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Reporterii noștri prezenți la 

Constanța transmit noi vești despre 
despre confruntarea bărbătească 
despre aspirația fiecărui brigadier 
Corespondențele lor cuprind, de 
adresate celor care se preocupă 
șl de muncă ale constructorilor*

Lotru, Brăila, Someș, 
recorduri de producție, 
cu sarcinile de plan, 
spre titlul de fruntaș, 
asemenea, și invitații 

de condițiile de viață
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• UMANISMUL ACTIV • 
DE CE 1973 ESTE AN HOTA- 

RITOR AL CINCINALULUI ?
• SP/RIT ROMANT/C.

ȘTIINȚĂ
• SA „DECIMAM* DECIBE
LII • REGINDIRE TEHNICA 

IN AUTOMATICA • STUDEN
ȚII PE DRUMUL AFIRMĂRII.

V/Z/TA PREȘEDINTELUI 
N/COLAE CEAUȘESCU 

ÎN SAN MAR/NO
• Vizita șefului statului nostru — strălucită manifestare a dorinței popoarelor romăn fi 
sanmarinez de a întări prietenia și colaborarea reciprocă • ,,Viva Ceaușescu V, ,,Viva 
la Romania 1" — o urare care exprimă sentimente de înaltă prețuire și afecțiune față 

de conducătorul României socialiste

25 mal, 1973. San Marino — 
una din cele mai mici și mai 
vechi republici din lume — 
trăiește o mare sărbătoare, săr
bătoarea prieteniei româno-san- 
marineze, prilejuită de vizita 
oficială a președintelui Consi
liului de Stat ai Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Este un eveniment de seamă, 
pe care opinia DUhlică din a
ceastă țară U salută cu bucurie 
și satisfacție. Interesul excep
țional fată de vizita conducă
torului României socialiste are 
temeiuri profunde, deoarece a
ceasta vizitai se înscrie ca un 
moment de covîrșitoare însem
nătate în ihioria de secole a 
relațiilor de prietenie româno- 
sanmarineze. relații ce își au 
originea și trăinicia îm afinită
țile de limbă și cultură, in nă
zuințele de progres și pace ale 
celor două popoare. Dialogul 
româno-sanmarinez la nivel 
înalt — încununare a contacte
lor oficiale de pînă acum — 
deschide o nouă etapă, superi
oară, în evoluția raporturilor 
dintre România și San Marino, 
clădite pe temelia principiilor 
respectării independenței și 
suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avanta
jului reciproc.

Vizita șefului statului român 
dă o strălucită expresie dorin
ței celor două țări și popoare

(Continuare în pag. a 1H-a)

„Poporul sanmarinez cunoaș
te îndeaproape virtuțile po
porului român, cunoaște pro
blemele sale, aspirațiile sale, 
eforturile pe care le depune 
în fiecare zi pentru pașnicul 
său progres, lupta pe care el 
o duce pentru idealurile sale. 
De aceea, în spiritul cordia
lului bun venit de astăzi, nu 
poate să nu fie cuprins un 
profund semn de simpatie, o 
expresie vie de prietenie".

Francesco Maria Francini

„Venim în țara dumneavoas
tră animați de convingerea că 
această vizită — care este pri
ma vizită pe care un șef de stat 
român o face în Republica San 
Marino — se va înscrie ca un 
moment important în istoria re
lațiilor dintre popoarele român 
și sanmarinez, că ea va servi ca
uzei generale a apropierii și co
laborării dintre toate statele 
continentului, va corespunde e
forturilor și aspirațiilor popoare
lor de a edifica pe planeta noas
tră o lume mai bună, mai dreap
tă, o lume a păcii și colaborării".

Nicolae Ceaușescu

CONVORBIR/ 
OF/C/ALE

încheierea vizitei 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
în /talia

• Șeful statului român a fost primit cu sentimente de cordialitate și 
stimă în capitala Lombardiei • Milano — la înălțimea tradiționalei 
sale ospitalități • „Mă bucură nespus de mult această vizită a condu
cătorului român, atît de iubit și stimat nu numai de muncitorii din Ro
mânia, dar, după cum v-ați putut da seama, și de noi, muncitorii itali

eni" — a declarat Leone Cechia

Vineri după-amiază, la Pala
tul Congreselor, au avut loc 
convorbiri oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Francesco 
Maria Francini și Primo Bugli. 
căpitanii regenți ai Republicii 
San Marino.

Din partea română la con
vorbiri au participat i Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministru* co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
exerne, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, Gheorghe Oprea și 
Constantin Mitea, consilieri ai 
președintelui Coj^jsiliului . de 
Stat, Pompiliu Celan, consulul 
Republicii Socialiste România 
la San Marino.

Din partea Republicii San 
Marino au luat parte : Gian
Luigi Berti, secretar de stat 
pentru afacerile externe, Giu
seppe Lonfernini, secretar de 
stat pentru afacerile interne, 
Remy Giacomini, secretar de 
stat la finanțe, Francesco Valii, 
șeful Departamentului agricul

tură, Maria Antonietta Bonelli, 
șef al Secretariatului de stat 
pentru afacerile externe, Raf- 
faele Giardi, șeful cancelariei 
Secretariatului de stat pentru 
afacerile externe.

în cadrul convorbirilor, s-a 
făcut un schimb de păreri în 
legătură cu problemele interne 
și externe care preocupă cele 
două țări. A fost exprimată do
rința comună de a dezvolta în 
continuare, pe multiple planuri, 
relațiile de prietenie și colabo
rare * dintre România și Repu
blica San Marino, pe baza de
plinei egalități în drepturi, a 
respectării independenței și 
suveranității naționale, ne
amestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. De 
asemenea, a fost afirmată ho- 
tărîrea celor două țări de a 
dezvolta conlucrarea lor pe pla
nul vieții internaționale, de a 
contribui la instaurarea în Eu
ropa și în lume a unui cjimat 
durabil de securitate și colabo
rare pașnică și fructuoasă.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Dineu în onoarea
președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei 

Elena Ceaușescu
/

Vineri, căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino, Frances
co Maria Francini, și Primo 
Bugli, cu soțiile, au oferit un 
dineu în onoarea președintelui 
Consiliului <e Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat Ion Pățan, 
George Macovescu, loan Avram 
și celelalte persoane care îl în
soțesc pe șeful statului român 
în vizita sa.

De asemenea, au luat parte

miniștri și membri ai Marelui 
Consiliu general din San Ma
rino, precum și alte oficialrtăți 
sanmarineze.

Căpitanul regent Primo 
Bugli și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Dineu] s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

După dineu, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino au asis
tat la un concert coral.
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Milano, ultima etapă înscrisă 
în itinerariul vizitei în Italia a 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a încununat 
în mod strălucit marele dialog al 
prieteniei româno-italiene. Ocu- 
pînd un loc important în cadrul 
relațiilor dintre cele două țări, 
capitala Lombardiei a fost la 
înălțimea tradiționalei sale os
pitalități, primind cu sentimen
te de cordialitate și stimă pe șe
ful statului român, sentimente 
exprimate atît de grăitor de ofi
cialitățile orașului, de harnicii 
săi locuitori. Și aici, la Milano, 
ca și la Torino și Genova, au 
ieșit pregnant în evidență noi

posibilități pentru a se extinde 
și mai mult relațiile de colabo
rare dintre România și Italia. De 
altfel, există dorința reciprocă, 
exprimată nu o dată în cursul 
vizitei de ieri, ca Milano să ocu
pe un loc tot mai important în 
cadrul acestor relații.

Cu o frămîntată istorie, de 
mai bine de douăzeci de secole, 
orașul, situat la încrucișarea ce
lor mai importante linii de co
municație care leagă Europa de 
principalele porturi meditera
neene, este astăzi capitala cel°i 
mai bogate provincii a Italiei : 
Lombardia.

Puternica și continua sa dez
voltare industrială a făcut din

Milano centrul vital al indus
triei și comerțului țării, pilonul 
principal al triunghiului in
dustrial al nordului. împreună 
cu regiunea înconjurătoare, la 
Milano se află 18 la sută din to
talul forței de muncă a Italiei 
(ceea ce reprezintă peste 3 mi
lioane de muncitori).

Valoarea producției industriale 
a regiunii este de cinci mii mi
liarde lire, adică aproape 30 la 
sută din venitul întregii țări. 
Dintre primele 220 de societăți 
naționale mai importante, 77 își 
au sediul la Milano.

(Continuare în pag. a Il-a)
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RĂMAS

BUN.

ȘCOALĂ !
• Ultimele medii din car

netul de elev • Flori • 
Panglici lungi, colorate cu 
semnăturile eolegilor și das
călilor • Emoții • Cea din 
urmă oră de dirigenție • 
Cheia simbolică a școlii pre
dată celor mai mici • Ta
bla fără exerciții, cu urarea 
„La revedere, in 1983" • 
Cartea de onoare cu gîndu- 
rile unei noi promoții • 
Careul festiv • Serbarea de 
rămas bun • Banchetul.

EXIGENȚA
de ACULIN CAZACU

Exigența nu poate fi decît radicala. Ea merge pinâ la 
cini, este explosive și nereceptivă la jumătăți de măsură. O 
cît de mică fisură pe palierele ei poate fi speculată cu vorbe 
mari și cu apeluri afectuoase la îngăduință, care viciază și 
perturbă pînă la dezordine valorile Am ajuns cred, în toate 
domeniile, la nivelul superior care ne obligă să dăm de o 
parte intențiile și dorințele aleatoare și să judecăm exclusiv 
lucrul făcut, ceea ce ni se pune în față. Să judecăm cu indi
catorii de calitate cei mai inalți, să acceptăm doar treaba 
împlinită pe deplin și să refuzăm fără menajamente sentimen
tale treaba superficială și confecționată anapoda. O piesă, un 
aparat, un răspuns la examen, un curs universitar, un obiect 
casnic, orice poate cade sub incidența aprecierii exigente, 
fără rabat și iertare ocolită. Un minus trecut cu vederea din 
considerente pseudoconjuncturale este un simptom de slăbi
ciune și o deschidere spre pierdere. Pentru că în dosul ne- 
realizârii stă întotdeauna o incompetență, care abia așteaptă 
un moment prielnic pentru a prolifera, a contagia și a eroda

(Continuare în pag. a Vil-a)

::
;!
ii

I

»



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 2 SlMBĂTĂ 26 MAI 1973

Grigore Hagiu Nicolae Ioana

INIMĂ
DE IZVOR

Stau nemișcat 
eu țațe cdtre stela 
lA-mi înverzească boabele de grtu din trup 
cit de rei sa străvede șl înmiresmat 
carul gurii de mial ;
șl pared am lâvâlif prin cîmpurl cu flori 
oase plâpînde fl pline de suc și de miere.

A
a

MIREZINE
ALE IIMPIIH

ta vede In oh om, 
spune : plinea aceast m poate impârțl

ți astfel.
a nu-ți 
a nu-l

cu

asupri fiul 
atinge
boare 

lâu, pe propria

Drum eătre mare-mi deschid 
prin fluiere lin murmurate, 
o stea făeută numai din cocori 
a explodat de parte-n aniven 
șl marginile ei abia acum ne-ajang t 
aripă-nceată, 
aproape fără scrum.

fl 
fl 
nici cu o 
pe fratale
A trăi intr-o doare, 
InldnțuH precum ne ține hi

ta lublM

Curat intru marile 
munci ale anului, 
stau într-o limpede mdite de tieer 
ți așteaptă in inima mea 
|ealâ-nfloriraa patriei mele — 
deschide-ta, inimă,
PIm€lta--mL patrie I

Rusalin Mureșan

ȚARĂ

Tot ce slnt eu acuma a fost odinioară 
Doar un contur de țară, doar un contur de vis. 
In mine voievozii n-an hotâriț sâ moara, 
îl simt in oxigenul râ suflu lui deschis.

La timple mi s^ zbate o Dunăre străveche 
Care uimită mării s-a dăruit invoH.
Din brațul sting un Mureș îmi murmură-n 

ureche 
ți in adine da suflet mă freamătă un Olt.

lural munților
Marta 

cu toți șl singur sd te bucari da zborul 
vertical șf lin al păsarti ta clmpie 
a m aoipri adevărul cu sente 
casele eu priviri, cerul ee neștiința ta 
a ta cufunda in multem de dragul

chipori lor

te atag i pe tineiri pa al
• te v «sa te

*> 0

Corneliu Șerban

Multi..,
MuH ti iubesc pe tinerii tineri, 
mult mâ-ndufiMaază bătriaii batrieî, 
pe 
md

Cu

tinerii bătrini mult ii urăsc, 
plec in fața bâtiinălet tind 

oroare, eu spaimă întimpWi 
cei tără de o rirstâ anume,

O Singură Sovlclre-wu temer ■ 
eceeo de o romins, letup, copil

ÎNTRECEREA UTECISTA
NU PRESUPUNE DOAR

V* ............. ...... _ V

MUNCĂ PATRIOTICĂ
Un lumi nu 1-em înțeles din 

capul tocului ls U2ins de repa
rații București : deși comitetul 
U.T.d. al sectorului 5 afir
ma ci organizația U.T.C. de sici 
âre reîu^sta dintre cele mal 
bune, singurele angajamente 
concrete pe marginea cărora am 
pulul discuta rezultatele prime
lor patru Lini ale anului se o- 
presu ls colectarea fierului 
vechi, s borcanelor, s hîrtîei, ls 
munca voluntară pentru înfru
musețare. SHsm eă întrecerea 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea OnclnaluJul înainta 
de termen- este o întrecere 
mult mai cuprinzătoare, vlzind 
obiective raportate direct ls 
producție și faptul că aici se 
vorbea de o sngsjsre doar pen
tru elieva acțiuni tradiționale, 
gemune oricărei slte organizații, 
m-a descumpănii lntrucîtvs. Nu 
sm părăsii toluși ideea de s 
sfls concluziile ls care s sjuns 
Organizația U.T.C., sau de s le 
tragă Împreună, pentru perioada 
trecută de ls lsneares întrecerii. 
La urma urmei și din scesslă 
latură ls care s-s oprit sici în
trecerea se putesu trage unele 
ooncluzii, mai multe declt se 
așteptau înșiși Interlocutorii.

La începui, susținlnd că alt
ceva decît muncă pslriotioă nu 
văd Ce a-sr mai pules face, re- 
pretentanții organizației de ls 
U.H.B. apărau un punct de ve
dere de care nici ei nu erau 
prea convinși Dar pentru că ls 
comitetul U.T.C. sl laclorulul 
nimeni nu a zis sllfel clnd s-su 
prezentat cu planul. înseamnă 
că și așa elta toarte bine, ex
plicau ei. E drept că svesu si 
un formular pentru urmărirea 
rezultatelor întrecerii, generali
tatea datelor înscrisă însă in el 
l-a și jenat să il smintească de 
js începutul discuției. Din 15 
coloane tfte cuprindea tabelul, 
rosl pentru întrecere shis 6 
deci sr fi avut în situația In 
care organizația U.T.C. s-sr fi 
sngsjsl ls ceva. ..Din această 
cauză, apunea Cos li ci Dims. se
cretarul comitetului, nici nu 
l-sm msi acordai slenție aces
tei fișe". I-aro invitai totuși pe 
membrii comitetului ză dăm 
ceva mai mullă atenție fișei, sâ 
căutăm, dincolo de rubricile și 
cifrele pe care le cereau reali
tățile concrete presupuse. Așa 
s-s desprins faplul că numărul 
orelor pierdute pentru producție 
din cauza absențelor namolivste 
și a înlirzierii tinerilor este încă 
destul de msre, că cei ^re de
termină aoa.al+ă situație nedori
tă sînt în general cam aceiași și 
din aceleași organizații și că 
există încă unii tineri cu reali
zări frecvente »ub normă..

A fii nd scesslă ltsra de lu
cruri, șliind către ce anume di
recții să-și îndrepte atenția, or
ganizația U.T.C. își putea «tă
blii de scum și mijloacele de 
intervenție, lnlr-un fel vs inter
veni în cazul celor care su acu
mulat un număr msre de absen
țe pentru că nu Ie mai plsce 
munca în uzina lor și hst ls 
întîmplare pe la porțile sltor 
întreprinderi și în alt fel vs 
Interveni In cazul celor ee vin

lllnle ta program dar eu Întâr
ziere ; lntr-un fel •• va preo
cupa pentru antrenarea unul 
eîi mal msre număr da tlnsri 
ls mișcarea de Inovații și în alt 
fel se vs preocupa de cel a- 
flsțl sub normâ. Fiecare nea
juns are un anume remediu, 
flecara neresllzare sre o anu
me cauză, dsr cs sâ dai peste 
cauză pentru a o înlătura, mai 
întll trebuie si știi exact ne-

VIAȚA DE 
ORGANIZAȚIE

realizarea Că Intra ridicarea 
calificări] șl realizarea ls un 
nivel superior a sarcinilor de 
producție esie o legătură di
rectă se știa șj sici In general. 
In timpul discuției membrii co
mitetului U.T.C. sminteau de 
multe ori că tinerii su posibi
lități mari de ridicarea califi
cării, în uzină exlstind și un 
curs de calificare fără scoate
re din producție. Dsr clți din
tre tinerii cu realizări sub nor- 
mâ au categorii inferioare de 
încadrare sau citi urmează a- 
casta cursuri, nu msi știau A- 
cali lucru nu ji inlarassle pen
tru că de fspi ei nici nu iși 
propula•arâ reducerea număru
lui de tineri csre nu Iși reali
zează normele, după cum nu 
Isi propdlalară nici reduceres 
absențelor aau mărirea numă
rului de inovatori, ci dosr o 
raportare post faptică a celor 
care și-au decâșit sau nu nor
ma, s absențelor si inovațiilor. 
Mult sau puțin dt vom reali
za vedem ls urmă — și-su rtt 
ei. Direct atâta ii interesa : să 
slrlngă pînă Ls aflrșltul anului

dt at poete de mult fler rec*- 
peste cele 255 tone planificate, 
și deșeuri de Mriie gl smbsls 
je pette 2 001 leL !n rest pentru 
că svesu dosr satans sS res- 
crle din evidențele uzinei nu
mărul absențelor, al tinerilor 
peate sau eub normă, al inova
țiilor ii ii le raporteze comi
tetului U T.C. de sector, stila 
au făcui și nimic mal mull 

tn felul acesta, din precisa
re tn precizare, comitetului
U.T.C. l-s devenit mal dar 
ce snume cere întrecerea din 
partea utecistiior H nacaaitatea 
unei angajări concrete oe tra 
seele el. pentru ca întreaga or
ganizație să a latagrasa 
competiții pe iosie Blanuri e 
el. Simpli afirmație r noi nc 
preocupăm de îndeplinirea pli
nului înainte de termen- nu 
spune msre lucru. ImpJrta--
este cu cit ne angajăm, aest-. 
că numsi stsb'lind m di s- 
nume ne și mobilizăm și cău
tăm formele si mijloacele pe
tru îndeplinire. Rfmlnlnd eu 
angajament concret dosr centru 
muncs voluntar-patriotici nes-r 
lu.ru nu realizăm. Mu^ei .. pi- 
trîol^lc^S sm făcut sî pînă srsm 
vom face șl de aid inepte, ds- 
o întrecere ca cea despre care 
vorbim nu sm nu: avui și â* 
cesslS întrecere •'•âfl de
Annie, urmărește mull msț 
mull dedt colectarea Hern'm
vechi asu înfrumuseța-ea u'.e. 
alei din ista tihridl. Din dH- 
c■utifJa pe care le-sm avut re 
U.R B. sm dedus câ în pri
mul riad a ceai lucru s-s înțe
les pe deplin aici si ttS.
a fosi și concluzii cea msi lm- 
țjortanli care oh li ga ae rapra- 
z^tsnții organizației de tlna^at 
Is mulș or mult de acum îna
inte.

N. COțOVEAiro

MUZEUL LUCEAFĂRULUI 
POEZIEI ROMÂNEȘTI

Ls I pot ești e UrbtUn^re-n fie
care zi. Aici a copilărit Mihsl 
Emlnesc^ „sfint pres curat sl 
ghinului românesc- și da-s- 
tunci iubitorii de poezie obișnu
iesc sâ asemene marginile de 
pămlnt din nordul Moldovei cu 
o gură de rsi. grație singula
rității peisajului și fertila în
clinație a sufletului spre fru
mos. Elementelor cosmice Iden
tificate în versurile de tinere
țe — ...lscul cel verde și lin, 
„Dumhravs cea verde pe msl“, 
„O stîncă stÎroUă de ger- șa. 
— H se alătură „Muzeul...-. In 
fond un adevărat complex me
morial. astfel că pelerinajul s 
devenit un fapt cva^tiic^oikilsn 
pentru primitoarele gazde, oa
menii locului — „aminascnlogi- 
1 n tostă puterea cuvin tulul ori 
simpli „megieși- sl „moșiie" că
minarului Gheorghe Emlnovict 
în prezent s® prevede „re- 
cona•idarsraa- organizării Inte
rioare s încăperilor, soluție de 
principiu eonitÎBd în s „resti

tui-. pe cit e pc-sibiL inventar^ 
de lucruri și documente spsrți- 
r.lnd familiei poetului, comple
tat numai cu scele elemente ca
re evocă atmosfera epocii. Sur
prizele chisr pentru cei ce cu
noaște în detâlii actualul „ca
dru- — nu vor întîrzia. Dula
puri dst- zestre surorei sale 
Aglse, „Cristelnițs-, pagini de 
cărți cu semnăturile fraților, e- 
dițil din titlurile știute s fi fost 
odinioară prezente in bibliote
ca fsmiliei «r-j în cea „parso- 
ns^-, axamr.lare din periodice
le de prestigiu în coloanele că
rora s publicat — „Familia-. 
„Convorbiri literare-, „Timpul- 
etc. etc. — totul într-o dispune
re cronologică, sugestivă. îmhl- 
nînd criteriul „memorial-, 
fundamentat pe originalitatea 
exponatelor, cu cel „documen
tar* reprezentativ.

Slnt .dovezi numeroase cu o 
incontestabilă forță evo^toare 
s destinului imnărtășit de pri
mul Intre poeții foștrl națio
nali (V. BA

încheierea vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Italia

contemporane. Produsele In
dustriei constructoare de mașini 
cu toate suhramuriJe sale, ale 
industriei chimice, ale industriei 
electrotehnice *1 electronice, ale 
căror caracteristici de exploatare 
și calități se situează la cel mal 
înalt niveL se bucură de o largi 
apreciere pe plan internațional.

Noi posibilități de extindere 
a relațiilor fintre 

România

omxI hrt 6. .

si Italia
>

jamaște te Lrops £ te

terfc.A* pewarw arta tea portLe 
U flecare os ka tea oprUa. ta 
' «rhoa num forte* ptesrv- 

tel As ster da pe tete con- 
teii, pnaara cart ta mod 

rorvtef W tev antert A » • 
a strte* itrtrmapoaal 

-' te lerteae im na te* 
tmip ta annl a «wsefflMt act- 
Ml cea de-s lS-a psrtlripsrs a 
industrie româneați la sceuaiti 
manifestare eeoswntai interna
ți orală de prestigiu, rod al cola
borării li coopviri afaMBrano^ 
în continuă derk .tare între
tomânis fi Italia. Prezența țării 
noastre, sn de an. ta acest tlrg 
facilitează a mal bună eunssș- 
lere f apropiere reciprocă, con
stituie un prilej pentru înofaaia- 
rea de noi contracte între între
prinderile românești fi cele Ita
liene La Milano laâ au sediu] 
trei din cele patru acri ațâți mix
te romă no-italiene de desfacere. 
Tot aici. ÎDtraprinderila româ - 
nești Intrefi n o fructuoasă co- 
l»orwe cu diferite soci etăți f

«zâne ■-***-—, ar fi Ir.no-
eeaai Em. e*c_

Cârag e^rr-i-at prin exce- 
Send, M-îazao a cultivat încă din 
eeâa msj vechi timpuri tradițiile 
de Mutata și pragraa. Este 
ia ?ms ai am întitn istoricele 
.due fiotmate dl Milano"

(cele cinci zile de luptă ale lo
cuitorilor orașului) în 1848, îm
potriva dominație- sustro-un- 
gare. Mult mal tlrzlu. in anii 
grei ai dominației fasciste șl 
ocupației naziste, populația din 
Milano a înscris pagini glorioa
se în cartes de aur a Rezisten
ței. Formațiile de partizani, cu
noscutele „Brigăzi Garibaldi-, 
care acționau in munții din îm
prejurimi și In cîmpiile Văii 
Psdului, au eliberat orașul eu 
mult înainte ca trupele aliate 
s& ajungă sici.

...Coloana oficială străbate 
străzile orașului îndreptlndu-se 
spre cunoscuta uzină „Inno
centi Sanlauslacchio-. Pe tra
seu, cetățenii salută cu bucu
rie pe conducătorul României 
Soriși iste Gesturile lor priete
nești rrnpttu ta-expresii vii ale 
cordialității acestei primiri, slnt 
manifestări ale comiderației 
deosebite a populației de aici 
față de poporul nostru, față do 
solii săi.

Dialog fructuos 
miianezi

Este ora H 
mașini, pornit 
în urmă de la 
Milano, 
intrarea __________ _____
de administrație, șeful statului 
român este Intlmpinsl de .ad
ministratorul delegat, dr. Jean 
Rodocanachi, de directorul ge
neral adjunct. Ing. Giorgio 
Benevento. și de slțl ‘
funcționari ai societății.

țn sala de consiliu a între
prinderii, administratorul dele
gat adresează un cuvînt de bun 
sosit președintelui NicoHe 
Caaușalcu. „Sini bucuros, dom
nule președinte, să vă pot sa
luta în mod călduros și să vă 
mulțumesc pentru onoarea ce 
ne-ați făcut-o s^piind invita
ția de a vizita uzina noastră. 
După opinia mea, aceas!! vizită 
sre o semnificație deosebită. 
Pe lingă legăturile de culturi

Convoiul de 
eu puțin timp 
prefecturs din 
la uzină. Laajunge

In clădirea consiliului

înaiți

VIZITA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
LA CENTRUL DE CERCETĂRI

MONTEDISON" DIN MILANO
La .

tru ui de cercetări 
»ăB"t din Milano. ___
Elena Ceausescu, împreună 
George Macrn-eacu, insoțiiâ de 
miniștrii plenipotențiari Mois-
jsnî și Mezzalsms, cu soția, a 
vizitat, vineri dimineața, acest 
impozant institut științific.

in întâmpinare, au venit Gior
gio Rival ta. consilier al preșe
dintelui Socitetății ..Montedison"' 
— unul dintre cele mai mari 
grupuri industriale din Italia, 
prof. Giovanni Crespi, director 
general al diviziunii de cercetare 
si brevete, prof. Pietro di Petri- 
Tonelli, directorul Centrului de 
earcetâri „Montedison". In nu
mele conducerii șl a] colectivu
lui de specialiști, Glorglo Ri- 
valta urează bun venit tovară
șei Elena Caaușascu, mulțu
mind pentru onoarea ce le fa
ce vi zi ti nd unitatea lor da cer
cetare.

Gazdele Invită, apoi, pe tova
rășa Elena Ceaușescu în Sala 
consiliului, unde are loc o cor
dială discuție.

Prof. Giovanni Crespl prezintă 
date sugestive privind activitatea 
de cercetare care se desfășoară 
aici, rezultatele obținute, dome
niile principale de investigație i 
chimia analitică, hiochimta, fizi
ologia vegetală. Slot menționate 
clteva produse antipsrszitare 
create In cadrul centrului, care 
îșl găsesc astăzi eu eficiență a- 
plJeabllltatea, cum ar fi Insecti
cidele ,.Rogar“i „Cltsdol" și al
tele.

In cursul convorbirii se subli
niază posibiil tfițile șl perspecti
vele unei colaborări rodnice 
între centrul de cercetare mila
nez «1 institutele similare ro
mâne.

După ce semnează în cartea

Invitația conducerii Cen- 
' ,Montedi-

tovarășa 
cu

de onoare, tovarășa Elena 
Ceaușescu vizitează clteva sec
ții de bază ale centrului.

în amintirea acestei vizite,
gazdele oferă distinsei oaspete. 
In semn de omagiu, o lucrare 
de specialitate de o deosebită 
valoare științifică, editată 
cum 500 de ani.

a-

cu muncitorii
«

fi limbă rare na unesc, pe Un
gă originea noastră comună, 
ea subliniază, cred, și contribu
ția pe care uzina și specialiștii 
noștri au avut-o cu ani In ur
mă, încă, la dezvoltarea colabo
rării dintre țările noastre. De 
mai bine de 2f de ani de ctnd 
ira inițiat contactele cu între
prinderile românești, relațiile 
noastre s-au dezvoltat continuu 
atlt pe plan industrial cit șl ps 
cel nman‘. în continuare au fost 
amintite diferita acțiuni de cola
borare realizate cu Uzina Repu
blica din București. Uzina M<ea- 
lurgică din Iași și Combinatul de' 
ta Hunedoara, precum șl re
centul protocol încheiat chiar 
în zilele vizitei în Italia a pre
ședintelui Consiliului da Stat, 
de către reprezentanții Indus
triei construcțiilor de mașini 
grele române șl societatea In
nocenti care constituie un 
punct de plecare pentru inten- 
sif icsres In Mnlinuare a coo
perării industriale comune.

„Am Primit ca multă plăcere, 
domnule președinte, a spus In 
încheiere administratorul dele
gat al societății. Ordinul „Tudor 
Vladlmiraleu“, cu care sm fost 
distins, sngajlndu-mă de a fare 
toiul pentru a realiza, cit mai 
rapid și mai constructiv, acțiu
nile de cooperare pe care ni 
le-am propus gă le înfăptuim. 
Consider că numai pe această 
cale, a întilnirilor și colaboră
rilor, ea cea a noastră, sa poa
te înainta spre înfăptuirea des
tinderii- care, sțs cum ați ară
tat ieri, in cuvînlul dumnea
voastră, domnule președinte, 
poate și trebuie să se raallzaza".

În semn de omagiu, președin
telui Nicolae Ceaușescu îi este 
lnminattl o placă de aur pe care

scrie: „Innocenti Santeustacchio: 
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, ca amintire a 
vizitei sale". Tovarășul Nicolae 
Ceaușeeeu mulțumește pentru 
primirea făcută și semnează fn 
Cartea de Onoare a uzinei.

Se vizitează In continuare cl- 
teva din secțiile Întreprinderii. 
La intrarea În uzină, pe o pan
cartă mare este scris în limbile 
română șl Italiană i „Bine ați 
venit, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu '• Întregul 
parcurs este Împodobit cu stea
guri românești. Pe cel mal 
Înalt edificiu flutură împreună 
tricolorul românesc șl cel ita
lian.

La Intrarea în secția meca
nică. președintele Nicolae 
CeaușescuS este înconjurat și 
aclamat cu căldură de clteva 
sute de muncitori. Două tinere 
fete oferă oaspetelui mult sti
mat mari buchete de flori. Din 
rîndul celor prezențî se des
prinde, apoi, unul dintre cei 
mal în virată lucrători de aici 
care se adresează președintelui 
Nlootae Ceaușescu i „Consiliul 
de fabrică ai întreprinderii 
noastre, organ sindical a] mun
citorilor, vi adresează, domnule 
președinta, ce] mai cordial bun 
venit în numele tuturor celor 
care lucrează în această uzină, 
împreună cu urarea șl dorința 
fierhinte de a consolida presti
giul pe ears l-iți cucerit da-a 
lungul anilor, pe plan mondial. 
Multora dintre noi le este încă 
vie experiența contactului li
man avut cu oamenii muncii, 
cu populația tării dumneavoas
tră în timpul șederii noastre în 
România In interes de servi
ciu. Dorim ca vizita dumnea
voastră să contribuia la întări
rea stimai reciproce Intre oa
menii muncii italieni șl ro
mâni, cărora. prin persoana 
dumneavoastră, le adresăm un 
călduros ai frățesc salut".

Răspunzînd, președintele
NICOLAE CEAUȘESCU a 
apus ! „Aș dori să mulțumesc 
muncitorilor din această uzină 
pentru salutul ee mi l-au adre
sat mia personal și muncitori
lor români. Mă bucură faptul 
că muncitorii din Întreprinde
rea dumneavoastră i-au numă
rat printre aceia care au lup
tat împotriva fascismului, mă 
bucură, de asemenea, faptul că 
Întreprinderea dumneavoastră 
are relații bune de colaborare 
cu România, că Intre muncito
rii da aici șl muncitorii ro
mâni există strinse raporturi, 
îmi exprim speranța că strân
gerea relațiilor noastre de co
laborare va contribui și la dez
voltarea contactelor dintre 
muncitorii români și cei itali
eni. Doresc să vă urez succe
se tot mai mari în activitatea 
dumneavoastră, multă fericire. 
Să dezvoltăm colaborarea din
tre muncitori, pentru că mun
citorii reprezintă princip ala 
forță In lume. De ei depind 
pacea și in|elegereg între po
poare-. Toll cei prezențî aplau
dă îndelung pe președintele 
Nicolae Ceausescu pentru cu-

vin tale atic, pentru meaaltri «Iu 
de prietenie ș colaborare.

In secțiile vizitate tute 
urmărit cu atenție procesul 
tehnologic, în întregime auto
matizat. Șeful statului român 
se întreține cordial eu specia
liști, se oprește în fața unor 
utilaje și agregata, lDtarasln- 
du-se de performanțele lor teh
nice, de modul da funcționare. 
Totul, indiferent că este vorba 
de gigantice mașlni-unelte pen
tru industria mecanică și elec
tromecanică, de mașinile pentru 
industria siderurgică sl a meta
lelor nagaroasa, sau de cilindri 
de laminare, poartă pecetea 
hărniciei, serioZitâții șl exigen
ței în muncă, care, împreună 
cu nivelul tehnic și organizarea 
producției, stau la baza rezul
tatelor obținute.

AHt în secția mecanică, rit 
șl în cea de montaj, numeroși 
muncitori țin să strlngă mina 
tovarășului Nicolae Caaușascu, 
să-i transmită urări de sănă
tate, să-și exprime personal sa
tisfacția pentru vizita pe care 
șeful statului român o face 
aici. Printre el, nu puțini slnt 
cel care au lucrat Ia București, 
Iași sau Timișoara, alături de 
muncitorii români. „îmi amin
tesc cu plScere de timpul petre
cut în România, da strînss co
laborare cu muncitorii de la 
Uzina metalurgică din Iași — 
ne spune Leons Cechta. M-am 
întors din țara dumneavoastră 
nu numai eu cela mai frumoase 
amintiri, ci și cu un sentiment 
de sinceră apreciere pentru s- 
cele minunate lucruri pe care 
le Infăptuiți. De aceea, mă bu
cură nespus de mult această vi
zită a conducătorului român, 
atît de Iubit și stimst, nu nu
mai de muncitorii din Româ
nia, dar după cum v-ațl putut 
ds seama, și de noi, muncitorii 
Italleni". Ls rîndul său, Giusep
pe San Filippo, din secția mon
taj, s ținut să ne spună că 
„primirea caldă și plină de a- 
facțluna de care 8-s bucurat 
sici președintele Nicolae 
Ceaușescu constituie o mani
festare directă s aprecierii 
muncitorilor italieni față de în
treaga activitate s conducătoru
lui României socialiste, îndrep
tată spre dezvoltarea și înflo
rirea continuă a țării sale, spre 
dezvoltarea colaborării șl înțe
legerii dintre toate statele lu
mii-.

„Sper să ne vedem în Ro
mânia1' — spune t^ despărțire 
președintele Nicolae Ceaușe^u 
conducătorului UzineÎ Innocenti, 
în timp ce muncitorii adunați 
în fsțs întreprinderii, îi adre
sează „Drum bun“ și succes în 
vizita sa în Republics San Ma
rino.

★
„.Ul-timala momente sie tel- 

tei șefului «totului român la 
Milano au oferit din nou locui
torilor prilejul de a-și exprima 
stima și simpatia fată de 
j nai tui oaspete. Numeroși ce
tățeni se opresc Îs trecerea 
cortegiului prezidențial în dru
mul spre aeroportul „Linste-, 
tac semne prietenești de salut

La aeioport, unde erau arbo- 
rsie drapelele celor două țări, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
aste salutat cu onoruri mîliits- 
re. Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.
Prașidlnlil• Nicolee 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
^^^ușescu slnt conduși la sca
ra avionului de Matteo Mstte- 
otti, ministrul comerțudui exte
rior, de prefectul orașului Mi
lano, Libero Mszzs, d^ prima
rul municipiului, Aldo Aniasi, 
ți de celelalte persoane oficia
le italiene care l->au însoțit pe 
șeful statului român in vizita 
ss in nordul Italiei.

După aproximativ <5 minute 
de zbor, avionul special cu 
care călătoresc președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu, aterizează pe aero
portul din Rimini, Oaspeții 
iint salutați de prefectul pro
vinciei Forli, Mario Bettarinj, 
de primarul orașului Rimini, 
Nicola Pagliarfani, cu soțiile, 
si de alte oficialități civile și 
militare locale.

Convoiul de mașini se pune 
în mișcare pornind spre o nouă 
etapă a călătoriei președintelui 
Consiliului de StSt, Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elens 
Ceaușe^u : vizita oficială in 
Repuhlica Ssn Marino, ls Invi
tația Căpitanilor regenți si s- 
ealtul stat

In felul acesta ia lfîrllt rod
nica și prestigioasa vizită ofi
cială In Italia s președintelui 
Nicolae Cesușescu și s tovară
șei Elens Casușalou, vizită care 
marchează un moment de im
portanță istorică In dezvoltarea 
și amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Itslia.

Desfășurată sub semnul prie
teniei tradiționale dintre po
poarele român și italian, al sti
mei și încrederii reciproce, 
vizita președintelui Nicolse 
Ceaușescu lâ Roms, Genova, 
Torino, Milano a prilejuit nu 
numai manifestarea sentimente
lor de înaltă prețuire și afec
țiune ale poporului italian fsță 
de conducătorul României so
cialiste, fsță de poporul nostru, 
ci și Intîlniri și convorbiri cor
diale și fructuoase cu președin
tele Giovanni Leone și premie
rul Giulio Andreotti, cu membri 
si guvernului și oficialități lo
cale, cu nsmunl politici și re
prezentanți si cercurilor econo
mice — toate scesles fiind me
nite să ridice ne o treaptă su
perioară colaborarea și coope
rarea dintre cele douâ țări.

DecLarsțis solemnă comună, 
semnată cu prilejul vizitei to
varășului Nicolse Ceaușesc-u în 
Italia, celelalte documente, au 
o deosebită importanță atît 
pentru dezvoltarea în continuare 
a ralațiilor romă no-Italiene cît 
șl pentru climatul politic de pe 
continentul european. pentru 
afirmarea în acest cadru s 
principiilor care trebuie să stea 
ls bszs raporturilor dintre state.

lu.ru
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in Sun Marino
(Urmare din pag. J)

de a întări prietenia șl cola
borarea dintre ele. Ea. llustrea- 
ză, în același timp, Voința co
mună de a contribui la instau
rarea unui climat de pace, În
țelegere și largă cooperare pe 
continentul nostru și în lume.

Sub semnul acestor sentimen
te de amiciție și stimă, al do
rinței ambelor popoare de a se 
cunoaște mai bine și de a 
conlucra mai strîns, în interesul 
lor și al cauzei generale a apro
pierii și a colaborării între na
țiuni, a început vizita șefului 
statului român în Republica 
San Marino.

...Localitatea Dogana, situată 
la frontiera țării. în această pi
torească așezare, care s-a pre
gătit — la fel ca întreaga țară 
— să primească cu caldă ospita
litate pe solul poporului român 
prieten, este așteptată sosirea 
cortegiului prezidențial.

Aici, au venit în întîmninare 
căpitanii regenți Francesco 
Maria Francini și Primo Bugli.

Sînt de față secretarul de stat 
pentru afacerile externe, Gian 
Luigi Berti, miniștri, alte per
sonalități ale vieții politice, o
fițeri superiori.

De asemenea, sînt prezenți 
pentru a saluta pe președintele 
Consiliului de Stat al României, 
șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la San Mărind.

Este ora 11,30, ora locală. 
Sunete prelungi de trompetă 
vestesc sosirea cortegiului pre
zidențial.

Da coborlrea din mașină, jji 
fui statalui român tovarășa
Elena Ceaușescu sînt așteptați 
de secretarul de stat pentru 
afacerile externe, care îi con
duce la căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
căpitanii regenți își string cu 
cordialitate mina.

Doi copii se'apropie de tova- 
rko Elena Ceaușescu oferindu-i 
buchete de flori.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii San Marino. 
în cinstea înalților oaspeți se 
trag 21 salve de tun.

O gardă milltară, în Splen
dide costume de paradă, pre
zintă onorul. Președintele Con
siliului de Stat și căpitanii re
genți ai Republicii San Marino 
trec în revistă garda de onoare.

Solilor poporului român le 
sînt prezentate personalitățile 
sanmarineze venite în întîmpi- 
nare.

La rîndul său, șefiri statului 
român prezintă persoanele ofi
ciale care îl însoțesc în vizita 
sa în Republica San Marino — 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniș tri, mi
nistrul comerțului 
George Macovescu, .... 
afacerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini grele.

Aproape toți locuitorii loca
lității Dogana participă 'u în
suflețire, la acest moment deo-

<e-

exterior, 
mfitf strul

sebit al Întâlnirii conducătorilor 
celor două țări, aclamîndu-i în
delung. Auzim rostite, urările 
„Viva Ceaușescu", „Viva 
Romania !“.

In această atmosferă caldă, 
prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
căpitanii regenți și soțiile lor, 
iau loc în mașinile oficiale, în- 
dreptîndu-se spre capitala ță
rii.

Coloana de mașini ajunge în 
piața Garibaldi a orașului San 
Marino, unde înalții oaspeți 
sînt așteptați de aproape În
treaga suflare a capitalei san- 
marineze — bărbați și * '
tineri ,* 
ei cu flori 
sistăm l 
ziaste, In „ .
mate emoționant stima și con
siderația față de președintele 
Nicolae Ceaușescu. față de ac
tivitatea sa neobosită pusă în 
slujba păcii și cooperării.
Președintele Nicolae

Ceaușescu, căpitanii regenți 
răspund cu cordialitate aclama
țiilor mulțimii.

Solii poporului român. îm
preună cu căpitanii regenți șt 
cu soțiile '
jos spre 
tal.

In Sala _
neral a Palatului guvernamen
tal are ’ 
tele de 
vizitei.

Aici, 
guvernului, a altor personalități 
politice sanmarineze, a membri
lor corpului diplomatic, se des-

la

, femei,
și virstnici, mulți dintre 
” ’ și stegulețe. A
la manifestări entu- 

care regăsim expri-

acestora, pornesc pe 
Palatul guvernamen-

Marelui Consiliu ge-

loe unul dintre momen- 
mare semnificație ale

în prezența membrilor

Cuvintarea Căpitanului regent

Domnule președinte,
Cu toate că raporturile diplo

matice care leagă țara dumnea
voastră de Republica San Ma
rino sînt relativ recente, contac
tele culturale pe care le-am a
vut și, în special, cele din ca
drul Festivalului teatral al po
poarelor, dedicat României, au 
făcut să fie cunoscute și apre
ciate de către sanmarinezi . anti
cele și importantele tradiții cul- 
rale românești.

S-a continuat, astfel, o priete
nie străveche care astăzi se . con
solidează in forma cea mai so
lemnă. Poporul sanmarinez, 
bucuros de a vă avea ca oaspete, 
vă transmite prin intermediul 
nostru cel mai cordial bun ve
nit.

Poporul sanmarinez cunoaște 
îndeaproape virtuțile poporului 
român, cunoaște problemele sale, 
aspirațiile sale, eforturile pe 
care le depune în fiecare zi pen
tru pașnicul său progres, lupta 
pe care el o duce pentru idea
lurile sale. De aceea, în spiritul 
cordialului bun venit de . astăzi, 
nu poate să nu fie cuprins un 
profund semn de simpatie, o ex
presie vie de prietenie.

înaltul omagiu pe care domnia 
voastră ați binevoit să-l aduceți 
anticei noastre republici, odată 
cu vizita pe care o faceți și-a 
găsit momentul său cel mai im
portant în ceremonia de azi, de 
mare semnificație, chiar dacă de 
extremă simplitate. Este mărtu
ria validității unui principiu in 
care San Marino a crezut dintot- 

că relațiile 
între po- 
sînt con-

deauna ș- anume, 
între state diferite, 
poare diferite nu 
dlționate de raporturi de for
ță sau * - • • -■
bazează 
umane șl ideale, cînd 
sînt sprijinite de o comună 
profundă năzuință de pace, 
respectul reciproc, de prietenia 
șl înțelegerea între popoarele 
lumii.

în lungul curs al istoriei sale, 
uneori încercat și de vîrtejun, 
Republica San Marino, se poate 
spune, cu hotărîre, nu a urmărit 
niciodată alt obiectiv decit acela 
al păcii.

Poporul sanmarinez a avut in
tr-adevăr clarviziunea că numai 
o politică pașnică, bazată pe for
ța dreptului, a comunităților li
bere, poate să supraviețuiască, 
fără a aduce daune nimănui, 
poate să garanteze apărarea si
gură a independenței 
nității sale.

Pacea și prietenia 
toate țările și cu toate 
cooperarea sinceră și 
statele vecine, și în mod deose
bit cu Italia, de care Republica

d e mărime , 
temeliile pe

ci ele își 
valori 

acestea 
și 

de

și suvera-

față de 
popoarele, 
leală cu

San Marino gste unită printr-o 
comuniune de frontiere, de lim
ba, de obiceiuri și cultură, în
țelegerea în interiorul micului 
nostru teritoriu, acestea sint o
biectivele poporului și ale gu
vernului din San Marino în de
cursul veacurilor. Națiunile, 
statele — gîndim noi — sînt 
realități vii, create de oameni 
ce înfruntă * "
problemele, 
xe și grave 
tre și care privesc cu neliniște 
și indoială, sau cu speranță și 
seninătate, spre viitorul care 
se apropie.

Pacea stă, de fapt în inima 
omului și, de aceea, tot ce tul
bură conștiințele reprezintă un 
atentat împotriva păcii, iar tot 
ceea ce satisface sufletul este 
conștiința care construiește pa
cea.

San Marino nu a căutat ni
ciodată să alimenteze tulbu
rări în rîndurile celorlalte po
poare. Această veche vocație 
care s-a manifestat și printr-o 
strictă respectare a principiilor 
păcii, a neutralității, nu ne-a 
împins niciodată să ne dezinte
resăm de ceea ce se întîmplă 
In lume. Dimpotrivă, ne-a so
licitat mereu mai mult în a
cești ultimi ani să intensificăm 
și să strîngem contactele cu 
un număr cit mai mare posibil 
de popoare de pe toate conti
nentele. In acest spirit, repu
blica noastră s-a aflat alături 
de tara dumneavoastră, dom
nule președinte, la negocierile 
la care de cîteva luni se ac
ționează în mod activ pentru a 
se pune bazele viitoarei securi
tăți a continentului european.
Și tot în acest spirit, țara noas
tră dorește să-și aducă propri- 
a-i contribuție, modestă dar 
fermă, pentru ca, într-o Europă 
nouă, să fie garantată fără e- 
chivocuri și în spiritul unei e
galități suverane, 
tonomia și viața 
telor mici, la fel 
statelor mari.

Vizita dumneavoastră oficială 
în San Marino, domnule preșe
dinte și dragă prietene, se în
scrie ca un moment de o deo
sebită însemnătate pentru po
poarele din Europa și din în
treaga comunitate internațio
nală.

Regenfa este sigură că inter
pretează și gîndul dumneavoas
tră atunci cînd formulează, în 
această zi de deosebită bucurie 
a întregului popor sanmarinez, 
zi dedicată prieteniei, cele mai 
bune urări pentru ca idealuri
le concrete de pace să poată 
să fie atinse și pentru ca spe
ranțele popoarelor să nu fie 
dezamăgite.

în fiecare zi 
adesea eomple- 
ale vremii noas-

libertatea, au- 
pașnică a sta- 
ca și cea a

fășoară ceremonia primirii ofi
ciale.

Căpitanul regent Francesco 
Mana Francini rostește salutul 
Republicii, al poporului sanma
rinez adresat șefului statului 
român.

In semn de profundă prețuire 
și de înalt omagiu, în conti
nuarea solemnității, căpitanii 
regenți ai Republicii San Ma
rino inmînează președintelui 
ConsHiului de Stat al Republi
cii Socialiste România „Ordinul 
ecvestru de San Marino".

Tovarășa Elena Ceaușescu 
este distinsă cu marele titlu de 
„Cavaler al Marii Cruci a Or
dinului ecvestru de San Ma
rino"

In aplauzele celor prezenți, ia 
cuvîntul președintele Nicolae 
Ceaușescu.

In încheierea festivității, că
pitanii regenți prezintă 
ședintelui Consiliului de
al României șl tovarășei Elena 
Ceaușescu, pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la San 
Marino. Ambasadorii și însărci- 
nații cu afaceri a numeroase 
state exprimă omagiul lor șefu
lui statului român. mărturie 
grăitoare a prestigiului de care 
se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu, politica de pa?e, 
prietenie și colaborare promo
vată de România socialistă.

Apoi. în Sala scrutinelor, pre
ședintele Consiliului de Stat și 
tovarășa Elena Ceaușescu sem
nează în „Cartea oaspeților 
iluștri".

Populația capitalei sanmarine
ze este adunată în Piața pala
tului. Șeful statului român și

pre
Stat

căpitanii regenți Ies In balcon* 
răspunzînd manifestărilor pline 
de căldură, de simpatie ale 
sanmarinezilor.

De la Palatul guvernamental, 
coloana oficială se îndreaptă 
spre reședința rezervată soli
lor poporului român.

In cursul după-amiezil, 
ș edintele Conslllulu 1 de

pre
. _ Stat;
Însoțit de căpitanii regenți, a 
vizitat muzeul armelor antice, 
care evocă prin numeroasele 
sale exponate, momente din 
lupta sanmarinezilor pentru li
bertate șl independență, pentru 
apărarea ființei naționale.

Se lasă înserarea. Străzile cu
nosc însă o mare animație. Lo
cuitorii capitalei țin să-și expri
me. încă o dată, bucuria de a 
avea ca oaspete pe șeful statu
lui român, simțămintele de 
prietenie pentru România și 
conducătorul el .

Aceste simțăminte le regăsim, 
vibrant sintetizate, în sute de 
mesaje-manifest afișate pe 
străzi. Pe fondul celor trei cu
lori — roșu, galben și albastru 
— se poate citi : „Poporul Re
publicii San Marino salută cu 
vie simpatie pe președintele 
Consiliului de Stat Nicolae 
Ceaușescu. Sanmarinezii adre
sează cel mal călduros bun ve
nit președintelui, doamnei Elena 
Ceaușescu, precum și celorlalți 
oaspeți din Republica Socialistă 
România. Sanmarinezii exprimă 
cele mai bune urări pentru 
bunăstarea șl prosperitatea po
porului român".

CniiHiH'ca tovarășului
NîCOLAt CtAUȘtSCU

Domnilor căpitani regenți, 
Doamnelor și domnilor,
Aș dori, înainte de toate, să 

exprim satisfacția de a ne afla 
pe pămintul țării dumneavoastră 
și să vă mulțumesc în modul 
cel mai cordial, in numele meu, 
al soției și al colaboratorilor 
mei pentru calda ospitalitate cu 
care ne înconjurați. De aseme
nea, mulțumesc în mod călduros 
populației din San Marino pen
tru primirea deosebit de căldu
roasă pe care ne-a făcut-o. Vă 
mulțumesc dumneavoastră pen
tru cuvintele de apreciere ros
tite aici la adresa țării mele, a 
poporului român, care nutrește, 
la rîndul său, cele mai calde 
sentimente de simpatie și stimă 
față de țara și poporul dumnea
voastră.

Totodată, dați-mi voie să vă 
mulțumesc, dumneavoastră și 
Marelui Consiliu, pentru distinc
țiile ce ne-au fost acordate, în 
care vedem o expresie a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
între România și San Marino.

Intr-adevăr, prezența noastră 
în Republica San Marino evi
dențiază evoluția fericită a re
lațiilor româno-sanmarineze, 
care — deși din punct de vede
re diplomatic sînt de dată des
tul de recentă — se întemeiază 
Pe vechi tradiții, determinate 
atît de originea latină comună, 
de afinitățile de limbă și cul
tură, cit și de interesele și 
idealurile comune de progres și 
pace de care sînt animate în 
prezent cele două popoare ale 
noastre.

In România sînt binecunoscu
te și Prețuite strădaniile po
porului sanmarinez — înteme
ietor al uneia din cele mai 
vechi republicii din lume — 
pentru păstrarea independenței 
naționale, îndelungatele lui tra
diții democratice, eforturile sale 
de progres material și spiritual. 
Cunoaștem și înțelegem dorința 
ce însuflețește astăzi poporul 
țării dumneavoastră, de a trăi și 
munci într-un climat de pace, 
de înțelegere și conlucrare 
fructuoasă între națiuni ; ase
menea dorințe și idealuri de 
pace și progres ne sînt cpmune 
— și sînt convins că, pe teme
lia lor. a stimei și respectului 
reciproc, a deplinei egalități în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne, putem clădi 
si dezvolta în viitor raporturi 
fructuoase de prietenie și co
laborare între țările și popoare
le noastre. Mă refer atît la re
lațiile bilaterale, cit și la con
lucrarea noastră pentru un cli
mat de destindere, securitate și 
pace pe continentul european și 
în întreaga lume.

Doresc să menționez cu multă 
satisfacție că, în cadrul convor
birilor de la Helsinki, țările 
noastre au conlucrat strîns și 
și-au adus aportul la rezultateje 
obținute pînă acum în pregă
tirea conferinței general-eu
ronene.

în zilele noastre, popoarele 
simt tot mai puternic — ca o ce
rință obiectivă a însuși progre-

sului lor pe calea civilizației și 
păcii — nevoia de a se apropia, 
de a se cunoaște mai bine unele 
pe altele, de a intensifica 
schimburile de valori materiale 
și spirituale, beneficiind, astfel, 
pe deplin de gigantica dezvolta
re a științei și tehnicii contem
porane. de a conlucra tot mai 
strîns în soluționarea probleme
lor internaționale. Nici un po
por care dorește să se dezvolte, 
să progreseze, nu mai poate 
face astăzi abstracție de aceste 
cerințe și realități obiective.

Constituie o realitate că în lu
mea contemporană există țări 
mari — și unele din ele foarte 
mari — țări ................
unele foarte 
siderăm că în 
lațiilor internaționale 
să se pornească ' 
ceastă realitate, de 
tea de a se asigura participa
rea activă, în condițiile depli
nei egalități în drepturi a tu
turor statelor, la soluționarea 
problemelor vieții contempora
ne, la rezolvarea lor în spiritul 
păcii și în conformitate cu in
teresele popoarelor de a se dez
volta libere și independente.

Mai mult ca orieînd. popoa
rele doresc să se pună capăt 
politicii de forță și dictat, do
resc să acționeze pentru a-și 
asigura dezvoltarea corespunză
tor voinței lori t^ăr^ă nici un
amestec din afară. Mai mult 
ca orieînd, stă in puterea po
poarelor ca — unite — să asi
gure un curs nou în viața in
ternațională, de destindere și 
colaborare. După părerea noas
tră. astăzi nici o problemă nu 
mai poate fi soluționată în mod 
viabil dacă nu se ține seama 
de poziția și interesele tuturor 
țărilor, indiferent de v ' 
teritoriului sau a 
lor, de orînduirea lor 
litică. România este 
ca, alături de toate 
iubitoare de pace, să participe 
activ la viața internațională, 
să-și aducă contribuția la in
staurarea în Europa a unui cli
mat trainic de securitate șl co
laborare, de pace în întreaga 
lume.

Venim în țara dumneavoas
tră animați de convingerea că 
această vizită — care este pri
ma vizită pe care un șef de 
stat român o face în Republi
ca San Marino — se va înscrie 
ca un moment important în is
toria relațiilor dintre popoarele 
român și sanmarinez, că ea va 
servi cauzei generale a apropi
erii și colaborării dintre toate 
statele continentului, va cores
punde eforturilor și aspirațiilor 
popoarelor de a edifica pe pla
neta noastră o lume mai bună, 
mai dreaptă, o lume a păcii și 
colaborării.

Cu aceste convingeri, doresc 
să vă adresez încă o dată, dum
neavoastră. și, prin dumnea
voastră, întregului popor san
marinez prieten, cele mai cor
diale urări de sănătate și feri
cire. de progres și prosperitate. 
(Aplauze).

mijlocii și mici, 
mici. Noi con- 
abordarea re- 

trebuie 
<de la a

la necesita-

mii rimea 
populației 
soeial-po- 

hotărită 
popoarele

Dineu in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu
Toastul Căpitanului regent Toastul președintelui

PRIMO BUGLI NICOLAE CEAUȘESCU
dragDomnule președinte și 

Prieten,
Vă rugăm să permiteți 

genței republicii ca. la _____
acestei zile fericite, să vă ex
prime cu plăcere șl onoare 
sentimentele cele mai sincere 
de simpatie și de prietenie 
dumneavoastră, distinsei doam
ne Ceaușescu, căreia sîn- 
tem bucuroși cu toții să-i adre
săm un omagiu deosebit și ad
mirație, precum și miniștrilor 
șl personalităților eare vă înso
țesc.

Regența, convinsă că exprimă 
voința guvernului și poporului 
pămintului liber al Republicii 
San Marino, dorește să-și ma
nifeste din nou sentimentele vii 
și cordiale pentru prezența 
dumneavoastră la San Marino, 
pentru întîlnirea avută, care 
a permis să se pună bazai mai 
strînse pentru cooperare si co
laborare între țările noastre.

Dorim să reamintim cu satis
facție, domnule președinte, că 
legăturile dintre popoarele 
noastre datează din vremuri în
depărtate. Popoarele noastre 
sînt de origine latină și țara

Re- 
finele

dumneavoastră eata cea mai 
grăitoare mărturie a acestei la
tinități în Europa răsăriteană, 
tot așa cum noi sîntem in apus 
expresia cea mai străveche a 
domniei dreptului și a organi
zării de stat.

De aceea, popoarele noastre, 
întîlnindu-se mai frecvent, vor 
putea, în viitorul apropiat, să 
se cunoască mai bine și să gă
sească o cale comună de rezol
vare a problemelor arzătoare 
pentru popoarele noastre, cit 
și a celor la nivel internațional.

Știind că se adresează princi
palului reprezentant * 
țări cu tradiție și , _____
Regența Republicii San Marino 
dorește, cu sentimente de gra
titudine, să vă încredințeze un 
mesaj de salut pentru poporul 
român, precum și < 
urări de prosperitate 
pace pentru existența sa 
și glorioasă.

Cu aceste sentimente, 
nule președinte, Regența 
paharul, urînd succese _____
niei și conducătorilor ei, în cin
stea prieteniei dintre republici
le noastre !

al unei 
prestigiu,

călduroase 
) și de 

nobilă

dom- 
ridieă 

Româ-

Domnilor căpitani regenți. 
Dragi prieteni,
Doamnelor și domnilor.
Aș dori sfi ÎnceP prin a vă 

mulțumi în mod cordial pentru 
primirea caldă ce ne-ați făcut-o, 
pentru cuvintele pe care le-ați 
exprimat în această seară la 
adresa poporului român.

Sîntem încă sub impresia 
călduroasei primiri pe care 
ne-ați rezervat-o dumneavoastră 
și populația orașului San Ma
rino. In toate aceste manifes
tări. noi vedem o expresie a 
bunelor raporturi, de sinceră si 
caldă prietenie, care s-au sta
tornicit și se dezvoltă între ță
rile și popoarele noastre.

In convorbirile pe care le-am 
avut astăzi ați evocat faptul că 
de sute de ani poporul dum
neavoastră nu a cunoscut răz
boaiele. Intr-adevăr, vă putem 
felicita că în toți acești-ani — 
în secolele care au trecut și în 
deceniile secolului nostru — ați 
putut rămîne în afara frămîn- 
tărilor și războaielor care 
au bîntuit Europa de nenu
mărate ori. Aș dori in-

DEJUN
OFERIT

DE CĂPITĂNII
REGEN TI

Vineri la amiază, căpitanii 
regenți ai Republicii San Mari
no, Francesco Maria Francini și 
Primo Bugli, cu soțiile, au oferit 
un dejun în onoarea președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au participat persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc în 
vizită pe șeful statului român.

Au luat parte, de asemenea, 
Cian Luigi Berti, secretarul de 
stat pentru afacerile externe, 
Giuseppe Lonfemini, secretar de 
stat pentru afacerile interne, 
Remy Ciacomini, secretar de 
stat pentru finanțe, Francesco 
Valii, secretar de stat pentru 
agricultură.

In timpul dejunului a domnit 
o atmosferă de cordialitate.

terpreies exemplul dumnea
voastră ca un semn el Europa 
poate să-și asigure secole de 
viață pașnică, dacă va acționa 
împotriva forțelor care doresc 
dominația și asuprirea altor po
poare. Iată de ce, venind în San 
Marino, am învățat foarte multe 
— am învățat că un popor care 
dorește să fie liber și indepen
dent, fie el chiar mic, poate să 
realizeze acest lucru și își poate 
impune voința de a-și asigura 
o viață liberă și independentă, 

România a cunoscut în aceste 
secole dominația străină, asu
prirea și multe războaie. De a
ceea ea este animată astăzi de 
dorința de a face totul pentru 
a se Pune capăt politicii de 
război, de dominație, pentru 
a-și asigura dezvoltarea inde
pendentă și liberă. Iată pentru 
ce acordăm o mare atenție pro
blemelor securității europene. 
Noi considerăm că este pe deplin 
posibil ca popoarele continentu
lui nostru — mari sau mici — 
să poată trăi în colaborare ți 
pace, să-și consacre forțele dez
voltării, bunăstării și fericirii. 
In definitiv, oamenii, indiferent 
dacă trăiesc intr-un stat mare 
sau mic, sînt tot oameni ; ei 
trebuie să se bucure de aceleași 
drepturi, de aceleași libertăți, 
de aceleași posibilități de afir
mare a capacității lor (Aplauze 
îndelungate). Șl oamenii care au 
dat mult 
născut 
au dat 
care au 
tot ceea 
menirea, ___ __ , .__
servească interesele propriului 
popor, cauza prieteniei si uma
nității în general.

Iată de ce, poporul român 
este animat de dorința de a 
dezvolta colaborarea largă cm 
toate statala, fără daoseblre de 
orinduire socială. Noi sîntem 
convinși că rezultatele care s-au 
obținut pe calea destinderii pot 
fi extinse, că stă în puterea po
poarelor — raita — să aelpure 
ca în Europa, pe planeta noastră, 
să fie instaurate relații noi, 
menite să ehez^udamB egalita
tea, libertatea fl fericirea fiecă
rei națiuni.

In accet api-rtt am făcut ft 
vizita fn țara dumieâioi^iltri. 
Dorim ca aoeaată vizită să fie o 
expresie a bunelor relații între 
popoarele noastre, Mergind Insă 
mai departe, dorim ca ea «ă 
demonstreze încă o dată că două 
popoare, cu sisteme sociale di
ferite, și do mărime diferită, 
pot — și trebuie — să conlu
creze pentru bwăăatarea și feri
cirea lor. Am dori ca tocmai In 
condițiile do astăzi relațiile 
dintre țările noastre să de
monstreze lumii că putem, și 
trebuie, să acționăm în strînsă 
unitate cu toate popoarele pen
tru pace și colaborare, pentru 
progresul științei ți culturii, 
pentru fericirea tuturor națiu
nilor.

In încheiere, doresc să exprim 
satisfacția noastră pentru vîzUa 
pe care am făcut-o in frumoasa 
dumneavoastră țară, pentru re
zultatele bune ale convorbirilor. 
Permiteți-mi să ridic paharul 
în sănătatea și fericirea harni
cului popor sanmarinez, în să
nătatea dumneavoastră, domni
lor căpitani regenți și stimați 
prieteni, a soțiilor dumnea
voastră, în sănătatea membrilor 
guvernului și a celorlalți san- 
marinezi care se găsesc aici, 
pentru relații tot mai strînse 
între popoarele no^tre, pehtru 
pace și colaborare !

omenirii nu a-au 
numai in țările mari ; 

mult omenirii eei 
putut să aibă acces la 
ce a creat mai bun o- 
care și-au propus să

Reportajele vizitelor au fost 
realizate de :

NICOLAE PUiCEA, 
NICOLAE VAMVU, 
RADU BOGDAN

Fotogrrfiili:
ANGHEL PASAT, 
ION DUMITRU
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300 de ani de la nașterea 

lui Dimitrie Cantemir Dialog cu tinerii
UMANISMUL 

ACTIV
Dimitrie Cantemir nu a fost un om de cabi

net. Ca politician, savant și literat, a glodil. a 
scris și a acționat cu ochii larg deschiși spre 
realitățile timpului său, preocupat fiind de re
zolvarea problemelor complexe ridicate de 
idealul propășirii, libertății și independenței 
țării și poporului său. Expresia cea mai carac
teristică a acestor trăsături definitorii pentru 
personalitatea lai Dimitrie Cantemir, pentru 
activitatea lui, o constituie umanismul, Io ega
lă măsură sinteză șl concluzie a aspirațiilor 
care l-au animat. A vorbi despre umanismul 
lui Dimitrie Cantemir înseamnă, implicit, a 
vorbi despre tot ce a făcut și a gindit.

Situat pe coordonatele generale proprii ori
cărui umanism — in acest sens stau ca măr
turii înclinația spre clasicism, erudiția, con
cepția despre rolul civilizator al culturii și 
educației — umanismul promovat de Cantemir 
are adinei rădăcini in viața țării -titreia ii apar
țin*. Pe firul acestei idei este demn de rele
vat că. In cazul marelui moldav, umanismul 
a căpătat valențele realității concrete și a fost 
pus in slujba Împlinirii unor scopuri imediate, 
devenind un focar al acțiunii practice.

Două trăsături par a fi fundamentale In orl- 
zontul umanist e^borat de Dimitrie Cantemir : 
clștigarea demnității patriei ți respectarea dem
nității omului. Fiecare dintre aceste mari afec
tive se articulează Intr-o multitudine de direc
ții. conturi nd insă o perspectivă unitară Ia 
care se regăsesc glodurile. ideile politicianului 
și savantului.

In ceea ce privește demnitatea omului. Can
temir s-a exprimat de pe poziția unei opoziții 
mai mult sau mai puțin deschise față de reli
gie, iuInd atitudine In favoarea eliminării as
cetismului șl misticismului teologic. Desigur, 
nu a ajuna plnă la o atitudine radicală, persistă

încă destule concesii ‘făcute spiritului și mof|i- 
lei religioase, dar aceasta nu anulează viabili
tatea atitudinii oovatoare adoptate in această 
problemă. Cantemir afirmă răspicat dreptul 
omului de a-si glndi și realiza viața potrivit 
normelor vieții păra-o-une. Pentru el nu există 
soartă fatalii, ci fapta săvlrșllă de om, singura 
care-l ridică pe acesta pe treptele tot mai înalte 
ale lib<^irtă|ii, demnității și respectului pentru 
sine și semenii săi.

Examinînd posibilitățile si căile de afirmare 
a omului. Cantemir înlocuiește ierarhia după 
criteriu] rangurilor sociale cu meritul personal 
pe care fiecare și-l efctigă prin acțiunile în
treprinse alături de ceilalți oameni, îu vederea 
făuririi binelui colectiv.

Demnitatea osului esiu strins legată de dem
nitatea patriei- Una se cUdeste pe baza celei
lalte. deoarece articulează același țel unic. Pen
tru aceasta. Dtmllrie Cantemir a arordat a 
deoaetoătă atenție afirmări ideilor origini la
tine și unității tuturor mmănilar. creării - unei 
limbi ’Mi-abri românești, ea an factor - -■dis
pensabil al creșterii mveluM de dhrilbmgie- 
Intr-a spirit cbarnc amanzat. Dimitrie Can te
rn ir a eoacapui ’SnriograFa tre
cutului gorim al țăHL cn • cale de tura» 
■ «iiMmotari mi a a ia baiLl nwamri la lupta 
pentru progres ti presaMrrianaa

Umanismul pe care -m piimowar D-ra-raa* 
Cantemir cMstitnie • probă elocventă de _m^- 
stimabilă mioara palino! si cnhuroH a 2^4^ 
tei lui. daoâ au depline. In orice cn Mf-rLeO 
de mare. Ioclh u-mal M-i 'Miiii indaVuuti 
pentru tot ceea ce generozitatea și -oluMul ^eu 
care era înzestrat l-au îndemnai si săa^ască 
pentru patria sa, căreia l-a rim» întotdeauna 
fiduL

TRAIAN GINJU

• EUGEN ȘOIMU — 
Liceul industrial pen
tru construcții de ma
șini din Brașov i „Do
resc să știu ce anume 
slă la baza afirmației că 
1973 este anul hotăritor 

al cincinalului".

Baza reală a afirmației că 1973 
reprezintă o etapă holări-oaru 
a actualului cincinal usie dată 

i de faptul că — așa cum s-a 
subliniat și la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie a.c. — in acest an s-au 
creat paaibiliilfcti largi de reali
zare a parametrilor planului

ÎmbuHtățlL Esie vorba în prin
cipal de utilizarea mai bană a 
potențialului productiv deja e
xi sleol ea urmare a importan- 

| lelor investiții efectuate în util- 
| mii ani și în mod deosebit în 

primii doi ani ai cincinalului 
I Numai în 1972 au fost date în 
! fa.aaiit;ă 330 capacități noi da 
| producție iadu^^riale ai agrozoo

tehnice. iar alte 8! obiective au 
început să producă cu o parte 

I din capacitatea prevăzută- Ex- 
| ploatarea acestor obiective la
1 parametrii proiectați dă eertito- 
! dineo unor noi succese la seară 

maiordă- La aceasta c^-rl^^
* r Ji-a 1^111^ aloaie dla foadu- 

Tie sertraî.mte ale stalului al 
rose *oosnmeaxă 93 J mliîardu

I lui eu TJJ la sută mat mult în 
IH fată de 1F7J: a-eate alo

i ceai vor C FOia-e ia
| prepal peniru obse-Lve ti ht- 
1 r ."ă-ă c -escnrrp•pr0eo-ir3er
* timae 'i coti-aunrr AemTirtl
| ti fr-dea—im ocTaon-el noas- 
i tre șl care vor asigura no; ai 
1 '.Tț^^sa.to nenac■ltăti de pro
' d-u-cție fc-.d-usirta:* agri-col*, ta 
1 nraanporanrit tel<uel1l1n-Unli1l.

pentru oo-1vii-r1 loeoii-cuitu-n- 
le etc. Astfel de efor-url mate
riale, conjugate cu realizările 
pe plan șllintlIic — domeniu un
de urmează a fi elaborate 216 te
me de cercetare științifică și va-

-ui, desigur, cheia succeselor ce 
se vor obține în 1973. De ase
menea, un rol esențial îl deții 
aspectele caiita-lve ale produc
ției, rrniizn-rn unei eficiente 
economice sporiie, crnștnrnn

se vor concretiza în 1^diontat-i 
superiori la nivel macro și mi
croeconomic. Presa noastră ilus- 
-rează permanent de la începu
tul acestui an nu numai che
mări la noi tatrncnrl pentru

Tribunii de lupt!

a tiaeretnlni

revoluționar *)

Recento apariție 
lucrării 
ieri", datorată lecto
rului 
Gheorghe 
reprezintă 
tribuție

. _ r a
„.Aș a a fost

at^ivarsitor 
Sbărnâi 
O cun

, însemnotâ
la studierea _ 
rnvalatinnoan a tinnt 
retulul din '*......
nia. Autorul 
cum subllrloză . 
Constani-^ ' Mocanu 
in „Cuvîntul îooIo- 
-e" — a inmănaot
cheal șl comentai 
taxlala culese din 
presa oomuolatr ds 
tlonrnt, ImprlmotA în 
anii de plnă la 23 
August 1944. lexle 
scrise de tineri șl 
vlrsinlcl core au re
flectat cu dnnsn1ra 
problemele condiți
ilor de nx1ten|ă și 
ole activității poli
tica a t1lnri1ar din 
fobrlcl, de pe ogoa
re sau din școli, i- 
dnolurlln și 
țele lor.

Cnroetnrno 
-ului Ht^e^e1 
roț-l la lupta 
1^101-^1 a
muno1-nore șl

presei

Koma- 
așa 

Și

apor- 
gene- 
revo- 
clMei 

po-

pnratai nostru re
levă concluzia ia- 
cnoteatobilă că o ar
ma deosebi- de sII- 
cace, talaai-ă cu suc
ces în omoată lup
tă, n oonlaHui1-n
presa de l1^eml. In 
corte se evidențiază 
rolul publicațiilor 
de -n^r1 în lupta 
peatru Ir■rirno 
g011zați1 
lelioiate a 
lui din 
Exponent 
tor de cuvînl al aă- 
zuințalnr ti1ternlul■l 
mancitart!ao, țără
nesc și lt■diol în 
lupta aevaluțiaaoa0.
presa a slujit cu d«j 
volomeot oonontă 
cauză, iolcrllod 
giai memorahili- 
istoria l 
milllanta 
noastră.

Autorul 
căldură 
desfășurală de 
U.T.C. sub «mda- 
cerao Partidului Co
munist Român. -a 
lupta p?fl-ru apăra- 
reo drepturilor ti- 
nnrnl gnlleoa1iil con
tra primejdiei Ins- 
clsmalal, pentru n- 
păroreo 1tdnpnnt 
dantei și nuvaro^it 
lățli noHo-ole. Sial 
reproduse, pe larg, 
nxlroan din 0»^ le
gală șl ilegală, fn-

°T-
marxist- 

Roniănio. 
și purti-

po- 
in 

publicațiilor 
din Ură

wod CB 
mIH toeae

De ce 1973 este
an hotăritor al

cincinalului ?
lorlficate rezultatele a 130 de cer
cetări șn^niificn încheiate — 
dau garanția că anul 1973 este 
un on hotăritor pe linia realiză
rii crneinnlu1ui inoiale de lur- 
men.

Un aii factor de care depinde 
atingerea acestui obiectiv, dar 
-oi otli d« important, am putea 
spune chiar hotăritor, se refe
ri la valorificarea factorului u- 
matL Este vorba nu numai de o 
creștere a numărului de mla- 
rȘatl rare în 1973 va fi de 238 
mii fată de 1972, d șl de o mal 
buOf pregătire prin învăță min
tal pr,ofa«ifaa8ti tehnic, liceal de 
npuda'1f^‘fa. prin
e-.owl de cullfiraru post licea
lă de scurtă durată a unui nu
măr de 201 mii muncitori califi
cai tare vor fr.tra în producție 
în anul 19*71 Valorificarea co- 
-rna mătoare a posibilităților 
f^-aorului uman conjugată cu 
fcJafrae deplină și eflclunfă a 
factorului Bn1rrlnt, vor urant|t

productivității muncii, imbuoă- 
-ăț1rea calității și structurii sor- 
1tmna1ntn a produselor, elc.

De ce esle 1973 an hotăritor 
ai actualului cincinal ? Pentru 
că volumul mai mare de ^vaa- 
llțll, eforturile materiile în ge
neral, străduința abținarli unei 
eficiențe aporila, realizarea u
nor niveluri superioare la Indi- 
alorii cantitativi și calilnlivi ai 
economiei noastre, alabiUti șl 
ca urmare a propunerilor și an
gajamentelor suplimentare ale 
oamenilor muncii șl Introduse 
deja în planul unic de dezvol
tare aconnmicta-aoclală a țării 
noastre pe anul 1973, reprezintă 
startul abținarll unor noi suc
cese .........................................
rare

ale planului cincinal pa 
îl parcurgem, succese ce

c^aeianiu1ul ianlniarealizarea . .. __  . . _____
de termen, ci și numeroase suc
cese subordonate acestui țel, ob
ținute de numeroase colective 
de oameni ai muncii. Munici
piul București și un număr de 
36 de județe și-au propus să de
pășească planul pe 1973 la pro
ducția marfă industrială cu a
proape 6 miliarde lei. La ex
port, 18 județe s-au angoja- si 
depășească prevederile planifi
cate pe anul îo curs cu peste 
180 mltionoe tei valută. Numai 
în primele două tuni ale aces
tui an, depășirea prevederilor 
pe ansamblul iodlLuSt^-r a asigu
rat o oraștam a producției de 
14,5 la șută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut

Se remarcă în mod deosebit 
faptul că în pIsouI de dezvol
tare econnm1co-sociată pe anul 
1973 se pune un accent puter
nic pe aspectele calitative și de 
eficiență a producției, avi^nti- 
iadutan inlenaiticnrna procesului 
de moderoîz^e și perfecționare 
a activltă|ii economice.

în ruaiizn^en acestor sarcini 
un rol important îl au. împre
ună cu celelalte colective de 
oameni ai muncii, organizațiile 
r■evaln|lnnarn de -merit, întrea
ga forță de muncă iloără alu 
cărei capaci-ăți creatoare e^a- 
trlbulu în mod real la atingerea 
nceltui obiectiv, ta formularea 
și justificarea căruia participă 
fierara tînăr, ta locul său de 
muncă, acolo unde de fapt se 
transpun în viață angajamentele 
tuale, angajamente cu mari 
semniticn|ii economice șl eu un 
sens profund patriotic. In aoesi 
context, 1a1rnoaran inițială de 
C.C. al U.T.C. și care notrenun- 
ză toate argani2at1iln -^©1^^- 
nare de -aa1 din -ară în ve
derea unei contribuții toi mal 
imparlaata la realizarea cinci
nalului Inainta de termen, re- 
{perlntă, in ansamblul e^(Htut 
ui depus ta amă na|iaaa-n, de 

oamenii muncii penlm a depăși 
parametrii planului pa 1973, en
tuziasmul și voința generației 
ilaere, hotar-rM ei de a da 
viață angajamentelor luata.

MARIA BUCUR 
cercetător la Institutul de 

cercetări economice

S PIR ITU!
R O M A N TICtinoa problemele 

șl nspuefale econo
mice ■ dror rezol
vare e de maximă 
srcanlJ.

Alălurl de .Jatm- 
duoara în clberae- 
trca economică", 

ounoaontnlu1 
economist polonei 
Oskor Ismuc, de 
vol-anele de ciber
netică (ocr^aogr^<ăl
șr flla^floă ale
oa^^^mrului est- 
lerrnai Geog
Klaus — racanla 
traducere „Ciber
netică fi economie" 
re*rexrnti un ma

l bibliografic 
mit antru cer-

€04^0101 bulgar
Ivaa Nîkolov — 
..CllM>^raU-rC și eco- 
ooiI«^* (rae^l a-
păruiă in colecția 
„Idei 
ou" a 
tiaiuei 
a fi 
«mi 
d'
oibernatroa • 
mică Aportul

fason"rta. pMtre eli
berarea nării de sub 
jugul

Iotățișiod citl-ori- 
lor idealurile șen-
-ru care au militai
lianril ravalutinnari. 
nrcao1ațro lor 
aunistă. sub 
gul partidului. 
a fost Ițari'" 
-uie un 1 
aditnrial. oarasloi

1cnmi 
conduse 

comu-
cn- 

s-ea- 
, .Asa 

“ coaltit 
evea1^<Hnt

Editurii po
se dov«de«ie 

o oebMid 
de anif^a^rv

ouaorumla

ta

m ca a «o

Gbemetai

aormron car-

mos A» oeaa
■ B da

praran-J|z| 
laiunij 
Coau- 
gaaut

proleta-iatu-

în truole eu 
lapalr^P 
milita ro»

flăclotela chemări
la luptă împo«rivi
vechiului regim, de 
exploatare și asupri
re, precum și aoma- 
raonnln ortioola des
pre ooțlnnila 
generații, 
de partidul 
nist, pentru făurirea 
unei vieți noi. libere 
și farlio1tn.

Emațiaooote

paginile care descria 
oot1viialao *
tinnoră a 
comunist 
Ceausescu, 
combativi 
de sugea^vi 
n adouam-» 
«ui -i
■ilitnnl
ia ampal proex—h» 
insc^oM de călro au- 
tnritr1ta T^eaaa- ■ 
1« la Rrw'

Ca spațiu impor-
-»- es-e razareat U 
tucrore 
opcenlai 
TVoewialaf 
nist la lupta 
rail a 
lui șl poporului ro
mân, 
P.CJL. 
dictaturii

revolu- 
tinărului 

Nicol ae 
poziția 

deosebit 
pa ear* 
earajo- 

terrnYieaifnll

cheoză un pas înain
te in opn^^ada^ao 
■ nor momen-e
■if^oaf1Ta din 
ravalaț^MMiă ■ 
serei gaoiiMi-

DORINA TURCII

KW HA.

• MARIN NASTASH 
— elev din Craiova i „La 
școală slotrm -idamnoți 
să fim ramon-1ci. Penlm 
a Ințelega bine ce oi so 
cere, am deschis Dicțint 
aarul limbii române mo
derne. Definiția m-o ou- 
dumerlt i «Romantism — 
înclinare spre lirism, 
spre individualism, spre 
visare, spre melancolie» 
„.De ce ni su recomandă 
un as-fel de model 7*.

Am primit la redacție șl alte 
scrisori de la lioerl derulați 
de definiția dotă ramontisma- 
tui io Dicționarul limbii româ
ne moderne. „Imaginea pu care 
o am eu despre ramaotiol — 
oe ncir un elev — este aceea 
a anor orndap-ațL Ei trăiesc 
ort ro trucul, ari la vii- 
toc. fw^ori du pieeot. DIoiIm- 
oarsri eamestu. printre ooracta- 
rșstioilu romnatismulul, IooH- 
aa|1a dtru ladivldunliln. ilud 
11-rtadavăr că ladlvldunilsmui 
eMf cu mol pater^oică trăsăiu- 
ră oag^llvă o romantismului".

E drupl r oiual etod s-s s- 
firmot. la itonalal secolului 
trecui, ramnnt1lmai era puiar- 
i-Ic a^arat du poziția individnt 
tui. Mai mu-r chior r uneori ro- 
maniismul o i.osumoat nugoruo 
oricărui pe-m o rapQn.u ; al
teori o durae*-- iaaf'ooțm f1i- 
m1s-oOat-_ Să oe gfndim că 
moio daotre uroai IHaora-il 
rn»tltloa ocosiîaeâ vroțo lor 
«amnxntă ea fll-d deasupra

^^^1 roțluol supurioar^ 
Pan-ra a-1 Ințn1nua insă mai 
blou concepția, es-e nucusar să 
depășim sfura romon-iamulai 
literar, extinzînd anollza ia 
domeniul poii-lc, filozofic, ju
ridic. Vom vedea atunci că ro
mantismul aici măcar to lnce- 
puiuritn afirmării sole ou a 
cultivat opoziția dln-ra individ 
și socleto-e șl nici nu șl-o făcut 
o regulă dlo simmo pe pai1ț1ilu 
i^a],i1no1lnmulul. „Romantismul 
— notează M. Roluo — produs 
al revoluției Ironorzr, prin 
guslul său pentru progres, prin 
difuziunea iillnței, oultani și 
rollad, s-o menținut mereu o- 
proope de roțiao^o^î^^m".

Am ovut nu de mult prilejul 
să discut cu cîțlvo 111^1 a că
ror allludloe fală de roman
tism ero ușor ironică. Am con- 
samar oplmilu tor i

— Să fim ni^cari, cine mai 
erede azi in ramoallsm ? Și cine 
mal ore anvaln de ramonl-sm ?

— As-ăzi raoIirmoaao ramon- 
-^^111 or duce la nlognoaa.

— RaolHoiao rlie că irălm 
repede, prea repede pentru a 
mol ovea timp să ne gîadim și 
la aspectul rnraontio al vieții.

— Sîn-em o gnntro1n core 
cultivă splrilul procilc.

ll1lereaoat rlie însă că tinerii 
ruspecllvl su războlau cu un 
lermun ol cărui conținui nu-1 
ounașiaoa bine. PmT-u că prin 
cuea cu mi-ou povestit despre 
ei si prin modul lor de viață, 
slr.t du fapt oiște ramontic1. 
Dar ca și in cazul Dic0l1aaru-

lui limbii române măm, li M 
au pierdui firul evoluției ro- 
mnnilsmuluL

Ramaniiamnl au a rămâi la 
nivelul secolului XIX. El a evo
luat de lo o etapă istorică la 
alta, cunosclod cea mal pulur- 
oică oflrmora io lnointntea noo- 

socialistă. Ramaa1lsmnl 
outaț-tio ene o atare afectivă 
core respuclă legea timpului 
11tario, are esiu mereu in con
sens cu aapiroțlita economice, 
pnii11on, ideologice ale forțelor 
sociale progresiste. Dacă oe 
gîodlm bine, vom vedea 
că romon-lamal este coo- 
cepția prriondrtor revolația- 
1^, o epocilor trl^^tr la 
cea mal inallă ieosluon. 
De-o lungul timpurilor, ro- 
moolismul oalail-c i-o 1^«^ntl- 
float cu sprrnața, cu antut 
zlosmul — simțăminte ereoioot 
re care se regăsesc Io -ol ceea 
ce există buo io lumea mo
dernă. Iar dacă esie să ou 
referim la exemplul comu- 
nlșlllor, lrnbain să ovem îo ve
dere că ramontismui l-o la- 
zes-rol cu energii, cu puterea 
de Sioritioiu. cu idealismul oe- 
crln^ marilor ncțlual pa11tica.

Raman-smul usle șl os-ăzl o 
arcrsittllr ; avem nevoie de ro
mantism — de ocul ramin-rism 
despre core CAlioesou spuneo 
că su ldeol1fioA cu splrilul re- 
volut-mor.

ADRIAN VASILESCU

SA „DECIIMĂM" 
DECIBELII

Prnlno1at de legu eu privire 
la protecția mediului înconju
rător izvorăște dlo polltica ge- 
neroasl o Partld^l^a^i Comunist 
Româo, politică de odînc uma
nism, core se vădri1u lo lotrea- 
ga-l ac-lvliate șl se r-atr-oge 
pe toalu plnnuritr vluțil econo
mice ș- socialu.

Aceaslă luge stabitrite obli
gații otncrr1r din portea tutu
ror forurilor șl organelor latnt 
rntatn. Deosebit de mori sloi 
rnlpnnaabUităț-ln cu revin celor 
core se ocupă cu o€rectl^r<rll io 
domeo-un combaturii poluării 
mediului lnoao|uaă-ar șl lo ca
zul muu ș- ai ootno11■vutal pu 
core-1 cooduc, îo domeniul com
baterii poluării ^n^^n^.

Doi fllod specificul muncii 
aaaatra, oș dor- să mă refur 
mal mul- asupra unor aspectu 
ale oercot-irii-dezviatarii lo oc- 
1lvltotun du combatere a polu
ării aannre.

îo prezent. îo țam naos-rl 
există o taidloță, care de ait-et 
se manifestă pe ploo mondial, 
du ornitarn a o-velulul de zgo
mot șl vibrații, ole oamn surse 
apor odr-ă cu dezvoltarea im
petuoasă a tuturor ramurilor 
acnanm-ni ol|-nolla pu întreg 
■^111^^1 țării. Esie aufioleal să 
mroț-oorz inieasi1tro^ea trofl- 
cuIuI de lanospart grinaotll de 
dezvoltarea rrtr1rto^ Ie-avlora 
și ■ i mărirea numărului de
autovehicule core străbat acestu 
^1^ cu viluze de ^^1^^ lo 
a€odințn certe de craitarn. pen
tru a avea oumrl unul dio fac- 
laell core contrlbuiu lo polua
rea cu zgomot șl vibrații a unor 
zonu fanntn lotiose, cu rtec1r 
nocive, asupra nnmrl1lnr șl 
o^os^i^u^^1li^a.

îo România zgomotul șl vi- 
Irafille nfaoluiizl în prezent 
pestu 6 000 000 loon-1nn- din lo- 
1rno1o țară, lor Io industrie 
numărul oalaa expuși direct ta 
zgomot șl vibrații pestu llmile 
admise se mențina încă mire. Pe 
plaa științifo^, pentru prnvnnit 
rea șl combaterea zgomotului și 
v-brn|--lor. dlo -ni1-intivo Consi
liului Ne|1nnn1 pentra Ș-IIoIS șl 
Tehnologie. t-0 elaborai “uo 

program priorilor de cercetora 
îo aceil domeniu, care elir în 
curs de realizare

Pu bazo iul, se utuctuuază 
caroalărl io cadrul unor instlt 
tntn du speciall-ale (Ins1i1uful 
de cercetări itl-nțlf-cu paotra 
pre^Ia^l^la muncii — I.C.S.P.M., 
Toslibatal de oa-oalări în coa- 
str*acț11 șl economia construcții
lor — I.N.C.E.R.C.. Instlbutul de 
creație ști1t^1I1^jl și tehnică — 
I.N.C.R.E.S.T.. Centrul de meea- 
aicn solidelor (C.M.S.), In.lti1n- 

lul de Ig-mă șl sănătale pu
blică — (I.I.S.P. ulc), a unor in- 
n1iiu1n mixte șl lo cadrul unor 
^1^^ dlo invățămla-ul supu- 
rior, curoatnr1 legate de speci
ficul de nc-iviln-e al ui^l^m^l^i^lor 
sau ootndnulan respective.

Activiii^t:e;i de c€routorn în 
domeniul onmbo1nrl- poluării 
sonore în lora naoslră. s-o dez
voltai îo mod deosebit în ulti
mii 10—15 ani. Cu loale acus-ea, 
^-10^^ de oeroetore-dnzval1nt 
re li ocesl domuolu sloi mult 
mai mori foță du cnploitalna 
nxi1Sintă, aucesi-lnd o orestem 
snba1natiolr a pnrlnnllutai de 
specialitate.

La oro octi^jmil ou avum o 
un-tatr du curatare specializată 
în oeroetnrna combaterii poiuărli 
sonore, persoan1ul core se ocu
pă cu oceostă problemă fiind 
disprrln1 lo ditrri1r 1^-1^^ de 
cnroetări din țară.

Tn scopul a.sigurării Mpocl- 
lății de cnroa1nrn în acesi do- 
meoiu slnt --rcelirr. după opi
nia mM. următonrelr măsuri ; 
• tnliințnrna unui oenlaa de 
ounoetrni pentru comba-erea 
zgomotului ș- vibrațiilor. core 
să Iunoț1aanzu In cadrul unui 
inslitul republican peotru pro- 
lao|1a otmasIarnl ; • InIlla|orun 

unor nuclee de cunvtm ț«i- 
tru probleme de zgomot ni vi
brații îo cadrul Instilulelor du 
oercalări șl prol^ct^ drpnrint 
mratnte uxistenle ; • organiza- 
rm șl dezvoltarea cursurilor de 
sprcia1ltatr în ciclul noti-at-a 
lor de 'nvâtămlni superior.

Pe plan economic, utlc:lrațn
oaroetăr11ar io domenhil comba- 
leri- poluării a^r^c^aa rezultă dlo 
orni1arno ptaouuciivațli muncii 
doforl-ă reduceri. nivelului du 
zgomot ș- vibrații ta laoar1la 
du muncă precum șl dlo redu- 
crren 0hel1niln^ar șl recupera- 

plurdurilor mntn^lnia cauza
le direct sou itd-aot de acți
unea nocivă a zgomotului șl 
vibraliHor.

Studiile și cercuUrile ergono- 
mlce efectuale în mrăii^ătate dl 
șl în țara noastră au demons- 

că sub acțiunea nonr zgo
mote și vibroții de h^b^ns^tliți 
ridicate, productivitn1ra muocll 
scadu cu clrcn 33 la sulă. Tinln- 
du-se seama de ocesl fapt si 
de numărul du soloriațl din 
țara roaslră expuși direct la 
acțiunea nocivă a zgomotului șl 
v-brn|--lor, s^ poole aprecia că 
ncnaamil1a care s-ar realiza — 
considuriod o oruș1nrn a pro-
ductivilățll muncii de numai 5 
la sută, ar fi de cîlevo miliarde 
lui pu an.

Pe pion medico-sodal, uflcl- 
eoța constă lo prevenlrua occl- 
dnotn1ar de muocă și a îmbol
năvirilor prio protejarea omu
lui împotriva nIec1elor oocive 
provocate de nct-uaen zgomo
tului și vibrațiilor de 111^^- 
1ă1 ridicate. Se știu că expune
rea organismului umao lo uo 
nivel ridicai de zgomot șl vi
brații poate couza dincaaIorl 
psihic șl fizic ; scăderea capa
cității de muncă fizică șl laie- 
luolaill i creșterea numărului 
du nccidrate de muncă ; npnr-- 
țin unor îmbolnăviri 0^»^- 
nnle specifice : apnrlt-n și agra- 
varua unor afecțluol de D01a1nt 
gle generală.

Dr. Iog. A. DARABONT 
fef de laborator la Institutul de 
cercetări științifice pentru pro

tecția muncii

REGINDIRE 
TEHNICĂ IN

AUTOMATICĂ
Ing. TEODOR STELIAN
director adjunct științific la I.P.A.Studenții pe drumul afirmării
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Benzenul este cerut astăzi în 
cantități din ce in ce mai mari 
de industria noastră petrochimi
că. După procedeele de obține
re din gudroanele rezultate la 
arderea cărbunilor In cocserii și 
In urma procesului de reforma
re catalitică prin extracție din 
concentratul aromatic, recent a 
fost pusă la punct o nouă teh
nologie fa obținere a benzenu
lui. Ideea a pornit de la o te
mă de cercetare a catedrei de 
inginerie chimică din cadrul Fa
cultății de tehnologia petro
lului din București, temă con
tractată cu Grupul industrial de 
petrochimie din Pitești.

Tema se intitulează „Studiul 
hidrodezalchilării termice a frac
ției de benzină obținută — ca 
produs secundar — la piroliza 
etanului". Autor — studentul 
utecist Gheorghe Brebeanu din 
anul V. Înainte de a intra în tn- 
oățămlntul superior, Gheorghe 
Bmbeanu a lucrat timp de pa
tru ani ca operator chimist la 
fabricarea polietilenei din Grupul 
industrial de petrochimie din 
Ploiești. Familiarizat cu proble
mele pe care le ridică această 
ramură modernă a industriei chi

mice, studentul Gheorghe Bre
beanu studiază cu un deosebit 
interes temele de cercetare c^ 
aplicație directă în procesul de 
producție

L-am rugat pe Gh. Brebeanu 
să ne dea cUeoo explicații cu 
privire la tema amintită.

— Prio hldrnde7a1ohl1araa frac
țiunilor grele du plroiiză se poale 
obține oafliiiioă superioară celui 
nbttllnlr din gndroaaa1e rezulia- 
le dlo cocsuri., doloriaă faptului 
că ou oru ampui^-ăli.

Prin intrarea io funcțiune la 
P-1eita, în viitorul apropiat a u- 
oul noi iosti^l^alll de plroiiză de 
capac-lo-e mai mare declt cea 
exisaentă, noul procedeu iși jus
tifică ioier^al, car-l-o-ra de ben
zină rezultată co produs secun
dar fllod toi mai cresoîndă. Aș 
dori să mal adaug că la acuaslă 
ternă pnrtioipă șl do- s-udea|| 
d-o anul IV — Iooui Gomboș șl 
Eugen Iavloskl. Noi loțl lucrăm 
sub otrdatoaran diructă o iefulu- 
caledrei de Ingineria chimică, 
prof. log. Sergiu Rașeuv, și a 
conf. dr. log. Va.sllu Teșcau.

M. KARACAȘIAN 

Așa arată — lo viziunea spe- 

ctahșrdor leningrădeni — un 

complex social demontabil 

destinat regiunilor greu acce

sibile ale NorduluL

Noi apariții 
în Editura 
științifică

A. KauUmanol G. Culmann i
• MATEMATICA MODER

NA PENTRU RECICLAREA 
PĂRINȚILOR.

A. KalUtnann, G. Cu-maon i
• PROBLEME SIMPLE DE 

MATEMATICA MODERNA 
PENTRU RECICLAREA PĂRIN
ȚILOR.

Coaltna1-a Păuoasou i
• LIMBAJ Șl INTELECT (IN 

COLECȚIA PSYCHE),
Ovidiu Cazocu i
• PE URMELE DOMESTI

CIRII ANIMALELOR.
Luci-eone Felix i
• EXPUNERE MODERNA 

A MATEMATICII ELEMEN
TARE.

Thor Huyurdahl i
• EXPEDIȚIILE RA.

Aa1nmalroo esie parame
trul aamării unu al uar- e- 
oooamii moderne Din ocmI 
motiv, îo onul 1973 caroeti- 
torii români, porolod du la 
^n<dm|ll|r Claferiate- Națio- 
anle a partidului, s-au orga- 
jșt latr-o rcllure de propor
ții privind r-d-carm oampnt-- 
-iv:ițiț-- -rs-aiațlilor de outa- 
matizări cu core urmează să 
fiu 1izealroln, mai alrl, ma
rile obiective prtraoh-m-on 
și nnurgetion. In ncrst sens, 
ei vor procedo latr-o măsu
ră -ol moi mare la regîodl- 
rei -ahnioi a vechilor slsle- 
me Altfel apus, se va trece 
de la clrcuitelr dlscrrtr, la 
o tehnologie rouă, aut supe
rioară, bozotă pe circui-e in- 
tugrotn■ îi fulul nce|fa, rea
lizările românești se vor si- 
tun, locă o dată, lo colo cea 
mai de sus. axisr-aLă în mo
mentul de față pu plan mon
dial. Se ore în vedere în 
^0^1, rrglnrra proceselor 
-rhoolog-cr cu ajutorul o 30 
de tipuri de bază și ditrrltr 
varlonie de -ns-aloții care 
vor irlra în producție la 
Fabrica de elrmea1r de au- 
fomalizore. Clrcuitrlr in-e- 
țrola vor conferi -^1^ |o- 
stalațli corn''n^‘risiici superi
oare, adică o slgurnotă mai 
mire în funot1^anorn și o pre
cizie ridicată.

In domeniul automatizării 
i-iupuri-or de 300 de mega
wați va latra în 0a^a^îa de 
fabricație lo F E.A. un sis
tem de comutație stotică 
pentru comandă și lrmoa1l- 
z^re core cupr-ode 25 de pro
duse noi. Cu aina^rul ncrst 
-or e|nm^n•.e se vor auitoma- 
tizo irupurlle numărul 2. 3 
și 4 de la Tnrmnc1ai-rfiln d° 
la Rovinari și olte două 
grupuri la Miotia, raaiizln- 
du-lr pen-ru fincnrn grup

pen-ru o se 
de 111^-™.. 
performant?

economii îo valoare de clla*- 
va milioaou lei. Noul s-ltum 
prrzlotă cî-eva partlcu1nrt- 
lăți anmn1fiootivn. Transml- 
lrrrn comenzii se face pe 
două căi, dubllndu-se osttrl 
sumoa-ul de namaida perlra 
cozul că una din că- usie de
fectă Moi mul-, srmanlu1 
eltr oontrnla- cu precizie 
docă a ojuns lo r1rmn|-ul 
de execuție Tn coz ooitaor 
se dă ola-mo 
lua măsurii?
Toaie aceste ....... ............ .
tehnice atu noilor -nsloloți- 
erou absolut lacusira dnno-nt 
ce -ruaur-le de 300 mega
wați oaostil’t1u ui. ahlactiv
de cm moi more -mpo-taoță 
în codrul lis-rmu1u- energe
tic aoțloool

De o deosebită atea-ie su 
vor huoare din po-tm spe- 
clniiitlior noștri ouiomatiza- 
rea mniini!ir■auItn1ln. Pan-ra 
ele s-nu elaborat ^.11 ucîhl- 
pnmrotr de comandă pro
gram oamnl^iOl cit și eimrn- 
te de atiinrr a colul urmîod 
co îo acrll oa să se allml- 
leze două tinuri de a|^au1♦r 
itt?graln care vo- fi fibri- 
^ie la F.M.U.A.B și Ia Uzi
na ..Strmgal* din Arad Toi- 
adotl. su vo trece la elabora
rea rchipamro1r1or de co
mandă numerica tip ..Stan
dard" co-e vor puteo fi fo- 
1ol--r lo orice lip de mașină 
uoeoliă cor? se va fabrica 
în țară. Nu -^^11^ uitate 
nici cele 4 tipuri de vnriatoot 
-e nnoasorn onot-u ^11^- 
rea p-locipală șl pen--u a- 
vnrsll-i ca-e se vor f-b-lca 
la ,.Elno-rotnhnioa* li o<cs1 
an Lor li su vor adăuga iacă 
două tipuri co-e vor compie- 
fa goma de ’^^1^^ de iu- 
-8^ 1nonanrn oo|ionăiii re
glabile de lo maiinllr-uortiri

%252525e2%25252580%2525259e.De


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SlMBĂTĂ 26 MAI 1973

La Lotru, Brăila, Someș, Constanța —

o concluzie comună a reporterilor noștri:

SE MUNCEȘTE ENERGIC,
SE OBȚIN_REZULTATE FOARTE BUNE

LOTRU

Aici, 
recordurile 
au viată 

scurtă
BRIGADA 16 GURA LATORI- 

ȚE1 ȘI-A DEPĂȘIT ANGAJA

MENTUL ANUAL Șl IȘI PRO

PUNE NOI PERFORMANȚE.

Deasupra Viii L»t«rițel 
răsun, rînieeul brigadierilor. 
Sus, r« catarg, flutura ia 
batal vioiului primi virane. 
trlcoloruL Aici, pe platani 
din fața laboratorul», de bu
toane s-a adunat in narea 
brigada 16? Gura Lumia a 
Șantierului national al tine
retului de la Lotru. O adu
nare obișnuita de m'ld a 
activității, a modulai cum 
se desfășoară întrecerea ute- 
clsti lansată aici ca pretu
tindeni sub chemam: „Ti
neretul — factor activ in în
deplinirea cincinalului îna
inte de termen*. O adoram 
care precede U • anuit re
dusă, pe aceea de duminica 
viitoare, cind cei 3 MB de 
brigadieri de pe Lotru vur 
aniversa 3 ani de la cocm 
tuirea Șantierului ropeoLL

In urmă cu citeva mal 
cind aici la stația de senare 
ți betoane Gura Latentei 
s-au lansat cifrele de plan 
pe 1973. alături de cieecisvai 
de muncă, ceilalți mmme- 
tori brigadieri s-au angajai 
să realizeze peste preteiie* 
rile anuale care ursa mie 
180 000 mc material pentru 
betoane, o producție supli
mentara de UMI mc Acum, 
in careu, darea de seamă 
consemnează fapte grăitoa
re : bilanțul unei «iagur* 
luni a însumat peste W 9B0 
tone balast, — cifră record 
in istoria șantierului. Un 
rezultat cu care pe MBâ 
dreptate cei din brigada 16 
se mlndr-esc. Dar aici, recor
durile au viață icortă. Cum 
s-a stabilit totuși aceasta 
performantă ? Comandantul 
brigăzii. fon Booleana. ne 
răspunde prompt

— Dară e să vă dau un 
răspuns strict tehnic ar tre
bui să vă spun că lncrul a
cesta a fost posibil prlnlr-e 
revizie si întreținere cores
punzătoare a utilajelor. Dar 
ceea ce s-a dovedit hotărllor 
pini la urmă, a fost faptul 
că brigadierii noștri, din rtn- 
dul cărora s-au remarcat tn 
mod special Dumitru Duicu, 
Vasile Curcudel. Mihal Rusu, 
Gheorghe Antori și alții, au 
lucrat cu o conștiinciozitate 
și o pasiune exemplară. A
celeași aprecieri se pot race 
șl la adresa colegilor noștri 
mecanici șl a conducătorilor 
auto de la coloana Latorița. 
Acum, ne propunem noi 
performante.

Semnificația frumoasei rea
lizări a tinerilor brigadieri 
de la Gura Latorițel e mult 
mal largă. Pentru că orice 
rezultate bune realizate aici, 
condiționează obținerea unor 
performanțe superioare, buna 
desfășurare a procesului de 
producție in alte puncte de 
lucru, unele foarte depăr
tate.

Maistrul Dumitru Duță, 
care a condus pînă anul tre
cut organizația U.T-C. de ia 
Gura Latorițel șl care a ți
nut să fie prezent alături de 
secretarul organizației de 
partid. Petre Sloenete. in ca
reul brigadierilor, a avut a
precieri dintre cele mal fru
moase la adresa muncii 
acestora.

— Aici, pe Șantierul na
țional, tinerii se dezvoltă 
frumos, armonios, cresc in 
toate privințele de la un an 
la altul. Șl tot dc la un an 
la altul vor obține perfor
manțe superioare. Maturrta- 
tea, responsabilitatea sînt 
tot mai vizibile embleme 
ale activității lor catidieneL

DORU MOTOC

rimuiF'Basj C^W^M ^L^»n.e

Se înțelege, nimeni nu 
caută pe un șantier condi
țiile de muncă și viață din- 
tr-un mare oraș. Chiar dacă

BRĂILA

tinerilor
Cind am urcat oua, pe uzină, 

la cota 38, acolo unde lucrează 
montării cazonelor, ooșul de fum 
de 200 m din vecinătate părea 
mai puțin copleșitor șl, parcă, 
mai prietenos. Mă aflu printre 
moatorl, șl majoritatea lor sînt 
tineri — cam trei xferturi din 
Întregul lot. Desigur rrl « au 
contribuit în mod direct La ob
ținerea unei viteze medii de e- 
xeeuție ta primele 4 luni ale a- 
nahoi de 130 la cată. Echipa lui 
ion Mitei — campioana absolu
tă a eeerfo-monltijulul — în 
care soți băieții sînt tineri, a 
atins tn neTcada amintită o vi
teză de lucru de mal mult de 
139 la «stă. mpunlnd ți ee> ma; 
ridicate lucrări din mraet de 
vedere cUHUr.

— Am vocait n băieții mei 
în îarrA ciad s-a lansat anea- 

*j ion Ma
tei, «= ca 14 ^t ăa «>r«ter. 
’-om laT-ebra : ne punem să 
-rrmâsim LoirJe 1a avans eu 
4* de le ? D ^!.-aj "isexm* 
BM* • la wa toatei a» 
ea to. doa eeasasL va 5* (hr JET 
■stai dee-tesa». r*wr aeră
-o . RB-Eă a* cred eă »-
pese atuim i «rf iă a* de Mm

Ion Mases pn al •»

acest: tmen as decada.: r ei.
ta orpriZatte. deversarea gra- 
Beetor de plan. Si scVstol 'ioc 
al eeăar 54 dr -‘.-eesti. tuugse- 
rea tor senară te Eitreterea
.Taerits: — factor activ ta tn- 
dosi-&-r*e rfae+ahh tea «te de

• a tneepat d pra^-dă 
aaaăanaL Dacă < MM

acel oraș există, să zicem, 
doar Ia c'ț’va kilometri de 
perimetrul șantierului. însă 
condiț‘: propice desfășură-

Exemplul
montori

din cei 100 de tineri din lot, 90 
slat declarați fruntași ai între
cerii Șl printre cei mai buni 
ing. SteJian Pădeanu, șeful lo
tului, sublinia dteva nume 
montorli Ion Zuflu, loalță Popa. 
Virgil Albu, Viorel Caronfll 
Constantin Ioonaru. Ștefan Gor
gan. sudorii Alexandru Oprea 
Enache Florescu. Steliaa Robîtu 
Dumitru loniță.

— Sint băieți tineri, unii din
tre el chiar li primul lor șan
tier. Totuși, au puține slnl mo
mentele ît care noi. cel cu 5—t 
șl mo! multe șantiere la activ, 
ne simțim entuziasmați ta fața 
cutezanței al Mmisei tinerilor 
completa inginerul.

— As dori să notați ci cei 
earn «u aa fost declarați frun
tași stat s ei. eu mi _desau 
pra* aundaber de plan. Im: ex
piat secre rarul crguuzaU ? 
U T C nado’-a- Dusmtra lonxi

De altfel, auri. U montaj mc. 
■ r o- »-• «ă tX codiv *ai pri- 
■±t f redau în roe:lrunrn o- 
Sr»a cfa earn par da docam• 
t'e-zorjiugLHiaR * au tu: eoarf-ac- 
itele aeesaae la arism fjBec^’icr 
xd-boură 3a irer tcC distanta pe 
Diudaa * Li Brftua La Garați 
-nr urmna c •mrraiorcl cân
tăresc ea Mul MB de xae Cp> 
19 M9 Se mdur. executate tre- 
bc:e să Be ireproșabile (adică 
Sră ereri un nori, ia» la centra
rea întregii instalării toleranța 
idnuao este de maximum c 
■urme ie anUmetru- Un.aseme
nea volum r exigență a lucră- 
rilor trebuie să învingi roaii- 
1Ce_

EMANUEL ISOPESCU

! ni unei activități producti- 
| ve normale trebuie și pot fi 
, create. Ce mănîncă, de pil

dă, tinerii ?

Ov., tovarăși directori ai aprovizionării, 
ați servit masa la cantinele muncitorilor ?

Aveți invitația noastră!
BRIGADIERI, POFTIȚI 

LA MASĂ DACĂ V-AȚI 
ADUS DE-ACASĂ L.

Bena, containerul acela imens 
care înghite o jumătate de bas
culantă cu beton — n-am știut 
că se numește ața pînă a nu mă 
angaja pe șantier — pendulează 
amenințător la verticală, agățată 
în cablurile de oțel ale macara
lei turn. Este goală. Vine - um- 

pte^T^
— Mola 1 Mota I dau comanda 

macaragiului, folosind termenul 
pe care îl copiez destul de bini
șor, de la noii mei colegi de 
muncă. „Moța" semnifică pentru 
macaragiul din cabină că verti
cala locului este bine prinsă ft 
bena poate fi coborHă pe sol.

Bena cade. Desfac cirliguL 
Macaraua pleacâ- Aduce a^ be
nă. Mola I — din nou și două 
bene goale, imposibil de urnit cu 
brațele, stau alături, la milime
tru, supuse. Vine camionul cu 
beton. Dintr-o basculare bine po
trivită, el le umple pe amîndouă 
deodată. Prind cîrligul.

— Vira I containerele pleacă 
pe rind in frontul de turnare.

Echipe meist’ ului Gheorghe 
Pâtreșcu din care fac ț eu, 
nepriceputul, parte, a descăr
cat ieri intr-un singur schimb 38 
de basculante cu beton I Pauza 
de masă se dă la ort^De 112. Inu
til să spun că lo orie asta — cind 
mă gindesc cu ciudă că unii 
„domnișori** de București, bsce- 
leureați de meserie, poete de abia 
se scoală, și sirimbă din nas la 
micul dejun I ? — foamea este de 
lup și primul pe deplin meritat.

— Unde mănîncă oamenii șan
tierului, tinerii brigadieri tovară
șe PăJtrașcu ?

Aflu ct masa de prinz se M** 
Dește, după pi^teenrOo, la cantina 
din in£intă chiar m frontul de 
lucru, hrană rece — pe ace fie
care muncitor ți-o aduce de-a- 
casă. Sini frapat de observația 
personală că foarte mulți munci
tori preferi ultima variantă. E
chipe mea, de pildă, fără nici o 
excepție, nu foloseșie cantina. 
De ca oare ? O fi costiml scump 
un bon 'de masă ? Sau prinzul 
servit acolo nu-i satisface din 
punct de vedere al f Sau
poate servicsul o fi deficitar P 
M-e pus pe ginduri faptul că 
macarag^iiil nostru, nea Nicolae 
Tircu, a avut cu o zi înainte niș
te violente dureri de stomac și 
la ora 13,00 a plecat la policli
nică fiind înlocuit. Nu cumva...

Ieri mi-am sacrifica pauza de 
prinz și-em plecat spre cantină 
în rolul muncitorului ne^liț^ei 
ce sînt ți care a* vree să ser
vească o masă găsită. Cătam, de 
fapt, răspuns la întrebările de 
mai sus. Și iată pe scurt rezulta
tă : un prinz costă 5,50 lei dacă 
ești flotant și numai 4,50 lei dacă 
îți cumperi la fiecare 110 zile car
telă, inclusiv piinea. Deci nu pre
țul biăului ar '•onstitui un mo
tiv. Masa, foarte bună (la felul 
doi s-a se^it mazăre cu miel; 
am așteptat doar 110 minute. 
Igiena ? rohticutmuZ „bine* nu 
mi se pere exagerat deși, să nu 
uităm, condițiile de șantier sînt 
dificile. Mai mult, cantina nici 
nu e^e situată departe de fron
turile de lucru. Și atunci P

Responsabilul cantinei, Con
stantin Săvulescu nu-și poate ex

plica nici dumnedlu fenomenul, 
deși ne spunea, el mei tm la du- 
poziUie diversa forme de abona
ment : trei mese, numai prinzul, 
cartela, fără rimbete, flotant, ba 
chiar transportul mtncării gitie 
cu sarmalele la o selă de 
din colonie. Lunea, de pildă, 
servesc masa în rur de 150 de 
oameni (fj iar în rotit zilelor, 
media este de 600. Ceilalți mă- 
ninci „din triaC” cum se spu
ne. Dar ce-și pot procura ei 
de la magazinele din șantier ?

Însoți de secretarul ccociteCu- 
lui de partid, Florian Par^^i- 
coiu, de comandantul șantieru
lui național al iinereiulu1. Alexan
dru Ciovicd, om întreprins ta 
trei un r^iid prin cele citecd uni
tăți comerciala din șantier. La 
„iimaniare- tn rafturi abundă 
grisinele, praful de copt, zahă
rul venilat, macaroanele, piperul 
și frunzele de defin. In schimb 
mezelurile lipsesc (de opt zile, 
na spune responsabilul), sorti
mentele de conserve sini sărace- 
Alături, la Aprozar, întîlnim ia
răși cioata conserve, în locul a- 
bundanței de legume oare e fi 
trebuii să fie. Vinzătoarea Elena 
Mareș, est supărată, pe buna 
dreptate:

— Cererile de ctne^ndă pe ct- 
rie lt fecem nu stca onorate așa 
cum trebuie de către Centrul ju
dețean al Întreprinderii comerci
ale Gorj, (director Gheorghe 
Vijuleanu, pe care-1 atenționăm 
pe această culei deși în depozite 
se află tot ceea ce cerem noi. 
Sintem aprovizionați la regim 
de boxă de piață ți nu ca o uni
tate ce deservește mii. de munci
tori ți care ar trebui să fie prio-

Tovarășul secretar de partid, 
maiștrii, comandaniul pmtlaruiul 
și încă mulți alți tineri cu care 
em stat de vorbă conade•d că 
explicația căutată ține de dome
niul educării oamenilor, și că 
totul ar putea pleca de Iq omul 
cu cască galbenă, maistrul, cel 
care a^'ta atU da apropiat de 
muncitorii cu care zi de zi înal

ță ^ele termocentralei. Mă gîn- 
desc că dacă la echipa mea, 
maistrul Pă^^a^'u ar da intr-o zi 
un „ordin' ca acesta . „Băieți, 
azi toată lumea mănîncă la can
tină s-a» face un prim pas. 
Muncitorii care îl iubesc îl 
ascultă pa maistrul din al cărui 
cuvint nu iej ncoată, -ar con
vinge rapede că asta numai in 
interesul lor.

— PrulbLema iasizată nu a de
loc minoră ți o vom trata ca a- 
tara — spunea tovarășul Paras-

SOMEȘ Un „secret" CONSTANȚA

numit hărnicie
Aducțlunea secundară Iara, o 

lucrare dificilă, prin care apele 
Someșului Rece cin să sporească 
debitul viitorului lac de acui^iu- 
lare de la Fîntinele, a fost ataca
tă concomitent din mai multe 
părți. Constructorii din acest 
punct al Șantierului național al 
tineretului de pe Someș *-au an
gajat de la inceput Intr-o dublă 

iniraerre.
Pe de o parte aveau de luptat 

cu greutățile propnu-zise. cu 
duritatea rocilor, cu îndărătnicia 
pâtntului care anevoie se lăsa 
M-ripunj. cu nestatornicia cremii 
^re punea p edici lucrărilor de 
la suprafață. Pe de ahă pat 
mtregul cuttve se Lmsașe in
tr-o roatqZpzi bttrtcara ca me,, 
Obiectivul Huf deprinderea din 
esen a vrz meftetwi cu aenu- 
aulrz^e’ ur-f. i unei meserii 
pdf ds- <al»*Arr^u1f t^rumoa^-
se. ds băJiăf3tr — cvm o co- 
u ctenutt Ccsutauiin VAmâ. 
etcrtuaa-A ro-Muls U.T C. el 
j^iMaiuf^ MHadrW 3 — FmA-

Intr-un timp relativ sourt, nu- 
merofi tineri veniți aici au ad^ 
gat entuxiasmului hărniciei
pricaparaa de a se oonstitui in
tr-un colectiv omogen, ambiționat 
de înfăptuirea sarcinilor. Ingine
rul Ionel Ghiran, maistrul Con
stantin Antonoaia, ceilalți specia
liști din lotul Fintlnele-debu- 
țare au avut In aceti tineri un 
sprijin deosebit.

La rinild lui, Constantin Achim 
ne-a vorbii despre buna organi
zare a aces^ lot — datorată in
ginerului Ghiran —, despre uti
lizarea integrală a timpului de 
lucru C a mașinilor.

— Disciplina fermă de lucru 
ou care de h bun faepui s-au 
obiptuid oamenii, senozitaiea ți 
încrederea ce H s-a acordai — 
practic ți teoretic — p^t^Tu ca- 
liftorn. pentru perfecționaTt 
profesionala au făcut să aoem un 
colectiv sudat, colectiv pe deplin 
apasbLl si cictiga iatraearaa so- 
coiiUti. mu^aMa in continuare 
secretarul U.T.C.

O. P.

de pe Someș — spre cota finală

chiGoiu. Trebuia să na îngrijim 
cu toată r^!CDU^^nderee da proble
mele de viață ale oamenilor, da 
sănătatea lor. Eta și acesta un 
aspect legat d^ producție, da 
plan, da ternara și rancaimant

Concluzia esta una : să nu o
mitem a avea in cadara cum ț 
ct mănîncă oamenii șantierului, 
cai 1 600 da brigadieri da la Ro-

VIOREL RABA

PE MALUL APEI 
ÎN CĂUTARE DE APĂ,,,

In ultimele 14 luni pe șantie
rul nr. 3 — Flntlnel? al amena
jării hidroenergetice de pe So
meș s-au angajat 671 de persoa
ne și au pie^^li 467. Ce elemente 
au determinat o asemenea fluc
tuație, ce motive l-au împins pe 
mal bine de două treimi dia 
angajați să părăsească șantie
rul ?

— N-am făcut o bale caldă de 
peste 2 aal de cînd s-a deschis 
șantierul, îmi relata bemoîstul 
Visile Szabo. Cît despre încăl
zirea locuințelor, se face cu țî- 
rilta, după toane. Noi, betonlștll, 
nu ne putem usca îmbrăcămin
tea care se udă in timpul lu
crului în galerie. Pînă șl apa 
rece e o rarîiaee.

Relatări asemănătoare am au
zit șl de la tinerii betonlști Au
rel Turcu, Ovidlu Ciocan, Au
gustin Ceascal, de la minerii 
loan Balotă, Ioa Unguraș, Au
gustin Costeo, Constantin Mino- 
liche Ceea ce spun el este ide- 
văra1

Din păcate, problema băii nu 
e singuri li Fînttnele. deși co
lonia constructorilor e legată 
prlntr-o șosea aproape integral 
asfaltată cu Huedinul șl Clujul, 
deși există două magazine ill- 
menlare- două de legume și 
fructe unul de pîine șl lactate,

ua altul de produse industriale, 
ba chiar și o plăcintărie, apro
vizionarea e departe de a sa
tisface solicitările celor ce mun
cesc pe șantier. Am vizitat toite 
aceste magazine, am stit de 
vorbă cu tineri, cu gospodine, cu 
responsabilul respectivelor uni
tăți comerciale. Cîteva consta
tări i plinei, deși uneori (de ce 
numai uneori ?i a de bună ca- 
lllale. e adusă în sortimente 
lipsite de diversitale, magazine
le de legume șl fructe oferă ra
reori șl în cantități mici altceva 
decît conserve, oțet șl fasole, 
la Plăcintărie e drept se poate 
mînca niște gogoși șl biscuiți 
învechiți Cît despre magazinele 
alimentare, în afara conservelor 
(șl acestei într-un sortiment re- 
shrîas), a produselor alimentare 
de bază — ulei, zahăr, făină — 
nici ele nu prea oferă consu
matorilor mare lucru- Lipsesc 
mezelurile, brîn2e1urrie, untul — 
produse care după cum am aflat 
se găsesc din belșug în depozi
tele organizațiilor comerciale de 
resort din județul Cluj. Ia 
schimb, magazinele amintite sînt 
suprasaturate cu un bogat sorti
ment de băuturi îacepînd cu 
țuică autohtonă șl termlnlnd cu

Fotograeie: GH. CUCU

whlskl șl cocteil de ouă. Șl ne 
mirăm că mulți tineri capătă 
aici darul beției, că randamen 
tul multora In producție e scă
zut, că își cheltuiesc nerițlonal 
salariile șl că. In cele din urmă, 
părăsesc șantierul ? Minusurile 
în aprovizionare aparțin coope 
ritîvei de consum Gălîțple (pre
ședinte To^i^a Ardelean) și 
C.L.F Huedin (director Cl Du
mitrescu), dar se datoresc în cea 
mal mare măsură lipsei de in
teres și de preocupare a gestio
narilor, care nu strălucesc nici 
prin ținută sau Prin comporta 
rea față de consumatori, după 
cum nici magazinele nu ll^ilu 
cesc prin curățenie- Se vede de 
la sine cum acționează aici con
trolul obștesc.

Nu e mii puțin adevărat că o- 
Eeaslă „uitare" cu care organe
le comerciale din județ îl „o
norează" pe constructorii de la 
Fîntînele- se datorează șl Iner 
țlel. inlerelulul llmlial cu care 
aceste probleme sînt tratate d‘ 
conducerea șantierului, de pre 
ședințele sindicatului, tovarășul 
Tamaș. Nici de la conducerea 
grupului de șantiere, nici de li 
sindicatul pe gruo nu s-a inter
venit cu suficientă fermltite. e 
flclent pentru rezolvarea opera 
tlvfi și în mod constant a aces
tor probleme de viață ale tine
rilor muncitori.

OVIDIU PĂUN

P.S. Intre timp, alertați de pre 
zența unul reporter pe șantier 
factorii locali a-au grăbit să io 
unele măsuri de îmbunătățire 
a condițiilor de viață pe șantie 
rul nr. 3. Astfel s-a luat legă 
tura cu organele comerciale 
(deci se poate) ceea ce a avut 
cu efect Imediat aprovizionarea 
cu bunuri de larg consum fn 
cantitătl îndestulătoare. Intr-o 
ședință i comitetului slndlcatu 
lui la care om participat alături 
de secretarul U.T.C al Șantie
rului nr. 3 Flntînele. s-su st^- 
bilit de asemenea măsuri șl 
termene precise pentru darea tn 
folosință a băii, a clubului șl 
a avuției de radioamplificare.

Titlul de
fruntaș — 
o aspirație 
a fiecărui 

utecist
• Șl REMORCA „ADAMCLISI* 
VA FI GATA PENTRU NAVIGA
ȚIE CU 15—20 DE ZILE MAI DE
VREME • DIN 90 DE Ull^CIȘTt
- 90 CU NORMELE 1NDEPLINI- 
NITE IAR 80 EVItDl^i^^]^llAII IN

ÎNTRECEREA UTECISTA

— Vom reuși ți de data o- 
c easto să ne îndeplinim sarci
nile i reparațiile vor fi gata 
înainte de termen, ae declara 
Constantin Ioa, secretarul or
ganizației U.T.C. pe lecție- Re
cent, tinerii angajați In Între
cerea ce se desfășoară sub de
viza : „Tineretul — factor activ 
In îndeplinirea cincinalului in 
patru ani și jumălale", care al
cătuiesc secția noastră, ou con
tribuit substanțial la scurtarea 
reparațiilor petrolierului „Olte
nia" (care a șl plecat în cursă), 
la crearea condițiilor pentru ca 
remorca „Adamclisi" să fie găti 
cu 15—20 zile înainte de ziua 
stabilită inițial.

— Care unt celelalte „argu
mente" ?

— Executarea de către flecare 
uIccUt — intervine tînărui Pe
tre Obreja, evidențiat în între
cere pe lunaiiprilie — a peste 
ti de ore muncă peste progrw, 
desfășurarea unei activități po
litico-educative și moi imense 
in vederea creșterii responsa
bilității țață de muncă iâ flecare 
u-ccIsI, întărirea disciplinei In 
producție. Unul din ultimele 
rezultate concrete în acest seas 
l-a faptul că doi tineri
— Nedeleanu și Mălăiescu — 
ere manifestau lipsuri in acli- 
vitale, lipsuri ce influențau ne
gativ rezuHotele secției, au fost 
sprijiniți de către colegi, de că
tre biroul organizației, iacii a
cum se numără printre fruntași.

— Și noi țintim unul din pri
mele trei locuri îa întrecere 1 a 
replicat prompt arunci cînd 
l-am comunicai dorința utecișli- 
lor de la secții a U-a mecani
că, secretarul organizației 
U.T.C. de la secția construcții 
corpuri, Năstase Nedelcu.

— O parle din munca pe care 
o desfășurăm îa prezent — 
mărturisește Ule Ghiocel, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
secția tubulatură, vizează șl în
deplinirea unor obligații ale 
șantierului penlru comenzile de 
export. Prin executarea unor 
lucrări de calitate, dorim să 
scurtăm termenele de execuție 
la cele două cargouri pentru 
cherestea ce urmează să fie li
vrate la export. In acest fel, 
aportul nostru, al ținerilor din 
lecție, la îndeplinirea sarcinilor 
generale ale întreprinderii, va 
spori și mal mult. Inlenționăm 
să ridicăm numărul evldențlați- 
lor în producție de la 50 (cifra 
csre nu corespunde posibilită
ților reale ale secției) la circa 
60 din totaIuI de 84. Faptul că 
ilăiuri de colegii mei ținiim șl 
noi să primim drapelul de sec
ție fruntașă pe întreprindere 
consliluie un obiectiv ol mun
cii fiecărui utecist

— Dorința fiecărei organiza
ții. a fiecărui utecist de ă-și 
onora în mod exemplar sarci
nile de producție, de a munci 
cu loată responsabilitalea șl 
autoexigență penlru a realiza 
numai lucrări de calitate șl îa 
timpul cel mal scurt constituie 
imperativul nr. 1. Apare firească, 
astfel, ținta pe care șl-a pro
pus-o flecare organizație de 
i-șl înscrie numele pe panoul 
de onoare ol fiecărui utecilt 
de a fi fruntaș în colectivul în 
care activează, ne declara se
cretarul comitetului U.T C. din 
Șantierul naval Constanța, Ma
rin Croltoru. Creșterea numă
rului fruntașilor cu 40 li sută 
fiță de anul trecut, economi
sirea a 5 tone metal șî 2 tone 
combustibil, scurtarea termene
lor de reparații la majoritatea 
viselor aflate în lucru, econo
mii de circa 20 000 lei prin ac
țiuni de muncă voluntnr-pntrlo- 
Ucă sînt numai cîteva din rea
lizările acestui colectiv

Am încercat să prezentăm o 
secvență din munca, din efortu
rile cotidiene pe care u1eclștlî 
Șantierului național le depun 
în scopul realizării obiectivelor 
chemării lansate de conducerea 
organizației noastre.

ANDREI BIRSAN
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„cv wjl //v mmm*
de EDMOND NICOLAU

Nu de mult, pe un mare aeroport s-a putut 
vedea o întâmplare mai puțin banală : două 
orologii electronice de mare precizie erau im- 
barcate pe două avioane care plecau in direcții 
opuse. După un număr de orc, orologiu? s-au 
reîntâlnit pe același aeroport. Ele efectuaseră, 
ambele, ocolul Pămintului. Nu in 80 de zile ca 
eroul lui Jules Verne, dar in citeva zeci de 
oie. Ceea ce caracterizase zborul fusese, insă, 
fără indoială, faptul că cele două orologii 
parcurseseră globul in direcții opuse. In modul 
acesta unul zburase in sensul de rotație al 
Pămintului, iar celălalt in sens contrar. Iar ex
periența avusese un scop științific de prim 
ordin : verificarea teoriei relativității, după care 
scurgerea timpului depinde de viteza cu care 
se deplasează observatorul.

in cazul de față, cele două orologii plecaseră 
indicind aceeași oră, zburaseră — deci iși mo
dificaseră vitezele —, iar la intoarcere, cu o 
precizie foarte bună, verificaseră teoria lui 
Einstein, nemaiindicind aceeași oră. Con
cluzia era clară : pentru cele două ceasuri, care 
s-au mișcat cu viteze diferite, timpul s-a scurs 
in mod diferit. Era incă o verificare a acestei 
teorii fascinante, care a revoluționat fizica se
colului nostru.

Dar să fim atenți : aceste infime variații de 
timp — in cazul la care ne referim variațiile 
erau de ordinul miliardimij de secundă — se 
manifestă numai la viteze comparabile cu vi
teza luminii, sau in orice caz la viteze foarte 
mari cum ar fi : viteza Pămintului (30 km/s), 
vitezele rachetelor cosmice (8—11 km/s) etc. In 
viața obișnuită, nu se poate pune in evidență 
nici un fenomen relativist de schimbare a 
scării timpului.

Cu toate acestea, observăm cu claritate că și 
in viața cotidiană pentru unii dintre noi timpul 
este „mai plin". Dar nu din motive fizice, ci 
din cauza unei mai bune organizări a activită
ților. Știința cunoaște multe despre realitatea ce 
ne inconjoară, iar despre timp știm cu preci
zie că ei este ireversibil. Nu se poate realiza 
un „tunel in timp“, prin care să ne reintoarcem 
in trecut — după cum nu există nici o mașină 
a timpului care să ne proiecteze in viitor. Trăim 
timpul societății noastre, la fel cu toți semenii 
noștri. Ceea ce putem face este să intrebuințăm 
mai bine timpul pe care il avem la dispoziție.

in societatea secolelor trecute ritmul de des
fășurare a vieții era lent. Astăzi, acest ritm 
se accelerează, condiționat de o serie intreagă 
de factori. in primul rind organizarea vieții co
lective duce la o mărire £ exigențelor in ceea 
cc privește punctualitatea. .Pe vremea lui Ștefan 
cel Mare, timpul se măsura după poziția Soa
relui pe cer. Pe vremea lui Creangă chiar, 
pentru copiii din Humulești, „12 fără 10" nu 
pare să fi fost o noțiune clară. Din contră. in 
laboratoarele contemporane se poate măsura 
timpul cu o precizie de o parte la o sută de 
milioane de milioane (1O-U) — ceea ce depășește 
posibiiltățile noastre de intuiție.

Viața modernă ne obligă să ne dezvoltăm 
simțul timpulili. Trenul sau avionul pleacă la 
ore fixe, cu o precizie de minute ; activitatea 
incepe dimineața la oră fixă ; spectacolele cer 

■ să fim in sală înainte de o anumită oră etc.
• Toate acestea ne obligă, ca. la propriu, să ne 
organizăm activitățile „cu ceasul in mină“.

Sub forma sa mecanică, azj atit de fami
liară, ceasul este o invenție modernă. E mai 
puțin cunoscut că ideea „ceasului de mină" a
parține unui mare om de știință — Blaise 
Pascal (1623—1662) — cel puțin așa afirmă unii 
istorici. Chiar dacă certitudinea lipsește, nu este 
de loc puțin probabil ca un om preocupat atita 
de problemele științei și ale vieții, să iși utili
zeze mai bine timpul, cu ajutorul unui ceas 
dispus cit mai comod spre examinare.

Pascal incepuse să simtă această presiune a 
timpului, caracteristică epocii moderne. Evi
dent, in zilele noastre situația este cu totul alta. 
Mijloacele rapide de comunicație ca și intregul 
angrenaj al vieții moderne cer o precizie tot 
mai mare in timp, o eficiență cit mai mare la 
fiecare dintre noi.

Totul se desfășoară in timp și spațiu — este 
o concluzie binecunoscută. Dar ceea ce este 
evident — și totuși mai puțin recunoscut — este 
capacitatea noastră de a fi mai eficienți, prin 
autoeducare. Atunci cind sintem punctuali, 
sintem in primul rind politicoși — respectind o 
regulă elementară. In al doilea rind, respectind 
timpul altuia, care ne așteaptă la o anumită 
oră, incetățenim obiceiul firesc al unei punc
tualități generale' 1ar in cadrul timpului nostru, 
putem lucra mai bine sau mai puțin bine, mai 
mult sau mai puțin, după cum ințelegem să ne 
facem sau nu un program eficient.

Ideea unei planificări a timpului se impune 
astăzi ca ceva de la sine ințeles. Organizarea 
macroscopică a timpului este evidentă : la o 
anumită oră incepe școala, la alta se termină, 
la o oră ne sculăm și la alta ne culcăm etc. 
Distingem și o organizare microscopică, mai 
puțin observată dar foarte importantă. Ce 
facem in timpul orei ? Participăm sau nu ? Ce 

facem in momentele libere ? Cit timp acordăm 
unor lecturi particulare, plimbărilor, exercițiilor 
de gimnastică sau de matematică ? Tot mai 
mult am impresia că această microorganizare 
are un rol foarte mare — cel puțin in viața 
mea. Am evitat intotdeauna pe acei colegi care 
mă făceau să imi pierd timpul, pe cei cere merg 
pe stradă lent, abia mișcindu-se. Din minutele 
ciștigate deplasindu-te rapid. iți clădești o per
sonalitate mai bine informată. in locul orelor 
pierdute sistematic in cafenea, poți gusta din 
plăcerile teatrului, literaturii sau excursiilor 
Pentru că timpul are virtuți cumulative. Mer- 
gind mai repede pe stradă, prind mai ușor 
autobuzul, deci imi pierd mai puțin timp in 
stație. Pregătindu-mă zilnic la matematică și 
fizică. ințeleg mai ușor fiecare expunere nouă. 
Astfel. din minute se adună sferturi de _ oră 
cistigate, adesea bune ceasuri ore devin câști
gul nostru, ca rezultat al unui bun microsistem 
de utilizare a timpului.

Dar, așa după cum observa Boris Rybak, pro
fesor la Universitatea din Caen — Franța, 
alături de microsisteme și macrosisteme. putem 
pune in evidență și megasisteme — cel puțin 
referitoare la evolyția lumii vii. Extrapolind, 
vom observa că și in organizarea timpului 
nostru avem o triplă modalitate de organizare 
Macroslstemul ne este in general dat prin sis
temul căruia aparținem — școală. producție 
administrație etc. Dar microsistemul este cu 
totul la dispoziția noastră. La fel, in mare mă
sură megasistemul ni-I putem propune. Trebuie 
să incercăm să ne cunoaștem și să ne auto
educăm conform unui anume plan gindit pe 
linii mari, de ordinul anilor cel puțin. Voi da 
două exemple din experiența proprie.

in timpul liceului eram conștient că nu sint 
destul de bine dezvoltat fizic. Părinții nu erau 
nici ei prea sănătoși. Atunci mi-am autoimpus 
un program de educație fizică pe care l-am 
efectuat zilnic, timp de decenii. Unele defecte 
fizice s-au corectat și pot spune că am o bună 
sănătate fizică și psihică

La fel mi-am cultivat sistematic capacitatea 
de exprimare și memoria. Am făcut exerciții de 
rostire corectă a cuvintelor, tocmai pentru că 
atunci cind eram copil aveam dificultăți la 
rostirea unor foneme. Toate acestea se inscriu 
in buna utilizare a microsistemului temporal in 
care eram angrenat.

Dar aș putea da exemple și de organizare 
macrosîstemică. Fiind conștient că nu am asi
milat suficient materia din școala de cultură 
generală — după concepția și haremurile mele 
— cu trei ani inainte de bacalaureat am inceput 
să repet singur materia. Mi-am orientat inte
resul megasistemic spre politehnică, cor.siderind 
că acesta corespunde unui optim față de posi
bilitățile mele. Și am inceput ca in vacanțele 
de vară să mă pregătesc sistematic, cu alți prie
teni. mal man, carp fiind buni. doreau să dea 
admiterea tot la Politehnică- Am reuși; eu 
succes 1a probele grele de admitere de la Poli
tehnica din București — la me se cerea mai 
mult la admitere decit se făcuse in liceu, far 
după aceasta, cu o mică intrerupere in care am 
funcționat doi ani la calea ferată, am fost tot 
timpul in Politehnică, mai intii ca StudeT, apoi 
cadru didactic.

Șj astăzi, după ani de zile, am un program 
de activitate și planuri pe termene lungi și 
pe termene mai scurte Cred că pregătirea ma
tematică trebuie să o continui tot timpul, de
oarece matematica esțe un instrument indispen
sabil omului de știință contemporan. in dome
niile in care lucrez — cibernetică *i ’eor:a 
cimpului electromagnetic — alături de multe 
probleme rezolvate, sint foarte multe incă ne
rezolvate. încerc să imi aduc contribuția la re
zolvarea lor, in cadrul unei munci care pentru 
unele cazuri se intinde pe zeci de ani.

Mereu putem beneficia de progresele tuturor 
ramurilor științei, organizindu-ne mai bin*
munca. Televiziunea și radioul ne oferă posibi
lități vaste de autoeducare. La fel numeroasele 
volume publicate de editurile noastre. Tehnica 
electronică de calcul ne pune la dispoziție o 
nouă unealtă care ne dă mari posibilități. in 
cadrul unuj megasistem, trec azi la rezolvarea 
cu calculatorul, a unor probleme la care am 
dat soluția analitică cu două decenii in urmă 
Ceea ce inainte se putea calcula manual in 
citeva zile, acum cu calculatorul se determină 

. in citeva minute, uneori chiar mai rapid.
Deși timpul se desfășoară fizic Ia fel pen

tru toți pămintenii. totuși timpul psihologic are 
valori cu totul diferite, după modul in care noi 
reușim să ne integrăm unui ritm sau altuia. 
Depinde de noi ca să trăim mai intens, inte- 
grindu-ne unui sistem de valorificare supe
rioară a timpului la nivelul nostru, la nivelul 
microsistemului propriu. Personal, pledez pentru 
un tineret cu viziunea clară a tuturor sistemelor 
in care se incadrea2ă. Numai prin buna intre- 
buințare a timpului putem deveni noi inșine, 
scoțind Ia suprafață acele valori potențiale, 
care altfel nu se vor manifesta niciodată.

Prof. CONSTANTIN MICU, Bucurați:
„Regret, tovarășe redactor, că pină veți ajunge la 

întrebarea pe care vreau să v-o pun fi la care m-aș 
simți onorat să-mi răspundeți va trebui să parcurgeți 
rindurile destul de numeroase ale scrisorii mele. Re
gret, da n-am altă sduție...

Locuiesc ca alte sute de mii de bucureșteni alitun 
sau aproape de un șantier. Nu-i meritul și nici cina 
mea. Plăcerea de a prici de la doi pași siluetele ele
gante ale macaralelor și, deopotrivă, oful de a mă în
china aspiratorului, ca in fața unui atotputernic zeu 
al apartamentului, le datoreze simplului fapt că pre
tutindeni se construiește. îmi cunosc ori, cel puțin, nu 
refuz efortul de a-mi cunoaște vecinii temporari, con
structorii unei opere trainice, oame^^ii șantierului. Citi 
oameni — tot atîtea motive in care patern descifra pre
zența lor pe șantier, dur, desigur, esențialul constă in 
ideea că, aici, mai mult ea oriunde, brațele de muncă 
au o acută căutare, ccă, aici, pentru cel interesat să 
schimbe o situație perisabilă cu una perenă,
se dobindește rapid o calificare, că, in fine, aici, siste
mul de remunerare tentează, atrage. Dacă însă viața 
unui om este clădită pe muncă, un destin uman înseam
nă infinit mai mult. Șantierul este un nucleu de viață 
socială, trebuie să fie o școală a perfecționării umane. 
Pe șantier, un tinăr ss califică într-o meserie cu nume 
concret (zidar, betonist, dulgher ți totodată trebuie să 
fie stimulat să se șlefuiască spiritual, societatea noastră 
avînd ambiții mai mari decit aceea ca tinărul să devi
nă un hun meseriaș : el e necesar să devină și un bun 

ccttțeerx
Recitesc ce am scris pină aici fi-mi dau seama că 

n-am făcut decit să rqpet lucruri îndeobște cunoscute. 
Și totuși nu-mi rine să le anulez, ne
voia să reamintesc că ceea ce ar? o valabilitate prin
cipială ți, în cea mai mare măsurii practică, cunoaște 
și excepții. Iar excepțiile sint mai puțin știute.

Cititor al rubriceloi de fapte diverse, m-a frapat 
faptul de a fi constatat că un număr deloc neglijabil 
dintre cei ce încalcă regulile de comportare civilizată, 
făptuind fapte reprobabile, sint tocmai tinerii cu un 
domiciliu instabil in oraș, angajațu vremelnic ai unui 
șantier. Nu-s statistician, dar în acest caz, și fără pre
tenția de a exprima generalul prin particular, m-am ha
zardat să alcătuiesc un calcul din care reiese că mai 
bine de jumătate din cei ce devin „erori" unor fapte 
antisociale, tint lucritton pe șantiere de aondtrucții, oa
meni proveniți din mediul rural și avind pe șantier o 
situație provizorie. Concluzia nu-i decît una singură : 
că pe aceste șantiere munca de educație se află și ea 
într-o situație de provizorat. Vă întreb — fiindcă, iată, 
am ajuns și la întrebarea cu care v-am amenințat la 
început — oare, intr-adevăr, să nu poată face șantierul 
nimic mai mult spre a-și merita alături de titlul de o
noare de constructor al unor edificii, fi pe acela de mo
delator al unor destine umane 

La prima vedere, s-ar 
părea că n-avem de unde 
să-i cerem mai mult șan
tierului. Are o existență 
limitată. Lucrează cu foar
te mulți oameni angajați 
pe o perioadă scurtă de 
timp. Ca să inchege ceea 
ce se cheamă un autentic 
colectiv, funcționind ca o 
formă superioară de școa
lă a educației civice, de 
tribună a opiniei publice, 
n-are efectiv vreme, nu
mai naivii putând pretinde 
că e suficient ca niște oa
meni să muncească lao
laltă și in*numele acriuiaș 
scop, pentru ca gropul lor. 
mai mare sau mai mic, că 
primească in mod automat 
numele de colectiv. La 
prima vedere, situația deci 
ne apare fără ieșire. Dar, 
din fericire, nu-i așa. Chiar 
și șantierul cu existența 
cea mai efemeră, lucrând 
cu oamenii cei mai gră
biți să-și incaseze dreptu
rile și să se intoarcă aca
să, are capacitatea de a-și 
face simțită autoritatea 
morală, prin cadrele sale 
permanente, prin muncito
rii, tehnicienii, inginerii 
săi nu doar cu o stabili
tate teritorială, d și etica. 
O spun cu oscul (atiiț : 
bucuria) de a fi contrazis, 
că aproape nimeni nu se 
ocupă de ceea ce se in- 
tămplă cu „sezonierii” șan
tierului, după orele lor de 
muncă — și cum căminul 
sau gazda la care locuiesc

aceștia sint departe de a 
constitui un mediu fami
liar, atracția circiumei, a 
vagabondajului (surse prin
cipale ale abaterilor de la 
normele de conduită so
cială) se face evidentă. 
Desigur, orașul oferă nu
meroase posibilități de 
destindere civilizată — ci
nematografe, teatre, case 
de cultură, expoziții — dar 
incă puțini dintre cei des
pre care vorbim au obiș
nuința • frecventării unor 
asemenea localuri, ceilalți 
trebuie indemnați spre 
ele, ajutați să le găsească, 
să prindă gustul lor. Să nu 
fie oare in stare cadrele 
de bază, permanente, ale 
trusturilor de construcții 
să-și asume sarcina de 
ghizi, de indrumători ? 
Nu-mi vine să cred. Și nu 
pentru că am eu ceva de 
Toma necredinciosul, ci 
pentru că am văznt (lu- 
crănd eu insumi , odinioa
ră, pe șantiere, bătind apoi 
cu pasul mii de kilometri 
pe teritoriul șantierelor) 
destui oameni care, asu- 
mindu-și această sarcină, 
constatau e inșiși că pot 
făptui minuni. Așadar, 
răspunsul la intrebare nu 
poate fi decit acesta : șan
tierul poate face mult mai 
mult, are cu cine face mai 
mult, pentru ca. alături de 
titlul de onoare de* con
structor al unor edificii, 
să-și merite pe deplin și 
pe acela de modelator al 
unor destine umane.

CORNeL GHIU. :

„Stimate tovarășe.
vă scrie un om die 30 de ani. căsătorit și care are w 
băiețel de 4 ani. încerc o mare durere. în viața mea 
de familie s-a produs o wptură, căminul meu esse gata 
să se destrame. Am făcut o mare greșeală, am săvirșit 
un act antisocial și mi-am primit pedeapsa, fiind un 
timp privat de libertate. Dar iată că, into*ându-mă 
acasă, sint din nou pedepsit. Mă pedepsesc socr^, cum
nata mea și ahe rude de-ale soției. Ei au influențat-o 

să se despartă de mine. Deși ne înțeleageam bine, deși 
soția mea putea să-și dea seama că am tras toate Învă
țămintele din greșeala săvîrșită și că n-o voi mai re
peta-o niciodată, lăsîndu-se influențată de rude, m-a 
părăsit. Pe mine și pe copil. Și eu fac parte dintr-o 
familie care a rămas fără un părinte, de la vîrsta de 
un an tint orfan de tată și știu cit de greu mi-a fost 
să trăiesc. Mă gîndesc la Florin, la fiul nostru. Din ia
nuarie, de cind soția a plecai de acasă a rămas numai 
cu mine. Mă întreabă mereu : Mămica mea nu mai 
vine ? Mi-e dor de ea, tăticule 1 Sau imi spune : Eu 
de ce n-am o mămică așa cum au ceilalți copii ? In 
fiecare zi mă plimb cu fiul meu și cind vede cite o fe
meie care seamănă cu soția mea, o ia de mină și mă 
roagă s-o iau acasă... Spuneți-mi vă rog : Nu poate fi 
iertată greșeala unui om ? De ce trebuie să sufere și 
copilul nostru

_ A V V

CURIERUL NOSTRU DE SIMBATĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IASI

Nu știu mai mult decit 
ceea ce am citit in scri
soare. Adică știu prea 
puțin. Nu pot discuta de- 
cit in principiu. Și, in 
principiu, ai dreptate. Nu 
poți fi pedepsit de două 
ori pentru aceeași mă. 
Caut să gindesc un pic 
asemenea soției dumitale 
și mă ciocnesc de ilogi
că. Dacă te-a părăsit 
fiindcă n-are incredere că 
intr-adevăr ai tras toate 
consecințele din fapta re
probabilă comisă, atunci 
cum de-ți lasă copilul ca 
să te ocupi de educația 
lui ? Asta mi se pare că 
trebuie să clarificați in 
primul rind.

ȘTEFAN GÎRBU, 21 
de ani, tehnician, Birlad.

Mă intrebi de ce tele
viziunea a scos din pro
gram concursul „Intre 
metronom și cronometru, 
de ce a dispărut din pro
gramele radioului alt con
curs, „Drumeții veseli" și 
de ce, in general, aseme
nea tip de concursuri sint 
in scădere. Nu-s in măsu
ră să-ți răspund ce moti
ve a indemnat Radiotele- 
viziunea să-ți răpească — 
te citez — „una din ma
rile plăceri”. Te servesc 
cu un punct de vedere 
personal. in ce mă pri
vește, nu fac parte din 
corul celor ce cintă sere
nade sub balconul con
cursurilor de genul „Cine 
știe, ciștigă". Nu-i prima 
oară cind mă declar in 
dezacord cu ele și, pro
babil, aceasta nu va fi ul
tima. Din pricina lor 
mi-am pierdut, atita cit 
bănuiam că-1 am, simțul 
umorului. in loc să mă 
tăvălesc de ris, văzând un 
afiș anunțind un concurs 
..deschis tuturor iubitori
lor de frumos” (sic !) care, 
la o paradă a modei dO- 
leau să fie chestionați in 
privința istoriei șlitului și 
să-și expună public cu
noștințele privind inventa
torul pantalonilor cu man
șetă ori al butonierei 
false, m-a trecut un fior 
rece pe șira spinării. Xu 
vreau să mă ințelegi gre
șit. Ideea de concurs este 
salutară și cred sincer că 
unele din aceste concursuri 
iși vădesc o utilitate fără 
renroș. știu cit de valoros 
este spiritul de emulație și 
sint gata să argumentez, 
dacă cineva mai simte ne
voia, că spiritul competi- 
țional se numără printre

valoroasele fenomene eti
ce și civice, intreținin- 
du-ne flacăra autodepăși- 
rii, verifieindu-ne stadiul 
unei anumite pregătiri etc. 
imi scot pălăria in fața 
concursurilor profesionale, 
in care șoferi, tractoriști, 
țesătoare iși demonstrează 
măiestria, premianții do
vedind fără drept de apel 
că au ajuns la o autenti
că virtuozitate in profesia 
lor. Aplaud, deși nu chiar 
Îună la Inroșirea patae-
or, și concursurile de fe

lul olimpiadelor școlare. 
Sint utile prin caracterul 
lor selectiv, in condițiile 
in care, la noi, testele de 
capacitate sint, din păcate 
o pasăre rara. Dar ce vor 
să demonstreze concursu
rile care, aducind un 
candidat in fața unui 
microfon, a unor reflec
toare și a unor rude aflate 
in sală, i se adresează a
cestuia tot soiul de intre- 
bări, de la anul, luna și 
ziua nașterii lui Frederic 
cel șchiop și pină la ora
șul, strada, numărul casei 
unde cutare compozitor a 
scris un concert pentru 
piculină și două oboaie ? 
Cei ce dau asemenea răs
punsuri nu vor reuși in 
vecii-vecilor să facă dova
da unei temeinice culturi 
— se pare că, după unii 
autori, a fi cult mai in- 
seamnă și altceva decit a 
ști că, de pildă, Creangă, 
avea nici mai mult nici 
mai puțin de zece mo
tani — ci doar că sint po
sesorii unei bune memo
rii mecanice. Ei și ce-i cu 
asta ? Orice om cu puțină 
ambiție și cu foarte mult 
timp de pierdut poate, 
insușindu-și un abil sistem 
memotehnic, să retină un 
număr apreciabil de date, 
termeni, expresii, titluri, 
nume ș.a.m.d. si să le de
biteze mai mult sau mai 
puțin emoționat, mai mult 
sau mai puțin decis dacă 
să se oprească mai devre
me sau mai tirziu Acesta 
este adevărul gol-goluț, 
chiar dacă sint numeroși 
cei cărora nu le displace 
distracția respectivă, dind 
năvală să ocune un loc de 
suporter in sălile de con
curs, chiar daca nu-s ou- 
țini nici cei ce se declară 
de acord să invețe intr-un 
timD record tot ce se poa
te ști despre practicarea 
baletului la eschimoși, ori 
despre nuanțele de gri ale 
unui pictor care a traver
sat o perioadă albastră...

VIORICA CIOBANU, elevă Liceul agricol „Ion Io- 
nescu de la Brad", Roman :

„Cu toate că sint abia în anul I, totuși eu am mate
rial pentru alcătuirea unui 
mult nu insist asupra lui, 
sat: să-l încep sau să-l las

incepe! neintirziat, deși 
era cazul să-l fi și termi
nat pină acum. Nimic 
mai simplu decit să scrii 
un roman in două volu
me, cind ai o experiență 
de viață ca a ta. De ase
menea, foarte bine faci că

roman în două volume. Mai 
vă rog doar să-mi dați un 
pentru mai tîrziu

nu insiști mai mult asu
pra romanului, adică, ai 
vrut să spui că nu-mi 
povestești nimic despre el. 
Numai cine n-a fost ro
mancier nu știe cit de 
ușor se fură ideile 1

ALEXANDRU GHEORGHE, 21 de ani, Rețlța i
„Vă supun o problemă ceva mai apart: trăiesc tn- 

tr-un oraș unde numărul fetelor este sensibil mai mic 
decit al băieților. Nu cunosc explicația, însă am o so
luție. în Reșița există două școli pr^esionale cu speci
fic industrial, școli care în fiecare an scot promoții de 
ucenici. Aceștia sin^ obligați prin contractul încheiat cu 
uzina să se stabilească în oraș, să lucreze adică in Re
șița, deși ei nu-s numai din Reșița, ci vin din aproape 
toată țara. In același timp, nu există nici o școală pro
fesională specifică fetelor. Dacă s-ar înființa o asemenea 
școală, prin ea multe fete ar rămîne in oraș. Mie mi se 
pare o soluție. Pentru că, să știți, problema lipsei de 
fete în Reșița nu-i o glumă".

Convins și eu că pro
blema lipsei de fete in 
Reșița nu-i o glumă, pu
blic propunerea ta. Nu-mi

SEVER ALECU, 27 de

dau seama dacă-i chiar o 
soluție, dar ca propunere 
mi ' se pare judicioasă.

ani, contabil, Suceava i
„...Se vorbește despre ex^^ența unei „profesii de pă

rinte". Se vorbește, cu alte cuvinte, despre calitatea de 
părinte ca despre ceva sinonim c^t o ocupație, cu o 
meserie. Dar cum te califici în această profesie ? E o 
întrebare pe care v-o punem soția mea și cu mine, 
fiind părinții unui copil pe care vrem să-l educăm c^t 
mai profesional posibil, adică foarte bine. După părerea 
mea, așa cum nu te naști cu cun^ș^nfe de sudură sau 
de strungărie, și pentru a ajunge sudor sau strungar 
trebuie să te califici, să înveți sudura și strungăria, tot 
așa nu te naști cu cunoști^e despre educația copiilor 
și trebuie și în acest domeniu să te califici, să înveți. 
Cum însă ? Cu ajutorul cui ? Cel dornic să îmbrățișeze 
o meserie „clasicO1 urmează o școală profesională sau 
se califică la locul do muncă. Unde se face însă califi
carea în meseria de părinte ?u.

Deocamdată această ca
lificare se face numai la 
locul de muncă, adică... 
acasă. Mai citind o re
vistă ori o carte de popu
larizare a pedagogiei, mai 
ascultind o emisiune pen
tru părinți, dar. desigur, 
in primul rind, ghidin- 
du-te după propriul tău 
bun simț. Poate insă că

ar fi utile și niște cursuri, 
eventual inițiate de casele 
de cultură, pentru părin
ții tineri. Sau poate că și 
există atari cursuri, dar 
habar n-am eu de existen
ța lor. Nu știu cit de mult 
pot ajuta. Ceea ce-i sigur 
este insă că rău n-au cum 
să facă.

GAVRILA IONAȘ, Teleorman.

Ți-am citit scrisoarea cu 
o reală plăcere. Din prici
na dimensiunilor ei, re
gret, n-o pot publica. Am 
reținut insă din multele 
probleme pe care le ridici 
cea referitoare la „tinerii 
care nu-și acceptă infrin- 
gerile", cu alte cuvinte nu 
știu să piardă intr-o anu
mită situație din viață, fie 
că e vorba de un examen 
netrecut, de o profesie 
spre care s-au indreptat 
in mod eronat, fie că e 
vorba de destrămarea 
nedorită a unei iubiri. A 
ști să depășești un eșec e 
o știință care merita sa 
fie deprinsă. Toți laurii, 
toată cinstea invingători- 
lor 1 Nimic mai omenesc, 
nimic mai etic decit să 
vrei să invingi. Ne intre- 
cem cu alții și cu noi in- 
șine in competiții de o via

ță sau de o singură zi, 
flacăra voinței ne-o intre- 
ține perspectiva victoriei, 
clipa aceea fără egal care 
ne cheamă, ne suride din 
depărtai e și, nu o dată, ne 
amețește ca un vin prea 
tare. Așa stind lucrurile — 
și așa stau 1 — s-ar părea 
că printr-un contrast pro
pus de logică, nimic n-ar 
fi mai puțin omenesc, ni
mic n-ar fi mai puțin etic, 
decit să fii silit să sorbi 
din cupa unei infringeri. 
Dar nu, din fericire nu 
calcule abstracte de logică 
guvernează mișcarea noas
tră interioară. Sint gata șă 
folosesc aceleași expresii 
euforice și in acest context 
care s-ar părea că le res
pinge : Toți laurii, toată 
cinstea celor care știu să 
piardă ! Demn! Bărbătește!

Pe simbăta viitoare I

fncmo
ELIBERAREA (seriile IV-V : 

rulează la Patria (orele 9.30; 13: 
16,30, 20).

BATR1NI1 BANDIȚI : rulează la 
Lumina (orele 9; 11 1S;' 13.30: 16; 
18,30; 20,45).

PROGRAM DE DESENE ANIMA
TE rulează la Capitol (ora 9,30).

COPIII CĂPITANULUI GRANT . 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30. 16. 1H,3U. 21) Grădina Festi
val (ora 20).

CIND LEGENDELE MOR ru
lează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21),
Favorit (orele 9.15, 11.30. 13.45, 16; 
18.15. 20.30) Stadionul Dnamo 
(era 20) Grădina București 
(era 20).

cjt'Rian porumbescu : ru
lează la Capitol (orele 12,30; 
16.15. 119.15), Modern (orele 9;
12,30. 16 19,15) Grădina Capitol
(ora 20) Grădina Modern (ora 20).

ULTIMUL CARTUȘ : avanpre
mieră : rulează la Scala (ora 20).

ROND DE NOAPTE . rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16,15). 
Stadionul Dinamo (ora 20.15).

BARIERA : rulează la Cosmos 
(ora 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI • rulea
ză La Luceafărul (orele 10; 14 30; 
19) Grădina Luceafărul (ora 20). 
Aisnele Romane (ora 20)

CEAȚA rulează la Central
(orele 9; 11,15; 13,30: — La ora
17,30 Gala filmului documentar 
romănesc — 20,30). Melodia (orele 
9; 11,13; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

VERONICA : rulează ia Doina 
(orele », 11; 13; 15; 18.30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20).

FATA BATRINA rulează ta 
Gav ita (orele 9. 11.15: 13 30; 16; 
18 15; 20.30)

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—20.15 
tn continuare)

ACEA PISICA SĂLBATECĂ : 
rulează la Excelsior (orele 9. 11.(5; 
13.30' 16 18.30, 20.45) Gloria (orele
8.30; 11: 13 30: 16. 18.30; 20 45).

NEAMUL SOIM A PEȘTILOR :
rulează la Mușilor (orele 15.30: 19), 
Grădina Moșilor (ora 20).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează la Volea (orele 10: 13: 16;
19) Arta (orele 15,30: 19) Grădina 
Arta (ora 19.45).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Munca (orele 16: 18;
20) .

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE rulează la Buzeșt! (orele 
9 . 11 15: 13.30; 16; 18,15. 20 30). Gră
dina Buzești (ora 20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Floreasca (orele 15 30. 19).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR ; 
rulează la infrățirea (orele 15.30; 
18).

LA PATRU PAȘI DE INFINIT : 
rulează la infrățirea (ora 23,15).

CE SE INTIMPLA DOCTORE ? : 
rulează la Aurora (orele 9; 11.15; 
13 30. 15.45; 18; 20.15). Tomis (ore
le 9; 11 15: 13.30. 15.45; 18.15. 20.30), 
Flamura (orele 9: 11.15; 13.30: 16: 
18,15, 20.30). Grădina Aurora
(ora 19.45). Grădina Tomis (ora 20).

EOLOMEA : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18).

PROCESUL ALB : rulează la U
nirea (ora 20,15).

ȚARA SALBAT1CA : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13 30; 16;
18,15, 20,30) Vitaa ( orrle 1 5543; 18; 
20.30), Grădina Vitan (ora 20).

TECUMSEH ; rulează la Giu- 
lești (orele 15.30, 18; 20.30), Pro
gresul (orele 15.30; 18: 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Bucegi (orele 
1S.30: 18 20.30) Lira (orele 15,30:
18, 20.30) Grădina Bucegi (ora 
20). Grădina Lira (ora 20).

RAPORTUL AGENTULUI 36 : 
ruleaiă la Ferentari (orele 15.30:
17.45) .

CARTIERUL VESELIEI : rulea
ză la Ferentari (ora 20).

ORGANIZAȚIA rulează la Co- 
trocem (orele 15.30: 18; 20,15).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
IN PARADIS : rulează la Miorița 
• dele 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18,15:
20.45) Grădina Select (ora 20).

ADIO. PETERSBURG : rulează 
la Pacea (orele 16; 18).

FACEREA LUMII : rulea’ă la 
Pacea (ora 20).

COWBOY rulează la Popular 
(orele 15.3^: 1«: 20 15) Rahova (o
rele 15,30; 18).

FRONTUL NOMAD s rulează Ia 
Cosmos (orele 16; 18).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 19).

INIMA NEBUNA NEBUNA OE 
LEGAT (orele 10; 12: 14), STAN 
ȘI BRAN SCAPA DE NECAZURI 
(ora 20,30), FRA DIAVOLO (orele 
16,30: 18,300, rulează la Cinemateca 
„Union".

S1MBATA, 26 MAI 1913

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană.
9,30 A fost o dată ca niciodată... 
„Secretul pantofiorului de aur“ (I) 
— film artistic — producție a stu
diourilor poloneze. 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10,10 De vorbă cu 
gospodinele. 10.30 Selecțiuni din e
misiunea „Seară pentru tineret**. 
11,20 Roman foileton : „Femeia in 
alb**. Producție a studiourilor de 
televiziune franceze 12,35 Cărți și 
idei. 13,05 Telejurnal 16.00 Telex- 
16,05 Campionatele balcanice de 
volei : Romănia — Bulgaria (fe
minin). Transmisiune directă de la 
Timișoara. 17.30 Emisiune in limba 
germană. 19,15 Publicitate. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul inainte de termen — cau
ză a intregului popor. 20,00 52 de 
inițiative in 52 de săptămini. Cali
tatea produselor — o problemă de 
demnitate și patriotism — iniția
tivă a colectivului Fabricii de 
postav Buhuși. 20,15 Tcle-enelelo- 
pedie. 20,55 Film serial ..Mannix". 
21.40 Avanpremieră. 21.45 C-ntece 
de pe Someș cu Maria Butaciu. 

22.66 Telejurnal. 22.26 Pe platoul 
de distracț- — Gala lunii mai. 
23.40 Campionatele balcanice de 
volei Romănia — Bulgaria (mas
culin) Selecțiuni inregistrate de 
la Timișoara.

programu'l n

16.00 Agenda. 16.10 Armonii inti
me. 16.35 Azi și miine — emisiune 
de informare culturală la zi. 16.45 
Avanpremiera. 16.56 Publicitate. 
17.00 Clntece și iocuri populare.
17.30 Reporterii noștri peste ho
tare. 17.50 Film artistic : „Șansa"1 
— producție a studiourilor cine
matografice cehoslovace.

DUMINICA, 27 MAI 1973

PROGRAMUL I

8.00 Gimnastica pentru toți. 8.10 
Pentru sănătatea dumneavoastră. 
8.20 Cravatele roșii... din județul 
Bihor. 9,50 Viața satului, li,00 E
misiunea in limba maghiară. 10,06 
De strajă Patriei. 13.00 Album du
minical. 14.00 Fotbal : U.R.S.S. — 
Franța — selecțiuni inregistrate de 
la Moscova. 16.30 Film serial pen
tru tineret : Tunelul timpului. E
pisodul vm — „Răzbunarea lui 
Robin Hood-. 17.30 Fotbal : Roma
nia — R.D. Germană — prelimi
nariile Campionatului Mondial — 
transmisiune directă de la Stadio
nul „23 Aug^ut^t*. 19.15 Avanpre
mieră. 19.20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. Săptămina politică inter
nă și internațională in imagini. 
20,00 Reportaj filmat : Vizta Pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Romănia, 
Nicolae Ceaușescu in Valia și 
San Marino. 20.45 Soliști indrăgiți 
de muzică populară. 21,00 Film ar
tistic : .Taxiul" — producție a stu
diourilor cinematografice poloneze.
22.30 Telejurnal. 22.40 Duminica 
sportivă : Fotbal — Cehoslovacia— 
Anglia. Selecțiuni inregistrate de 
la Praga.

PROGRAMUL D

11,60—10,M Comcertul Orchestrei 
Simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu". 20,45 Caleidoscop cultu- 
ral-arUJtie. Emnune de informa
ție și actualitate literară, teatrală, 
cinematografică ți plastică. 21,80 
Opera In studio. Logodnă la mi
nă știre. 21,50 Teiex tehnico-științi- 
fic. 22.10 Film serial Mannix — 
reluare.

STMBATĂ, 26 MAI 1973

România - film prezintă filmul pentru copii și tineret

Opera Romănă : ION VODĂ CEL 
CUMPLIT — ora 19,M: Teatrul 
de Operetă : SPUNE, INIMIOARA. 
SPUNE — ora 19.38; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale” (Sala Co
media) : DULCEA PASARE A 
TINEREȚII — ora 20; (Sala Stu
dio) : DESPRE UNELE LIPSURI 
NEAJUNSURI ȘI DEFICIENTE 
TN DOMENIUL DRAGOSTEI — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (Schitu Mfigureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA - ora 20; 
Teatrul .,C- I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE —
ora 19,30: (Sala Sfudio) : BARB ATI 
FARA NEVESTE — ora 28; Tea
trul de Comedie : DISPARIȚIA
LUI GALY GAY — ora 20: Tea
trul Mic : DUPĂ CĂDERE - ora 
19 30: Teatrul Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19.30: Teatrul 
„C. Trnasc4, (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVTNTUL - ora 
19.30; (Sala Victoria) : TRASNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19.38; 
Teatrul , Ion Vasilescu- : DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă" : HARAPNI
CUL FERMECAT — ora 16; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
NINIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
(Sala Academia) : UN BAIAT TS- 
TET SI UN REGE NATAFLET - 
ora 17; Ansamblul „Rapsodia 
Romănă- (la Sala Palatului) ’ 
SPECTACOL FOLCLORIC EX
TRAORDINAR - ora 19,30; Cir
cul de Stat • ARENA '73 — Spec
tacol Internațional (matineu pen
tru elevi ora 18); 19,30.

O producție a Casei de Filme Cinci
Scenariul : Geta Doina Tarnavschi, Petre Luscalov ; ecranizare după romanul „Ostrovul lupilc^r" de 
PETRE LUSCALOV, Un film de Gheorghe Naghi, in colaborare cu Geta Doina Tarnavschi ; imagi
nea a Dan Platon, muzicc: Dumitru Capoianu, de^c^o^run : Guțâ Știrbu, costume: Oltea lonescu. 
cu : Gabriel Nacu, Horia Zugrâvescu, Amza Pellea, Emanoil Petruț, Lazâr Vrabie, Ion Marinescu, 
Mircea Anghelescu, Paul loachim, Nucu Pâunescu, Mihai Mereuțâ, Constantin Rauțchi, Emil Hossu 
și Gheorghe Naghi,
Film realizat in studiourile Centrului de producție Cinematografica „București*.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiaie Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis președintelui Israelului, 
EPHRAIM KATZIR, următoarea telegramă :

Cu prilejul Instalării Excelenței Voastre în înalta funcție de 
președinte al statului Israel, vă adresez sincere felicitări, pre
cum și urări de pace și prosperitate poporului isratllanL

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

PRIMIRE LA
C.C. AL P.C.R.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer. 
a primit, vineri la amiază, pe 
prof. dr. Karl Heinz Sohn, se- 
eretar de stat la Ministerul Fe
deral pentru Colaborare Econo
mică din R. F. Germania, cars 
<e află In țara noastră la invi
tația Ministerului Comerțului 
Exterior.

★
Vineri după-amiază. președin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe Abdol Azim Valian, ministrul 
cooperativelor și afacerilor ru
rale din Iran, oare se află in țara 
noastră, la invitația Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare șl Apelor.

In timpul întrevederii, des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate proble-

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri dimineața, pe 
Gabriel Hauge, președintele lui 
Manufacturers Hanover Trust 
Company din New York, și pe 
William Blake, prim-vicepre- 
ședinte, care fac o vizită în țara 
noastră.

La primîr*. desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate, au 
participat Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, și Vasile

*

★

în timpul întrevederii, desfă
șurată intr-o atmosferă cordială, 
au fost sbardatt probleme pri
vind dezvoltarea în continuare 
a relațiilor comerciale și de co
laborare economică dintre Ro
mânia și R. F. Germania.

A fost prezent Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București.

♦
me ale dezvoltării agriculturii 
ai a localltățiicr rurale, ale a- 
dlrelrll eao^<a-ării șl colaboră
rii dintre ■amâria ai Iran în 
domeniul agriculturii.

La convorbire a luat parte 
Angelo Mkujeecu, ministrul a- 
grl cult urli, Industriei AHmen- 
tare și Apelor.

A fost de față Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

★
Voloșenluc, președintele Băncii 
Române de Comerț Exterior.

A fost prezent Robert Mar
tens. însărcinatul cu afaceri nd- 
interim al S.U.A. la București.

In cadrul convorbirii care a 
avut Ioc cu acest prilej eu fcx 
abordate probleme privind ex
tinderea colaborării si cooperării 
reciproc avantajoase !r. dome
niul economic <: al relaț: slot fi- 
rarciar-b*neare

'15 ani de la
constituirea

Asociației 
de prietenie

sovieto-română
Aniversarea unui deceniu *1 

Jumătate de la constituirea 
Asociației de prietenia lovifto- 
ramâră, a fost marcată, vineri 
după-amiază In Capitală, prin- 
tr-o adunare festivă organizată 
la Casa prieteniei romăro-a*- 
vielletl

La adunate au participat to
varășii Maria Groza, vicepre
ședinte al Maeii Adunări Națio
nale, Mihail ■O81aru, membru 
al C.C. al PCR.. preșe^’ir*e!? 
Ccnsiilului General ARLC S. 
academicienii Petre Coertmti- 
n eseu-lași șl lorgu lotda», 
vicepreședinți «I CoMCtulai 
general ARLUS, Diu-ăt™ Tue- 
cuș, adjunct de șef de seepe la 
C.C. <1 PC.R., funcționar, 
perioti din MAE, precum 
V.I. Drozdenko, amtaesar 
Uniunii Sovietice la Buciureeu

Constituirea în urmă cu ÎS eni 
a Asortației de prietenie aorte- 
to-română constituie un momen.t 
important In cronica prieteniei 
ramâra-tovletlce. a «p’Ji In cu- 
vîntul său Mlhati ■alși*m;. re
prezintă expreaia rie a eelați- 
iloe tradiționale de prietenia, 
solidaritate șl colaborare maiti- 
lateeală statornicite Intre P.C.R 
șl P C.U.S., Intre onaraea:e ai 
țările noastre, relații b*za-e p* 
comunitatea orlnduirli aae‘i*l♦l 
* Ideologiei si telurilor furd*- 
mtrt*lt1 pe principiUe maexism- 
|trlriimalui și internați oe*1U- 
mulul proletar.

Suhllrilrd că România situaa- 
aă în mod ltatatrie In centrul 
politicii sale externe Prieter.U 
ți colaborare* cu toate at*t^i.e 
lociallste, preocuparea neabătu
tă panteu extinderea și adln- 
elrta continuă a legăturilor 
eofflâro-lovletlet. vorbitorul a 
relevat perspectivele largi pen
tru’ r^voltarea acestor relații 
deschise de lrt1lnl^ilt și con
vorbirile dintre conducătorii de 
partid ți da stat al României si 
Uniunii Sovietice, precum și de 
Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală. in
el ie'at intre cele două țâri.

Dînd o înaltă aprecire r*lati- 
de prietenie feățeascl din

tre popoarele șl statele noastre 
aaelalistt, ambasadorul UmIum’’ 
Sovietice la București. V. I. 
Drozdenko, a spus: Noi Mir- 
terr mlndri că inspiratorii dez
voltării șl perfecționării acestei 
prietenii sînt partidele noastre 
comuniste. Azi constatăm cu 
bucurie că Asociația de priete
nie sovieto-ramâră. și Asocia
ția română pentru legaturile de 
prietenie cu Uniunea .Sovietică 
(ARLUS) contribuie, pfln activi- 
tatta lor multilaterală, 1s adân
cirea și lărgirea relațiilor oo- 
vleto-romârt, la dezvoltarea 
contactelor între organizațiile 
obștești din cele două țări, aduc 
un aport util la întărirea prie- 
ttrlti frățești dintre popoare'-* 
Uniunii Sovietice și României.

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru «1 Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiilu- 
lui Culturii șl Educației Socia
liste. a primit, vineri la amiază, 
delegația culturală din Republi
ca Populară Democrată Coreea
nă, condusă de Li Miăn Sang, 
membru al C.C. *1 “ ............
Muncii din Coreea, membru al 
Biroului Permanent al Adună
rii Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, vicepreședinte a] Fe
derației pentru literatură șl ar
tă, președintele Uniunii Com- 
pazi1ta^llar1■ care face o vizită In 
tara noastră. în cadrul întîlnlrli 
au fo«t discutate unele aspecte 
ale dezvoltării culturii în cele 
două târî, precum și ale schim
burilor culturale ramâno-eare- 
ene.

Partidului

Vineri, 25 mal, a sosit în țara 
noastră . McKinley A. Deshield, 
secretarul general al partidului 
The True Whig Party din Libe
ria, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român face o vizită de 
prietenie |n Republica Socialis
tă România.

La aeroportul Otopenj se
cretarul general al partidului 
The True W'hig Party a fost ln- 
tlmplnat de tovarășii Emil Dră- 
gânescu, membru al Comitetului 
Executiv aî 
fan Andrei, 
P.C.R.

C.C. al P.C.R., Ște- 
sectetae al C.C. al

Gheorghe Râdulea-Tovarășul _
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit, vineri la 
amiază, delegație Uniunii Coo- 
perajvelor Agricuie Ratffei- 
vm- di~ Austria; condusă de 
Rar! Hofstetter, x^eprcședi^te 
al Un j f, deputat, p.-eâediate 
al Comisiei vamale a Parla
mentai ut. rare 1 fteot o vtritâ 
ta țara —-aștri ia invitația U- 
oPunși Naționale a Coop^^tive- 
lor Ar'i.tcăe de Producție.

Au fost abordate aspect* *3e 
d--z — oștirii roeperării si rona» 
rări: dintre KMKH fi AasrB 
fe d: meniul ecoBcrascL

actualitatea
In Piața Unirii din Deva a 

avut loc un original spectacol 
de sunet și lumină intitulat 
„Clrtart Românieii care a re
înviat momente semnificative 
din frămîrtata revoluție pa
șoptistă. Celor mii de
spectatori le-a fost prezentată 
apoi o selecție din cele mai 
frumoase versuri și cîntece re
voluționare patriotice închinate 
acestui eveniment

Un alt moment evocator a 
avut loc la Lupeni. Tinerii din 
oraș au depus coroane și jerbe 
de flori la Monumentul eroilor 
care, cu peate patru decenii în 
urmS au căzut în lupta împotri
va asupririi. Utteiștil au ascul
tat o evocare a tragicelor eve
nimente din 1929 făcută chiar de 
fl«artlclparți la grevă, aflați Încă 
n viață.
Cele două evocări se înscriu 

în sfera acțiunilor de educare 
patriotică inițiate de Comitetul 
județean Hunedoara al U.T.C., 
acțiuni la care ss> adaugă întîl- 
rîrta tineretului ce se va des
fășura duminică la Costești, în 
vecinătatea cetăților dacice din 
martii Orăștiei. sub genericul 
„Vorbește istoria nămintului ro- 
mâreae-| (AL. BALGRÂDEAN).

*
La teatrul dramatic din Bra

șov. a avut loc vineri după- 
amîazi o adur*re festivă la care 
au luat parte un mare nu^r 
d* oameni a* muncii din In- 
trea-rirderlle șl lțrttituțlilt bra- 
ur

RĂMAS BUN, ȘCOALĂ!
LA SHUSH Dl

| CMDRAN |

- Fvwrx eu e 
m ert>« a ar j

topă arilor de Ia 
crohidea^ntralei„ZIUA AFRi^U"
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• Proba ladiriduală feud
alul de floretă; din cadrul 
eonetxiubji international de 
icrină de '.a Sofia, a fost 
efitigată de sportiva român
că Suzana Ardeleana.

• raflacAcrj;»!» Ui terna-
tiiiale âe tec la ă’.e Frarin 

prrg-a—at. pe teveaar&f 
de a R^ .atd Garroa jxl- 
mHe partide din curU n

probei de simplu bărbații 
Campionul român Tle N’âs- 
tase l-a tnttlr.lt pe cehoslo
vacul Jiri Hreb«, pe care 
l-a învis cu 6-2, 6-4.

• în cadrul Jocurilor Bal
canice de vo>! echipa femi- 
nimâ a României a 
cj «:orlll de 3—0 (15—2, 
15—0, 15—fi fcrmațla 
ciei, 1ar cea 
lrtilrllt echipa Turdei,

vies

. Tur-
ma^^ină a 

.lt echipa Turdei, pe 
e*ee a în trecut-o cu scorul 
de 3—0 (15—0. 15—8, 15—3).

RUGBI : Etapa a XXII-a a 
diviziei naționale A progra
mează duminică in Capitală ur
mătoarele partide : Grivița ro
șie — Gloria, teren Parcul co
pilului om 0, Sportul studen
tele — Politehnic» Iași teren 
Tei, ora 9. Tn tară î Universi
tatea Timișoara — Farul ; 
C.S.M. Sibiu — Precizia Săce- 
le ; Știința Petroșeni — Dina
mo ; C.S.M. Suceava — Rul^ 
mentul Birlad. Partidele de ca
lificare In divizia A : Con
structorul București — Agrono
mia Cluj, teren Tel, ora 10,30, 
Chimia Năvodari — U.R.A. Te
cuci, teren Constructorul, ora 
10,30. Semifinalele campionatu
lui de juniori : Grivița roșie — 
S. Sp. nr. 2, teren Constructo
rul, ora fi, Farul — C. Sp. Șco
lar, teren Parcul copilului, or* 
10,30.

HANDBAL s Duminică In 
campionatul republican femi
nin în Capitală : Rapid — Vo
ința Odorheiu, teren Giulești 
ora 10,30, Progresul — Textila 
Buhușl. teren Progresul, ora 
10,30. In țară i Constructorul

Timișoara — Mureșul Tg. 11a- 
reș ; Rulmentul Brașov — 
l.E.F.S. * Lniv. Timișoara — 
Univ. București. In categoria 
masculină, azi in Capitală cu
plajul de pe terenul Dinamo i 
Universitatea — Dinamo Bra
șov. ora 16,45 ; Dinamo — Stea
ua, ora 18 ; Iar mîine, Voința — 
Independența Sibiu, teren Vo-

Cteva componente 
de 25 mai, ultima zl 
pentru promoția '73 
noastre. Pentru ei,
100 000 de elevi, a 
ultimul clopoțel, 
i-a adunat ‘ r
bAncile învățăturii. Vestind nu 
numai ceea ce s-a finalizat ci 
și începutul unei noi etape 
viață, pentru fiecare băiat 
fată. în obișnuința cărora, 
astăzi, uniforma va ține de 
cut. De astăzi, pentru ei, a 
ceput Viitorul. V^at și dorit
din anii copilăriei, la pregătirea 
cărui* iu contribuit cu entu
ziasmul, inteligenta, talentul șl 
conștiința lot ; viitorul care în
cepe sub auspiciile atît de ge
neroase ale societății raaatr■e1
gata să ofere fiecărui tînăr 
multiple căi de împlinire pro
fesională și umană.

T-am urmărit în această zl, 
atît de bogată în teăiri, am atat 
de vorbă cu ei. Și oei cit de 
mari le-au fost emoțiile despăr
țirii de școală, gindueile de vii
tor au fost prezente, vii șl par
că mai intense în atmosfera de 
bilanț pe care au trăit-oi.

...Liceul industrial de eon- 
«trucții de mașini ne. 1, din 
Capitală. Primele oee ale dimi
neții au purtat amprenta ao- 
beietății unei zile obișnuite de 
școală. S-au ținut Încă 
o clasă. Altă dacă se 
atelier, finl«lnd piesele 
lumtM de d.plomâ- 
de lr*emnâtalM noi - lor calități 
d* •mjre•.•cî^. tal: f tați ta pre- 
l-«ăr. prin eKE.-pee. ab«olvtn- 
t:: au rmetai parcă efuZlUritor 
sentimentale Apoi !mâ zâgatu- 
e> *v fost diie de-o 
•TrâLto r- f- pe
— !=s!eertA • expiCaLe 
Nx șefttl s^tsa^-s^ 
V A-â her*Zî^ut^*^—

::er^A-—r ,̂«■t tur
w- W—« •

ale rile! 
de școală 

a liceelor 
aproape 

sunat ieri 
. același care 
timp de 12 ani pe

de 
sau

de 
tre- 
In-

lecții la 
afla tn 
pentru 

Pătrunși

narie. 
pâr^ir: 
M reea
Ne *»- 

ate :er*a 
mor prw-

Înainta de „Marea despărțire1" absolvenții Liceului industrial pen
tru construcții de mașini și-au finisat piesele aparținlnd lucrării de 

diplomă.

fost atft de ocupați fndît, parei, 
ziua de azi ne-a ajuna din 
urmă pe rea^^mțltel..*l

...Trtr-ur alt colț al orașului, 
1* Liceul ,JDr. Petru Groza- 
n-Am găsit prezent! la primele 
ceasuri ale zilei toți absolven
ții- Fetele su«țlre*u probele fi
nale la cursul de ateradactlla- 
gr*fitl mulți băieți se pregăteau 
pentru un ex*mer asemănător 
în meaeriile in care i-a intro
dus școala, in «rele de pregă
tire teh.7tleo-pnoductivi. Liceui a 
hotărit aă alăture diplomei de 
ba^laureat ș: un certificat eare 
să atoce :rLJltrt* lor în diveroe 
peorftsl-l_n:

. Pecîro toti ^iR^l^e^ții Li- 
M- hai Viteazul- a toet 

adje Mtei-rri deanel al șeslz. 
di* “d ie pe<te Tt de ani. In 
2a:* a a-a r^.t Sgj^iaf^r*u.l
de a d^ee mm* dopane țeeeti- 

. - e-ân Ins» et MB da

hdurfa au adunat semnături pt aceste pălâni fan
tezista.

tineri eare absolvă liceul m 
găsește și Adrian Severin, ae- 
cretarul U.T.C. al liceului pînă 
în ultima lut clipă de elev. Și 
cînd ai un «pate acoperit cu 
erl-lrvățătur‘âl ani-efort, ani- 
dAruire, ieșirea în lume poate 
fi anticipată cu o lzbîndă.

...Liceul minier din Petroșani. 
■e^peetirdu-at tradiția. unul 
dintre absolvenți înmlnează unui 
coleg din anul IV o aimbolică 
cheie cu care aă d«obidă, în 
continuare. tainele șutctsalall 
Atrultam discuțiile purtate pe 
pepite și remarcam frecventele 
referiri la viitoarele locuri de 
muncă. „In timpul școlii am 
făcut practică !a mai multe ex
ploatări din Vale* Jiului — ni 
se destăinuie Pmcu î^jrceaa 
Oriunde voi E repartizat mA 
vot s mti e* ■«cshI”* Bodarri 
Laurlar. imul dir. absolvenții cu 
rele mai bune rezultate, ne vor
bea desțre ortzonturJe care 11 
•e dea^id hu și culedte să: : 
frecve! ntam I^stitut^^ui de 
maa a.* PaCro^ani. care pregâ- 
•ece și aabmgmerll

. A^rr^i ai^l» e. absolvent *1 
Licruiu: de c^mrttrjtfii civile
din Timișoara, «oc^te^e câ îna
intea diplomei de bacalaureat 
scoala i-a dat atestatul certitu
dinii : ..Am dreptul să ajung 
printre «peel*llștl, urmînd stu
dii superioare, dar mai am ca 
rezervă o calificare 
permite o deplină 
de apțiure"l Este 
certitudine un merit de seamă 
al școlii românești, pornită pe 
drumul creșterii eficienței in- 
vățămantalui liceal.

...A treia promoție a Liceului 
Industrial de chimie din Făgă
raș și-a luat rămas bun de la 
școală. Mulți absolvenți, ase- 
mtrta Letiției Dumitrar, au ho- 
tărit aă intre Imediat în pro
ducție. în marele combinat chi
mic din _ -
pregătit, 
vîrat^lci 
au făcut

care îmi 
posibilitate 

în această

Mliao, pi stadionul ,,23 August" România-

Școala i-a
tineri șl 

lingă care 
l-au ajutat 

să pătrundă mal bine tainele 
meserleL „Nu vom părăsi învă
țătura — declari numeroși ab
solvenți — mm va împleti ou 
munca directă, *jutindu-re să 
devenim mai repede apeciallștii 
de care are nevoie produeti**l

R.D. Germani In preliminariile CM. de fotbal

mmimi penti 0 uniuni.’.
te Da tbrl a.

Dvm4- 
_trt- 
Tâ-

Mmm — Dnisira. ]
R. Niiawani» — TraL 
indht. Muma Rtvel* 
cnitocilar- : Haidu. Samaș. 
cAaesc^ Anca. Mureaan, T*râ- 
luagâ.

■L D. GERMANA : Bleckwîta 
— Rraaarh. Gaaaera, Saaaaaer 
tU‘ej^<i . Karihijw eii — Laucâ. 
lesa in. ErMache—Lâwa. P. M- 
câte SirnueA. Rezerve : Schnei
der. Zașf Weiae. Pammereok*. 
Spai•*Ma•f| VogeL

La eon^<Bn^a de preaă au font 
pune putina tr.neMn, iar răs- 
punsarile n-au indicat nimic du 
intențiile antrenorilor asupra 
tacticu și orat^ie: jocului- Din
tre eei Am interlocutori. V. Stâ- 
neara părea mai volubil și mai 
sifur. In vreme ce omonimui sau 
stătea in expectativă cam mult, 
era concis șl curioa. pe fața lui 
se citea o oarecare neliniște, o 
ușoară trirtețe. expresii pe care 
le-am Int^nit i»i, pe același 
chip, și la lrtilrlrea de la aero
port. ,JJe care jucători din echi
pa României vă esîe eel mal tea
mă ?“ „Toți jucătorii echipei

Făgăraș, 
muncitorii 
din secții, 
practica,

MARIETA ViniAȘCU 
și care«oanderțli „Seintei! 
tfnwettilui*
Fotograf : VASILE RANGA

tehnic* — Sănătatea : Lniv. Ti- 
miseaea — Cornsiructonal ; Ra
pid — Voința Tg. Mureș ; 
l.E.F.S. — „L- Cluj. La Con
stanța, în S*i* sporturilor «e 
întilneac echipele masculine. 
Azi ; Voința — Steaua : l.E.F.S 
— Politehnic* Cluj : Rapid — 
Acad, miiltari ; „U" Cluj «= 
Univ, Timișoara ; Farul «= Fs

PROGRAM COMPETITIONAL
Ința, ora 9. In țară i Carom Gh. 
Gh. Dej șl Minaur Baia Mare — 
„L" Cluj.

BASCHET : Campionatele re
publicane de baschet Iau offr- 
șit cu disputarea ultimelor 8- 
tape La Tg. Mureș, în sala 
I.M.F, ae întilneac echipele fe
minine. Azi i Sănătatea — Vo
ința ; Crișul — Rapid, „U“ 
Cluj — Univ, Timișaaaa ; Con
structorul — Voința Tg. Mu
reș ; Politehnica — l -E.f S., iar 
miine i Voința — Crișul ; Poli-

Hiehnlca București : I.C.H.F. — 
Dinamo, iar mîine : Politehnica 
Cluj — Rapid ; Steaua — 3V" 
Cluj; Farul — I.C.H.F.: Univ. 
Timișoara — l.E.F.S. ; Acad. 
militară — Politehnica Bucu
rești : Dinamo — Voința

VOLEI : In oala Olimpia din 
Timișoara, au loc ultimele par
tide din cadrul jocurilor bal
canice. De La ora 10 : Iugosla
via — Turcia (f) ; Turcia — 
Grecia (m), ora 15 ; Albania — 
Iugoslavia (mi ; România —

Bulgari» (f). meci televizat în 
direct la ora 16 și Români* — 
Bulgaria (m) — meci eare va 
fi televizat (Înregistrare) la ora 
23,40.

ATLETISM î Astăzi dupU-a- 
mlază și miine dimineață, pe 
stadionul Republicii din Capi
tală are loc concursul republi
can lnterjudețean pe echipe — 
zona VI. Concursuri similare 
mai au loc în orașele Suceava, 
Brăila, Roman. Tg. Mureș, Plo
iești, Arad, Hunedoara, Tulcea 
și Bistrița.

CICLISM. în cadrul „Cupei 
F.R.C." pistarzl din țara noas
tră și o selecționată din Bul
garia se întrec azi. de la ora 
16 și mîine de la ora 9 în cla
sicele probe de velodrom.

BOX : Azi, în «ala aporturi
lor din Pitești, boxeri din lo
tul național se vor înfrunta cu 
cei mal buni boxeri din jude
țul Argeș.

GABRIEL FLOREA

iv* ore ba le feerie hlna păliți" 
Aii «ăsat meeial de ia Tirana : 
aure feidsari v-aa plăcui eel mal 
malt T- ..Victori» de la Tirana 
a lanț victoria anei echipe, nu a 
■mar haeâiairl *" „Ați venii pen
tru a victorie aaa an meci nal?" 
-Ambele echipe darece victoria, 
ornam ei ambele var calificarea 
și de «hroria din acest meri de- 
>nde ia cea mal mare măsură 
participarea la viitoarea ediție a 
C.W. de falbari. ..Ce credeți des
pre meri ?“ ,.9tiu că va fi an 
meci foarte dispnlat. foarte spec- 
ttimlM ! Ambele echipe ae află 
In rea mal bană formă sportivă 
din arest sezon !**

Din întrebări, dar mal ales din 
răspunsuri, din modul cum i-am 
văzut pe oaspeți că se mișcă pe 
teren — pase din viteză, un-doi- 
ur* preluări și șuturi pe nepre
gătite — dincolo de subiectivi
tatea mărturisirilor antrenorului 
Buachner. a confraților ziariști, 
am înțeles că echipa oaspete se 
afil in plenitudinea forțelor și 
că va fi aliniată cea mai bună 
formație. Meciul recent cu e- 
ehipa Ungariei (2—1) a fost un 
test încurajator pentru Busch- 
ner. De fapt. în ultima vre
me. după un turneu reușit în 
America de Sud, reprezentativa 
R-D. Germane înregistrează pro
grese semnificative și calificarea, 
la turneu] final al C.M. — pri
ma in istoria ei — este consi
derată o chestiune vitală pentru 
prestigiul 8oeeerului, al sportu
lui. in general, din țara prietenă.

Echipa noastră este bine cu
noscută cititorilor noștri, iubi
torilor fotbalului din țara noas
tră. Deși în palmaresul dintre 
t^le două reprezentative situația 
este defavorabilă jucătorilor 
noștri (din 9 partide, oaspeții au 
dotind^ în 6 victoria) in arena 
Internațională, în ultimii ani, 
echipa României a obținut re
zultate mult superioare. Forma
ția noastră vrea să-și confirme 
și cu acest prilej valoarea, să-și 
onoreze cum se cuvine ..cartea 
de vizită*. Jucătorii își dau cel 
mai bine seama de consacrarea 
șl atestarea valorii pe care tl-o 
dă calificarea în turneul fina] al 
unui campionat mondial și de 
aceea nu credem că nu vor fac* 
totul pentru aceasta.

Adversarul de mîine se consti
tuie într-un team atletic, care 
■t^iâluceșto prin forță, putei* d*

luptă, 0 mare capacitate de 
fort, prin ambiție și dăruire, 
chipa noastră beneficiază de 
puțin două atribute în plus : 
grad mai înalt de tehnicitate și
a mare experiență lntern*țla- 
ralăl Prima șansă este de partea 
el. Din contactul avut cu tricolo
rii zilele acestea am avut con
firmarea lor — clădită din ae- 
riazitatea, unitatea sufletească 
și slrguința arătate în pregătire 
și din propriile lor declarații — 
că sînt deciși să-și pună la 
valoare toate armele, 
energia și ambiția 
a apăra prestigiul și 
rile sportive ale patriei noas
tre. O hotărîre care vine în în- 
timplrarea dorinței marii mase 
de iubitori ai sportului din țAra 
raa«tră. Ei știu mai bine ca ori
cine că un med cu o asemenea 
miză, de o mare uzură psihică 
și fizică, etrt calm, luciditate, 
răbdare, echilibru, dar mal ales 
ambiție, spirit ofensiv și o to
tală încredere în forțele proprii 
și mai presus de orice In vic
torie.

Pentru împlinirea speranțelor 
și bucuriilor noastre, ale tuturor, 
să le urăm succes deplin, pur- 
tîndu-i spre victorie cu încura
jările noastre neobosite : „Hal 
România !•

toată 
pentru 

culo-

VASILE CÂBULEA

CONCURSUL
PRONOSPORT
(din 27 mai 1973)

România — BD. Germană 
Delta TI. — C.H U. Galați 
CF.R Pașcani — C.S. Tleg. 
Ceahlăul — Progresul Brăila

1
1
1
1

Glori* Bistrița — Olimpia Ord. 1
Electroyutere-Mlnerul Anina 1 
Meeslurgistul — Olimpia S.M. l,x9 
Arezzo — Catania l,x

Breseia — Reggina 
Genoa — Bari
Lecco — Varese 
Novara — Aacoll

1
1
1,X
l.x

Regglana — Farugla

Obiceiul ea la flecare afirmi 
de aăptămîră, oamenii muncit, 
tinerii In special, să plece pe 
traseele turlillee ale țâeii, va fi 
respectat și in aceste rile. Pen
tru a afla ce acțiuni s-an or
ganizat pentru acest aflrș’t de 
aăptăimtaă (25—27 mal), re-*m 
adreeat agențiilor de tueism 
B.T.T. ale județului Beașov, 
precum și celei a municipiului 
București. Și iată co am aflat i

• JUDEȚUL BRASOV. In 
acțiunii* turistice organizata la 
sfirșitul acestei săstumînid vor 
fi angrenați în total circa 1400 
tineri, dintre care 400 elevi. Din 
aceft număr, marea majoritate 
(1 300), vor pleca într-o ex
cursie de proporții, ee ee va or
ganiza mîine, la Bucurrești. Ti
nerii vor vizita, în Capitală. 
Muzeul de Istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratica din Româ
nia și Muzeul de Istorie natu
rală ..Gr. Antipa", iar âupfi- 
amiazâ v^ viziona meciul da 
fotbal Ho mânia—R. D. G. Alte 
grupuri da excursioniști vo 
pleca în Nordul Moldovei, la 
Tușnad și L-acul Sf. Ana. Tine
rii de la Fabrica de postav din 
Prejmer vor ÎAe o excursie do 
o zi la Sinaia. D^ftana, Bucu
rești, vizitînd în ^pitală Mu
zeul de istorie al orașului 
București șl Muzeul de tataria 
al partidului comuniet, a miș
cării revoluționare și democra
tice din România. In sfiigit, 
Lot duminici. 41 tineri de Ia 
Uzina de tractoare Brașov vor 
face o ex cu rule pe V*1o* Pra- 
hovel. Toate arvunele mențio
nate se înscriu în ciclul tema
tic „Tineri, si ne cunoaștem pa
tria seci all sU

U MUNICIPIUL BUCUREȘTI. 
Spre litoral pleacă elmbâtă un 
tren special cu 5M de tineri 
care vor fi cazați la Mamaia, 
In timp ce un mare număr de 
turlș ti vor p Ie cs spre c nb anele 
Cura Diham. Babele. Glebova, 
Poiana Secuilor, Mălfiiegti, Peș
tera. As tfel, la Peștera vor
pleca 43 tineri de la „Electro- 
nUca" șl ,, Proiect" București, la 
Gura Diham 65 de aalariați de 
la UMATA, Iar alțl 42 de ti
neri de la I.P.R.S. Băneasa vor 
merge spre Glrbova. La Piatra 
Arsă se organizează o excursie 
cu salariat! ai TAROM-ului, în 
timp ce Școala de comerț ex
terior șl Grupul școlar electro
nic vor face o excursie la Pre
deal. La Poiana Secuilor vor 
ajunge tinerii de la Liceul 
„I. L. Caragiale“, far la Caral- 
mxn «alariațll apitalulul „Sa- 
hLa-. In aflrșit, la Măl&ie$ti se 
organizează o excursie 
tinerii de la Comitetul 
al Planificării. O acrie 
curai! cu autocarale m
zează pe traseele Muntele Roșu
— Izvorul Mureșului — Bicaz
— Brașov, la Hidrocentrala de 
pa Argeș, la Cîmpulung — Bran
— Pitești, toata aoeate acțiuni, 
încadrindu-« în ciclul tematic 
„Tineri, iă na cunoaștem patria 
socialisll".

pentru 
de Stat 
de ex- 
organl-

E- 
cel 
un

FLORIN GHEORGHIU

EXIGENȚA

k
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(Urm^e din pag. I) 
forțe autentice. Pentru a se sustrage raportorii exigente, In
competentul ■ pelo■zâ la conjuncturi chipurile ostile sieși, mi
mează drame și caută în jur o privire impresionabilă ți dis
pusă la îngăduință. Dacă Jocul său prinde, atunci capâtâ 
curaj ți purcede la ofensivă. Pe cei slabi îi laudă, pe cei 
exigenți ii ocolește sau ii reclamă, inventind presupuse di
sensiuni care ar dăuna, chipurile, atmosferei de colectiv.

Numai in fața unei exigențe viguroase și ferme lipsurile 
pălesc ți se demască pe deplin. Constat insă că, nu o dată, 
unii pun preț mai mare pe forma de manifestare a exigenței 
decit pe conținutul ei real. Invocă pretinse articulații defec
tuoase ale formei pentru a deplasa atenția de la argumentul 
combativ și hozistoat integrat în conținut. Iți ripostează la 
manieră și te evită la substanțe. Dacă ai zis, de pildă, despre 
o lucrare submediocră, în care se jonglează haotic cu con
cepte neînțelese ți se emit afirmații profund eronate, ca este 
un masacru semiotic suigen^r s, atunci îngăduitorul iți repro
șează duritatea formulării și trece sub tăcere sensul ei profund 
exigent, aoiagăduitor, bazat pe argumente ți pe analiză atentă 
ți minuțioasa. Distanțarea de reperele conținutului, in orice 
judecată de valoare, creează teren favorabil pentru speculația 
in cerc închis și barează căile spre progresul stărilor. Această 
deviere ajunge uneori să fie un fel de tactică pentru unii ți, 
din păcate, să cunoască o nâspîndire deloc neglijabilă. N-o 
pot accepta pentru că, oricît s-ar disimula ți s-ar ascunde în 
jocul de cuvinte scrupulos și pretențios dăltuite, contravine 
spiritului de exigență matură și adincă statornicit la noi în 
anii din urmă. Am dat și dăm lucruri de excelentă calitate, 
in tot mai multe domenii. Ne întrecem pe noi înșine in destule 
cazuri. Or, in asemenea condiții de valorificare mereu mai 
înaltă a resurselor materiale și umane de care dispunem, cred 
că nu este deloc deplasat să-ți declari, odată cu argumentul 
convingător, stupefacția in fața unor mostre anacronice de 
treabă făcută fără noimă ți fără responsabilitate. Spiritul
pamfletului solid și colorat potențează argumentul, îi moIuo- 
fează ți îl finalizează. Nu pot să mă despart de vechi, de 
eroare ți de neștire, adoptind invariabil o expresie comporta
mentală sobră ți cernită. Marx spunea, pe drept cuvint, că 
omenirea se desparte rzînd de trecutul ei. Am dreptul să 
rid in hohote de cel care, matur fiind, se agață singur de ve
chi ți țipă că nu i se dă o mină de ajutor, câ este lăsat să 
se piardă. Mai ales atunci cînd, ignored măsura lucrurilor, 
aecaațtioatiziadu-ți propria-i incompetență, voiește să se urce 
pe nivel* de atribuții profesionale superioare, care cer o so
lidă pregătire și un travaliu imens, plin de dăruire și de pa
siune. Am dreptul sâ-l mușc puțin ți sâ-l strecor o picătura 
care să-l usture. Am dreptul să revitalizez funcțiile curative 
ale ironiei, pe care le-am cam uitat de la un timp. După cum 
am datoria să-i întind mina și să-l sprijin serios și cu reală 
omenie pe cel pe care îl văd, odată cu cei din jur, câ se 
află in deriva trecătoare și închide în el potenț* multiple, 
c* pot fi de folos noului, inovării, dacă se traduc in fapt.

tnttlr.lt
Intilr.lt


Intre 15-22 iulie a.c. Tunisul va gâzdui Festivalul panafrican 
al tineretului. Cu acest prilej au fost editate mai multe afișe 

dedicate evenimentului, dintre care reproducem unul,

REUNIUNEA U. N. I. C. E. F.
Propunerile delegației române 

primite cu deosebit interes 
U Haga s-au încheiat, vineri, lucrările reuniunii europene a 

comitetelor naționale U.N.I.C.E.F. Timp de 5 zile, reuniunea a 
dezbătut problemele intensificării acțiunii de ocrotire a copilului 
și a educării tinerei generații.

Consultările pregătitoare 

de la Helsinki
HELSINKI 25 - Trimisul 

special, Dumitru Ținu, transmi
te : Vineri, participant Ia re
uniunea multilaterală de la Hel
sinki consacrată pregătirii con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa s-au întrunit 
în ședință plenară. Cu acest 
prilej, au fost prezentate ra
poarte cu privire la activitatea 
grupurilor de lucru pentru ches
tiunile de procedură și pentru 
problemele financiare.

Luînd cuvîntuL reprezentan
tul României, ambasadorul Va
lentin Lipatti, a propus ca pro
blema locului unde se vor des
fășura cele trei faze ale confe
rinței să fie examinată în gru
pul de lucru pentru chestiunile 
de procedură. Această propune
re a fost larg sprijinită, pronun- 
țîndu-se în favoarea ei reprezen
tanții următoarelor țări : Malta, 
Portugalia, Italia, U.R.S.S., R.F. 
Germania, Iugoslavia, Spania, 
R.D. Germană, Polonia, Franța,

Irlanda, Ungaria, Olanda, Lu
xemburg. . Prin consens, s-a ho- 
tărît ca grupul de lucru respec
tiv să treacă la examinarea a- 
cestei probleme în zilele imedi
at următoare și să raporteze apoi 
reuniunii plenare despre rezul
tatele activității sale.

în aceeași ședință s-a stabilit 
programul de activitate pentru 
perioada 25 mai—1 iunie, por- 
nindu-se de la considerentul in
tensificării eforturilor în vede
rea finalizării documentelor co
respunzătoare.

Viitoarea ședință plenară vâ 
avea loc la 1 iunie.

în cursul după-amiezii, a 
continuat activitatea în grupu
rile de lucru privind cooperarea 
economică și tehnico-științifică, 
cooperarea culturală și principi
ile ce vor trebui să guverneze 
relațiile dintre statele partici
pante.

Cancelarul Austriei
despre dezangajarea 
militară in Europa

Cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky. a enunțat, în- 
tr-o cuvîntare rostită la Viena, problemele care — după părerea 
sa — ar trebui examinate de apropiata conferință general-euro- 
peană pentru securitate și cooperare. Cancelarul austriac a ci
tat, în primul rînd, aspectele dezangajării militare pe continent, 
referindu-se, în mod concret, la necesitatea retragerii trupelor 
aflate pe teritorii străine, condițiile garantării «securității poli
tice a statelor.

Este important — a continuat cancelarul federal — ca pe 
ordinea de zi a conferinței general-europene pentru securitate 
și cooperare să figureze problemele cooperării între țările con
tinentului. Cancelarul austriac a subliniat că, pentru realizarea 
unor progrese pe calea îmbunătățirii climatului european, este 

necesar să se manifeste încredere în relațiile dintre state.

România 
aeronauticii

PARIS. — Vineri după- 
amiază, primul ministru al 
Franței. Pierre Messmer, a 
inaugurat cel de-al 30-lea 
Salon internațional al aero
nauticii și spațiului de la 
aeroportul Le Bourget.

Printre cele 16 țări care 
prezintă aparate de zbor se 
numără și România. Indus
tria aeronautică din țara 
noastră expune, la acest Sa
lon —- considerat ca fiind cel 
mai important din lume — 
avioanele de concepție ro
mânească IAR-826 și IAR- 
824 și planoarele IS-28 B și 
IS-29 G. De asemenea, sînt 
expuse elicopterul IAR-316

la Salonul 
de la Paris
B — „Alouette 3“, realizat 
în cooperare cu Snias — 
Franța, și avionul bimotor 
BN-2 „Islander", construit 
în cooperare cu firme bri
tanice.

La manifestările prilejuite 
de ampla expoziție de la Pa
ris, participă o delegație 
românească de specialiști, 
constructori și reprezentanți 
ai firmei Tehnoimport-ex- 
port.

Din primele ore ale ex
poziției, aparatele românești, 
expuse în aria centrală a 
Salonului, s-au bucurat de 
un deosebit interes din par
tea vizitatorilor.

în cadrul dezbaterilor, delega
ția româna a subliniat sprijinul 
acordat de guvernul și opinia 
publica din țara noastrâ, promo
vării în rîndurile tinerei genera
ții a idealurilor de pace, priete
nie, respect și ajutor reciproc.

Participanții la reuniune au 
primit cu deosebit interes pro
punerile delegației -omâne pri
vind intensificarea colaborării 
dintre U.N.I.C.E.F. și celelalte or
ganisme ale O.N.U., precum șl

o mai strînsă colaborare directă 
între comitetele naționale 
U.N.I.C.E.F. Delegația română a 
propus, de asemenea, începerea 
acțiunii de elaborare a progra
mului de perspectivă al 
U.N.I.C.E.F. pentru următorul de- 
deniu.

Șeful delegației române, Vir- 
giliu Radulian, a fost ales mem
bru al Comitetului consultativ 
permanent și președinte al Bi
roului european U.N.I.C.E.F.

Un avertisment
numit Mazamet

II
I

Imaginea pe care 
o reproducem mai 
jos e o secvență 
dintr-un original 
film realizat de te
leviziunea france
ză și care urmează 
să fie prezentat te
lespectatorilor din 
Franța în seara zi
lei de 1 iunie. Ima
ginea aceasta ca și 
întregul film vrea 
să sugereze, la re
alele și tragicele 
dimensiuni, perico
lele accidentelor 
de circulație ru
tieră. Filmul a fost 
realizat în localita
tea Mazamet. De 
ce Ia Mazamet ? 
Pentru că mica lo
calitate numără 
16 610 locuitori, a- 
dică exact numă
rul francezilor ca
re și-au pierdut

viața în accidente 
de automobil în 
anul 1972.

Trebuie spus că 
absolut toți locu
itorii din Mazamet 
— de la mic 
mare — au 
puns cu cea 
deplină bunăvoin
ță apelului regi
zorilor de la tele
viziune și au par
ticipat, ore întregi, 
la filmările care 
au avut ca obiect 
să imagineze, sim
bolic, un orășel 
întreg transformat 
într-un imens 
mitir în urma 
cidentelor de 
culație. „Este 
tr-adevăr o simplă 
coincidență că mi
ca noastră locali
tate are tot atîția 
locuitori cîți oa-

la 
răs- 
mai

ci- 
ac- 

cir- 
în-

meni au pierit pe 
șoselele Franței 
într-un singur an. 
Dar dacă din aceas
tă coincidență se 
va naște un film- 
avertisment care 
să zguduie și să 
cheme la măsuri 
pentru evitarea u- 
nor asemenea he
catombe, atunci 
sîntem bucuroși să 
fi făcut ceva foar
te util". Cuvinte
le acestea ale pri
marului din Maza
met explică de ce 
echipa televiziunii 
a avut o sarcină 
ușoară și a termi
nat filmarea unei 
pelicule (despre ca
re se afirmă că 
este impresionantă) 
în numai patru ore.

P. N.

„Revizuirea tratatelor militare și economice 
cu Statele Unite trebuie să fie profundă și cît se 
poate de urgentă. Considerăm că indepen
dența noastră ar fi lipsită de conținut atîta 
timp cît nu reușim să ne eliberăm pe deplin de 
influența și controlul străin". Această declara
ție a președintelui Ferdinand Marcos reliefea
ză cu claritate opțiunile cercurilor conducă
toare de la Manila pentru o revizuire radicală 
a așa numitelor „relații speciale filipinezo-ame- 
ricane", relații pe care ministrul de externe al 
Filipinelor le definea într-un recent interviu a- 
cordat cotidianului britanic TIMES ca „impreg
nate pînă la saturație de nuanțe coloniale".

A
tunci, cînd, in 1946, 
după aproape patru 
secole de stăpînire 
spaniolă și după 
cinci decenii de do
minație americană, 
Fiiipinele se declarau indepen

dente, Washingtonul a impus 
includerea în „proclamația de 
independență" a unui amenda
ment care stipulează că „drep
turile de proprietate ale State
lor Unite și ale Filipinelor vor 
fi prompt delimitate și fixate 
și toate drepturile de proprie
tate existente ale cetățenilor 
sau societăților Statelor Unite 
vor fi recunoscute, respectate 
și păzite în aceeași măsură ca 
drepturile de proprietate ale 
cetățenilor Filipinelor". In con
textul unor asemenea presiuni 
au fost încheiate în anii 1946— 
1947 așa numitul acord Laurel- 
Langlev (care asigură firmelor 
americane mari privilegii în 
exploatarea resurselor naturale

din Filipine), un pact de așa 
zisă „apărare reciprocă" și un a- 
cord privind bazele militare (prin 
care S.U.A, au dobîndit conce
sionarea a 23 de terenuri în Fi
lipine construind mari baze ae
riene și navale deservite actual
mente de 48 000 de militari ame
ricani).

Evident, acest ansamblu de a- 
corduri, cunoscut sub denumirea 
de „relații speciale filipinezo- 
americane", conferă în fapt Sta
telor Unite prerogative „specia
le" care aduc o serioasă atin
gere suveranității și intereselor 
naționale ale Filipinelor. Con
trolul deținut de monopolurile 
nord-americane asupra a circa 
70 la sută din importul și expor
tul filipinez, prezența pe teri
toriul Filipinelor a unor mari 
baze militare americane (Clark 
Field. Subic, Sangley Point) — 
pe care influentul cotidian MA
NILA CHRONICLE le denumeș
te plastic „rezervoare de pericol

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

• VINERI A SOSIT LA 
PHENIAN delegația grupului 
român din Uniunea Interparla
mentară, condusă de Corneliu 
Mănescu, președintele grupului, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, care face o vizită în 
R.P.D. Coreeană, Ia invitația 
grupului parlamentar din a- 
ceastă țară.

• PREȘEDINTELE ADUNĂ
RII POPORULUI A REPUBLI
CII ARABE EGIPT, Hafez Ba
dawi, l-a primit pe Petru Bur- 
lacu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo. In 
cursul întrevederii, s-a expri
mat deplina satisfacție față de 
dezvoltarea continuă ascenden
tă a relațiilor de prietenie și

colaborare dintre cele două 
țări. Hafez Badawi a acceptat 
cu multă plăcere invitația Ma
rii Adunări Naționale ca o de
legație a Adunării Poporului 
din Egipt să facă o vizită în 
țara noastră.

Convorbirile 
privind normalizarea 

relațiilor dintre 
Cehoslovacia și R.F.G.
• LA BONN, au continuat, 

vineri, convorbirile dintre de
legațiile R.F. Germania și R.S. 
Cehoslovace, privind normaliza
rea relațiilor dintre cele două 
țări. Delegațiile sînt conduse 
de Paul Frank, secretar de stat

la Ministerul vest-german al A- 
facerilor Externe, și Jiri Goetz, 
ministru de externe adjunct al 
R.S.C.

• CU PRILEJUL CELEI de-a 
patra aniversări a revoluției 
de la 25 mai 1969, la Khartum 
a avut loc, vineri, un miting 
popular, la care au asistat pre
ședintele Gaafar Nimeiri și alte 
oficialități sudaneze, precum și 
delegațiile de peste hotare și 
membri ai corpului diplomatic. 
Din țara noastră a asistat de
legația Partidului Comunist 
Român, condusă de Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 

P.C.R.

La poalele 
Hittdakușilor

Afganistanul — țara munților înalți, cu 
văi pitorești și defileuri stincoase — săr
bătorește 54 de ani de la cucerirea inde
pendenței.

• Străveche și plină de frămîntări este 
istoria poporului de la poalele munților 
Hindukuși.

In lupta împotriva dominației străine 
s-au creat premisele pentru constituirea in 
secolul XVIII-lea a statului feudal inde
pendent afgan. După două războaie singc- 
roase cu Anglia (1838-1842 șl 1878-1880), Af
ganistanul a fost supus de aceasta. In 1919 
are loc al treilea război afgan cu Anglia. 
Datorită vitejiei cu care a luptat poporul 
afgan, la 27 mai 1919 Anglia a fost nevoită 
să recunoască independența Afganista
nului.
• In anii care s-au scurs de atunci, pă- 

mîntul acestei străvechi țări a cunoscut 
prefaceri înnoitoare. O deosebită impor
tanță în transformările produse a avut-o 
punerea în aplicare a planurilor economi
ce care prevăd, în funcție de posibilitățile 
și resursele țării, dezvoltarea industriei 
naționale, lărgirea producției bunurilor de 
consum și, în mod deosebit, modernizarea 
agriculturii. Ca urmare, pe harta Afganis
tanului au apărut obiective economice noi. 
In nordul țării, la Mazar-el Sharif, s-a 
ridicat o fabrică de îngrășăminte ; la Shi-

Ruinele localității medievale Balch, vechi 
centru al culturii și artei afgane.

bargan și Kabul funcționează o mare în
treprindere de prefabricate, iar la Jalalabad 
s-a construit un baraj care furnizează elec
tricitate regiunii și asigură irigarea tere
nurilor înconjurătoare.

Dacă în urmă cu două decenii pămlntul 
afgan era străbătut doar de drumuri de 
caravane și se afla într-o izolare aproape 
completă față de lumea exterioară, in pre
zent el a devenit un adevărat punct de le
gătură intre regiunile Asiei de sud. O 
lungă șosea asfaltată (Herat—Djelalabad) 
străbate Afganistanul de la un capăt la 
altul; munții Hindukuși, care despart țara 
în două, au fost străpunși prin construirea 
unui drum la o înălțime de peste 3 000 
metri. Paralel cu dezvoltarea industrială și 
încurajarea ramurilor tradiționale (produ

cerea manuală a covoarelor, prelucrarea 
pieilor de caracul, conservarea fructelor 
uscate etc), guvernul afgan a acordat e 
grijă deosebită formării cadrelor necesare 
pentru economia națională. A fost elaborat 
un „program al educației", care prevede 
amplificarea rețelelor de școli în toată 
țara, precum și deschiderea unor Institute 
tehnice și superioare în principalele loca
lități, în special la Kabul. Școli tehnice și 
profesionale s-au deschis și la Kandahar 
și Khost.

• Proiectul celui de-al patrulea plan cin
cinal de dezvoltare economică, aprobat re
cent de parlamentul Afganistanului, pre
vede, între altele, investiții și cheltuieli so
ciale în valoare de aproape 40 miliarde 
afgani, cu 49 la sută mai mult decit în 
cincinalul precedent. Se prevede, de ase
menea, o creștere cu 25 la sută a produ
sului național global și o majorare, cu 12,5 
la sută, a venitului național pe locuitor.

• Pe plan extern, Afganistanul promo
vează o politică de neangajare și de co
existență pașnică cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea social-politică. In
tre Republica Socialistă România și Afga
nistan s-au dezvoltat și întărit, de-a lungul 
timpului, relații de prietenie și colaborare 
reciproc avantajoasă. Mărturie a bunelor 
legături între cele două state și popoare o 
constituie și instruirea unor tineri afgani 
in institutele de învățămînt superior din 
țara noastră precum și trimiterea de spe
cialiști români în Afganistan pentru a con
tribui la programul de modernizare a in
dustriei acestei țări.

• Tineretul României socialiste, alături 
de Întregul popor român, urmărește cu 
simpatie și interes progresele obținute de 
poporul afgan șl li urează cu ocazia săr
bătorii naționale noi succese pe calea pro
pășirii economice și sociale a patriei sale.

GH. 8.

în Iugoslavia
Vineri, în Iugoslavia a fost 

sărbătorită „Ziua tineretului", 
sărbătoare cu dublă semnifica
ție, deoarece, la 25 mai, se ani
versează și ziua de naștere a 
președintelui Iosip Broz Tito.

Ca în fiecare an, sărbătoarea 
a fosfc% precedată de o largă ac
tivitate, în care a fost antrenat 
tot tineretul țării, și care a avut 
ca scop obținerea de noi succe
se în muncă, la învățătură, în 
sport, în activitatea culturală 
și obștească.

Manifestările organizate în 
cinstea Zilei tineretului s-au 
încheiat cu mărea serbare cul- 
tural-artistică de pe Stadionul 
Armatei Populare Iugoslave 
din Belgrad, desfășurată 
prezența președintelui 
altor conducători 
Peste 9 000 de tineri 
din întreaga țară au 
un frumos program 
artistic și sportiv. O 
tineretului, care a străbătut toa
tă țara, a înmînat președinte
lui Tito un mesaj de felicitări 
din partea tuturor locuitorilor 
țării.

în 
Tito și g 
iugoslavi, 
și tinere 
prezentat 
cultural- 
ștafetă a

e

JUBILEUL
0. U. A.

în eapitala Etiopiei 
continuat festivitățile 
lejuite de cea de-a 
aniversare a Organizației 
Unității Africane. în cadrul 
adunării inaugurale, au mal 
luat cuvîntul prințul Moulay 
Abdallah — care a citit me
sajul adresat de regele 
Hassan al II-lea al Marocu
lui, președintele în exercițiu 
al O.U.A. — și secretarul ge
neral al O.U.A., Nzo Ekhan- 
gaki.

Adresîndu-se participanți- 
lor, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
preconizat extinderea colabo
rării dintre O.N.U. și O.U.A., 
în așa fel, încît aceasta să 
cuprindă toate domeniile, și, 
în special, domeniul dezvol
tării politice și economice. El 
s-a pronunțat pentru măsuri 
concertate, în scopul lichidă
rii complete a tuturor for
melor de discriminare de 
pe continent și a menționat 
că O.N.U. nu va renunța la 
obligațiile sale față de po
porul Namibiei.

au

Instalarea noului președinte
al Argentinei

în cadrul unei ceremonii so
lemne, oare s-a desfășurat la 
palatul Congresului Național 
din Buenos Aires, in prezența 
parlamentarilor aleși în urma 
scrutinului de la 11 martie și 
a șefilor celor peste 60 de de
legații și misiuni străine invi
tate să participe la actul în
vestiturii, președintele Argenti
nei, Hector Campora și vice
președintele țării, Vicente 
Solano Lima, au depus jură- 
mintul cu prilejul instalării în 
noile funcții.

La cermortfile prilejuite de 
instalarea noului președinte al 
Argentinei a participat și o de
legație a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Miron Constantinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Președintele Hector Campona 
a prezentat, apoi, în fața came
relor reunite ale Congresului 
Național, mesajul inaugural 
adresat națiunii. După ce a 
trecut în revistă evenimentele

Reorientări la Manila
Un amendament contestat • De ce se cere in Filipine renegocierea
„relațiilor speciale" cu S.U.A. • „Rezervoarele de insecuritate"

de la Clark Field și Subic
fi 
consecința ______  „ ______
„relații speciale". Apare fireas
că opoziția crescîndă pe care 
actualele raporturi filipinezo- 
americane o întîlnesc în rîndu
rile celor mai largi cercuri ale 
opiniei publice din Filipine.

Cererile de renunțare la pa
chetul de acorduri care știr
besc suveranitatea țării s-au fă
cut de altfel auzite încă din pri
mii ani după perfectarea lor. 
Amplificarea mișcării de protest 
a dus la unele reconsiderări în 
sensul revendicărilor filipineze. 
Termenul de staționare a baze
lor americane, stabilit inițial pe 
99 de ani, a fost redus la 25 de 
ani. Dar obținînd satisfacerea, 
parțială de altfel, a uneia din 
revendicările lor, filipinezii au 
continuat lupta pentru cuceri
rea deplinei suveranități națio
nale. Repunerea în discuție a 
acordurilor semnate în anii 
1946—1947 cu S.U.A. s-a impus, 
mereu mai acut, ca o problemă 
de importanță ‘ * ”
In ianuarie a.c. 
cială a Camerei 
prezentanților a 
un raport în care subliniază ne
cesitatea revizuirii în „modul 
cel mai operativ posibil" a a-

Insecuritate* — 
directă

constituie 
a acestor

fundamentală, 
o comisie spe- 
filipineze a re
dat publicității

cordurilor militare și economice 
cu S.U.A. astfel încît „să se e- 
vacueze în cel mai scurt timp 
toate bazele și instalațiile mili
tare americane din arhipelagul 
filipinez și să fie asigurat con
trolul național asupra tuturor 
resurselor principale ale țării".

Ministerul de externe filipi
nez anunța zilele trecute că au 
fost constituite grupuri de lucru 
filipino-americane care urmea
ză să pregătească începerea u- 
nor tratative exploratorii în 
chestiunea „renegocierii ansam
blului relațiilor dintre Filipine 
și S.U.A." (tratative care ar pu
tea debuta încă în luna iunie 
a.c.). Intr-o declarație făcută în 
cadrul unei conferințe de pre
să. ministerul filipinez al in
formațiilor, Francisco Tatad, 
preciza că Manila dorește „re
negocierea nu a unor puncte 
sau acorduri, ci a întregului 
complex de acorduri militare, 
comerciale și economice filipi- 
no-americane pentru punerea 
lor în concordanță cu interesele 
naționale ale Filipinelor".

Parale] cu cererile mereu mai 
insistente pentru renegocierea 
complexului „relațiilor speciale 
cu S.U.A.", se fac simțite în ca
pitala filipineză tendințe spre 
o schimbare a orientării politice

nuunilaterale promovate pină 
demult. Șeful diplomației filî- 
pineze, Carlos Romulo, sublinia 
într-un 
sfert de 
țiile cu 
datorită 
gajări

interviu ; „Aproape un 
secol am neglijat rela- 
celelalte țări din lume 
unilateralei noastre an- 
față de politica S.U.A. 

Este timpul să se efectueze o 
apropiere economică și politică 
față de celelalte state, inclusiv 
cele socialiste".

Asemenea luări de atitudine 
și reorientări la Manila sînt dem
ne de a fi remarcate. Ele apar 
cu atît mai semnificative dacă Ie 
comparăm cu imobilismul care 
a caracterizat multă vreme po
ziția internațională a Filipine
lor, Noile tendințe ce se afir
mă în Filipine constituie o ex
presie pregnantă a faptului că 
în viața internațională contem
porană se impun ca cerințe o- 
biective încetarea prezenței mi
litare străine ne teritoriile al
tor state, înlăturarea relațiilor 
de subordonare, stabilirea între 
toate țările lumii a unor rapor
turi noi, bazate pe respectarea 
independenței șî suveranității, 
pe egalitate în drepturi — pre
misă indispensabilă a păcii și 
securității.

EM. RUCAR

care au urmat înlăturării de la 
putere, în 1955, a fostului pre
ședinte Juan Peron, fondatorul 
mișcării justițialiste, Hector 
Campora a criticat orientarea și 
politica guvernelor civile și mi
litare ulterioare, care au dus la 
„stagnare economică, depen
dență externă și adoptarea unor 
măsuri dictatoriale, antipopu
lare". în toată această perioadă 
— a spus el — a crescut gradul 
de dependență ai economiei na
ționale față de interesele capi
talurilor străine, ale oligarhiei 
autohtone și ale monopolurilor 
internaționale, situație ilustrată 
și, prin creșterea datoriei exter
ne a țării. Președintele a de
clarat că guvernul său va con
trola investițiile străine și au
tohtone, instituind, totodată, 
monopolul statului asupra ex
portului.

Referindu-se la rolul forțelor 
armate, președintele Campora a 
menționat că acestea trebuia să 
fie subordonate guvernului, ele 
trebuind să vegheze la menți
nerea păcii în baza ordinelor 
președintelui și a Prevederilor 
Constituției.

Abordînd coordonatele politi
cii externe, președintele Argen
tinei a declarat că țara sa do
rește să întrețină relații diplo
matice cu toate statele lumii, 
fără nici o deosebire. Guver
nul meu, a afirmat el, se va 
situa permanent pe o poziție de 
solidaritate cu țările care luptă 
împotriva imperialismului, pen
tru eliberare, și nu va sta nici
odată alături de exploatatori. 
El a subliniat că noul guvern 
va trece la recunoașterea ime
diată a Cubei, R. D. Vietnam 
și R.P.D. Coreene. Argentina va 
apăra, de asemenea, teza țări
lor latino-americane cu privire 
la extinderea apelor lor terito
riale la limita de 200 de mila 
marine șl este pentru stabilirea 
suveranității argentiniene asu
pra Insulelor Malvlne din su
dul Atlanticului, în prezent fe
lonie britanică cunoscută sub 
numele de Arhipelagul Falk
land.

Președintele Hector Campora 
s-a declarat adept al întăririi 
relațiilor dintre țările în curs 
de dezvoltare, în special dintre 
cele aflate pe> continentul lati- 
no-american. 7,Vom promova o 
politică externă amplă și ge
neroasă, o politică externă li
beră" — a spus el.

La încheierea festivităților, 
delegațiile străine, participante 
la ceremonia instalării, au fost 
prezentate noului președinte al 
Argentinei. Cu acest prilej, to
varășul^ Miron Constantinescu, 
conducătorul delegației româ
ne, a înmînat președintelui 
Hector Campora mesajul tova
rășului Nicoiae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Șeful statului argentinian a ex
primat mulțumiri și a transmis 
urări de fericire și prosperitate 
președintelui Nicoiae Ceaușescu 
și poporului român.

Lansarea primului echipaj 

al misiunii „Skylab"
La 11 zile după lansarea stației spațiale „Skylab* — deci 

cu o întîrziere de 10 zile — vineri, la ora 15,00, ora Bucu- 
reștiului, a fost aprinsă la Cape Kennedy racheta Saturn-1B“, 
care a propulsat pe o orbită circumterestră o cabină „Apollo" 
modificată, avînd la bord un echipaj uman alcătuit din as- 
tronauții Charles Conrad, Joseph Kerwin și Paul Weitz.

In eventualitatea reușitei „zborului de salvare" efectuat de 
cei trei astronauți, respectiv redresarea panourilor genera
toare de energie și scăderea temperaturii în interiorul stației 
(în prezent, de 49 grade Celsius), misiunea „Skylab" ar urma 
să desfășoare un complex program de cercetări medicale și 
experiențe științifice. Specialiștii de Ia N.A.S.A. consideră că 
succesul acestei misiuni ar echivala cu începutul unei noi 
ere spațiale, prin trecerea de la faza de explorări la aceea 
de exploatări spațiale".

Atît la Cape Kennedy și Houston, dar mai ales la bordul 
capsulei modificate „Apollo", se nutrește o mare speranță în 
izbînda misiunii.

COLUMBIA
Constituirea comitetului 

național pentru 
apărarea bogățiilor 

naturale
• în capitala Columbiei a fost 

constituit Comitetul național 
pentru apărarea bogățiilor na
turale, avînd ca obiectiv prin
cipal limitarea pătrunderii mo
nopolurilor străine în economia 
țării.

• CAMERA DEPUTATILOR 
A PARLAMENTULUI ITALIAN 
a acordat autorizația de urmă
rire penală împotriva deputatu

lui Giorgio Almirante, secretar 
general al Mișcării Sociale Ita
liene (partid neofascist, fondat 
în 1946), informează agenția 
A.N.S.A. Hotărîrea de ridicare 
a imunității parlamentare a lui 
Almirante a fost adoptată cu o 
majoritate de 484 voturi pen
tru și 60 împotrivă.

• ÎN U.R.S.S. au fost stabi
lite echipajele de cosmonaut! 
pentru navele cosmice „Soiuz" 
— principală și de rezervă — 
însărcinate cu pregătirea și 
efectuarea, în anul 1975, a zbo
rului comun al unei nave „So
iuz" (într-o variantă cu două 
locuri) și al unei nave spațiale 
americane de tip „Apollo".

Președintele Republicii Co
lumbia, Misael Pastrana 
Borrero, l-a primit pe am
basadorul Republicii Socia
liste România Ia Bogota, 
Octavian Bărbulescu, cu pri
lejul plecării sale definitive 
de la post.

In cadrul convorbirilor, au 
fost abordate o serie de pro
bleme privind promovarea 
relațiilor româno-columbiene. 
Președintele Columbiei a 
transmis un cordial mesaj 
de prietenie președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicoiae Ceaușescu, și 
urări de prosperitate po
porului român.

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

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ! București, Piața „Scinteii”. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzării din Întreprinderi și instituții. — Tiparul J Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA* — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O B. — 2001. 8J


