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Turme mărețe de flori au ieșit să pască 
Pe cîmpul
Patriei mele.

Bună dimineața turme de ginduri, 
genunchi ai mei

Patria mea
Patriei mele.
Puterea zeiască pe

In imnuri 
Patriei noastre.

care-o avem
răsfrîngemS-O

Știu să murmur ca riurile noastre 
toate : 

Dacă patria mea este liberă și eu sînt 
liber ca ea.

Sărutați, sărutați 
Patria noastră.

Cetățile urcă, pe

In văile

câlină ca mieii
casele se uită

Darurile pe care in fiecare
eu

Fericire, sînt ale 
Patriei mele.
Știu semeț și blind ca sâ fiu,

clipă 
ți le-aduc,

Patria mea
Mâ lasă să o-nțeleg, să mă culc cu 

mina sub cap 
Ascuitind miresmele ei, durerile ei, 

libertatea ei sfintă și mare.

DUMITRU M. ION

ARC DE
TRIUMF

O dată pe an, de ziua aceasta, 
ne gîndim sărbătorește la 
actul pe care il efectuam co
tidian, cu elan și modestie, cu 
hărnicie și perseverență, pe 
deplin conștienți că el sem
nifică și împlinește sen

sul vieții noastre. Ne gindim și-l apre
ciem sărbătorește dar și cu profunzimea 
și exigența necesare, îl raportăm la 
dimensiuni festive dar fără a renunța la 
caracterul sau de lucru intens, pentru că, 
dacă ne cintârim fiecare zi cu unitatea de 
măsură a muncii, este cu atît mai firesc s-o 
facem în ziua care ii este dedicată, ca semn 
al solidarității internaționale a celor ce mun
cesc. Avem o sărbătoare a muncii o dată pe 
an, în fiecare an, pentru că de la acel 1 Mai, 
înscris, acum mai bine de opt decenii in ca
lendarul revoluționar al muncitorimii, tradiția 
a dovedit prin argumente durabile că poate 
fi nu numai păstrată, ci și îmbogățită ; pen
tru că fiecare an aduce cu sine din sfera 
muncii, noi evenimente care se cer consem
nate, adăugate in același calendar politic, 
expresii elocvente ale unui efort constructiv, 
ale unei existențe umane demne.

Evenimentele pe care ie traversează însăși 
țara noastră de la un an la altul, îmbogățind 
propria sa istorie socialistă, sint tot atîtea 
fapte incontestabile ale unui proces ascen
dent ale cărui puncte de sprijin în realitate 

■ sporesc bilanțul realizărilor. De la acel 1 Mai 
în preajma căruia au apărut primele treizeci 
de tractoare românești n-a trecut, desigur, 
prea multă vreme. Insă drumul parcurs pină 
la succesele acestui an, cind tractoarele noa
stre ară pe meridianele globului, cind zeci 
de unități socialiste - întreprinderi, coopera
tive agricole, institute de cercetare — primesc 
în semn de răsplată cea mai înaltă distincție 
a muncii, se confundă cu o întreagă istorie. 
Este istoria pe care a scris-o clasa noastră 
muncitoare, punîndu-și semnătura pe loco
motivele Craiovei și autoturismele Piteștiului, 
pe utilajul petrolier ce ocupă un loc de 
frunte în lume, pe întreaga evoluție a in
dustriei românești, astăzi ajunsă la un înalt 
grad de tehnicitate, la dezvoltarea ritmică a 
tuturor sectoarelor de baza ale producției 
materiale. O istorie care nu era posibilă de- 
cit în anii noștri, în condițiile in care rolul 
hotăritor în societate il are omul muncii, in 
care dreptul și datoria de a munci sint titlul 
nostru de mîndrie, căpătind semnificațiile de
plinei valorificări a resurselor și capacităților 
creatoare ale poporului.

Eforturile pe care le depun cu consecven
ță partidul și statul nostru se îndreaptă de 
aceea firesc tocmai către punerea tot mai 
mare in valoare a inepuizabilelor posibilități 
ale oamenilor muncii, dirijind întregul proces 
al muncii spre desăvirșirea mai rapidă a 
construcției socialismului. Hotârîrile și măsu
rile adoptate de Congresul X, de Conferința 
Naționala a partidului reprezintă, în acest 
sens, expresia voinței întregului popor, dorin
ța de a aduce mai repede și mai aproape de 
sine societatea socialistă multilateral dezvol
tată, cu conștiința limpede că in felul a- 
cesta muncește și luptă pentru propria bună
stare și prosperitate pentru ridicarea întregii 
societăți la nivelul țărilor dezvoltate ale lu
mii. în aceasta se află, desigur, și explicația 
largului și entuziastului ecou de care s-a 
bucurat în rîndul maselor de oameni ai 
muncii! chemarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, de a realiza actualul cinci
nal în numai patru ani și jumătate ; acesta 
este motivul deplinei adeziuni pe care o gă-
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Angajamentul 
anual îndeplinit 

după 4 luni
Colectivul Uzinei mecanice de 

material rulant din Brașov a în
deplinit angajamentul anual la 
producȚia globală și la producția 
marfă : succes datorat în primul 
rînd folosirii mai raționale a ca
pacităților de producție. Au fost 
livrate peste planul primului tri 
mestru mai mult de 1000 tono 
piese turnate de schimb în va
loare de 2 000 000 lei pentru lo
comotive și vagoane.

A. VELEA

rumbului, pe ultimele suprafețe. 
Muncind cu deosebit avînt coo
peratorii și mecanizatorii gălă- 
țeni au raportat aseară însămîn
țarea cu porumb a peste 80 000 
hectare de la începutul campa
niei. S-a încheiat astfel însămîn
țarea întregii suprafețe destinate 
acestei culturi cu excepția unor 
mici terenuri aflate încă sub in
fluența excesului de umiditate.

I. CHIRIC

La Tîrnăveni,
14 milioane lei 

producție 
suplimentară

Chimiștii din Tîrnăveni, rapor 
tează realizarea unei producții 
suplimentare de aproape 14 mi 
lioane lei.

30 tone bicromat, 550- tone 
sulfat, 135 tone carbid, 5000 mp. 
faianță, piese de schimb în va
loare de 2 700 000 lei sînt cite va 
dintre reperele efortului ne
întrerupt al muncitorilor de aici 
pentru îndeplinirea cu succes a 
angajamentului lor. Aceste re
zultate consacră și numele tine
rilor din brigăzile conduse de 
Iosif Eperesi, loan Vraciu, Mihai 
Sărișan. Mihu Mircea și Vasite 
Horcath.

MIRCEA BORDA ■'

La Galați 
s-a încheiat 
însămînțarea 

porumbului
In județul Galați lucrătorii de 

pe ogoare din C.A.P. și I.A.S. au 
continuat ieri însămînțarea po

Succesul mecani
zatorilor din Timiș
Angajamentul mecanizatorilor 

timișoreni de a încheia in ma
ximum 4 zile campania agricolă 
de primăvară e pe punctul de a 
fi respectat. Duminică ei au in- 
sămînțat 5 960 hectare cu po
rumb și alte 576 cu soia. Aceas
ta înseamnă că încă 30 de uni
tăți cooperatiste au terminat 
însămințatul porumbului si a 
altor culturi.

I. DANCEA

| Azi, la posturile noastre de | 
| RADIO Șl TELEVIZIUNE |

Astăzi, marți, în jurul orei 10,00, posturile | 

| noastre de Radio și Televiziune vor trans- i 
mite direct de la stadionul Republicii din Ca
pitală adunarea populară organizată cu pri- | 

lejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, ziua solida- I 
rității internaționale a celor ce muncesc.

■ '

Simbol al cinstirii și înaltei prețuiri, prestigioasa distincție a răsplătit și anul acesta truda și hărnicia 
a numeroase colective de oameni care, prin dăruire și abnegație, prin sacrificiu și entuziasm s-au situat 
în fruntea întrecerii socialiste. Pentru ei, Ordinul Muncii — nu ca distincție, ci ca semn ai existenței — 
reprezintă dimensiunile unei conștiințe patriotice, dimensiunile unei vocații, a idealului lor comunist. Pen. 
tru că, intr-adevăr, sub imperativul muncii, sub conducerea Partidului Comunist Român, noi toți cei 21 
de milioane — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înaintăm spre împlinirea aceluiași i- 
deai socialist, spre făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. înaltul Ordin al Muncii constituie 
nesecata sursă a izbînzilor și satisfacțiilor noastre, temeiul libertății, fundalul viitorului nostru comunist, 
aspirațiile noastre ale tuturor.

Pe această temă, reporterii noștri transcriu în pagina a II-e gindurile oamenilor din zece mari uni
tăți din țară, încununate de înalta distincție acordată de Consiliul de Stat in preajma sărbătoririi Zilei 
muncii din acest an.

Fotomontaj realizat de O. PLECAN și A. CALISTRAT

in numărul de azi:

în inimi 
și în gînd

Sub acest titlu, pagina a 3-a a ziarului nostru decupează 
din sărbătorescul raport al zilei de azi. cîteva fapte eroice de 
muncă săvîrșite în uzine, pe șantiere, pe ogoare, în școli și 
facultăți. Sînt fapte definitorii pentru răspunderea și dăruirea 
cu care tînăra generație, alături de întregul popor, se înscrie 
în efortul de înfăptuire a programului partidului de ridicare 
pe culmi tot mai înalte a patriei noastre socialiste

PATRIA

Temelie a existenței noastre ca oa- • 
meni, ca țară, munca ne este, deopo- I 
trivă, principalul criteriu după care * 
ne definim în ochii lumii, contribuția I 
românească la schimbul mondial al I 
valorilor materiale bucurîndu-se as- I 
lăzi, pe toate continentele de un pres- I 
tigiu deosebit. Această fațetă a mun- I 
cii noastre — expresie incontestabilă ■ 
a calității și rodniciei ei — este evo- I 
cată, în pagina a Vl-a, în grupajul : I

Pe meridianele lumii
ROMÂNIA MUNCITOARE j

de PETRU POPESCU

Principiul
matcă

In soarele încă palid al acestei primăveri ciudate, își a- 
daugă lumina un întîi mai nou. Zi g muncii, in anotimpul mun
cilor, în efortul mai larg al cincinalului, în lupta vigilentă cu o 
ploaie perfidă care a vrut și anul ăsta să ne inunde, zi a 
muncii înscrisă în toate preocupările, grijile, speranțele unei 
societăți care construiește, proiectează, inovează. Puternicul 
simbol al acestei zile extrem de viu pentru poporul român,

(Continuare în pag. a IV-a)
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Trebuie să cîștigăm ți 

această bătălie : 11 

milioane tone de oțel

Vestiții hunedoreni — oțelari, 
laminoriști, furnaliști — au pri
mit pentru a treia oară Ordinul 
Muncii clasa I. Stau de vorbă în 
impunătoarea sală de marmură 
a Palatului Republicii cu un o- 
țelar hunedorean cu chipul 
bronzat de soarele nemilos al 
cuptoarelor.

— în fiecare an stabiliți un 
record ?

— Bine zis în fiecare an. De
oarece în fiecare an depășim 
realizările anului anterior. Cu 
aceleași agregate, cu aceleași 
brațe, dar mai ales folosind 
bine inteligența oamenilor, pri
ceperea și experiența lor.

— Peste aceste succese, re
marc eu, strălucește acum înal
tul Ordin al Muncii.

— Eu aș zice — continuă in
terlocutorul — că în strălucirea 
ordinului pe care ni l-a înmînat 
secretarul general al partidului, 
ca simbol al recunoștinței, stră
lucesc faptele ‘miilor de siderur- 
giști, faptele comuniștilor pen
tru care uzina este o a doua 
casă, colectivul — a două fa
milie, iar otelul și fonta — vo
cația, pasiunea și viața lor.

La puține zile după înmîna- 
rea înaltei distincții am poposit 
printre siderurgiștii hunedoreni. 
Parcă înaltul ordin strălucea pe 
pieptul fiecăruia, așa de puter
nică era satisfacția și mîndria 
lor pentru marele succes al eo- 
lectivului. al fiecăruia dintre ei.

— Ce reprezintă pentru dv. 
această nouă distincție ?

— Și mîndrie, dar și obligația 
de a ne autodepăși, de a rămî- 
ne în continuare în frunte — 
consideră utecistul Adrian Dră- 
gulescu, șeful unei echipe de 
oțelari, fruntașă în întrecerea 
pe 1972. Și. obligația la car» ține 
fiecare siderurgist hunedorean. 
ca la cea mai de preț obligație 
personală, ca la o răspundere 
personală de la care nu se poate 
abate — continuă tînărul oțelar 
— este îndeplinirea planului de 
producție la toți indicatorii pe 
mul acesta |i realizarea cinci» 
naiului înainte de termen pen
tru a putea cîștiga bătălia celor 
11 milioane tone de oțel cit va 
trebui să realizeze industria 
noastră in 1975. Este răspunsul 
nostru la înalta prețuire și în
credere cu care ne învrednicește 
partidul.

Sensul îndrăznelii

noastre — un an
cîștigat în competiția 

progresului

Pentru muncitorii de la 
F.C.T.B., hotăriți să «curteze cu 
un an cincinalul, a început o 
energică bătălie cu timpul, di
namizată aeum de primirea Or
dinului Muncii clasa I-a. Ce 
ară specific această confrunta
re, dinoolo de parametrii ei 
economici ? Faptul că ponderea 
eovîrșitoare a forței de muncă 
o dețin femeile. Peste 13 mii de 
angajate înăcrise în catalogul 
eșalonului de efort al întreprin
derii. Multe din ele crescute 
odată cu fabrica, implicate as
tăzi intr-o dublă aniversare : 
25 de ani în cartea de muncă, 
un sfert de secol de la sem
narea certificatului de naștere 
al întreprinderii. Elena Ciocan 
rememorează cu ușoară nostal
gie momentele acelea înfrigura
te în care se înălța prima ari
pă a întreprinderii, iar ea pe 
atunci foarte tînără („eram se
cretară U.T.C., vă dați ««ama !“) 
conducea una dintre brigăzile 
de producție. Actuala secretară 
a organizației de tineret din 
F.C.T.B. are abia doi ani de ac
tivitate. Parcurgem împreună 
halele de lucru. Flori ca Crișan 
pare cunoscută de toată lumea : 
„Ca să coordonezi 3 600 de ti
neri. trebuie să-i cunoști bine 
pe fiecare. Să știi cît pot să 
facă și cum să-i determini să 
facă mai mult decît cred că pot 
face". 30 la sută din producția 
întreprinderii este semnată de 
tineri. „Prestigiul nu e în mod i 
obligatoriu direct proporțional 
cu vîrsta, remareă Ion Nicolae. ' 
șeful secției 3 (confecții pentru | 
femei), Jumătate din oamenii 
secției noastre sînt tineri, dar 
mie, om cu 22 -de ani vechime 
în fabrică, nu mi-ar fi rușine 
să semnez nici una din lucrări
le executate de ei. Primirea 
Ordinului Muncii li se datorea
ză, deci, și lor în mare măsură.

— Ce semnificație are pentru 
dv., pentru economia națională, 
îndeplinirea cincinalului în 4 
ani, așa cum v-ați angajat ? — 
o întreb pe tovarășa Florica 
Crișan.

— Sensul îndrăznelii noastre
— pentru că este o îndrăznea- 
lă, lucidă, calculată și realistă,
— constă tocmai In ciștlgarea 
unui an de muncă in această 
strînsă competiție a progresu
lui. Și, fiecare utecist, fiecare 
tînăr, alături de comuniști, de 
toți salariatii se consideră un 
concurent cu responsabilități 
înalte așa cu ni «e cere prin 
proiectul de norme — și mun
cesc în așa fel ca fiecare să 
poată spune la 30 decembrie 
1073 i sîntem cu un an înaln-

Înaltul ordin al muncii
tea timpului. dee: la înălțimea 
la care ne cere partidul să 
fim.

întotdeauna ? 

COMPETENT, 
INVENTIV, 

DISCIPLINAT

Sîntem la secția de piroliză a 
Combinatului petrochimic Brazi. 
O adevărată școală a prelucră
rii petrolului. în laboratoarele 
ei gigantice se obține etilenă, 
dar tot aici, la școala comunis
tă a munci:, s-a născut și s-a 
format înalta conștiință munci
torească a mii și mii de sala- 
riați.

— Primim etilena de la piro
liză, de la băieții lui Gheorghe 
Neacșu. La noi are loc oxida- 
rea ei. Procesul este extrem 
de delicat Orice neatenție ar 
putea aduce cu sine imense pa
gube întregului combinat De 
aceea, disciplina in producție 
joacă aici un rol hotăritor. Din , 
’68, de cîn<i sînt aici, nu am se- : 
sizat nici o abatere. Cred că și • 
acesta a fost un fapt care a de
terminat succesele noastre. Dar , 
numai disciplina in sine n-ar va- I 
lora nimic, continuă maistrul 
Anton Șuier, dacă n-ar fi dubla
tă de competența profesională, 
de spiritul de inventivitate și I 
inițiativă. Acest lucru încercăm 
noi să-i învățăm pe tineri : să 
fie stăpini pe meserie la locu
rile lor de muncă, să posede 
capacitatea de a gindi tehnic, I 
capacitatea de a răspunde 
prompt. disciplinat, oricărei 
probleme intervenită în proce
sul de producție.

Privesc din nou combina
tul,. E o galaxie de lumini în 
mijlocul cîmpiei Ploieștilor. 
Trecînd pe alături. trenurile 
țării străpung noaptea ca niș
te sfredele luminiscente. Pe 
zeci de metri altitudine — tur
nuri de piroliză și răcire, co
șuri de fum zenitale ; un pei
saj al muncii, *1 efortului co
mun.

— Faptul că am fost o uni
tate fruntașă și în ceilalți ani. 
îmi spune directorul tehnic al 
Combinatului petrochimic, tova
rășul Adrian Stoica, dovedește 
că înaltul titlu cu care am fost 
onorați nu este o excepție. El 
se înscrie ca o verigă a între
gului lanț de succese pe care 
le-a înregistrat grupul indus
trial de petrochimie de la în
ființare și pînă în prezent.

Termenii noștri de 

comparație — 

recordurile de producții
la hectar

Avusesem și alte prilejuri de 
a constata hărnicia și pricepe
rea. atașamentul tuturor lucră
torilor față de unitatea lor din 
bărăganul ialomițean — între
prinderea agricolă de stat 
OGRADA. Acum, însă, la d- 
teva zile doar de la primirea 
înaltului Ordin al Muncii, do
ream să stăm mai mult de vor
bă cu oamenii, »ă cunoaștem • 
mai in amănunțime coordona
tele pe care își desfășoară ei 
munca, dovedită a fi foarte 
eficientă. A fost dificil, deoare
ce toți erau pe cimp, la semă
natul porumbului sau în fer
mele zootehnice. Nu și-au per
mis nici un răgaz.

— Ne bucurăm din mers de 
această prețioasă distincție 
pentru că porumbul nu aș
teaptă să fie băgat sub brazdă 
— ne «punea Constantin Gib, 
directorul unității, care chiar în 
ziua următoare festivității Ia 
cart luase parte 1a Consiliul de 
Stat, a pornit dis-de-dimineață 
«pre tarlalele unde se semăna.

Liniștiți sînt oei de la Ograda 
doar atunci ci nd au terminat 
treaba, cînd au făcut-o bine 
și sînt siguri de rezultatele ei 
ulterioare.

— Vedeți, anul trecut, conti
nuă tovarășul director, am rea
lizat 12 000 kg boabe la hecta
rul de porumb. Avem voie să 
scădem anul ăsta ? Nici vorbă. 
E musai să obținem cel puțin 
tot atit. Pentru că termenii 
noștri de comparație sint in- , 
totdeauna recordurile de pro
ducție la hectar.

Utecistul Aurel Coroșanu lu
crează zi și noapte pentru re
cuperarea lntîrzierilor, cu 
grijă permanentă pentru cali
tate. Fiecare «imte alături de 
el, la greu, umărul tovarășului.

— Fiecare ceas de muncă 
trebuie să aibă eficiența sa. 
iată poate principalul atribut al 
muncii noastre, al celor de la 
Ograda, ne mărturisea secretara 
organizației celor peste 70 de 
uteciști, inginera Doina PaveL ; 
Muncind într-un asemenea cil- | 
mat și noi tineri: ne formăm I 
ca oameni de acțiune, cu mare t 
responsabilitate pentru toate ac
tele noastre, așa cum se pre
vede in Proiectul de norme ale 
eticii și echității socialiste. Este 
semnificativ faptul că in adu
nările noastre se discută foarte 
mult despre îndatorirea de a 
urma exemplul comuniștilor, 
de a înfăptui realizări identi
ce. Avem termeni de compara
ție toarte buni, jaloane foarte ' 
exacte și prețioase in drumul 
pe care ni-1 croim în viață.

Să simți și tu 

răspunderea pentru 

dezvoltarea țării

Institutul de studii și proiec
tări energetice este unul dintre 
locurile unde noțiunea de efort 
creator se armonizează perfect 
cu condiția tinereții. Aici, 
vîrsta medie a salariaților se 
situează la vîrsta apartenenței 
la organizația noastră. Rezolva
rea sarcinilor de importanță na

țională în multe din sectoarele 
vitale ale acestui adevărat cre
ier al energeticii românești este 
asigurată de tineri. Centrul de 
calcul, sectorul energie elec
trică, cel al energeticii nucleare 
sint numai cîteva dintre dome
niile unde tinerii sub 30 de ani 
formează covîrșitoarea majori
tate.

— Toți colegii mei sînt con- 
știenți de răspunderea ce o au 
pentru dezvoltarea energeticii 
românești, pentru dezvoltarea 
industrială a țării, care va asi
gura. pentru noi toți, creșterea 
nivelului de trai, material și 
spiritual — ne declară tînărul 
inginer Dumitru Drăgan. Vedeți, 
noi trebuie să asigurăm devan
sarea producției de energie 
față de producția de bunuri, 
trebuie să fim cu un pas înain
te. Iată de ce. în activitatea 
noastră, orice întîrziere, orice 
greșeală poate aduce prejudicii 
însemnate, după cum realizarea 
mai devreme a sarcinilor noas
tre înseamnă, pentru economie, 
posibilitatea de a deschide mai 
devreme un șantier, de a pune 
in funcțiune, înainte de ter
men, o fabrică. Sarcinile noas
tre sint acum mult ușurate în 
urma aplicării prevederilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie-2 martie a c. și a De
cretului Consiliului de Stat pri
vind noile structuri in econo
mie. deoarece a crescut numă
rul specialiștilor in sectorul de 
cercetare, a devenit mai ope
rativă aplicarea unui studiu în 
producție.

Vizita la I.S.P.E. te convinge 
încă de un lucru : și anume că 
aici se lucrează, ca in tot mai 
multe domenii de activitate de 
la noi, la nivelul celor mai 
înalte exigențe ale științei și 
tehnicii contemporane. Togte a- 
cestea — subliniau tineri® mei 
interlocutori de la I.S.ke. — 
marile responsabilități față de 
dezvoltarea țării. apărarea 
prestigiului științific internațio
nal, ca și recenta decorare a 
colectivului — obligă. Condițiile 
deosebite de studiu ce există 
aici, tehnica și echipamentul cel 
mai modem de care dispune 
institutul nu constituie numai 
posibilități, ci și stimuli pentru 
rezolvarea marilor obligații 
față de țară, față de popor.

Răsplata țării sporește

datoria noastră către
țară

Oamenii întreprinderii ..Elee- 
troaparataj" București despre 
care scriem aceste rinduri, ne

N-am mai stat de vorbă 
cu Ion Anca, ciștigătorul ti
tlului de cel mai bun tînăr 
strungar al tării pe anul 
1972, de cîteva luni. Ne-am

întîlnit în urmă cu cîteva zi
le și, firește, dialogul a în
ceput în termeni obișnuiți.

— Muncesc tot așa de 
mult și asta înseamnă că 
sînt sănătos și bine dispus, 
mi-a spus el.

— De ce trebuie si înțe
leg că dacă muncești mult 
ești și bine dispus ?

— Pentru că obțin și re
zultatele dorite. Iar cele mai 
frumoase rezultate se răs- 
fring spre tine și în tine, le 
veți p« chipul senin, adică 
în buna ta dispoziție ; ele a- 
lungă crisparea listed în loc 
multe mulțumiri sufletești.

— Nu te obosește nicioda
tă munca la strung ?

— Muncă fără oboseală ? 
V-aș întreba, la rîndul meu: 
se poate ? Dar dacă munca te 
pasionează, daci îți faci din

„UN SUCCES FACIL ESTE
MAI DĂUNĂTOR DECÎT 

UN INSUCCES

con
ta tregime 

automatici 
industriali, 

neîntreruptă

In 1955. un proaspăt ab
solvent al Politehnici timi
șorene refuza drumurile bă
tătorite ale specialității pen
tru care a-a pregă’..:. 
saerfndu-se în 
problemelor de 
si electronici 
Tn 18 ani de_____
activitate la Uzina „Electro
motor" din același oraș al 
studenției. 45 de brevete de 
inventator poarta- semnătu
ra sa. Multe dintre ele sînt 
atestate în S.U.A., R.F.G.,
Japonia și alte țări ale lu
mii. Alte peste o sută de 
articole și studii publicate 
in prestigioase reviate de 
specialitate din țară și stră
inătate i-au asigurat un bi
nemeritat loc în rîndul spe
cialiștilor de pretutindeni. O 
demonstrează bogata cores
pondență pe care conf. dr. 
ing. Dan Teodorescu o pri
mește zilnic de pe aproape 
toate meridianele.

— V-ați gîndit vreodată 
să evaluați valoarea totală 
a invențiilor dumneavoas
tră ?

— Nu. nu m-am gîndit și 
n-am făcut-o. Din două mo
tive. Primul constă în difi
cultatea aprecierii exacte a 
valorii unei invenții și al 
doilea fiindcă meritul meu, 
dacă există, se Integrează 

sint cunoștințe apropiate, nu o 
dată am fost în mijlocul lor 
convingîndu-ne la fața locului, 
în secțiile unde se hotărăște ne
mijlocit soarta producției, de 
răspunderea cu care fiecare și 
întreg colectivul privesc onora
rea atribuțiilor profesionale ce 
le revin. Pentru succesele lor în 
1972 au primit în preajma zilei 
de 1 Mai „Ordinul Muncii, cla
sa I", Steagul roșu și Diplo
ma de onoare. Sînt distincții 
care înseamnă înainte de toate 
o înaltă apreciere a eforturilor 
depuse aici pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, 
pentru ca mașinile și utilajele 
să fie folosite cu maximum de 
randament, pentru ca fiecare 
oră, fiecare minut productiv să 
adauge încă o cotă în drumul 
spre mai mult, spre mai bine.

— Este firesc, întrucît — re
leva tînărul turnător-formator 
Nicolae Sandu — a-ți măsura 
forțele cu alții înseamnă, în pri
mul rînd, a te autodepăși. Noi, 
pe drept, am obținut în 1972 re
zultate bune. Avînd însă în ve
dere sarcinile cu care ne con
fruntăm în acest an hotăritor al 
cincinalului, ținînd seama de o- 
biectivele pe care vrem să le 
atingem, obiective prezentate 
atit de clar la recenta Plenară 
a Comitetului Central al parti
dului, trebuie să nu precupețim 
nimic pentru a face din aceste 
rezultate bune, rezultate foarte 
bune. Răsplata țării, acordarea 
Ordinului Muncii, clasa I, spo
rește datoria noastră către țară.

A fi muncitor la

„Grivițo". înseamnă să 

fii demn — prin muncă 

și conduită — de 

trecutul ei glorios

Și pentru Uzina de utilaj chi
mic „Grivița rocie~ armindenii 

; au sosit cu îndoite semne de 
bucurie.

— Nu e puțin lucru să fii , 
I printre primii, acum, eind lupte î 
• cu timpul — îndeplinirea cinci

nalului în patru ani și jumătate 
I — este țelul de căpetenie al co

lectivului nostru, deoara — pe •

societății. Toate Invențiile 
mele sint datorate, pe de o 
parte, condițiilor de lucru 
excelente. create de către 
conducerea de partid, iar oe 
de alta nu pot fi depărțite 
de aportul colaboratorilor 
mei, aceeași încă de la în
ceputul activității mele. Ca 
să aveți totuși o imagine, 
v-aș putea spune că una 
dintre invenții, intrată de cu- 

bună dreptate — inginerul Vir
gil Muștuc, locțiitorul secretaru
lui .U.T.C. pe uzină. Și tinerii 
noștri au odată mai mult mo
tive de bucurie, deoarece ei 
înseamnă 60 la sută din efectiv 
și cu precădere în sectoarele 
direct productive.

Așadar, la dubla sărbătoare 
a muncii tinerii din uzină se 
prezintă cu puternice argumente 
și, în primul rînd, aportul direct 
și masiv la realizarea sarcinilor 
de plan.

— După cum știți, noi tinerii 
care muncim la ..Grivita roșie" 
sîntem, trebuie să fim, continua
torii bogatelor tradiții revoluțio
nare ale colectivului uzinei, în 
frunte cu comuniștii — ne spu
ne lăcătușul cazangiu Paul Bî- 
ru, șef de brigadă. Dar ce în
semnează astăzi pentru noi spirit 
revoluționar ? In primul rînd să 
muncim, să trăim și să învățăm 
în chip comunist, să nu precupe
țim energiile noastre tinere 
pentru a ne face datoria în 
mod exemplar față de patrie, 
față de partid.

Este, poate, unul din secretele 
colectivului de muncitori de la 
„Grivita roșie" : secret prin in
termediul căruia uzina s-a în
scris în detașamentul de purtă
tori al înaltului Ordin al Mun
cii. Vorba matrițerului Paul Pe- 
rețeanu, de la secția sculărie f 
„Forța noastră, în marea și mi
nunata competiție a muncii, 
crește odată cu perfecționarea 
noastră. Ca meseriași dar și ca 
oameni, ca uteeifti".

Prin răspunderea
pentru calitatea
lucrărilor, noi

înțelegem răspunderea
pentru viața oamenilor

Constructorii constituie o pre
zență atît de obișnuită, comună 
în peisajul Hunedoarei. îneît eu 
greu și-ar putea cineva închi
pui cum ar arăta fără ei marea 
citadela a oțelului. Modesta 
Uzina de fier de acum 20 de ani 
a fosț transformată intr-un gran
dios Combinat siderurgic care 
poate rivaliza cu oricare altul 
din lume. însăși urbea și-a 
schimbat radical înfățișarea, ve
chea așezare rămînînd o simplă 
anexă a marelui oraș de astăzi. 
Peste toata se așează persona

EFOR TUL CREA TOR
ea un ideal, dacă o practici 
cu conștiința că ai o mese
rie pe care trebuie s-o des
coperi și redescoperi cu fie-

„Nu găsesc o condiție 
mai umilitoare decît aceea 

de om depășit"
cart operație nouă pe care 
o execuți, atunci într-adevăr 
munca devine o plăcere.

— Ai vrea să vorbejti 
despre ultimele succete ta 
muncă si la Învățătură ?

— Mă mîndresc cu un 

rînd în producția d» »»rie, 
a uzinei noastre, este vorba 
de instalația pentru condi
ționarea aerului în hale!» 
zootehnice, aduce, cu fieca
re bucată produsă, economii 
in valoare de 1 000 de lei 
valută.

— Cum vă împăca ți eu 
timpul ?

— Eu sînt realist în ceea 
ce privește timpul. Mă îm
pac bine cu el. fiindcă nu-1 
las să treacă pe lingă mine.

— Alături de foarte mul
tele satisfacții, vi e-a întim- 
plat să treceți prfn momen
te de cumpănă, de îndoială 
sau chiar de eșec ?

— Nu există om de știin
ță, inventator, «ă n-aibă cel 
puțin un moment de criză, 
mal ales la început. Dîn pă
cate, dificultățile trecerii a- 
cestor momente fac ca foar
te multe talente, tinere mai 
ales, să se piardă de timpu
riu. Arta de a transforma 
imposibilul în posibil se în
vață, se educă. Personal, 
am momente de îndoială, 
poate mai numeroase decît 
certitudinile. Este periculos 
să nu le ai. Ele îți asigură 
vitalitatea cercetării. Am 
încercat sentimentul eșecu
lui cu prilejul primei mele 
invenții făcută în urmă cu 
18 ani aici, la „Electromo
tori4. Ulterior lucrarea a 
fost distinsă cu Premiul de 
Stat Depășirea acestor pra
guri este binefăcătoare în
tregii vieți. Un succes facil 
este mai dăunător decît un 
insucces nemeritat Cej de-al 
doilea sancționează rapid, 
dar e surmontabil : primul 
este perfid, poate sancționa 
o întreagă viață. După mi
ne, condiția ca să realizezi 
30—40 de invenții este să o 
fi realizat pe prima.

ION DANCEA 

litatea constructorilor de la 
I.C.S.H. Anul trecut, întreprin
derea a fost distinsă cu Ordinul 
Muncii clasa a Il-a, iar acum, în 
preajma lui 1 Mai, pentru rezul
tatele cu totul remarcabile în
registrate în 1972, a primit Or
dinul Muncii clasa I-a. Vestea 
a ajuns repede la cunoștința 
constructorilor, umplîndu-ii de 
bucurie. Cu toții sînt conștienți 
că rezultatele pe care le-au ob
ținut sînt rodul atît al efortu
rilor proprii cît si al măsurilor 
adoptate de partid pentru per
fecționarea întregii activități e- 
conomico-sociale.

Cel mai tînăr Erou al Muncii 
Socialiste din Hunedoara, mai
strul Constantin Diaconescu, ne 
înfățișează efectele pozitive ale 
unei alte măsuri adoptate recent 
de partid ; aplicarea normelor 
unitare de structură pentru uni
tățile economice.

— La Atelierul de construcții 
metalice, afirmă el. exista un 
serviciu de salarizare care nu-și 
justifica existența. Tn urma 
aplicării recentului decret, ser
viciul a fost redus la dimensiu
nile strict necesare : 6 salariați, 
aproape toți tineri, au fost re
partizați în producție, unde li 
se oferă posibilitatea de a se 
califica.

Constructorii hunedoreni. po
sesorii înaltului Ordin, sînt ho- 
tărîți să ducă acțiunea mai de
parte. să aolice cu și mai multă 
consecvență măsurile stabilite 
de partid pentru perfecționarea 
întregii lor activități. Totodată 
ei se angajează că vor Îndeplini 
la un înalt nivel calitativ sar
cinile ce le revin în acest an 
hotăritor pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, pen
tru că într-adevăr, asa cum te 
exprima unul dintre interlocu
torii noștri. Vasile Faur, șef de 
echipă, în siderurgie, ca de alt
fel în multe alte domenii, răs
punderea pentru calitatea lucră
rilor presupune răspunderea 
pentru viața oamenilor, pentru 
rodnicia muncii lor.

în fiecare zi am ceva 

nou de învățat, dar și 
de a-i învăța pe cei mai

tineri

în întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
chimiștii făgărășeni au obținut 
însemnat® rezultate față de sar
cinile de plan. Au fost realizate 
în plus 500 ton» azotat de amo
niu, 700 ton» acid azotic, 120

succes deosebit dar care nu-i 
propriu-zis succes personal. 
Cu patru luni în urmă orga
nizația U.T.C. și conducerea 

secției mi-au Încredințat În
drumare* unei echipe for
mată din 10 etrangari. Suc
cesul ce-mi aparține constă 
ta omogenizare* echipei, ta 
armonizarea relațiilor de 
muncă fi viață existente ta-

„Dansul 
se aseamănă 

cu efortul 
unui mineri(

„Aș fi vrut ta fue (cuip- 
tură. iar am alei damul 
— o tculpturd in mifeare. 
In getturile omului exiiti 
o nemărginită gratie. Ași 
ndzut cu citi finețe, fi ra
finament chiar, ie culeg 
vara epicele de griu de pe 
cimp' Mișcările secerito- 
rilor imprumutd ceva din 
unduirea lanurilor coapte. 
Pe șantier, eau in porturi 
ați văzut macaragii cum 
dirijează forța macarale
lor ? In mișcarea amplă 
dintre cer și apă pe care 
o deecriu larg brațele me
canice exiști o anumită 
grație. Am ales doar aces
te ..romantice" exemple, e- 
vidente pentru oricine și 
arhicunoscute, cu toate ci 
fn fiecare fel de muncă 
există acel ritm deosebit 
care armonizează, dă ordi
ne și cadenfâ gesturilor 
noastre : la itrung. la for
jă. in abatajul minelor, la 
pescuit. In agriculturi. Do
meniile vieții, ca tn orice 
altă artă, tint și (ferele de 
inspirație ale baletului. 
Precum bine știți, cel mai 
vechi document de artă 
este un dans magic, vină- 
toresc, scrijelit de omul 

tone, anilină, 160 tone săru-ri a- 
norganice, iată bilanțul pe care 
l-au raportat ei partidului în 
momentul în care li s-a înmînat 
Ordinul Muncii pentru locul de 
frunte ocupat în întrecerea so
cialistă pe anul trecut. în aceas
tă autentică întrecere cu timpul, 
pe agenda organizațiilor U.T.C. 
au fost consemnate acțiuni de 
largă amploare menite să-i an
treneze pe tineri la îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men. Uteciștii din organizația 
nr. 17 au fost cei care au chemat 
la întrecere toți tinerii combi
natului în asa fel îneît la sfîrși- 
tul fiecărei luni, 60 la sută din 
totalul tinerilor să fie prezenți 
la panoul evidențiaților în în
trecerea socialistă. Obiectivele 
propuse: depășiri zilnice de 
plan, calitate excepțională.

— Dar pentru aceasta — ne 
relata tînărul inginer Lucian 
Tonceanu, mecanic șef al fabri
cii de amoniac și acid azotic — 
trebuie să învățăm mult, să în
vățăm în permanență. Este o 
sarcină de partid, o condiție a 
omului modern. Nu-i de ajuns 
să ne pregătim noi înșine ci să-i 
ajutăm la fiecare pas în acest 
proces pe cei mai tineri, mai 
lipsiți de experiență, să-i for
măm ca muncitori și cetățeni, 
demni de exdgențele impuse de 
construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Este un efort la care ne obligă 
și recenta distincție ce ne-a fost 
acordată.

Specialistul — mereu 

în mijlocul producției

!n 1972, Trustul de construcții 
montaje din Timișoara și-a în
deplinit sarcinile de producție în 
proporție de 105,5 la sută la 
producția terminată, dînd astfel 
peste plan printre altele 145 
apartamente și devansînd în 
același timp termenele de reali
zare la alte obiective cu 
scadență în 1973. Productivita
tea muncii pe salariat a 
fost depășită cu 6.1 la sută, 
cheltuielile materiale la mia de 
lei cheltuită scăzînd considera
bil. Pentru toate aceste reali

tre cei care lucrăm laolaltă. 
Dar cel mai de preț succes 
aparține chiar micului nos
tru colectiv, celor 10 tineri

(trungxn, care lună de lună 
lft depăferc aaretnile de pro
ducție ta medie cu 5—7 la 
rută.

— Dar la școală ?
— Am tncheiaț bine pri

mele două trimestre. Acum

preistoric pe pereții pește
rilor de la Altamira. Dan
sul acela, de o surprinză
toare grație și energie, este 
inspirat din viața vinători- 
lor neolitici".

Cîteva zile la rînd am 
văzut-o pe Ileana Iliescu 
la orele de repetiție, lu- 
crind cu o neobosită răb
dare în acel laborator — 
sala oglinzilor de la etajul 
patru al Operei Române 
— pentru ca mișcarea să 
devină grație, expresie ar
tistică. Doar pentru 15 mi
nute de balet pe scenă (in 
„Ucenicul vrăjitor") artista 

zări, prin Decret al Consiliului 
de Stat strădania celor 9 000 de 
salariați ai Trustului a fost 
răsplătită prin conferirea Ordi
nului Muncii clasa a IlI-a. 
Stăm de vorbă cu cîțiva dintre 
ei.

— Lucrez de mai bine de 10 ani 
pe șantierele de construcții, la 
Trustul din Timișoara am ve
nit în urmă cu mai bine de un 
an. Aseară am urcat împreună 
cu tovarășul director Tudose, 
pînă la ultimul nivel al spitalu
lui construit de noi. Mă uitam 
la geana cerului — ne spune 
maiqtrul Nicușor Gaioș — să văd 
cum o să fie vremea pentru 
ziua de mîine. Bună, îmi zic, 
apoi mi-am rotit privirea în 
jur. Cînd am venit aici nu erau 
nici acele „L“-uri, adică blocu
rile cu 10 etaje care străjuiesc 
aleea stadionului, nici Casa ti
neretului, nici clădirea Institu
tului de proiectări, nici blocurile 
astea din stînga și nici spitalul. 
Și am văzut încă o dată pentru 
ce a fost decorat colectivul nos
tru.

într-o altă parte a orașului, 
acolo unde pînă în urmă cu 
trei ani se întindea vestita bal
tă verde, un alt tînăr. Adrian 
Lăcătușu, împreună cu băieții 
din echipa sa lucrează cu rîvnă 
la ceea ce s-au angajat încă de 
la începutul anului : „Fiecare 
apartament, cu o zi mai devre
me" — este una dintre multele 
Inițiative pe care uteciștii trus
tului au luat-o în acest an.

— Angajamentul nostru este 
dintre cele mai mobilizatoare 
din ultimii ani, ne spunea di
rectorul tehnic al trustului, to
varășul inginer Ciomocoș Teo
dor, si el va fi fără îndoială 
îndeplinit pentru că la noi ne 
șantiere fiecare muncitor, m s- 
tru, tehnician sau inginer știe 
în fiecare zi ce are de făcut, 
munca este întotdeauna bine 
organizată. Cadrele noastre de 
specialitate au o deviză : să fii 
mereu în mijlocul producției, 
dar de fiecare dată cu un pas 
înaintea sarcinilor la zi, în așa. 
fel îneît știința, gîndirea tehni
că, să deschidă muncii noi per
spective. Așa ne cere partidul, 
așa ne cer îndatoririle de fie
care zi, lealitatea muncii noas
tre.

Reportaj anchetă de :

ROMULUS LAL, PAVEL 
PERIIL, OCTAVIAN MI- 
LEA, PETRE JUNIE, GHEOR
GHE GHIDRIGAN. EM. ISO- 
PESCU, SOFIA SCORȚARU, 
AL. BALGRADEAN. ADINA 
VELEA, ION DANCEA.

mă pregătesc pentru „actul 
final" al clasei a Xl-a.

— Cite ore muncești, de 
fapt, pe zi ?

— Am un orar precis de 
la care nu mă abat decît 
parțial. (îmbăta șl dumini
ca. Ml scol la 5 și mă culc 
la 23. Deci, cam 18 ore de 
muncă fi învățătură din care 
trebuie (căzute, firește, pau
zele de masă fi pauzele din
tre orele de scoală.

— Nu este mult ?
— Altfel nu se poate. In 

caz contrar, as rămine un 
învins. învins de timp, de 
repeziciunea acumulărilor 
tehnice si profesionale. învins 
de alții, de propria-mi delă
sare. Și nu găsesc o condiție 
mai umilitoare decît aceea 
de om „depășit" sau, și mai 
grav, de tînăr „depășit".

L. ROMULUS 

muncește de 30 de zile tn 
culise.

„Semnul specific al unui 
dansator de balet, îmi spu
nea balerina, nu este acel 
mers grațios de pe scena, 
in virful degetelor, ci 
transpirația care-ți curge 
fierbinte sub bărbie in zi
lele de repetiție. La noi 
silueta nu se păstrează 
prin... ajunare. Ca să a- 
jungi la armonia dintre 
muzică și dans trebuie să 
lucrezi mult in fiecare zi, 
pină ce oglinzile din fată, 
care-ti corectează gesturi
le. se aburesc de răsufla
rea ta. In urmă cu foarte 
multi ani, pe vremea car
telelor, aveam rații de mi
ner. Numai muncind zil
nic, in nesfirșite ore de re
petiții, reluind. de la ca
păt, obsedant fiecare gest, 
fiecare mișcare, dansul re
ușește să devină gratie ar
tistică. capabil să exprime 
frumoase sentimente ome 
nești. Numai atunci satis
facția îți este deplină, iar 
orele de muncă sint răs
plătite. Munca a căpătat 
un sens, o valoare socia
li.

„Ușor nu e nici cintecul 
i Zi și noapte nimic nu-i 
ușor pe pămint / Căci ro
uă este sudoarea privighe
torilor ' care s-au ostenit 
toată noaptea cintînd".

După ce a recitat aceste 
sugestive versuri din poe
zia lui Lucian Rlaga. poate 
un crez artistic și un temei 
pe care își sprijină munca 
Ileana Iliescu s-a strecurat 
ușor tn scenă, printre fal
durile grele ale cortinei 
de pluș.

ION MARCOVICI
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în Inimi 
șt in gind

talia dată cu timpul aici, tn 
ferma lui Zaharia Dobra, a în
semnat încheierea semănatului 
la culturile de primăvară în 
seara zilei de 26 apriiie. Pe o

RODITOAREA CONȘTIINȚA A DĂRUIRII
Cînd vorbim despre un oțelar, avem in față imaginea 

omului care imblînzește focul și subordonează geneza me
talului ; cind vorbim despre un constructor punem mina 
streașină la ochi și privim spre înălțimile cutezătoare ale 
schelelor; spunem strungar sau lăcătuș, operator chimist 
sau miner și găsim sinonimele lor în sensurile cuvintelor : 
măiestrie și dăruire, responsabilitate și eroism. Ce-i defi
nește - uman și profesional - mai plastic, mai profund, 
pe acești făuritori de bunuri materiale, fără de care viața 
or fi de neconceput? Răspunsul - pe cit pare de simplu, 
pe atit e de dificil. Pentru că aceiași eroi de fiecare zi 
înmănunchează de fapt in personalitatea lor cele mai 
înalte și distincte virtuți, cele mai robuste caractere. Sînt 
eroii pe care ne-am obișnuit sâ-i intilnim cotidian in 
durile clasei noastre muncitoare.

S-avem un singur fel, o singură voință, 
Nicicînd să nu ne plîngem că ni-e greu. 
Prin munca tuturor creăm o nouă viață, 
Să fii tot mai puternic, poporul meu erou!

— V-a fost greu ?
— Ne-a fost greu, dar am 

vrut. Am vrut și am izbutit.
— Vă felicit din toată inima.
— Este cea mai mare cinste 

pentru noi...
Acest dialog îmi va rămîne 

mult timp în memorie, pentru 
frumusețea, căldura și sensurile 
sale nebănuit de adinei. El a a- 
vut lo? în vara anului trecut, la 
o sută de metri subteran, în u- 
riașa încăpere a uzinei electrice 
a termocentralei de pe Lotru, 
între secretarul general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, și un tînăr șef de 
echipă de montori, Stelian Jia- 
nu. Șeful statului fusese infor
mat în timpul vizitării șantie
rului despre recordul echipei de 
la Ciunget care consta în mon
tarea rotorului de la primul 
grup energetic în numai o lună 
de zile față de trei, cit prevăd 
normele internaționale.

— V-a fost greu ? îl întreabă 
secretarul general al partidu
lui.

— Ne-a fost greu — răspunde 
tînărul comunist, dar am vrut...

In cuvinte puține, de acura
tețea cristalului, acest răspuns 
exprima voința și dîrzenia în
tregului -colectiv al șantierului. 
Un răspuns pe care l-ar fi dat 
fiecare dintre cej. citeva mii de 
constructori ai hidrocentralei.

★

— V-a fost teamă ?
— N-am avut timp să 

gîndesc la teamă.
— Dar apoi ?
— De-abia cînd mi-am

mă

muncitorî al Combinatului 
trochimic din Pitești, mai mulți 
ani la rînd fruntaș în întrecerea 
socialistă, un utecist cu care or
ganizația se mîndrea pe bună 
dreptate, venea într-o zi de pri
măvară spre locul de muncă. Se 
stîrnise o furtună puternică, cu 
descărcări electrice. Era în in
cinta unității. La cîțiva zeci de 
metrj un trăsnet căzu asupra 
unei instalații. Flăcările apărură 
imediat. Utecistul Gheorghe 
Ciunciuc n-a avut timp să se 
gîndească la primejdia la care 
se expune.

— Un singur gînd mi-a venit 
cu iuțeala fulgerului : sâ fac 
ceva, să intervin..., ne declara 
el cîteva zile maj tîrziu. S-a a- 
runcat cu trupul peste flăcări. 
Lupta a fost scurtă, dar drama
tică. Instalația a fost salvată.

— Cit timp v-a trebuit pen
tru a ajunge la soluția finală ?

— Vreun an de zile.
— Nu v-a fost teamă că n-o 

să reușiți ?
— Din truda căutărilor, întot

deauna iese ceva. Trebuie doar 
să te supui acestei convingeri.

Aceasta este intr-adevăr con
vingerea tinărului lăcătuș me
canic Nicolae Negrilă de la Uzi
na „Electroputere" Craiova. Și 
din febrilitatea căutărilor lui au 
ieșit în doisprezece ani. două
sprezece inovații de o excepțio
nală valoare și eficiență econo
mica.

Oamemi au miinile bătucite de muncă și obrajii înnăs- 
priți de vinturi ; mișcările le sint parcă mai nervoase, iar 
vorbele mai dure. De opt luni încheiate dau o luptă aprigă 
cu natura pentru pămint și recoltă. N-a fost de-ajuns că 
recoltele toamnei trecute au trebuit scoase spre magazii 
sub ropotul ploilor și prin apa rece ; că au semănat griul 
in ogorul făcut cu două tractoare la un plug sau la un 
disc, dar a venit și iarna din... martie. Cîmpiile au devenit 
adevărate lacuri. Aproape un milion de hectare au fost 
afectate, iar ei, mecanizatori și cooperatori, specialiști și 
lucrători din intreprinderile agricole de stat au săpat 
canale pentru drenarea apelor vătămătoare, au plantat 
pomii și via pentru care le-a lipsit timpul în toamnă, au 
așezat sub brazda ogoarelor semințele. S-a muncit întreit 
in comparație cu alte primăveri. A fost și este greu, 
neînchipuit de greu. Un milion și jumătate de tineri 
ai satelor s-au angajat cu dăruire, entuziasm și fără me
najamente in această bătălie pentru pîinea țării, creionînd 
prin fapte portretul generației tinere a satelor de azi.

dat
seama ce se putea întîmpla, m-a 
trecut un fior.

dintre cei

♦
Trei tineri muncitori, fn trei 

Ipostaze ale muncii. Mi-am înti
părit bine în memorie chipurile 
lor. chipuri de tineri obișnuiți. 
Dar și faptele lor sînt obișnuite 
pentru câ ele pornesc dintr-o

conștiință proprie generației 
noastre, proprie clasei munci
toare : conștiința devotamentu
lui nețărmurit pentru patria so
cialistă, conștiința muncii și a 
dăruirii. „A fi patriot — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
înseamnă intîi de toate a munci 
pentru înflorirea și întărirea 
patriei socialiste". Asemeni în
tregii noastre generații, cei trei 
tineri trăiesc la cea mai înaltă 
tensiune sentimentul acestei da
torii, al acestei conștiințe. Țara 
și-a asumat o răspundere de 
profund patriotism : îndeplini
rea sarcinilor cincinalului îna
inte de termen. Aceasta înseam
nă o mai deplina valorificarea 
capacității de gindire și de 
muncă a întregului popor, efor
turi mai mari in ultimă instan
ță, înseamnă să grăbim prospe
ritatea țării, prosperitatea fiecă
ruia dintre noi. Eroii pe care 
i-am reamintit fae parte dintre 
detașamentele de frunte ale ce-

lor hotariți să învingă 
greutățile pentru a urma 
demnul partidului. Faptele lor. 
așa succint cum le-am redat, nu 
șpun prea mult Prin montarea 
într-un timp record a rotorului 
de la Ciunget, primul grup a in
trat în producție de energie cu 
o lună mai devreme. Deci, ci
teva milioane în plus în avuția 
țării. Prin stingerea flăcărilor cu 
riscul vieții, a fost salvată o 
instalație de citeva milioane. 
Citeva milioane ar fi putu: fi 
pulverizate din avuția țării. 
Prin cele douăsprezece inovații 
ale sale, tinârul de la „Electrc- 
putere* a adăugat si e* un mi
lion la bogi’-a noastră socia
listă. Dar ei sînt trei dintr-o în
treagă generatie. purtătorii ace
leiași conștiințe patriotice, a »- 
celeiași conștiințe muncitorești, 
definiți prin propriile lor fapte 
— fapte de muncă, de eroism 
cotidian.

..Eu. ne spunea pe vatra fos
tului lac Greaca tehnicianul Za- 
haria Dobra, trei sute șaizeci și 
cinci de zile din an judec, plă
nuiesc și acționez raportînd to
tul la oră. Cit lucrează tracto
rul intr-o oră ? Cit prășește un 
om sau o mașină într-o oră ? 
Cită producție revine. în me
die. la o oră lucrată ? Cite be
neficii ? Ce cunoștințe aplicabi
le acumulez in ora zilnic obli
gatorie de studiu ? Mie, unita
tea de timp îmi dă măsura 
competenței, a efortului în trei 
ani. de tind sînt șef de fermă, 
am parcurs drumul de la oare
care. la fermă fruntașă pe tară 
Ia rtitima griului și in primele 
zece la porumb si soia. Anul 
trecui, ia o oră lucrată a reve
nit o producție de gria și po
rumb dublă față de 1970. iar a- 
nul acesta mi-am propus să re
alizez tona de griu cu o inves
tiție de șase ore, tar pe cea de 
porumb și de soia cu douăspre
zece și respectiv opt ore. In 

condițiile de teren desecat suc
cesul ar fi remarcabil". Iar ba

Pentru pîinea

noi 
pi- 
noi 
tot

să nu faci
lucrurile pe jumătate

și entu- 
larg ori-

Fiecare elev cu inteligența, talentul, capacitatea 
ziasmul lui este o speranță de viitor, ii deschidem 
zontul, il ajutăm să crească și-l așteptăm să se afirme în 
plenitudinea personalității lui. înmulțim această speranță cu 
patru milioane de elevi - populația de astăzi a școlii româ
nești. Pentru câ recunoaștem in elevul de azi muncitorul ta
lentat de miine, agronomul și savantul, artistul, inginerul și 
medicul ; recunoaștem in elevul de acum omul politic 
profund angajat în bătălia pentru ridicarea României pe cul
mile civilizației socialiste. Da, generația elevilor de azi îndrep
tățește toate speranțele : învațâ, și învațâ 
cu entuziasm la cerința expresă a epocii de 
tru muncă, dobindind o profesie încă din

bine ; răspunde 
a se pregăti pen- 
anii de școala.

...Cînd vor apărea aceste rîn- 
duri, probabil, organizația de 
partid a Școlii profesionale de 
chimie din Ploiești va fi luat 
în discuție cererea lui Marian 

4Rizea de a intra în partid. Este 
in anul III, peste o lună prima 
stapă din programul său de în
vățătură se va încheia și-și va 
începe viața 
Combinatul j

— Știți, î 
mea ca pe 1 
permanentă 
mirați, dar i 
obișnuit cu ... 
tîi cu mine însumi. Apoi, 
împrejurările, dacă-mi erau po
trivnice. Și cu timpul, care nu 
mi-a ajuns niciodată. Am dorit 
să-mi aleg cariera militară, să 
urmez liceul militar. Foarte

mi-a zis tata. Dar

I de muncitor Ia 
petrochimic Brazi, 
îmi explic evoluția 
un fel de întrecere 
cu... tata. Să nu vă 
de foarte mic m-a 
„bătăliile". Mai în- 

cu

termini școala
M-am ambiționat și am termi
nat școala noastră din comună 
cu media 10. Atunci s-a răzgin- 
dit : are un singur băiat, să facă 
liceul... Liceul nu mă atrăgea, 
nu-mi oferea prea multe certi
tudini. împotriva voinței tatei, 
am venit la profesională. Mi-am 
ales atunci meseria nu după 
frumusețea ei — ce știam eu? — 
ci după numărul de candidați 
la admitere. Așa, ca să vadă 
tata că nu mă sperii de greu. 
Erau la electromecanică A.M.A. 
aproape 7 
Am intrat 
un prieten 
pînă acum 
primul. Să 
inte ! Am terminat și anul I și 
anul II tot primul. Dar pentru 
că meseria m-a cîștigat și am-

generală primul.

candidați pe un loc. 
primul. în școală, 
din sat mi-a zis : 

ți-a mers, ai tot fos*. 
te văd de aici îna-

biția a avut un scop : să devin 
un bun meseriaș. M-am înscris 
și la școala populară de artă, 
pe care o voi absolvi odată cu 
profesionala. Mi-am procurat și 
toate manualele de liceu. întru- 
cît la toamnă vreau să dau di
ferențele pentru anul III-seral, 
la liceul industrial de chimie. 
Chiar din anul I m-au ales în 
comitetul U.T.C. Apoi am deve
nit secretar. Activez în cercul 
tehnic, fac parte din brigada 
artistică de agitație. an| parti
cipat la olimpiada de literatu
ră... Pînă și în vacanțe îmi gă
sesc de lucru, ori cu echipe de 
tineri care să ajute la recoltat, 
ori la cămin, în sat... Iar tata, 
nu-mi spune nimic. In schimb, 
știți ce-a făcut ? S-a înscris la 
liceul agricol. Crede că-1 ter
mină înaintea mea. Cum îl știu, 
deși are 43 de ani. parcă-1 văd 
și la facultate. Tot eu. însă, 
am de gînd să i-o iau înainte... 
încep să muncesc, termin li
ceu] pînă plec militar, îmi fac 
armata și apoi îmi continui stu
diile...

...Deviza de viață a elevului 
Mihai Mateescu este : „să nu 
faci lucrurile pe jumătate". O a- 
plică la învățătură. în însușirea 
unor deprinderi practice. în 
munca de secretar U.T.C. al li
ceului, în relațiile cu prietenii, 
în sport. In numele acesteia își 
organizează viața și se cheltu-

ROMULUS LAL

mie patru sute optzeci și nouă 
de hectare. S-a lucrat cu o pro
ductivitate mare : ceea ce anul 
trecut s-a realizat in zece ore, 
anul acesta s-a înfăptuit doar 
in opt—

— A fost greu ? E dificil se-ți 
propui ?

— Greu ? Dificil ? Eu spun 
că a fost foarte greu, că este 
deosebit de dificil. Dar nu im
posibil. Fiecărei picături de a- 
vantaj prin fertilitatea ridicată 
a pămîntului, prin dotare, 
trebuie să-i adăugăm zece 
caturi de sudoare. Și Ia 
cultul muncii e statuat la 
locul.

Ce realizezi Intr-o oră ? Fră- 
mîntare firească în deceniul ac
centuării industrializării agri
culturii. Ioana Preda, legumi
cultoare în sera de două sute 
de hectare de la Craiova, a... 
concentrat într-o oră de lucru 
venituri de o sută nouăzeci și 
trei de lei. Cum ? „Muncind cu 
sîrg, cu dorința de a face totul 
bine și la timp, de a da între
buințare maximă fiecărei palme 
de pămînt". Și Ioana Preda '1 
oferit specialiștilor o nouă și 
deosebit de valoroasă asociere 
de legume în seră — cu cultura 
de bază roșii — care a ridicat 
cu șase lei veniturile obținute 
De metru pătrat. La Stoicănești. 
îngrijitoarea Tincuța Zorzoliu, 
calculează efortul depus într-c 
oră îp producția de lapte obți
nută de Ia grupa de vaci de 
care răspunde. In primele o 
sută douăzeci de zile ale aces
tui an, ora de muncă echivalea-

întotdeauna la datorie

ză cu douăzeci și unu de litri 
lapte, față de optsprezece anul 
trecut, de 16,5 in primul an al 
cincinalului și de 15 litri in 1970. 
Succesul s-a bazat pe muncă, 
pe studiu, pe experiența acu
mulată. Și. atit reușita ei, cit și 
a celorlalți îngrijitori de la 
Stoicănești se mai explică prin 
ceva — prin cele zece milioane 
de lei investite de către coope
rativă în instalațiile de mecani
zare a lucrărilor, în selecția a- 
nimalelor. Dar Un leu investit 
aici a însemnat doi lei venituri, 
pentru că munca lăptarului de 
altădată a devenit acum o me
serie, în a cărei dobîndire tî- 
nărul învestește un efort inte
lectual.

In Bărăgan, pe șantierul sis
temului de irigații Terasa Brăi
lei, discutăm cu Pavel Tacciu. 
E draglinist. A săpat canale în 
trei mari sisteme de irigații : 
Jegălia, Pietroiu-Ștefan cel 
Mare și Terasa Brăilei. La cei 
26 de ani ai săi, cum s-ar spu
ne, n-a ieșit din perimetrul Bă
răganului. In patru ani de 
activitate a reușit să tripleze 
productivitatea muncii. Ceea ce 
la început realiza într-o oră, 
acum face în douăzeci de mi
nute. A comprimat trei zile în
tr-o zi... Cu alte cuvinte a re
ușit să se înscrie cu maximum 
de efort, cu realizări deosebite, 
în competiția al cărei compo
nent este de îndeplinire a pre
vederilor actualului cincinal cu 
șapte luni și jumătate mai de
vreme. L-am privit cum lucrea-

ză. Mișcări ritmice, sigure ale 
manetelor din cabina de coman
dă, iar cupa mușcă adine 
din pămîntui pentru creșterea 
rodniciei căruia se investesc 
acum sute și sute de milioane 
de lei. Nu se oprește o clipă. 
Ziua de lucru este folosită pînă 
la ultimu] minut. Cu realizări 
aparte pentru el, pentru între
prinderea al cărui salariat este, 
pentru producția agricolă...

Un om la fel de tenace am 
întîlnit la Centrul de instruire 
a cadrelor din domeniul meca
nizării de la Ștefănești. Ingine
rul Sorin Piscati a pus la punct, 
de curînd fiind omologată, o 
instalație de oonducere teleghi
dată a tractoarelor. Un mecani
zator lucrează cu două tractoa
re executînd de la cele mai 
simple pînă la cele mai com
plicate munci. Așadar, zilele și 
nopțile lui de efort s-au ma
terializat într-o invenție care 
permite o productivitate dublă 
a mecanizatorului. Utilizînd in
stalația concepută de el, pri
mele două perechi de tractoare 
lucrează de cîteva zile la în- 
sămînțarea porumbului și la 
prășitul mecanic al florii-soare- 
lui și sfeclei de zahăr.

Tn „atelierele" lor, tinerii sa
telor, cooperatori ori specialiști, 
mecanizatori ori cercetători ac
ționează pe un front comun : 
obținerea unei pîini mai mari, 
mai gustoase. Sigur, prin efort, 
prin dăruire.

GH. FECIORU

un examen continuu
Vedeam adunată laolaltă o generație care crede în sine 

și în drumul ales, în drumul deschis, visînd lucid, transfor
mând viitorul în știință, in promisiune și, totodată, in cer
titudine. Se intilniserâ pentru o semnătura de conștiință la 
statutul studentului om politic, comunist. Se detașa o 
studenție bărbăteasca, curajoasă, care pune preț pe în
vățătură și muncă, luptă cu sine și cu timpul, iși asumă 
îndatoriri. împărțită egal intre sala de curs și sălile marii 
producții, studenția aceasta și-a pus pe frontispiciu, ca 
deviză, cuvintele adresate lor de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : .... sâ nu uitați sâ
porul, sâ vâ serviți patria, sâ 
viți comunismul".

vâ serviți întotdeauna po- 
vâ serviți partidul, sâ ser-

„Devenim studenți cu adevă
rat cînd învățăm să fim respon
sabili". Sub acest gind și-a a- 
șezat Eugen Radu Linde, stu
dent în anul IV al Politehnici’ 
ieșene, definiția — cerută cum
va școlărește — propriei stu
denții. Primul act al vieții de 
student a fost, {și amintește, să 
verifice dacă poate rămîne in 
breasla inginerilor electroniști. 
cu șansele de a realiza ceva du
rabil. A verificat. „Studenția 
m-a îndemnat să conjug pasiu
nea adolescentină cu necesita
tea. O asemenea operație, care 
a chemat efortul învățăturii, 
munca, m-a maturizat profesio
nal Ș’ politic, conducîndu-mâ 
spre înțelegerea statutului pro 
fesiei acum cînd încă mă aflu 
in anticamera ei — o antîca-

în care nu așteptăm deve-meră „ ... .
nirea. ci devenim". Radu Ghe
orghe din anul III al Facultății 
de metalurgie-București aduce 
cu sine o altă biografie studen
țească și. evident, o altă defi
niție. Pentru el, studenția re
prezintă consecvență în mese
rie, dorința de a nu trăda pro
fesia, ci de a o aborda dintr-un 
unghi superior. A adus cu sine 
în facultate o ucenicie la Ro
sita. un liceu făcut „în schim
bul doi. 12 ani de muncă la Re
șița, o experiență de șef de e- 
chipă |a Uzina de mașini grele 
din București, semnătura do 
autor al primei șarje pentru 
turbinele de 350 megawați și 
pentru recordul de 4 500 tone 
otel peste plan, colaborarea Ia 
elaborarea unor noi mărci de

oțeluri printre care șî cele 
cesare podului de Ia Vadul __
Cu aceste date își face studen
ția pentru ingineria în metalur
gie, într-un mod cu totul ori
ginal : învață cot la cot cu co
legii. dar este și prim topitor 
al furnalului care funcționează 
în atelierul de practică 
cultății, — „așa, ca să 
iasă din mină". Și vine.
el, Galațiul, reprezentat de 
studentă în anul IV, 
Vișoiu, autoarea unei 
profesionale ce poate fi cotată. 
Ia prima vedere, ușor excentri
că pentru o fată : construcții 
de nave și aparatură de bord. 
Sintetizindu-și studenția, cei 
patru ani de pînă acum, o defi
nește ca o perioadă care a fă
cut-o om, coborînd-o de la 
scara visului și romantismul a- 
legerii profesiei, la profesie, la 
realitate, fără să piardă prin 
aceasta din frumusețea visului. 
Studenta crescută pe malul Du
nării și-a autentificat pasiunea 
reală pentru nave cu fiecare 
examen, cu fiecare lucrare. 
..fiindcă, dacă aș fi simțit de la 
bun început că n-ani nimic de 
spus ca inginer în construcții de 
nave, m-aș fi retras. Dar voi a- 
vea de spus, simt asta".

Tu, cel care-i asculți, ai Im
presia că totul li se pare prea

ne- 
Oii.

al fa- 
nu-și 
după 

o 
Rodi ca 
opțiuni

iește fără zgircenie. Deocam
dată ceea ce-și propune ține de 
perimetrul școlii, dar nimic nu-l 
împiedică să-și conceapă viito
rul de dincolo de zidurile ei. în
vață matematica. Ii este nece
sară pentru profesie. Care nu 
este o necunoscută, chiar dacă 
n-a parcurs decît doi ani de li
ceu. Se va specializa în calcula
toare. Pînă îe va fi constructor 
le învață limbajul. In speranța 
câ pe diploma de bacalaureat 
să-i fie trecută și calificarea 
de programator.

„Un animator al întregii vieți 
din școală" așa îl apreciază co
legii pe Mihai Mateescu, secre
tarul U.T.C. E în această apre
ciere și admirație dar și puțină 
nedumerire : cum reușește să 
fie peste tot — la adunări și

la cercuri, la învățămîntul poli
tic și printre primii clasați la 
olimpiadă, la sport și La o plim
bare, la reuniuni și la specta
cole. Dar hu prezent printre al
ții. ci cel care dă tonul, care de
termină un curent de opinie, 
care găsește concluzia justă. Ex
plicația e simplă : 
și-a propus să nu 
numai pe jumătate.

★
...Marian Rizea și 

teescu. Doi băieți cu matricola 
școlară pe mîneca vestonului de 
uniformă. Doi din patru milioa
ne de elevi — generația celor 
care învață azi pentru mîine.

MARIETA VIDRAȘCU

colegul lor 
facă nimic

Mihai Ma-

Ne-am obișnuit ca în momentele cele mai dificile sâ 
căpătăm un sentiment de liniște și încredere atunci cind, 
alături de noi, simțim brațul viguros al celor ce poartă 
haina ostășeasca. Și atunci, umâr la umăr, ne înzecim 
eforturile, înfruntăm cu mai multă tărie silnicia naturii, ne 
avintăm cu forțe sporite pe schelele marilor obiective in
dustriale, pe șantierele de construcții și irigații.

Tinerii in haină militară au reușit sâ dea viață acestui 
sentiment prin dirzenia și spiritul de sacrificiu de care au 
dat dovadă întotdeauna, prin curajul cu care s-au avin- 
tat, adesea cu riscul vieții lor, pentru a salva alte vieți ome
nești și bunuri materiale, pentru a construi obiective in
dustriale, șosele și căi ferate, diguri și hidrocentrale, pen
tru a stringe recolta sau a înlătura zăpada. Armata noas
tră și-a zidit (în conștiința tuturor) cu literă nepieritoare un 
nume de glorie, de mindrie, respect și profundă recu-
noștință.

ușor, ca venind de la sine, și 
te simți tentat să-i întrebi : „E 
grea ori ușoară 
„Profesia ca atare,
lurg, este grea — vine în repli
că răspunsul Iui Radu Gheor
ghe — deci, evident, și studen
ția în metalurgie este grea. 
Dacă apuci să îndrăgești meta
lurgia, niciodată nu ești mulțu
mit cu ce ai făcut. E o studen
ție grea pentru că este com
pletă. cei care învață acum se 
vor integra cu cîțiva ani mai 
repede în profesie față de in
ginerii care au absolvit cu ani 
în urmă. Și cind spun asta, mă 
gîndesc la practică, la ceea ce 
așteaptă de la noi producția. 
Faptul că pentru noi, din stu
denție încă, cercetarea și pro
ducția sînt inseparabile, dez
voltă un atribut absolut nece
sar — curajul ideilor. Curajul 
răspunderilor pentru producție. 
E grea studenția cum v-am în
fățișat-o ?" Reporterul îl lasă 
însă tot pe student să răspundă. 
Pe ieșeanul electronist. „Din 
clipa cînd realizezi ce responsa
bilități ai. atunci studenția este 
grea. Cînd reușești să te deta
șezi de responsabilități, e 
dent ușoară 
plus ori un 
profesională 
am vrut, și 
să-mi fac _ _______ „ .
încercăm să aflăm „cum". Cre
deam că se va justifica doar 
prin notele mari obținute în 
toți anii. Dar nu. nu este nu
mai asta, ori poate nu e deloc

înireui ; „r. 
studenția ?" 
de meta-

evi- 
pentru că atunci un 
minus în pregătirea 
contează puțin. Fu 
cred că am reușit, 

o studenție grea".

asta. Crede sincer că notele nu 
pot reprezenta total ce fel de 
student ești. Se gîndea, desigur, 
la studenția aceea, anticameră 
de lucru a profesiei, unde în
vățătura se interferează cu cer
cetarea. „Eram în anul II și, 
împreună cu patru colegi, am 
făcut o lucrare științifică în do
meniul electronicii aplicate. 
Ne-a reușit, și am căpătat cu
raj ; lucrarea ani continuat-o 
in anii III și IV. Pentru noi a 
însemnat mult. Ne-a tensionat 
curiozitatea pentru studiu, ne-a 
obligat ]a un contact larg cu 
bibliografia. Deținem, acum, în 
plus față de alți colegi, o me
todologie de lucru, ne-am or
donat gîndirea, deținem atuul 
deprinderilor practice cu un 
ceas mai devreme". Pasul de la 
cercul științific frecventat de 
cîțiva la . cuprinderea întregii 
grupe în cercetare a fost făcut 
firesc. Acum se lucrează pe 
baza unui contract încheiat cu 
Uzinele mecanice Nicolina.

Așadar, contractul cu produc
ția intră în cotidianul limbaju
lui studențesc. Studentul devine 
și el om de legătură între fa
cultate și uzină. în biografia la 
zi a studenției se adaugă a- 
ceste mutatii, deschiderea spre 
producție din care s-a născut, 
ca o necesitate acută, ecuația 
învătămînt-cercetare - produc
ție. în acest context, amfitea
tru] apare ca un popas între bi
bliotecă și orele de uzină.

„Intre mine și colegii mei de 
muncă, ne spunea soldatul Ian- 
cu Vasile. fost strungar la Uzi
nele „23 August", există un 
dialog permanent. Cînd mă duc 
în permisie, o vizită-două la 
uzină sînt obligatorii. Plus co- 
respodența. Ei îmi scriu mie și 
mă țin la zi cu tot ceea șe 
întîmplă în uzină, eu le scriu 
lor și Ie dau raportul cum îmi 
merge, cum mă -----—*
rezultate am, ce 
voi. Colectivul 
și îmi cere 
acum de tot

• Si cred că

comport, ce 
greutăți și ne- 

mă îndrumă 
socoteală 

ceea ce

LUCREȚIA LUSTIG

și 
fac. 

___ ___ așa e bine. Am 
îmbrăcat haina ostășească, dar 
tot de la „23 August" sînt. Și 
e bine că ei știu și se intere
sează de mine". Este numai un 
caz din zecile pe care le-am 
întîlnit. Legătura aceasta per
manentă a colectivelor de mun
că cu tovarășii lor plecați să-și 
îndeplinească înalta datorie ce
tățenească sub drapelul țării se 
realizează pe cele mai diverse 
planuri. Nu o dată, între dorin
țele ostașilor cu care stăteam 
de vorbă, una suna la fel i „Nu 
uitați să scrieți că-mi fac cu 
cinste datoria, că fac totul pen
tru a fi la înălțimea sarcinilor. 
Cînd am plecat din fabrică to
varășii mi-au zis : „Vezi ce faci 
acolo, să nu ne faci de rîs“. 
țin foarte mult ca ei să știe 
respect cuvîntul lor, că țin 
orestigiul colectivului nostru 
muncă. Iată dar zeci și zeci „ 
fire care se înlănțuie ca unul 
pentru a explica aceste noi va
lențe. aceste trăsături definito
rii ale armatei noastre. Și enu
merarea lor nu se încheie în a- 
cest punct. Construcțiile ridica-

că 
la 
de 
de

capătă eu totul 
atunci cînd tot

te de ei înșiși 
alte dimensiuni 
ei veghează asupra lor. Veghea
ză știind că în ele este zidită 
o parte din efortul lor, din 
munca lor. A lor, a părinților 
lor, a fraților și tovarășilor de 
muncă. A celor care, trimițîn- 
du-i aci, le-au zis la despărțire : 
„Vezi să nu ne faci de rîs“. Și 
colectivul îi așteaptă cu brațele 
deschise, nerăbdător, știind că 
se vor întoarce mai puternici, 
mai maturi, mai căliți, mai o- 
bișnuiți cu greutățile.

„Cînd am fost acasă în per
misie, povestea unul dintre 
ostașii vînători de munte, mai
strul m-a plimbat prin secție, 
arătîndu-mi noile utilaje pe 
care le primiseră. S-a oprit lin
gă o mașină .și mi-a spus că eu 
voi lucra la ea. „Te așteaptă.

Am și vorbit la cadre să-ți facă 
formele de reangajare", • „Bine, 
dar nu m-am lăsat încă la va
tră". „Nu-i nimic ! Să nu mai 
pierdem vremea atunci ?...“.

Sînt scene de o omenie emo
ționantă. Dincolo de ele stă însă 
tăria noastră, stă secretul for
ței și încrederii pe care o in
spiră, prin faptele sale eroice, 
armata română. Și-a cucerit a- 
cest loc în conștiința noastră 
printr-un efort susținut, adesea 
supraomenesc. Nu le-a fost și 
nici nu le este ușor : „Sigur că 
este greu, remarca sergentul 
Dumitru Toader atunci cînd, a- 
bia întors dintr-o aplicație, a 
trebuit să intervină cu ostașii 
pe care-i conducea pentru a 
da un ajutor, ce se cere prompt 
și energic, unei unități agrico
le. Dar nu avem timp să re
marcăm acest lucru acum cînd 
avem atîta treabă. Să execu
tăm și acest ordin și atunci, 
dacă vom avea o clipă de ră
gaz, om vedea noi dacă e vr> 
me și pentru așa ceva. Mă gîn
desc totuși că sînt alte lucruri 
mai bune de făcut".

Este un mod de a gîndi, de a 
acționa al tuturor militarilor. 
Pentru că ei știu, din practica 
lor, din aceea a înaintașilor, că 
acum, la această vîrstă, se con
turează un destin, o cale de 
străbătut în viață. Este vîrsta 
hotărîtoare a maturității, cînd 
simți nevoia să pui umărul, să 
fii cit mai util. Vîrsta maturi
tății și a eroismului.

AL. DOBRE
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Pentru cel puțin o par
te a conținutului rubricii 
de azi, mă simt dator ci
titorilor cu o explicație, 
nu de alta, dar e mai 
practic s-o dau eu încă 
de la început, decît să 
mi-o ceară ei pe urmă...

Cînd eram mic, mă te
meam că n-o să ajung 
niciodată om mare, adică 
matur, pentru că nu eram 
deloc serios, puneam car
bid în călimări, pioneze 
pe scaune, usturoi în fon- 
dante — iar oamenii 
mari, adică maturi, îmi 
prevesteau un viitor sum
bru, mă avertizau că n-o 
să iasă nimic bun din mi
ne și o să rămîn 
viața un neisprăvit,
atunci a trecut ceva vre
me, am renunțat la bom-

ANTOANETA FERICU, 17 ani, elevă, Pitești:
„...bucuria primei noastre întîlniri a fost atît de pu

ternică, incit, a doua zi, revăzîndu-l, m-a făcut să-i 
cint: Cine mi te-a scos in calea mea/soarele lumina lui 
să-i dea... El insă a rămas nepăsător".

Cred că nepăsarea lui 
se datorează faptului că 

cîntîn-
me-
pro- 
fla- 
gra- 

Corect

bele cu carbid, pionezele 
au fost ani de zile de o 
calitate care mi-a stricat 
tot cheful să le mai a$ez 
frumos pe scaune, un 
timp nu s-au găsit fon- 
dante, alt timp usturoi și, 
uite-așa, am crescut, 
m-am lecuit de teama că 
o să rămîn puști, dar, se 
pare, serios însă n-am iz
butit să ajung. In aceas
tă lipsă — fată de care, 
evident, am un punct de 
vedere net autocritic — 
trebuie să fie căutat mo- 
tivul că azi — într-o zi 
care îmi amintește de co
pilărie, de iarbă verde și 
de șotii — mă opresc a- 
supra unor scrisori meni
te, altădată, să rămînă 
poate fără răspuns.

D. Trăiește și scrie poe
zii, poeziile lui sint 
proaste, dar el trăiește, 
și vrea să aflați că tră
iește...

n-ai procedat bine < 
du-i tocmai această 
lodie. Băiat simfit, 
babil n-a suportat 
granta greșeală de 
matică din text. <

ION GANEA, elev clasa a IX-a, Cluj: 
„Cum aș putea să ajung

ar fi : „Cui mi te-a scos 
în calea mea", pentru că 
lui „cine* soarele, un as
tru atît de pedant 
chestii din astea nu 
tea să-i dea lumină, 
cel mult satisfacția 
eclipse.

doctor In chimie

în 
pu

ci 
unei

mari întru poezie de pe 
aici... că uite ,.maistre"... 
sau uite „iubite meștere" 
...să știți că la Rîmnicu- 
Vîlcea trăiește Carnelian

GEORGE SAVA, 14 ani, pionier, București:
„Din clasa a Vl-a fi pînă acum, adică de trei ani. în 

toate vacanțele de primăvară, am făcut exact aceleași 
trei lucruri: am fost duși la grădina zoologică, am par
ticipat la un fel de carnaval și am fost In excursie la 
Mogoșoaia... Nu vi se pare amuzant

Nu din cale-afară. .As
ta însă nu mă face să nu 
mă gîndesc nițel la co
mandantul sau la dirigin
tele vostru. Uite, parcă-1 
văd lucrind la pregătirea 
vacanței voastre. Sta la 
masă în cancelarie, ate 
o coală albă de hîrtie în 
față și un dosar 
In dosar se află 
care consemnează -------
tățile distractive ale cla
sei sau detașamentului 
vostru. Fără arhivă, ar fi 
trebuit să-și frăminte 
mintea, să caute și să des
copere idei noi pentru 
acțiuni interesante, atră
gătoare. Dar ce rost are, 
atîta vreme cît există ar-

clasă, practic găsindu-se 
într-un fotoliu al sălii de 
concert...

Nici n-am știut cît de 
bine îmi va prinde coco-

șatul acela de doi pre
cedat de cratima unui mi
nus ! Cum altfel aș fi pu
tut să-ți răspund la între
barea ta ?

ani, Tulcea :

ARC DE TRIUMF

alături. 
arhiva 
activi-

ta ? $i-a pierdut oare va
labilitatea celebrul basm 
al fetitei cu scufiță ? Au 
devenit oare incompati
bile cu o educație aleasă 
florile de mușețel ? Nu-a 
oare și azi niște păsări 
drăgălașe, cu nume de 
stilou, pelicanii ? $i ce 
dacă ati fost acum doi ani 
la Mogoșoaia, la muzeul 
de artă feudală ? Nu 
s-a întîmplat nimic 
revizitindu-1 anul

vi 
rău 

trecut 
și — la sugestia arhivei
— iată-vă la același mu
zeu și anul ăsta. In loc 
să-i visați pe Uie Nirtase 
și pe Ion Țiriac, noaptea 
o să vă apari mai des în

OF E LI A COLCEAG, 19
„Mi-a plăcut mie ți am învățat de mică două limbi 

străine. Dar vreau să mai știu cîteva. Am insă mult de 
lucru. Cum m mai găsesc timp ?“

Acum cltăvi vreme, a 
stimit. desigur. multe 
zimbete o informație care 
l-a făcut cunoscut pe 
francezul Daniel Douldat, 
un mare pasionat de limbi 
străine. Ocupat fiind, dl. 
Douldat a comis un delict, 
predindu-se apoi justiției 
spre a fi privat de liber
tate șase luni, xTeme în 
care, în lipsa altor preo
cupări. va învăța germa
na. La vestea că pentru 
delictul comis tribunalul 
îl va pedepsi cu două
sprezece luni de detenție, 
nu cu șase, cit scontase, 
originalul poliglot a ex
clamat totuși cu satisfac-

(Urmare din pag. I)

CURIERUL NOSTRU
lacună 
nostru

a învăti- 
face ca, 

nu te 
doctorat 

absolvirii

IX-a. O 
mîntului 
deocamdată, să 
poți înscrie la 
numai pe baza
a opt clase elementare.

M-am interesat la foru
rile cele mai competente 
și iată-mă în măsură să 
te anunț că primul lucru 
ce-1 ai de făcut este să 
termini barem clasa a

SANDU C., 21 de ani, Sinaia :
„...ne-am iubit mult, aproape doi ani, dar pe • 

ea a observat că este mai înaltă decît mine CU trei 
tlmetri și ș-a răcit..."

urmă 
i cen-

Merită, zău, să-ți gă- 
timp pentru a învă- 
nouă limbă. O vorbă 

din bătrîni 
o

trăiește o

tale. 
sești 
ta o 
românească
spune că cine învață 
limbă în plus, 
viată în plus. Dacă-i așa
— și precis e așa — sta
tisticienii noștri greșesc 
oalculînd media de viață 
In România de azi numai 
la 68 de ani. Cum, după 
cite bag de seamă, la noi, 
învățarea limbilor străine 
ia proporția unui feno
men popular — facilitat de 
șooală, radio și televiziu
ne, case de cultură etc
— și cum, repet, o ase-

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IASI

«

CU 
ade-

ne
gre-

de a purta pantofi 
talpă dublă. Iubirea 
virată, dragul meu, 
supune nu o dată la
le încercări. Răbdători, 
trebuie să le facem față. 
Iți doresc succes deplin 
în tentativa ta de a fi la 
înălțimea cerută de dra
goste. Deci, cît mai grab
nic și pe orice cale — 
scopul scuză mijloacele 
— fă rost de cei trei cen
timetri care te despart de 
o inimi înțelegătoare.

hiva 1 Arhiva îi dictează 
și el scrie. Acum doi ani 
și acum un an ati vizi
tat grădina zoologică, 
atunci, leul cel bătrîn 
murit, tigrul a devenit 
tă, cimpanzeul acuză
reumatism cronic. Despre 
toate aceste minunate în- 
tîmplări, ati aflat în tim- 

celor două vizite. Ei 
De ce să nu mai a- 
o dată ? 
doar mama 
Acum doi

De

tă
un

Faptul că i-au trebuit 
doi ani ca să observe di
ferența de înălțime între 
voi, mi-o înfățișează pe 
prietena ta drept un om 
dotat cu o mare putere 
de pătrundere, un spirit 
spontan — și nu mă în
doiesc că de aici îți vine 
$i regretul că s-a răcit. 
Desigur că merită încer
carea de a o reîncălzi, 
chiar dacă asta ți-ar cer^ 
unele sacrificii, printre 
care l-aș numi pe acela

CAMELIAN D., 18 ani, Rm. Vilcea ■
„Știu că poeziile pe cate vi le-am trimis rint slabe, 

dar m-ar bucura foarte mult să-mi publicați măcar ci- 
teva dintre ele..."

De cc, Dumnezeule, 
dacă știi că poeziile sînt 
slabe, dorești totuși să 
le public ? Ca să vadă 
lumea că n-ai vocație 
pentru poezie ? Aș fi pu
tut să mă dau cu capul de 
toți pereții fără să reu
șesc să-mi răspund de ce 
ții morțiș să ți se tipă
rească un lucru pe care 
tu însuți îl consideri neiz
butit dacă nu mă ajutau 
alte două scrisori să mă 
dumiresc. Prima aparține 
lui GRIGORE NTSTOR, 
tînărul responsabil al unei 
brigăzi 
tene și 
„Mi s-a 
o tînără
tru că mă înșelasem 
pra posibilităților ei 
tistice. Nu s-a supărat că 
nu mai joacă. M-a între
bat însă dacă nu-i posi
bil, deși nu joacă, să fi
gureze totuși cu 
pe afiș, printre 
interpreți...**. A
semnată de un prestigios

inginer, poștașul unei ru
brici care se ocupă cu 
dezlegarea unor probleme 
de știință distractivă. îmi 
citează 
dență 
„Chiar 
meu e 
tuși să-1 
mele în ziar...-.

Așa mi-am amintit

dintr-o corespon- 
primită de

dacă răjpunaul 
greșit, vă rog 

■mi publicați

el:

tf>-
nu-

artistice bucureș- 
glăsuiește astfel : 
întîmplat să 
dintr-un rol

scot 
pen- 
asu- 

ar-

Repetiția 
studiu- 

ani — 
ați luat 

carnaval.

vis figura lui Brfncovea- 
nu, purtînd într-o mînă 
o tavă de argint lucrată 
la Brașov în secolul al 
XV-lea și cu cealaltă mî
nă sprijinindu-se într-un 
sceptru cu măciulie de 
fildeș, operă a meșterilor 
genovezi de la 
Renașterii. Dacă 
arhivele, ar fi 
de greu pentru 
dantul 
vostru.
Georgică, să mă rog pen
tru el astfel: Doamne, 
pentru bucuria de a fi 
copil. în numele voioșiei 
imaculate, fâptuiește a- 
ce&sti minune: încuie-i 
sertarul în care ține arhi- 
va si aruncă-i cheia în 
cușca tigrului care a de
venit tată !

ți e : „Perfect, în douăspre
zece luni învăț și spanio
la !“. Evident, pe tine te 
sfătuiesc să găsești altă 
oale spre a face rost de 
timpul necesar pasiunii

AL-M. T., 24 de ani, funcționar, Timișoara:
„Nu mă voi căsători decît cu fata care îmi va spune 

că mă iubește".

menea îndeletnicire, zice 
proverbul, e sinonimă cu 
o viață 
mediei 
trebuie 
tă...

în plus, ștacheta 
de care vorbeam 
ridicată peste su-

sește politica partidului in rîndul întregului 
popor și care se recomanda în numeroasele 
angajamente ale colectivelor de muncă de 
a îndeplini acest cincinal intr-un termen și 
mai scurt. Acesta este, totodată, și semnul 
distinctiv sub care ne prezentăm azi, la săr
bătoarea muncii, raportînd intiiele realizări 
ale unor angajamente lucide și entuziaste, 
alături de hotârirea noastră de a merge pînă 
la capăt. Sub această deviză se înregimen
tează, împreună cu întregul popor, și gene
rația tînărâ a țârii, a cârei competență și ca
pacitate de acțiune este întruchipată prin 
întrecerea declanșată intre organizațiile 
U.T.C. și subordonată aceluiași nobil scop.

Ritmul și efervescența întrecerii sint de 
altfel caracteristici ale întregii noastre socie
tăți, confundindu-se cu însuși teritoriul țării și 
determinind rapiditatea transformărilor cărora 
le sintem martori și participant direcți. Nu 
mai departe decît zilele trecute un mare nu
măr de colective de oameni ai muncii au 
fost distinse cu înaltul Ordin al Muncii pen
tru realizările obținute în întrecerea socia
listă pe anul trecut. Cu prilejul acesta, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Desigur, 
întrecerea e întrecere ; ciștigă cel care lu
crează mai bine, care depune eforturi pentru 
mai buna organizare a muncii, pentru o mai 
judicioasă repartiție a forțelor, pentru folo
sirea rațională a mijloacelor pe care le are 
in dotare, cel care obține rezultatele cele 
mai bune în realizarea de producții sporite, 
de mai bună calitate, in creșterea eficienței 
economice. (...). Sper insă că acordarea a- 
cestor distincții va constitui un imbold atît 
pentru județele și colectivele care au fost 
distinse astăzi, cit și pentru celelalte județe 
și colective de oameni ai muncii din toate 
domeniile de activitate de a munci cu și mai 
multă energie pentru a înfăptui cu succes 
sarcinile mari ce le revin în anul 1973". Ne
voia aceasta de a da mereu mai mult șl 
mai bine este, intr-adevăr, criteriul funda
mental la care ne raportăm in neîntrerupta 
întrecere cu noi înșine. ~

Anul de jumătatea căruia ne apropiem a- 
duce la marele bilanț al muncii pe care 
il face ziua de 1 Mai
mente ce continuă și
frumoasă tradiție. Este 
se desfășoară în toate 
amplu proces de apropiere a gîndirii tehnice 
de producție, anul care va înregistra, in 
urma recentelor măsuri de partid, o mai bună 
utilizare a cadrelor in concordanță cu posi
bilitățile lor reale, astfel incit participarea

și alte ele- 
îmbogățesc o 

anul în care 
sectoarele un

efectivă in locurile de bază ale producției 
materiale să contribuie la cultivarea senti
mentului că prestăm o muncă in cel mai înalt 
grad utilă societății. Este totodată anul in 
care continuă în același ritm susținut proce
sul de integrare a învățămintului in producție, 
de racordare a învățămintului superior la 
cerințele actual© ale muncii de cercetare și 
ale aceleeași producții, pentru ca elevii și 
studenții de astăzi să devină eu adevărat 
specialiștii capabili de care are nevoie țara, 
pregătiți temeinic și gata oricînd să se dă
ruie cu mintea și brațele lor tinere in locu
rile unde este mai mare nevoie de ei. Anul 
acesta, hotărîtor pentru realizarea celui mai 
scurt cincinal, este în aceeași măsură hotă- 
ritor și pentru devenirea și împlinirea noastră 
socială și umană.

Ne înfățișăm astăzi, la marea sărbătoare a 
muncii, cu sentimentul datoriei împlinite dar 
și cu conștiința câ ne așteaptă noi împliniri. 
Pregătindu-se și realizindu-se în muncă, fie
care tînăr își construiește drumul în viață. So
cietatea noastră vede în muncă nu numai 
efortul pe care il cere firesc fiecare profesie, 
ci și terenul cel mai fertil de afirmare a per
sonalității umane, implicindu-i înalte valențe 
educative. Crescuți in spiritul muncii, intr-un 
adevărat cult al ei, avem datoria să dovedim 
în toate imprejurările respectul 
tudinea înaintată pe 
pune această noțiune.
să ne conducem după normele și principii
le muncii noastre în întreaga viață și com
portare, mâsurindu-ne fiecare faptă cu uni
tatea identității perfecte dintre principii și 
acțiune. Prin înțelegerea profundelor resor
turi educative ale muncii pe care o facem 
zi de zi, ne precizăm locul și rolul in ansam
blul eforturilor întreprinse de societate, de- 
monstrindu-ne astfel voința și capacitatea de 
a munci și trăi în chip comunist, de a ne 
dărui cele mai bune strădanii și rezultate cau
zei socialismului, propășirii patriei noastre. „A 
fi patriot înseamnă întîi de toate a munci 
pentru înflorirea și întărirea patriei" - spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceste cuvinte 
conțin un îndemn generos din care tînăra 
generație trebuie să-și facă un adevărat crez 
de viață comunista.

Tot ceea ce am realizat și vom realiza de 
acum încolo se adună, in ziua aceasta, în
tr-un uriaș arc de triumf. Pentru că succesele 
pe care le raportăm partidului se adaugă la 
marele arc desfășurat în timp, al istoriei so
cialiste. Și pentru câ munca in societatea 
noastră reprezintă un adevărat triumf al omu
lui, al maturității sale politice.

și ati- 
care le presu- 

Avem obligația

5

4

numele 
ceilalți 
doua,

ajunge în 
spuneți la 
de acolo— 
la amirali...

sau 
știți 
tră-

de 
celebra replică gogol: ini 
care a făcut nemuritor 
personajul Bobcinschi: 
„V-aș ruga cu plecăciu
ne, cînd veți 
Capitală, să 
toți cei mari 
la senatori...
că uite „excelentă**, 
„luminăția ta“... să 
că în orașul cutare 
iește Piotr Ivanovici Bob
cinschi.Atît. Nimic mai 
mult. Bobcinschi dorește 
să se știe doar că există.

Ei bine, iubite Carneli
an, dacă asta dorești și tu 
fiindcă sînt în Capitală, 
o să le spun tuturor celor

neînsuflețite, puse 
rostul lor, dau in-

S-a făcut de primăvară și 
de duminică dimineața. Iată 
soarele și iată nesfîișitele cîr- 
duri de mașini care ies din o- 
raș : oamenii se duc la iarbă 
verde, lată-i ajunși în pădu
rea înfrunzită, lingă răcorosul 
lac, pe minunata pajiște cu 
iarbă fragedă și verde. Pri
ma grijă a fiecărei familii, 
imediat cum ajunge pe aceas
tă pajiște, este să-și marche
ze cu ceva locul pe care s-a 
stabilit și care din clipa res
pectivă îi aparține pentru cî
teva ceasuri. Unii își încon
joară parcela cu o sfoară, al
ții cu o sîrmă, alții (mai intre- 
prizi) își construiesc pur și 
simplu un gard din material 
lemnos sau din mase plasti
ce. Abia apoi se apucă fie
care să-și ridice un cort șl 
să scoată afară din mașină 
calabalîcul pe care l-a adus 
de-acasă. Bineînțeles, zgomo
te infernale, vacarme de tot 
felul și mirosuri inedite trans
formă respectiva pajiște în
tr-o piață alimentară la ora 
ei de fierbere.

Apare și simpaticul nostm 
personaj (pe care-l vom numi, 
pur și simplu, Guță) în „Tra- 
bântui" Iui săltăref. alege 
parcela, o înconjoară cu o 
panglică colorată, închipuieș- 
te o portiță pe care își agață 
cartea de vizită, cu o- 
rele de primire, după care 
începe să scoată bagajele. 
Momentul acesta este un spec
tacol di granda, la care asis
tă, cu uimire și invidie. în
treaga populație campest'ă. 
Căci Guță scoate din micuța 
lui mașină incredibile canti-

pul 
Si ?
flați 
este 
lui!
spune arhiva — 
parte la un
V-ați costumat în Scufițe 
Roșii. în flori de mușețel 
r. in pelicani. O idee ex
celentă care s-a repetat 
$i anu! trecut și — dacă 
vrea arhiva — de ce să 
nu repete și anul is-

/. 18 «ni. Deva .*
nmfit fuxuZ primei

dm această primăvară, la ora 20,25 — voi ține minte 
toată csața asta pentru câ tocmai începea la televizor 
eminunea „Tmern despre ei ințiți".

Ca si vezi dt de im
portantă a devenit emisi
unea aceasta! Și Con

te-ai mai căsătorit și pînă 
acum de cîteva ori...

et!“ Vai de biata fată ! 
Tuturor, pe sîmbătă !

COSTEL H., 20 de ani, elev școală postliceală, lăți. 
„Cine poate u»ta vreodată prima iubire ?“

Este un lucru 
bucură. Nici nu 
compara situata 
na voastră, unde 
neretuiui" au loc pînă și

PAUL STELIAN, 23 de ani, ajutor de maistru. Arad: 
„In uzina noastră „joile tineretului" au loc cu regu

laritate. Chiar simbăta aceasta e avut loc o reuniune.."

Asta mă face să garan
tez că te vei căsători foar
te curînd, dacă nu cumva

cere mă 
se poate 
din uzi- 
joile ti-

începutul 
n-ar fi 
al naibii 

co man-
sau dirigintele 
Lasă-mă, dragă

O. N., 19 ani, Craiova :
„L-am rugat pe un prieten să-i spună prietenei mele 

ci „te iubesc foarte mult", însd el i-a spus invert..."

Adică, dacă înțeleg eu 
bine, invers i-a spus cam 
așa : „tlum etraof osebui

Probabil cei care, mai la a doua... 
grăbiți, au trecut direct

sămbăta, cu cea din alte 
întreprinderi unde „Joia 
tineretului" nu se orga
nizează nici măcar... joia!

Principiul
matcă

(Urmare din pag. I)

*

co-

aces-
,rezervat". îi vine

Intf-

dregorfe tn/r-o îi superM

stan tin Stoiciu nu mai în
cetează s-o critice...

SZMO.VA li ans. Bacău :
„Prietenul meu de multe ori dnd e cu mine parcă 

ar fi in altă pxrte Cum td

Dacă dorești termenul 
Științific, asta. !n logică, 
se numește contradicție 
aparentă. Sint sigur câ 
nu mâ înșel fimdcă bu
nul meu dascăl de logică 
(țin minte cum, meloman 
pătimaș fiind domnia sa. 
își alerga degetele lungi 
pe lemnul catedrei, conti- 
nufnd probabil o fugă 
începută pe claviatura de

fildeș a pianului de aca
să^ m-a notat cu un doi 
minus fiindcă, tot într-o 
zi de primăvară ca fi a- 
cum, am avut impertinen
ța să-i 
xemplu 
pa rentă 
prezent
absent ilustrind-o cu pro
pria sa persoană care se 
afla numai aparent în

servesc drept e- 
de contradicția a- 
situația de a fi 
fi în același timp

tăți de obiecte: o bucătărie 
de vară, o sufragerie, un dor
mitor cu studio, șifonier ți 
noptiere, un frigider portabil, 
o mașină de spălat portabilă, 
un aparat de radio cu picup, 
un televizor cu antenă (dife
rite păsări cîntătoare încep 
imediat să-și construiască 
cuiburile pe ea), o bicicletă 
pliantă, o cazma plianta, o 
lopată pliantă, un topor fi o 
roabă pliante, o fringhie de 
rufe și un stup cu albine. 
Toate aceste obiecte, mai mult 
sau puțin 
la locul și

Ia radio, alțd privesc un meci 
de fotbal la televizor, oița fac 
plajă, alții sădesc flori sau 
zarzavaturi, urai iți demon
tează mațma fi încep sd-i re
pare fi< o roată, fie un mo
tor, fie un diferențial; cine
va iși bate nevasta, cineva își 
bata copilul, altul ifi bate di
nele. un tată scoate un spin 
din piciorul fiului, cițiva ti
neri pricesc cu admirație o 
tinără femeie frumoasă pe 
care un bărbat gelos o acope- 
ră tot timpul cu cearceaful; 
mai multi copii joacă fotbal, 
mingea lor cade in mîncarea

PETRA M., 22 de ani, Giurgiu :
„Pentru că ne-am cunoscut anul trecut pe litoral, 

cîntecul nostru preferat, pe care putem să-l cîntăm de 
dimineață pînă seara, este „Hei, mare !"

Cred că ati făcut o bu
nă alegere. Nu prea am 
ureche muzicali, așa că 
nu-1 pot fredona fi eu de 
dimineață pînă seara, dar 
versurile^ lui îmi plac 
foarte mult. Rar mi-a fost 
dat să descopăr într-o 
poezie rime atît de boga
te și mai cu seamă variate

ca în versurile cântecului 
vostru preferat :

Hei. mare.
soare de mare, 
noapte de mare, 
lună de mare, 
hei, mare, 
cît ești de mare, 
dar dragostea mea e 

mai mare !

Semnul evident al primă
verii I

Foto: ȘTEFAN WEISS

sonal și fript adus de acasă; 
alți bărbați pescuiesc in lacul 
de alături, imprumutîndu-și 
unul altuia, fie viermi, fie 
rime. La un moment dat, ri
mele se termină și trei dintre 
pescari încep să răscolească 
pămlntul în căutarea mome
lii. Găsind o rimă destul de 
anemică, după adinei săpă
turi, cei trei pescari proce
dează la împărțirea ei, după 
ce mai înainte o măsoară cu 
ruleta ți o împart pe dintrei. 
Fapt ciudat: nici unul dintre 
ei nu prinde nimic. Poate din 
cauză că la cițiva pași se scal-

tor de pipă, îi strică aerul; 
dinele altui vecin mirîie tot 
timpul, riciindu-l pe nervi. Ijj 
un moment dat, încearcă să 
ațipească, dar zmeul unui co
pil îi cade în creștet, speriin- 
du-l cumplit. Vrea să citeas
că, dar o minge de fotbal îi 
zboară cartea din mină. Vrea 
să mănînce, dar un vecin care 
sapă în curtea de alături îi 
aruncă țărînă peste friptura 
din farfurie. Furios, se ascun
de în cort, ia un carhaxin, îyi 
vîră degetele în urechi ți se 
culcă, dar se trezește cu un 
șarpe în pat, urlă (vorba pro-

gospodării 
chibzuință

truchipare 
îmbelșugate ți cu 
încropită. Obosit după aceas
tă muncă, Guță se întinde 
mulțumit într-un șezlong, în 
curtea lui personală, ți pri
vește peisajul din jur. Pentru 
că, de fapt, pentru asta a ve
nit el aici, ca să cadă un pei
saj inedit, care sâ-i odihnească 
nervii ți să-i mai împuțineze 
astenia- Și ce constată el, pri
vind în jur ? Faptul că fie
care om își vede de-ale sale, 
străduindu-se să se simtă 
bine. De pildă: doi bărbați 
joacă table; două femei se 
intîlnesc la gard și clevetesc, 
împletind ciorapi; doi băr
bați se ceartă pentru un pe
tec cît palma de iarbă verde , 
alții ascultă un meci de fotbal

iarbă verde...
Povestire veselă

cuiva, care o spintecă cu cu
țitul, copiii încep să urle, iar 
părinții acestora se retrag în
tr-un tufiș cu individul ca>e 
le-a sfișiat mingea și se păl- 
muiesc cu demnitate; doi 
bărbați joacă șah, patru băr
bați joacă barbut (pe pietri
cele care se transformă a- 
poi în sute), unul lucrea
ză la traforaj, unul face exer
ciții de yoga, o mamă face 
baie în lighean unui nou năs
cut, un bărbat trage cu puș
ca după ciori direct din cort, 
nimerește o doară, cu totul 
întimplător, cioara cade în 
farfuria cuiva care. distrat 
fiind, începe să rpuște din ea, 
crezînd că este puiul său per-

de ION BĂIEȘU
dă niște copii gălăgioși ? Pro
babil, dar asta nu-l împiedică 
pe un copil cu ochelari și de 
vîrstă școlară să prindă, chiar 
alături, un biban de zece cen
timetri. Pescarii maturi, mă- 
cinați de invidie, îi cer ime
diat permisul de pescuit, 
după care-i confiscă peștele 
și i-l aruncă în apă.

Cum spuneam mai sus. Gu
tă a venit la iarbă verde ca 
să se odihnească, să se 
tindă, să respire un aer 
rat, să cugete în liniște, 
tențiile acestea (trebuie 
spunem pe șleau) nu-i 
ușesc întocmai. Căci un 
cin fluieră o melodie ener
vantă ; un alt vecin, fumă-

des
cu
ia- 
s-o 
re- 
ve-

verbului) ca din gură de șar
pe, pune repede mina pe un 
topor, se repede asupra tîri- 
toarei, dar aceasta scapă doar 
cu cinci centimetri lipsă din 
coadă. Disperat, eroul meu 
își părăsește locuința încro
pită cu atîta trudă și porneș
te prin pădure, în căutarea ți
nui colț liniștit. La fiecare pas 
calcă peste trupuri vii, nu e 
o palmă de iarbă liberă. Se 
gindește să intre într-o scor
bură, dar la intrarea 
teia scrie „1 
altă idee : să se urce 
un copac, cît mai sus, și să-și 
instaleze acolo un hamac. în
cepe să urce. Prima creangă 
e ocupată de doi șahiști; a 
doua de doi îndrăgostiți; a 
treia de un individ care In

cearcă s-o taie cu toporul; 
a patra de un grup de hippy 
care ascultă muzică hippy și 
dansează în stil hippy ; a cin- 
cea de un urs care, de fapt, 
nu e urs, ci un tip îmbrăcat 
in blană de urs, pe care ne- 
v astă-sa îl fotografiază 
lor, sub înfățișare de fiară. 
Ajunge, în sfîrșit, pe ultima 
creangă. Deasupra lui nu mai 
e decît cerul. Jși instalează 
cu destul efort hamacul și se 
culcă. Dar, în clipa următoare, 
peste creștetul lui se adună 
nori negri; bubuie și fulgeră, 
își strînge repede hamacul și 
coboară, îngrozit. Jos, o panică 
cumplită. Fiecare își strînge 
lucrurile în grabă, mamele își 
strigă copiii, copiii î-yi strigă 
mamele, bărbații ambalează 
motoarele, ploaia s-a pornit. 
Plouă cu bășici. Gută începe 
să-si adune lucrurile, să le 
îndese în mașină, unele peste 
altele. A rămas ultimul. Por
nește vijelios, ajunge coloa
na din urmă și intră în șo
sea. Aglomerație infernală, 
mașini care se bușesc una de 
alta, claxoane. înjurături.

Gută ajunge acasă cu ner
vii zdrențuiti. Ia un antine
vralgic, își leagă un proson 
ud în jurul capului și se cul
că. Nu poate dormi Un zgo
mot suspect îl deranjează. 
Deschide șifonierul pe care 
l-a avut cu el la iarbă verde 
și dinăuntru zboară o pasăre 
care se adăpostise acolo îm
preună cu puii săi. Guță con
sideră că chestia asta e prea 
de tot, drept pentru care le
șina și cade.

un popor pe care istoria sa îndelungată nu l-a răsfățat, ba 
chiar a știut din plin să-l trudească. Dar, numai cei ce cu
nosc munca, in toată greutatea ei, îi înțeleg adincimea, bo
găția și bucuria, forța de pătrundere în tainele lumii. însuși
rile muncii se cunosc doar muncind : munca e cel mai bun 
chip de a te cunoaște pe tine însuți, are o calitate de a echi
libra, de a înălța și consola, de a repara orice frămintări și 
dureri intime. Munca e un stabilizator al vieții și personalității 
- totul se ordonează în jurul ei. Și pentru câ, fără muncă, 
viața nu are preț, și nici o valoare, căpătată fără efort, nu-și 
păstrează gustul, putem spune intr-adevăr că scopul vieții, 
rațiunea omului pe lume, nu pot fi decît munca.

O tradiție, cu cit e mai veche, cu atît e mal puternică. 
Tradiția primei zile de mai e o tradiție cu bogat trecut — în 
lume și la noi. Ea e de fapt o sumă de tradiții - munca fiind 
veche cit și omenirea. Insă abia azi trăim epoca in care mun
ca este înțeleasă complet și în care valoarea ei multilaterală 
stă la baza tuturor expresiilor umane. Epoca noastră gindește 
intr-o filozofie a muncii, se exprimă într-o estetică a muncii. 
Muncii i se recunoaște azi prioritatea față de alte principii : 
ea e principiui-matcâ. Din ea decurg toate celelalte. Creația 
înseamnă muncă, nu numai inspirație, cu atît mai puțin 
elită. Demnitatea înseamnă muncă. Umanitatea, încrederea 
in semeni, solidaritatea, spiritul de echipă, înseamnă munca, 
Patriotismul înseamnă muncă.

De aici, mă gîndesc că ar fi interesant de scris un eseu 
despre această fundamentală sinonimie. Ca principiu atot
cuprinzător, munca se desface în evantaiul tuturor calităților 
umane și al trăsăturilor care au deosebit specia noastră de 
restul sferei biologice. Angajarea, dăruirea, onestitatea, sacri
ficiul, curajul se prelungesc din principiul fundamental, ca 
niște aripi dintr-un trup. La urma urmei, insul „fără de 
căpătii", „fără nici un dumnezeu", cum il califică aspru filo
zofici populară românească, individul fără daruri morale este 
cel incapabil de muncă, este netrebnicul, cuvînt care, anali
zat la rădăcina etimologică, înseamnă insul inutil, nepo
trivit la nici o muncă. Fără nici un ideal, omul se scufundă. 
Or, munca, deși e palpabilă, concretă, evidentă, are o tră
sătură ideală extremă — a munci înseamnă a depăși realita
tea, a o proiecta, a o crea cu o clipă mai devreme și a o 
modela impunindu-i voința umană. împotriva calomniilor care 
descriu munca drept un calvar și o abrutizare, munca are 
nevoie de bogăție sufletească și imaginație, ea cere har. Și 
omul muncitor, suma marilor figuri ale umanității, e acela 
ce face un îndrăzneț pariu cu dificilul și chiar cu imposibilul, 
intr-un avînt teoretic de a-și demonstra, prin muncă, forța în 
univers.

Stimulate de sărbătoarea de astăzi, rindurile acestea cred 
că se potrivesc unui întii mai core are întotdeauna și un 
caracter de bilanț, de reflecție, și deci de aprofundare teo
retică. Sper însă că ele se potrivesc nu numai unui întîi mai, 
ci fiecărei zile trăite conștient.

I
I

i
I
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ELE Ieri. în Parcul Herăstrău, o impresionantă manifestare
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romi- 

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis. Maiestății Sale, Reginei 
Țărilor de Jos, IULIANA, următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua ra
țională a Olandei — sint bucuros să vă pot adresa, in numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, calde felicitări. Împreună cu cele mai bur.e :râr: de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului olan
dez prieten.

Păstrînd cele mai frumoase amintiri despre recenta vizftt 
in Olanda, precum și despre convorbirile rodnice pe care k wn 
avut cu această ocazie, am ferma convingere că relațiile prie
tenești de colaborare dintre România și Olanda vor continua 
să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al păcii și În
țelegerii în Europa și în lume.

cultural distractivă

• • CARNAVALUL TINERETULUI" L01W IN CARE LVCRUl

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Par
tidului Comunist Finlandez a 
făcut o vizită în Finlanda, s-a 
înapoiat duminică după-amiază 
în Capitală.

Luni dimineața, a plecat în 
Statele Unite ale Americii Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul transporturilor și telecomu
nicațiilor. care va efectua o 
vizită oficială în această țară 
la invitația ministrului transpor
turilor al S.U.A.

CRONICA
U. T. C

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Japoniei, ziua de naștere a 
împăratului Hirohito, ambasa
dorul la București al acestei 
țări, Masao Kanazava, a 
bit la posturile românești 
radio și televiziune.

vor-
de

Vizita delegației 
Uniunii Studenților 

din Iugoslavia
în perioada 23—30 aprilie 

a.e., o delegație a Uniunii 
Studenților din R.S.F. Iugo
slavia, alcătuită din Dragan 
Kalinic, președintele Uniunii 
Studenților Iugoslavi. Remzo 
Skenderovic, membru al 
Președinției, Liubomir Djuro- 
vic, președintele Uniunii Stu
denților din Muntenegru. a 
efectuat o vizită in Republi
ca Socialistă România. la 
invitația Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

In cursul vizitei au avut 
loc convorbiri la Comitetul 
Executiv al Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România și la C.C. al 
U/ILC., în cadru! cărora s-a 
realzat o informare recipro
ci W supra preocupărilor ac- 
tir le ale celor două organiza
ții, » experienței acestora în 
activitatea politico-educativă, 
profesională si de cercetare 
științifică, la organizarea și 
desfășurarea procesului in- 
struciiv-educativ, precum și 
in legătură cu rolul și parti
ciparea tinerei generații din 
cele două țări la întreaga 
viață economică și social- 
politică. Au fost, de aseme
nea, discutate unele proble
me ale mișcării internațio
nale de tineret și studenți. 
ale pregătirii și organizării 
celui de-al X-lea Festival 
mondial al tineretului și 
studenților.

Delegația Uniunii Studen
ților iugoslavi a vizitai 
Vașinele „Tractorul", insti
tute de invfițămînt superior, 
complexe studențești, case 
de cultură și cluburi ale stu
denților din centrele univer
sitare București, Brașov, 
Cluj, Sibiu, obiective istorice 
și social-culturale și a avut 
o întrevedere la conducerea 
Ministerului Educației și 
Invățâmîntului. Vizita a pri
lejuit întîlniri și discuții cu 
studenți și cadre didactice 
din institutele de învățSmint 
vizitate.

Cu prilejul vizitei in lara 
noastră, delegația Uniunii 
Studenților din R.S.F. Iugos
lavia a fost primită de către 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul discuțiilor pur
tate cu delegația iugoslavă 
au fost relevate posibilitățile 
și formele de lărgire, diver
sificare și dezvoltare con
tinuă a legăturilor de cola
borare dintre U.A.S.C.R. și 
Uniunea Studenților Iugo
slavi, dintre tineretul și stu
denții celor două țări, do
rința de a aduce o contribu
ție activă la întărirea 
prieteniei tradiționale dintre 
popoarele român și iugoslav.

Vizita și convorbirile avute 
s-au desfășurat într-o atmos
feră .caldă, prietenească.

O delegație economică 
Iran, condusă de Mohamed 
Mehran, adjunct al ministrului 
economiei, a sosit, luni, în Ca
pitală. în timpul șederii în țara 
noastră, membrii delegației vor 
avea convorbiri la Ministerul 
Comerțului Exterior si la alte 
ministere economice, în proble
me privind dezvoltarea cooperă
rii economice și tehnice dintre 
cele două țări.

din 
AH

Ieri. Parral Herăstrău din Ca
pitală a trăi: unul din momen
tele aaie sârfaMoregtL găzduind 
-Carnavalul tineretului", nani- 
feetare cultural-artistică și spor- 

impresionantă. prin numărul 
celor care ș:-au adua coc.xribu- 
tia la reușita 
prin numărul < 
•ă-fi petreacă 
o după-amiază,
ș-au depășit pe 
a fost uitat nici un amănunt, 
imaginația a funcționat perfect, 
astfel câ s-a făcut tot ceea ce 
era posibil pentru a crea am
bianța sărbătorească necesară 
unui asemenea eveniment. Fie
care alee, fiecare copac a fost 
ornat. Vaporașele ce brăzdează 
Iacul au arbora: marele pa
voaz. în locurile circulate au 
fost amenajate estrade. Două 
fanfare. îmbarcate pe vaporașe, 
au executat un bogat program 
muzical.

Peste două sute de artiști, 
amatori și profesioniști — tineri 
muncitori, elevi. studenți — s-au 
perindat pe scenele din parc 
delectind publicul cu programe 
dintre cele mai variate și atrac
tive.

Programul sportiv, bogat și 
variat, a fost asigurat de spor
tivi de frunte ai cluburilor 
bucureștene. de elevi ai liceelor, 
tineri muncitori și studenți. Au 
fost urmărite cu interes vădit 
demonstrații de judo. box. lupte, 
culturism, sporturi nautice, gim-

ural-a:

.’J'

năluci modernă, fotbal (băieți 
5. fete). Se cuvine un cuvin: ce 
laudă tuturor acestor entuziaști 
care, pe lingă clipele de destin
dere oferite publicului, au făcut 
și o bună propagandă discipline
lor sportive amintite. Cu atit 
mai mult cu cit cei cărora li 
s-au adresat au fost tineri.

Programul, pe care am încer
cat să-1 prezentăm in linii mari, 
a conr.nuat pină seara tirziu. Cu 
focuri de artificii, cu jocuri de 
lumini, cu dans, cu spectacole 
cultural-artistice. Ne apropiem 
de un grup de tineri pe ale 
căror fețe citim bucuria, satis
facția pe care ți-o dă lucrul 
bine făcut, vremea petrecută 
cu folos. Facem cunoștință. Toți 
lucrează in sectorul 3 al Capi
talei : Vasile Maxim este lăcă
tuș monta tor la Uzina de pom
pe. loan Avrămiuc. electro
mecanic la Uzina de prelucrare 
a masei plastice. Ion Lepâdatu, 
lăcătuș la întreprinderea ..Me
talurgică", Gheorghe Bulu, lă
cătuș la Uzina de mecanică 
fină. Sint de-a dreptul impre
sionați de ceea ce au văzut aici, 
se simt foarte bine. „Este 
doar o sărbătoare a noastră, a 
tinerilor", precizează cineva — 
și țin cu tot dinadinsul să 
transmitem organizatorilor feH- 
citările 
dorința 
să aibă 
navalul 
varășul

și mulțumirile lor. Și 
ca astfel de manifestări 
loc cit mai des. „Car- 
tineretului. preciza to- 
George Ghenoiu. prim-

*

Luni după-amiază. delega- 
(ia a părăsii Capitala. în- 
droptindu-se spre Belgrad.

La aeroportul București; 
Otopenî. oaspeții iugoslavi 
au fost salutați de tovarășul 
Constantin B'Jstină, preșe
dintele Consiliului U.A.S.C.R., 
de tovarășii loan Bari Șl 
Slelian Moțiu, secretari ai 
Consiliului U.A.S.C.R.

I
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CIPRIAN PORUMBESCU : ru-

Ilează la Patria (orele 10: 13,30; 
17; 20,30).

VERONICA : rulează la Central 
(orele Ș; 11,15: *3,30; 15,45; 18;
20.15), Buzești (orele 16; 18; 20). 
Flamura (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
l8-15: 21>-ACEA PISICA BLESTEMATA ; 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13.30: 16. 18.30; 21), București 
(orele 8.30 ; 11 : 13,30 : 16 ; 18,30 ; I 21).

1 FATA BATRÎNA ; rulează la 
(Capitol (oreje 9.30; 11.45; 14; 16,15: 

18,30; 20.45).
TECUMSEH : rulează la Lumi

na (orele 9; 11,15; 13/30: 16; 18,30; 1 20,45) Volgă (orele 8,45; 11. 13,15;
15,45; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
8 3(1: 11; 13,30: 16: 18,30; 21).
'misterul din insula bal 

IFE: : rulează la Scala (orele 9,15;
11,30; 13,45: 16,15; 18,45; 21),

ADIO PETERSBURG : rulează
Ila Doina (orele 10.45; 13: 15,15;

18,30; 20.30). la orele 9,30; program 
de desene animate.

CE SE TNTÎMPLA DOCTORE ?

Iruiează la Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18 15; 20,30). Favorit (o- 
rele 9.15: 11,30; 13.45: 16; 18,15;
20.30), Excelsior (orele 9; 11.15;

113.30: 16; 18 15; 20,30).
ANDREI RUBLIOV : rulează la 

Cotroceni (ora 19).
LOVE STORY : rulează la Co- 

Itroceni (orelr* 14; 16,30).
TRĂIND TN LIBERTATE : ru

lează la Timpuri Noi (orele 9—18

Duminică, a avut loc în Capitală

secretar al Comitetului munici- 
nu este 

I face 
de 
pe

pal București al U.T.C.. i 
o acțiune singulară. El 
parte dintr-o amplă serie 
acțiuni cultural-distractive 
care le vom organiza, asigurind 
in felul acesta tuturor tinerilor 
noștri o posibilitate de a-și pe
trece timpul liber cit mai plă
cut. cit mai tinerește. Este una 
din preocupările constante aie 
organizației noastre de a ne di
versifica activitatea, de a găsi 
noi și noi modalități, cit mai a- 
tractive. pentru a crea tine
rilor condiții optime de pe
trecere a timpului liber". Iată 
dar că această manifestare, 
organizată in cinstea Zilei mun
cii. iși are locul său bine defi
nit in programul nostru de ac
țiune. Zecile de mii de tineri 
bucureșteni. prezenți ieri în 
Parcul Herăstrău, s-au convins 
pe „viu" de ceea ce poate și 
trebuie să le ofere organizația 
lor revoluționară. Este, în ace
lași timp, o răsplată a eforturi
lor pe care acrești tineri minu
nați le-au depus in realizarea 
sarcinilor de producție, în înde
plinirea cu succes a angajamen
telor luate în întrecerea socia
listă. După muncă și efort, 
odihnă și distracție, pentru că 
sîntem tineri, pentru că trebuie 
să ne pregătim în vederea zile
lor de muncă oe vor urma.

D. ALEXANDRU

NO INCEIEA2Ă NICIODATĂ

Duminică dimineața, ne o vreme călduroasă, in 
avut loc populara competiție de crosul „Să
1 Mai“. Desfășurat tn plin centrul Capitalei, pe un 
a cuprins marile bulevarde (Magistrale Nord-Sud, _________
1848, Bulevardul Nicolae Bălcescu. Bulevardul Magheru, Bule
vardul Ana Ipătescu), la startul crosului au fost prerentl peste 
12 000 de tineri, muncitori și muncitoare, elevi ,i studenți. din 
întreprinderile, instituțiile și unitățile școlare și de invățămint 
ale Bucureștlului. Miile de sperietori inilruiți de-a lungul traseu
lui au asistat la întreceri spectaculoase, pasionante. In <»re În
vingătorii. în majoritatea probelor, au fost cunoscuți pe ultimii 
metri.

Iată rezultatele : Masculin : 3 000 m (categ. 19—25 ani) : Nicolae 
Mustață (Dinamo București); 2 000 m (Categ 17—18 ani): Nico
lae Voicu (Școala profesională a Uiinei de maeini electrice 
București); 1 200 m (ca'.eg. 15—16 ani) ■ Traian Gale’ (Liceul 
Spiru Haret); «00 m (categ. U—12 ani): Stei ian Corodi (Școala 
generală nr. 178). Feminist 1 000 m (categ 19—25 ani) t Maria 
Puică (Dinamo București) ; 1000 m (categ. 17—18 ani) : Doina 
Pricop (Liceul 1 L. Caragia e>; «0 m (categ. 1J—14 ani). Lumi
nița Popescu (Școală genera'ă nr. 101) ; 500 m (categ. 11—12 ani) : 
Adela Negrea (Școala generală nr 4)

Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai
Capitală a 
intimpinăm 
traseu care 
Bulevardul MERIDIAN

• Campionul român llie 
Năstase și-a înscris un nou 
succes !n bogatul gău pal
mares internaționaL Dumi
nică. la Madrid, el a cîști- 
gat cel de-al cincilea turneu 
al circuitului mediteranean, 
învingindu-1 în finală cu 
6—3. 7—6, 5—7, 6—1 pe ita
lianul Panatta. Pini in pre
zent, 
toria 
lâna.
drkD 
în < 
mediteranean.

Năstase a obținut vic- 
i in trei turnee (Barce- 
. Monte Carlo și Ma- 
l si se află pe primul loc 
clasamentul circuitului

• La Pescara au continuat 
meciurile din cadrul compe
tiției internaționale de polo 
pe apă pentru „Cupa Hun
garian Selecționata Ungariei 
a învins, la capătul unui 
meci spectaculos, cu 7—5 re- 
Drezentativa României. Ita
lia a întrecut cu 5—1 echipa 
R. F. Germania, iar Iugosla
via a învins cu 7—2 selecțio
nata Olandei.

RUG Bl

„Sportul" a răsturnat
clepsidra clasamentului

Ceasul cu nisip al clasamen
tului, aflat la „ora" XXII, 4e 
pare că a fost răsturnat. Clep
sidra au râsturnat-o studenții 
de la ..Sportul- vrind să-și 
convingă cunoscuții câ in ulti- 
timele 8 ceaiuri (citiți : etape) 
cite mai sint de jucat in acest 
campionat, ei se vor face una 
cu locul nr. 14. Dacă ar fi să 
caracterizau) etapa de simbătă 
altfel decit constmnind numărul 
victoriilor gazdelor (6) și al 
teamurilor aflate in deplasare 
(2). apoi cu siguranță ar trebui 
să notăm, in primul rind, re
lansarea ..Sportului studențesc" 
în cursa aprigă a supraviețuirii. 
Studenții bucureșteni pot acum, 
cind au prins roata plutonului 
codaș — cu 17 puncte — să-și 
facă o grămadă de calcule. îl 
vor folosi, desigur, de foarte 
multe ori pe dacă dar nu tre
buie sâ uităm că se mai pot 
intîmpla multe atita vreme cit. 
de exemplu. Steaua este in 
stare să iasă cu atîta seninătate 
din cursa pentru titlu. N-am 
uitat cum. la început de retur. 
Sportul lăsate să se ințe eagă că 
agrea versuri gen ....mmun. in
astă lume / nu văd a se ma. 
face" ; iatâ-i insă pe studenți, 
după șapte etape, prinți de 
furia neimpăcârii, gata să bară 
pe oricine. Victoria lor in fața 
colegilor de aulă din Cluj cu 
2—0. este cit se poate de edifi
catoare. La fel ca ei. tot in plin 
tur de forță, se află ș: reși- 
țenii infipți acum in mijlocul 
plutonului. Plecați, și ei, de 
unde

La urma urmei astfel de is
prăvi sint mai demne de laudă 
decit. chiar — oltenii să ne ierte 
— menținerea pe prima poaiț.e.

Ce »e intimplă. așadar, in plu
tonul de ’.a coadă ? A.S.A., 
V.T.A. și F.C. Constanța, ba 
chiar Rapidul șl ..U* Cluj sint 
cuprinse de panică. înghesuite 
in spațiul a numai două puncte. 
Toate cinci echipele au Însumat 
in meciul lor cu „lanterna", 
scoru’. global de 0—10.

Spațiu] de Ia mijlocul clepsi
drei. oricum ai Întoarce obiec
tul — pj „U" Craiova in sus 
sau Sportul la bază — tot zonă 
a siguranței relative se cheamă 
că e«».e. Dacă eșt: reșițean și 
aspiri la liniștea locurilor V—X. 
kîcrul capătă valențe lăudabi
le ; sțelist dacă ești și cazi aci 
de undeva foarte de sus. lucru-

rii unghiulare pentru Dinamo 
care râmine lipit de lider intre- 
bindu-se. privind peste umăr, 
de unde o mai fi apărut și 
C.F.R.-ul din Cluj, echipa care, 
anul trecut...

Ora XXIII va fi în 13 mai, 
meciul de la Tirana cu R.P. Al
bania — primul din cele patru 
pe care naționala noastră le are 
de susținut in preliminariile 
C.M. — lăsind timp de gindire 
și fierbere la sediul a 16 clu
buri cu echipe de fotbal in di. 
vizig A.

VIOREL RARA

Clasament

Campionatul a reintrat
in drepturile sale

FOTBAL
rile se schimbă ceva mai mult. 
Fiindeâ fotbaliști: din 
Pîevr
prea ’.ungă eclipsă 
tehnică și chiar 
dacă e «â r.e luăm și 
tomul eliminării de 
lui Dumitri u l..
două etape Steaua 
pruna poziție c 
ce se risipesc ai 
iele aduni

J.-..
nu a ... _
deck sprava eg a 
jului : »-3B ; Pt

fotbaliști: din Calea 
nr. 1H traversează o 

de formă 
disciplinara 
după s.mp- 

de pe teren a 
IV- In numai 

a schimba* 
a cincea : de 
de ușor punc- 

ru trudă ?
pierzi nd la C.F.R. Cluj, 

reușit in această etapă 
plini goîavera- 

— __ . .‘etrolu’ de Ia 
P’.o.eșt: a tranșat rivalități mai 
vechi cu Rapidul, dind un sin
gur gol necesar și suficient ca 
ip zona liniilor bueurefter.e de 
tren cerul să deviaă sumbra : 
Steagul roșu nu s-a putut opune 
fanteziei lui Dumitrache și 0—1 
capătă semnificația unei victo-

Univ. Craiova 22 11 T 4 33-M 21
Dinamo 22 12 4 6 34—23 ?8
C.F.R. Cluj 22 9 9 4 25—17 27
F.C. Arf«» 22 11 4 7 34—19 26
steaua 22 9 7 6 39—11 25
S.C. Bacâu 22 9 6 7 24—27 24
Jiul 22 9 4 1 30—M 22
F.C. Petrolul 22 1 6 1 17—22 22
C.S.M. Reșița 22 < 9 7 25—28 21
Steașul roșu 22 7 C 9 21—17 20
Rapid 22 5 9 8 21—21 19
..C- Cluj 22 7 5 10 19—33 19
F.C Constanța «II 10 29—27 18
r t.a. «51 9 21—31 19
A S A. Tf. M. 22 I 1 13 24—34 17
Sportul »iud. 32 4 9 9 23—37 17

Etapa viitoare
(13 m*i)

F.C. Constanta — F.C. Petrolul ; 
D-.namo — Rapid : Universitatea 
C... - C.F R CM î âW - Uni
versitatea Craiova : S.C. Bacău — 
U.T.A. : A.S.A. Tg. Mureș —
C.S.M. Reșița : Sportul studențese 
— Steaua ; F.C. Argeș — Steagul 
roșu.

După o săptămînă bogată în 
întîlniri internaționale, campio
natul a reintrat în drepturi, sîm- 
bătă și duminică consumîndu- 
se partidele din etapa a XVIII-a.

în Capitală, metalurgiștii de 
la „Vulcan" au obținut o meri
tată victorie cu scorul de 6—0 
în fața echipei „Rulmentul" din 
Bîrlad, după o partidă de mare 
luptă. Pe terenul Ghenoea, mi
litarii au administrat suceveni
lor una din cel maj aspre „lec
ții" ale campionatului, învingîn- 
du-i la up școr Incredibil : 
„Steaua“-„C.S.M,“ Suceava 106— 
15. La fiecare două minute, ste- 
liștii au marcat o încercare 
transformată. Cu această victo
rie. „STEAUA" este practic cîș- 
tigătoarea actualului campionat. 
în schimb, „Dinamo" jucind pe 
„Olimpia", nu a reușit decît o 
„remiză" (16—16) cu „Politeh- 
nica"-Iași. Se pare că ieșenilor 
le „priește aerul" de București, 
dovada fiind rezultatele bune 
înregistrate cu echipele din Ca
pitală.

Cea mai disputată partidă o 
considerăm însă cea de la Timi
șoara, unde „Universitatea" a 
trecut greu de „Griviț* roșie" 
(9—6), după ce grivițenii au con
dus cu 3—0 la pauză. Alte două 
rezultate scontate t „C.S.M.“-Si- 
biu-„Sportul studențesc" : 6—3 
și „Știința“-Petroșeni-GIoria 10— 
6 Partida „Farul"-..Precizia"- 
Sâcele a fost aminată. constân- 
țenii aflindu-se într-un turneu 
in Italia.

în concluzie, o etapă fără prea 
mari surprize.... sau menajarea 
forțelor pentru etapa intermedi
ară de miercuri.

„Viața sportivă" a 
operatorilor chimiști

Pentru oamenii care stăpînesc 
complicatele instalații de la 
Combinatul petrochimic Brazi, 
ziua de 1 Mai, la fel ca orice 
altă sărbătoare, este zi obișnui
tă de lucru. Atita doar că e 
considerată ceva mai grea decît 
celelalte. Mai grea nu pentru 
că acum familiile și prietenii 
lor au zi liberă, ci pentru că în 
astfel de zile se întărește su
pravegherea punctelor cheie de 
pe traseele proceselor tehnolo
gice. se iau măsuri suplimen
tare pentru mărirea siguranței 
de funcționare a instalațiilor.

Ca orice zi de sărbătoare, 
ziua de 1 Mai presupune și ea 
minuțioase pregătiri premergă
toare — dar nu pentru o even
tuală excursie cu prietenii pe 
apropiata Vale a Prahovei, cl 
pentru asigurarea din timp cu 
materii prime și materiale, cu 
piesele de schimb și aparatura 
necesară astfel îneît și în aceas
tă zi să se producă la fel de 
mult ca în celelalte.

La instalația de dimetil tere- 
ftalat acest nivel obișnuit al re
alizărilor înseamnă o producție 
suplimentară de cel puțin 2 tone 
zilnic. Tînărui colectiv de aici 
a încheiat luna aprilie cu un 
plus de producție în valoare de 
1860 mii lei. Traducînd pe în
țelesul tuturor, asta înseamnă 
mai multe fibre sintetice și în 
final cu zeci de tone mai mult 
tergal pe piață.

începînd de duminică după 
amiaza, instalația este deservită 
de schimbul tineretului, condus 
de maistrul loan Burghelea. Un 
schimb format numai din tineri, 
un schimb cu media de vîrstă 
șub 24 de ani.

— Chiar dacă e sărbătoare, 
toți venim la lucru apți de 
muncă, odihniți, ne spunea 
maistrul loan Burghelea. Me
seria asta de operator chimist 
ne obligă să facem și unele sa
crificii, să ducem în permanen
ță o „viață sportivă", altfel pu
nem în pericol funcționarea 
instalației.

Tn timp ce noi urmăream 
poate meciurile la televizor sau 
le ascultam ]a tranzistor, unde
va în Bucegi sau în altă ex
cursie, ei erau la datorie. $1 
astăzi între orele 15 și 23 ei sînt 
acolo, la datorie.

Operatorul Petre Marin este 
prezent la parcul de alimentare 
cu materii prime. Răspunde de 
buna funcționare a 50 de pom
pe, supraveghează cele 30 de 
vase să nu se piardă materie 
primă. „Dacă o pompă nu func
ționează normal se poate opri 
instalația'*.

Tntr-o altă fotografie îl pu
tem vedea pe Viorel Panait la 
postul său de ia oxidare, faza 
următoare a procesului tehno
logic. „Este o fază discontin iă, 
ne spune el. care pretinde o a- 
tenție mărită, de mine depinde 
bunul mers al întregii instala
ții".

— Cu nimic mai puțin pre
tențioasă este și faza de disti
lare de care mă ocup eu, a- 
daugă Mihai Gheorghe, Aici, o 
manevră greșită nu înseamnă 
numai oprirea producției dar 
pune în pericol și viața noas
tră pentru că metanolul e foar
te otrăvitor.

Cu același zel, Ștefan Mihal- 
cea supraveghează utilajele de 
la faza de însăcuire, are grijă 
ca spre beneficiar să nu plece 
decît producție de calitatea I.

„Dacă o pompă nu funcționea
ză normal se poate opri insta

lația".

Un alt tînăr, Vacile Marin, 
sărbătorește ziua de 1 Mai în 
fața panoului de comandă. Aici 
pot apare situații cînd de la se
sizarea pericolului pînă la lua
rea deciziei nu ai decît un ră
gaz de cîteva secunde. Dar el 
urmărește indicatoarele apara
telor cu calmul omului stăpîn 
pe toate secretele instalației, al 
omului conștient nu doar de 
răspunderea care-i apasă pe u- 
meri, dar și de priceperea, de 
atenția cu care, la posturile lor, 
ceilalți componenți ai schimbu
lui tineretului mențin instalația 
In regimul ei optim de funcțio
nare.

Pîinea — 
„cotidianul" cu cel
io mare tiraj
Ne-am obișnuit ca în fiecare 

zi și cu atît mai mult jn zilele 
de sărbătoare să avem pe masă 
pîine din belșug, pîine proas
pătă. Dar cunoaștem prea pu
ține lucruri despre munca bru
tarilor, despre felul cum își pe
trec el sărbătorile.

— Puțini știu că și fabricile 
de pîine, nu numai furnalele, 
instalațiile chimice sau I.T.B.-ul, 
lucrează în regim de foc con
tinuu, ne spune Grigore Ion, 
directorul Fabricii de morărit și 
panificație „Spicul" din Bucu
rești. Și mai puțini își dau sea
ma că duminica și în general în 
zilele do sărbătoare consumăm 
mai multă pîine ca de obicei. 
In preajma sau în timpul unor 
sărbători c.a 1 Mai, 23 August, 
sau Anul Nou, producem cu 30 
pînă la 40 U sută mai multă 
pîine decît în zilele obișnuite.

La „Spicul" apropierea zilei 
de 1 Mai s-a făcut simțită de 
mai bine de o săptămînă. De 
atunci au început pregătirile. în 
primul rind, toate utilajele s-au 
revizuit, au fost puse în stare 
de funcționare. S-a mărit nu
mărul mijloacelor de transport 
corespunzător cantității de pîine 
care trebuie livrată în aceste 
zile de vîrf, spre cele 120 de 
centre de desfacere alimentate 
de fabrică. Au fost prevăzute 
și 4 mașini de rezervă care au 
sarcina să ducă, operativ, spre 
centrele mai solicitate, cantită
țile și sortimentele de pîine co
mandate d« gestionari prin te
lefon.

Duminică am zăbovit cîteva

GABRIEL FLOREA

„De mine depinde bunul mers 
al întregii instalații".

impui Jh' libb n
--    ...I <■ 4 I ■ W. ■ ■■ I —«w

în continuare). Program de docu
mentare (ora 20.15)

/ CU MUNILE CURATE : ruitazâ
Ia Floreasca (orele 15.30: 18 : 20.30».

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI ; 
rulează !a Feroviar (orele 9: 12.30. 
Io; 19.30), Melodia (orele 9; 12,33; 
16; 19.30). Modern (orele 9; 13,30;
1«: 19.30»

EXPLOZIA : rulează la Rahova 
(orele 15.30; 11: 20.11).

TARA SALBATICA rulează la 
Grivița (oreie 9: 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20,30). Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45; 18: 20.15). Arta (orele 
15,30: 18; 20.30).

STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Drumul Sării (orele 10; 
18; 20).NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează Ia Gloria (oreie 
8,30; 11; 13.30: 10. 13.30; 30 45). 
Miorița (orele 9 ; 11,15 : 13.30 : 
15.45 ; 18 : 20.30).

BARIERA : rulează la Unirea
(orele 15.30: II; 20.15).

ATENTATUL : rulează la înfră
țirea (orele 15,30: J0; 2015).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : rulează !a 
Bucegi (orele 15.30: 18 : 20.15), Giu- 
lesti (orele 15 30: II; 20.15).

COPILUL sălbatic . rulează 
ta Viitorul (orele 15.30; U. 30.15).

NEAMUL SOIMARESTTLOR • ru
lează la Munca (orele 16: 19).

COWBOY : rulează la Dacia fe
rele 9: 11 15: 13.30; 15.45: 18: 20,30).

CU'JE CtNTA NU ARE GtNDURl 
RELE : rulează la Moșilor (orele 
15.30: 18: 20.15).

ORGANIZAȚIA : rulează Ia Fe
rentari (orele 15.30: II: 30.15).

POPULAR : (oreie 1K30. 13;
30.15).

UCIDETI OAIA NEAGRA : ru
lează la Cosmos (orele !«. II: 30).

MAREA EVADARE : rulează ia 
Lira (orele 15.30: 10).

POLITIA MULȚUMEȘTE ; rulea
ză la Pacea (orele U-00; II: >0.15)-

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează a Progre
sul (orele 15.30: II: 20.13).

BULEVARDUL ROMULUI ; ru
lează Ia Vitan (orele 15.30: 11.

Teatrul de Operetă : SE MARI
TA FETELE — ora 10.50: Teatru) 
National „I. L. Caragia-e- (Sala 
Comedia) : PARINTH TERIBILI 
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA - 
ora 10: JOC DE PISICI — ora 15: 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara- (Sa-a 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19.30; (Sala Studio) BARBATI 
FAR A NEVESTE - ora 30: Tea
trul de Comedie : PREȘUL — ora 
20- Teatrul Giuiești : RĂZBUNA
REA SUFLEVRULUI - ora 19 30- 
Teatrul Evreesc de Stat : NA
THAN ÎNȚELEPTUL — ora 19.36; 
Teatrul ..Ion Vasilescu" : MITICA 
POPESCU — ora 19.30; Teatrul

,.C. Tăna»e“ (Sala Savoy) : re
vista ARE CUVTNTLL — ora 
19.30; (Sala Vietoria) : JOS PALA- 
RIA — ora 19.30: Circul Globus : 
CIRCUL CHINEZESC — Ora 19.30.

MARȚI, 1 MAI 1973
PROGRAMELE I fi II

9.00 Program pentru copil : 
..Primăvara patriei-. 9,30 „CfNTFC 
ÎN MAI- — emisiune de versuri 
și cintece patriotice, muncitorești 
ii revoluționare.

în jurul orei ll.H TRANSMI
SIUNE DIRECTA DE LA STU
DIOSUL „REPUBLICII" DIN 
CAPITALA A ADUNĂRII 
POPULARE ORGANIZATE CU 
PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZI
LEI DE 1 MAI. ZIUA SOLIDA
RITĂȚII INTERNATIONALE 
A CELOR CE MUNCESC.

12.00 STEAGUL ROȘU. STEAG 
DE LUPTA. Documentar despre 
tradițiile revoluționare, internațio
naliste ale mișcării noastre mun
citorești. 12.25 Din folclorul po
poarelor. 13.00 Alo ! Aici e Stroe ! 
13.14 Microrecita! Anda Călugărea 
nu. 13 21 ..Soneria de alarmă- cu 
Dem. Rădulescu și Mihai Fotino. 
13.28 Drag mi-e cintecul și jocul, 
13.39 Muzică, satiră și umor. 13,50

Primăvară, primăvară... cu Puica I 
Igiroșeanu. 13,57 Invincibilul 1 
Mighty Mouse. 14.04 „Bubico- de 
L L. Caragiale cu Elena și Toma I 
Ceragzu. 14,U Canțonete celebre I 
In interpretarea lui Valentin Teo- ’ 
dorian. 14.11 „In Cișnugiu- — mo- . 
meat vesel muzica!. 14,26 Concert I 
de fanfară. 14,31 Să ridem cu I 
Amza Pelea. 14,40 Cin tec, joc și ' 
voie bună. 14.53 Reportaj despre . 
cei ce muncesc astăzi. 15.02 Clnte- I 
ce vesele cu George Enache. 15,12 I 
„Cuibul dragostei- — moment ve
sel cu Rodica Tapaiagă. 15.20 Au- . 
tograf muzical : Dida Drăgan. 15.29 I 
..Strada- văzută de Aurel Giura- I 
mia. 15.3S Cintece de viață 
lungă cu Mariana Bădoiu, I 
Hinca Nițulescu și o forma- I 
ție condusă de Nicușor Pre- I 
descu. 15,42 ..O poveste cu
bănci" cu Ion Lucian. 15,50 Din îs- | 
toria filmului muzical. Secvențe • 
în premieră cu Shirley Mac Lai ne.
15.55 Cîntați cu noi... ne invită I 
Doina Spătaru-Olinescu și Cristian I 
Popescu. 16 04 Un zîmbet pe 16 » 
mm consemnat de Marin Traian.
16.10 10 minute la Follies Bergfrro. |
16.20 Ritmuri noi în operete. 16.30 
Gimnastică : R.D.G. — Japonia |
(masculin). 17.00 Pagini de umor : I 
Retrospectivă Walt Disney. 17.50 | 
Improvizații pentru nai și orgă.
18.10 Film serial pentru tineret : I 
Tunelul timpului. 19.00 Pămlnt I 
străbun, pămînt românesc. Cînteee I 
revoluționare, patriotice și ostă
șești prezentate de ansamblul ar- I 
tistic „Doina" al Armatei, 19.20 I 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. I 
Sărbătoarea muncii în orașele și 
satele patriei. 20.10 Primăvara de I 
aur — montaj de cîntece și ver- I 
curi. 20.30 Varietăți... la iarbă ver- I 
de. Snecțacol umoristic-murical 
realizat de Titj Acs. 22.45 Tele
jurnal. 1 Mai în țară și în lume.

Prin mina lui trec 2 700 kg de pîine într-un schimb.

„O manevră greșită ne costă 
ctteva zile de producție*.

ore în secțiile fabricii pentru 
a-i vedea pe brutari într-una 
din zilele lor de vîrf, adică de 
sărbătoare.

— Pentru a putea face față 
cererilor, ne spune Aurel Sa- 
ghel, maistru la secția franzele
— specialități, de miercurea 
trecută lucrăm in două schim
buri prelungite, de 12 ore fie
care. In același timp, o brigadă
— fostul schimb trei — s-a îm
părțit în două echipe, care nu 
mai fac franzele, ci cozonaci,

I-am privit cu explicabilă cu
riozitate pe bărbații de Ja cup
toarele în. care se coc franze
lele si specialitățile, mînuind eu 
o rapiditate de care bănuiam că 
doar femeile sînt capabile, lo- 
pețile lor cu cozi lungi de 3—4 
metri. Fiecare are în stăpînire 
două vetre. în timp ce una se 
descarcă și se încarcă, în cea
laltă se coc franzele, lipii, „dim- 
bovițe", „bucurești", crochete, 
cozonaci, rulade cu fructe, etc
— în total vreo 40 de sorti
mente.

Trecem In secția brutărie. 
Aici la banda de modelare lu
crează numai femei. Ne atrage 
apoi atenția un tînăr cocar, care 
cu mișcări rapide, precise, scoa
te de pe vatra de jos, lopată 
după lopată încărcată cu inter
mediare calde.

— E «secretarul U.T.C. pe 
schimb. Iulian Turlete, mă lă
murește, secretara U.T.C. pe fa
brică inginera Elena Manciu- 
lea. în 8 ore coace peste 2 700 
kg. de pîine.

Vedem ușa cuptorului căzînd 
peste dogoarea din interior, și 
pe Iulian Țurlete, transpirat, nu
mai în maîeu, apropiindu-se de 
noL

— Cum vi se pare pîinea pe 
care o aveți zilnic la masă, ne 
întreabă el, fără nici o altă in
troducere.

— Bună. Dar de ce întrebi ?
— E, dacă vreți, un test pe 

care-1 fac zilnic. îmi place să- 
mi întreb vecinii, cunoscuții și 
prietenii dacă le place pîinea 
pe care o mănîncă. Ei' mă apre
ciază după cum e pîinea.

—- Așa ne exprimăm noi, bru
tarii, prin calitatea pîinii.

— Aș vrea să-1 văd pe ăla 
care într-o zi cumpără doar zia
rul, nu citește și... pîinea noas
tră, adaugă un altul.

— Vreți să spuneți că pîinea 
e de fapt „Cotidianul" nostru 
cu cel mai mare tiraj.

într-adevăr, prin pîinea pe ca
re o avem pe masă, sîntem în 
permanent dialog cu acești oa
meni, cu brutarii. în zilele de 
sărbătoare, cum e cea de astăzi, 
ne-am obișnuit să le cerem maj 
‘mult. Iar ei, generoși, s-au o- 
bișnuit să ne răspundă prompt, 
cu mai multă pîine caldă și 
dulce.

IUSTIN MORARU

Fotografiile de 
V. DUMITRESCU 

GHEORGHE CU CU

Pentru tinerele de la banda de modelare a pîinii, 1 Mai înseamnă mai mult efort, mai multă munca.



Pe meridianele lumii

ROMÂNIA 
MUNCITOARE

Barometru extrem de sensibil al ritmului înalt 
de creștere economică a României socialiste, co
merțul exterior cunoaște de la un an la altul o 
amplificare tot mai viguroasă, reflectată în inten
sificarea participării țării noastre la diviziunea 
internațională a muncii. Industrializarea socialis
tă, promovarea cu consecvență a progresului teh
nic, modernizarea structurilor economice, diver
sificarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției au determinat și determină o *r- 
rie de profunde mutații calitative in structura sa, 
contribuind în măsură însemnată la schimbarea 
poziției produselor „Made in Romania" în circui
tul economic mondial. Să reținem în acest sera 
că dacă în urmă cu trei decenii țara noastră era 
cunoscută în special ca exportatoare de materii 
prime, ponderea în cadrul lor deținînd-o produ
sele agricole neindustrializate, în prezent sintem 
apreciați pe piața mondială prin intermediul ma- 
șinilor-unelte, instalațiilor de foraj, navelor mari
time, autovehiculelor, tractoarelor, utilajului elec
tronic, maselor plastice, îngrășămintelor chimi
ce, în mai puține cuvinte prin produse de înaltă 
tehnicitate. Este un pas uriaș, un pas făcut in
tr-un interval de timp relativ scurt, este o con
secință firească a atenției acordate de conduce
rea de partid și de stat a României socialiste dez

voltării acestui important domeniu de activitate, 
înscrierii tot mai ferme, și pe această cale, a țării 
noastre pe drumul prosperității și civilizației.

„Schimburile economice multilaterale, precum 
ți cooperarea in producție intre țări — arăta to
varășul Nicolae Ceausescu — contribuie la o mai 
bună valorificare a potențialului material ți uman 
al fiecărei națiuni, la o mai bună cunoaștere și 
înțelegere reciprocă intre popoare, servind cau
za păcii ți securității internaționale* Sint cuvin
te pe care practica le-a confirmat ți le confirmă, 
fiecare din sectoarele economiei naționale pariici- 
pind intram fel sau altul la producerea bunuri
lor materiale ți implicit la activitatea de co
merț exterior, exportul de produte ir,semrimd. în 
acelzți timp, mestpe elocvente ale mîeizgenței teh
nice românești, ale abnegației ți dârmi cm oo*c 
la fiecare loc de mmcă eforturile reunesc să se 
concretizeze m mârfmi competthee, bene primă 
te ți apreciate pe globahd. .ijfr'i
fond aw so snUmn fazani MW*
dar atit da maufiaatK al F *
ginifor n oct» acea coaltmc ca dardatt dma 
din coordonatele da i<i—»nw « particip*-» 
Homâmoi b tdntabtd auathal da vam, U deci- 
ziunea intenaofiOMU a aaoaeâ.

P
retutindeni in lume 
tinâra generație se 
manifesta ca o im
portantă forță so
cială și politică, 
cerindu-și dreptul 

de a-și spune cuvintul în pro
blemele esențiale ale prezentu
lui. Aproape că nu există zi in 
care agențiile de presă să nu 
transmită știri despre situația in 
care se află tineretul dintr-o 
țară sau alta, despre acțiunile 
întreprinse de tineri în sprijinul 
revendicărilor lor economice, so
ciale sau politice. Căci, dacă 
societatea socialistă a asigurat 
tinerei generații cadrul optim 
pentru a participa din plin, in 
mod activ și creator, la întrea
ga viață economică, socială și 
politică a statului, in țările do
minate de puterea capitalului 
aceasta rămîne încă un dezide
rat pentru realizarea căruia ti
neretul trebuie să desfășoare o 
luptă continuă și asiduă.

C
hiar datele oficia
le publicate in ță
rile occidentale a- 

rotă, spre exem
plu. câ dreptul la 
muncă este depar

te de o fi asigurat pentru teri 
cei ce-l revendică. Șomajul, o- 
cest fenomen perpetuu al sc- 
oetâtri bazate pe exploatare, 
lovește cu oeoseb tocmai b-

tor « Fese» cseve mut imuri 
Mb U de W procedeu se-

treimi, erau tineri sub 26 de ani. 
La aceasta se adaugă proble
mele cu care sint confruntați 
tinerii încadrați in producție. 
Lupta tinerilor muncitori pentru 
imbunătâțirea condițiilor de 
muncă și viață, pentru satisfa
cerea revendicărilor lor politice,

larga mișcare a tinereuluî șco
lar și studios pentru asigurarea 
dreptului la învățătură, in fa
voarea unui sistem de învăță- 
mint echitabil și democratic, 
care să asigure accesul larg la 
educație, cultură și calificare 
tuturor păturilor sociale. Am-

rezuitatul nemijocit al acestei 
politici fiind creșterea impetuoa
să, an de an, a taxelor școlare 
și universitare - o barieră din 
ce în ce mai greu de trecut de 
tinerii proveniți din păturile cu 
venituri modeste. Cu puțin timp 
în urmă, Curtea Supremă a

GENERAȚIA LIPI EL

VINDEM PE PIAȚA EXTER- 
NA PESTE 74 LA SUTA DIN 
PRODUCȚIA DE AUTOTU
RISME DE TEREN, PESTE 80 
LA SUTA DIN PRODUCȚIA 
DE STRUNGURI NORMALE. 
PESTE 34 LA SUTA DIN 
PRODUCȚIA DE LOCOMO
TIVE DIESEL ELECTRICE, 
PESTE 37 LA SUTA DIN PRO
DUCȚIA DE TRACTOARE, 
PESTE 26 LA SUTA DIN 
PRODUCȚIA DE RULMENȚI, 
PESTE 51 LA SUTA DIN 
PRODUCȚIA DE SODA CAL
CINATĂ, PESTE 32 LA SUTA 
DIN PRODUCȚIA DE ÎNCĂL
ȚĂMINTE DIN PIELE.

IN 1972, IN STRUCTURA 
EXPORTULUI MAȘINILE Șl 
UTILAJELE, PRODUSELE CHI
MICE Șl MATERIALELE IN
DUSTRIALE DE CONSUM AU 
REPREZENTAT APROAPE 50- • 
DIN TOTAL

ecoaomăce si sooafe concrete, 
pcrudpareo lor la octranife gre
viste. la demonstrații și mani
festat* oe protest împotriva ei- 
poaw—, o -vovvopolunlor, pen
tru poce, dCMOCvabe si progres, 
a aoMsad o amploare crescin-

tre buie menționată

plocreo acțiunilor studențești și 
școlare este firească în societa
tea in care problema dezvoltă
rii și democratizării invățămîn- 
tului ocupă un loc minor pe lista 
priorităților și eforturilor bugeta
re ale statului. Din această 
cauză, școala în general este 
lăsată in mare măsură bunului 
plac al „inițiativei particulare",

S.U.A. recunoștea, ce-i drept, 
necesitatea unei reforme a com
plicatului și inechitabilului sistem 
de taxe practicat actualmente 
în această țară, dar își declina 
competența de a contribui la so
luționarea acestei probleme de
oarece „educația nu se numără 
printre drepturile garantate de 
constituția americană" - fapt

pe cit de trist pe atit de ade
vărat. în „țara tuturor posibilită
ților" există, ca urmare, și „po
sibilități" de acest fel : 69 la 
sută dintre absolvenții de anul 
trecut ai școlii generale au tre
buit să renunțe la desâvirșirea 
pregătirii lor optind pentru un 
loc de muncitor necalificat. Dar 
abia jumătate din ei au putut 
obține o slujbă - restul au spo
rit rîndurile șomerilor și ale 
populației zis „neactive". Din 
cauza dificultăților materiale, 
au părăsit școlile secundare, 
înainte de a le absolvi, o treime 
din tinerii liceeni și gimnaziști 
americani. In învâțâmîntul su
perior situația este și mai com
plicată. Cei ce ajung, de bine 
de rău, intr-o universitate, sint 
obligați adesea să renunțe, ta
xele universitare actuale situîn- 
du-se in S.U.A. și Japonia la 
nivelul de 1 500— 2 000 de dolari 
anual.

A
ngajarea fermă și 
curajoasă a tinere
tului in marea bă
tălie pentru drep
turi și libertăți de 
t mocratice, pentru o 

societate mai dreaptă, pentru 
pace, democrație și progres so
cial, împotriva imperialismului, 
colonialismului și discriminărilor 
de orice natură, pentru o lume 
a independenței, egalității in 
drepturi, a securității și coope
rării popoarelor demonstrează 
în mod clar procesul adine de 
conștientizare care a avut loc in 
perioada postbelică în rîndurile 
tineretului. Tînăra generație de 
astăzi nu mai este dispusă sa 
asiste pasiv la evoluțiile care au 
loc, ea își asumă din ce în ce 
mai mult rolul de forță activă, 
militantă. Caracterul de masă 
pe care-l cunosc în zilele noa
stre acțiunile tineretului, integra
rea sa amplă în bătălia dusă 
împotriva a tot ceea ce este 
nedrept și anacronic dovedesc 
că tinâra generație de astăzi 
poate fi denumită pe drept cu- 
vint o generație a luptei.

BAZIL ȘTEFAN

Carte despre România 
apărută în Japonia
la E&luea Na* a vwiaani ^Merpad p* propria

ei cale — kavam. lata ia riali p petei ca*. AatarsJ cărții «te

ROMÂNIA ÎNTREȚINE IN PREZENT RELAȚII 
COMERCIALE CU 110 TARI ALE LUMII FATĂ 
DE NUMAI 29 ÎN 1950. LOCUL CENTRAL ÎN 
COMERȚUL EXTERIOR REVINE RELAȚIILOR 
ECONOMICE CU ȚĂRILE SOCIAL STE ; ÎN 
PREZENT ACESTE TÂRÎ DETIN O PONDERE 
DE CIRCA 50 LA SUTĂ ÎN VOLUMUL TOTAL 
AL COMERȚULUI NOSTRU EXTERIOR.

Momentul „tăierii panglicii 
inaugurale* se apropie». O- 
detă cu intrarea in funcțiune 
a modemului hotel turistic 
^Mcritun" din Travemunde, 
R F. Ce^mansa, construc- 
fcxn ^ARCOlf- cor adăuga 
• mmi rtuțaâ prestigiului lor

BENEFICIARII 
STRAIN! DESPRE

Leipzig — mașinile-unelte din ștandul întreprinderii „Ma-șinexport" 
au întrunit aprecierile unanime ale specialiștilor și vizitatorilor

PREMISELE 
ROMANEȘTI a

De V er. <i rectorul șj pro- j 
pnetarwl priuripal ai firmei 
olaedere -Gerbo»der“. spe
cializată fe uBportari de

ccCrrnte fn procesul de indus
trializare a țăriL

Shiroo Suzuki a mai publicat 
saa in colaborare, încă 

trei cărți despre țara noastră : 
-RaeEibn* azf* — 196S. Jnvita- 
țăe ia Boecănsa* — 1966 $> *Ro- 
Mi-Tra — țara cajrsra* — 1968.

La :ret teri «fe la semna- • 

f-jriKarea șt res- •
păm in si |

cinci săpTâmlni de coc- I 
suâEăn Llitv refe doaâ pirp i 
tod-iiriiarrv, trebuie să | 
mssatâm eâ aeesțe eosvo*- | 
teri ca aa . erei I
ss. orocres s> nu « fost sem- | 

.a acord tr prcbiemele | 
«etsamalui de ’ 

Sad" — a detlarw Xf-ijer | 
\ae Hfeu. set.. de^evațâeî

Bm.-ața«a- I
RepobLciî | 

V»etr^*r -lai de Sud la cgg- |

- serz^a sc’țrteeâ — a me* - ' 
țMus -epreaec santui GJt P i 
ieca-eâ ^rrrederile Acorda- | 
las de -a Paris» refezâ sâ 
e-'ănereae c.r> de persoane 
civile eare xae in f nebtaor: 
îl sâ acorde '.înertAți demo 
mtice paoiralui din Viet-

P
rimul contact cu 
cea mai mare 
poartă maritimă a 
lumii, Rotterda- 
mul — o dată și 
jumătate mai mare 

decit New York-ul, al doilea în 
ierarhia portuara mondială — 
ie descumpănește pentru o cli
pă. Orașul și portul se întrepă
trund. Sadele înaintează pioă 
ia ucraa metropolei mărit.me, 
iar onsBi inhalează spre ini
ma portului. Dar uimirea re- 
parterului rime de altandeta. 
Imagiuile care se secced cu re-

«arfetate. îți Usâ teezația unui 
oraș trepidant. pl:a de viață, 
un oraș nou, organizai după

ne. Dar ceateza tui e datata cu 
mai bine de <ase secole in 
urmă. Roșit .’Tuasl, cu istoria 
sa multiseculară, a trăit pe
rioade de reMr-.șze și zt>ucium. 
Lua d.utre acestea marchează 
o mare tragedie. Pe o pla
că de marmură stă săpată o 
dală : B sui IM®. Chiar la in-
oeputui războiului mondial a- 
% rația huleristâ a bombardat 
cu sioleață orașul, edificiile și 
Locuințele fiind pur și simplu 
rase de pe fața pămintului. mo- 
aumeatefe istorice — ciopirțite, 
clădirile sedii, cu stilul lor 
atit de pitoresc, dișpărind sub 
dărimături, ca și cînd n-ar fi 
fust nimic. Acest moment dra
matic «te redat priotr-o operă 
plastică. simbolică, plasată în 
centrul orașului, operă plămă
dită din imaginația și conștiința 
artistului. înfâțișind un om pu
ternic căruia i se smulge inima 
si de durere strigă și înalță a- 
meoințător brațele-i uriașe spre 
cer». In cele trei decenii care

Reuniunea de la Helsinki

canale și diguri, vaste șantiere 
de construcții navale, rafinării 
ultramoderne (85 milioane tone 
anual), întreprinderi industriale 
și comerciale, coșurile fume- 
gînde ale vaselor ce-și anunță 
sosirea sau plecarea cu un tim
bru răgușit și care poposesc 
pentru scurt timp — doar 24 de 
ore — in cheiurile uriașului 
port, l'n tunel de 12 km. pe 
sub apă. acoperit cu faianță 
galbenă, giganticele macarale 
ale căror brațe spintecă văzdu
hul și manevrează cu abilitate 
mărfurile. cheiurile de mari 
dimensiuni, specializate (unele 
pentru cherestea, altele pentru 
mașini, pentru cereale, mărfuri 
industriale etc.), puzderia de 
nave care înalță pavilioanele

atît de puternic, dinamic și fru
mos în liniile sale esențiale, 
a fost încununată de perpetue 
victorii împotriva naturii as
pre, îndărătnice. Olandezii, a- 
cești iscusiți și neînfricați na
vigatori, care au deschis dru
muri de apă spre țărmuri ne
cunoscute, îmbogățind hărțile 
lumii, au in viața lor o unică 
și copleșitoare prezență : marea.

A
lergam în amur
gul unei zile (Te 
martie, pe străzile 
înverzite și ani
mate ale Rotterda- 
mului, spre turnul 

„Euromast". punct de mare a- 
tracție pentru orice călător 
străin. Alergam pentru câ nu

ROTTERDAM - 
poarta maritimă 

de la nord
însemnări din Olanda de VASILE CĂBULEA

Articolele industriei ușoare românești, expuse anul trecut la To- 
• onto, in Canada, au înaintat privirile experților prin eleganță, cu

loare și varietate inspirată a țesăturilor și confecțiilor.

I se a«e»eeem masuă scrie 
I 55, ele -~m_ fe realitate, cu 
I 9 de ca: putere. U 650 este 
I -u vector excelent, robust, 
I ii toefL Re te—wpra. ei are 
I > bună aderezU la sol. tn 
I Olar-da. cumpărătorii au 5n- 
I oeput să-i prețuiască, deoa- 
« re-. e ei esce croit parcă spe- 
I rial pentru nevoile noastre’ 
| Jae Dl Wacso—»er jr. mem- 
‘ bru al Congresului S.L’.A„

'eprezentantul personal ai 
președintelui Statelor Unite 
ale Xmericii la cea de-a doua 

J ediție a Tirgului intemațio- 
| nai București : putut
constau, de asemenea, că 
mărfurile expuse in pavili
oanele românești sint de bu- 
nă calitate si într-o bună 
forma ce prezentare".

Tamara Korabliova, pro* 
fesoară din Moscova : „Cred 
că confecțiile românești nu 
ar trebui să lipsească din 
garderoba nici unei persoa
ne care se pretinde modernă 
în materie vestimentară"

Wjdnaar Hogstrom, direc
tor cu probleme de comerț 
exterior pentru zona est-eu- 
ropeană a firmei suedeze 
A.S.E.A. î ^Am putut totuși 
să remarc mașinile-unelte 
românești care mi-au plăcut 
foarte mult. Ele demonstrea
ză înalta tehnicitate a indus
triei românești și posibilită
țile ei de diversificare".

Michel Taillebois, inginer 
electronist la Paris : „...Ști
am că intarsia, operație de 
mare finețe, aduce mobilei 
un plus de estetică. Dar gar
nitura de sufragerie realiza
tă la Tg. Mureș, întrece prin 
perfecțiune toate închipuiri
le mele. Dar nu numai atît. 
Garniturile de hol „Otilia", 
„Tomis" sau „Afrodita“ riva
lizează de departe cu produse 
ale unor cunoscute firme eu
ropene".

Cuvintul reprezentantului României
Luni, a avut loc o nouă șe

dință a grupului de lucru care 
se ocupă de problemele coope
rării culturale în cadrul consul
tărilor privind pregătirea confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa. Luînd cuvîntul. 
reprezentantul României, amba
sadorul Valentin Lipatti, a rele
vat că, pentru o desfășurare mai 
eficientă a activității grupului 
de lucru, trebuie să se treacă 
neîntîrziat la redactarea ordinei 
de zi la acest punct și a direc
tivelor pentru organismele con
ferinței ce se vor ocupa de 
aspectele relațiilor culturale. Pro
punerea delegației române a 
fost sprijinită de numeroși vor

bitori care, la riadnJ lor. au 
arătat necesitatea unei mai bune 
organizări a actnStâțij grupului 
de lucru fo vederea urgentării 
pregătirilor pentru conferință.

în încheierea ședinței s-a 
convenit ca. fncepînd de 
miercuri, să se treacă h redacta
rea documentelor respective, 
luîndu-se ca bază toate propu
nerile formulate de diverse sta
te pînă în prezent, propuneri 
care se referă la textul pream
bulului, precum și la conținutul 
acestui punct al ordinei de zt

în cursul după-amiezii, a avut 
loc o ședință a grupului de re
dactare a principiilor relațiilor 
dintre statele participante.

s-au scurs, Kotterdamul. orașul 
in care rămăsese doar o singu
ră clădire neatinsă de potopul 
de bombe, și-a vindecat rănile, 
si-a regăsit ..inima smulsăPrin 
lupta si munca dîrză. eroică, 
locuitorii săi au făcut să se 
înalțe din mine un oraș nou, un 
oraș adaptat perfect, ca arhi
tectură și funcționalitate, exi
gențelor secolului.

A
cest oraș-port îți 
oferă, zic olande
zii. cel mai exact 
și sintetic, dimen
siunile Olandei 
contemporane. El 

«te intr-adexăr. un mare port, 
dar și un mare oraș. Situat pe 
Rin. la 20 de km de coasta 
Mării Nordului. Kotterdamul 
«te. in același timp, un puter
nic centru industrial care, po
trivit datelor statistice, produ
ce 15 la sută din venitul națio
nal al țârii. Portul, care are o 
intindere de vreo 30 km., rezer
vă privirii curioase o panora
mă spectaculoasă : numeroase

tuturor țărilor lumii — într-un 
an acostează, aci, peste 300 000 
de vase de diferite tipuri; nu 
intîmplător navele sint urmări
te și dirijate cu ajutorul sta
țiilor radar, iar rețeaua de căi 
ferate este aproape 300 km. — 
metroul, ai cărui traseu mai 
mult de luniătate se parcurge pe 
sub ape — iată un peisaj inedit 
și impresionant. Ar mai trebui 
adăugat că mișcarea de bunuri 
materiale, aici, in port, însu
mează. anual, un volum de 
peste 200 milioane tone, ceea ce 
ilustrează intensificarea, în zi
lele noastre, a schimburilor co
merciale în aria cuprinzătoare 
a cooperării internaționale și 
contribuția Olandei Ia dezvol
tarea acestor relații. Pentru a 
descrie harta geografică și eco
nomică a orașului ți-ar trebui, 
desigur, un spațiu mult prea 
mare. Vizitatorul reține, însă, 
un fapt esențial și anume 
că aici fiecare bucată de pă- 
mint. a fost smulsă mării în- 
tr-o încleștare dramatică, dîr- 
zenia și munca creatoare a oa
menilor, pentru a dura un oraș

voiam în nici un chip să scap 
această ocazie unică de a privi 
orașul de la mare înălțime și 
mă gîndeam la rivalitatea ne
declarată pentru supremație în
tre cele „trei capitale ale< O- 
landei“ : Amsterdam, Haga și 
Rotterdam.

Urc, cu litul, în „Euro
mast", nu pînă la limita ma
ximă — 179 metri — ci pînă 
acolo unde există acea platfor
mă rotundă — 118 m. în cîteva 
secunde ! — de unde se poate 
admira întreaga panoramă a 
Rotterdamuiui. Prin ceața vine
ție a inserării privesc impre
sionanta desfășurare a marelui 
oraș-lagună. Mulțimea canale
lor îți lasă impresia unui oraș 
într-o perpetuă plutire, pădu
rea de catarge, coșurile fabri
cilor. cu răsuflarea lor fierbin
te, macaralele uriașe se pierd 
undeva departe, în largul ne
definit al mării. Portul se-ntin- 
de parcă fără margini, pe cîte
va mii de hectare la picioarele 
noastre. Mașinile, în iureșul lor 
nebunesc. îți lasă senzația unor 
artere în continuă mișcare.
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H. Kissinger așteptat la 
Moscova
• POTRIVIT UNOR CERCURI 

apropiate Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.. in ziua 
de 4 mai se așteaptă sosirea la 
Moscova a lui Henry Kissinger, 
consilier special al președintelui 
N'ixon pentru problemele secii- 
rității naționale, anunță agenția 
T.A.S.S.

Demisii in S.U.A,
• PREȘEDINTELE NIXON a 

acceptat demisiile lui Richard

Kleindienst. ministrul justiției, 
Harold Haldeman, secretar gene
ral al Casei Albe. John Ehrlich- 
man, consilier al președintelui 
pentru probleme interne, și John 
Dean, consilier prezidențial pen
tru problemele juridice— s-aa- 
nunțat oficial la Casa Albă. Tot
odată, președintele Nixon l-a nu
mit în funcția de ministru al 
justiției și coordonator principal 
al investigațiilor în „afacerea 
Watergate*', pe ministrul apă
rării, Elliot Richardson, infor
mează agențiile Associated 
Press, Reuter și France Presse.

• ÎN SĂLILE MUZEULUI 
DIN INNSBRUCK a fost 
inaugurată o amplă expoziție 
de fotografii consacrată vie
ții și creației artistice a lui 
Constantin Brâncuși. La ce
remonia inaugurării au par
ticipat reprezentanți ai pri
măriei orașului. membri ai 
conducerii Asociației de prie
tenie Austria — România, 
personalități ale vieții cullu- 
ral-artistice.

• ELECTRICIENII de la sta
ția terestră de urmărire a sate
liților artificiali a Centrului 
Spațial de la Cape Kennedy au 
respins, duminică, cererea auto
rităților de a relua 
trerupt la începutul săptămînii 
trecute în sprijinul revendică
rilor lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață.

Walter Scheel, și de ministrul 
fără portofoliu la Cancelaria 
federală, Egon Bahr.

lucrul, în- Incidente la Belfast

• DUMINICA SEARA, a so
sit Ia Washington, cancelarul 
Republicii Federale Germania. 
Willy Brandt, care va avea, timp 
de două zile, convorbiri oficiale 
cu președintele Richard Nixon. 
Cancelarul vest-german este în
soțit de ministrul de externe,

• UN ALT SOLDAT BRITA
NIC, al treilea în ultimele trei 
zile, a fost ucis duminică, in 
cursul unei ambuscade organi
zate Ia Belfast de extremiști ca
tolici. De asemenea, doi soldați 
au fost răniți. Continuă, totoda
tă, să se înregistreze atentate 
cu bombe și schimburi de focuri 
între grupuri înarmate și uni
tăți britanice staționate în Ir
landa de nord.
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