi sg rupe
inima dnd gtndesc că vor 
veni poate vremuri dorite, 
fără ca să fiu eu d^ nici ut 
folos țării, nici cu sabia, nici 
cu condeiu, nici cu gura. Să 
stau să privesc ca un

Revoluția de la 1848 are 
meritul incontestabil de a fi 
fost începutul României mo
derne. Entuziasmul pentru un 
ide^ și dăruirea de sine dim
preună și cu alte id^i ale 
revoluției de la 1848 pot con
stitui și azi exemple înălță
toare pentru generațiile tine*, 
re. îndemnul lui Stmion 
Bărnuțiu către ri^oluționarii 
de la 1848 poate fi indus in 
programele cele mai revolu
ționare : „Țineți cu poporul 
toți, ca să nu rătăciți, pentru 
că poporul nu se abate de 
la natură !u
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Prof. D. Godini I Elevul ideal 
tu este cel care are chiar zece 
la toate materiile, pentru câ Im- 
vațâ pe de rost, ci elevul care 
gIndește.

Prof. C. Marinescu ; Mie, co 
dascâi vechi, elevul care-ml pla
ce cel mai mult, pe care-1 con
sider cel mal eficient, este cel 
care s-a descoperit pe el, care 
știe ce vrea. Elevul care s-a 
descoperit Im momentul Im care 
l-am cunoscut, sau cind am co
laborat, sau Înainte. Elevul ca- 
re-și organlzeazâ viața strict și 
acționeazâ onest.

Acad. Gr. Moisll I Elevul ideal 
este cel care peste zece ani de
vine cetâțeatul ideal...

Mircea Ban, elev : Dumnea- 
voastrâ ați ridicat aici proble
ma unul tip de elev, a unul tip 
de profesor. Eu Ii vâd Impreunâ. 
Profesorul sâ-i cultive spiritul, 
sâ-l educe, elevul sâ-l fie cola
borator. Mi-a plâcut ce-ațl spus 
dumneavoastrâ, tovarâșe acade
mician, câ un profesor bun la 
programa șl manualul, subllnla- 
zâ șl noteazâ, extrage șl-i oferâ 
elevului ceea ce are absolut ne
voie pentru cultura sa.

Acad. Gr. Moisll : Im faculta
te nu toți studenții sInt buni, 
dar avem mulți studenți foarte 
buni. Inseamtâ câ avem pro
fesori buni, dacâ produsul lor 
este but. Elevii de azi sInt Im 
mod sigur mal buni decît pro
fesorii care existau acum 20 
de ani. Eu am aflat, de plldâ, 
câ studenții din anul I de acum 
sInt mal buni decIt cel de anii 
trecuți.

Prof. C. Ottescu : Ml se pare 
important câ acum In lMvăță- 
mInt noi putem ridica ștacheta 
exigenței.

Acad. Gr. Moisll : Nu vor prea 
mulți tineri sâ devlnâ profe
sori ? Nu vor pentru câ elevul 
cunoaște cel mal bite meseria 
de profesor, el știe cItâ bâtaie 
de cap l-a dat profesorului sâu, 
cIt l-a sIcIlt. Șl se gIndește sâ 
nu fie sIcIlt de viitorii lui 
elevi. Mal tIrziu, Insâ, Ișl va da 
seama cIte satisfacții sInt din
colo de aceste diflcultâțl.

A. Severin, elev • Dupâ mine, 
profesorul ideal este acela care 
de la catedrâ nu-l spune ele
vului totul. Nu, un profesor l- 
deal emite de la catedrâ im

pulsuri pentru studiu. IteIt tu. 
elev, sâ te duci acasâ sub impre
sia cItorva lucruri pe care pro
fesorul ti le-a spus, cu dorința 
extraordinarâ de a deschide 
cartea șl caietul. Asta Inseamtâ 
Intr-adevăr t^-ți dezvolți gît- 
direa.

Acad. Gr. Moisil : Așadar, pro
fesorul but este aceU car» nu-ți 
spune prea multe,.

A. Severlt : Se știe câ. de 
multe ori sItt matematicieni »x- 
celetțl, dar care ca profesori 
tu dau rezultate, șl sInt mate
maticieni relativ mal slabi, dar 
ca profesori dau rezultat» ex
celenta

Prof. F. Halca : Elevul are 
dreptate. Pentru profesor tu 
este suficient sâ fie specialist, el 
trebuie sâ fie sl pedagog șl psi
holog. Asta nu Inseamtâ câ ple
dez pentru un profesor medio
cru In specialitate, nu. iar dacâ 
mai avem acum asemenea pro
fesori care, totuși sInt butl pe
dagogi, sâ ne strâduim sâ le 
rldlcâm șl gradul de speciali
zare.

Prof. Ottescu : S-a discutat 
aici câ tu cel mal buni tineri 
devin profesori de liceu cInd 
termltâ facultatea. Pe de altâ 
parte, dacâ ajung profesori, toți 
directorii de școli Ii Incadreazâ 
la Itceput sâ predea la clase 
mici, iar pe profesorii mal It 
vIrstâ, la clase mari. Or, cla
sele mici sItt mal dificile, cer 
profesorului o mai mare expe- 
rlențâ pedagoglcâ. Im același 
timp, Itsâ, cel tineri dețin o 
pregâtire de specialitate mal ac- 
tualâ, mai aproplatâ de cerin
țele impuse de programa cla
selor mari. Problema ar trebui 
reglementatâ.

Acad. Gr. Moisll I Cred câ 
problema este alta t i se pare 
profesorului mal nobil sâ pre
dea o materie mal grea, dove
dind prin asta câ are cunoștin
țe. Im universitate, pot sâ dau 
orlcârul tInâr sâ facâ un curs 
din ultimul at, dar cu ut curs 
pentru atul I nu se mai 
IttImplâ același lucru. în 
liceu, problema este mal com- 
pllcatâ din acest punct de ve
dere. Eu, de plldâ, n-aș In- 
drâzil sâ țiu lecții la clasele 
elementare : tu mal știu sâ pre
dau tabla Itmulțlrii, știu cIt fac 
7 ori 8, dar nu știu cum sâ 

vorbesc copdo? ca sâ-l dear- 
mln sâ l-țo'moâ acess lucru.

M. Ban : Dec aștaeț: dM- 
neav^^t^ un profesor are pre
gătirea lui, naâșoainia hu, dar. 
Im plus, sțxoM ea. trebuie sâ cu- 
toascâ u sâ pâtr^-indâ Im inti
mitatea. Ia E.odul âe vlațâ și 
pMCibilitătt}e de runo^era ale 
elevului. Locr^urtle arestee tre
buie discutaie aMaliIa*e pentru 
a se rezolva problema raporta- 

masa ROTUNDĂ a „SCÎNTEII TINERETULI^I“ Academicianul 
GRIGORE MOISIL

intr-un dialog cu viitori bacalaureați și profesorii lor

CE ÎNSEAMNĂ, AZI,
A FI ELEV IDEAL

rllor dintre elevi ți profesori, 
dar șl cea a suprasolicitărilor la 
care sIttem supuși.

Acad. Gr. Moisll : Te referi 
la oalltâțile umane ale profe
sorului. dar tu poți face lecții 
tumal cu calltâțl umane. Im 
mod sigur, profesorul ideal exls- 
tâ. poate tu In numâr atIt de 
mare cIt am dori noi.

V. Ion ițâ. elev : Putem fi toi 
elevi ideali șl pot fi profesorii 
noștri ideali, dar ce te faci câ 
la facultate, cItd vrei sâ intri, 
cerințele depâșesc programa de 
liceu. Mâ Intorc la aceastâ ches
tiune pentru câ ne ^âmIntâ 
— uneori problemele Ii de- 
pâșesc șl pe profesorii noș
tri. Practic noi alegem so
luția : renunțâm sâ mai fim 
elevii ideali care ișl ît-

eatesre feratei și ne 
lucru.

Acad. Gr. Monsil : Fârâ Itdo- 
lalâ. ■rebuie interzis la admi
terea la facultate sâ se depâ- 
șeascâ programa de liceu șl sâ 
se aM-uleze axomenul cind o 
chestlate tn se aflâ in pr^ra- 
mâ. Iiteiâ eu, de exemplu, pun 
randldaților o chestiune : utul 
Iml râipunde mal adine, altul 
mal puțin adlte, șl se ridica 
problema trierii — pentru câ 

asta ut concurs șl slnt locuri 
limitate — ți atunci e normal 
sâ-l aleg pe cel ce g^Indește mai 
adlte. Eu, ca examinator, mu 
pot si te examinez decIt cum 
se cere. Dacâ mata vil țl-mi 
spui i „Uite, profesorul de ma
tematici a lipsit tot anul fllndcâ 
el n-a vrut sâ vltâ In satul meu, 
eu n-am ce sâ fac, comunic la 
minister situația, dar nu pot 
sâ-ți eer mal puțin. Nu pot sâ-țl 
cer mal puțin nici dacâ-mi spui 
câ tata n-a vrut ori t-a putut 
sâ-țl dea bani pentru cartea cu
tare. Același Moisll, ca om, te 
Ințelege, poate Itoerca ceva, dar 
ca examinator, t-are o» face. 
Șl atunci acel triaj ideal mu 
poate avea loc. Eu M-am cum 
sâ decretez râ mata, care al 
terminat liceul, poți devetl un 
mare matematician. Pot sâ vâd 

câ elevul ri-.âeste bine, mal bi
te decIt altul, șl-i dau o totâ 
mal mare. Ce fac insâ cu acela 
care mi-a dat teza goaiâ sau 
aproape goalâ șl la oral aproape 
cî a tâcut, dar se vedea dlt 
puținul pe care l-a spus câ știe 
sâ gIr.deaaci ' Cred câ o comi
sie de examen trebuie sâ albâ 
libertatea sâ trleIa șl numârul 
tinerilor care ar putea ittra ln 
facultate, dar tu au avut con
diții sâ se pregâteascâ la fel 

ca ceilalți. Ar exista soluția 
sâ poatâ repeta ultima rlasâ de 
liceu, sau sâ mal tacâ cIteva 
iuti de pregâtire speclalâ.

Prof. F. Halca : Ar fl ut cIș- 
tlg dacâ at. organiza clase de 
recuperare, nu sâ le numim așa, 
dar sâ albâ acest scop. E vorba 
mu de clase pentru elevi care nu 
Itvațâ șl râmIn din vita lor, a 
lipsei de efort, corlgeMțl țl repe- 
taMțl, ci pentru acel elevi care 
râmIn In urmâ datoritâ altor 
cauze. Deci, pentru elevii pe 
care școala Il deplsteazâ ca fiind 
dotați pentru IMvâțâturâ. Eu aș 
merge pInâ acolo IncIt aș orga
niza In școalâ un lMvățămlMt 
prelungit. Prlntr-ut IMvâțâmlMt 
prelungit, elevii și-ar putea pre- 
gâtl la școalâ lec-țille Itci cInd 
ajung acasâ sâ fie complet ell- 
berațl de grija lecțiilor, sâ lu

creze pentru el, ce le place, sâ 
se odlhneascâ.

Frof. n. lancu : PInâ una alta. 
Ia medlclnâ, de plldâ, ut elev 
tu ittrâ cu ceea ce Im 
manualul de anatomie, el Inva- 
țâ dupâ cursuri universitare.

Prof. F. Halca : Am ajuns a
colo IncIt șl olimpiadele depâ- 
șesc programele școLare, iar 
profesorul care vrea sâ obțlnâ 
eu elevii rezultate bune, Il pre- 

gâtește Im plus. De ce, cItd ele
vul ar trebui sâ facâ la concurs 
dovada talentului, a lMcllMațiai 
pentru materia respective ? De 
ce la cursurile de pregâtire or
ganizate la Polltehnlcâ elevului 
i se dau probleme peste progra
ma liceului ? De fapt, cel ce fac 
cu el cursuri de pregătire ade
sea tlcl mu știu ce se cere In 
școalâ. Universitarii se ImîIImosc 
rar cu școala sâ se punâ de 
acord.

Im altâ ordine de idei mâ sur
prinde de ce acțlotâm Incet 
It adoptarea mijloacelor mo- 
derMe de IMvâțămlntt Mâcar la 
lecțiile recapitulative ar trebui 
sâ folosim lMvățămlMtul pro
gramat. SIntem conștiențl câ ele
vii au mult de lucru, mult de 
C^t^tit dar școala nu-l Învațâ, de 
plldâ, nici mâcar o metodâ de 
citire rapldâ.

A. Severin : S-a spus aici câ 
trebuie schimhat sistemul de 
admitere It facultate, dar de ce 
tu ne gIndim la sistemul de Im- 
vâțămlnî liceal ? Im liceu tre
buie sâ se dezvolte personalita
tea elevului. Nu concep ca un 
om al socieitâțll noastre sâ fie 
un foarte bun matematician, șl 
attt. Pentru câ, acum, dacâ vrea 
sâ facâ matematlcâ elevul Iși 
sacrlficâ din culturâ. Poate câ 
e cazul celor din clasele spe
ciale...

A. Zlncâ, elev : Clasele spe
ciale fac o totâ aparte Intr-ut 
liceu de culturâ generalâ. Acolo 
situația la lnvâțătură este bunâ 
pentru câ, acestea Il adutâ pe 
toți elevii buni. Cred câ ar tre
bui sâ se lMfiiMțeza niște licee 
cu profil de matematlcâ, flzlcâ, 
umanist, — asta In afara li
ceelor industriale — iar In rest 
sâ fie de culturâ generaiâ.

Acad. Gr. Moiisl: Dumneata 
al spus câ elevii cel mal buni 
sInt la secția realâ.

A. Zlncâ ; Nu, la clasele spe
ciale.

Acad. Gr. Moisll : Deci, omul 
vrea sâ se ducâ la clasa spe- 
clalâ sau la secția realâ șl dacâ 
tu poate se duce la secția uma- 
Mistâ ?

A. Zlncâ : Noi avem o fatâ, 
o elevâ foarte buMâ care a fost 
trecutâ dlt oficiu la clasa spe- 
clalâ, pe baza mediilor obținute 
Intr-a IX-a. A stat acolo o pe- 
rloadâ. t-a suportat — fâcea 
15 ore de matematlcâ, a trecut 
la real ; t-a suportat nici acolo 
șl s-a dus la uman.

Prof. C. Marinescu : Clasele 
speciale adutâ toți elevii foar
te butl dintr-un liceu șl lasâ 
celelalte clase fârâ acele vlr- 
furl care emuleazâ colectivul, 
Intr-un liceu de profil s-ar adu
na elevii foarte speciali, foarte 
dotați Clasele speciale de acum 
nu cuprind tumal pe cel foarte 
dotați.

Acad. Gr. Molisl : Vreau sâ 
Intreb un lucru : credeți câ e 
mal bine pentru elevii oblștuiți 
sâ albâ colegi care sâ le arate 
la tot pasul, prin rezultatele lor, 

câ ei tu fac parte din rIndul 
acestor vIrfuri, sau e mai bine 
ca elevii obișnuiți sâ^ț râmIMâ In
tre el ?

A. Severin : Nu e simplu de 
explicat. SInt vIrfuri care trag 
clasa dupâ ele, o rldlcâ, și sInt 
situații cInd clasa trage vIrfu- 
rlle la fund, IntrucIt profesorul 
nu se poate ridica la nivelul cel 
mai Inalt In predare, pentru câ 
riscâ sâ râmInâ neInțeles de 
clasâ. Atunci el trebuie sâ co
boare la nivelul mediu șl, vrtndA- 
tevrInd, plafoneazâ vIrfurlle. 
Dar in clasele speciale se creea- 
zâ șl o atmosferâ de vedetism.

Prof. D. Godini : Nu sInt de 
acord cu elevul Zlncâ, sâ des- 
filnțăm clasele speciale. Ele au 
un rol stimulativ In cadrul ace
leiași școli.

Acad. Gr. Moisil : Se poate 
IntImplâ șl așa, — cum spunea 
mai Inalnte Adrian Severin, — 
ca cel din clasele speciale sâ 
devltâ niște vedete. Dar tu asta 
e problema, cl alta : cum sâ 
facem dlt aceste clase adevâra- 
te clase speciale, care sâ-l o- 
biștulascâ pe elevi s! glndeas- 
c! mal bite, mai repede, mai 
adInc.

Prof. F. Halca : La ora actua- 
lâ, clasâ speclalâ s-a banalizat 
oarecum, flecare liceu avInd 
ambiția sâ-șl facâ asemenea cla
se, chiar dacâ tu are de unde 
selecționa elevii. La urma urme
lor, poate nici n-ar trebui sâ-i 
spunem clasâ speclalâ, fiind o 
dlferențâ micâ de ore ți pro- 
gramâ. Ut liceu ar fi altceva, 
s-ar putea face ut liceu inter
nat, cu dotare țl programâ spe
ciale, ^re sâ reuneascâ vâr
furile.

Asupra unui asemenea mate
rial documentar meritâ reflec
tat. SInt idei, Întrebâri, obser
vații. sugestii venite de la pro
fesori șl elevi, stlrnlte de inte
resul atIt de viu pentru lumea 
școlii, al academicianului Grl- 
gore Moisil, care sugereazâ con
tinuarea discuției.

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU
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Creația tehnico-științificg a 
tineretului, ca preocupare de 
mare importanță înscrisă în a- 
gendele de lucru ale organiza
țiilor U.T.C., nu mai are nevoie, 
mai aleg in etapa actuală, de o 
argumentare a necesității, lată 
de ce ne-am propus să investi
găm 
cest 
zatii 
(ieri 
proiectări din Capitală,

Primul popas l-am făcut la 
Uzina de reparații. Cercul tînă- 
rului inovator ce tși desfășoară 
activitatea aici sub îndrumarea 
comitetului U.T.C. pe uzină re
unește în rindurile sale munci
tori, tehnicieni și ingineri, pa
sionați ai tehnicii.

progresele realizate in a- 
domeniu în cîteva organi- 
U.T.C. ale unor intreprln- 
și institute de cercetări și

preocupare, aveam sft 
concretizat In ultima 
realizarea a nu mai 

5 mașini agregate si

— Principala preocupare a 
membrilor cercului nostru, mă 
informează in^. Cnstică Dima. 
secretarul comitetului U.T.C. al 
uzinei, este rezolvarea, prin in
termediul autoutilării, a unor 
probleme dificile ale producției. 
Importanța rezolvării unor ase
menea probleme este evidentă, 
mal ales în condițiile în care 
uzina noastră își profilează tot 
mai mult activitatea pe con
strucția de utilaj greu pentru 
construcții.

Această 
aflu, s-a 
vreme în 
puțin de 
utilaje. înlocuind importuri cos
tisitoare, ele asigură rezolvarea 
unor probleme stringente. Astfel, 
mașina de debitat prin fricțiune, 
concepută și construită de ti
nerii ingineri Grigore Covăcescu, 
Petre Covaci, Ion Nfcoda șl de 
tehnicianul Mircea Grigoresru, 
aduce economii de paste 150 000 
lei anual. O eficiență similară 
are și mașina de sudat sub flux, 
realizată de Inginerul CosticS 
Dima : economiile obținute a« 
cifrează la peste 200 000 lei a- 

■oual.
Cercul tinerilor inovatori ți-a 

propus și pentru acest an obiec
tive la fel de ambițioase. Sînt 
deja în fază de proiectare uti
laje extrem de necesare uzinei. 
Prin realizarea lor cu forțe pro
prii, pe baza planurilor elabo-

4
4
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In zootehnia unităților agricole —maximele 
de anul trecut, producții medii în 1973

LA FIECARE TREI LUNI
SE REALIZEAZĂ PRO
DUCȚIA PLANIFICATA

SI PENTRU A PATRA
Pentru cooperatorii din M1R- 

ȘANI, zootehnia este sector prin
cipal de producție, iar realiză
rile plasează unitatea pe unul 
din locurile fruntașe în între
cerea ce se desfășoară în jude
țul Dolj.

„Angajamentul nostru prevede 
îndeplinirea planului cincinal în 
patru ani și patru luni. Firesc 
deci ca ceea ce face fiecare 
dintre noi, în fiecare minut, sa 
fie considerat ca deosebit de 
important. De aceea noi, cei 
treizeci și cinci de îngrijitori- 
mulgători ai cooperativei ne și 
întrecem ca sa obținem o pro
ducție cît mai mare. ” 
cește spornic, 
mai bun 
ale noastre", 
lui Marin 
Mîrșani, 
vecinul a 
competiție 
pentru mai ieftin, 
nimeni sub cifra planificată, dar 
oamenii sînt continuu nemulțu
miți. „Dacă în același grajd, de 
la animale de-o rasă și cu furaje 
luate din aceeași magazie Ion 
Dragan, Ion Gh. Burada, Con
stantin Pîrvu $i Ion Dobre obțin 
lapte mai mult de la animalele

Se mun- 
realizările celui 

ne străduim să fie și 
Cuvintele aparțin 

Marinică. Iar aici, la 
ambiția 
declanșaL 

pentru

de a depăși 
cea mai vie 
mai mult,
Nu se afla

UN FOTO-REPORTAJ DESPRE

TINERII
CARE CREEAZĂ

TEHNICA NOUĂli

rate de tineri, se vor evita im
porturi destul de costisitoare : 
estimativ, cheltuielile vor fi re
duse cu col puțin 500 000 de lei. 
Mai mult, unele dintre utilajele 
ce se vor realiza au caracter 
de noutate mondială, planurile 
lor fiind în curs de brevetare la 
O.S.I.M.

O discuție între cițiva dintre 
membrii cercului cu privire la 
adoptarea celei mai bune vari
ante constructive a fost sur
prinsă de obiectivul aparatului 
nostru de fotografiat (foto 1)-

Aceeași atmosferă de emulație 

lor, asta înseamnă că posibilități 
avem toți. și datoria noastră 
este să le punem în valoare. în 
interesul nostru, al cooperativei 
și al țării", a adăugat Constan
tin Vava. Și îngrijitorii — 12 
dintre ei sînt uteciști — au în
ceput să urmărească drumul fie
cărui gram de furaj. Cîte o ca
meră din capătul grajdurilor a 
fost amenajată ca bucătărie fu
rajeră. în acest fel, randamentul 
fiecărui kilogram de furaj a 
crescut cu peste 40 la sută. Și 
tot ei, îngrijitorii, au pus mina 
și au grăbit cu cîteva luni in
troducerea apei în grajduri, au 
făcut iestele din beton și au se
mănat cu furaje verzi pînă și 
ultimul metru pătrat de teren 
din preajma grajdurilor. Zece 
hectare în total care constituie 
stocul tampon pentru zilele cu 
ploaie, cînd nu se poate ajunge 
în cîmp, la pășune sau la semă
naturile cu borceaguri. Au apli
cat lucrări complexe pe cele o 
sută cincizeci de hectare de pă
șuni, creînd posibilitatea dublă
rii producției de masa verde. 
Tdeea îngrijitorilor uteciști din 
județul Vîlcea • în zootehnia 
fiecărei unități agricole — ma
ximele de anul trecut, producții

domnește și la U.M.G.B., unde 
Își desfășoară activitatea un cerc 
al creației tehnico-științifice s 
tineretului format din peste TD 
de membri. Eficiența activității 
acestui cerc poate fi pe deplin 
ilustrată prin cîteva cifre : cele 
14 inovații aplicate în producție 
in cursul anului trecut au adus 
uzinei economii de aproape 
1 000 000 de lei. Pentru anul a- 
cesta tinerii s-au angajat să du
bleze suma.

Unul dintre animatorii acestei 
activități este tehnicianul Emil 
Marian, pe care l-am întâlnit in 

medii in 1973 a devenit aici 
cuvin l de ordine. Calcule și-au 
făcut toți, iar ca etalon au fost 
luate, în fiecare adăpost, media 
producțiilor celor mai bune două 
loturi. „M-am comparat cu 
Constantin Pîrvu, se destăinuie 
utecistul Nicolae Marinică. De 
la lotul de care îngrijește, el ob
ține lunar 5 100 de litri, iar eu 
numai 4 000. într-un an dife
rența poate ajunge la douăspre
zece mii de litri... Mi-a fost 
un pic jenă, dar mi-am luat 
inima în dinți și m-am dus 
ucenicul lui. Luna februarie 
toată m-am scuiat mai devreme 
și m-am culcat mai tîrziu. dar 
am lucrat cîte 2—3 ore din zi 
alături de el, la furajarea și în
grijirea animalelor. Am desco
perit multe lucruri pe care eu 
nu le făceam. Avea tot timpul 
grijă ca mișcările să-i fie mai 
încete atunci cînd se afla lîngă 
animal ; niciodată nu ieșea din 
grajd pînă cînd animalele nu 
consumau tainurile de concen
trate. Și, fu plus, cerceta reac
ția fiecărui animal la sporul de 
furaje. A ajuns pînă la tovarășul 
președinte și la șeful fermei cu 
observațiile lui, cerînd suplimen
tarea rațiilor. L-am imitat în

timp ce definitiva, la planșetă, 
planurile ultimei sale invenții 
(foto 2). Realizată în colaborare 
eu ing. I«an Dims, pompa hi
draulică cu reglare automată a 
debitului, pe care au con- 
;*put-o cei doi tineri, este în 
prezer.t în curs dp hrevetare la 
O.S.I.M. Aplicarea aepstei in
venții va evita cheltuirea unor 
• -me însemnate pentru achizi
ționarea din import a unor uti
laje care nu ating parametri 
noului produs românesc. După 
cum mi-a explicat interlocuto
rul meu, pe ..șantierul de lu
cru- ai aceluiași tandem *e 
mai afla încă două inovații care 
vor pe-mite sistarea ‘.mportului 
de sru’.e pen*ru d:rr.<o''.sionarea 
uaor «jbaraamble ia la gene
ratorul de X» MW.

Am de asemenea, oasoeți: 
tinerilor pasionați de știință si 
tehnică de la Institutul de stu
dii și proiectări energetice. Pen
tru aceștia, comisia profesională 
a comitetului U.T.C. editează 
un buletin lunar de Informare.

Se poate constata la I.S.P.E. 
că tinerețea se armonizează 
perfect cu îndrăzneala creatoa
re, cu abordarea și rezolvarea 
unor probleme dificile ale ener
geticii. Mărturie în acest sens 
stau și lucrările celor 12 tineri 
«pecialiști prezentate în cadrul 
recentei sesiuni de comunicări 
tehnico-științifice a tinerilor 
energeticieni. Iată numai clteva 
exemple. Inginerii Angela Hal- 
don și Sorin Levi sînt autorii 
unul studiu privitor la eficiența 
economică a racordării locuin
țelor mici din București la sis
temul de termoficare al orașu- 

■ ■■

C.A.P. Stoicănești, județul Olt: 
fiziologică a celui mai productiv

toate. în martie și în primele 
două decade ale lunii aprilie am 
reușit să mă apropii cu produc
țiile de lapte de realizările to
varășului Pîrvu. Și, cifrele mele 
sînt acum în creștere. In „ogra
da" vecinului au fost sfătuiți să 
privească și ceilalți care alcă
tuiesc plutonul... codașilor, deși 
realizările obținute erau supe
rioare planului. în același timp, 
în cadrul zootehniei a fost orga
nizat ciclul de comunicări știin
țifice și dezbateri patronat de 
către catedra de specialitate de 
la Facultatea de agricultură din 
Craiova. îngrijitorii au fost pro
gramați, pe unii pentru a parti
cipa la schimburile de experien
ță organizate la întreprinderile 
agricole de stat apropiate și la 
Stațiunea experimentală Șimnic. 
Au fost realizate multiple obser
vații asupra stării fiziologice a 
fiecărui animal. Au fost astfel i- 
dentificate 558 de animale „foar
te bune" pentru producție și 11(1 
juninci optime pentru nucleul de 

lui. în afara îmbunătățirii con
fortului, aplicarea soluțiilor 
propuse de tinerii specialiști 
aduce o reducere de 50 la sută 
a costului încălzirii. Numai în 
cazul cartierului Steaua se pot 
economisi anual peste fl 000 tone 
combustibili convenționali. De 
un mare interes sînt și studiile 
efectuate de Inginerii Gabriela 
Iordan, Constantin Corcodel, 
Radu Marinescu și Marin lor- 
dache cu privire la folosirea 
resurselor energetice ale apelor 
termale. Valorificarea a 10—30 
la sută din resursele din zona 
Oradea ar aduce economii de or
dinul 85 000—250 000 tone com
bustibili convenționali anual. 
De asemenea. Îmbunătățirea 
condițiilor de funcționare a li
niei electrice de 220 kilovolți 
Paroșeni — Ișalnlța pe baza 
cercetărilor ing. George Florea 
înseamnă nu numai creșterea 
simțitoare a siguranței în folo
sire, ci și o economie de 30 000 
lei la fiecare stîlo de susținere.

Toate aceste lucrări n-ar fi 
putut fi realizate fără utilizarea 
calculatorului electronic, fără 
ajutorul tinerilor care lucrează 
aici. Nu este lipsit de semnifica
ție faptul că peste două treimi 
din pe-sonalul care deservește 
creierul electronic de la I.S.P.E. 
o formează tinerii, asa cum de 
altfel se poate constata și din 
fotografia noastră, care a sur
prins un instantaneu din sala 
de pregătire a datelor pentru 
calculator (foto 3).

Ultima vizită am făcut-o îa 
Institutul de cercetări și proiec
tări alimentare, unde s-a des
fășurat recent cea de-a doua 
sesiune de comunicări tehnico- 
științifice a tinerilor specialiști 
din industria alimentari. despre 
care, de altfel, l-am mai infor
mat pe cititorii noftrL în labo
ratorul de radiații am Ir.tllnlt-o 
pe ing. Rodi ca Rid □ lese u, care 
urmărea, cu ajutorul atomilor 
radioactivi de carbon 14, pro
cesele biochimice ce au Ioc în 
materiile prime pentru industria 
alimentară (foto 4), Cele mai 
noi rezultate obținute de ea in 
aceasta direcție au făcut obiec
tul comunicării prezentate in 
cadrul recentei «eiiunL

Desigur, scurta „oastr* vizită 
nu ne-a permis să cunoaștem 
decit ci te va aspecte ale preocu
părilor organizațiilor U.T.C. 
pentru stimularea creației teli- 
nico-științitice a tineretului. Ea 
ilustrează însă pregnant resur
sele imense ale entuziasmului 
creator al tinerilor din uzine șl 
laboratoare.

PETRE JUNIE
Fotografiile :

VASILE RANGA

Maria Rotam și Tincuța Zorzo liu, 
animal din zootehnia unității de 

6.500 litri lapte.
hază. în dezbaterea lor, îngriji
torii au acceptat, pentru anul 
acesta, ca limită inferioară a pro
ducției cota de 2 300 litri (față 
de 1923 de litri cît s-a prevăzut 
inițiali. Un calcul sumar redă 
faptul că anul acesta se cîștiga 
producția planificată pe aproape 
trei luni de zile la întregul efec
tiv de 662 de vaci furajate ale 
cooperativei, 
cooperativei, 
Băciohi și șefa de fermă Maria 
Floarea, membră a biroului Co
mitetului județean U.T.C. a- 
firmă că, păstrind pe o linie as
cendentă producția medie, în 
1974 realizatul va însemna 3 000 
de litri de la fiecare animal, 
adică cu circa 200 de litri mai 
mult decît se prevăzuse pentru 
ultimul an al acestui cincinal. în 
acest scop baza furajeră a fost 
îmbunătățită prin însămîntarea a 
140 de hectare cu lucerna și 
inițierea unor măsuri organiza
torice și tehnice eare să permită 
cultivarea cu porumb masă ver-

Iar președintele 
tovarășul Filip

0 situație paradoxală pe șantierul viitoarei unități 
producătoare de casete de radio și televizoare

Fabrica trebuie să producăA in trimestrul IV,
dar utilajele încă

n-au fost comandate
Tn trimestrul IV al acestui an, 

Centralei industrializării lem
nului de la Pipera i se va a- 
dăuga încă o unitate — Fabrica 
de casete de radio și televizoare.

— Intrarea în funcțiune a fa
bricii, in termen, este de mare 
importanță pentru noi — ne 
spune ing. Aurel Rizea, direc
torul general adjunct al cen
tralei. Numai prin înființarea 
acestei unități vom putea asi
gura nevoile sporite ale „Elec
tronicii", beneficiara casetelor 
noastre. în plus, noua fabrică, 
prevăzută cu utilaje moderne, 
ne va premite să livrăm casete 
cu un nivel calitativ superior, 
nu numai fabricii „Electronica", 
ci chiar direct la export, unde 
cererile sînt foarte mari.

Ne-am intersat acum, in tri
mestrul II al anului, care este 
stadiul lucrărilor la noua fa
brică. Construcția, ni s-a spus, 
va fi gata la termen : chiar cu 
15 zile mai devreme. însă...

— însă, ne comunică ing. A- 
lexandru Nițescu. fostul șef al 
serviciului investiții, stăm cam 
prost cu utilajele... Mai exact 
nu ne-am realizat planul la in
vestiții pe trimestrul intîi al a- 
nului cu 1.03 milioane lei — 
avem încă o serie de utilaje 
necontractate.

— Fabrica poate intra |n func
țiune fără aceste utilaje ?

— Nu cred, sînt cam multe 
Si unele foarte importante, cum 
ar fi : generatoarele de înaltă 
frecvent*, mașinile de frezat, de 
aplicat adezivi, de rindeluit pe 
patru fețe, de ascuțit plăcute 
dure...

— Și ce se poate face ca să 
le aveți totuși ?

— Nu știu. Trebuie să facem 
ceva ! Noi ne-am zbătut...

Că trebuie făcut ceva, sîntem, 
bineînțeles, de acord. Dar pen
tru că nu ni s-a precizat și ce 
anume, am mers pe urmele e- 
forturilor revendicate de servi
ciul investiții, ca să vedem ce 
s-a făcut pînă în prezent, și în 
specia] ce se

• Pentru a 
de frezat, de 
rindeluit de 
C.I.L, Pipera 
către Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucție, de care aparține.

— Adresa respectivă a fost 
trimisă cu mare întârziere, pre
cizează economistul Mihai Bă- 
dilă de la serviciul plan al mi
nisterului — la 19 septembrie. 
Nu a mal fost prinsă în plan. 
Acesta a fost definitivat 
martie-aprilie anul trecut.

Răspunsul întreprinderii 
Roman menționează : comanda 
nu poate fi realizată : nu avem 
capacitate.

— Revin la întrebare : poate

mai poate face, 
contracta mașinile 
aplicat adezivi și 
la I. M. Roman, 

a făcut o adresă

in

din

disctitînd despre starea 
la care se obțin, anual, peste 

Foto : O PLECAN
de și borceaguri a cel puțin 
o mie de hectare după recoltarea 
păîoaselor.

Acțiunea de transformare în 
producții medii a recordurilor 
oferă acum primele realizări 
palpabile la cooperativa agricolă 
din Mîrșani. în luna ianuarie, 
producția medie de lapte a secto
rului zootehnic a fost superioară 
celei planificate cu 44 de hecto
litri ; în februarie depășirea a 
ajuns la 92 de hectolitri ; în 
martie s-au valorificat cu 210 
hectolitri mai mult decît se pre
văzuse iar în primele două de
cade ale lunii aprilie depășirea 
ajunge Ia 228 hectolitri. în pe
rioada celor 110 zile calenda
ristice s-a realizat producția a 
202 zile din anul 1972. Diagrama 
întocmită pentru perioada urmă
toare redă cu limpezime faptul 
că la fiecare trei luni se reali
zează producția planificată și 
pentru cea de a patra... 

GH. FECIORU

demara fabrica fără aceste uti
laje ?

— Nu, ne răspunde ing. Ni- 
țescu, așa că ne-am gîndit să 
le împrumutăm de la alte între
prinderi din centrală, care le-au 
cumpărat mai demult și... nu le 
trebuie (?!), cum ar fi, mașina 
de lustruit, de la unitatea Bal
ta Sărată.

— Soluția „împrumutului" 
este nesatisfăcătoare, comentea
ză ing. Vintilă Popescu, direc
torul comercial al „Electroni
cii", „rezolvarea" adoptată de 
serviciul investiții. Știu că cen
trala are multe fabrici de ca
sete ; dacă vor lua utilaje vechi 
de la acestea, înseamnă că nici 
anul viitor nu vom putea exe
cuta comenzile deosebite pentru 
export — lacuri poliesterice, 
finisaje speciale jn culori des
chise etc. $1 mal mult decît atât, 
adoptarea unor soluții de mo
ment, necorespunzătoare, nu ne 
permite să reducem cheltuielile 
la mia de iei, așa cum ne-am 
Propus.

• O poveste in sine o consti
tuie „obținerea celor două ge
neratoare G.I.F. de 5 kW de 
tip rapaci tiv. Prima adresă că
tre Fabrica de aparate electro
nice de măsură și industriale 
(F.E.M.I.) din iulie 1972, poartă 
înscrisă corect denumirea gene- 
neratoarelor. Celelalte, oscilează 
între G.I.F, șl C.I.F. (?), nu pre
cizează tipul — inductiv ? ca- 
pac’tiv ?. drept care F.E.M.I. nu 
poate da un răspuns clar.

— Șase luni ne-au trebuit și 
nouă să ne lămurim cu proiec
tantul, dacă ne trebuie genera
toare de tip inductiv sau capa- 
citiv, Ișj amintește ing. Alexan
dru Nițescu de la serviciul in
vestiții C.I.L. Pipera.

„Lămurirea", precizăm, nu ne
cesita drumuri peste mări 
țări, ci o plimbare de circa o 
sută de metri pînă la Institutul 
de cercetări și proiectări indus
tria lemnului, cu care C.I.L. se 
învecinează. Cu atari adrese, în 
care produsul solicitat nu este 
bine precizat, s-a ocupat servi
ciul investiții pînă la finele a- 
nului 1972. cînd în sfîrsit F.E.M.I. 
definițivîndu-si balanța, trebuia 
să răspundă dacă poate sau nu 
executa generatoarele.

— Balanța am stabilit-o 
Ianuarie, ne spune tovarășul 
Traian Negrilă, șef serviciu la. 
F.E.M.T, Am răspuns imediat, 
la... sfirșitul lui martie C.I.L.-u- 
lui Pipera că nu le putem exe
cuta comanda 1 nu ne-au pre
cizat mulț timp, clar, ce vor.

Din noii comoditatea benefi
ciarului este evidentă. F.E.M.I. 
și C.I.L., sînt situate pe aceeași 
platformă industrială. Pipera. 
Un drum de zece minute, o dis
cuție intre specialiști, ar fi lă
murit la timp situația, ar fi dus 
la găsirea unor soluții comune.

— O soluție există, ne-a spus 
economistul Eugen Damian, di
rectorul adjunct al F.E.M.I. în 
momentul de față, noi sintem 
prea încărcațl cu producția de 
serii mari, pentru a putea exe- 

și

In

PULSUL INTELIGENTEI
(Vrmare din pag. 1)

di-perativă ; 5—6 Întreprinderi 
ferite din țară au primit comen
zile conform proiectului nostru. 
Proiectul ? Am lucrat toți la el. 
Și inginerul Zahriu și inginerul 
Berbecaru. șeful secției de la 
Scăeni. și eu și alții : iertați-mă, 
spun de mine dorind să înfăți
șez diversitatea de profesii care 
s-au alăturat in jurul acestui 
proiect. La baza concepției lui 
au stat, trebuie să notați acest 
lucru. Ideile și străduința unui 
inginer care curînd se pensio
nează — Ion Ionrscu. Cînd am 
trecut la realizarea practică a 
instalației ne-am muiat cu toții 
Ia Scăcni unde se află atelierul 
nostru".

Am vizitat acest atelier. Cu- 
vîntul atelier este impropriu ; se 
află aici o mică uzină cu hale 
de producție. La Scăeni mai 
intîi oamenii reparau utilajele 
întreprinderii dar acum au în
vățat din mers să și producă, 
într-un termen record a fost 
realizată și această instalație de 
foraj. Maiștrii și muncitorii care 
au lucrat la ea și-au dat seama 
de importanța ei deosebită și au 
declanșat tacit o întrecere : cine 
are cinstea să facă ceva pentru 
instalație, fie o piesă cit de 
mică. Si au lucrat astfel 
foarte mulți. „Șî s-a intimplat 
ceva ciudat ca in legenda aceea 
cu sculptorul care s-a îndrăgos
tit de opera sa — mi-a spus a- 
celași inginer V. Petcu. De fapt 
— a continuat el — nu este 
chiar așa de ciudat, oamenii au 
înțeles și au răspuns unor nece
sități obiective" Sigur, nu este 
de loc ciudat : muncitorul de 
astăzi simte exact ce înseamnă 
sa ai o dublă calitate și înțelege 
că titlul de proprietar ii rezervă 
și drepturi și obligații. Așa se 
face că cei care au lucrat zi de 
zi la realizarea instalației 
plecat apoi cu ca pe teren să lu- 

)a 
foraj. Din lăcătuși mecanici au 
devenit operatori de instalație. 
E vorba de frații Aurelian și 
Gheorghe Dan, de Aurel Tc- 

au
creze in continuare efectiv

cuta două generatoare. Acestea 
necesită un volum mare de 
muncă, pentru că documentația 
nu este definitivată și nu se 
pot realiza decît în colaborare 
cu proiectantul. Noi propunem 
C.I.L.-ului să ia legătura cu 
Institutul- de cercetări electro
nice, care poate executa lucrări 
de .serii mici, mai ales cînd pre
supun, cum egte cazul de față, 
un proces de cercetare aplica
tivă. Dacă institutul acceptă co
manda, noi ne angajăm să-i a- 
jutăni cu piesele din import.

Subliniem, sugestia aceasta a 
fost dată de către directorul 
adjunct al F.E.M.I. la cererea 
noastră. Beneficiarul, C.I.L. Pi
pera, nu a încercat în alt mod 
decît prin adrese, incomplet în
tocmite să găsească o soluție 
pentru rezolvarea problemei.

Și alte utilaje, cum ar fi o 
linie teleflex (comandată la 
I.U.P.S. Reghin), ventilatoarele 
(comandate la fabrica de spe
cialitate din București) — aș
teaptă încă să fie contractate. 
S-a pus și problema construirii 
transportorului in atelierul me
canic de la Pipera, și eventua
litatea colaborării cu fabrica 
„Ventilatorul" pentru executa
rea ventilatoarelor speciale, cu 
tija mai lungă. Toate „s-au pus" 
dndva, „tovarșu] care susținea 
că se pot face, a plecat din în
treprindere". serviciul Investi
ții repetă într-una ca „trebuie 
făcut ceva", dar nu se hotărăște 
și ce anume I

Nu este cazul să mal repetăm 
de ce este importantă realizarea 
planului de investiții, mai alea 
acum, in anul hotăritop al cin
cinalului. Lucrătorii din cadrul 
serviciului investiții trebuie 
sâ-șî ia în serios rolul, acela de 
a da posibilitatea tovarășilor 
lor d® muncă să înceapă să lu
creze la timp jn secțiile noii fa
brici, să realizeze producția 
«contată șî așteptată de benefi
ciarii de faot, lucrătorii de la 
„Electronica**. Nu trebuie precu
pețit nici un efort, acum în cea
sul sl doisprezecelea pentru ca 
fabrica să demareze la timp. 
Trebuie studiate toate posibili
tățile de execuție in atelierul 
de autoutilare, toate posibilită
țile de colaborare cu unitățile 
care nu au capacitatea necesară 
pentru a executa integral lucră
rile.

— Nu sîntem obișnuiți cu ne- 
resuectarea termenelor, sau cu 
altfel de nerealizări, 
sește ing. A. Rizea, 
general adjunct al 
Trei anî ]a rînd am 
tași pe tară, am 
Muncii, anul 
preocupat mult de executarea 
construcției Ia termen și am 
reușit. Vom depune aceleași e- 
forturi și în privința utilajelor.

Succesele trecute ale Centra
lei sint o carte de vizită care 
obligă. Sperăm că și lucrătorii 
serviciului investiții se vor stră
dui să nu o umbrească.

mărturi- 
directorul 
centralei, 

fost frun- 
luat Ordinul 

trecut... Ne-am

MONICA ZVIRJINSCHI

„Nu-i 
de Ia

mescu, de Dumitru Vișan 
încă alții. Pe unul din 
Dan l-am căutat acasă, 
aici, e adevărat, a venit 
Văliug dar acum se pregătește 
să plece în altă parte. Ce aveți 
eu el „Sini de la 2iar". 
„Aoleo, cea făcut „Nu vă 
speriațî, vreau să-mi povesteas
că cum o duce în deplasare, cu 
instalația". „A, păi asta nu me
rita deranjul ; cum s-o ducă, 
hlne, zice că in rulotă doarme 
la fel de bine ca acasă !**

In rulotă o fi dormind bine 
dar după o zi sau o noapte ane
voioasă. Te duci într-un Ioc ne
cunoscut. n-ai timp de prea 
multe discuții, trebuie montată 
instalația, racordată la siste
mele vitale, instalată locuința și 
făcută aprovizionarea. $i totul 
tot din mers, fără zile de pauză, 
fără pierderi. Cînd Dan Aure
lian. un om slăbuț, cu o înfăți
șare aproape firavă, povestește 
despre munca echipei lor. des
pre roca dură străpunsă, despre 
economiile de zeci și zeci de 
mii, te mai uiți o dată în ochii 
Iui să vezi dacă nu cumva a 
adăugat ceva aflat din altă par
te, despre ații. Dar imaginea ex
terioară este înșelătoare — 
energia este mult mai lăuntrică, 
într-un astfel de om arde ne
stinsă o flacără puternică: onoa
rea muncii sale. Tipul fizic nu 
corespunde azi întru totul tipu
lui moral. Sigur, muncitorul tre
buie încă să depună eforturi fi
zice. dar ele sînt mult mai ra
ționale ; pentru actul moral al 
muncii el își dublează, triplează 
energia brațelor cu știința nouă 
pe care și-o însușește continuu. 
Dan și colegii lui, prietenii cu 
care a plecat prin țară cu noua 
instalație de foraj, sint munci
tori specialiști. Ei au realizat 
instalația, acum lucrează cu ea 
și o experimentează in același 
timp in vederea fabricării ei in 
serie. Iar acest lucru nu va fi 
peste mult timp dacă ne gîndim 
că sint acum marea majoritate 
acei oameni care înțeleg coman
damentele majore ale muncii : 
mai repede, mai bine, mai ieftin.
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Orașul Piatra Neamț s-a impus de-a lungul unui fir de ani 
printr-o serie de initiative culturale nmarcabile. Să amintim in
teresantele experimente ale Teatrului tineretului. „Antologia
scriitorilor români contemporani" bienalele de artă plastică „La* 
căr Vorel", concertele educative ce sie fin cu regularitate. ps 
multe altele. Aici s-a format un public numeros. foarte ncp- 
tiv la ceea ce e nou, interesant, instructiv, cu pretenții crescân
de pentru actul de cultură. Și ' 
unor tineri de aici.

din acest motiv ne-am adresat

CE OFERIM?
CRISTINA VATA.MANUC, in

giner textiliM. Uzina de fibre 
sintetice Săvinești : Succesul 
acțiunilor noastre culturale nu 
poate fi obținut decit de perso
nalitatea organizației U.T.C. de- 
monstmă în activitatea cultu
rală. Trebuie însă să cunoaștem 
bine locul de muncă și proble
mele lui, orașul în care trăim, 
precum și, bineînțeles, dorințele 
și opțiunile tinerilor.

RED : Teoretic lucrurile 
pe care Ie spuneți 
sînt și adevărate și foar
te frumoase. Practic insă 
ce ați făcut, dumneavoas
tră, organizația U.T.C. ?

C. VATAMANUC : Eu am să 
vă relatez doar cîteva din cele 
mai recente inițiative. Dezba
terile pe teme politice de actua
litate se bucură de un mare 
succes în uzina noastră. „Să ci
tim împreună" — o altă acțiune 
constînd în organizarea unor 
lecturi din cele mai discutate 
și... disputate opere literare con
temporane, unde emiterea unei 
păreri despre autor, operă, des
pre cele citite este obligatorie. 
E un alt mod de a pune în lu
mină niște aspirații ascunse. 
Mai ales noi, tehnicienii, ducem 
cu noi asemenea „secrete". Sin
cer vă spun, am învățat să pre
țuim cuvintele. Nu mă feresc 
deloc în a afirma că am învă- 
taf chiar ce Înseamnă unele cu
vinte sau expresii pe care nu le 
știam, cu toată pregătirea noas
tră universitară. E vorba de 
umplerea unui gol, creat în 
mod obiectiv la cei mai mulți 
orin felul în care sîntem pre
gătiți în profil. Din aceleași 
motive are succes la noi cursul 
de estetică, un curs fără pre
tenții prea mari desigur, dar 
care caută să explice pe înțe
lesul tuturor noțiunile de bază, 
să atragă atenția asupra frumo 
snlul cotidian, să ne învețe cum 
să-1 privim și să-1 apreciem. 
Sau ciclul „Să înțelegem 
jazz-ul" pe care l-am inițiat nu 
așa... ca să avem ceva mai 
deosebit, mai ..preiios", ci pen
tru că realmente am descoperit 
și oameni pricepuți în ale 
jazz-ulul și foarte mulți ama
tori de tipul ..îmi place dar nu 
știu dacă înțeleg bine". Nu am 
uitat nici chestiunile profesio
nale. Pentru instruirea în acest 
domeniu intenționăm să deschi
dem. cu sprijinul conducerii u
zinei bineînțeles, un club al 
tehnicienilor tineri. Pentru a 
deveni membru și a-ți păstra a
ceastă calitate este obligatoriu 
pentru oricine să fie partici
pant activ la discuții, să pre
zinte referate, idei noi, raționa
lizări, invenții. Vom stimula 
astfel, credem, niște ambiții în 
folosul „titularilor" lor, al uzi
nei.

ION RADEANU. tehnician 
constructor, șantierul nr. 2 Să- 
vinești : Noi am mutat terenul 
activității noastre în cămine șî 
chiar în dormitoarele comune. 
Aici îi primim pe invitații noș
tri, profesori, artiști, activiști 
de partid și de stat, cărora le 
solicităm expuneri privind poli
tica partidului nostru, dezvol
tarea economică a țării, geogra
fia continentelor, viețile oame
nilor de seamă, explicarea unor 
fenomene ale naturii, expuneri 
urmate de discuții îndelungate. 
Timiditatea tinerilor noștri dis
pare pentru că sînt de data a
ceasta gazde și nu invitați îr.- 
tr-o sală mare, cu lume multă, 
care sperie oe cei mai emotivi.

ADRIAN RI BLINSCHI. eco
nomist, Direcția Fibrex U.F.S. 
Săvinești : La noi în n- 
zină sînt peste 14 000 de tineri. 
De aceea, am apelat la spriji
nul conducerii Casei de cultură 
a sindicatelor din Piatra Neamț, 
o instituție dotată cu spații su
ficiente. Inițial, în faza prena- 
rativelor, totul a mers bine. 
„Aci, casa e a noastră", cum 
am intitulat acțiunea, promitea 
să devină un punct de atracție 
pentru tineri și deci să intre în 
tradiție. In ce constă această 
manifestare ? In dubla postură 
de gazde dar si de oaspeți, tine-

rli noștri își petreceau cîtnva 
ceasuri- împreuna purtînd dis
cuții conduse de către un invi
tat al nostru (al comitetului
U T.C.) : un psiholog, un medic,, 
un actlvst; cunosclr.du-se mai. 
bine între ei, atcultind muzică,, 
dsnslnd, totul într-o ambianță 
plăcută. Aveam de gînd ca 
sub această formă, să te țină 
cursuri 
istorie 
turor.

despre pictură. muzică, 
ș.a.m.d. pe înțelesul tu-

Vorbesc insă, după

| ADRIAN RUBLIN SCHI : '
Cam ficea să „diaamilam"

1 tinerii T"
1

i-1 să eliminăm pe cit posibil, 
nota de oficial, de achitare a u
nei sarcini obligatorii. Investi
gațiile se fac de către fiecare 
membru din comitet, de fiecare 
membru al activului cultural in 
orice loc și cu orice ocazie : 
Ie din timpul procesu-
11 i de producție, in drum spre 
casă. înaime sau după o ședin
ță. la serile de dans. în autobuz, 
«au pur și simolu clnd ne Intil- 
nim pe stradă.

Prof. CRISTINA LUCA, secre
tara a Comitetului municipal al 
I It.C. : Investigarea este neca
sară și fructuoasă și l^ 
acei tineri care vin din alte lo- 
caiîv-ți ale țării, căci sînt foarte 
mulți în municipiul nostru. Ei 
reprezintă adevărate depozite de 
experiențe, de manifestări reu
șite. de procedee de lucru în 
artix-.U'ea rult-u^ală. Eu sint de

INIȚIATIVA
IN ACTIVITATEA

CULTURALA A
ORGANIZAȚIILOR

U. T. C

aveți

cum vedeți, la timpul trecut 
După cîteva asemenea ediții, nu 
am mai putut continua. Pe de o 
parte pentru că gazda noastră. 
Casa de cultură, găsea foarte 
greu „ferestre" libere și pentru 
noi, iar pe de altă partă pentru 
că tinerii de la uzină nu prea 
aveau loc din cauza celor care 
veneau în număr din ce în ce 
mai mare, și din păcate, nu cu 
cele mai frumoase intenții și 
maniere. Eu personal continui 
să crn< în valabilitatea acestei 
inițiative.

ELENA STAN, muncitoare, 
Cooperativa meșteșugărească
„înfrățirea" : Faptul că au ve
nit și alți tineri nu trebuie să 
vă supere. Dimpotrivă. E o do
vadă că ați avut succes. Gîndl- 
ți-vă că nu numai tinerii de la 
uzina dumneavoastră vor să se 
cunoască, ci și cei care lucrea
ză 1a alte unități din oraș. Cred, 
de aceea, că ar fi bine ca la o 
asemenea manifestare sâ 
si invitați

ION COȘNTTA, mecanic uti
laj. S.U.T. : Și mai frumos ar S 
dacă fiecare mare organizație 
U.T.C. din oraș ar prelua aceas
tă inițiativă, care să aibă loc de 
dcuă-trei ori pe «ăptămlnâ. în 
funcție de bunăvoința celor de 
la Casa de cultură a sindicate
lor

ARSINETA PANCU. laborantă 
textilistă, Uzina de fibre sinte
tice : Nu știu de ce trebuie să 
discutăm iiîii despre bunăvoin
ța tovarășilor de La Casa de cul
tură. Activitatea destinata edu
cației nu este d^ar o chestiune 
de bunăvoință și ger.erozitate. 
Și întruclt de aerară activi
tate nu putem fi străini se 
impune să găsim împreună, cu 
adevărat împreună, cele mai 
potrivite forme de lucru. Nu 
este vorba de a ne etala noi, 
cîțiva. niște simple capricii, pre
ferințe de moment, ci de ceea 
ce considerăm ca pe necesităv 
reale ale unor largi catego^i 
de utncifti. d® tineri, din între
prinderi și instituții- Dacă în
țelegem bine acest lucru nu 
mai poate fi vorba de neînțele
geri mărunte, * -
de orgolii . 
cnsul colaborări: 
casele 
ș.a.m.d. 
diverse

de subiectivism, 
□ep^i^ivite îiI oro

’ ue cu 
de cultură, cluburi
Numai cercurile și 

echipe artistice nu

aîr.t suficiente pentru a se vorbi 
despre o activitne culturală 
complexă, utilă, cu adevărat de 
masă.

MIHAI ANDRIȘ. prlm-sncre- 
tar al Comitetului municipal al 
U.T.C- : Un sprijin mai susținut 
decit cel pe care l-am primit 
pină acum se impune Mai fl
ies la acțiunile mari pe care le 
întreprindem, vizând participa
rea tuturor categoriilor de ti
neri. Mă refer la concertele de 
inițiere muzicală pentru tine
ret, pe care le organizăm cu 
concursul orchestrelor simfoni
ce din Iași și Bacău, al orches
trei semisimfonice de la școala 
populară de artă, al elevilor de 
la școala de muzică, la specta
colele dedicate fruntașilor în 
producție, la sfârșitul cărora au 
loc Intîlniri între actori și spec
tatori, la buletinele tineretului 
— manifestări complexe de tip 
simpozion, cuorinzîr.d scurte in
formări. mici exrrjn*ri pe teme 
interesante. reci’rt. urmat* d® 
discuții amo> Mxi pute* lar.- 
= a si iuițiatiTille-ua^el. tare sâ 
fie apoi prete»:® și realitate în 
fierar, oreasizație. Asa cum 
am procedat, cu succes. In car ii 
buletinelor tineretului, care pfcă 
la ora actuală s-au extins In 
mai toate organizațiile din ma
rile ^rtr®«ra,nd^eri industriale

RFD. - Se IathnoH wm®- 
ori i^ă ca preacunările.. 
proiectele, propuneri1® «ă 
ru treacă de faza dorn- 
țe'or. Se pune si proble
ma modalai in care dlan- 
nasrtcăa exact doleanțe
le de natură cnltarală ale 
tinerilor. Deci.

CUM INVESTIGAM ?
ION RADEANU: Ne mulțu

mim poate prea ușor să organi
zăm ni«te manifestări preTăzu- 
te in planuri mnc-putc in bi
rou. fără să dosed im mobilita
tea necesară in adaptarea aces
tora la configurația momentului.

C. VATAMV.NIC : Noi am a
juns la toate inițiativele d® care 
v-am vorbit mai înainte nu de- 
punînd doar o muncă ime^irt .. 
de labora:" r. el sondlnd opinii
le majorității tinerilor. Și nu 
constituind echipe speciale ca-e 
să se depiașeze pe la locurile 
de murei, sau prin întocmirea 
unor cbestinr.are tip. Am cău-

fel din Brasov, evrsuraln 
tății le-am urmat 1a B-sr-sesu 
și lată-toă acum en'-ă'ean al î-ie- 
trel-Neamț. A vrea să vM ma
terializate si aici o atrie de ac- 
tix itățl care mi-au pUcxjt la 
Brașov si București

D. MIRON : Pv.estea -ara 
aici că o bngadă artaSi*ă a

luat naștere ca unnarn a fap
tului că operator ".hfHK a-a 
prezentat la «xeitetnl U T Q ea 
un tex: foam bm. aacorat hi 
realitățile •Tm* Acesea Mt 
cazuri fericite, cfnd tinerii ha 
fac timp și se prezintă și 
l^ptă singuri pnetru ide-^e Jat 
Vă mărturisesc că, di~ păcate, 
nu p-ea am întflnit set intari <r- 
mnmbrl ai unui comute! U T C. 
car să cunoască pe toți nne-s 
din organizația lor cu pasteni u 
capacități deoseMte fak acea!
domeniu

A. FAMCU : Av-m deem tf 
rnrl taiL-t^: b-ueajarâ to»mră- 
tcl Msron. că aa z> -ar re
fuza n•i^|^oi*lă dară l-am ^i^^n 
să fset un aSs ios^-
put ș: colorat. Poam o să vă nar 
cam fantezistă dar părerea jrea 
e că nu ar strica să axem pen
tru fiecare inițiativă pe ea-n 
vrem să o Încetățenim ca tradi
țională un anume afiș, anume 
formulat, anume cc-orat

E. STAN : Ne străduim prea 
puțin nu numai in privința 
popularizării, ci și în realizarea 
și susținerea unor acțiuni. Ar 
trebui să nu ne descurajăm asa 
repede dacă vedem că primele 
încercări r.u dau rezultate. Să 
fim mai optimiști, mai insistenți 
in atragerea tinerilor dt si in 
obținerea unor ajutoare mate
riale sau de altă natură din 
partea organizației de partid, de 
sindicat, a conducerii întreprin
derii. Pină la urmă este impo
sibil să nu reușim.

'I. ANDRIȘ : în multe unități 
colaborarea între organizația 
U.T.C. și celelalte organizații 
de masă nu decurge așa cum ar 
fi nevoie. Cred că și noi înțe
legem încă îngust și în virtutea 
unei mentalități cam egoiste 
sau sectare această colaborare. 
Sigur, înțelegerea unor cerințe 
este indispensabilă. Am cerut 
de exemplu, să fim ajutați prin 
punerea la dispoziție In anumite 
zile ale săptămînii, în anumite 
ocazii deosebite, a spațiului Ca-

ARSINETA PANCU : .Au 
știu de ce trebuie să discu
tăm atit despre bunăvoința 
tovarășilor de la Casa 
cultură a tindlcllelor“<

prof. CRISTINA LUCA î 
„Ce bine ar fi dacă toți inte
lectualii tineri ar participa 
la lctivllltea culturală de 
ma«i“.

DORIN MIRON : „Să gă
sim pe acei tineri pe care îi 
pasionează un domeniu sau 
altui al culturii de masă și 
care sînt dispuși sft ne aju
te..."

ELENA STAN: „Să fim 
mai optimiști, mai insistenți 
in atragerea tinerilor cit și 
in obținerea sprijinului ne
cesar din partea organizați
ei de partid, de sindicat, a 
conducerii administrative"

PRO SI CONTRA
CĂRȚI 

ZV HAINE 
DE GALĂ

Vedem zilnic, trecind prin li
brării, cirți in anine e e tărb-- 
t^re. Sînt cărți de proză și 
pnnzin, cărți de știință și poli
tică, cărți de tot felul. Faptul 
este pe cit de firesc, pe atit de

tonic. Dar «rn lnUmplă, e drept, 
mai rar. sA intilnim cărți des
pre putem să spunem că
p^rU adn^ărltn haine de ga
lă si slntem damri să consem
năm realitatea ca pe un eveni- 
mmt.

Am văzut. de rarlnd, o ase- 
mnnel carte. Se numește ..Ar
mura de ae^* este semnată de 
«oftul Alexandru Lungu. Am 
văm-o In ziua lansării ei în 
cadrul librăriei aparținind edi
turii sub egida căreia a apărut. 
„Cartea rnmănelocă-- Cine sau 
ce i-a oferit aonKCr-el ^hIs- ? 
Autorul ? Pontul numai a ocrl- 
s-o în zile și ani era orna 
emoționat ca să facă acest lu
cru. Cei cn au despre
latn^ și cartea e criticul Mi

hai Gaflța, poeții Ana Blandil- 
na șl Radu Boureanu ? Nicide
cum, era peste putință ca trei 
namnsi să impună o carte. Mi
cuții pld^ri-elevi din Vultu
rești — Dorina Florea, Zenal- 
da Popa. Ion M. Cnnstlnll- 
nescu, Dumitru C^atlnda, Ion 
I. Mărgescu, Dan Nlțescu șl 
Viorel Săndulescu. ilustratorii 
cărții, venițl special din satul 
lor, împreună cu învățătorul 
Ion Mărgnscu la lansarea volu
mului de versuri ? Erau prea 
copil, prea tulburați de între
prinderea lor. întru totul re
ușită. ca să facă aceaoll. A- 
tuncl ? Faptul că pentru prima 
mră niște copil ilustrau versu
rile unui poet adevărat ?

S-ar fi cuvenit, poate, să nu 
întrebuințez iIIIii semne de 
întcchace, dar in flecare se 
găsește un adevăr, atit cit tre
buie să sublinieze faptul că în 
acea duminică, librăria ..Cartea 
rnmAnelorb- a găzduit cu gene

rozitate un autentic fapt de 
cultură.,

In cele două încăperi ale li
brăriei — arhipline — s-a dls- 
cuIiI despre poezie, dar șl des
pre viața poeziei în conștiința 
omului, despre dialogul subtil, 
dar esențial, dintre vers șl pic
tură, despre vîrstele omului și 
ale artei în general, despre 
maturitate șl copilărie.

Nu numai de poezie autenti
că, bogată în semnificații a
vem nevoie a dovedit această 
lansare de cartn, cl șl de o au
tentică vocație de a face o pil
duitoare propagandă valorii ar
tistice, idnii de cultură în sta
re nu numai să-i apropie pn 
oameni, dar să-i șl emoționeze.

Intr-adevăr, se aflau în li
brăria „Cartea romanească" 
oameni care, pentru momentul 
acela, indiferent de îndeletni
cirea lor cntidilnb. profesau 
poezia în cna mal directă ac
cepție. cu toatn că unii erau

ION RĂDEASl : ..Dacă 
ai un club special la dispo
ziție e foarte bine, dar ou 
nelpărll necesar pentru a 
face lucruri .nterelanle".

1--------- --------
| MIHAI ANDRIȘ : „Princi

palul rămine insă ca noi. ti- 
si fim 4iute*ij^1tb-

•ei de c^^rară a sindicate’or. 
Refuzurile au foaț întotdeauna 
majoritare față de acceptări. 
Mor vu : beneficiile. Alteori ni 
se pretind bani pentru închi
rierea sălii de spectacol, ori o 
găsim ocupată de alte instituții 
care au mai multe fonduri 
decit noi

C. VATAMANUC: Ar trebui să 
dăm dovada de ceva mai multă 
re‘ecăvute și fantezie chiar si 
peor-tj a atrage In acțiunile 
noastre conduc— unității, de 
p.ldi. Să-i facem părtași pe 
tivlri^î noștri r.u numai la 
-ter»?Jri»e- la problemele noas
tre de producție, ci și la bucu- 
nil« neastre.

M. ANDRIȘ : O necesitate 
ln.dlotutabflă este de a crea noi 
însire un nucleu cît mai pu
ternic de activiști culturali.

C. LUCA: Mi se pare nimerit 
-A dau aici exemplul unor ac
tori ulerișli. ca Gelu Nițu, 
Cossml|n. Coj-raru. Ion Mus
că si alții, de la Teatrul tine- 
r®tului- Aceștia nu numai că au 
susținut în școli, fabrici, insti
tuții. recitaluri de poezie, lec
turi artistice, dar au și instruit 
bricăzi artistice, formații de 
leltru, au organizat recitaluri 
de poezie cu tinerii de acolo. 
Dună spectacolele dedicate frun
tașilor în producție participă la 
întflriri rti tinerii o^*ctlto•,a. 
prilej a se discuta despre spec- 
tacelul susținut, despre teatru 
în general, despre autorii dra
matici. Cred că și așa se cultivă 
un public tînăr iubitor de tea
tru. Ar fi potrivit să procedeze 
asa și alte categorii de intelec
tuali.

Foto : S. POMPEI

ing. CRISTINA VATAMA- 
NUC : „Trebuie să recunoaș
tem că astăzi nu mai merge 
să oferim orice și oricum ti
nerilor pe care «ii mobili
zăm» la lcllvilllel cultu
rală"

studențl, alții pionieri, alții In- 
vă ță tori, medici, sau academl- 
clnnl.

Pentru el toți, sau datorită 
prezenței lor, o carte se îm
brăcase in haine dn gală.

FLORIN COSTINESCU

CIVILIZAȚIA 
STRĂZII

Rețin o scenă petrecută în- 
tr-un oraș transilvănean, Clujul, 
cu puțin timp în urmă. Refă- 
cînd drumurile lui Avram Ian- 
cu în revoluția de la 1848, ajun
sesem în Cluj. Venisem obosit 
dinspre Turda. Transparența 
serii, acuratețea străzii, dar

„ALMANAHUL
Maramureș

Sd menționăm aici numele pro-

colocviu științi-

astronomic popular, Paul Stoi-

Maramureșul, „leagănllt', de acum douăzeci 
n de ai^^i al brigăzilor științifice, c^e ulterior 

s-au î^etă^enit în întreaga țară, este scena 
V; desfășurării unui nou și interesant procedeu 

de răspindire a științei și culturii în rindul 
* maselor largi. Este vorba de „Almanahul cul

tural", manifestare lunară, destinată cu pre
dilecție locuitorilor de la sate, arând un ca
racter complex de informare politică, socială, 

l cultural-științifică, de educație, de instrucție 
( estetică. ' “ ' ' ’ ,.

fesorilor Aaguslls Mada, directorul Com 
\ plexului ‘

cescu, Terezia Tătaru, o vajnică apărătoare 
1 a frumuseților naturii, ale lectorilor Florin 

Fomwald și Robert Frank, al economistului 
» Ion Chiorean, ale poeților Vasile Radu Ghen- 

ceanu, Ștefan Belhi, Mihai Cupcea, pic
I torilor Șamelic, N'icnlae Apostol,

Iosif Balia, Ilie Cămărășan, al zăari^ului Au- 
i gustin Cozmuța,

In ce constă „Almanahul cultural" ? „Al-
1 manahul no^rtru are o structură fixă, fiind con

stituit din 3 părți distincte : .....................
fie, popas plastic maramure
șean și șantier de creație —

1 ne oferă lămuriri tînărul pro- 
[ fesor Vasile Sturz, secretar al 
' Unicersității populare din

Baia Mare, unul din animato
rii colectivului de care vor- 

i beam mai înainte. Ordinea 
lor variază In funcție de co
mună, de preferințele locui- 
trilor acesteia. Colocviul c^- 

1 prinde expuneri scurte de
cite 5—10 minute despre eve- 

1 nimente politice interne și in
ternaționale, teme de ^^^iali- 

1 tate din economie, realizări 
a^ științei și tehnicii

tawsuua

ALMANAH CORâL

a manifestării, compusă din 10—12 tablouri 
ale pi^ori^o^ oare vor fi prezentați. Aceștia 
își explici în cadrul momentului propriile ope
re, răspund la întrebările puse. lncepind cu 
ultimul almanah o noutate : artistul plastic, 
in fața șe^>alelului, explică ce este o compozi
ție, un portret, diversele tehnici de pictare 
etc., executând chiar atunci ceea ce expune.

Poeți și prozatorii maramureșeni, majorita
tea membri ai cenao^^ui „Nord" din Baia 
Mare sint protagoniștii „Șantierului de crea
ție". Poeziile

de seamă 
, , . românești și

mondiale, toate însoțite de filme docu
mentare aducă există), de diafilme, plan
șe etc., pentru a fi făcute ci mai accesibile 
masei de auditori, al^i^^ă în majorate din 
țărani. De cele mai multe ori țin expuneri 
și intelectuali din comuna respectivă, pe teme 
cu importanță aparte pentru oamenii de acolo. 

„Popasul plastic" es^^ susținut de membrii 
filialei Uniunii artiștilor plastici cărora li se a
Lătură, unde este posibil, și artiști amatori lo
calnici. Introducerea în această parte a Alma
nahului s^ face printr-o microexpoziție ce se 
organizează la intrarea în sala de desfășurare

s- fragmentele de proză pe 
care aceștia le citesc în fafa 
auditorului, constituie punc
tul de plecare pentru discu
țiile ce vizează pe de o parte 
explicitarea intențiilor autori
lor, a modalităților de expri
mare, iar pe de alta, cunoaș
terea părerilor cititorilor, a 
sugestiilor acestora*

Diversitatea și atriacttvitaten 
almanahului este completată 
în final cu un spectacol ar
tistic susținut de formații ale 
ansamblurilor „Mar^^ure^l" 
din Baia Mare, al casei de 

S i^h^ul Marmației sau ale cămi-cuZturd dt^ . ,
nelor culturale din localitățile r^rpective.

Este important să menționăm că unul 
din membrii formației se deplasează cu 
mul timp înainte în comuna care urmea
ză să gă^uiască „almafaditlF*, pentru a se 
documenta cu ez^tita^e asupra a ceea ce do
resc să asculte oamenii, asupra posibilități
lor materiale și spirituale locale. După aceea, 
în consens cu forurile locale de partid și de 
st^, se stabilește programul almanahului.

Sălile pline pe care le-au cunoscut pretu
tindeni edițiile de pînă acum îndreptățesc 
mîndria realizatorilor intențiile foarte hotă- 
rite de perfecționare.

La Timișoara

TEATRU ȘCOLAR
CU STAGIUNE
PERMANENTA

Totul a pornit de la o plenară a Comitetu
lui județean Timiș al U.T.C. In c^re s-a pro
pus înființarea unui lellra școlar permanent, 
c^r^ dețină un inst■rumenl educativ atit
pentru a^or^i-^^ dt ți pentru spectato- 

rii-ebei.
Elevii — actori selecționați din peste 4 000 

de elevi timișoreni de către actorul Teatrului 
national Anatolie Cobeț. —, care și-a asumat, 
cu multă însuflețire, rolul de regizor, au tre
buit «â c^pet^ încredere în forțele proprii. în 
privința bazei material se pornea de la zero. 
Au riîspuns î^să cu promptitudine la solicită
rile Comitetului județean U.T.C.; Teatrul na
țional oferind par^e din costumație și recuzi
tă muncitorii de la C.E.I.L., care au confec
ționat decoruri exterioare, elevii Școlii profe
sionale U.M.T. — autori ai decorurilor interi
oare. Fabrica „Elba? care a înzestrat teatrul 
școlarilor cu 12 reflectoare, întreprinderea „1 
Iunie" care le-a pus la dispoziție material din 
relon pentru executarea costumelor. Așa a 

naștere prim^ spectacol cu „Piatra din 
casă" de Vasile Alecsandri, care a echivalat 
și cu primul succes. Au urmat apoi „Nota 
zero la purtare" d^ O. Sava, „Trandafirii ro
șii" de Z. Bîrsan, „Marele fluviu își adună a- 
pele“ de Dan Tărchilă, „Ondine” a lui J. Gi- 
mioux, zeci de spectacole susținute în fața 
a mii de elevi nu numai din municipiul de 
pe n^lu^le Begăi, ci și din Recaș, Stnicolau, 
Jimbolia, Dudești, Lugoj, Herculane și alte 
orașe și comune ale județului ș^ pe litoral în 
sezonul estival.

Carmencita Cnrcheș, clasa a Xl-a, de la Li
ceul nr. 10 ne spune : mine partici
parea la formația de teatru a fost o cultiva
re fericită a pasiunii de a declama, de a fi pe 
scenă, pe care o am încă din vremea pionie- 

Tiifi.
Florin Racz, clasa a XU-a, Liceul Loga: „Eu 

mă număr printre „*^£7071^“ leatrului nostru, 
în toate piesele am cîte un rol. Poate că o să

vă surprindă, dar aici am învățat mai bine ca \ 
oriunde ce înseamnă pr^tenla, spiritul de f 
echipă, și cum se întreține el, cum se cultivă l 
o pasiune". ✓

„Am ținut seama al^'ă^irea repertoriu- j
lui ți în maniera de joc că ne adresăm unor l 
categorii diverse de elevi, că trebuie să ilus- j 
trăm, pe cit posibil, orele de literatură și is- \ 
torie a literaturii rom^aești și universale, că > 
actorii sînt elevi și au de învățat și alte lec- C 
ții (de altfel în formație nu sînt admiși decit 1 
cei cu note bune) — ne declara regizorul x 
Anatolie Cobeț. S-a declanșat totodată o ade- / 

’ în rialul elevilor. Re- 
peste hotare, elevii li- ✓ 
Vîrșeț, Iugoslavia, ex- \ 
a ne vedea jucind". /

a doua echipă este in- \ 
Dorina Mărgineanții, C

cărată mișcare teatrală 
numele ne-a trecwt și 
ceului pedagogic din 
priminau-și dorința de

P^i^ie^lte de viitor : o
strui'tă de profesoara .
(carie pregătește a^^^iedia lui R ozov, „Priete
nii ei ). Teatrul are un consiliu de conducere, 
format din reprezentanți ai U.T.C., inspecta- 
ralului școlar. Teatrului național, ai cadrelor 
didactice și elevilor. Ființează, de asemenea, și 
un colectiv de sprijin, care asistă la repetiții, 
care ajută la recrutarea celor mai buni inter- 

preți.
„Succesul obținut ne-a îndemnat să luăm și 

alte inițiative — mărturisea tovarășa Aurica 
Gagea, secretară a Comitetului județean 
U.T.C. Astfel, în vacanța de primăvară se de
finitivează secțiile de teatru în limbile națio
nalităților conlocuitoare : germană, maghiară, 
și sirbă. Experimental se vor crea și secții în 
limbile franceză, engleză și rusă, cu elevi de 
la clasele speciale cu program de predare în 
a^<^^te limbi. In scopuri educative lunar vor 
avea loc întruniri desfășurate sub genericul 
„Teatrul și catedra". Primele două teme au 
fost stabilite : „Teatrul lui Paul Everac" și 
„Dramaturgia responsabilității".

a ne vedea jucmd".

Grupaj realizat 
de OCTAVIAN MILEA

poiIi șl freamătul tineresc al 
orașului de la poalele Feleacu- 
lui mă îmbiau la plimbare.

Mirajul străzii mă fascina. 
Clujul este unul dintre cele mal 
civilizate orașe europene. în 
dreptul „Continentalului" am 
auzit o voce. Accentul pronun
țat britanic m-a făcut să tresar.

— Unde merg oamenii aceș
tia ?

— Se plimbă, am răspuns.
— Se plimbă ? N-au altceva 

de făcut ?
— Da, au. Se plimbă, se re

creează, își refac sănătatea, am 
mal zis depărlîndu-mb.

Nu știu ce-a înțeles insula
rul din cuvintele meln, Oame
nii se plimbau, rîdeau, își po
vesteau bucuriile șl necazurile ; 
sn refortiflcau pentru ziua care 
urma. Abia noaptea, tirzlu, 
mi-am dat seama de nedumeri
rea insularului. I-am răspuns 
în gînd : ..Ferice de acești mun
citori și studenți, de tcrlilnrii și

inginerii lcettal oraș, acestei 
țări, căre nu casooc ltteril fu
gii, goana după bani, brutalul 
dicton : Time is money ! Ferice 
de el că au timp să facă șl 
sport, să se plimbe, să glumeas
că ; ferice de. noua lor demni
tate...

Mi-am reamintit întîmpllrel 
trecind p® strada Nlcolae Băl- 
cescu din Sibiu. Vitrinele, aran
jate cu gust, dau străzii o notă 
elevată. Am rămas cîteva mi
nute în fața vitrinei magazinu
lui de parfumeril „Crizantema", 
în fața elegantelor confecții, 
expuse cu rafinament în vitri
na magazinului ..Mlrela", îți 
fata celor două florării, șl în 
fața maglzlnalal „Turlst", pa
tronat de O.J.T. Sibiu. Doi 
tineri, un băiat și o fată, tu
riști străini, nordici, ieșiseră 
îmbrăcațl în cămășile populare 
pn care lncmll șl ln cumpărase
ră. Treceau pe bulevard țlnîn- 
du-se de mînă, privindu-se ui

miți, dn parcă abia nuncl s-ar 
fi descoperit, ajutați de frumu
sețea portului nostru popular.

Cîteva minute mal tirziu am 
ltlttat la o scenă ciudată. Dln- 
tr-un microbuz, parcn în fața 
hotelului „Bulevard", au coborît 
trel-pllru tineri lmbrăcațl în 
lrlrlțlnrllul port maramureșm, 
cu gube mlțoase șl pălării cu 
ppne dn păun. Făceau parte 
dlntr-un ansamblu folcloric ma- 
ramureșan. în urma lor, pe stra
dă, am auzit rîsete șl fluieră
turi. Curios. Cni care rîdeau 
erau 1o1 tineri. M-am întrebat : 
cine sînt ? Undn, în cn metropo
lă au crescut ? Cn i-a făcut' să 
rîdă ? N-am găsit rbtpauns nici 
după ce ni s-au pierdut în masa 
trecătorilor, rușinați de vorbele 
pe care mal mulți cetățeni 
le-au adresat, ori poiIi de pri
virile unui bătrîn care-i privea 
lăcul, mustrător.

GEORGE BOITOR
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Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceausescu» » 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

cu grupul de elevi americani „Young Columbus"
(Urmare din pag. 7)

de cetățean de onoare al urbei 
lor.

Salutul guvernatorului statu
lui Florida, alte scrisori încre
dințate tinerilor americani re
prezintă, în același timp, căl
duroase invitații adresate șefu
lui statului român de a fi oas
petele locuitorilor acestor re
giuni cu prilejul unei viitoare 
vizite în Statele Unite. „Am au
zit și citit multe despre minu
nata dumneavoastră țâri", sub
liniază în mesajul său guver
natorul statului Mississippi, ca
re trimite un cordial salut pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
poporului pe care îl reprezintă. 
„Vă rog să-i considerați pe a- 
Cești tineri drept ambasadorii 
sentimentelor noastre, care vă 
transmit dumneavoastră, cetățe
nilor orașului București și po
porului României cele mai calde 
salutări din partea populației 
orașului Chicago" — se arată în 
mesajul primarului acestei loca
lități. O medalie turnată în ar
gint este însoțită de rlndurile 
primarului orașului Spokane, 
care roagă ca ea să fie primită 
drept omagiu și simbol al sim- 
țămintelor de prietenie ale lo
cuitorilor acestui centru minier. 
Doamna Virginia S. Young, pri
marul orașului Fort Lauderdale, 
adresează ia rândul ei cuvinte de 
înaltă considerație președinte
lui Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu aprecierea că „ospitalitatea, 
frumusețea și cultura României 
sint cunoscute în toată lumea, 
fiind o onoare și un privilegiu 
de a vizita țara dumneavoastră. 
Sincera mea dorință este ca a- 
mlntirile acestei vizite să fie 
întipărite în inima și memoria 
t’nsrilor americani, sâ fie un 
înftmn la bine în experiența 
kr viitoare".

Rînd pe rînd se apropie cu 
emoție de președintele Nicolae 
Ceausescu zeci de copii din 
Washington, New York, Boston, 
Chicago, Philadelphia, Detroit, 
Pittsburg, Springfield. Dallas, 
Hnus'-'-n, Pasadena. Denver, Buf
falo. Kansas si din alte nume
roase oraș« de pe tot cuprinsul 
Statelor Unite, rugindu-1 pe 
șeful statului român să pri
mească ca prețuire și mesaj al

Cuvîntul 
Thomas

Domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,
In numele tinerilor americani 

prezenți aici și al conducătorilor 
grupului, în numele președin
telui Statelor Unite, al întregu
lui popor american, doresc să 
exprim aprecierea noastră pen
tru atenția și curtoazia desă- 
vîrșite dovedite față de noi.

în ultimele cinci zile am că
lătorit prin România, am par
curs multi kilometri prin tara 
dumneavoastră. Mă simt obli
gat, in această împrejurare, să 
vă împărtășesc impresiile noas
tre.

In primul rînd, am cunoscut 
cu toții că România este o țară 
de o mare frumusețe naturală, 
cu munți, lacuri, rîuri și cîm- 
pii. Putem spune că este una 
din cele mai frumoase țări din 
lume.

în al doilea rînd, și, desigur, 
mai important, am rămas cu 
impresii profunde despre cali
tatea oamenilor de aici, despre 
căldura și generozitatea lor, 
despre dragostea lor de viață, 
despre mîndria pe care o au 
față munca pe care o depun 
și față de ei înșiși. Nu vom 
uita niciodată primirea căldu
roasă de care ne-am bucurat 
peste tot, minunatele mese ser
vite la restaurantele românești. 
Nu vom uita niciodată mîndria, 
exigența și precizia, atenția cu 
care oamenii din țara dumnea
voastră își îndeplinesc sarcinile 
în munca pe care o fac.

Aș vrea să vă împărtășesc un 
mic secret care reafirmă și în
tărește cele spuse despre cali
tățile poporului român. Această 
întîlnire a fost, inițial, progra
mată pentru ora 9. Aceasta ar

U. Craiova — 
lider

Amînat din etapa a XX-a, 
meciul de la Craiova a devenit... 
peste noapte, un veritabil derbi. 
După victoria de la Cluj, Cra- 
iovenii vizau primul loc in 
clasament iar mureșenii, după 
înfrîngerea pe teren propriu, un 
salvator pentru evadarea din 
zona „dinamitată". Și așa a fost. 
S-a jucat deschis iar suspensuri- 
ie n-au lipsit. Pînă în minutul 63 
scorul s-a menținut alb. Atunci 
a înscris Oblemenco. Al 12-lea 
gol din actualul campionat. A 
urmat momentul din minutul 79 : 
lovitură de la 11 metri. Oble
menco, însă, execută defectuos 
și Solyom apără. Iar pentru că 
Naghi și Țarălungă ratează in
credibil, fluierul final consfin
țește rezultatul de 1—0 pentru 
craioveni. Suficient însă pentru 
a le permite urcarta în rîvnltul 
fotoliu de lider, depășindu-le 
pe Dinamo cu un punct iar pe 
Steaua și C.F.R, Cluj cu două 
puncte. Să fie acesta meciul 
speranțelor împlinite ? N-ar fi 
exclus... Sîmbătă studenții cra
ioveni joacă din nou acasă.

stimei și afecțiunii, al priete
niei, din partea copiilor ameri
cani, părinților și fraților, mo
deste dar simbolice amintiri de 
pe meleagurile lor natale.

Ei adresează cuvinte de caldă 
mulțumire pentru acest mo
ment deosebit din viața lor, pe 
care-1 reprezintă întîlnirea cu 
președintele României, pentru 
ospitalitatea cu care au fost în
conjurați in timpul vizitei. Ele
vul Fred Clark din San Jose 
rostește, in ' limba română : 
„Domnule președinte, vă rog 
să primiți salutul de la tinerii 
din California", mărturisind că 
a ținut să se exprime în graiul 
țării noastre în semn de atenție 
pentru șeful statului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strlnge cu prietenie miinile tu
turor elevilor americani.

domnului Cuvîntul tovarășului
Fergusson Nicolae Ceaușescu

fî însemnat să plecăm aseară 
din Brașov $î să ajungem în 
București în jurul orelor Z4. 
Poate că unii dintre băieții cu 
care am venit s-ar fi simțit o- 
bosiți.

Mulțumim domnului președin
te pentru că a acceptat să re
organizeze această întîlnire. să 
fixeze o nouă oră, cea la care 
ne întîlnim astăzi aici. As dori 
să invit pe toți cei prezenți aici 
să-și manifeste recunoștința 
pentru acest gest (Vii aplauze).

Acum aș dori să vă citesc me
sajul personal pe care vl-1 a- 
dreseaza președintele nostru, 
domnul RICHARD NIXON.

Dragă Domnule Președinte,
Cu multe amintiri plăcute din 

timpul vizitei pe care am făcu
t-o în țara dumneavoastră, vă 
transmit salutările mele cele 
mai călduroase, dumneavoastră 
și poporului dumneavoastră, 
prin intermediul merituoșilor 
tineri americani, purtători ai a* 
cestei scrisori.

Prin distribuirea conștiincioa
să a știrilor din lume în rin- 
durile concetățenilor lor din în
treaga țară, acești tineri și-au 
cîștigat gratitudinea și respec
tul nostru.

Apreciez profund ospitalita
tea pe care le-ați oferit-o și sint 
fericit că vor avea prilejul să 
viziteze frumoasa dumneavoas
tră țară. Sint convins că viața 
lor va fi mult îmbogățită prin 
această experiență și că ei se 
vor înapoia in Statele Unite cu 
aceleași sentimente calde pe 
care le nutresc și eu fată de 
poporul dumneavoastră.

Cu sinceritate.
RICHARD NIXON

SPORT • SPORT

• Astăzi și miine, bazinul 
acoperit „23 August- din Ca
pitală va fi gazda unui concurs 
internațional de înot, la startul 
căruia, alături de cei mai buni 
înotători români, vor fi pre
zenți și o parte din componen- 
ții selecționatei S.U.A., aflată 
în turneu în Europa.

Din rindurile oaspeților re
marcăm pe : Mark Chatfield, 
Dave Johnson, Tom Szuba. pre
cum și pe Catty Carr, campioa
nă olimpică în ștafeta de 
4 x 100 m mixt, Jenny Bartz, 
Ann Marshal și Linda Stimpson.
• Au luat sfîrșit întrecerile 

celor trei grupe de calificare 
pentru turneul final al Campio
natului european de baschet 
pentru junioare, programat in
tre 11 și 19 augusr în Ceho
slovacia, la Kosice și Preșov.

La faza finală a campionatu
lui, în care sint calificate direct 
echipele U.R.S.S., Cehoslovaciei 
și Bulgariei, vor mai participa 
selecționatele Iugoslaviei, Româ
niei, Israelului, Poloniei, Fran

Vicepreședintele Thomas Fer- 
gusson a încheiat șiroi acestor 
grăitoare mărturii de respect, 
oferind diploma prin care se a- 
cordă președintelui Nicolae 
Ceaușescu titlul de membru o- 
norific al Clubului internațional 
al tinerilor Columbi. Oaspetele a 
subliniat că această organizație 
își definește sensul activității 
sale prin sprijinirea tinerilor a- 
mericani pentru a deveni buni 
cetățeni, să înțeleagă mai bine 
pe contemporanii lor din întrea
ga lume, să contribuie prin vi
zitele lor în străinătate la îm
bunătățirea relațiilor interna
ționale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit, cu acest 
prilej, o scurtă alocuțiune, ru
gind apoi pe oaspete ca la îna
poierea in patrie să transmită

Domnule vicepreședinte Fer
gusson.

Doamnelor.
Dragii mei prieteni tineri.
Aș dori să exprim bucuria 

mea, a poporului, a tinerilor 
români pentru vizita pe care o 
faceți in România.

Deși știu că vă aflați de cî- 
teva zile in țara noastră, vă 
urez, și cu acest prilej, bun ve
nit pe pămintui României, și 
vă doresc să vă simțiți in con
tinuare cit se poate de bine la 
noi — aș putea spune, ca acasă.

Apreciez mult această iniția
tivă de a vizita România, de a 
cunoaște tineretul, poporul ro
mân, frumusețile patriei noastre.

Doresc să mulțumesc președin
telui Nixon pentru mesajul pe 
care mi l-a adresat, cu acest 
prilej, prin intermediul dum
neavoastră. Intr-adevăr, preșe
dintele Nixon a fost primul pre
ședinte al Statelor Unite care 
a vizitat România cu aproare 
patru ani în urmă. Se pare că 
vizita a constituit, intr-adevăr, 
un moment istoric. — asa cum 
am caracterizat-0 împreună •- 
tunci. — în dezvoltarea relații
lor dintre România ri Statele 
Unite. deoarece, după aceea, 
s-au intensificat schimburile. 
Multi cetățeni americani au vi
zitat România si. de asemenea, 
mulți cetățeni români au vizitat 
Statele Unite.

Am vizitat. in 1979. Statele 
Unite. Am avut prilejul «â cu
nosc unele state, să mă intilnesc 
cu multi eetăteni ai Statelor li
ni te. Am impresii deosebit de 
plăcute din această vizită.

împărtășesc oe denlin părerea 
președintelui țării dumneavoas
tră câ asemenea vizite, vizitele 
tineretului au o mare importan
tă In mai buna cunoaștere a po
poarelor. a tineretului, că ele 
nu pot decit să servească cauzei 
colaborării si păcii in lume.

Asa după cum ați remarcat in 
cuvîntările dumneavoastră. în 
cele eiteva zile de rind vă aflați 
in țara noastră ați putut cu

ței., Olandei. Ungariei, R. F. 
Germania și Spania.

în grupa de la Bari, echipa 
României a întrecut, în ultimul 
meci. cu scorul de 59—53 
(26—30) formația Israelului, ob- 
ținîr.d calificarea.

Clasamentul final : 1. Iugo
slavia — 6 puncte ; 2. România 
— 4 puncte (coșaveraj plus 5) ; 
3 Israel — 4 puncte (coșaveraj 
0) ; 4. Italia — 4 puncte (coșa
veraj minus 5).

Grupa de la Rouen a fost 
ciștigată de Polonia cu 6 punc
ta, urmată de Franța — 4
puncte, Olanda — 2 puncte și 
Belgia — 0 puncte.

în grupa de la Hagen (R. F. 
Germania), pe primul loc s-a 
clasat Ungaria — 6 puncte, ur
mată de R. F. Germania — 4 
puncte, Spania — 2 puncte și 
Suedia — 0 puncte.

• La Madrid, Ajax Amster
dam a cîștigat cu 1—0 (0—0) 
meciul cu Real. 

președintelui Statelor Unite un 
mesaj de prietenie.

Președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au fotogra
fiat apoi in mijlocul grupului 
de tineri americani, al organi
zatorilor și profesorilor ce-1 în
soțesc în această călătorie, s-au 
întreținut cordial cu oaspeții. La 
rugămintea multor copii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au a- 
cordat autografe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit tinerilor americani, tu
turor oaspeților, mici cadouri 
cuprinzir.d lucrări din istoria 
țârii noastre și discuri cu mu
zică populară.

(Agerpres)

noaște atit frumusețile patriei 
mele, cit și ospitalitatea tineri
lor. ospitalitate» poporului ro
mân. Este un adevăr câ româ
nilor le plac prietenii, le plac 
oaspeții, că ei doresc să trăias
că în prietenie cu toate popoare
le. Tinerii români doresc sâ tră
iască in prietenie și sâ conlucre
ze cu tinerii de pretutindeni 
pentru o lume mai bună.

As dori si mulțumesc deci 
pentru cuvintele rostite aici la 
adresa poporului rorAn. De a- 
semenea. doresc să mulțumesc 
tuturor tinerilor, precum și tu
turor acelora care mi-au inmi- 
nat aceste daruri de prietenie, 
ca un simbol al dorinței lor de 
a face ca vizita in România sâ 
constituie un eveniment de ne
uitat atît pentru ei. cit și pentru 
tineretul român. Sper că veți 
duce acasă impresii plăcute, că 
veți povesti prietenilor. fami
liilor despre faptul că tineretul 
și poporul român nutresc senti
mente de prietenie fa*.ă de po
porul american și doresc să dez
volte cu el cele mai bune rela
ții de colaborare — așa cum do
rește să facă aceasta cu toate 
popoarele lumii.

Deoarece trăim intr-o epocă 
în eare se deschid perspective 
tot mai bune pentru dezvoltarea 
colaborării și pentru realizarea 
unei lumi a păcii, va trebui fără 
îndoială să trimitem și noi un 
grup de tineri români să vizi
teze Statele Unite ale AmericiL 
Sper că vor fi. de asemenea, 
bine primiți. Ei vor putea duce 
in Statele Unite sentimentele 
de prietenie ale tineretului și 
poporului român.

Aș dori sâ adresez tineretului 
român și american îndemnul de 
a întări colaborarea dintre ei. 
de a acționa împreună în spriji
nul politicii de pace, de cola
borare, pentru o lume mai 
dreaptă, mai bună.

Vă urez să obțineți realizarea 
tuturor dorințelor, să trăiți in
tr-o lume mai bună, într-o lume 
a păcii. (Aplauze).

• Turneul internațional mas
culin de baschet dotat cu „Ma
rele premiu al orașului Sofia" 
a continuat miercuri. Echipa 
orașului București a învins cu 
scorul de 84—55 (39—37) selec
ționata Berlinului.

• 35 000 de spectatori au ur
mărit întîlnirea dintre formația 
S.V. Hamburg și o selecționată 
mondială „meci de adio". orga
nizat cu prilejul retragerii din 
activitatea conipetițională a 
cunoscutului fotbalist vest- 
german Willy Schulz. Selecțio
nat de 66 de ori în echipa re
prezentativă, Willi Schulz, 
vechi component al echipei din 
Hamburg, a fost unul dintre 
cei mai buni fundași europeni.

In selecționata mondială au 
evoluat printre alții, brazilia
nul Carlos Alberto, maghiarul 
Albert, iugoslavul Skoblar, en
glezii Bobby Morre, Bobby 
Chaiton, Denis Law. scoțianul 
Mak Kinnon și vest-germanul 
Beckembauer, Maier, Muller și 
Uwe Seeler. Deși acceptase in
vitația să joace in acest meci, 
Pele a absentat deoarece con
ducerea clubului F.C. Santos nu 
l-a permis să facă deplasarea.

Partida s-a încheiat cu sco
rul de 5—2 (0—2) în favoarea 
selecționatei mondiale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Unite Tanzania, IULIUS K. NYERERE, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a proclamării Republicii 
Unite Tanzania, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Con
siliului de Stat, al poporului român și al meu personal să 
transmit cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire 
Excelenței Voastre, de bunăstare, pace și progres poporului 
prieten tanzanian.

Amintindu-mi cu plăcere de vizita pe care am făcut-o în țara 
dumneavoastră ospitalieră, sint convins că în spiritul convor
birilor și înțelegerilor convenite Împreună, relațiile de prie
tenie și cooperare româno-tanzaniene se vor dezvolta continuu, 
în interesul ambelor noastre popoare, al luptei forțelor antiim- 
periallste pentru pace și înțelegere Internațională.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România. ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului minis
tru și al doilea vicepreședinte al Republicii Unite 
RASHID M. KAWAWA. următoarea telegramă :

Tanzania,

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii 
am plăcerea să adresez, în numele guvernului 
personal, calde felicitări și sincere urări de 
cire Excelenței Voastre.

La Ministerul Comerțului Ex
terior au început, miercuri di
mineață, convorbirile dintre Ion 
Pătan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și Jussi Lin- 
namo, ministrul comerțului ex
terior al Finlandei, care se ailă 
în țara noastră. în fruntea unei 
delegații economice.

în timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cor-

EXPOZIȚIE
DE GRAFICA MILITANTĂ

actualitatea

In sălile Muzeului de istorie 
a Partidului Comunist, a mișcă
rii revoluționare și democratice 
din România, s-a organizat o 
expoziție de grafică militantă. 
Autorul. I. Schon, expune o «ui
tă de gravuri și desene inspira
te din lupta în ilegalitate a co
muniștilor în perioada 1942— 
1944. Viața in închisori, sacri
ficiile eroice sint evocate cu

nu-

cărei 
pro-

l*N EVENIMENT ÎN 
VIAȚA ȘCOLII

CONCURSUL PEN
TRU CEA MAI BUNA 
BIBLIOTECĂ ȘCO

LARA
Recent, s-a încheiat Con

cursul pentru cea mai bună 
bibliotecă școlară — acțiune 
de largă amploare organizată 
la sugestia UNESCO. în ca
drul manifestărilor dedicate 
Anului internațional al căr
ții. Peste 9 000 de biblioteci 
din școli generale, licee teo
retice și de specialitate, 
școli profesionale au concu
rat pentru numeroasele pre
mii oferite de Ministerul 
Educației și Invățâmintului, 
Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, Uniu
nea Compozitorilor și de nu
meroase edituri centrale

Menționînd creșterile 
mărului de biblioteci și nu
mărului de volume puse 1* 
dispoziția cititorilor-elevi. 4 
la sută, respectiv 5,7 la sută, 
profesorul universitar Dan 
Simionescu. președintele ju
riului. a subliniat semnifi
cația națională și internațio
nală a acestui autentic eve
niment stimulativ din viața 
școlii. acțiune ale 
ecouri an determinat 
punerea de reînnoire a com
petiției la un interval de doi 
sau trei ani. Iată și premi
ile : Premiul I, bibliotecilor 
Liceului ..Unirea** — Tr. Mă
gurele (Iolanda Ciangiru și 
Galina Cobian) și Liceului 
din Vatra Dornei (Livia 
Axinte și Lucreția Oniga): 
Premiul IT. bibliotecii Liceu
lui „Ion Luca Caragiale" — 
Ploiești (Paulina Petrescu si 
Vasile Lipănescu) și biblio
tecii Liceului „Ady-Șincai“- 
Ciuj (Georgeta Bacaiu) ; Pre
miul IIT. bibliotecii Liceului 
nr. 1 ..Dragos Vodă"—Sigbe- 
tul Marmației (Suzana Bod
nar) ; bibliotecii Liceului nr. 
1 Caransebeș (Ana Stirban) : 
bibliotecii Grupului școlar 
M.I.U.—Cluj (Mariă Zdren- 
ghea).

Comitetul Central al U.T.C. 
a acordat premii speciale bi
bliotecii Liceului ,,Mihai Vi
teazul"—București (Ioana
Arsureanu si Floarea Nae); 
bibliotecii Grupului 
„Steagul

școlar 
 Y- Brasov 

(Roswitâ Winkler) ; biblio- 
*’^ ’** _____ - Ț

(Corina Curelescu).

Roșu*

nr.tecii Școlii generale 
Roman "

Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor a acordat 
premii speciale bibliotecii 
Școlii generale nr. 10 Focsani 
(Bianca State) ; bibliotecii 
Scolii generale nr. 8 Bîrlad 
(Tița Neamțu) ; bibliotecii 
Scolii generale nr. 8 Tg. Jiu 
(Virginia Pălăniță).

c. s.

Tanzania, 
și al meu

Unite 
român___ ____
sănătate și feri-

dială. de înțelegere reciprocă, 
cei doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția fa
vorabilă a schimburilor comer
ciale dintre România și Finlan
da. S-a subliniat faptul câ. în 
ultimii ani, volumul tchimburi- 
lor comerciale dintre cele două 
țări a crescut substanțial, înre- 
gistrîndu-se totodată diversifi
carea acestora.

aspru patetism, in tonalități 
intense de alb și negru ce su
gerează simbolic o zbatere dra
matică între lumină și întune
ric. Din fiecare lucrare se des-, 
prinde limpede hotărirea. in
transigența luptătorului comu
nist. amplificat in multe chipuri 
de virstnici și tineri, de bărbați 
și femei, calități morale deose
bite, conștiința invincibilității 
cauzei pentru care luptă, senti
mentul iminentei victorii. 
I. Schon, surprinde în subtile 
gradații viața interioară a per
sonajelor de la erumptivă minie, 
strigăt pînă la intensă și multă 
durere. Ne-o demonstrează mai 
ales portretele acestor luptători. 
Remarcăm totodată calitățile de 
desenator și componist ale ar
tistului, rigoarea execuției, cla
ritatea limbajului, implicit a 
mesajului pe care și-1 propune 
să-1 transmită. Pentru I. Schon, 
care a debutat ca desenator in 
1936 la „Cuvîntul liber*4, care s-a 
afirmat după 1944 cu desene, 
caricaturi și afișe politice tema
tica abordată reprezintă de fapt 
o realitate căreia artisticește 
i s-a devotat de foarte mulți 
ani. Această primă expoziție 
personală nu reprezintă decit 
efortul său de adincire și înno
bilare artistică a acestei reali
tăți. de căutare a celor mai ex
presive mijloace de comunicare. 
Ea a fost într-un fel șlefuită cu 
migală, laborios și modest, exi
gent pînă la nemulțumire de 
sine pe parcursul mai multor 
ani. Ea este deci expresia unei 
dense concentrări, in care ghi
cim lesne obstinate și îndelungi 
reveniri.

C. R. CONSTANTIN ESCU

ncma

(ore'e
M5;

VERONICA : rulează Ia Patria 
(orele 10, 12.30; 18; 18,15; 20.30), 
Capitol (orele 9.30; 11.45; 14; i«; 
18; 20.15). Grivlța (orele I; 11.15;
13.30. 16. 18.15; 20,30).

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE rulează la Scala (orele
8.30. 11; 13J8; 16; 18,30; 21).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
rulează la Central (orele 9; 12.30; 
16; 19,30).

CE SE INTIMPLA. DOCTORE 1: 
rulează la Sala Palatului 
17,15; 20,15), Festival (orele 
11.15: 13.30; 16; 18,30; 21).

TECUMSEH : rulează la Lumi
na (orele 9: 11,15: 13.30.
20,45); Excelsior (orele 9: 
13.30: 16;
(orele 8.30;

GRABTTI 
rulează la 
12.45: 18.15: 
8.30: 11.30;

18: 18»; 
• 11.19;

Modem18.15. 20,30).
11; 13.30: 16: 18JO; 2D. 
APUSUL SOARELUI: 

Luceafărul (orele s.jn; 
19.36). București (orele 
14.30: 17.30 ; 30.30). Fa

vorit (orele 9.30: 12.30: 16: 19.15). 
ADIO PETERSBURG : rulează la 

Floreasca (orele 15.30; 18 . 20.30).
NICI UN MOMENT DE PLICTI

SEALA ; rulează la Feroviar (o- 
rele 8.45; 11: 13.15: 15.45: 18.15;
50.30). Aurora (orele •; 11.15; 13JS: 
15.45; 13: 20.15) Flamura (orele 9: 
11.15: 13.30; 18- 18 15: 50.30).

LAMPA LOT ALA DIN rulează 
Ia Timpuri Noi (orele 9—20.15 
continuare).

MAREA EVADARE : rulează 
Dolra (orele 11: 14 30: 19.30)

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : rulează la Doina (orele 
9 «5 17.45)

IACOV BOGOMOLOV : rulează 
la înfrățire» între oopoare (orele 
15’n 18- 50.15).

TARA SALBATICA : rulează la 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 18;

în
Ia

Primire la
Consiliului

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a primit miercuri 
pe Mâriano Pagador Puente, 
ambasadorul Republicii Peru 
la București, in legătură cu ple-

Sub genericul „Ambalaj ’73", 
Capitala țării noastre găzduiește 
în perioada 25-29 
serie de manifestări 
ționale în 
lor.

Miercuri, 
manifestări 
decernării 
1972 ale concursului 
de ambalaje

domeniul
aprilie, o 

interna- 
ambalaje-

a acestor 
rezervată

prima zi
a fost ___ ___
premiilor pe anul 

.;curr-lui european 
____ ‘i „Eurostar". 'în 

cadrul reuniunii, parficlpânții
— membri ai conducerii unor 
ministere economice, numeroși 
specialiști români și străini, re
prezentând 25 de țări europene
— au fost salutați de Herbert 
Warnecke, președintele Federa
ției europene de ambalare și de 
Alexandru Heinrich, adjunct al 
ministrului aprovizionării teh- 
nico-materiale si controlul gos
podăririi fondurilor fixe al 
Republicii Socialiste România. 
Au fost apoi distinse cu premii 
și certificate de merit un număr 
de 32 de modele de ambalaje 
realizate în Anglia, Austria, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, Italia, 
Norvegia, Olanda, Spania și 
Suedia.

Ucenicii expun
La clubul „Progresul" din 

Brăila s-a deschis o expozi
ție care cuprinde 500 de ex
ponate, lucrări executate de 
ucenicii și elevii școlilor 
profesionale. Viitorii munci
tori brăileni se prezintă în 
fața publicului cu dovezi 
grăitoare pentru străduința 
lor de a-și însuși temeinic 
meseria aleasă : mașini, dis
pozitive. machete de excava
toare pe șenile, concasoare 
etc. Remarcăm îndeosebi ex
ponatele elevilor și ucenici
lor de la școlile profesiona
le aparținind de Uzina Lami
norul. Combinatul de fibre 
artificiale și Uzina Pro
gresul. Expoziția a fos* or
ganizată din inițiativa Comi
tetului județean Brăila al 
U.T.C. și constituie un bun 
mijloc, atît pentru cunoaș
terea preocupărilor viitori
lor muncitor?, a nivelului 
atins de aceștia în însușirea 
cunoștințelor și denrinderi- 
rilor unei meserii, cît si pen
tru continua îmbunătățire a 
activității organizațiilor
U.T.C. din școlile profesio
nale din județ.

c. ION

| , TuaisM |

La Oficiul de turism Bucu
rești (filiala din Calea Victoriei 
nr. 100) se află în curs de des
fășurare înscrierile pentru ex
cursiile peste hotare ce vor fi 
organizate In trimestrul doi al 
acestui an. Sîntem informați că 
s-au pus, de asemenea. în vîn- 
zare locuri la excursiile pe tri
mestrul 
diverse
Polonă, 
Germană, 
U.R.S.S.
efectuează cu trenul, 
sau autocarul, avind 
între 1 și 20 de zile.

Au fost puse, de asemenea, 
în vinzare locuri pentru excursii 
organizate in Franța, Iugosla
via. Spania. Bulgaria, Turcia, 
Finlanda, Suedia.

organizate pe
R.P.
R.D.

trei,
itinerarii în
R.P Ungară,

R.S. Cehoslovacă și
Aceste excursii se 

avionul 
durate

Bu

19).
NU VAD. TU NU VOR- 

EL NU AUDE rulează 
18; 20,15). 
Vitan (o-
: rulează
ÎS 90: 18:

la Munca

!8M; 20 45). Gloria (orele 9;
13 38. 18. 18.15 . 20.30) Toml« (o- 
re.e 8.38 11; ÎJ.JȘ; 18. 18.30. 21;.

CAPCANA PENTRU GENERAI : 
rulează la Buzeștl (orele 15.30; 
18; 2W.15).

ORCAN1ZAT1A : rulează la Da- 
c.a (orele 9. 11.15; 13.30. 16: 18.15; 
20.30) Lira (orele 15,30; 18; 20.15), 
Arta (orele 15; 17,45; 20,30).

FATA CARE VINDE TLORI : 
rulează la Ferentari (orele 10;
12.15. 15JO: 18; 20.15).

ATENTATUL : rulează la 
cegi (orele 15.30; 18; 20,30).

LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA rulează la Pacea (orele 
15.45; —

EU
BESTT. _ __ _____
la Unirea (orele 15.30;

7ESTREA ’ rulează la 
rele 15.30: 18: 20.15).

ALFRED CEL MARE 
!a Drumul SăriJ (orele 
20.15).

BARrERA : rulează 
(orele 18; 18; 20).

COWBOY rulează 
(orele 15.30: IR: 20.30), 
9: 11.15; 13,30: 15.45; ____ ___ _
Miorița (orele 9. 11.15: 13.30. 15 45: 
18 : 20.30).

COLTER PENTRU IUBITA ME/\: 
rulează la Moșilor (orele 15.30: 
18: 2015).

NĂSCUT LIBER - TRĂIND IN 
LIBERTATE • rulează la Cotroceni 
(orele 15.30: 19).

DRUM tN PENUMBRA : rulear.ă 
la Cosmos (orele 15.30: 18: 20.15).

MARIA STUART • rulează la 
vutonii (orele 15.30: 18: 20 30)

EXPLOZIA rulează la Pro- 
ere«su’ (orele 15.30: 18: 20.15).

ADTO. ARME I • rulează 
Pnoular (ore'e 15.30: 19)

DRUMUT SPRE VEST rulează 
la R«hr>VD (orele 15 30 • ÎS- *>0 ?()) 

NTBTTNTTL DTN LABOR ATnwȚjȚ^ 
Ne. 4 (orele 10: 12: 14), TURK«TR ; 
OMUL DIN AR AN (Ora 16.30), 
rulează la Cinemateca „Union". 

la Glulestt 
Volga (orele 
18.15: 20.30).

la

președintele 
de Miniștri 
carea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne.

La 25 aprilie, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Miguel Solano 
și Feline de la Morena, direc
tor general adjunct și, respec
tiv, director în Ministerul Afa
cerilor Externe al Spaniei.

A fost prezent Eduardo 
Casuso y Gandarillas, șeful Re
prezentanței consulare și comer
ciale a Spaniei la București.

în zilele de 24 și 23 aprilie, 
reprezentanții Ministerului Afa
cerilor Externe al Spaniei au 
avut la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socialis
te România un schimb de ve
deri în legătură cu relațiile ro- 
mâno-spaniole șl unele proble
me internaționale de interes co
mun, Îndeosebi cele referitoare 
la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa.

La 25 aprilie, Mihai Gere, se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a 
primit pe Krystyna Gromekova, 
secretară a Consiliului Național 
al Femeilor Poloneze și secre
tar al Comitetului Național al 
Frontului Unității Poporului 
din Republica Populară Polonă 
și pe Janina Makowska, mem
bră a Consiliului Femeilor Po
loneze pentru regiunea Lodz, 
care ne vizitează țara la invi
tația Consiliului Național al Fe- 
...—L. -1.1 Republica Socialistămeilor din 
România.

Cu acest 
schimb de 
activitatea _______ ______
Socialiste și a Frontului Unită
ții Poporului Polonez.

prilej, a avut loc un 
păreri cu privire la

Frontului Unității

Miercuri dimineața, primarul 
orașului San Francisco, Joseph 
Alioto, a făcut o vizită la Con
siliul popular al municipiului 
București, unde a avut o între
vedere cu primarul general al 
Capitalei, Gheorghe Cioară, si 
cu alți membri ai Comitetului 
Executiv.

Cu acest prilej. într-o atmo
sferă de cordialitate, a fost con
tinuat schimbul de opinii, în
ceput între cei doi primari, a- 
nul trecut, la San Francisco, pri
vind preocupările și posibilită
țile dezvoltării în perspectivă, 
cît mai armonios din punct de 
vedere economic, social-cultural 
și edilitar-gosoodăresc. a celor 
două metropole. La încheierea 
vizitei, oaspetelui i-a fost în- 
mînată cheia de aur a orașului 
București.

Oaspete al țării noastre, gru
pul de elevi americani ..Young 
Columbus- a vizitat timp d« 
mai multe zile Bucurestiui. Ora
șele Pitești. Curtea de Argeș, 
Sibiu.. Brașov. monumente de 
artă și cultură, vestigii istorice, 
muzee, a făcut o călătorie pe 
Valea Oltului și Valea Praho
vei, precum și în stațiunea Po
iana Brașov. Ei s-au întîlint 
totodată cu pionieri și elevi din 
școlile bucureștene.

Vizita în țara noastră a fost 
oferită tinerilor americani ca 
premiu pentru rezultatele bune 
la învățătură și purtare, în ur
ma unui concurs organizat de 
concernul de presă „Parade Pu
blications" pentru elevii care 
lucrează în timpul lor liber la 
difuzarea publicațiilor sale.

CRONICA
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Londra, 
tovarășul Francisc Torok. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., care la invitația Ligii 
Tineretului Liberal din An
glia a participat la Congre
sul acestei -ganizațiî.

La into • cere, pe aero
portul Bucuresti-Otoneni. 
reprezentantul U.T.C. a fost 
salutat de tovarășul Ion Co- 
mănescu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C.. de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

JOI, 26 APRILIE 1973
PROGRAMUL I

limba franceză. 9.309.00 Curs de____  _______
Prietenii lui Așcniuță. 10,lo Teh- 
nic-Club. 10,40 Bucureștiul necu
noscut. 11.00 Telecinemateca. Ci- . 
ciul „Filme marj — genuri cine
matografice diferite**. „Beilissima**. 
12,45 Teleobiectiv. 13.05 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teieșcoaiă. 17,30 Emi
siune în limba maghiară. 18.30 
Telex. 18,40 Omul și muzica lui : 
Johann Sebastian Bach. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — cauză a 
întregului popor. 20,00 Cintecul 
săptămînii. 20,05 Anul 1848 in 
București. 20,25 Tinerii despre ei 
înșiși. 20,55 Pagini de umor : A- 
venturi în epoca de piatră. 21,20 
Steaua fără nunție — „Floarea din 
grădină**. 22.15 Reportaj filmat : 
Dar Es Salaam — capitala Tanza
niei. 22,30 „24 de ore**.
PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17.45 Pagini muzi
cale de mare popularitate inter
pretate la harpă de Margareta 
Prunner-Igănătescu. 18,15 Film 
serial pentru tineret : „Tunelul 
timpului". Episodul III — „Sfîrși- 
tul lumii ? !**. 19,00 Municipalitatea 
răspunde bucureșteanului. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — cauză 
a întregului popor. 20,00 Concertul 
simfonic al orchestrei Radiotelevi- 
ziunii. Viziuni coregrafice. în pau
ză : filmul documentar „Toate 
apele duc la Ciunget". Regia Erwin nnn. ---------- pentruSzekler. 22.00 Biblioteca 
toți. Ion Minulescu.



de peste hotare
DELEGAȚIA P.C.R. ÎN FINLANDA

JAPONIA: Aproximativ 3 500 000 de oameni ai muncii din capitala nipond au participat la o 
puternica acțiune organizată in cadrul asa numitei „ofensive de primăvara* revendicind îmbună

tățirea condițiilor de muncă ți viață.

Miercuri, delegația Parti
dului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Paul Nl- 
culescu-Mlzll, membru al 
Comitetului Executiv. al 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., a avut con
vorbiri cu o delegație a 
Partidului Comunist Finlan
dez, condusă de țpvarășal 
Aarne Saarinen, președintele 
partidului.

Delegațiile s-au inform’t 
reciproc asupra activității 
celor două partide și au fă
cut un amplu schimb de oă- 
reri cu privire la probleme
le de interes comun, precum 
si ale situației internaționa
le. Aprecimc pozitiv evolu
ția ranortur-ilor din-'e Pirti- 
djl Comunist Român $: Par
tidul Comunist Finlandez, 
precum si dintre Republica 
Socialistă Român** șl Fin
landa. delegațiile au expri
mat dorința celor două parti
de de a dezvolta !r. conti
nuare acesi» relații, Ie inte
resul popoarelor român fi 
*i“landez.

Convorbirile s-au desfășu
rat lntr-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie.

★
Miercuri la amiază, tova

rășul Paul Niculescu-^Mizil, 
Împreună cu tovarășul Iosif 
Banc, a avut o întîlnire, la 
sediul Parlamentului finlan
dez. cu Rafael Paasio, pre
ședintele Partidului Social
democrat din Finlanda.

în cursul întîlnirii, desfă
șurată într-o atmosferă cor
dială, prietenească, s-a făcut 
un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide, 
dintre România și Finlanda, 
abordîndu-se. de asemenea, 
unele probleme internaționa
le de interes comun.

Seara, șeful delegației 
P.C.R., a oferiit în saloanele 
ambasadei române din Hel
sinki, un dineu în onoarea 
tovarășului Aarne Saarinen 
s: a altor conducători ai 
Partidului Comunist Finlan
dez.

Consultările dintre cele 
două părți sud-vietnameze 

în suburbia pariziană Ce
lle Saint-Cloud, au avut loc, 
mier-ur:1 lucrările celei de-a 
8-a ședințe din cadrul con
sultărilor politice ale celor 
două părți sud-vietnameze. 
în cadrul ședinței, Nguyen 
Van Hieu, șeful delegației 
G.R.P., a avansat noi pro
puneri în scopul scoaterii 
din impas a consultărilor și 
anume : încetarea imediată 
a tuturor acțiunilor militare 
și respectarea tuturor clau
zelor privind caracterul e
fectiv și nelimitat în timp 
al încetării focului. în sco
pul asigurării unei păci 
trainice în Vietnamul de 
Sud ; eliberarea neîntîrziată 
a întregului personal civil 
vietnamez luat în prizonie
rat și tinut în captivitate în 
Vietnamul de Sud ; asigura
rea neîntîrziată și deplină 
pentru poporul vietnamez a 
tuturor libertăților democ^-a- 
tice ; crearea unui Consiliu 
Național de reconciliere și 
înțelegere națională ; orga
nizarea de alegeri libere și 
democratice generale în 
Vietnamul de Sud ; regle
mentarea problemei forțelor 
armate vietnameze în Viet
namul de Sud.

din
„țara [ionhiriimr

Oaspeți din Norvegia : conducători ai Tine
retului Socialist Popular care au vizitat Româ
nia la invitația C.C. al U.T.C.. Tinerii din „țara 
fiordurilor" ne comunică preocupările lor, a
genda obiectivelor pe care își propun să le rea
lizeze, impresiile din prima lor călătorie pe pă- 
mîntul românesc. Cei trei interlocutori sînt Fle
ming Olaussen, președintele Tineretului Socia
list Popular, Tonnes Thorsen, vicepreședinte al 
organizației, și Thorbajorn Stokke, membru al 
C.C. al Tineretului Socialist Popular.

„Convorbiri fructuoase, 
folositoare pentru 

ambele părți"
Ministrul de externe al Irakului

F 1iș R

tanzania
despre rezultatele intilnirii 

cu omologul său român
In legătură cu vizita între

prinsă în Irak de George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Irak, 
Murtadha Saaed Abdul Baqi, 
a apreciat, într-o declarație 
făcută corespondentului Ager- 
pres, că a avut cu ministrul 
afacerilor externe al Româ
niei convorbiri „fructuoase și 
folositoare pentru ambele 
pprțl". Schimbul de păreri in 
unele probleme internaționale 
a fost util — a spus domnul 
Baqi relevind că an fost dis
cutate probleme ale relațiilor 
bilaterale și analizate posibi
litățile de dezvoltare*.

„S-a hotdrit efectuarea 
schimbului de amabasadori 
rezldențl la București și Bag
dad. fiind in interesul celor 
două părți să dezvolte relații 
diplomatice, economice, tehni-

co-științifice și culturale-, 
a subliniat ministrul de ex
terne irakian.

El a spus în încheierea de
clarației sale : „Considerăm că 
vizita ministrului George 
Macovescu a deschis noi ori
zonturi cooperării între cele 
două țări. în spiritul construi
rii de relații bune in interesul 
ambelor popoare, in interesul 
mișcării de eliberare. împotri
va imperialismului is ternape- 
n*i si rnacuc *•'.

• la koln se DUHHV 
RA. incepind de n-.xrți. prvu 
conferință laternurepnanâ pri
vind informațiile la televiziune 
și radio, orgaaizat— de F^ad-g-- 
Friedrich Ebert, ia colaborare 
cu Radiodifuziunea % est -germa
ni.

La lucrări participă «j • dele
gație a Rad'iotelevl zi unii româ
ne.

După dezvăluirile privind implicarea directă 
într-o încercare de răsturnare a guvernului Al
lende în Chile, faimosul concern Internat'o^a I 
Telephone and Telegraph Compan | — I.T.T. 
— se află în centrul unui nou răsun-ător scan
dal. De data aceasta ,cu repercusiuni burs. ere.

La bursa din New York cursurile acf'.wlor 
I.T.T. au înregistrat în ultimele două zile s^f^icer I 
sensibile. Pe Wall Street au fost vîndute 261 500 
acțiuni ale tentacularului concern (400 00C $a- 
lariați, cifră de afaceri anuală 12 miliarde că
lări, 118 filiale în diferite țâri) la mai pu’in de 
jumătate din valoarea pe care ou ovut-o Io sfî-- 
șitul anului 1972 (36 în loc de 74 de dolari,.

N
oul scandal car» a 
provocat nervozita
te la bursă * fost 
declanșat d» apa
riția unei cărți do
cumentar» a publi

cistului britanic Arthury Sim
pson, intituliti sugestiv „I.T.T.: 
supei stat" Lucrirei lui Sim
pson, din care* presa americană 
a publicat in ultimel» zilr largi 
extras» dezvălui» lmirnrte ine
dit». bazat» pe documente au- 
lertlce. despre legăturile dintre 
I.T.T. și căpeteniile regimului 
nazist, despre implicarea con- 
c»rrnlni american în trlrza-țll 
cire contraveneau flagrant in
tereselor și chiar se-nrltății Sta
telor Unit» in acea perioadă.

Informații extrase din du-■- 
mert» aflat» în arhive guver
namental» american» și ger
mane relevă că „InIerrltiunll 
Telephone and Telegraph Com
pany" (care de pe atunci depă

șea cu mult sfera dr activ iutr 
a tele--omuri-ațlllor < * finanțat 
con'^truirea bombardierelor
Wehrmachtului hitlerîst .-rockr- 
Wulf- folosite masiv dr aviana 
nazistă in timpul celui de-*l 
doilea război mondial. Docu
mentele arat— că încă din 1934. 
Sosther»s Benn (fondatoruL in 
1920. a| |ui I.T.T.) a lrstllll pri
ma sucursală a concernului in 
Germania. Dup— preluare» ou- 
terii dr către hitlerișli in 1933, 
Benn a avut convorbiri cu Hit
ler la numai citeva luni de la 
îrs-inrarea acestuia. Direcția 
sn-nrsal»i I.T.T. din Germania 
a fost încredințat— imediat unor 
naziști printre car» figura ban
cherul Kurt von Schroeder de
venit mai tirziu general S.S. și 
girant al finanțelor Gestapoului. 
Grație acestor relații și a legă
turilor personale intime cu co- 
mlndlrtu| suprem al Luftwaff». 
Herman Goering, Benn a obți-

Popor»l IaA<an<*ei sărbătorește astâri 
ziua sa națion-ald Ca nouă an. ia armă, li 
24 aprilie 19M. I4aț^aa«^:a și Zanzibiie, 
(insul— da l fdt km p din Oceanul Indian i 
difld curs s—sțd maselor populare, s-ai 
■nit intr-na sa*fnr sial — Republica Initd 
Tanzania.

o Situată in Africa de esz. Tansama se 
mărginași» ca O.ca>^^ Indian ia partea 
de est, c» Zambia. Malawi m Moraanoec te 
sud. cu Buznci, Bucând, *■: Zair ta %*sa și 
cu Keaji și Uganda i« nord Ari * su
prafață de 933 7IC km p ș_ • popalațin de 
13 MO Mt locuilori.

• Cunoscut din cele mai *cr.!» tampon, 
teritoriul de la poalele relei mai teOk 
munte african. Kilimanjaro. a lorrAnT
diniotdeauaa un punct de atracție pentru 
colonial-i^^ străini, care rit ne»® | bați- 
ții ie ^uH șă mai ales al.- sabs-oiai— : aur. 
argint, cupru, dtemm 
Rural Ununuo • 
pem-i hbertb^ w 
te 054 a po^’tMMn V -lart-w 'umumf
A’rxcamâ fn TA xx 4» .-u--*
Bdbtm \»e’t.. a ca^Mo p^r-W-o» a

- i oa'*— pe • o* «Uî i - 
oeari —o---.a»»a de » t e -v* “pMmaM
sa*Md—*p-v c* <•-*•.*ctr-r Fmal â»^^~-«a 
nd->»n^rkn—a n -?jp- ja» pp* rt farm* 

te—ț.-Miri m»n-r si i.-amtHi—! intr-aga 
’■Jfr| paAd ecumemură sf iociată a 
ra-a Nn—mo» acemni program de
luptă edOLărm. de T-UX.U. a c«n^>tnii-4 
â-Qr»-^ t» d>i.|—Mie :9C1. a mdependen- 
ie* de sum d» către Tanca^ica. urmată după 
■n a* d» prnctam—na e ca republic— Pro-

: ii

Ber ec.
I ra

âa^l de dff -rur» n^amnA * cu—s— * 
Znu——*- *-***< ruuda—' as.er<-r:ă. «**•
M53 — ' pir dac Afn-SMrari. 'Dabin-
tnd l» 1943 am «tan—-j intwrî iar uhe- 
r»i fc*d»pen-de«.'i de stat.. aceste forțe 
e-gnrtre•rj < cnudor in ianuarie ÎMI • 
Hscare a dus la iniecuir» a monar
hiei cu m reg m republican, fu luna apri
lie aceiași an Tiaganica și Zanriharul 
adopt* haiărlr»» de a se mi irlr-ua sin
gur stait-

• Formarea noului «ut * *s ut o im por- 
tanță deosebită pentru ^aiugarea efortu

rilor in vederea lichidării gravelor conse- 
-iațe al» îndelungatei dominații străine, 
pentru propășirea economică și socială. 
Potrivit programului politic și economic 
definit in curos-nta „Declarație de la 
Arusha", car» a fixat strategia dezvoltării 
Tanzaniei, au fost rațluralizat» principa
lele mijloace d» producție, o seri» de com
panii străine, băr-i, plantații de sisal, în
treprinderi de comerț exterior etc. Actua
lul plan cincinal (1969—1974) prevede rea
lizarea a 385 noi obiectiv» industriale, care 
vor valorifica irlr-nr grad mai înalt re
sursele țării. în acest sens, 34 la sută din 
totalul investițiilor sint afectate industriei. 
Agricultura, car» ocupă 90 la sută din 
populația Tanzaniei, s» bucură d» o mare 
atenți». Aproape un milion de țărani s-au 
grupat in sat» cooperativizate de tip 
„ujamaa" (înfrățirea) și folosind in ,-umna 
mijloacele of^ite de stat, desțelenesc 
lerernri, amenajează sistem» locale de 
irigații, clădesc așezări social-culturale 
propriu

O alerțl» deosebită se acorda și dezvol
tării lrvațămintnlni. formării cadrelor de 
specialiști propriu

• Pe plan extern. Republica Unită 
Tanzania se pronunță pentru lichidarea 
completă și grabnică a tuturor formelor 
de colonialism și rasism, sprijin— eforturile 
mișcărilor de eliberare de pe cuntir»rtul 
atrican și promovează o pulitică de cola- 
oorar» că toate statele.

!■ te— oale pe înțelegere, respect și avan, 
uj reciproc, relațiile de prieteni» stator
nicite intre Români* și Tanzania se d»z- 
v-oalirnn. Vizita pe car» secretarul 
generai *l Partidului Comunist Român, 
pr^-dintel» Consiliului de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicola* Ceausescu, * fă
cut-o in Republica Unită Tanzania, în 
primăvara anului trecut, s» irs-rle ca O 
contribuție deosebită la adirctrea cunoaș
terii reciproc», la întărirea relațiilor de 
prieteni» și cooperare dintre cele două 
țări si popoare.

GH. S.

Tonnes Thorsen ne relatează 
despre profilul organizației. Mem
brii săi *u Ialre 14—26 ani, ma- 
iuritat»a reprezentînd-o elevii. 
Dar preocupările nu se limitea
ză l* mediul școlar. Thorsen 
sublinia că abordînd problem» 
acute ale tineretului în general, 
afirmîndu-s» ca o organizație de 
luptă, Tineretul Socialist Popu
lar a izbutit să-și lărgească rin- 
duril», să cîștige un număr mai 
mare de membri. Firește, în ceea 
ce privește tineretul studios bă
tălia se poartă în direcția demo
cratizării învățămîntului. Elevii 
sînt activi și organizează, dese
ori, demonstrații. Dar organiza
ția își exprimă punctul de ve
dere în toate problemele de ac- 
lnalltat».

— Poziția noastră este -al»- 
gurl-ă : mijloacele d» producție 
trebui» amplasate în toate pro- 
vla-ille spre * se evita depopu
lară* unor zone, trebuie limitată 
penetrația capitalului străin și 
trebuie afirmată în toate împre
jurările independența naționali, 
opoziția față de politica de bloc
— arată Olaussea.

O aprigă bătălie s-a purtat 
împotriva aderării la Piața Co
mună și, precum se știe, adver
sarii adeziunii au avut cîștig de 
cauză în consultarea populari. 
„Trebuie să se țină seamă de 
interesele național» și nu de o 
politici elaborată în afara țirii“
— spune lalerlo-utornl nostru. 
Problemele acestei țări nordice 
au trăsături specifice, provenite 
dintr-o realitate complexă. Din 
cele relatate de oaspeți reiese 
preocuparea pentru protejarea 
anumitor se-toare ale economiei 
față de pătrunderea capitalului 
străin. O parte din întreprinde
rile norvegiene aparțin unor mo- 
aupulurl străin». Forțele progre
siste se pronunți pentru frîna- 
rea a-eslui proces cu efecte ne
gative pentru economia națio
nală. Un a-c»nl deosebit a fost 
pus pe apărarea resurselor pis- 
-i-ole ale țării, pe extinderea a
pelor teritoriale. în legătură cu 
importul de forț— de mua-ă •-* 
subliniat ci exist* tendința de a 
folosi pe muncitorii străini — 
mină de lucru ieftină — spre a 
lovi în cuceririle clasei muaci- 
luare norvegiene.

Membrii delegației au subli
niat rolul activ al tineretului în 
o serie de a-țiuai poliUce. Pozi
ția tinerilor împotriva C.E.E. a 
fost exprimată viguros. Politic* 
oficială nu poate ignora deplasă
rile produse în opinia publică și

Conducători 

ai Tineretului 

Socialist Popular 
din Norvegia vorbesc 

„Scinteii tineretului"

cu deosebire în generația tindră. 
Dezideratul cel mai larg răs- 
pîadil este acela de a asigur* 
Norvegiei o poziție proprie, in
dependentă, conformă cu inte
resele ei, Pe această bază se 
dezvoltă opoziția fațd de poli
tica blocurilor militare, refuzul 
de a accepta sacrificarea inde
pendenței național».

Oaspeții au relatat că o largă 
alianță populari s-a format gru- 
pînd categorii largi de la pescari, 
țărani și mnacilurl la studenți și 
elevi. Șapte organizații de tineret 
fac parte din această alianță ca
re se bucură, de asemenea, de 
sprijinul Uniunii Național» a 
Studenților, organizației elevi
lor din licee și a celor din școli 
profesionale (200 000 tineri în 
total).

în îa-heier», referindu-s» Al» 
vizita în țara noastră Hnming 
Olaussea a declarat :

— Dezvoltarea economică ra
pidă a României n»-a interesat 
în primul rînd. Ați realizat 
multe lucruri în aceasta privință. 
Am cunoscut pe tinerii români, 
preocupările lor. activitatea 
U.T.C. Am fost bine primiți în 
toate locuril» vizitat». Din dis
cuțiile pe care l»-am purtat 
n»-am dat seama de existența 
unor puncte de vedere comune 
în special pe planul necesității 
de a milita pentru reușita con
vorbirilor de la Helsinki pri
vind sr^uritatea europeană. d» 
a depăși divizarea Europei în 
blocuri militare, de a acționa 
pentru dezarmare și de a apăr* 
dreptul la o dezvoltare indepen
dentă a fincărui popor.

— Vizita noastră l* București 
— adaugi Tonnes Thorsen — 
va impulsion* relațiile bilateral» 
ale celor dou— organizații. Ma
nifestăm un deosebit lal»res în 
acrastă privință,..

M. RAMURĂ

UN NOU SCANDAL I.T.T.
• D»cmeite despre participarea marelui concern ta construirea 

bombardierelor bitleriste „Focke Wult" • Pe cine finanța dl. Benn

• Profituri ți despăgubiri • Șocul opiniei publice resimțit la bursă

■ at ia 1999 p^mciprnrea Ll T. 
ia âc—bo^i b^rdierelor 
bnftarne. Pmj-i Ii o atriar rele
vate de K^itbaay Simpson in 
cartea sa _LTT. : sup-r sUt". 
cm poci» :*K'C r—ii»le dr intri- 
re» -a râ-*^ a Statelor l nit» 
ir reacția aatihitlerisld. in 
19M. <îre -s-tec a | âncnrâalrl
LT.T in Gtr—aai» rlzlâtă, hit- 
lerist p-*^<artn» ■ vizitai N»w- 
Y*ri^î treercMd sd obțin— prin 
traaxartri dr rnlisr c* • serie dr 
Htrnpr.rd — ■ ameri-aan s— in
tim* sac sâ analez- tiirar^ea 
de it^atenile mc»1or» apărării 
Marii Brii-aiî „V^njnl spe- 
âiaf i S.l .A. al acnstni perso
nalități naziste a âns^ finaoțai 
iningrai dr LT T. ir vremr ce 
rnspnci uni pers«m j era. in fipi, 
irimisri pnrsoaal al mlațstrulni 
de externe nazân. Ribbentrop, și 
acționi pnrivit l«âlruc<țin■llur 
personale alr ini Hitlnr.

Și dacă nn ținea snam* de in- 
leresn primordial» alr Statelor 
Unile in momea-elr respective. 
I.T.T. »r* I" «tbiab foarte ac
tiv in prOMmrea propriilor 
profiluri. D^wmratrllr atestd 
că marele coacern a încasai 
div ideode pentru fiecir» »i ion 
produs dr „ro-k» Wnf“. In a
celași timp, lucru uluilor, ace

leași documente arata că I.T.T. 
a reușit sd obțin— după război 
despăgubiri american» in va
loare de 27 milioan» dolari pen
tru daunele materiale pri-irnit» 
de„. bombardamentele aviației 
S.L.A. asupri uzinelor „Focke 
W ulf-,

Sr poatr observa c— toat» »- 
cestn noi dezvăluiri nu fac de- 
cit sâ reliefeze și mai pregnant 
„profilul- lui I.T.T. car», J»-a 
lungul întregii sile lâturll s-i 
comportat in l-ț|nnlle sal» ca 
un „Super-slit- Iezind nu o d»t— 
ițit interesel» Stitelor Unite, 
cit și interesele si atributele m- 
l-rlre »le altor state. De alt
fel. chiar ieri, un nou fapt ve
ne» să se adaug» dosarului in- 
criminalor *l I.T.T. Din Buenos 
Airns s-i lrnrțlt c— guveml 
argertirilB a hot—rii s— sisteze 
toate operațiunile comerciale cu 
..Internltiural Telephone and 
Telegraph- Această decizie a 
fost idopiati ca urmare a in- 
chetei efectuată de o -umisie 
sDnciili, anchetă cire a stabilit 
cd l.T T. a îr-ălcit in repelite 
rinduri legislații țării. Dovezile 
acumulil» d» lnturltițlle irgen- 
tiniere itesti că. d»-i lungul a 
citorva ani. con-»ra■l imericin 
* escamotai condițiile acordu

lui -um»r-iil privind livrarea 
de utilaj telefonic, * intrit ile
gal în Duâaâia unor proprietăți 
lrgertlriere și a mcilcal regi
mul vamal, id■-îrd dime coo- 
âid»rahil» economiei Argentinei. 

Dezvăluirile și decizi» de la 
Buenos Aires nu pol decit în
tări snâDiCinril» și reâertimer- 
l»l» uDiri»i publice din S.U.A. 
fiți de operațiunile lui I.T.T. 
„Cun-l■zlil» r»c»rt»i anchete 
Dlrllmerllre cir» a dovedii in- 
gerinți companiei in afacerile 
politia» și economic» al» stilu
lui chilian au dat o lovitură se
rioasă imaginii I.T.T. »l» cărei 
l-ținri eriu considerat» pină nu 
d» mult ca un Dllâam»rt po
trivit Dertrn -aDii de fimilie 
r»âD»-tlhili — noi-iză agenția 
FRANCE PrESSE Acum, scin- 
dilul declanșat de cartei lui 
Simpson este resimțit c* un ve
ritabil șoc".

Scădere» -nrsnlu| acțiunilor 
I.T.T. este o refleciare a aces- 
iui șoc. O reflectire a îrlrehi- 
rilor pe care îrc»De s— și le pu
n— opinia publică am»riciri a- 
ânDri ..snDer-statnlni“ numit 
„Internațional Telephon and 
Telegraph Company".

EM. RUCAR

Depunerea scrisori
lor de acreditare de 
către ambasadorul 

român la Sofia
Miercuri, 25 aprilie, la 

Consiliul dr Stal al R.P. 
Bulgari*, a avui loc ceremo
nia deDnrerli scrisorilor de 
acreditare de ciire ambasa
dorul R S. Români* l* Sofia, 
Trofin Simedre*.

Scrisorile au fosi lrmira- 
ie președintelui Consiliului 
de Stai al R.P. Bulgaria, 
D^lm-se-rei*r al C.C. al 
P.C.B., tovarășul Todor Jiv- 
kov.

Cu acesi prilej, între to
varășul Todor Jivkov și am
basadorul român a avut loc 
o convorbire, car» s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, D^i»ter»aâ-ă.

în cadrul convorbirii, am
basadorul român a irlrâmlâ 
tovarășului Todor Jivkov 
din partra tovarășului 
Nicola» Ceausescu, secretar 
general al P C.R., președin
tele Cunâili■lni de Slat al 
Republicii Socialiste Româ
ni», un mesaj de prietenie 
și cele mai bune urări dr 
sănital» și »ucces.

Mulțumind Derirn urările 
primii», tovarășul Todor 
Jivkov a transmis, la rindul 
său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un silui priete
nesc, mull— âăr—iate, ferici
re și su--»â» în activiiite* 
rudri-i pe care o desfășoa
ră în fruntea Partidului Co
munist Român.

El * exprimai, lolodati, 
satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea favorabili a re
lațiilor de colaborare și 
prietenie exisiente înlr» cele 
două partide, țări și Dupuar».

Reluarea lucrărilor reuniunii 
multilaterale de la Helsinki

Miercuri, la Helsinki au fost reluii» lucrările reuniunii mul- 
liliierile Dertrn pregătire» conferinței general-etlruDeae. In
ședința plenară car» a avui loc în cursul dimineții, Daril-i- 
panții au discutat despre organizarea -unsnltirllur în iceisii 

a pilr» etapă.

'Dup— cum se ști», în etapele 
precedente s-au obținui o serie 
de progrese importante în ce 
privește elaborarea ordinii de zi 
a viitoarei conferințe Pirtici- 
Dlnțilur le revin» âar-ina fina
lizării acestor dezbateri, precum 
si * soluționării celorlalte pro
blem» legai» de organizare» 
conferinței. în icest sens, îr. 
cursul ședinței de miercuri * 
fost ânhllniliă necesiliiea in- 
tersifi-ărll eforturilor în vede 
rea Ia-h»l»rll, în aceislă elipă, 
a pregătirilor pentru convoco 
re» conferinței.

Astfel, s-a convenii ca numii 
o diti pe săDiimini să aibă loc 
ședințe în plen, urmînd ca r»s • 
tul timpului si fie dedicat acii 
vității în grupul de lucru și în- 
lUnirilor la nivel de experți-

In cursul dupi-amiezii, s-i 
îrlrnrlt grupul de experți în
sărcinat cu dezbaterea aspect» 
lor financiare ale organizării 
conferinței.

Desfășurata într-o atmosferă 
d» lucru, ședința plnnari de 
miercuri a fost apreciată de o 
serie de delegați și de cercu
rile de presă de aici ca un în-

c»Dnt d» bun augur pentru »- 
ceasti etipi, asupra cărei» e
xistă UDiaia, lirg împărtășită, 
ci trebuie si fie și uliim», ast
fel incit eforturile comun» ale 
DartlciDanțllor s— fi» încununai» 
prin convocarea cit mai grabni
că a -urf»rlrț»l generale pentru 
âe-nrllate și cooperare în Eu
ropa.

• în cadrul unei ședințe a 
Consiliului de Miniștri al 
al R.D. German», care a avut 
loc miercuri, Olio Winner, 
ministrul afacerilor externe, 
a prezentai o informare des
pre pregătirile in vedeie» 
conferinței general-europen» 
de securitate și colaborare. 
Dupd cum se »r»tă intr-un 
cumnrl-at de presă, difuzat 
dr agenția A.D.N., la ședință 
a fost exprimai— părerea cd 
această conferință, de o deo
sebită importanți Denlrn în
tărire» pdcii și dezvoltir»» 
nari colaborări egal» în drep
turi în Europa, poate fi cur- 
vocală Dertrn sfirșilul lu
nii iunie a acestui an.
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Reuniunea O.N.U.D.I.
• LA PALATUL HOFBURG 

din Viena * începui reuniunea 
Comiteiului Permanent al Con- 
âllinlnl Dez,^<^^^ării Industriale 
(O.N.U.D.I.). Pe agenda lucră
rilor figurează în principal, pre
gătire» programului de lucru 
și a hugeinlni pe anii 1974—1975, 
a unui plan de ansamblu pri
vind perioada 1974—1977, pre
cum și examinarea realizări
lor Drugramnlnl pe anul irecul 
și a revizuirilor de program pro
pus» perlrn anul în curs. Un 
ilt puncl pe agendă îl consiilui»

irecerei în revistă a ași-aumi- 
lulni program de acțiune »l 
O.N.U.D.I. și eforturile de coor
donare a inițiativelor pe plan 
industrial din cadrul O.N.U.

L* lucrări Daril-iDă reprezen
tanți din parte» celor 45 de slate 
membre ale Consiliului Dezvol
tării Industriale (desemnate dr 
Adunarea Generali a O.N.U.). 
Din Românii DarilclDi o delega
ție condusă de ambasadorul Du
mitru Aninoiu, reprezentantul 
României pe ling— O.N.U.D.I.

• ln cadrul unei reuni
uni, la c»rr au pariiciDat re- 
Drezenianți ai ane^alui egip
tean si reDrezeaianti ai Uniunii 
S^ialistr Arabn din Egipt, s-a 
-uav»all asupra uuni mai st rinse 
cooperări intre guvern și UJ-A. 
— anunți agenția M.E.N.

Ageoția relevi ci primul se- 
crelar al C.C. al U.S.A. a expri
mai. în cadrul renaluaii, spriji
nul partidului pentru d^larația- 
program a guvernului, prezen
tai— Adunării Po^rului la 29 
aprilie.

Negocierile petroilere: impas
Negocierile dintre țările produciloar» de petrol și repre* 

zrataații companiilor petroliere occidental» s-»u încheiat, marți, 
la Viena. firi nici un rezultat.

Comunistul dai Dnhliciliții la încheierea a»go-i»rllur »- 
annțd hotirîrei Comitetului de a»gu-ie^» al O.P.E.C. de ■ a 
-oavo-a, la 7 mai, la Tripoli, o conferință ministeriali extra
ordinară a țărilor membra ale organizației. Comitetul își expri
mi. totodată, regretul față de „atitudinea negativi" a compa
niilor occidentale față de cererile legitime de sporire a prețului 
Drtrolnlni, exprimile de țările producătoare ca urmare a deva- 
•■■iiz^irii, din luna februarie a.c., a dolarului. în dorința de a 
parmiir realizarea unui acord, țările O.P.E.C. oferi companiilor 
petroliere posibilitatea ca, Diaă la 4 mai, să avansez» „DrODnaeri 
poziliv», care să poată servi ca bază unor discuții serioase".

Cilind cercurile observatorilor din capital» Austriei, agenția 
Franca Prrsse arală că țările O.P.E C âuli-ilă o majorare a pre
țului petrolului brul cu l* sută, în limp ce companiile D»- 
iroliere au acceptai doar o majorare de... 7,2 li sută !

• UN TlNAR ven»zn»l»ir și-a 
recăpătat vederea, în urma unei 
duble intervenții chirurgicale, 
efectuată l* 13 și l* 17 aprilie 
la Caracas. Ambii ochi iu fosl 
vindecați prin grefă de -urn»» 
prelevată de l* doi cîini. Cu 
primul ochi, operat la 13 apri
lie, lînărul v»r»z■el»ar distin
ge deja cnluril» și formele obiec
telor, cel de-il doilea fiind în 
curs de vindecare.

• LA WASHINGTON va avea 
Ioc, la 7 și 8 m»i, o nou— rundă 
de negocieri jaDunu-amerl-ane 
consacrat— examinării relațiilor

-umerciil» dintre cele două țări 
— informează agenția Kyodo. 
Modalitățile Dra-iice de reechi- 
librar» a balanței schimburilor 
comerciale reciproc» — puier- 
oIc deficitari Denirn S.U.A. — 
vor cunâtitni principala chesti
une abordată de cel» două de
legații, curd■âe de ministrul 
adjunct de extern» nipon, Ki- 
yohiko Tsurumi, și, respectiv, 
William Eberl», consilierul pre
ședintelui Nixon Denirn proble
me -umercial».

IN NOAPTEA DE MARTI 
spre miercuri, anunți agenția

A.N.S.A., la Milano, elemente 
neofasciste au s—vîrșlt atentate 
cu bombe asupra sediilor locale 
ale partidului comunist, parti
dului socialisl și Asociației Na
țional» a Partizanilor Italieni — 
A.N.P.I. Nu s-au înregistrai vic
time, d»r există pagube mate
riale. La locurile und» s-au pro
dus exploziile, poliția a găsit 
manifeste semnale de gruparea 
ieroristi neofascist— „Sam".

A fosl deschisă o ancheld 
pentru identificarea aulorilor 
celor trei aieniaie.
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