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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la expoziția consacrată rezultatelor
aobținute în ultimii ani în cercetarea

științifică și producția de tehnică militară

Președintele Consiliului de Stat,

a primit delegația parlamentară indiană

In dimineața zilei de 29 
mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, a vi
zitat Expoziția de tehnică mi
litară și armament consacrată 
realizărilor din ultimii ani.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se aflau to
varășii Ilie Verdeț, general de 
armata Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale, Emil Bobu, 
Virgil Actarian, Mihail Flores- 
cu. Ion Crăciun — miniștri, 
general colonel Ion Coman, 
șef de secție La C.C. al P.C.R., 
și alte persoane oficiale.

Comandantul suprem al for
țelor noastre armate a fost în- 
tîmpinat cu onoruri militare.

Erau de față primul adjunct 
și adjuncțji ministrului apă
rării naționale, comandanți de 
armate și de arme, generali și 
ofițeri superiori.

Se vizitează apoi expoziția 
— cea mai mare parte orga
nizată în aer liber, care reu
nește tehnică de artilerie, 
tancuri-auto, aviație, radio- 
locație, marină, geniu, mijloa
ce complexe de transmisiuni, 
echipamente și materiale de 
protecție antiehimică, instala
ții pentru poligoane automati
zate, ’precum și realizări din 
domeniile medical, topogeode- 
ziei militare, medicinei mili
tare, tehnicii de servicii etc. 
Intr-o mare sală sînt prezen
tate rezultatele cercetărilor 
științifice ale inginerilor și , 
tehnicienilor armatei — unele 
în colaborare cu specialiști din 
economie — precum și inven
ții, inovații și numeroase pie
se de schimb asimilate și con
fecționate în ultimii ani.

Rezultatele cercetării știin
țifice și producției militare în
fățișate în cadrul expoziției o- 
glindesc succesele politicii 
partidului și statului nostru 
de dezvoltare accelerată și mo
dernizare a economiei națio
nale, nivelul tehnic ridicat a- 
tins de industria noastră so
cialistă.

Această varietate de tehnică 
de luptă, armament, aparatu
ră și echipamente, instalații, 
mașini, materiale, ilustrează 
sugestiv preocuparea constan
tă a partidului și statului nos
tru pentru întărirea continua 
a capacității defensive a țării, 
pentru dotarea armatei noas
tre cu mijloace moderne de 
luptă. Exponatele sînt tot ati- 
tea dovezi concludente ale în
făptuirii sarcinilor trasate de 
Plenara Comitetului Central 
al Partilului Comunist Roman 
din aprilie 1968. personal de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea ca
drelor de bază din armată d.n 
1970 privind intensificarea pro
ducției naționale de armament 
și tehnică, în vederea dotării

*

forțelor noastre armate cu 
mijloace de luptă necesare în
deplinirii în condiții bune a 
misiunii ce le revine.

Tehnica militară prezentată 
relevă pregnant prin ponderea 
mare a echipamentelor și in
stalațiilor — rod al cercetării 
noastre științifice, al marilor 
posibilități oferite de econo
mia națională în plină dez
voltare — preocuparea pentru 
traducerea în viață a indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul vi
zitării expoziției de acest gen 
organizată în urmă cu doi ani 
și jumătate.

Ministrul apărării naționa
le. comandanții de arme ra
portează comandantului su
prem că au îndeplinit întoc
mai ordinele sale, înfăptuind 
cu perseverență cerințele di
versificării și perfecționai ii 
mijloacelor necesare dotă: ii 
unităților militare. în acest 
cadru s-a extins cooperarea 
dintre unitățile de cercetare 
științifică și de producție ale 
armatei cu cele ale industrii 
noastre socialiste, in vederea 
scurtării ciclului de cercetare, 
proiectare și fabricație, redu
cerii cheltuielilor matera.e 
făcute in această direcție.

Expoziția oglindește convin
gător rezultatele conlucrării 
dintre specialiștii armate*»

inginerii, tehnicienii și mun
citorii din industria națională 
pentru crearea de noi tipuri 
de armament și tehnică ne
cesare înzestrării forțelor 
noastre armate, pentru as 
larea în producție a unor 
modele de armam 
tură modernă care 
lizau pină acum in 
fecționarea con ținu 
existente în dotar 
dezvoltarea bazei ma 
procesului pregătirii 
și politice. înalt 
cepție 
sita tea expor 
inteligența cr 
liștilor, eficie’ 
ințifice.

Luind 
realizări. 
Ceaușescu 
treou

neral al partidului a in 
intre altele, să se treazs 
producția de sene a xmc 
stalații și aparataje dec 
ce, in cadrul unui pro 
c?ncr?t

tehnice prezentate. a 
pe*-a*.e rânduri indica

Marți, 29 mai, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. a primit delegația parla
mentară indianâ. condusă de dr. 
G. S. Dhillon, președintele Ca
merei Reprezentanților a Parla
mentului Republicii India, care, 
la invitația Marii Adunări Na
ționale. face o vizita de prie
tenie in țara noastră. Delega
ția este alcătuită din Om Mehta, 
ministru de stat pentru aface- 
rile parlamentare. Tayyab Hus- 
sar. Sa: Pa! Kapur. Shanbhu 
Na th. Bhargavi .nankanpan, 
membri ai Camerei Repre zen- 
îanților. Sultan Singh. T. K. 
Srinvasaz. membre aî Camerei

P K.
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fost de 
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M rrgujefcu. vicepreședinte al 
M-A.N-. Georg* >£acovescu. mi- 
Kistrul afacerilor externe. Va- 
sile Pur.gar.. consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
George Bărănescu. •tfeputat în 
MJLN.

A participat, de asemenea. V. 
K. Ahuja. ambasadorul Indiei 
la București.

In cursul convorbirii, s-a sub
liniat evoluția pozitivă și pers
pectivele bune ale relațiilor 
romă no- , nd:ene. relevindu-se că 
dezvoltarea celor două țâr: per- 
mi:* intensificarea cooperării 
ir. domeniile economie, tehnico-

Voisec. p
Ir: Națio:

științific și culturaL In această 
ordine de idef s-a exprimat 
dorința reciprocă de a se ac
ționa și în viitor pentru extin
derea și diversificarea acestor 
raporturi multilaterale în folo
sul ambelor țări și popoare.

Conducătorul delegației parla
mentare jndiene a evidențiat 
marea importanță a vizitei e- 
fectuate de președintele Consi
liului de Stat, în octombrie 
1969. in India, pentru promova
rea relațiilor cu o veche tradiție 
dintre cele două țări. Căldura 
cu care ați fost primit — a sub
liniat oaspetele. adresindu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
reflectă stima și aprecierea de 
care vă bucurați din partea 
guvernului și poporului indian.

Președintele Camerei Repre
zentanților a arătat că ii revine 
cinstea de a fi mesagerul urări
lor de sănătate și viață lungă 
adresate șefului statului nostru 
de președintele Indiei. Varaha- 
giri Venkata Giri, de primul 
ministru. Indira Gandhi. și 
Parlamentul indian, al senti
mentelor de prietenie nutrite 
de poporul indian față de po
porul român.

Evocind cu plăcere vizita în
treprinsă în India, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat dele
gația parlamentară să transmi
tă președintelui Indiei și pri
mului ministru un cordial salut 
din partea sa, iar poporului in
dian urarea de a obține noi 
succese pe calea dezvoltării e- 
conornice și sociale, a bună
stării.

în cadrul schimbului de ve
deri asupra unor aspecte ale 
actualității internaționale, s-a 
apreciat cursul pozitiv spre des
tindere și cooperare. S-a rele
vat însemnătatea deosebită pe 
care o are pentru consolidarea 
acestui climat conlucrarea ac
tivă a țărilor în curs de dezvol
tare, participarea tuturor state
lor — mici, mijlocii și mari — 
la soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității. Tn 
acest context s-a subliniat ro
lul parlamentelor — ca expre
sie a voinței popoarelor — la 
instaurarea în lume a unej noi 
politici, la edificarea unui cli
mat de pace, securitate și înțe
legere.

S-a remarcat de ambele părți 
că vizita parlamentarilor indi
eni în România reprezintă un 
aport la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea și pro
movarea raporturilor de cola- 

'■borare prietenească româno- 
indiană.

Oaspeții au exprimat vii mul
țumiri pentru onoarea ce li s-a 
făcut de a fi primiți de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
precum și pentru ospitalitatea 
și prietenia de care s-au bucu
rat pretutindeni în țara noastră, 
au împărtășit impresiile deosebit 
de pozitive cu privire la reali
zările poporului român, de care 
au luat cunoștință, în mod ne
mijlocit, în timpul vizitei.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE OLAF PAESCHKE,
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CONCURS 
DE CREAȚIE

IMNUL TINERETULUI și
IMNUL STUDENJILOR

Amănunte privind desfășurarea concursului 
organiidt de Comitetul Central al U.T.C., Co
mitetul Executiv al U.A.S.C.R., Comitetul de 
Stat al Radioteleviziunii și Uniunii Compozi
torilor in Regulamentul pe care-l publicăm in 

pagina a IV-a.
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De 41 de ani comunistul 
fără întrerupere tn cunoscuta ini 
cureșteană. „Timpuri Nof.

— \’â amintiți ziua naționalizăm
— Cum sâ nu. Am fost de față 

cipat. Eram in concediu, dar noapte 
3.00. un membru al biroului de 
tut la ușă ți mi-a spus „Vino 
cină importantă de partid". Am 
împreună cu ceilalți comuniști, 
ticul de muncitori am imp 
„Lemaître^ să ne credea uzina.

— Âpot. n-em plecat din uzină patru zile 
patru nopți. Trebuia «d veghe—»—

Participant la momentul naționahzăni, co 
mstul Petre Comța, veghează » «sfăxi. ca m 
rfin generația sa. cu dăruire fi pasiune, pentru ca 
producția uzinei să fie la inâfymea puterii oa
menilor, pentru ca noile generații de muncitori 
ni primească, o dată n deprinderile meseriei, 
dragostea de muncă, răspunderea pentru pre
zentul p ctitorul uzinei.

evocați în ancheta

directorul Editurii „Bertelsmann" [R. F. G.]
Șl PE PUBLICISTUL HEINZ SIEGERT

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Olaf 
Paeschke, directorul editurii 
..Bertelsmann* — R.F.G., și pe 
publicistul Heinz Siegert.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspeții au 
luminat președintelui Consiliu
lui de Stat, in semn de omagiu, 
primul 
„Nicolae
conducerii 
modernă-, 
de Heinz 
editura „Bertelsmann' 
zintâ o amplă biografie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. în 
contextul istoriei contemporane 
a României, activitatea revolu-

ți on ari desfășurată de-a lungul 
a 40 de ani in slujba propășirii 
paWei, contribuția importantă ' 
adusă la elaborarea și Infăp-

tul rea politicii interne și exter
ne românești.

In continuare, a avut loc o 
convorbire cordială.

PATRIA
al cărții
— știința 

Românie
— semnat 
apărut in

“ — pre-

PRINCEPS
de TOMA GEORGE MAIORESCU

Pot exista formule atotcuprinzătoare care sâ închidă cîte 
un concept in fraze bine închegate și bine rotunjite. Dar pe 
hnga rigoarea formulărilor științifice mi se pare că mai există 
ceva inefabil, de necuprins, care scapă formulărilor generale, 
fc acel „ceva , inexplicabil de multe ori, care vine de departe, 
din cele mai adinei cute ale sufletului nostru, din tainițele 
subiectivității fiecăruia și din trăsăturile specifice ale acelei 
subiectivități colective care poartă amprenta unei unice și 
cu nimic asemănătoare matrice stilistice.

Intr-o interesant teorie a sa, încă prea puțin cunoscută, 
regretatul Henri Coandă vorbea de faptul că omul, ca o 
structură acvatică, va Fesimți întotdeauna atracția magnetică 
a apei din locurile natale, pentru că ea, cu aceeași tormuiă 
chimică pretutindeni, nu este nicăieri identică. Doi fulgi de 
zăpadă căzuți în locuri diferite au conformații cu totul nea
semănătoare. Magnetismul pămîntului, poziția astrelor, miș
cările văzduhului sau cite altele neștiute sau știute determină 
neidenticele forme ale aceleiași formule chimice.

Retina ne rămîne întotdeauna impregnată cu prima lumină. 
Pe ea o ducem cu noi atunci cînd pleoapele ne cad în în
tuneric.

Iubești pămîntul pe care ai învățat primii pași și ai simțit 
după fiecare pas mai mare cum peste pereții odăii șî peste 
gardul grădinii și peste zidurile străzii și peste perimetrul 
orașului se deschid noi orizonturi. Iubești pămîntul pe care 
ai auzit primele basme, ai ascultat susurul izvorului și cin- 
tecul pădurii ; și, desigur, iubești pămîntul de pe care ai des
cifrat pentru întiia oară enigma constelațiilor... 
tr-o neasemuit de frumoasă noapte de mai.

Locul natal este patria princeps. Apoi cu cit 
încălca alte orizonturi perimetrul primordial se va lărgi din ce 
în ce mai mult. Vor veni pe rînd, solemn, munții cu frunțile 
lor de gheață și impetuoasele fluvii. Vor veni nesfîrșitele cim- 
puri și marea tălăzuind în necuprins. Se vor ivi in fața ochi
lor imaginea urbiilor bătrîne și orașe încă nedezbrăcate de

desigur, in-

orizontul va

(Continuare in pag. a ll-a/ »
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PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ 
A TlRGOVIȘTEI PATRU TINERI 

CONSTRUCTORI DESPRE:

ORGOLIUL CREAȚIEI COTIDIENE

Ing. GH. MANDAN

as fi trăit
— Am venit aici după ce am 

terminat facultatea, in vara lui 
’71 Șeful șantierului mi-a re
partizat un lot de lucru și. vă- 
zîndu-mă puțin speriat, a rîs, 
m-a bătut pe umeri și mi-a ziși 
„Stagiar zici I Nu prea cu
nosc cuvintul ăsta. Și să-ți spun 
ceva, pe copiii mici îi înveți să 
înoate aruneîndu-i în apă“. A- 
poi pe un ton mai grav t „N-avea 
grijă, nu te lăsăm noi să te 
Îneci 1“ Așa am debutat.

— Poate că n-a fost rău...
— Deloc : așa pot să devin 

un inginer de șantier și nu un 
conțopist, de birou. Deja am 
construit rampe, stîlpi de sus
ținere. hală de S.P.S. Am lucrat 
la canale termice, drumuri de 
platformă, la sectorul utilajelor, 
stația de pompare ; acum lu
crez la un castel de apă. Ve
deți, lucrări destule și diverse, 
ceea ce nu-i deloc rău pentru 
un inginer stagiar.

— Scuzați-mă că vă întreb 
așa, direct : poate că «xistă aici 
un sentiment de...

— ...exagerare I E drept, ați 
putea să mă învinuiți de oare
care lipsă de modestie, dar a- 
cest „am făcut", trebuie de fapt 
înțeles la plural. Dumneavoas
tră mi-ați sugerat să vorbesc in 
primul rînd despre, mine, asta 
șl fac. dar eu n-aș fi nimic dacă 
n-aș face parte dintr-un colec
tiv, dacă acesta nu m-ar spri
jini în fiecare clipă, dacă eJ n-ar 
respecta legile nescrise ale șco
lii șantierului. Să explic. Am 
învățat destule la facultate, am 
avut profesori buni, iar eu am 
fost destul de silitor. Cu toate 
aștea, venind pe șantier și pri
mind sarcini precise dintr-un 
plan de producție, găseam cu 
mare greutate firul logic între 
elementele teoretice însușite în 
facultate și cele practice, de 
producție. Resimțeam defectele 
mai vechi ale unui sistem de 
învățămînt, defecte care astăzi 
tînt tot mai bine corijate.

— Dar șeful șantierului, care 
v-a promis că n-o să vă lase să 
vă înecați, unde era ?

— Știa el ce știa cînd mi-a 
spus asemenea cuvinte. Ca un 
adevărat conducător de colecti
ve, om ce gîndește în chip co
munist, el se sprijinea cu în
credere pe oamenii săi, cei cu 
care eu voi veni zilnic în con-

ACCENTE <

SÂ VINĂ
TELEVIZIUNEA!

In proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste o parte însemnată este consacrată 
muncii - acest comandament major al tuturor împlinirilor, le
gătura cea mai trainica a omului cu societatea.

MUNCA - o datorie de onoare, MUNCA - o trăsătură de
finitorie a membrilor de partid, a tinerilor comuniști, PERFEC
ȚIONAREA PROFESIONALA — o cerință ardentă a contem
poraneității, COLECTIVUL DE MUNCA, ETICA MUNCII IN CO
LECTIV - iată numai citeva din ideile centrale, din preocupă
rile vizate de normele cuprinse in Proiect

Cum răspund practic, in activitatea lor cotidiană, tinerii,

uteciștîl, acestor cerințe, aeestor preocupări esențiale pentru 
viitorul lor, al întregii societăți ?

Ce învață ei la școala uzinei, a ogorului, a șantierului, cum 
filtrează prin propria personalitate această învățătură și cum 
o transmit mai departe ?

In ce măsură iși călesc ei ființa, gindirea, existența la fla
căra muncii creatoare, a necontenitului efort constructiv în 
care e angrenat întregul popor ?

Sînt întrebările pe care le-am avut in vedere la întocmirea 
prezentului grupaj pe unul din marile șantiere ale țării, pe 
platforma industrială tîrgovișteană.

Eu n as fi nimic dacă
9

in afara colectivului
tact, care mă vor asimila și-mi 
vor întinde o mină de ajutor 
tovărășesc. Și chiar așa a fost! 
După cîteva luni de zile a venit 
momentul să organizez munca 
în primul meu punct de lucru; 
am adunat oamenii în jur cu 
gîndul să le spun ceva. Ceva de 
început, gîndeam eu, dar nu 
prea știam ce. Am privit fețele 
prietenoase, zîmbetul cald din 
ochii unora mai bătrîni, am as
cultat o clipă așteptarea aceea 
demnă și apoi mi-am dat >ea- 
ma că nu pot rosti nici un fel 
de cuvîntare. Am spus doar că 
aveam de făcut cutare treabă și 
oamenii s-au răspîndit fiecare 
la postul lui. Mai târziu unul a 
venit să-mi spună i „tovarășe 
inginer, azi merge bine treaba, 
așa că după-amiază o să avem 
nevoie de beton. Să dați dum
neavoastră din timp notă la 
dispecer, să ne dea două ma
șini". Vedeți, fără a avea aerul 
că vrea să mă învețe, de fapt 
el mă învăța unul dintre pri
mele lucruri practice ale mese
riei mele — organizarea în per
spectivă. La acel muncitor era 
dorința de a mă ajuta dar și 
răspunderea pentru lucrarea pe 
care o realizam în eoleetiv De 
atunci am simțit mereu ce în
seamnă într-ajutoraree tovără

șească șl răspunderea colectivi, 
în spiritul acestor obligații, ca
re, așa cum discutam la înce
put, reprezintă adevărate pre
cepte etice, am începu: să mă 
formez ca inginer de yntier ți 
pot ține astăzi capul sus prin
tre constructori- Am căpătat de
prinderi reale de constructor. 
Eu nu mă deosebesc cu mult 
de muncitorii de echipe. Stat 
tot timpul cu ei. am început 
să-mi pun ta valoare eunoșta- 
tele din facultate învățîndu-i la 
fiecare lucrare nouă bazele te
oretice constructive ; ta acel iși 
timp, dacă văd că patru oameni 
cară o traversă metalică nu mă 
sfiesc să fiu al cincilea- Cu co
legii ingineri colaborez, ce tră- 
mîntăm împreună pentru găsi
rea unor soluții de lucru mai 
judicioase. împreună cu ingine
rii Mihai Teoaorescu și Gh. Ho- 
reboiu am realizat un calcul- 
proiect pentru un cofraj care sâ 
fie realizat în locul celui clasic 
— economie de timp și mate
riale

— Vă doresc succes I Pentru 
viitor, la ce vă gândiți tovară
șe tngi-er ?

— Vreau să vid cubb va curge 
•țelul ta Tîrgovișxe și să mă 
laud eă am contribuit și eu.

Exigența trebuie
CONSTANTIN PATRAULESCU

sa înceapă cu line însuti
S: totuși acest băiat nu prea 

vorbăreț, timid, cu zîmbetul lui 
cald, copilăresc, este unul din
tre cei mai buni meseriași, unul 
dintre cei mai bani mecanici 
auto de pe șantierul platformei 
industriale târgoviștene. Are 
numai 24 de ani. dar biografia 
profesională Însumează deja 8 
ani oetrecuți ta preajma mo
toarelor. opt ar.i în care și-a 
acordat pur si simpla simțurile 
la zumzetul de metal al alcătui
rilor mecanice de tot feluL 
Constantin Pitriulescu poate 
spune »ră să clipească, numai 
ascultînd mersul unui motor, 
_ee-l doare pe respectivul" — 
cum îi place lui să citeze din 
vocabularul mecanicilor L-am 
întrebat cum. prin ce mijloace 
a ajuns Ia această profesionali- 
tate, altora la îndemînă după 
un stagiu triplu In meserie.

— Exact, nu ști j Poate că 
mi-a plăcut de cînd eram elev 
meseria asta. Sau poate că 
muncitorii de la care am învă
ța: meseria m-au sfătuit să nu 
las un motor din mină plnă nu

sînt sigur că merge ca atunci 
cînd a ieșit din fabrică.

— Munca de calitate ar fi 
singurul reper al responsabili
tății pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate ?

— Proiectul de norme mă a- 
jută să definesc în fapt această 
responsabilitate. Eu aș vedea-o 
începînd chiar din momentul în 
care accepți o sarcină, din clipa 
asumării unei obligații. Trebuie 
să te gindești bine dacă ai pu
terea s-o pornești la drum. Pe 
urmă, poate fi prea tîrziu.

— Ai un exemplu ?
— Dacă vreți, chiar exemplul 

meu Iată, absolvisem școala 
profesională, lucram de cîțiva 
ani la mine, la Buzău, pentru 
că sînt buzoian de fel. și pentru 
că începusem să deslușesc mai 
bine decît alții meseria, mi s-a 
propus să fiu promovat ca șef 
de garaj. Am refuzat

— Ca să nu pierzi contactul 
eu motoarele, cu meseria ?

— $î de asta — cu toate că aș 
fi fost tot în preajma mașinilor, 
Dar am simțiț că AU aiP

| „O trăsătură de bază a profilului moral al membrilor de 

partid, a tinerilor comuniști trebuie să fie înalta conștiință 
profesională, responsabilitatea pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor încredințate, intoleranța față de chiul, superfi- 

| cialitate sau indisciplina în muncă11.

(DIN PROIECTUL DE NORME ALE VIEȚII Șl MUNCII COMUNIȘ- 

I TILOR. ALE ETICII Șl ECHITApi SOCIALISTE).

priceperea și tactul necesar ca 
sa lucrez cu oamenii. Pe urmă, 
nici meserie nu știam încă prea 
bine. N-aș fi vrut să dezmint 
încrederea oamenilor primind o 
sarcină pe care nu - eram sigur 
că o pot duce la bun sfîrșit

Dar responsabilitate, muncă 
exemplară mai înseamnă și 
altceva. înseamnă disciplină și 
seriozitate, înseamnă compe
tență, înseamnă atenție la ce se 
întîmplă în jur Adică și la ce 
fac ceilalți, cei alături de care 
muncești, cei de la care iei și 
cei cărora le predai ștafeta 
muncii. Desigur, trebuie să în
cepi cu tine însuți, să fii primul 
care să dai totul pentru muncă, 
fientru rezultate cît mai bune 
n producție, să fii un exemplu 

de disciplină, de seriozitate.
— Cum îți manifești dumnea

ta, personal, intoleranța față de 
actele de indisciplină și super
ficialitate ?

— Cazuri de indisciplină, de 
chiul, de lucru superficial au 
fost — și sînt încă — și la ti
nerii din atelierul unde muncesc. 
Au fost, mai ales, la unii din
tre șoferii din coloana auto pe 
care o deservim, Vasile Banu, 
Marian x Ciocodeică, Gheorghe 
Simion și alții absentau de la 
servieta, munceau fără interes, 
aveau o atitudine neglijentă 

-față de propria . persoană. La 
început i-am discutat în orga
nizația U.T.C., apoi am cerut și 
ajutorul maiștrilor, al munci
torilor mai. vîrstnici. Dar re
zultate am obținut cu adevărat 
numai atunci cînd noi, uteciștii 
am izbutit să ne apropiem de 
ei, să-i convingem că greșesc, 
în primul rînd în paguba lor. 
Și Vasile Banu, șl Ciocodeică, 
și Simion sînt acum printre 
primii la treabă, au devenit mai 
serioși, mai exigenți. Simion — 
care era lipsit de ambiție, ne
orientat, influențat de cîțiva așa 
ziși prieteni, neglijent cu ma
șina — este astăzi unul dintre 
cei mal buni șoferi, disciplinat, 
săritor, mașina lui strălucește 
de curățenie. Cred că am pro
cedat bine, cel puțin așa înțeleg 
eu intoleranța despre care se 
vorbește în Proiectul de norme. 
Adică o intoleranță construc
tivă, nu altfel.

„Să fii harnic pentru

TE FACE OM, societate așa cum ai vrea

CI PREȚUIREA CELORLALȚI" să fii pentru tine“

ca-
luat

este, 
se

Un prieten, poet, 
făcea mai zilele tre
cute remarca plină 
de adevăr că în 
ultima vreme se 
cam înmulțesc a- 
ceia care își preced 
sau își însoțesc ac
țiunile proprii de o 
publicitate suspectă 
din punctul de ve
dere al bătrînei dar 
venerabilei trăsături 
morale care se 
cheamă modestie. 
Rămîi surprins, ob
serva poetul, cînd 
vezi că unii nu 
mai pot munci de
cît dacă au televi
ziunea alături; de
cît dacă se simt 
sub lumina reflec
toarelor și țara în
treagă se uită la ei 
prin ocheanele 
merelor de 
vederi...

Fenomenul 
intr-adevăr, de
sizat și de pus pe 
lamelă de micro
scop (deși, personal, 
aș prefera pe-o foa
ie de urzică...). Nu 
lucrez la televiziu
ne și nu cunosc din 
interiorul acestei in
stituții agresiunea 
celor care doresc să 
se autoprezinte pu
blicului, uneori și 
pentru cel mai mic 
și obișnuit efort, 
dar ca ziarist pot 
confirma că tendin
ța către autolaudă 
este reală.

N-aș vrea să fiu 
greșit înțeles: do
rința de a recoman
da și altora, mai a- 
les celor care lu
crează in același do
meniu, și care se 
pot inspira la rîn
dul lor, o realizare 
remarcabilă (fie ea 
făcută chiar de 
tine) este, la urma 
urmei, justificată. 
Pentru prea multe 
mărunțișuri însă 
curg telefoanele, a- 
pelurile: „Veniți,
scrieți, acțiune ne
maipomenită Și, 
în prea multe si
tuații se întîmplă să 
vezi că, de fapt, în 
loc să se străduias
că a investi gîndire 
fi efort, obținînd 
ceva nou sau măcar 
dt de dt original, 
deci ceva care să 
merite a fi adus și

la cunoștința gene
rală, dai de cîte o 
întristătoare ambi
ție, cel mai ade
sea personală, de-a 
ieși moț în fruntea 
altora scontînd în
deosebi pe tupeul 
de-a invita, sau pe 
prietenia cu cineva 
în măsură să ser
vească, naiv, o ast
fel de intenție.

Omul care, mun
cind, are firesc
dreptul la popu
larizarea exemplului 
său este, în pri
mul rînd, omul care 
muncește bine cu o 
frecvență ireproșa
bilă. Ce ciudat, în
să, născătorii 
„acțiuni" care 
cer cu violență di
fuzate sînt tocmai 
dintre cei care or
ganizează (și mai 
corect: „inițiază") 
o dată pe an ceva 
care să ia ochii lu
mii ! Dacă ți se în
tîmplă să pui între
barea : a cita ac
țiune de acest fel, 
și la acest nivel, 
este cea de astăzi ? 
Sau; cîte alte ase
menea vor mai ur
ma ? vei constata 
că aceea este prima 
și ultima, că respec
tivul cămin cultu
ral, sau respectiva 
bază sportivă etc., 
etc. au stat închise 
și nefolosite luni de 
zile, și că tot dum
nealui, cel care te-a 
invitat, a fost res
ponsabil, dar acum 
s-a hotărît să rupă 
o dată-n an gura nu 
numai a tîrgului, 
dar și a țării în
tregi. „Să vină te
leviziunea I" a în
ceput el să strige. 
Pînă nu vine televi
ziunea nu organi
zăm serbarea I, îmi 
spunea un cadru 
didactic de la un 
liceu din provincie^ 
trădîrid că, de fapt,... 
ei se pregătiseră 
pentru propria pu
blicitate și nu pen
tru o activitate ar
tistică obișnuită, de 
care să beneficieze 
săptămînă de săn- 
tămînă elevii școlii. 
De sesizat este și 
faptul că asemenea 
mentalități au pă
truns și se mai tn-

cte
se

tîlnesc în rîndul u- 
nor cadre tinere 
sau foarte tinere 
ale organizației 
U.T.C.: și aici
mulți experimentea
ză cite o idee mi
titică numai de 
față cu televiziu
nea. Caracteristic a- 
cestora este „lansa
rea" de „acțiuni". 
Ce se mai în
tîmplă ? N-are im
portanță : la „lansa
re" să fie ziariștii... 
Alții, din același 
motiv, 
ghioși în supărarea 
lor pe... televiziu
ne : „Am organizat, 
tovarăși, dar am 
muncit degeaba I, 
declară ei. N-a fost 
nimeni de la Te- 
Ve...". Sau: „Nici 
de la ziar n-a fost 
nimeni, și nici mă
car cineva de la 
gazeta locală..." 
(popularizarea „pe 
plan local" a celui 
care acționează nu
mai
vadă chipul pe mi
cul ecran fiind ul
tima sa aspirație).

Trebuie să recu
nosc, expresia „am 
muncit degeaba" 
mă scoate din 
calmul obișnuit. 
Mai ales cînd știu 
că acela care o 
rostește cunoaște 
celebra relatare a 
lui Sadoveanu des
pre vizita pe care 
ministrul învăță- 
mîntului o făcuse 
pe neașteptate la 
clasa dascălului ca
re, fără nici o tele
viziune, își făcuse 
o viață întreagă 
datoria de a crește 
generații de copii, 
fără să t se pară că 
a muncit în van.

Să vină televi
ziunea ?

Să vină, tn- 
tr-adevăr, și a- 
ceste cazuri. Și să-i 
arate cu chipul lor 
adevărat pe amato
rii de spectacole al 
căror prim folos 
vrea să fie propria 
reclamă obținută pe 
fundalul unor ac
țiuni superficiale, 
fără efecte reale și 
lipsite de consec
vență...

sînt car a-

ca să-și

EUGEN 
FLORESCU

PATRIA
PRINCEPS

Ați trecut podul de la Vadu- 
Oii ? Atunci să știți că pe 
acela, Ia al doilea tronson, eu 
și cu băieții mei, cu prietenii 
mei l-am sudat și am făcut 
montura.

Cînd am terminat în ’62 
școala profesională ziceam în 
gîndul meu că știu meseria „ca 
pe apă“, că nu mai am ce în
văța. Cînd colo, abia atunci, 
după ce m-am angajat am în
ceput să învăț. Și nu numai 
meserie, ci și — o spun fără în
conjur — omenie. Pornisem de 
la noi, din Drăgâneștii Neam
țului, cu gînd să învăț o me
serie, să cîștig bani, cît mai 
mulți bani.

în prima unitate la care am 
lucrat, la U.M.M.R. Pașcani, 
muncitorii mai vîrstnici, comu
niștii pe care i-am avut în 
preajmă m-au învățat două lu
cruri. Primul — că meseria asta 
de lăcătuș montor, se învață 
toată viața. Al doilea — că nu 
banul, nu cîștigul îl face pe 
om, ci prețuirea celorlalți, felul 
cum știe să treacă de greu, să 
fie de folos în orice împrejura
re. Felul cum știe să pună 
umărul și să învețe din cea mai 
măruntă întîmplare.

Ca tînăr comunist, ca unul 
care trebuie să pătrund și să 
aplic în profunzime începînd 
cu mine însumi prevederile 
Proiectului de norme, nu mă 
pot mulțumi cu ce am realizat. 
Mai precis, tot ce am făcut, am 
făcut și am învățat în materie 
de practică. Trebuie să recu
nosc că în privința teoriei am 
cam rămas în urmă, că nu sînt 
la curent cu tot ce e mai nou

EUGEN CHIRILĂ

în domeniul meu. Și noutăți 
sînt multe, de cunoscut trebuie 
să le cunoști, chiar dacă nu le 
poți aplica pe toate. Exact așa 
cum îmi spunea unul din cei 
de la care am învățat cel mai 
mult, actualul meu șef de e- 
chipă, Luca Mihai.

— în munca de șantier ajungi 
repede din elev — profesor, îți 
vine repede rîndul să predai tu 
însuți la „universitatea muncii1*, 
cum te exprimai maî devreme. 
Ai numai 26 de ani. Ai avut 
„elevi", Eugen Chirilă?

— Nu mulți, dar am avut
— Ce i-ai învățat ?
— Păi, pe unii i-am învățat 

să iubească șantierul, munca de

constructor. Coati că Moisei fi 
Dumitru Ozoc — de exemplu — 
doi consăteni care munceau ta 
niște fabrici din Moldova au 
venit pe șantier chemați ce 
mine. ȘL cum li văd. nu s-ar 
dezlipi de-aid ptaă la înche
ierea lucrărilor — deci cel pu
țin 8—10 ani. Așa am să fac ri 
eu. După Pașcani. Vadu-Oii și 
Găești, aicj mi-a plăcut cel 
mai mult, m-am afirmat cel 
mai mult I-am mai învățat și 
pe alții — pe unii cum să re
zolve o problemă de tehnică, 
de meserie, pe alții cum trebuie 
să se poarte un muncitor ade
vărat un muncitor care ține la 
prestigiul muncitorului. Păi fără 
disciplină, cu gîndul doar la 
ora de terminare a lucrului, la 
pus umărul dt mai puțin n-am 
ajunge nicăieri. Am sâ țin 
minte toată viața cum am a- 
samblat noi, echipa noastră, o 
macara de 150 de tone. La așa 
ceva, la greu, cunoști oamenii 
și tot aici îi poți modela. Cel 
mai tineri din echipa noastră 
cred că au crescut profesional 
cu dțiva ani în acele zile de 
luptă cu fierul, cu problemele 
tehnice necunoscute care ne 
stăteau în față.

De aceea, de fapt, pentru că 
eu însumi m-am format la 
școala muncii, a șantierului, 
spuneam că șantierele mele sînt 
universitățile mele.

— Din experiența mea de 
viață am învățat ceva foarte 
prețios : dacă ești harnic pentru 
societate așa cum ai vrea să fii 
pentru tine, atunci ceea ce do
rești să obții, să realizezi pe 
plan personal se împlinește a- 
proape de la sine. Muncind 
astfel am Izbutit să fac ceva. 
De fapt e vorba de casă și tot 
ceea ce este necesar în ea.

— Dumneavoastră îmi vor
beați insă de un precept moral 
privind sensul social al hărni
ciei...

— Ajung imediat aici. Trec 
peste unele amănunte și încep 
de cînd am terminat profesio
nala. Cu certificatul în buzunar 
m-am angajat imediat ca tur
nător la Uzina de utilaj din 
Tîrgoviște. După un timp m-am 
înscris la seral, la liceu. L-am 
terminat, dar după 8 ani de 
muncă la turnătorie m-am cam 
îmbolnăvit. Doctorii mi-au 6pus 
să-mi schimb locul de muncă, 
să lucrez în aer liber. Am ales 
șantierul. Aici a trebuit să mă 
calific din nou. Profitînd de 
condițiile care mi se ofereau, 
am făcut — tot la seral — școa
la de maiștri. Și acum iată-mă 
maistru, conducînd stația de 
betoane care deservește toate 
șantierele platformei industriale. 
Am 17 ani de școală și n-am 
plătit un leu școlarizare, inter
nat sau profesori. Am înțeles 
încă de la profesională că so
cietatea se îngrijește de tine 
dacă răspunzi nevoilor ei. Eu,

GHEORGHE IVANES CU
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după cum se vede, am muncit 
acolo unde a fost nevoie și 
n-am regretat acest lucru nici o 
clipă. Am dorit să învăț, mi s-a 
oferit această posibilitate. N-am 
privit învățătura ca un scop în 
sine și ea m-a ajutat să mun
cesc mai bine, să realizez cu 
mai multă siguranță sarcinile de 
producție. în același timp am 
cîștigat mai bine. Și vă spu
neam că mi-am îndeplinit do
rințele mai vechi, am făcut o 
casă nouă în care mama nu 
duce lipsă de nimic și, recent, 
i-am făcut nuntă soră-mi. Nu 
zîmbiți. într-o comună, printre 
țărani, să ai calitatea de cap 
de familie și să faci o nuntă 
mare surorii tale, nu-i un lucru 
oarecare, impune. Concluzio- 
rdnd aș putea spune că datorez

totul societății. începînd cu 
dragostea față de muncă.

— îmi povestea cineva că aici, 
pe șantier, dumneavoastră șl 
cîțiva oameni pe care i-ați ales 
ați lucrat neîntrerupt la dez- 
ghețatul unei conducte, 3 zile și 
3 nopți. Este această manifes
tare de dirzenie și bărbăție un 
mod de a vă arăta recunoștința 
față de societate ?

— Astfel de fapte sînt obiș
nuite la noi. Este un mod de a 
răspunde solicitărilor mai in
tense. In asemenea împrejurări 
iți pui o întrebare limpede : 
cine va avea de suferit ? Și în 
răspuns găsești la fel de lim
pede că la o stagnare, chiar 
dacă tu sau colegii tăi nu sîn- 
teți afectați direct, imediat, 
pînă la urmă prin circuitul șan
tierului golul de producție a- 
junge și la tine. Dacă vreți să 
mă refer la recunoștință, trebuie 
să vă spun că este vorba de un 
lucru mai delicat.

— Adică ?
— în sufletul tău este tot

deauna dorința de a munci mai 
bine, de a face ceva în plus. 
Iar dacă această dorință îți sti
mulează gîndirea și după ce ai 
plecat din șantier, înseamnă că 
poți realiza ceva la care ni
meni nu s-a gîndit, că poți să-1 
faci tocmai tu. Recent am rea
lizat o inovație : am confecțio
nat o cupă dublă la un greifer 
care lucrează la șanțurile șan
tierelor. Se realizează economii 
de peste 100 000 de lei. Dacă 
vreți, străduința mea a fost și 
un act de recunoștință.

— Ce vă mai doriți, tovarășe 
Ivănescu ?

— Să-mi cresc băiețelul, pe 
Florin.

(Urmare din pag. I)
«chele. Și pretutindeni vel simți că toate sînt ale tale, vei I 

i~'*OCUa' Câ .prin ,oate tree a«|ea?i «re nevăzute 
care ie leagă intr-un singur univers.
d.Fi«^1C.r?'’iCâ $â-Pale in ,tin“ * column,> : P» «'• nove ’I 
ae 55.000 tdv pregatindu-se pentru botezul oceanelor ; dale 
de marmura cu șanțul roților de care ; superplatforme ale 
oțelului ; incunabule ; ciclopice retorte ale chimiei ; dansul 
fetelor de ia Capilna ; liniile de forță ale unei moderne ar- 
b'tectun peste molozul războaielor ; frescele pictate ale mâ- 
nastirilgr Bucovinei ; imense benzi transportind minereul din 
nou port direct in gura de foc a furnalelor ; hora de la 
Prislop ; nămoluri radioactive ; ritmuri din ce in ce mai ac
celerate comandamente etice... Și in toate e ceva din tine. 
Pentru că toate au aceeași istorie. Trecutul nu există decît 
din viitor. Prezentul este respirația, trecerea in miine. Fiecare 
și toate împreună au același limbaj. Ele spun simplu „cum 
a.m. cun? s‘ntern". De unde venim, de pe ce drumuri
și încotro ne îndreptăm.

Și ce am fâcut^ noi și părinții noștri și părinții părinților 
noștri ca visele să se plămădească în forma chipului nostru.

Și cum se leagă destinele ca verigile unui lanț, cum ideea 
incandescentă, ideea de foc reușește să dinamizeze timpul, 
să-l grăbească și să-l îndrepte pe făgașul idealului și să 
toarne nestăvilita și incongruenta curgere a timpului in mi
rificele tipare ale istoriei.

Noi am botezat acel miraculos accelerator al timpului cu 
cel mai simplu cuvînt : luptă.

Și am plantat pe acel imens drum al timpului spre noi 
pietre de hotar și le-am numit simplu : DECEBAL. (Primul și 
ultimul rege al oamenilor liberi din spațiul carpato-danu- 
bian) ; MIRCEA (Acela care știa, în plin ev de mijloc, ade
vărul după care dacă-ți aperi „sărăcia și nevoile și neamul" 
nu vei rămîne niciodată singur și te vor ajuta și „rîul, ramul"); 
GHEORGHE DOJA, (Uluitorul strateg și tactician al războiu
lui țărănesc) ; DIMITRIE CANTEMIR (Strălucitorul princepe- 
cârturar) ; AVRAM IANCU (Intîiul președinte al unei repu
blici române in munți) ; NICOLAE BALCESCU (Nobilul cava
ler al revoluției, flacăra veșnic vie a purității și a dăruirii 
totale pentru Cauză) : ALEXANDRU IOAN CUZA (întemeie
torul Statului Român modern) ; MIHAI EMINESCU (Geniul).,. 
Sau, l-am numit pe revoluționarul-vizionar șit organizatorul 
talentat al forței de șoc a secolului XX : clasa muncitoare cu 
simplul generic COMUNISTUL.,. Nu mai încape hîrtia cite 
nume de rqboj n-aș fi obligat să înșir.

Aceeași luptă - ieri lucidă, inteligentă, dîrză și primejdioa
să, tenace și plină de martiriu, subversivă sau legală, a de
venit în anii libertății bătălia demnă și eroică, responsabilă 
și însuflețită pentru ca, într-o dreaptă înfruntare cu timpul, 
planurile-trepte pentru ridicarea patriei tot mai înalt pe scara 
civilizației socialiste 
această ridicare în 
parte a „interesului 
noastre.

Sau însăși ideea

1

)
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sâ fie cît mai grabnic îndeplinite In 
care fiecare din noi este angajat ca o 
general" rezida însuși sensul existenței

de patrie.
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Pentru lucrătorii ogoarelor, 
imperativul zilei trebuie să fie 
încheierea imediată a însămîn- 
țărilor de primăvară pe supra
fețele planificate. La porumb și 
fasole, la: culturile furajere și 
orez. Greutățile pricinuite de 
vreme se cer învinse prin orga
nizarea mțai bună a muncii, prin 
dăruire, prjn acțiuni energice 
și cuprinzătoare desfășurate în 
cîmp, acolo unde condițiile de 
cultivare se impun optimizate 
prin eliminarea excesului de u- 
miditate, fertilizări și lucrări de 
pregătire a patului germinativ. 
Calculele redau faptul că în 
cumpănă se află circa o jumă
tate de milion de tone de pro
duse agricole prin neînsămînța- 
rea încă a aproape două sute 
de mii de hectare. îndeosebi din 
județele Brăila, Teleorman, Ia
lomița, Ilfov, Buzău, Argeș și 
Sibiu. Firește, acțăunea inițiată 
pe plan național die a concentra 
forța mecanică în județele cu 
restanțe mai mari,la însămînță- 
rile de primăvară, și de a diri
ja aici cantități suficiente de se
mințe din hibrizii și soiurile cu 
perioadă scurtă de vegetație 
este o măsură bună, dar cu a- 
devirat eficient nu se poate 
considera că s-a acționat decît 
r.umai atunci cînd ultima palmă 
de pămînt va fi pusă în condi
ții ML rodească. Ce se întreprin
de în acest scop de către orga- 
?Lzațille U.TJC. ? — iată între- 
barea căreia i-am căutat răs- 
puna în trei dintre județele 
considerate ale porumbului : Ia- 

ța, Brăila și Buzău.

f
j, Ialomița ! moto- 
ompele și tractoare- 
i funcționează fără 
întrerupere

în întreprinderile agricole de 
stat mai sînt de semănat 9 740 
de hectare, iar în cooperativele 
agricole 6 940 de hectare. Li se 
adaugă suprafețele încă nereali
zate la orez, soia șl fasole. Pen
tru reușită se acționează conti
nuu. în flecare unitate agricolă 
cu terenuri afectate de apa în 
exces — și aproape că nu e- 
xistă cooperativă agricolă sau 
întreprindere de stat căreia 
ploile din primăvara ^ceasta să 
nu-i fi creat greutăți — se lu
crează zi-lumină .pentru recupe
rarea și însămînțarea cu po
rumb și culturi furajere a tutu
ror suprafețelor. La Bordușani, 
Făcăieni, Borcea, Roseți, Ciocă
nești, Cuza Vodă, Gheorghe La- 
zăr, Muntenii Buzău, Cocora și 
Grindu motopompele și tractoa
rele funcționează continuu. Iar 
cooperatorii deschid canale pen
tru evacuarea apelor. Și, în fie
care zi, se dnsămînțează, pe cît 
se poate, neașteptîndu-se crea
rea condițiilor optime pe supra
fețe mari ci se acționează ime
diat pe parcele mai mici chiar 
și de un hectar. Pămîntul tre
buie să producă la nivel maxim. 
Angajamentul formulat în în
trecerea „Prevederile cincinalu
lui îndeplinite înainte de ter
men*', de a se realiza încă din 
anul acesta recolte medii supe
rioare cotelor planificate pen
tru 1975, se dorește înfăptuit e- 
xemplar. Și tinerii acționează e- 
nergic. Peste cincisprezece mii 
în total. în fiecare zi se recu
perează cîte 400—500 de hecta-

De operativitatea și stăruința cu care se acționează 
în aceste zile depinde asigurarea a cel puțin 
jumătate de milion de tone produse agricole

re pentru agricultură. Pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni există 
toate condițiile ca șl ultimul 
hectar de teren să fie însă- 
mînțat.

• Brăila : întrajuto
rarea continuă
Peste 80 la sută dintre uni

tățile agricole din județul Brăi
la au raportat încheierea însă- 
mînțării porumbului și a ce
lorlalte culturi. Aici, toate for
țele sînt concentrate, acum, la 
executarea lucrărilor de între
ținere. Pe 6 020 de hectare mai 
trebuie însă însămînțat porum

bul. Sînt terenurile joase, pu
ternic afectate în primăvara a- 
ceasta de băltirea apelor. în
deosebi în zona Jirlău, Dropeni, 
însurăței, Traian și Cireșu. Pen
tru recuperarea restanțelor, în 
cadrul acestor unități sînt or
ganizate largi acțiuni de întra
jutorare. Tractoare și alte ma
șini agricole sînt detașate aici 
din cadrul unităților unde aces
tea au devenit disponibile. De 
asemenea, formații întregi de 
cooperatori — și îndeosebi de 
tineri —, participă la executarea 
lucrărilor devenite imperativ i 
deschiderea canalelor pentru 
scurgerea apelor, recuperarea 
prin fertilizări eu gunoi de

grajd a terenurilor calamitate, 
pregătirea suprafețelor și însă
mînțarea culturilor. Se lucrea
ză în condiții grele, dar nimeni 
nu se plînge. Se avansează me
tru cu metru, iar la sfîrșitul 
fiecărei zile ceea ce se rapor
tează subliniază eforturile ce se 
depun. In maximum două-trei 
zile semănatul porumbului va fi 
încheiat pe suprafața planifica
tă. Este de subliniat inițiativa 
ca acele suprafețe ce nu vor pu
tea fi scoase de sub apă să fie 
recuperate — în echivalență — 
pentru producția agricolă prin 
luarea în cultură a terenurilor 
cîștigate prin defrișarea drumu
rilor inutile, prin alte acțiuni.

• Buzău : Factorul 
decisiv — organiza
rea temeinică
Nici un tînăr nu se află în 

afara acțiunii de însămînțare a 
suprafețelor planificate. In fe
lul acesta, cele 9 660 de hectare 
afectate constituie, acum, obiec
tivul acțiunilor patriotice iniția
te de către organizațiile U.T.C. 
și care concentrează munca a 
peste zece mii de tineri cooper 
ratori, mecanizatori și specia
liști. Pe canale deschise în ini
ma cîmpiei apa este condusă 
zeci de kilometri pentru a lăsa 
în urmă pămîntul posibil de 
pregătit pentru însămînțare. 
Motopompele funcționează, iar 
acolo unde tractoarele nu pot 
încă intra, terenul este pregătit 
— pentru a se cîștiga o zi sau 
două — cu atelajele. Există 
convingerea că succesul depinde 
de organizarea muncii. Și, zil
nic se intervine ținîndu-se cont 
de condițiile ce apar ; se acțio
nează cu competență profesio
nală pentru ca flecare palmă de 
pămînt să fie pusă în cele mai 
buna condiții de producție.

GH. BRAD

I
I

I 
I
li 
II 
L

• în primele ore ale zilei de 29 mai industria 
bucureșteană a anunțat îndeplinirea sarcinilor 
de plan la producția marfă pe primele cinci 
luni ale anului. Acest succes s-a datorat asigu
rării in permanență a condițiilor tehnice, ma
teriale și organizatorice, muncii pline de dă
ruire și pasiune depusă de colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni din Capitală pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor sporite, asumate în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea cincinalului în pa
tru ani și jumătate.

Prin această depășire, se estimează obținerea, 
pînă la sfîrșitul lunii, a unei producții supli
mentare în valoare de aproape 550 milioane 
lei.

In această perioadă au fost date peste plan 
importante cantități de laminate finite din oțel, 
motoare electrice, L_'_7
transformatoare de putere, radioreceptoare, te
levizoare, anvelope ” ‘ 1
tetici, încălțăminte, țesături, confecții, ulei co
mestibil etc.

Printre întreprinderile care și-au înscris nu
mele în fruntea graficului acestei întreceri se 
numără marile uzine : Autobuzul, 23 August, 
Republica, Vulcan, Danubiana, Mașini electrice 
București, Electronica, Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante, I.P.R.S.-Băneasa, în
treprinderea de mecanică fină. Filatura româ
nească de bumbac, Filatura de lînă pieptănată, 
și altele.

transformatoare și auto-
din cauciuc, coloranți sin-

din• Douăzeci de întreprinderi industriale 
județul Brașov au raportat îndeplinirea cu patru 
zile înainte de termen a planului pe primele 
cinci luni ale anului.

Potrivit calculelor estimative, pînă la sfîrșitul 
lunii, colectivele acestor unități vor realiza, 
peste prevederi, motoare electrice cu o putere 
totală de 11 000 Kw, 23 000 rulmenți, 120 tone 
utilaj chimic, 112 tone cărămizi refractare, 1 417 
tone prafuri pentru turnătoriile marilor uzine, 
205 tone coloranți organici, 2 067 tone ciment, 
69 000 mp țesături de lînă, bumbac și alte pro
duse.

• Minerii din bazinul carbonifer al Motrului 
și-au realizat sarcinile de plan, inainte de ter
men, la toți indicatorii.

Bilanțul pe primele cinci luni menționează că 
harnicii mineri au extras peste prevederi circa 
75 000 tone lignit. De asemenea. colectivul 
exploatării miniere Schela, din județul Gorj. a 
furnizat peste planul primelor cinci luni 150 
tone de antracit.

• Combinatul cărbunelui din Oradea a înde
plinit înainte de termen planul de producție pe 
primele cinci luni ale anului. Pînă la sfîrșitul 
acestei luni, minerii bihoreni vor extrage în 
plus peste 23 000 tone lignit, aproape 13 000 tone 
nisip bituminos și alte produse. Printr-o mai 
bună organizare a producției și a muncii, prin 
utilizarea judicioasă a timpului de lucru și a 
utilajelor din dotare, productivitatea muncii 
va crește cu peste 1 000 lei pe salariat.

I
I
I
I

I
I
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NUTREȚURI

Cele două fotografii sînt 
realizate — la interval doar 
de citeva minute ■— la aceea
și unitate: Complexul de 
sere legumicole de la Siri- 
neasa, județul Vilcea, unde, 
prin cooperare s-au amenajat 
citeva hectare de solarii. Și 
ele, fotografiile, constituie 
cartea de vizită a colectivului 
de muncă de aici — in pro
porție de peste 80 la sută 
format numai din tineri. Fie
care dintre cele două imagini 
redă ceea ce există în cîte o 
jumătate din amenajarea pen
tru care s-au cheltuit citeva 
milioane de lei. De o parte 
culturile destul de bine dez
voltate care promit rod în ur
mătoarele două săptămîni, 
iar alături — de necrezut dar 
aceasta este realitatea — iar
bă care ajunge la genunchi. 
Și aici s-au plantat răsaduri 
de roșii, dar nesăpate la timp 
acestea au fos pur si simplu

acoperite de iarbă. Acum sint 
compromise, în loc de veni
turi, de legume livrate piețe
lor, solarul aducînd pagube 
de sute și sute de mii de lei. 
Aspectul lor e mai mult de 
livadă. Tehnicianul Nicolae 
Drăgulescu, (tînărul din foto
grafie) speră să obțină trans
ferul în altă parte, de aceea 
în primăvara aceasta s-a aflai 
mai mult pe la ușile Direcției 
județene agricole Vilcea și ale 
l.L-F., iar șeful fermei, ingi
nerul Mircea Lisievici se 
scuză... acuzi nd constructorul 
care tot prelungește „regimul 
de șantier", fapt ce nu per
mite organizarea și desfășura
rea muncii conform tehnolo
giilor specifice. De asemenea, 
lipsește apa necesară efectuă
rii udărilor, iar forța de mun
că asigurată de către unită
țile agricole asociate este in
suficientă. lat cei care au fost 
recrutați sînt neinstruiți, pro

1N SOLARII?

ductivitatea muncii lor în 
condițiile activității în solarii 
fiind destul de redusă. Se 
avansează greu cu executarea 
fiecărei lucrări specifice, cu 
prâșitul și cu palisatul răsa
durilor de roșii. In același 
timp, iarba a înspicat, deve
nind un excepțional furaj pen
tru animalele din proprietatea 
obștească...

S-au investit aici — cu vă
ditul interes de a ciștiga p 
de a asigura consumatorilor 
legume proaspete o penoadă 
cit mai mare din an — citeva 
milioane de lei. Dar ce folos, 
dacă cei investiți cu răspun
derea pentru producția legu
micolă se dovedesc a fi mai 
mult preocupați cu formula
rea acuzațiilor la adresa „ter
ților" decît de aplicarea ma
surilor agrotehnice elementare 
de cultivare a legumelor în 
solarii. Se planificase obține
rea, de aici, a 360 tone de

tomate, dar cit se va realiza 
dacă și acum, la sfîrșitul lunii 
mai, în loc de plante cu rodul 
format constatăm doar teren 
nepregătit ? Și cind te gin- 
dești câ unitatea a fost vizi
tată fși se pare că doar... vi
zitată i de reprezentanții or
ganelor județene, nu poți 
înțelege cum de s-a acceptat 
tergiversarea unei atari situa
ții. Pînă cind ? Consumatorii 
așteaptă — și piețele orașelor 
și centrelor muncitorești din 
județul Vilcea au suficient 
spațiu — legume proaspete 
și de bună calitate, iar cei 
investiți cu răspunderea pro
dusului lor lasă nefolosite — 
și nimeni nu-i trage la răs
pundere — condiții create 
prm investirea unor mari 
sume bănești.

GH. FECIORU 
Foto.- St. Weiss

UN TOVARĂȘ, 
UN PRIETEN — 
SECRETARUL 

U.T.C.

— Conduc o organizație 
destul de mare : 120 de mem
brii. Dintre ei, unii fac na
veta. Unii stau Ia căminul 
fabricii, alții în oraș, pe la 
gazde. Mulți urmează cursu
rile liceului seral. In aceas
tă situație, la prima vedere 
este oarecum dificil să ra
cordezi intențiile organi
zației la preocupările tutu
ror membrilor ei. Și. mai a- 
les. la timpul lor disponibil.

De la aceste premise a 
pornit in activitatea ei Elena 
Ruse, secretara uneia din
tre organizațiile U.T.C. de 
la secția finisaj metanie a 
Filaturii din Oltenița.

— înainte de orice, am u- 
tilizat in mod sistematic 
munca de la om la om. Am 
discutat cu fiecare utecist. 
Am ascultat și am notat do
rințele fiecăruia. Apoi, in
tr-o. adunare generală le-am 
spus la ce concluzie am a- 
juns și ce propun eu pentru 
programul de activitate al 
organizației. In primul rînd, 
pentru a ne afirma forța, 
trebuia ca lună de lună u- 
teciștii să-și îndeplinească și 
sâ-și depășească sarcinile de 
plan.

Elena Ruse recunoaște : 
mai erau uteciști codași ; 
unii nu lucrau corect, alții 
absentau nemotivat, alții 
pierdeau timp productiv 
prin plimbări și discuții in 
timpul serviciului, alții nu 
dădeau produse de bună ca
litate. Colegii, cei buni, s-au 
oferit să-i ajute pe cei ră
mași in urmă.

— Apoi i-am rugat pe toți 
sâ-și exprime dorințele în 
alte laturi ale activității or
ganizației, continuă tînăra 
secretară. Au fost din nou 
emise zeci, poate sute de o- 
pinii. In special în ceea ce 
privește munca voluntar-pa- 
triotică și petrecerea tim
pului liber. A trebuit să 
cumpănim cu atenție și să

Prestigiul
nu vine de la sine
alegem ceea ce se potrivea 
tuturor.

După un timp, am aflat 
mai tîrziu la comitetul 
U.T.C. al filaturii, organiza
ția aceasta se situa în ceea 
ce privește planul cu cîte 
4—6 procente deasupra sar
cinilor.

— Cîștigasem o primă bă
tălie, reia firul vorbelor E- 
lena Ruse. E drept, a tre
buit uneori să luăm măsuri

energice in privința celor 
care întîrziau la lucru și a 
celor care plecau mai de
vreme decit era normal. 
Fapt este că la un moment 
dat chiar cei criticați au fost 
primii care m-au ajutat în 
activitate. Unii îmi mărtu
riseau : „Vreau sa-mi spăl 
rușinea de a fi fost citat în 
gazeta de perete".

Mult mai greu a fost de 
organizat acțiunile de pe
trecere a timpului liber. Dar 
tinerii aveau de acum în
credere în organizație, în se
cretara lor. Stela Stir ceruse 
într-o adunare să fie folosit 
mai intens clubul tineretului 
din oraș. Didina Taban pro

pusese șezători în care fe
tele din organizație să poa
tă lucra mici broderii. Ele
na Grijdinoiu propusese în
ființarea unei echipe de 
handbal. Stela Bujor venise 
cu ideea că ar fi nimerite 
vizite reciproce cu organi
zații de Ia Șantierul Naval.

— Enumăr aici, spunea E- 
lena Ruse, numai citeva din
tre sugestiile oferite de 
membrii organizației, de că
tre colegii mei. Rezultatul : 
La clubul tineretului, o zi, 
joia, este destinată filatoa
relor. Organizăm acțiuni e- 
ducative proprii și partici
păm la acțiunile inițiate de 
alte organizații din fabrică. 
A luat ființă si șezătoarea 
propusă de Didina Taban : 
de două ori pe săptămînă 
tinerele se întîlnesc intr-un 
cadru organizat și lucrează
— de ce nu ? — pentru pro
pria zestre Am fost in vi-» 
zită la Șantierul Naval și — 
la numai trei zile distanță
— băieții s-au grăbit să ne 
întoarcă vizita. Iar acum ne 
gîndim ..să organizăm și 
nunți ale noastre, în cola
borare cu organizația de la 
șantier...

Exemplele amintite pînă 
aici, deși destul de multe, 
sînt numai citeva din cele 
care ar putea fi date. Ele 
dezvăluie resursele inepui
zabile ale unui colectiv de 
uteciști și rezultatele nebă
nuite la care se poate a- 
junge prin valorificarea ce
lor mai prețioase idei și 
propuneri ale tinerilor, în 
folosul întregii activităfi. 
Ele descoperă, cu alte cu
vinte, virtuțile consultării, 
ca procedeu de lucru firesc 
și necesar. Datorită acestor 
argumente, tinerii au rea
les-o pe Elena Ruse, în 
toamna anului trecut, în 
fruntea organizației lor.

EMANUEL ISOPESCU

UCENICI DIN DOUA GENERAȚII
Puse fața in față, chiar in 

holul de la intrarea în între
prindere, pe un panou, foto
grafiile vechii și noii uzine 
„Timpuri noi" se privesc par
că ele înseși cu curiozitate și 
nedumerire. Citeva, ilustrează 
o hală prăfuită și dărăpăna
tă, condițiile grele ale muncii 
manuale din anul naționali
zării. Alături, altele aduc re
plica la zi care sintetizează 
la scară redusă întreaga 
politică a partidului, de in
dustrializare socialistă a țârii, 
efortul uriaș al statului pen
tru modernizarea și dezvolta
rea vechilor unități. Au fost 
alocate în acest scop uzinei

peste 150 milioane lei. Foto
grafiile leagă parca un dia
log peste timp, delimitează 
istoria celor 25 de ani 
parcurși de la marele act al 
naționalizării.

Cum v-ați întîlnit cu uzina, 
dv. care in 1948 i-ați pășit 
pragul ca ucenici, și, dum
neavoastră care cu 25 de ani 
mai tîrziu v-ați alăturat lor ? 
Ce imagini și ce momente 
v-au rămas întipărite îndeo
sebi in memorie I lata dialo
gul celor doua generații de 
la extremitățile sfertului de 
veac din istoria Uzinei 
„Timpuri noi". EMIL CIOC — maistru. 

Am venit In uzină chiar în 
momentul în care Robert 
Jomote, directorul firmei Iși 
strîngea și căra lucrurile. 
Eram copil, nu puteam înțe
lege mare lucru, dar știam 
câ ceva s-a întimplat. Tot 
atunci însă l-am întîlnit pe 
comunistul Petre Comșa. Pot 
spună de fapt că Intflnirea 
cu el a fost adevărata IntM- 
nire cu clasa muncitoare, cu 
comuniștii, cu uzina. M-a 
luat de mînă, împreună cu 
«iți ucenici și ne-a arătat 
unde vom lucra. Apoi, ne-a 
spus : „Să știți că de acum 
uzina este a noastră, a mun
citorilor". N-am uitat nicio
dată aceste cuvinte. Și nu 
le-am uitat pentru că *a rln- 
dul meu le-am repetat ca pe 
o lecție de educație comunis
tă fiecăruia din cei peste 150 
de ucenici care au trecut apoi 
prin mîinile mele în cei 25 
de ani de muncă și care au 
devenit muncitori, tehnicieni, 
ingineri, cu care mă mln- 
dresc și ne mîndrim cu toții.

ION VOINEA — strun
gar. A fost fără îndoială 
dintre întîmplările ciudate 
dar fericite. Deși s-au scurs 
25 de ani de la cele relatate 
de tovarășul maistru Cioc, 
„istoria" s-a repetat intr-un 
fel. Și eu la venirea in uzi
nă l-am cunoscut mai iutii 
și l-am îndrăgit pe comu
nistul Petre Comșa. Nu știu 
dacă dumnealui își mai 
amintește, dar chiar in pri
ma zi ne-a vorbit, celor care 
pășeam pragul uzinei la 16 
ianuarie anul acesta, despre 
istoricul ei, de aproape 110 
ani, despre lupta clasei 
muncitoare, a comuniștilor 
de la „Lemaître" care nu 
odată au dat tribut de singe 
pentru drepturile lor. Nu 
voi putea uita acea lecție de 
istorie a luptei comuniștilor 
din uzină, relatată de unul 
dintre comuniștii ei. A fost 
pentru noi un puternic 
imbold. Avem un anga
jament patriotic : să în
deplinim cincinalul in pa
tru ani și jumătate. Și ne 
vom ține fără îndoială de 
cuvint pentru că lingă umă
rul nostru, al generației ti
nere stau comuniștii, munci
torii cu experiență de-o 
viață.

VALEBIU SUHATEANU 
maistru : Pentru mine cu
noștința eu uzina înseamnă 
cunoștința cu meseria de 
turnător. Sigur, nici azi 
această meserie nu este 
ușoară. Dar iată, cum mun
ceam în 1948 : aproape 90 la 
rută din operații se făcea 
manual. Doi oameni purtau 
Ee brațe o oală de 80—100 

ilograme cu fontă incan
descentă și timp de 10 mi
nute cît dura turnarea tre
buia sâ ne încordăm toți 
mușchii corpului. La întoar
cerea acasă eram atît de 
obosit că dormeam în tram
vai. Amestecul de formare 
se cernea cu ciurul, trans
portul pieselor cu brațele. 
Azi. cind Ie vorbim tinerilor 
despre mijloacele rudimen
tare de atunci nici nu le 
vine să creadă. „Cum se 
poate, ne întreabă ei, în 1948 
tehnica era destul de avan
sată-. Intr-adevăr, era avan
sată dar nu la noi. căci pa
tronii nu aveau nici un in
teres să învestească fondu
rile în modernizarea produc
ției cind puteau cu mină de 
lucru ieftină să obțină un 
profit ia fel de mare. Dar 
actul naționalizării a însem
nat și actul de renaștere a 
uzinei, chiar din clipa în 
care a căzut firma ..Le- 
maitre" și a fost înlocuită cu 
cea de azi — „Timpuri Noi*.

DUMITRU IONITA, strun
gar. De ce să n-o re
cunoaștem, intr-adevăr, ne 
vine greu să ne imaginăm 
condițiile grele pe oare le-au 
moștenit muncitorii noștri de 
la patroni. Cum arată de fapt 
acum turnătoria pe care a 
rememorat-o tovarășul mais
tru Suhățeanu ? Are două 
linii de formare, un atelier 
de miezuire, un alt atelier 
de curățitorie, unul de ne
feroase. Ea și-a dublat ca
pacitatea, toate operațiunile 
sint mecanizate, inclusiv 
transport’ll pieselor. Dar 
aceste metamorfoze le-au 
suferit toate secțiile. Fostul 
atelier de reparații a tende
rului de locomotive și unde 
altădată — am aflat de la 
muncitorii mai vîrstnici — 
se fabricau ceaune, se pre
lucrează piese și se montea
ză compresoare și motoare 
de cea mai înaltă complexi
tate tehnică. Noi, cei care 
de-abia am intrat în acest 
colectiv știm că marile trans
formări au fost posibile atît 
prin interesul și politica 
partidului pentru dezvoltarea 
industriei cît și prin erois
mul de care au dat dovadă 
muncitorii uzinei. în frunte 
cu comuniștii. Sînt mîndru 
ci lucrez alături de ei, ș! 
nu am dorință mai mare de
cît să le semăn întocmai.

FLOREA CIOBANU, mais
tru : Ceea ce mi-a ră
mas întipărit în minte din 
acele zile ale anului naționa
lizării este efortul muncitori
lor la care am fost invitați 
și noi cei proaspăt veniți — 
de a degaja halele de utila
je vechi și neproductive și 
înlocuirea lor cu altele noi 
și moderne. Au fost înlătu
rate apoi materialele și loco
motivele din secția de repa
rații pentru că partidul atri
buise proaspetei conduceri 
muncitorești a uzinei sarcina 
să asimileze imediat noile 
produse de care avea țara 
nevoie : motoare și compre
soare. Era o sarcină grea. 
Și intr-un timp record, de 
numai citeva luni, aceiași 
muncitori care pînă atunci 
reparaseră locomotive cu 
abur și confecționaseră 
obuze, Iși însușiseră tehno
logia complicată a primelor 
motoare semi-diesel și pri
mele compresoare. Eram atît 
de mîndri în coloana demon 
straniilor la 1 Mai 1949 cînd 
pentru prima dată purtam 
machetele motoarelor de 
25—50 C.P. și a pompelor 
Duplex fabricate de noi, că 
fiecăruia ni se părea că sîn- 
tem priviți și admirați de 
toată lumea. Și muncitorii 
noștri meritau cu prisosință 
această admirație.

CONSTANTIN MOISE, 
frezor : De la cele două 
tipuri de motoare care 
se fabricau în 1949 și 
de care amintește tova
rășul maistru Ciobanu, am 
ajuns să fabricăm astăzi 
7 tipuri de motoare și 20 
tipuri de compresoare. (Să 
fiu scuzat că vorbesc la 
plural, persoana întîi, dar 
mă simt total legat de viața 
și munca colectivului deși 
sînt aici doar de cinci luni 
de zile). Producția valorică a 
anului 1949, primul an după 
naționalizare se realizează 
acum în numai 21 de zile. In 
momentul de față toate tipu
rile de locomotive, toate in
stalațiile de foraj care se 
fabrică în țara noastră sînt 
echipate cu compresoare 
fabricate de noi. Nimic n-a 
fost achiziționat din afară, 
nici măcar o licență, totul a 
fost creat de muncitorii și 
specialiștii uzinei. Și mâi 
vreau să adaug ceva : expor
tăm produsele noastre în 17 
țări printre care unele ca 
U.R.S.S. și R.F.G., puternic 
industrializate, cu vechi tra
diții în construcția de ma
șini. Iată, in parte, motivele 
de mîndrie care mă leagă 
de colectivul uzinei și de 
istoria ei.
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Cu prețui unor lupte grele, sub 
conducerea unor remarcabili 
con-ducători ca Mircea cel Bă- 
trîn, Iancu de Hunedoara, Vlad 
Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazul, Tudor Vladimirescu 
și alții, românii și-au apărat cu 
dîrzenie independenta.

Voința întregii populații din 
Moldova, Țara Românească și 
Transilvania, de a trăi în liber
tate și unită într-un singur stat 
național) și independent n-a pu
tut fi înfrîntă. Bătăliile purtate 
sub conducerea acestor eroi le
gendari au contribuit la dezvol
tarea conștiinței naționale a 
românilor, la întărirea hotărî- 
rii de a lupta pentru indepen
dența patriei.

Un moment înălțător în care 
lupta ponorului român împotri
va vechilor orinduieli feudale 
s-a împletit cu lupta pentru asi
gurarea libertății si unității Iul 
naționale l-a constituit Revolu
ția română de la 1848.

Sub raport național, 
mentele programatice ale re
voluției ca si întreaga acțiune 
desfășurată de conducătorii oa- 
șoptiști din toate provinciile 
românești, au urmărit unirea 
Moldovei șl a Tării Românești 
într-un itat independent, recu
noașterea națiunii române din 
Transilvania, apoi unirea tutu
ror ținuturilor românești într-un 
stat național unitar.

Merită să reliefăm că revolu
ționarii moldoveni, printre care 
Vasile Alecsandri, Costache Ne
gri. Alecu Russo șl alții, refu
giat! la Brașov, în legămîntul se
cret intitulat „Prințipiile noas
tre pentru reformarea patriei" 
din 12/24 mai 1848, Influențați 
puternic de impresionanta a- 
dunare națională a românilor 
transilvăneni de pe Cîmpia Li
bertății din Blaj, au prevăzut 
„Unirea Moldovei șl a Valachiei 
într-un singur stat nea.tlrnat 
românesc".

După izbucnirea revoluției
burghezo-democratice în Țara 
Românească — Comitetul revo
luționar moldovenesc refugiat 
se referea, într-o scrisoare adre
sată la 18 iulie 1848 celui din 
Iași, la „viitorul fericit a] Ro
mâniei întregi" ■ „Să nu ne dăm 
în lături de măreața mișcare a 
Valahiei, căci 
va izbîndi șj 
acestor două 
tîț de legate 
ele vor avea

viitor. De datoria și interesul 
nostru este să întindem minele 
la frații noștri de piste Milcov, 
ca frați de același singe și de 
aceeași soartă".

In aceeași scrisoare, se îmbina 
Idealul unirii Moldovei și a 
Țării Românești cu cel al de- 
săvîrșirii statului național, prin 
înmănuncherea și a Transilva-

una, ca cheia boitei fără care 
s-ar prăbuși tot edificiul natio
nal este Unirea Moldovei cu 
Țara Românească".

în Țara Românească această 
problemă a fost amplu dezbătută 
în presa revoluționară și în co
respondența dintre conducătorii 
revoluției. Iar în „Proclamația 
de la Izlaz'* din 9 iunie 1848 s-a

glorios nume de români, amîn- 
doi vorbesc aceeași limbă, cu a- 
ceeași religie, aceleași interesuri, 
au suferit aceleași nenorociri și 
simț aceeași credință de îmbu
nătățire a soartei lor, alcătuiesc, 
cu un cuvint, un singur corp".

Realizarea statului român uni
tar și desăvîrșit era de altfel o 
dorință a tuturor revoluționari
lor munteni. Dimitrie Golescu, 
într-o epistolă adresată lui Ion 
Ghica în august 1848, spunea 
răspicat j „Am aruncat ochii a- 
supra unei hărți tipărite la Vie- 
na, înainte de 20 de ani, care 
hartă înfățișa numai țările lo
cuite de români, Valahia, Mol
dova, Transilvania, Banatul. Știți 
că țările acestea ar putea să for-

1DEEA DE UNITATE ȘI
INDEPENDENTA nation aia

docu- IN MV0LIT1A ROMANA
DE LA 1846

de va izbîndi ea, 
Moldova. Soartele 

provinții sînt a- 
împreună, incit 

totdeauna același

nleî si Banatului „...declararea 
românilor din Banat și din 
Transilvania de a veni in ajuto
rul Moldovei și a] Valahiei cind, 
le călca vreun dușman, este o 
dovadă de duhul ce insuflă as
tăzi pe români... Dacă nu avem 
putere singuri — remarcau re
voluționarii moldoveni — putem 
dobindi putere prin înțelegerea 
noastră cu toți românii".

în încheierea scrisorii se ex
primă speranța că în urma e- 
venimentelor, românii vor fi „o 
nație puternică și de sine stă
tătoare".

în august 1848, fruntașul re
voluționar moldovean Mihail 
Kogălniceanu, pe lingă o serie 
de reforme sociale înscrise în 
programul de acțiune al emi
grației moldovene intitulat „Do
rințele partidei naționale în 
Moldova", pune din nou pro
blema viitoarei unități politice 
a Moldovei și a Țării Româ
nești. Evidențiind această re
vendicare, M. Kogălniceanu mo
tiva că „Pe lingă toate aceste 
radicale instituții, singurele ca
re ne pot regenera patria, apoi 
partida națională — mai propune

de dr. AUGUSTIN DEAC

pua cu deosebită acuitate pro
blema neatîrnării poporului ro
mân i „Poporul român, îneît 
către cele din afară nu aupără 
pe nimeni, respectă toate pu
terile și cere a respecta și ele 
drepturile lui stipulate prin 
tractaturile lui Mircea și Vlad, 
recunoscute de toate tractatele 
încheiate și protestă asupra ori
cărei fapt ce s-a făcut Împo
triva acestor tractate".

Gazetele revoluției muntene 
„Pruncul Român" și „Poporul 
Suveran", îndemnau in ample 
articole la realizarea dezideratu
lui unirii, considerindu-1 fun
damental pentru propășirea 
poporului român. Astfel „Prun
cul Român", cerea ca Țara Ro
mânească „neapărat să se u- 
nească cu Moldova", pentru ca 
astfel „să fie mare și puterni
că", și întrucît muntenii și mol
dovenii „nu fac decît o singură 
nație, amîndoi poartă același

meze un regat frumos.... cu fron
tierele indicate parcă de natura 
însăși— Fiecare națiune — infor
ma Golescu — are drept la pro
pria ei existență politică și toți 
oamenii care vorbesc aceeași 
limbă trebuie să fie considerați 
ca formînd o singură națiune..." 

în același timp, dincolo de 
Carpați, pe Cîmpia Blajului, 
din piepturile a 40 000 de oame
ni adunați la 3/15 mal 1848 pen
tru a cere recunoașterea națio
nalităților răsunau cuvintele i 
„Noi vrem să ne unim cu țara". 
Descriind această dorință a ro
mânilor transilvăneni subjugați, 
fruntașul revoluționar s-as Ștefan 
Ludwig Roth scria : „Acest gînd 
prinse rădăcini atît de adinei, 
îneît el nu va putea fi niciodată 
scos din inimile românilor".

Luptînd pentru recunoașterea 
naționalității românilor transil
văneni și pentru egalitatea In 
drepturi, Simion Bărnuțiu afir
ma la marea adunare națională 
de la Blaj : „Eu zic că liberta
tea cea adevărată a oricărei 
națiuni nu poate fi decît națio
nală... Națiunea adunîndu-se din 
toate părțile la această sărbătoa-

re a libertății... să proclame li
bertatea și independența națiu
nii române".

Eroul legendar al poporului ro
mân, Avram Iancu, într-o ade
vărată profesiune de credință, 
adresată la 15 iulie 1849 revo
luționarului maghiar Iozsef Si- 
monffy declara > „Pe noi ne-a 
răsculat nerecunoașterea națio
nalității politice, tiraniile și bar
bariile conservativilor și aris
tocraților transilvani maghiari 
care poporu] în această epocă 
nu le-a mai putut suferi... Deieși 
părerea Europa, judece popoa
rele civilizate, noi ne luptăm 
pentru libertatea noastră, cea 
asuprită de-a veacurilor ne
dreptate... Libertate, egalitate, 
frățietate, aceste principii sfnt 
deviza noastră, acestea tezaurul 
cel mai sfînt obiect, de aceste 
principii lipsiți, cu cea mai băr
bătească seriozitate sîntem ho- 
tărîți din început a ne băltui 
sîngele pînă la cel din urmă 
român*.

Așadar, în toate cele trei țări 
române, îdeea unității și inde
pendenței naționale era pre
zentă. ea a cuprins masele lar
gi populare. Merită să relevăm 
faptul că pentru realizarea ei, 
revoluționarii români din Mol
dova, Țara Românească si Tran
silvania au acționat unitar, în
că dinaintea izbucnirii revolu
ției. Dovezi sint nenumărate. 
Se proiectase chiar un congres 
național pentru coordonarea ac
țiunilor revoluționare. în scri
soarea lui A. T. Laurlan adre
sată la 20 Iunie ' 2 iulie 1848 
lui N. Bălcescu, acesta arăta i 
„Ar trebui să stăruim ca să fa
cem un congres general dintre 
toți românii. Ințelegeți-vă 
toți patrioții cei vrednici și 
ne scrieți".

De menționat este că încă 
pe acum se cristaliza din ce _ 
ce mai hotărît rolul Țării Ro
mânești și a Capitalei sale, 
București, ca centru de coordo
nare a tuturor acțiunilor în
dreptate spre realizarea unității 
naționale. „Bălcescule — scria 
A. G. Golescu — a sosit timpul 
ca să organizăm o frăție gran
dioasă, care să se intindă pes
te toate părțile României și să 
aibă cîțiva capi în fiecare pro
vincie, iar centru ei în Bucu
rești unde este și mai multă li
bertate de acțiune".

Și, într-adevăr, Țara Româ
nească și mat ales capitala el, 
București, „locul de unde soa
rele răsare peste toți românii", 
după cum afirmase mai tîrzlu 
Ion Slavici — a coordonat, a ju
cat un rol deosebit de impor
tant în lupta pentru înfăptuirea 
statului național, pentru dobîn- 
direa independenței și apoi pen
tru desăvlrșirea Iul.
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Cu tinerii de la Rogojelu în timpul liber

ACTIVITATE CULTURALA
sau CURSA CU OBSTACOLE?

„In ceea ce privește acțiunile cultural-educative, facem ce putem și cind putem. Piedicile 
tint multe. O sâ vă convingeți pe parcurs", spunea Alexandra Qovicâ, secretarul comitetului U.T.G 
al Grupului de șantiere de la Centrala electrică de termoficare Rogojelu. Deci care ar fi piedicile f

LA TÎRGU-JIU
Mă aflam U sediul comitetu

lui U.T.C, cind clțiva tineri de 
la întreprinderea beneficiar 
(I.C.T.E.) au venit să discute o 
serie de propuneri legate de 
activitatea culturală făcută de 
colegii lor in ultima adunare. 
Toți cei de la I.C.T.E. locuiesc 
în Tg. Jiu și de aceea tinerii au 
cerut organizarea unor seri cul- 
tural-distractive în oraș. Dar 
aici casă de cultură nu există 
încă, ci numai o sală de spec
tacole și alte două săli destul 
de strimte și neaspectoase (clu
buri de întreprindere) unde s-ar 
putea dansa. Fiindcă auziseră 
de balul fruntașilor de la Șan
tierul G.S.C.I. ținut în luna mar
tie, au propus ca sîmbăta orga
nizația U.T.C. să închirieze in 
acest scop sala unui restaurant. 
De la Alexandru Ciovică am a- 
flat cu acest prilej că ținlnd 
seama de această lipsă de spa
țiu în municipiul Tg. Jiu comi
tetul județean U.T.C. a propus 
în repetate rînduri I.A.P.L.-uIui 
închirierea pe termen lung a 
unui local. Conducerea I.A.P.L.- 
ului a rămas neînduplecată de- 
monstrînd cu stiloul în mînă că 
încasările ce se obțin Intr-un 
restaurant care funcționează 
normal nu se pot compara cu 
chiria pe care U.T.C.-ul ar fi 
urmat să o plătească.

Tinerii de la I.C.T.E, care lo
cuiesc cu toții în cartierul „9 
Mai" vor continua să meargă la 
dana in sala I.J.C.M. situată în 
apropiere și unde e întotdeauna 
înghesuială.

LA LOCURILE 
DE MUNCĂ

Chirculeecu completează i „Lai 
noi sînt mulți tineri care au 
aptitudini pentru muzică, tea
tru — o brigadă, o formație i-ar 
putea înființa. Asta s-ar putea 

, face la club, pe șantier, dar și 
* de astă dată există piedici Noi, 

cei de la I.C.TX., spre deosebi
re de ceilalți de pe șantier avem 
program pînă la ora 15. cînd 
pleacă un autobuz către Tg. 
Jiu. Dacă-I pierzi nu mai ai cu 
ce pleca mai tîrziu pentru că 
trenul de la ora 18,40 e numai 
pentru cei cu program de 10 
ore“. Secretarul U.T.C. al Gru
pului de șantiere auzea pentru 
prima oară că există și aici 
tineri cu aptitudini artistice, 
nici nu se gîndise vreodată la 
așa ceva și de aceea nu s-a In
teresat

în schimb, la un alt loc de 
muncă, la sectorul construcții 
metalice al șantierului G.S.CJ. 
tocmai datorita preocupării ma
nifestate de comitetul U.T.C. și 
datorita faptului câ organizația 
este mai de mult constituită 
lucrurile decurg mulțumitor. 
Aici uteciștii au o brigadă ar
tistică de agitație. Ei prezintă 
programe și la celelalte sectoa
re, cu texte adaptate faptelor 
de Ia fiecare Ioc de muncă. Ti
neri. printre care șeful de bri
gadă Alexandru Ispas, sudorii 
Ghiță Ciomaga și Ion Bădescu, 
lăcătușul Gheorghe Ivănescu 
mi-au spus cu satisfacție că 
împreună cu colegii lor partici
pă des Ia reuniunile și progra
mele artistice care au loc la 
cluburile de pe șantier, că tot 
aici au văzut spectacole muzi
cale prezentate în turneu de 
formații profesioniste din Tg. 
Jiu și București. Atunci cînd la 
club e program interesant ră
ni în să doarmă pe șantier. ..Dar, 
adăuga sudorul Nicolae I ” 
păcat că duminica la club 
e activitate, doar șah...*.

lui s-a stabilit ca aceștia să 
lucreze în ziiele respective — 
două pe săptămină — 8 ore în 
loc de 10. A urmat din nou o 
ceartă, după care artiștii ama
tori s-au împrăștiat bodogănind, 
directorul clubului a tot încer
cat să-i împace, dar în cele din 
urmă a rămas în pragul clubu
lui gol petrecîndu-i cu privirea 
și întrebîndu-se cum va reuși 
să-i adune la repetițiile viitoa
re. Nu erau primele incidente 
de acest gen. Cu toate efortu
rile secretarului U.T.C. și di
rectorului de club, o serie de 
maiștri, șefi de echipă și șefi 
de lot continuă să rămînă surzi 
și orb; dnd unul sau altul din
tre lucrătorii aflați în aubordi- 
nea lor se arată dornici a oar- 
ticipa la activități culturale.

„Piedici-, așadar, ce ar putea 
fi înlăturate. Ar fi de dorit un 
efort în plus pentru alcătuirea 
unui program mai echilibrat al 
clubului, respectarea atentă a 
celui existent precum șl atrage
rea Ia activitatea culturală a 
celor ce locuiesc pe șantier, In
clusiv a celor 60 de elevi de la 
școala de calificare.

Cergile maramureșene și-au cîștigat un renume pe măsura frumu
seții lor. în imagine o fază a „procesului de producție” deloc 

lipsit de importanță.

ELENA NTSTOR

l
Luca. 
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REGULAMENTUL

CONCURSULUI DE CREAȚIE
pentru

IMNUL TINERETULUI
Șl IMNUL STUDENȚILOR

din Republica Socialista România
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Co

munist, Comitetul Executiv al Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România, Comi
tetul de Stat al Radioteleviziunii Române ți 
Uniunea Compozitorilor din Republica Socialistă 
România organizează, în perioada mai-decembrie 
1973, un concurs de creație pentru realizarea 
unui imn al tineretului și a unui imn al studen
ților din Republica Socialistă România.

La concurs pot să participe compozitori și 
scriitori, tineri muncitori, țărani, elevi, studenți, 
intelectuali.

Imnurile să exprime, prin conținutul lor tema
tic, într-o înaltă formă artistică, dragostea și 
atașamentul tineretului și studenților față de 
partid, patrie și popor, stima pentru înaintași, 
prețuirea vie a tradițiilor de luptă și muncă 
eroică ale clasei muncitoare, ale întregului po
por, recunoștința fierbinte pentru traiul liber și 
fericit, pentru perspectivele minunate deschise 
tineretului de societatea noastră socialistă.

Oglindind înaltele trăsături politice și morale 
ale tineretului și studenților, dorința acestora de 
a se forma și trăi în spiritul principiilor și nor
melor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, imnurile vor trebui să exprime 
optimismul tinerei generații, hotăfîrea sa fermă 
de a se angaja cu toate forțele în activitatea crea
toare a tuturor oamenilor muncii pentru înfăp
tuirea programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, a comu
nismului în România.

Concursul se va desfășura în trei etape.

ETAPA I
30 mai — 31 august 1973

Va cuprinde realizarea lucrărilor pentru con
curs și expedierea lor pe adresa : Radioteleviziu- 
nea Română, Buourești, strada Nuferilor 62—64, 
Serviciul creație muzicală — pentru concursul 
de imnuri ale tineretului șt studenților. Lucrările 
pot fi prezentate în formă de melodie cu acom
paniament de pian, sau armonizate la 2, 3 sau 4 
voci. Lucrările vor purta un motto, avînd anexate 
un plic închis, cu același motto, conținînd nu
mele și adresa autorului. Un juriu alcătuit din 
reprezentanți ai tineretului și studenților, din spe
cialiști — compozitori, muzicologi, scriitori, va 
selecta cele mai valoroase lucrări. Lucrările nere
ținute în concurs nu se restituie.

ETAPA A ll-A
1 septembrie — 30 noiembrie 1973

Lucrările reținute In prima etapă vor fi larg 
popularizate în rîndul tineretului și studenților 
prin: includerea lor în repertoriul corurilor de 
tineret și studenți, care le vor prezenta în spec
tacole oganizate în unitățile productive, școli, fa
cultăți, cluburi, case de cultură și cămine cul
turale. De asemenea, vor fi înregistrate și pre
zentate in spectacole-concurs, săptămînale, la 
radio și televiziune. Lucrările vor fi notate de un 
juriu format din specialiști și jurii ale tineretului 
din fiecare județ.

In afară de aprecierea juriului se instituie și 
un sistem de apreciere, cu note de la 5 la 10, 
prin care tineretul și studenții să poată exprima 
păreri privind lucrările prezentate în spectacole- 
le-concurs, difuzate la radio și televiziune. 
Aprecierile scrise vor fi expediate în prima săp- 
tămînă după prezentarea cântecelor în spectacole- 
le-concurs, pe adresa: Radioteleviziunea Româ
nă, București, strada Nuferilor 62—64. Serviciul 
creație muzicală — pentru concursul de 
ale tineretului și studenților.

imnuri

r V ACANJ/i 1

r PROIECTELOR 1

ETAPA A III-A
1—30 decembrie 1973

a II-nFe baza opțiunilor exprimate în etapa_____
de către juriile de specialitate și de tineri, vor fi 
stabilite lucrările premiate.

Cele mai bune lucrări vor fi prezentate într-un 
spectacol festiv, televizat. Se vor edita ți difuza 
în rîndul tineretului ți studenților discuri ți 
caiete de cîntece, cuprtnzînd lucrările premiate, 
precum și alte lucrări valoroase prezentate în 
concurs.

SF. VOR ACORDA URMĂTOARELE PREMII

— Marele premiu pentru Imnul tineretului 
din Republica Socialistă România 20 000 lei

— Marele premiu pentru Imnul studenților 
din Republica Socialistă România 20 000

— Premiul I 15 000
— Premiul II 10 000
— Premiul III 8 000
— 3 Mențiuni a 6 000

lei 
lei 
lei 
lei 
lei

Consiliul
elevilor
Tși asumă

rolul de organizator
In plină etapă a lucrărilor de 

control poate fi anticipat contu
rul vacanței, tot atît de bogată 
în promisiuni, aici în orașul 
Pitești ca și în orice alt loc din 
țară. Cind și de către cine a 
fost organizată astfel ?

„O sarcină de strictă actuali
tate a organizației U.T.C. din 
școala noastră — ne-a spus 
Oazenăși Viorica, anul II, Li
ceul de chimie din Pitești — a 
constituit-o organizarea activi
tăților pentru elevi pe timpul 
vacanței de vară. în numele 
consiliului de elevi, mă voi re
feri la programul în care am 
introdus deopotrivă activități cu 
caracter cultural, sportiv și e-

ducativ. Pentru vacanța în sta- 
la 

ele 
în- 
S-a 
de

După ce m-am convins la Tg. 
Jiu de realitatea celor auzite 
l-am vizitat la locurile de mun
că pe tinerii a căror organiza
ție a luat ființă în toamna a- 
nului trecut Unii sînt dezamă
giți, alții speră... Pînă în pre
zent nu se poate vorbi nici de 
niște începuturi ale activității 
culturale. Secretarul U.T.C. al 
șantierului înclină să creadă că 
tinerii înșiși ar fi de vină. „In
tr-adevăr, ei cer. Dar prea vor 
cei de la I.C.T.E. să le aibă pe 
toate separat, ale lor i asocia
ție sportivă a lor, activitate 
culturală a lor. Nu se poate nici 
așa. Cu timpul însă o să se re
zolve'*. „Avem neapărat nevoie 
de un club la Tg. Jiu. spunea 
maistrul de comandă termică 
Mircea Tama. Ni s-a promis că 
ni se va da un apartament în 
cartierul „9 Mai". Promisiunea 
se lasă așteptată". Secretarul 
U.T.C. îl întrerupe t „Cred că 
în curînd vom reuși să-1 obți
nem. Dar acolo nu se va putea 
face nici dans, nici repetiții". 
„Ar fi bine și atît, spune ope
ratorul Nlcolae Cărgui. Cîte 
ceva tot am mai putea orga
niza acolo". Colegul său Petre

LA CLUB
Programul prevede înProgramul prevede în drep

tul fiecărei zile de la sfîrșitul 
săptămînii. aoroape invariabil 
„duminică distractiv-sportivă-. 
In restul săptămînii funcționea
ză biblioteca, se citesc uneori 
recenzii, se țin cîteodată în sala 
clubului sau la stația de radio 
amplificare expuneri și săptă- 
mînal informări politice. Din 
patru formații artistice mai e- 
xistă doar două : orchestra de 
muzică ușoară «lcătuită din ti
neri șl formația de muzică 
populară. Am asistat la o repe
tiție a acesteia din urmă, re
petiție care a debutat printr-o 
ceartă între solista formației și 
magazionerul care nu vroia să-i

I 
I
I

I
I

dea interpretei un costum pen- I 
tru spectacol nici chiar în baza I 
unei chitanțe semnate de direc- •

Itorul clubului. Repetițiile nu se 
pot tine decît înainte de orele 
18,40, deoarece membrii forma
ției locuiesc în Tg. Jiu și la 
această oră pleacă Intr-acolo ul
timul tren. De aceea, de comun 
acord cu conducerea șantieru- I

ELIBERAREA (seriile IV—V) : 
Grâd:na Select (ora 1M5).

ULTIMUL CARTUȘ ; Patria (O- 
rele 14; 12,15; ÎMI; II 45. U; 21.15), 
Modern (orele 9; 1L15; 13^4; 16; 
14,15; 24,34). Grădina Modem
(ora 24).

FATA BATRINĂ : Popular (ore
le 15,34; U; 2445).

C3PRIAN PORUMBESCU : Capi
tol (orele 144; 1X34; 11,15; 1545), 
Grădina Capitol (ora 24).

OMUL NU E SINGUR : Lumina 
(orele 3; 11.15; 1344; 16; 1144;
20.45).

ROND DE NOAPTE : Sala Pala
tului (orele 17,15; 24.15). Scala (o- 
rele 3; 11,15; 1344; 1145; 11,45; 
21,15), București (orele 9; 11,15; 
13.34; 14,34; 18,45; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 2445). Grădina Bucu
rești (ora 23.15).

BALADA PENTRU MARTUCA t 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 In con
tinuare).

COPni CĂPITANULUI GRANT J 
Festival (orele 3; 11.15; 13,30; 16:
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16: it.15; 20,30), Melodia (o- 
reie 9; 11,15: 13.30; 16; 18,30; 20,45), 
Buzeșd (orele 9; 11,15: 13.30; 16:
18.15; 20.30). Grădina Festival (ora 
20), Grădina Buzești (ora 20,15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Doina (orele 9,30; 11,30),

DOMNULUI PROFESOR, 
DRAGOSTE : Doina (orele 
15.30: 18: 20.30).

PE ARIPILE VÎNTULUT : 
ceafăru! (orele 10; 14,30; 19), ___
dina Luceafărul (ora 20). Arenele 
Romane (ora 20).

CLASA MUNCITOARE ___
ÎN PARADIS • Central (orele 
12,30: 15; 17.30; 20.15).

CÎND LEGENDELE MOR ! 
celsior (orele 9: 11.15: 13.30;
18,15: 20 30), Gloria (orele 8,30: 11 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

CU 
13,30;

I.u- 
GrS-

MERGE 
io:

Ex- 
ÎS

rea discurilor și a lucrărilor li
terare. în afara excursiilor îr 
țară și de peste hotare, elevii 
acestui liceu vor participa la 
un curs de înot și la concursuri 
sportive. Alte itinerarii au fost 
adoptate de elevii Liceului eco
nomic din Pitești: „Și pentru 
că printre colegii noștri smt 
mulți care au venit din alte 
orașe ale țării, ne-am gîndit să 
le prezentăm în timpul vacanței 
orașul nostru, obiectivele sale 
industriale, locuri legate de is
toria lui, pitorescul regiunii, așa 
cum la rîndul nostru vom fi ini- 
țiați de gazdele din alte orașe-. 
(Ene Mihaela, anul IB — Li
ceul economic). Pentru a rea
liza proiectul vacanței de vară. -4 
din care am extras doar citeva 
aspecte, și-au adus contribuția 
în primul rînd elevii școlilor 
generale și ai liceelor din în
tregul județ Argeș, care au pro
pus activități variate și de un 
real interes. Organizația U.T.C. 
din cadrul școlilor și Consiliul 
elevilor la nivel ’ 
cipiu, județ, au 
ceste propuneri 
totodată într-un 
de acțiuni ce a __ ___ ,
cadrul ultimei plenare a

diul de proiect am apelat 
sugestiile colegilor noștri și 
n-au întîrziat să se adune 
tr-un număr impresionant, 
propus astfel, ca la „Casa _
cultură a elevilor și studenților1* 
să fie organizate reuniuni, con
cursuri de șah, vizionări de
filme și audiții muzicale. De
asemenea, la „Clubul tehnic" în 
fiecare vineri va fi prezentată 
o agendă a noutăților tehnice 
pentru cei interesați de acest 
domeniu. Pe linie sportivă, pro
gramul de vacanță include, tot 
la sugestia elevilor, un con
curs de volei în cadrul liceului 
nostru ; unul de handbal la Li
ceul „Nicolae Bălcescu", tenis 
de masă, partide de mini-fotbal. 
Mai pot fi menționate, * ' ’
și excursiile de 8r—10 zile 
sprijinul B.T.T.-ului.

în colaborare cu consiliul 
nicipal al pionierilor au __
stabilite acțiuni comune pentru 
uteciști și pionieri : concursuri, 
focuri de tabără, o săotămînă a 
recoltării plantelor medicinale. 
Au fost organizate brigăzile de 
muncă patriotică ce-și vor des
fășura activitatea la Baza de a- 

Iprovizionare a drumurilor na
ționale, I.C.H.V. „Ștefănești", 
Fabrica de stofe „Argeșana", 
I.A.S. „Pitești", I.C.H. „Albo- 

| ta“, Ferma „Merișani", Uzina 
'de autoturisme Pitești etc.

„Brigăzile patriotice organiza
te în liceul nostru — a ținut să 
precizeze Ion Doru, anul II B, 
Liceul de matematică și fizică 
— au drept obiectiv noul local 
al școlii ce urmează sâ fie dat 
în folosință și lucrările legate 
de autostrada București—Pis- 
cani. Tot pentru perioada va
canței va funcționa un club, iar 
jocurile sportive vor fi activita
tea predominantă a liceului. 
Vor fi organizate o excursie — 
tabără la 
o alta pe 
moldoveni 
culturale 
„Vladimir 
neglijați nici colegii noștri 
au obținut rezultate nesatisfă
cătoare la învățătură: pentru ei 
am stabilit un program de me
ditații".

Și proiectele nu se opresc aici. 
La Liceul german sînt prevăzu
te seri de poezie și audiție mu
zicală — într-o sală special a- 
menajată la Clubul Tehnic. în 
cadrul cărora un colectiv de e- 
levi se va ocupa cu prezenta-

MIERCURI, 34 MAI 1973

Wfz/î/m/ Zh/Zu b eh
CEAȚA : Bucegl (orele 15,48; 18; 

3440). Miorița (orele 3; 11,15; 13,30; 
15.45; 11; 24 15). Grădina Bucegi 
(ora 24).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Gri vița (orele •; 12,30; 16: 19.30).
Lira (orele 15,30; 19), Grădina Lira 
(ora 20).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR : 
Drumul Sării (orele 18; 20,15).

HELO DOLLY : Drumul Sării 
(orele 10: 15).

TARĂ SĂLBATICA : înfrățirea 
(orele 1540; 18: 20.15), Moșilor (o- 
rele 1540; 13; 30.15). Grădina Mo
șilor (ora 20).

CU MÎINILE CURATE : Viitorul 
(orele 16: 18: 20,15).

CE SE TNTTMPLĂ DOCTORE T : 
Volga (orele 0: 11,15: 13.30: 15.45:
18: 20,15), Arta (orele 15.30; 18;
20,15), Grădina Arta (ora 2040).

CRONICA : Cotrocenl (orele 16; 
18; 20), Progresul (orele 9: 16;
18: 20).

ACEA PISICA 
Aurora (orele 9; 
18: 20,30), Tomls 
13,30: 16: 18.30;
Aurora (ora 20), 
(ora 20,15).

TECUMSEH : _____ _______
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Vitan 
(orele 15,30; 18; 30,30), Grădina Vi
tan (ora 20).

EU NU VĂD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Ferentari 
(orele 15,30; 17.45; 20).

RAPORTUL AGENTULUI
Pacea (orele 16; 18; 20).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALĂ : Gluleștl (orele 15,30; 18; 
20,30).

BAtrTnit bandiți : Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

COWBOY : Munca (orele 15,30; 
18; 2045).

ELIBERAREA (seria a m-a) t 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

MISTERUL DIN INSULA BAL- 
FE : Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
II: 18,15; 20,30).

ORGANIZAȚIA ! Cosmos (orele 
15.30; 11; 20,15).

LUPUL MARILOR : RĂZBUNA
REA : Unirea (orele 16; 19,30), 
Grădina Unirea (ora 20). PROGRAMUL I

înotul
cu

mu* 
fost

BLESTEMATA : 
11,ÎS; 13,30-, 15,45; 
(orele 8.30; 11;
20.30). Grădina 
Grădina Tomis

Dacia (orele 9;

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,34; Teatrul de Operetă : SU- 
ZANA — ora 19,30; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : JOC DE PISICI — ora 2C; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19 30: Teatrul Glulești : ...ESCU — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" î 
TNTR-UN CEAS BUN — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Victo
ria) : JOS PĂLĂRIA — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : NOTA 
ZERO LA PURTARE — ora 9; 
HARAPNICUL -------------------
premieră — 
„ Țăndărică “ 
NINIGRA ȘI 
16; (Sala _______ _ . ______
IAT ISTEȚ ȘI UN REGE NĂTĂ- 
FLEȚ — ora 15; Ansamblul Rap
sodia Română : LA PORȚILE DO
RULUI — ora 19,30: Circul Glo
bus : ARENA ’73 (Spectacol inter
national) — ora 19,30; SPECTA
COL DE SUNET ȘI LUMINĂ : 
POEZIA FLORILOR la Expo Flora 
— Parcul Herăstrău — orele 20,30; 
21,15.

„Ion Creangă" :
PURTARE -

FERMECAT — 
ora 18; Teatrul 
(Sala Victoria) : 

ALIGRU — ora 
Academia) : UN BA-

9,00 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 55-a- 9,30 „Micii meșteri
mari"... pregătesc daruri pentru 
Ziua copilului. 10,00 Telex. 10.05 
Publicitate. 10,10 Reportaj TV. : 
„Ecourile pădurii". 10,30 Desene a- 
nlmate. 10,40 Film serial : „Um
brele dispar In plină zi". Ultimul 
episod. 11,45 La ordinea zilei. Azi, 
județul Ialomița. 12,00 Revista li
terară TV. 13,00 Telejurnal. 17,30 
Curs de limbă germană. Lecția a 
55-a. 18,00 Telex. 18,05 Tragerea 
Pronoexpres. 18,15 Dialog. Tema 
progresului în ideologia pașoptistă. 
18,40 Muzică — „Timișoara muzi
cală". 19,00 Timp și anotimp în a- 
gricultură. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cîntecul săptămî- 
nli. 20,05 Teleobiectiv. 20,20 Tele- 
cinemateca : „Mantaua" — pro
ducție a studiourilor sovietice. 
21,30 Finala „Cupei Campionilor 
Europeni" la fotbal : Ajax Am
sterdam — Juventus Torino. Trans
misiune directă de la Belgrad. în 
pauză : Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 O viată pentru o idee • 
Iuri Gagarin (II). 20.30 Program de 
circ. 20.40 Agenda* 20,50 Tineri in- 
terpreți. 21,30 Ghișeul. 21,50 Muzee 
și expoziții. 22,10 Roman foileton 
„Femeia în alb". Episodul IV.

I
I

I
I 
I
I 
I
I

Izvorul Mureșului și 
urmele scriitorilor 
în cadrul societății 
din liceul nostru, 

Streinu". Nu au fost 
ce

de oraș, muni- 
selecționat a- 

înscriindu-le 
program unitar 
fost adoptat în 

--------  ------  a Con
siliului municipal al elevilor.

Aici a fost discutat și s-a gă
sit o formă, finală programului 
de activități la nivelul munici
piului. Reprezentanții în consi
liu au adus ultimele propuneri 
primite de la colegii lor.

Tudoșe Lucian, Liceul indus
trial din Ștefănești, a fost de
legat de către colegii care lo
cuiesc în alte județe să pro
pună consiliului ca acesta sâ 
ia legătura cu consiliile elevi
lor din localitățile respective, 
așa îneît să .poată și ei parti
cipa la activitățile ce vor fi 
organizate acolo. Tudor Dumi
tru, delegatul în consiliu al ele
vilor de la Liceul „Nicolae Băl- 
eescu" s-a referit la necesitatea 
stabilirii pe date a activităților 
ce se vor desfășura în cluburile 
de vacanță din fiecare școală, 
a celor, care vor răspunde de 
organizarea lor.

Peste cîteva zile proiectele lor, 
bine întocmite, se vor transpu
ne în fapte. Elevii din Pitești k 
au fost inițiatorii activități1 - 
înscrise în aceste proiecte. Ei 
vor fi $i realizatorii lor. Nouă 
nu ne rămîne decît să le urăm, 
succes !

E. RUBELI
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ELE R E
Președintele Republicii Unite Camerun. AHMADOU AHIDJO 

a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă în 
care se spune :

Am onoarea de a vă mulțumi în mod sincer pentru mesajul 
de felicitare și urări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu 
ocazia sărbătorii naționale a Republicii Unite Camerun.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări pe care le adresez 
pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului, 
român.

ÎNTÎLNIRE LA

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
domnului JOOP DEN UYL, prim-ministru al Olandei, urmă
toarea telegramă :

Cu ocazia învestirii Excelenței Voastre în funcția de prim- 
ministru al Olandei, în numele guvernului român și al meu 
personal, vă adresez felicitări cordiale și urări de succes în 
activitatea dumneavoastră viitoare.

Exprim speranța că relațiile prietenești stabilite Jnțre țările 
noastre se vor dezvolta și în 
borării între popoare.

viitor, în interesul păcii și cola-

CRONICA U.T.C
Ieri s-a înapoiat în Capi

tală, delegația Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, formată 
din tovarășii Titus Deac, 
președintele Biroului de Tu
rism pentru Tineret, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Federației internaționale 
a sportului universitar 
(F.I.S.U.) și tovarășul Con
stantin Nicolae, activist al 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R., care au partici
pat la ședința Comitetului 
Executiv al F.I.S.U. de la 
Paris.

Marți dimineață, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., împreună cu to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-au întîlnit cu dele
gația Frontului Patriotic Lao
țian (Neo Lao Haksat), condusă 
de tovarășul Nouhak Phoumsa- 
van, membru al Comitetului 
Permanent al F.P.L., care, la

C.C. AL P.C.R.
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de prietenie în țara noas
tră. A participat Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de * ' ’* ’
activitatea 
tuale ale 
Român și 
Laoțian.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere reciprocă.

informații privind 
și preocupările ac- 
Partidului Comunist 
Frontului Patriotic

Funeraliile academicianului
CONSTANTIN DAICOVICIU

• MARTI SEARA, s-a înapo
iat în Capitală delegația Parti
dului Comunist Român, care, la 
invitația C.C. al Uniunii Socia
liste Sudaneze, a făcut o vizită 
în Republica Democratică Su

dan. Din delegația condusă de 
tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
au făcut parte tovarășii Mircea 
Malița, ' - --
P.C.R.,

al

Vizita secretarului general al partidului
îhe True Whig Party din Liberia

In continuarea vizitei pe care 
o efectuează în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R., Mc. 
Kinley A. Deshield, secretar 
general al Partidului The True 
Whig Party din Liberia, a vi
zitat, în zilele de 28 și 29 mai 
a.c., stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre și obiectivele eco-

r.omice și social-culturale din 
județul Constanța.

Cu acest prilej, secretarul ge
neral a! Partidului The True 
Whig Party a fost primit de to
varășul Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R.

membru al C.C.
F rancisc Kronavetter, 

vicepreședinte al ~ 
Central al U.G.S.R., și Constan
tin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi 
nată de tovarășii Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Va
sile Punean. membru al C.C. al 
P.C.R., Oliviu Rusu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Dumitru Turcus, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Consiliului

• UN GRUP DE TURIȘTI din 
R.P. Chineză, format din acti
viști de 
cadre din 
a sosit la 
face o 
țara noastră.

partid, de stat și alte 
provincia Dziangsu, 
București, pentru a 

vizită de prietenie în

actualitatea

Populația Clujului și-a luat 
marți rămas bun de la emi
nentul om de știință și pedagog, 
academicianul Constantin Dai
coviciu, savant patriot care, prin 
multilaterala sa activitate des
fășurată de-a lungul a peste 
cinci decenii, a servit cu devo
tament și pasiune știința și cul
tura românească.

Din primele ore ale dimineții, 
mii de clujeni, oameni de 
știință, cadre didactice, cerce
tători, studenți, elevi, numeroși 
cetățeni din localitățile apropia
te, de pe meleagurile natale, 
oameni de cultură din principa
lele centre universitare ale țării 
au venit la catafalcul așezat în 
holul, drapat în negru, al Casei 
universitarilor, spre a aduce 
omagiul lor defunctului. în ju
rul catafalcului se aflau coroane 
de flori depuse din partea Co
mitetului Central al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
prezidiilor Academiei Republicii 
Socialiste România, Academiei 
de științe sociale și politice, 
Ministerului Educației și Invă- 
țămîntului. Comitetului județean 
de partid și Consiliului 
popular județean, Universității 
Babeș-Bolyai, a unor instituții 
de artă și cultură din Cluj și 
din țară, precum și a unor foști 
colegi, colaboratori, studenți.

La catafalc se schimbă ulti
mele gărzi. Lîngă corpul neîn
suflețit al lui Constantin Daico
viciu au făcut de gardă tovarășii 
Paul Niculesca-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al CC. al 
P.CJL, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul edu
cației și învățămîntuluL Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Cnn-

[ CADRAN

LaureaȚii Festivalului 
„Maria Tănase"

Manifestare cultural-artistică 
de anvergură Festivalul și con
cursul de muzică populari ro
mânească .,Maria Tănase-. la 
care au participat aproape 70 
de interpreți din 36 județe ale 
țării și municipiul București s-a 
încheiat desemnîndu-și lau- 
reații. Pe scena noului Teatru 
Național din Craiova au fosi 
interpretate peste 300 de dn- 
tece, în majoritate inedite, re- 
prezentînd aproape toate zonele 
folclorice ale țării. O suită de 
manifestări precum, sesiunea 
de comunicări științifice, expo
zițiile de ceramică și vechi țe
sături, parada portului popular 
etc., au completat fericit bogata 
paletă a festivalului. De 
menea, soliștii amatori și 
fesioniști au avut intilniri 
publicul din numeroase între
prinderi ale municipiului Craio
va și comune ale județului, in 
cadrul cărora au prezer.tat 
spectacole Suita de uciilfWtBrt 
a culminat cu un spectacn’. ex
traordinar, prezentat pe Stadio
nul Central, la care au 
parte laureații concursului 0 
renumiți profesioniști. în urma 
deliberării juriului, prezidat de 
Maestrul emerit al arte: D. D 
Botez, au fost atribuite 21 t 
premii și trei diplome de onoare 
Premiul I, diploma și plache* 
festivalului au fost riștigate c 
solista Mia Dan (Cluj), pretr-u 
II de solista Maria Chim (Dolj 
iar premiul III de Anuea 
Drăgan (Bistrița Năsăud) Pre
miul special al centrului de sr- 
drumare a creației populare și 
mișcării artistice de masă Bucu
rești a fost atribuit souste: 
Elena Jurjescu (Timiș), iar 
cel al Uniunii Compozitorilor. 
Angelicii Stoican (Mehedinți). 
De asemenea, premiul Corr/e- 
tului județean U.T.C. Dolj, n 
fost acordat interprete! Maria 
Dragomiroiu (Vilcea). Celor mai 
tineri concurenți Irina (12 a: 
și Nicolae Todorovici (14 a." 
din Maramureș, le-a fost aer 
dat premiul Școlii populare din 
Craiova.

R. DIACONU

„Nuntașii Bihorului 
în turneu
plecat spre Republica 
a Germaniei, Ans«*m- 

cintece și dansuri 
„Nuntașii Bihorului", formație 
aparținind Casei de cuH 
sindicatelor din Oradea. Timp 
de două săptămîni, artiștii bi- 
horeni vor susține o suită de 
spectacole în mai multe ioca- 
lități vest-germane în cadrul 
manifestărilor prilejuite de 
„Săptămina României- organi
zată între 31 mai—11 iunie a.c. 
în orașul Bochum.

Ansamblul amintit deține nu
meroase titluri și premii c .ce
rite în țară și peste hotare din
tre care amintim succesul din 
primăvara anului trecut cind i-a 
revenit marea cinste de a re
prezenta țara noastră la presti
giosul festival și concurs inter
național de folclor „Migdalul 
în floare- de la Agrigento, 
unde a obținut premiul pentru 
artă oferit de Ministerul Tu
rismului și Spectacolelor al Ita
liei, țara gazdă.

Pentru programul dedicat 
„Săptămînii României" de la

Ieri, a 
Federală 
blul de

.*• ■■ ...........

mitru Șopon.

BOXUL ROMANESC
LA CAMPIONATELE

eon

LEMMST"

-e <*e -.e 
tie a C

o»

un sau

Gimnaștii de la Palatul Pio
nierilor din Capitală, intr-un 
concurs... de sfîrșit de an 
sportiv — disputat duminică 

dimineața.

Bochum. ..Nuntașii Bit 
au cules d 
rene, ale N 
șului și Nâ 
perle ale f 
în acest sțx
menea, prezentată

«iliulul de Stat, Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, Mihnea Ghe
orghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, 
Radu Voinea, secretar general 
al Academiei Republicii Socia
liste România, Ștefan ~ 
rectorul Universității 
Bolyai.

Sînt prezentate condoleanțe 
familiei academicianului Con
stantin Daicoviciu.

La mitingul de doliu au luat 
parte membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
reprezentanți de seamă ai știin
ței și culturii, ai unor instituții 
și organizații de masă și ob
ștești, oameni ai muncii.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, luînd cuvîntul a spus : 

Prin încetarea ” ' "
. academicianului
Daicoviciu pierdem un om de 
știință eminent, un educator 
remarcabil, un militant devotat 
pentru cauza socialismului și 
propășirii patriei, o personali
tate proeminentă a științei, în- 
vățămîntului și culturii din 
România. Dăruindu-se din tine
rețe cercetărilor menite să lu
mineze adevărul asupra istoriei 
zămislirii poporului român, cu 
migală și stăruință, cu energia 
și pasiunea științifică ce-1 ca
racterizau, el a creat o valoroasă 
operă istorică, aducînd o con
tribuție de seamă la istoria fă
uririi poporului nostru. înzes
trat cu o bogată cultură, pă
truns de spiritul novator, 
neobosit în căutarea permanen
tă a adevărului. Constantin 
Daicoviciu s-a călăuzit în acti
vitatea sa științifică după con
cepția materialist-dialectică si 
istorică despre lume, a apro
fundat si aplicat în mod creator 
ideologia marxist-leninistă atft 
în tercetarea fenomenelor si 
proceselor istorice, cit și ta 

roretarea kw. Opera savan- 
Ccrstar.trr Daicoviciu a 
pentru totdeauna ta pa

liul științei românești, 
căpătind. fa același timp. înaltă 
li largă recunoaștere si prețuire 
MernaCSflnaH-

Ccnstantin Daicoviciu s-a Gis-

Pascu,
Babeș-

din viață a 
Constantin

întrecerea utecistă 
subiect de film

Muntoar:2. nn”-secreta;
miletului ~ U.l
* oaste de• is iz f^onee
nouă. Cf1 11 tiaen <de
depesdenșa, U P_VS
care fortne axă sscâesX 

■au seepcs să :
nHI a—Jr- utase
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- a perne

mul -Cărrj-e.e
s - e forma usc 

a rood ^uior 
îs că~:ne șt >

in care aceștia is: 1
propriile Joeomțe; fua
rien tarea □rofesK-uaLă i
tax-, rea1 xa: ,Ba
„T^neretu:1 terto?
din urmdi a fuss prezes
aorcape '.Late tatrepc
j udeț ui ui Î3dedioe»te i
ne: șțafețe. luiț^acreie
velor de tineri ș: ale f
lor. disetate sub lupa 1
lai de fiJsaL stat astfe
zate si preluate ea —a.
ușurisță. Poo-Mrizarea
enței fr-ntașilor prm f
re. de a««neoea. mXt :

apărut numărul 
al revistei

TISARIX

iști! de DIN SUMAU :

Concerte studențești în 
uzine

Formațiile muzicale « soliști 
instrumentiști, aparținind Con
servatorului „G Dima- din 
Cluj, se deplasează ru regula
ritate in unitățile economice 
clujene, prezentind expuneri și 
concerte.

Astfel, au avut loc la Grupul 
I Construcții expunerea : „Isto
ria muzicii românești-, susți
nută de studenta Horvath Eca- 
terina, an III pedagogie, expu
nere exemplificată de studen-

EUROPENE

Viața acestui prețuit savant a 
»sț caracterizată de devota

mentul fierbinte față de po
porul său, căruia a înțeles să-i 
închine întreaga sa activitate 
științifică, pedagogică și socială. 
Ca membru al Partidului Co- 
nranist Român, ca deputat în 
M-A-N-, Constantin Daicoviciu

SPORT • SPORT • SPORT
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ANUNȚ
Cooperativa „Mobilă și Tapițerie" București, str. Lipscani nr. 

57 sector 4, recrutează :
1. - tineri între 15-18 ani, absolvenți a 8—10 clase din 

toată țara, pentru calificarea prin „ucenicie la locui de mun
că" în meseriile :

o) timplar mobilă și articole tehnice cu durata de 3 ani. 
b) tapițer cu durata de 2 ani.
Pe timpul uceniciei primesc indemnizație lunară și școlari

zare gratuită.
(Cazarea in căminul cooperativei, iar masa va fi asigurată la 

cantinele apropiate.
înscrierile se fac zilnic la sediul cooperativei.
2. — Muncitori necalificați din București și comunele sub

ordonate (bărbați, femei) pentru calificare de scurtă durată 
(6-12 luni) in fabricarea mobilei.

Relații suplimentare la telefon 13 36 81.

d
0□□
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Politica la ii
?i=c pătrare <Se veae din 
emurire Ștefan Iureș) 
lecbeta T. L
Prtunul examen al matii- 
tăti: fCrârian Iooescu) 

A trăi ia chip comunist
• Oamenii — veote (Ovndlu 

Păun)
Itinerar eroic

• O inimă tinără batea pen
tru eei multi și asuoriți 
(prof. ur.iv. Stefan Pascu)

• Generația ’48 (Paul Do- 
brescti)
Istoria la zi

• Slatina — o rasul-port ca 
un estuar (Nicolae Crista- 
che)

• Cartea social-politică pen
tru tineret
Priorități

• Caracterul continuu al 
muncii politice (Emanuel 
Isopescu)

V’irsta lansării
• Mărturii întru eroii 

neri (Petre Dragu)
Semnul întrebării

• Modelul iluzoriu al 
lumi „seducătoare 
dr. N. Drobotă)
Cronica atee
Monoteismul ca iluzie a 
teologiei (V. Kernbach) 
Divagații în doi
Acad. Grigore C. Moisil- 

Irina Gorun « Matematica 
— joc frumos și adevărat
Cabinet psihologic

• Aveți temperamentul A, 
B, C, D, E, F, G,... (Radu 
Cimponeriu) • Poșta ru
bricii
Meridian

• Patru săptămîni pe glob 
(Eugeniu Obrea) • Festi
valul X : Arta — mesager 
al tinereții și al prieteniei 
• Civilizația sportului 
(Gheorghe Mitroi) • Răs
pundem la întrebările ci
titorilor

odecinda-ș: ti 
rund rictorti de prestigiu, 
poțuiamd amator. reprezenta.-.- 
ții Rocnăme; au repurtat in pe
rioada respectivă doar două me
dalii : de argint — Anton
Osca (categoria cocoș) și una 
de bronz — Marin Gaspar (ca
tegoria pană). ambu 1a campio
natele europene desfășurate la 
Milano ia anul 1837.

în ultimele două decenii, da
torită condițiilor create pentru 
avintul mișcării sportive din 
România social.stă. boxul ama
tor a căpătat o mare dezvoltare, 
și succesele iui nu au intirziat 
să se arate. Primul titlu de 
campion european a fost cucerit 
in anul 1957. la Praga. de semi
greul Gheorghe Negrea, după 
ce, cu doi ani înainte, Mircea 
Dobrescu (cat. muscă), care a 
fost și vicecampion olimpic la 
Melbourne, obținuse o medalie 
de argint. Tn anul 1967. cu pri
lejul campionatelor europene 
desfășurate la Roma, Nicolae 
Gîju (categoria cocoș) a ciștigat 
medalia de aur, iar alți compo- 
nenți ai echipei române au ob
ținut patru medalii de argint și 
una de bronz.

Cel mai important succes al

boxului român—c la cam pi o-
nate.c europene a fost realizat 
la cea de-a 18-a ediție, care a 
avut loc «a București In 1969. 
Patru reprezentanți ai culorilor 
aporhve românești — Constan
tul Ctucă (cat. muscă), Ausel 
Dumitrescu (cat. cocoș), Calistrat 
Cuțov (cat. semiușoară) și Ion 
Alexe (cat. grea) — au devenit 
campioni continentali. In anul 
1971. Ia Madrid, tot patru pu- 
giliști români — Aurel 
(«emimuscă), Vasile 
(semiusoară). Calistrat 
(ușoară) și Alee Năstac 
cte), au fost finaliști ai 
t.tiei. înaintea primei

gong a celei de-a 20-a ediții, 
b lanțul românesc la campiona
tele europene este următorul î 
6 medalii de aur, 14 de argint 
și 26 de bronz.

La campionatele europene de 
la Belgrad, România va fi re
prezentată de 10 pugiliști : Ște
fan Baia tu (semimuscă), 
slant in Gruiescu (muscă), 
cea Toni (cocoș). Gabriel 
metcu (pană), Simion 
(semiușoară), Paul ” ' 
'ușoară), Alexandru Popa (semi- 
mijlocie), Sandu Tirîlă (mijlo
cie mică). Alee Năstac (mijlocie) 
și Ion Alexe (grea). Nu se pre
zintă candidat la semigrea.

Din această formație, cel mai 
redutabil pugilist este „mijlo
ciul- Alee Năstac, posesorul u- 
r.or lovituri foarte puternice. 
Cu șanse apreciabile se prezin
tă și greul Ion Alexe, vice- 
campion olimpic la Miinchen. 
Cu acest prilej își vor face de
butul la „europene" 6 boxeri. 
Dintre ei se impun Simion Cu
țov (22 ani), fratele mai mic al

internaționalului Caii strat Cu
țov, care se remarcă printr-o 
combativitate excepțională. In 
formă deosebită s-a dovedit în 
acest sezon Ștefan Băiatu, care 
are o înălțime de 1,70 m și știa 
să utilizeze avantajul alonjei 
sale. Un cocoș de temut este 
Mircea Toni, laborant chimist 
într-o . întreprindere din portul 
Galați. Studentul în drept Paul 
Dobrescu, înlocuitorul lui Ca- 
listrat Cuțov, este o altă speran
ță a boxului românesc pe rin
gul din Belgrad.

Mihal 
Antoniu

Cuțov 
(mijlo- 
compe- 
loviturl

Con-
Mir- 
Po-

Cuțov 
Dobrescu

• ASTAZI, ÎN „CUPA 
ROMÂNIEI" LA FOTBAL, 
se vor desfășura meciurile 
optimilor de finală. Progra
mul jocurilor este următorul: 
Buzău : F. C. Galați — Pe
trolul Ploiești î Ploiești : 
Constructorul Galați — Di
namo București ; Sibiu : 
Știința Petroșeni — Steaua ; 
Hunedoara: Chimia Rm. Vil- 
cea — C.F.R. Cluj ; Drobeta 
Tr. Severin : Metalul Bucu
rești — U.T. Arad ; Bucu
rești (stadionul Dinamo) : 
F.C. Constanța — F.C. Ar
geș ; Brașov : Sportul Stu
dențesc — Universitatea 
Cluj ; Galați : S.C. Bacău — 
Rapid București. întilnirile 
încep la ora 17,00, cu excep
ția jocului Metalul București 
— U.T. Arad (ora 16,30).

• ÎN OPTIMILE DE FI
NALA ale probei de dublu 
masculin din cadrul Campio
natelor internaționale de te-

a participat activ la lupta pen
tru dezvoltarea economică și 
socială a patriei, pentru înfăp
tuirea programului construcției 
socialiste în România, a militat 
cu înflăcărare pentru realizarea 
politicii interne și externe a 
partidului, pentru întărirea 
prieteniei dintre oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, pen
tru înflorirea națiunii noastre 
socialiste. El ne lasă, deopotrivă, 
moștenire dragostea pentru tre
cut, dăruirea totală pentru pre
zent, credința neclintită în vii
torul luminos al patriei și po
porului. Partidul nostru, între
gul popor dau o înaltă prețuire 
vastei sale opere științifice, 
pilduitoarei activități instruc- 
tiv-educative, multilateralei ac
tivități politice și sociale.

In numele și din însărcinarea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Consiliului de 
Miniștri, în numele și din în
sărcinarea secretarului gene
ral al partidului și președinte
lui Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în nu
mele școlii românești și al meu 
personal, aduc un înalt și bi
nemeritat omagiu memoriei pro
fesorului și savantului Con
stantin Daicoviciu.

Luînd
Consiliului de 
Ștefan 
altele : 
pietate 
de ani 
cugetul . r____
șirea României modeme, pentru 
înălțarea patriei pe cele mal 
înalte piscuri ale progresului 
și civilizației.

El s-a încadrat organic in 
marea bătălie purtată de po
por ui român, condus de parti
dul comuniștilor pentru con
strucția noii societăți. Cărtura
rii școlii socialiste au proaspătă 
în memorie prestigioasa activi
tate desfășurată de această fire 
cutezătoare pentru înfăptuirea 
politicii P.CJL, in domeniul în- 
râțămintului, pentru legarea șco
lii de imperativele vieții. Con
stantin Daicoviciu a înțeles ideile 
marxiste după care școala poa
te realiza unitatea frăiească și 
P®cea intre popoare, actionind 
neobos.î pentru realizarea in 
fapt a prieteni» si colaborării 
frățești dintre poporul român 
Fi mentalității* eorJoeiitoa-

cuvîntul în numele 
Stat, tovarășul 

Peterfi, a spus între 
Ne aplecăm astăzi cu 
în fața celui care zeci 
a militat neobosit cu 
și fapta pentru propă-

Per.tru Academia Republicii 
Socialiste România. pentru ști
uta cultura româneasca pier
derea pe care au suferit-o prin 
încetarea din viață a ilustrului 
profesor și a savantului de re
nume mondial acad. Constan
tin Daicoviciu este nespus de 
grea — a arătat în cuvîntul său 
tovarășul Radu Voi nea.

Constantin Daicoviciu a pur
tat cu cinste făclia științei in

Transilvania, în această bogată 
vatră a bogatei civilizații daci
ce și romane, în acest leagăn 
al poporului nostru și a îmbo
gățit patrimoniul ........"
țional cu 
aprinzînd 
mii de tineri flacăra nestinsă a 
pasiunii pentru studiu, pentru 
cercetare.

Numele lui, a spus profesorul 
Ștefan Pas cu, evocă în mintea 
celor cai*e l-au cunoscut pe 
profesorul și magistrul Constan
tin Daicoviciu. în persoana acad. 
Constantin Daicoviciu s-au îm
pletit strins și armonios calită
țile de dascăl cu cele de organi
zator și conducător. Spiritul său 
de neobosită căutare, înnoire și 
modernizare și-a imprimat am
prenta cu putere, nu numai 
asupra Universității, ci deopo
trivă și asupra altor instituții 
de învățămînt superior din Cluj. 
Și-a imprimat-o și prin activi
tatea sa politică și obștească, 
în calitate de membru al Co
mitetului și biroului județean 
de partid, de neobosit propaga
tor al culturii.

A luat apoi cuvîntul Horațiu 
I. Crișan, cercetător la Insti
tutul de istorie și arheologie 
din. Cluj, care exprimînd sen
timentele de copleșitoare tris
tețe pe care le încearcă in aces
te clipe colectivul unității în 
care lucrează a spus : Dispari
ția profesorului Constantin Dai- 
ooviciu lasă un gol dureros nu 
numai în rîndurile istoricilor și 
arheologilor români, ci și în 
cercetarea științifică interna
țională, pentru că savantul Dai
coviciu a fost membru a nu
meroase instituții științifice de 
mare prestigiu din afara gra
nițelor țării.

După încheierea adunări de 
doliu, cortegiu funerar străba
te centrul Clujului, oraș că
ruia, prin întreaga sa activi
tate științifică, didactică, poli
tică și socială, desfășurată aici 
timp de mai multe decenii, 
Constantin Daicoviciu, i-a spo
ri: prestigiul in țară și peste 
hotare. Mii de clujeni au ținut 
să conducă pe ultimul său 
drum pe concetățeanul lor pe 
care l-au cunoscut, prețuit și 
ft’.mat cu toții.

La Cimitirul central al ora
șului, in fața mormăitului, au 
adus un ultim omagiu emi
nentului om de știință și peda
gog Constantin Daicoviciu stu
denta Maria Dingă de la Fa
cultatea de istorie și folozofie 
a Universității ..Babeș-Bolyai" 
și cercetătorul Nicolae Vlassa 
de la Muzeul de iatorie a Tran
silvaniei. Aici, o companie mi
litară cu drapelul îndoliat pre
zintă onorul. Fanfara militară 
intonează Imnul de Stat. Ră
sună salve de arme. Asistența 
a păstrat un moment de recu
legere in memoria celui care a 
fost Constantin Daicoviciu.

științific na- 
valori inestimabile 
în inimile a mii și

nis ale Franței de la Roland 
Garros, perechea Ilie Năsta
se — Jimmy Connors a în
vins cu 7—6, 6—2 pe Kra
mer — Moore. în proba de 
simplu masculin au fost în
registrate următoarele rezul
tate : Kodes (Cehoslovacia) 
— Jovanovici (Iugoslavia) 
6—3, 4—6, 6—0, 7—5 : Pilici 
(Iugoslavia) — Dent (Austra-

7—6 pe americanul Stockton. 
Iile Năstase va evolua as
tăzi, în compania francezu
lui Jauffret.

11a) 3—6, 7—5, 7—6, 6—3. O 
formă bună demonstrează 
Tom Gorman, care l-a elimi
nat în trei seturi : 6—3, 6—3, 
6—4 pe Holecek. Tînârul sue
dez Borg, care nu a împlinit 
încă 17 ani, a obținut un nou 
rezultat de prestigiu, învin- 
gîndu-1 cu 6—7, 7—5, 6—2,

• IN ZIUA A DOUA a 
concursului internațional a- 
tletic de la Los Angeles, 
recordmanul american Al 
Feuerbach a ciștigat proba 
de aruncarea greutății cu 
performanta de 21,45 m. Pe 
locul secund s-a _
George Woods — 20,23 m. în 
cursa feminină de 880 yarzi, 
Mary Decker (S.U.A.) a sta
bilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului 
cu timpul de 2’03”6/10. Un 
rezultat bun a realizat West 
Williams, cronometrat în 
proba de 440 yarzi garduri în 
49”8/10. In cea mai disputată 
probă a zilei — cursa de o 
milă —, victoria a revenit lui 
Ken Popejoy — 3’58”4/10, ur
mat de Dave Wottle 
3’58”6/10.

situat
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„CU MULTĂ BUCURIE
VOI REGĂSI ROMANIA..." de peste hotare

Interviul acordat de Șahinșahul Iranului 
delegației de ziariști români

După cum s-a anunțat, Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, a primit, la Palatul Niavaran, din 
Teheran, delegația de ziariști români de la cotidienele „Scîn- 
teia", „România liberă", de la Radioteleviziune și revista 
„Lumea*. Cu acest prilej, Șahinșahul Iranului a acordat zia
riștilor români un interviu.

ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR : Sint foarte mulțu
mit să primesc această delegație 
reprezentind presa română. Voi 
revedea cu multă bucurie țara 
dv. și, firește, voi avea îndelun
gate convorbiri cu președintele 
Ceaușescu asupra problemelor de 
interes bilateral, ca și asupra 
altor probleme ale lumii noastre.

ÎNTREBARE : Este cu
noscută in România con
tribuția importantă pe care 
Maiestatea Voastră Impe
rială a adus-o la consoli
darea afirmării de-sine- 

, stătătoare a Iranului, in
direcția valorificării resur
selor naturale, a dezvol
tării, la progresul ei eco
nomic și social. In luna 
februarie a&., Majlisul ira
nian a adoptat cel de-al 
cincilea plan cincinal de 
dezvoltare a Iranului. Am 
ruga pe Maiestatea Voas
tră Imperială să prezinte 
prioritățile acestui nou 
plan și perspectivele de 
dezvoltare ale țării dum
neavoastră-

RĂSPUNS : Cînd am început 
al patrulea plan cincinal, se 
spunea că este un plan ambițios. 
Noi l-am încheiat cu aproape 
zece procente în plus, ceea ce 
ne-a permis să realizăm în aceas
tă perioadă o rată de creștere 
mai mare de 10 la sută, la pre
țuri fixe, permițînd țării noastre 
să ajungă — vorbesc acum făcînd 
abstracție de devalorizarea dola
rului -— la aproape 500 dolari și, 
poate, chiar mai mult pe locuitor.

Cel de-al cincilea Țdan cinci
nal, care a fost și el anunțat ca 
mai mult decît ambițios, ne va 
permite să dublăm produsul na
țional brut și cred, de asemenea, 
că și venitul pe locuitor. Dar, 
vedeți, lucrurile evoluează atît 
de repede încît, deși au trecut 
numai patru luni de cînd am 
adoptat acest plan, el este deja 
depășit.

Trebuie să ne gîndim la 
proiecte mult mai mari, de an
vergură internațională, mondială. 
După felul în care se desfășoară 
lucrurile, cred că planul nostru 
cincinal va atinge cote mult mai 
înalte decît cele pe care ni le-am 
propus inițial.

Principalele direcții politice pe 
care le-am imprimat acestui 
plan cincinal privesc, te conti
nuare, infrastructura, acordînd, 
de asemenea, o și mai mare aten
ție agriculturii și serviciilor so
ciale. Dar nu poți face întot
deauna ceea ce vrei. De exemplu, 
chiar dacă am avea sumele ne
cesare pentru a construi, să zi
cem, 10 000 școli în plus și încă 
200—300 spitale, ne-ar lipsi pro
fesorii, medicii și alte cadre. De 
aceea, acordăm în programul 
planului cincinal o foarte mare 
importanță formării cadrelor în 
toate domeniile tehnice. în acest 
scop am prevăzut ca numărul 
studenților noștri să crească de 
la 100 000 la 200 000 la încheie
rea planului cincinal. Cred însă 
că și această cifră este puțin de
pășită. Deja, în acest an, acum, 
avem peste 115 000 de tineri în 
universități. Sînt informat că în 
acest an s-au înscris 75 000 de 
persoane la concursul de admi
tere. Aceasta ne dă speranța că 
vom putea realiza efectiv, și 
chiar depăși, toate obiectivele pe 
care ni le-am propus în cel de-al 
cincilea cincinal-

ÎNTREBARE : Am ruga 
pe Maiestatea Voastră Im
perială să definească obiec
tivele politicii promovate 
de Iran pe plan interna
țional.

RĂSPUNS : Cu plăcere. Prin
cipalul obiectiv al politicii noas
tre externe este bazat pe ceea 
ce noi numim politica de inde
pendență națională. O parte 
integrantă a acestei politici re
zidă, în primul rînd, te a respec
ta — deși nu avem, pînă acum, 
multe motive de satisfacție — 
reușitele Națiunilor Unite; con
siderăm, totuși, că trebuie să ră- 
mînem, în orice caz, întotdeauna 
fideli principiilor O.N.U. și Car
tei Națiunilor Unite și să încer
căm să fie întărit rolul O.N.U. 
Apoi, avem voința ferma de a 
continua politica pe care o 
numim nu numai de coexisten
tă între țări cu regimuri 
diferite, dar chiar de cooperare 
între toate statele, între toate po
poarele. Și, toate acestea, nu-i 
așa, pentru un scop pe deplin 
nobil: asigurarea păcii internațio
nale, o pace care să fie, te fond,

rezultatul contribuției tuturor ță
rilor care promovează o politică 
de respect mutual, de indepen
dență și de neamestec te trebu
rile altor state.

ÎNTREBARE : In cu- 
rind, Maiestatea Voastră 
Imperială va fi oaspetele 
României. Opinia publică 
din țara noastră așteaptă 
acest eveniment cu multă 
plăcere și cu un viu in
teres. Cu acest prilej, vă 
veți reînttlni cu președin
tele Nicola e Ceaușescu. 
V-am ruga, Maiestate, să 
ne împărtășiți ce impor
tanță acordați apropiatelor 
convorbiri pe care le veți 
avea la București cu pre
ședintele Consiliului de 
Stat al României.

RĂSPUNS : Da, din fericire, 
sînt deja câțiva ani de când am 
avut plăcerea să cunosc pe pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României, domnul Nicolae 
Ceaușescu, și nu vă dezvălui un 
secret spunîndu-vă că ne-am în
țeles foarte bine chiar de la în
ceput, deoarece, cred, urmăm 
amîndoi aceeași politică de in
dependență națională și, de ase
menea, pentru că avem același 
scop : a servi pacea și, mai cu 
seamă, pentru că România și țara 
mea sînt state care au, în afara 
marilor puteri, o politică activă. 
Cred că dacă țări ca ale noas
tre se înțeleg și se consultă mai 
mult, pot juca un rol incontesta
bil pe scena mondială, cu atît 
mai mult cu cît dezideratele 
noastre sînt pe deplin legitime, 
legale, ele fiind în concordanță 
cu interesele tuturor popoarelor 
de independență națională. A- 
vem, deci, un teren de înțelegere 
foarte vast, asupra căruia am mai 
avut și pînă acum schimburi de 
vederi, pe care le putem conti
nua. Din punct de vedere bilate
ral, există întotdeauna lucruri noi 
de spus, se pot găsi noi formule 
pentru o și mai amplă coopera
re între cele două țări ale noas
tre.

ÎNTREBARE : Ce gin- 
duri ati dori să transmi
tem din partea Maiestății 
Voastre Imperiale po
porului român ?

RĂSPUNS : Ei bine, înainte de 
a veni cu plăcere să revăd fru
moasa dv. țară și poporul ro
mân, transmit acestuia cele mai 
bune și mai amicale salutări, 
urări de continuă prosperitate, de 
realizare, sper, a tuturor țelurilor 
sale nobile, te prezent, ca și te 
viitor.

Conferință 
de presă 

consacrată
Festivalului Mondial

In capitala R.D.G., gazda celui 
de-al X-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, a avut 
loc o conferința de presă orga
nizată de Comisia permanentă 
a Comitetului Internațional de 
pregătire a Festivalului, la care 
a fost prezentat programul cadru 
al Festivalului.

Dominique Vidai, secretar co
ordonator al Comisiei perma
nente, a vorbit despre semnifi
cația festivalului, care se va des
fășura sub deviza „Pentru soli
daritate antiimperialistă, pace și

Tineretul lumii

Reuniunea multilaterală 
de la Helsinki

• PREȘEDINTELE ARGEN
TINEI. Hector Campora, a ho- 
tărit atît abrogarea legii cu pri
vire la interzicerea activității 
legale a partidului comunist, 
cit și a altor măsuri represive 
— anunță agențiile T.A.S.S. și 
Associated Press.

„ESCUELAS EN 
EL CAMPO"

Koi construcții 
școlare în Cuba

• CA O ETAPA impor
tantă a planului de con
strucție de „Escuelas en el 
campo" inițiat de Guvernul 
Revoluționar, care se mate
rializează în fiecare provin
cie cubaneză prin edificarea 
de noi unități școlare, în 
viitorul an școlar, 1973— 
1974, în Insula Pinilor vor 
începe să funcționeze încă 8 
asemenea școli. în felul a- 
cesta, numărul școlilor de 
bază de aici, școli strîns le
gate de activitatea de pro
ducție, se va ridica la 13, 
urmînd ca, pînă în 1980, să 
ajungă la 75. Primele 4 școli 
au fost inaugurate la sfîrși- 
tul lunii mai.

„Escuelas en el campo" 
constituie instrumentul prin
cipal în activitatea de for
mare și educare a tinerei 
generații prin legarea tot 
mai strînsă a învățămîntu- 
lui cu activitatea productivă. 
Elevii școlilor secundare din 
Insula Pinilor participă di
rect la activitățile producti
ve în cadrul culturilor de 
citrice din regiune a căror 
producție este de o impor
tanță deosebită pentru în
treaga economie națională.

prietenie**. El a subliniat că sub 
aceasta deviză vor lua parte la 
Festival reprezentanți ai unor 
diverse tendințe politice - co
muniști, social-democrați, liberali, 
radicali, creștin-democrați - 
uniți în lupta comună pentru 
progres social, pentru indepen
dență națională, împotriva fas
cismului și militarismului.

Programul-cadru prevede zile 
ale solidarității cu popoarele 
care lupta pentru eliberare națio- 
nală în diferite regiuni ale lumii, 
numeroase conferințe, seminarii, 
colocvii in probleme politice, 
manifestări culturale, un carna
val internațional etc.

încheierea 
Conferinței

Australia:

Continuă dezbaterile în cadrul grupurilor 
de lucru

Grupul de lucru pentru pro
blemele culturale a ajuns, marți, 
la un acord în ce privește prin
cipalele prevederi ale documen
tului cuprinzînd instrucțiunile 
pentru comisia ce se va ocupa 
de aceste aspecte ale cooperării, 
în faza a doua a conferinței 
europene.

Se are în vedere ca, în cadrul 
conferinței, să fie elaborate 
măsuri concrete în vederea ex
tinderii și intesificării coope
rării și schimburilor în diverse 
domenii ale culturii, promovării 
cunoașterii reciproce a realiză
rilor în literatură și artă, dez
voltarea contactelor între oa
menii de cultură și artă, ela
borarea de programe de coope
rare pe termen lung, precum și 
stabilirea de măsuri în scopul 
facilitării contactelor umane, a 
schimburilor turistice și spor
tive etc.

Grupul pentru probleme de 
procedură a continuat dezbate
rile asupra locului de desfășu-

rare a celor trei faze ale con
ferinței. Cu acest prilej, dele
gația română, a reamintit pro
punerea tării noastre ca prima 
fază, la nivelul miniștrilor de 
externe, să se desfășoare Ia 
Helsinki, iar celelalte două, in 
alte țări. Relevînd necesitatea 
aplicării principiului rotației și 
în ce privește locul conferinței. 
REPREZENTANȚII A NUME
ROASE STATE PARTICIPAN
TE ȘI-AU EXPRIMAT SPRIJI
NUL PENTRU PROPUNEREA 
ROMÂNIEI.

In aceeași zi a continuat ac
tivitatea de redactare te gru
pul de lucru pentru problemele 
cooperării economice. tehnico- 
științifice și în domeniul prote
jării și ameliorării mediului în
conjurător.

lucrărilor
0. U. A.

La Belfast, după unul din 
ultimele atentate cu bombe 

ale extremiștilor.

în capitala etiopiană a luat sfîrșit, marți, cea de-a zecea reu
niune la nivel înalt a Organizației Unității Africane, convocata 
cu ocazia împlinirii unui deceniu de activitate a organizației. 
Participanții au aprobat în unanimitate declarația politică, pre
zentată cu acest prilej, precum și declarația privind cooperarea, 
dezvoltarea și independența economică a Africii.

Declarația politică evidențiază 
atașamentul statelor africane 
independente față de principiile 
unității, solidarității și coope
rării lor, hotărirea acestora de 
a lupta cu consecventă pentru 
eliberarea deplină a Africii de 
orice formă a colonialismului 
și rasismului. Participanții la 
reuniunea de la Addis Abeba au 
condamnat cu fermitate colonia
lismul portughez și politica de 
discriminare rasială practicată 
de regimurile minoritare din 
Republica Sud-Africană și din 
Rhodesia. Ei au denunțat, in 
același timp, sprijinul acordat 
de unele țări membre ale
N. A.T.O. acestor regimuri ra
siste.

în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat. membrii
O. U.A. și-au relevat solida
ritatea deplină cu țările arabe 
care luptă pentru eliberarea te
ritoriilor lor ocupate, expri- 
mindu-și sprijinul față de re
zoluția Consiliului de Securitate, 
din noiembrie 1967 privind re
glementarea situației din a- 
ceastă zonă.

Declarația cu privire la coo
perarea, dezvoltarea și inde
pendența economică a Africii — 
aprobată la Addis Abeba — 
subliniază hotărirea țărilor a- 
frioane de a depune eforturi 
pentru dezvoltarea lor econo
mică de sine stătătoare, pentru 
progresul rapid al întregului 
continent prin mobilizarea re
surselor umane și valorificarea 
imenselor bogății naturale ale a- 
cestuia. Documentul relevă, în 
context, principiile de bază ale 
politicii promovate de țările 
africane pentru dezvoltarea a- 
griculturii, industriei, comerțu-

lui, transporturilor, pentru in
tensificarea cooperării reciproc 
avantajoase cu alte state ale 

, lumii.
Viitoarea conferință a șefilor 

de stat și guvern ai țărilor 
membre ale Organizației Uni
tății Africane — a anunțat șeful 
statului nigerian, generalul 
Yakubu Gowon, președintele 
celei de-a zecea sesiuni la nivel 
înalt a O.U.A. — va avea loc 
în capitala somaleză, Mogadis
cio, în iunie 1974. >

ȘAHINȘAHUL 
IRANULUI IN VIZITA 

LA BELGRAD
Șahinșahul Iranului, Moha

mmad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și împărăteasa Farah au sosit, 
marți, la Belgrad. într-o vizită 
oficială, la invitația președinte
lui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito.

La sosire, oaspeții iranieni au 
fost întîmpinați de președintele 
Tito, cu soția, de oficialități 
iugoslave.

După vizitarea capitalei și a 
unor orașe din R.S. Slovenia, 
Șahinșahul Iranului va avea, la 
Brioni, timp de două zile, con
vorbiri cu președintele Tito. 
Printre persoanele oficiale ca
re-1 însoțesc pe șahinșah se 
află și ministrul afacerilor ex
terne, Abbas Aii Khalatbari.

Treziți marți, la 
ora 13,00, ora Bucu- 
reștiului, prin a- 
peluri de la Hous
ton, astronauții 
Conrad, Kerwin și 
Weitz au început 
cea mai aglomera
tă zi de lucru din 
cele petrecute pî- 
ină în prezent în 
spațiu. în timn ce 
Conrad și Weitz 
au trecut la utili
zarea unor sen
zori deosebit de 
sensibili pentru 
prospectarea unor 
resurse terestre, 
Kerwin a început 
să „fotografieze" 
Soarele cu cel mai 
puternic telescop 
lansat pînă acum 
în spațiu, sperîn-

du-se. de aseme
nea, în obținerea 
unor foarte reuși
te fotografii sola
re.

într-o convor
bire avută cu di
rectorul centrului 
spațial Christo
pher Kraft, cu con
trolorul de zbor și 
cu directorul de 
zbor responsabil 
de operațiunile ca
re revin echipa
jului, comandan
tul stației „Sky- 
lab“, Charles Con
rad, a cerut amî- 
narea cu două zile 
a unor experiențe, 
pînă cînd echipa
jul se va readapta

noului program, 
precizînd, de ase
menea, că exerci
țiul medical cu 
bicicleta este di
ficil de efectuat. 
El a adăugat că 
pedalarea în stare 
de imponderabili
tate a creat o a- 
numită dificulta
te, comparativ cu 
cea de. pe pămînt.

Pe de altă parte, 
medicul echipaju
lui, Joseph Ker
win. a continuat, 
marți, experiențe
le medicale, in- 
registrînd diverse 
reacții ale orga
nismului uman în 
condițiile muncii 
în stare de impon
derabilitate.

Corespondență specială din Santiago de Chile 
pentru „Scînteia tineretului*'

PREZENTA TINERETULUI
„Procesul social chilian și victoriile lui consti
tuie o contribuție importantă la conturarea 

noului chip al Americii Latine"

ZILELE PĂCII 
TARILOR NORDICE
• IN CAPITALA NOR

VEGIEI au luat sfîrșit „Zi
lele păcii țărilor nordice" — 
reuniune la care au partici
pat reprezentanți ai Organi
zațiilor pentru apărarea pă
cii din Danemarca, Finlan
da, Norvegia, Polonia, K.D. 
Germană, R.F. Germania, 
Suedia și U.R.S.S.

In declarația dată publici
tății la încheierea reuniunii, 
participanții salută procesul 
de destindere dintre țările 
continentului european și 
apreciază că organizarea 
conferinței pentru securitate 
și cooperare va constitui un 
factor important în adîncirea 
schimbărilor pozitive ce au 
loc în Europa.

Specialiști români 
primiți de 

președintele Italiei
Președintele Republicii Ita

liene. Giovanni Leo-.e, a pri
mit, marți dimineața, la pa
latul Quirinale, un grup de 
absolvenți ai celui de-al 
11-lea curs organizat de In
stitutul de studii pentru dez
voltare de la Napoli. Este 
vorba de 74 de studenți și 
profesori din 24 de țâri in 
curs de dezvoltare, printre 
care și România. După cu- 
vîntul introductiv al pre
ședintelui Institutului. An- 
tigono Donnati. în numele 
participanților la curs a vor
bit Constantin Ficiu, cercetă
tor științific la Institutul 
pentru studierea conjunctu
rii economice internaționale 
din București. El a mulțumit 
guvernului italian pentru 
posibilitatea de a lua parte 
la această importantă iniția
tivă de natură să stimuleze 
colaborarea și apropierea 
dintre state.

Răspunzînd, președintele 
Giovanni Leone a evidențiat 
însemnătatea unor astfel de 
acțiuni menite să permită 
dezvoltarea colaborării teh- 
nico-științifice dintre state 
și, în același timp, să stimu
leze cunoașterea și apropie
rea dintre popoarele lumii.

Am citat esențialul din cuvin- 
tul rostit de un reprezentant al 
tineretului din Peru ia cel de al 
5-lea congres studențesc latino- 
american care a avut loc la 
Santiago de Chile. Urmărind lu
crările acestui for al studenților 
de pe continentul latino-ameri- 
can mi-au reținut atenția, în mod 
deosebit, interesul și curiozitatea
- atribute atit de caracteristice 
tineretului, tinereții scrutătoare 
a esenței fenomenelor sociale,
— cu care participanții au luat 
contact direct cu realitatea vie 
a mutațiilor din societatea chi
liana, exprimind în formele unei 
creații istorice naționale ideile 
progresului și justiției sociale 
care cuceresc spații geografice 
și umane tot mai mari in a- 
ceastâ zonă a lumii. Pentru câ, 
așa cum foarte sugestiv spunea, 
nu de mult, președintele Salva
dor Allende, cu prilejul deschi
derii anului universitar „Chile nu 
este o țară-insulă. Sîntem in 
miezul unui continent unde isto
ria a unit țările care luptă să-i 
dea formă și conținut, cu profi
luri proprii ale fiecăreia".

Mesajul de solidaritate al 
Congresului studențesc latino- 
american cu procesul de reașe
zare a societății chiliene pe 
baze noi, compatibile cu marile 
interese șt aspirații naționale, 
este o nouă expresie a legătu
rilor internaționaliste cu poporul 
țării dintre Anzi și Pacific, cu 
tineretul ei. Receptiv la deviza 
unor noi rînduieli sociale, tine
retul muncitoresc și o mare par
te a tineretului studios partici

pă, pe multiple planuri, la pro
pășirea națiunii pe calea revo
luționară, indicată de „Unitatea 
Populară". Participă Io această 
operă istorică in diferite iposta
ze ale energiei și posibilităților 
sale. Producția, ridicarea ștache
tei productivității și a eficienței 
economice sînt considerate da
torii revoluționare de căpetenie. 
De ce de căpetenie ? Pentru că 
ele răspund unei necesități vi
tale pentru puterea populară — 
asigurarea unui potențial eco
nomic crescînd și respingerea 
încercărilor reacțiunii de a spe
cula dificultățile de moment și 
de a se opune socializării prin
cipalelor sectoare ale produc
ției. La recentele plenare națio
nale ale comitetelor centrale 
ale organizațiilor de tineret co
munist și socialist, desfășurarea 
largă a efortului în producția 
industrială și agricolă a ocupai 
un loc central. Tineretul „pune 
umărul" (pone el hombro, cum 
spun chilienii cu o expresie ase
mănătoare celeia din limba noa
stră) la o serie de activități de 
interes obștesc. Organizațiile de 
tineret au făcut intense pregă
tiri pentru participarea la „Ziua 
națională a muncii voluntare", 
care a avut loc duminică 
27 mai. Mari personalități ale 
vieții publice și culturale, prin
tre care și cardinalul bisericii 
catolice, Râul Silva Henriquez, 
și-au exprimat admirația în fața 
emulației patriotice cu care s-au 
pregătit tinerii pentru această 
manifestare de mare amploare 
a muncii voluntare.

Dorința de a crea, de a zidi, 
se asociază, în mod firesc, cu 
hotărirea tineretului de a apăra, 
alături de masele populare, c- 
pera făurită și ideile care o a- 
nimâ de vrăjmășia forțelor drep
tei care vor să întoarcă înapoi 
sau cel puțin să oprească pe 
loc ceasul istoriei, penduiJ 
timpului, al cărui ritm indică 
sfîrșitul epocii privilegiilor eco
nomice și sociale nelimitate ale 
minorităților oligarhice. Luna 
trecută, grupări reacționare, lan
sate în atacuri de stradă de a- 
ceste minorități — au încercat 
să producă incendii - și la pro
priu, și la figurat, — pe cîteva 
din arterele capitalei. Atunci, 
odată cu acțiunile autorităților 
de restabilire a ordinei publice, 
s-au făcut auzite avertismentul 
clasei muncitoare, hotărirea ei 
de a nu îngădui repetarea vio
lențelor reacțiunii. Pe străzi au 
apărut într-una din acele zile 
coloanele disciplinate ale oa
menilor muncii din întreprin
deri, demonstrație a forței care 
nu admite jocul de-a focul cu 
destinele țârii. Printre demon
stranți era și un tînâr muncitor 
din construcții - Ricardo Ahu
mada, care nu s-a mai întors 
acasă unde îl aștepta familia, 
soția și copilașul de nici un an. 
A fost răpus de un glonte, tras 
din negurile setei de a nimici... 
Era un om adevărat Ricardo 
Ahumada. O spun toți cei care 
l-au cunoscut bine. Iși iubea 
meseria, era muncitor la con
strucții și se pregătea să se în
scrie la o școală de speciali
zare. pentru a deveni topograf. 
îi plăcea sâ citească, și chiar 
în noaptea cînd glonțul ucigaș 
l-a rănit mortal avea o carte de 
literatură în buzunarul paltonu
lui, - Pisagua de Volodia Tei- 
telboim. Iubea viața, povestește

Tineri chilieni demonstrînd in

soția lui, și obișnuia să spună 
că timpul pe care îl dedică ac
tivității politice (era secretar al 
unei organizații de bază a Ti
neretului Comunist) era închinat 
viitorului. Viitor în care credea 
cu pasiune. îmi spunea un fra
te al lui Ricardo Ahumada : 
„Eu nu am fost membru al Ti
neretului Comunist, eram doar 
simpatizant. Acum, însă, voi in
tra în rîndurile lui. Cînd este 
răpus un muncitor, o sută tre
buie să intre în luptă, în locul 
lui".

Richardo Ahumada a căzut 
victimă violențelor prin care 
reacțiunea din Chile vrea să se 
ajungă la dezmembrarea ordi
nii legale și la crearea unui cli
mat pentru o conflagrație inter
nă. Partidul Comunist și Partidul 
Socialist au chemat, zilele a- 
cestea, la mobilizarea tuturor 
forțelor revoluționare și patrio- 
ce. pentru oprirea mîinii crimi
nale. Tineretul, atașat ideilor 
progresului național este, de a- 
semenea, într-o alertă luc'dă. 
Comitetul Central al organiza
ției „Juventudes Comunislas" 
a făcut cunoscută hotărirea or
ganizației de a participa la

sprijinul „Unității Populare"

marea sarcină patriotică de îm
piedicare a războiului civil. Ple
nara Comitetului Central s-a a- 
dresat întregului tineret chilian 
cu chemarea de a desfășura — 
la locul de muncă, în întreprin
deri, în școli, printre cunoscuți 
și prieteni - „o mare campanie 
care să unească milioane de 
chilieni în cruciada împotriva 
criminalilor care propovăduiesc 
războiul civil... Poporul chilian 
— se arată în chemare — vrea 
să soluționeze dificultățile, vrea 
să muncească și să producă. El 
nu va îngădui distrugerea pa
triei".

Cu această energie a capa
cității de creație și de luptă l-au 
cunoscut pe tînărul chilian și 
reprezentanții la Congresul stu
dențesc latîno-american de la 
Santiago. Iar în noul chip al A- 
mericii Latine - evocat de dele
gatul peruan, o trăsătură de 
energie viguroasă pe care acesta 
o răsfrînge este imprimată de 
procesul revoluționar din Chile, 
în care tineretul este mereu pre
zent cu elanul, cu abnegația și 
spiritul său de sacrificiu.

ELENA POr

Santiago de Chile, 29 mai

Unele poziții exprimate 
In amplul discurs ținut in 
fața parlamentului de la 
Canberra de premierul Go
ugh Whitlam au atras aten
ția observatorilor. Primul 
ministru australian a ținui 
să sublinieze, astfel, că țara 
sa „refuză să se plaseze în 
orbita oricărei mari puteri". 
El a relevat, totodată, că 
Australia „ar accepta un 
statut de observator la reu
niunea de la Alger a țârilor 
nealiniate dacă ar exista o 
invitație în acest sens". Se 
înțelege că asemenea preci
zări ca si declarația premie
rului Whitlam că guvernul 
australian ar dori renegocie- 
rea acordului privind stația 
americană de comunicații 
navale de la capul nord-es- 
iic al Australiei oferă un 
prilej în plus de a aprecia 
noile tendințe ce se mani
festă la Canberra.

în fapt, amintitele luări de 
poziție se înscriu pe linia o- 
biectivelor de politică exter
nă preconizate in platforma- 
program care a asigurat vic
toria electorală de la sfîrși
tul anului trecut a actualei 
echipe guvernamentale la
buriste. Guvernul Whitlam 
— primul cabinet social-de
mocrat care guvernează Aus
tralia după 23 de ani de ne
întreruptă cirmuire a coali
ției liberalilor și agrarieni
lor — și-a propus, se știe, 
promovarea unei politici sin
tetizate plastic în formula 
„Australia australienilor**, o 
politică urmărind desprinde
rea țării de sub influența 
monopolurilor străine, afir
marea unei personalități 
proprii pe arena relațiilor in
ternaționale.

în acest sens merită a fi 
menționate tendințele de 
reexaminare a participării 
Australiei la S.E.A.T.O. și la 
celelalte alianțe militare din 
zona Pacificului ca și măsu
rile luate în direcția șterge
rii ultimelor urme șle impli
cării militare australiene în 
Asia de sud-est.

Aceste afirmări ale identi
tății australiene pe planul 
relațiilor externe trebuie 
privite în strînsă conexiune 
cu măsurile întreprinse de 
echipa guvernamentală labu
ristă pentru apărarea bogă
țiilor naționale și, in genere, 
a intereselor economiei aus
traliene în fața ofensivei 
monopolurilor străine. Pro
blema ce se pune pe acest 
plan în fața Australiei este 
și acută și generatoare de 
justificată îngrijorare. Un 
studiu guvernamental eva
lua participarea capitalului 
străin în industria australia
nă la 35 la sută, fapt de na
tură — așa cum se sublinia 
în dezbaterile Camerei Re
prezentanților de la Canber
ra — „să ducă Ia situații în 
care decizii importante pen
tru evoluția țării să fie luate 
în capitale străine". O serie 
de măsuri pentru înlăturarea 
urmărilor negative ale unei 
asemenea stări de lucruri au 
și fost luate. Amintim în a- 
ceastă ordine de idei decizia 
care limitează proprietățile 
industriale și participarea 
capitalurilor străine în in
dustria australiană, prevă- 
zind, totodată, acordarea de 
importante alocații supli
mentare Corporației austra
liene pentru dezvoltarea in
dustrială (A.I.D.C.) în scopul 
stimulării investițiilor autoh
tone. O altă hotărîre guver
namentală privește îngheța
rea investițiilor străine in 
domeniul proprietăților fun
ciare, guvernul reexaminind 
actualmente întregul „dosar 
al deținerii de către capitalul 
străin a unor proprietăți fun
ciare în Australia". Nu se 
poate să nu notăm, în ace
eași arie de preocupări, de
clarația făcută de ministrul 
pentru minereuri și energie, 
Rex Connar, că autoritățile 
intenționează să impună c»n- 
trolul exporturilor tuturor 
mineralelor, materiilor prime 
și semifabricatelor „pentru a 
proteja resursele Australiei 
in conformitate cu politica 
economică a guvernului".

La Canberra se întrevăd, 
așadar, contururile unei poli
tici de promovare a identită
ții și intereselor specifice 
australiene. Ceea ce este, dt 
pe acum, evident e contras
tul dintre actualele reorifn- 
tări și tendințe și imobilis
mul relativ care a caracteri
zat pină nu de mult poziția 
internațională a Australiei.

EM. RUCAB
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