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MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Directorul general al
P.N.U.D., Rudolph Peterson

tare în vederea creării unei 
baze economice proprii și con
solidarea independenței lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că România acordă o 
importanță deosebită programe

lor sale de coco^*re eu
P.N.U.D. și va sprijini activ și 
în viitor înfăptuirea proiecte
lor acestui organism al O.N.U. 

întrevederea s-a desfășurat
înr-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, pe Rudolph Peterson, 
director general al Programu
lui Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare — P.N.U.D., care 
face o vizită în țara noastră.

La Întrevedere a participat 
Geoeeâ Macovescu, ministrul a
facerilor externe.

Oaspetele a fost Însoțit de 
Alexander Rotival, reprezen

tantul P.N.U.D. la București.
în cadrul convorbirii care a 

avut loc cu acest prilej au fost 
abordate aepecte ale activității 
P.N.U.D., rezultatele obținute 
în promovarea progresului eco
nomic al țărilor în curs de dez
voltare, orientările sale de vii
tor. S-a subliniat că progra
mele de cooperare realizate sînt 
de o certă valoare pentru re
ducerea decalajului economic 
Între țări, un sprijin real pen
tru țările în curs de dezvol

Ambasadorul R. D. Germane
la București

Tovarășa Nicolae Ceaușescu, 
serretaul general al Partidului 
Comua^i Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
la 5 iunie pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Rqpu&icii Democrate Ger

mane la București, Hans Voss, 
la cererea acestuia.

La primire a fost de față Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

ÎTV INTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Realizări de prestigiu în
îndeplinirea angajamentelor

„Băieții" lui Petre Constantin 
au suplimentat planul cu 5 000 

tone cărbune
— N-au vrut să-mi dea dru

mul cei de-acasă. Tata îmi 
spunea că „ce-i ăla miner ? 
Unul care-și soarbe viața cum 
ai sorbi un pahar de vin“, că, 
mai bine rămîn eu la Rîmnie. 
Știe el un maistru lustruitor de 
mobilă. De la ăla să învăț me
serie. Eu am zis nu și am ve
nit aici la Lupeni. A fost su
părat pe mine un an de zile 
Apoi mi-a văzut fotografia și 
numele în ziar și mi-a scris de 
acolo, din Rîmnicu-Sărat (Era 
prima lui scrisoarea pe care o 
primeam) : „Fiule, ai avut 
dreotate. N-am văzut miner în 
viața mea dar am zis și eu așa 
că. de, care tată își lasă fiul în 
lume ? Acu l-a apucat beleaua 
și pe văr-tu Gicu. Vine să se 
facă miner. Așteaptă-1 pe marți 
dimineața in gară la Lupeni...".

Gicu Pândele, ultimul descen
dent al unei numeroase familii 
de birjari din Rîmnicu-Sărat 
părăsește drumurile marginale 
ale orașului, părăsește un mod 
de viață și se stabilește la 
LupenL

L-au urmat alți zece botoșă- 
nenL Au ajuns într-o dimineață 
brumărie la Lupeni. au urmat 
apoi o școală de calificare de 
trei luni. Au devenit ajutori de 
miner. Peste cițiva ani, unii

• SIDERL'RGIȘTII DE LA 
HUNEDOARA, realizind cei 
mai ridicați indici de utili
zare a agregatelor, au elabo
rat peste sarcinile de plan 
aferente perioadei care a 
trecut de la începutul anu
lui, 20 000 tone oțel, repre- 
zentind 90 la sută din anga
jamentul anual reînnoit.

(Continuare tn pag. a TV-a)

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Marți, 5 iunie, s-a încheiat 

vizita oficială pe care Maiestă
țile Lor Imperiale, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șahin- 
șahul Iranului, și Farah PahlaVi, 
ȘahbâîU a Iranului, au între
prins-o în România, la invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Opinia publică din țara noas
tră a urmărit cu viu interes 
acest eveniment politic de în
semnătate majoră, care des
chide o etapă nouă, superioară, 
în istoria relațiilor bilaterale, 
perspective pentru o dezvoltare 
și mai viguroasă a prieteniei și 
colaborării româno-iraniene, în 
spiritul principiilor respectării 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc. 
Ea a primit cu profundă satis
facție rezultatele deosebite ale 
dialogului dintre cei doi șefi de 
stat, care a confirmat încă o

dată utilitatea și rodnicia unor 
asemenea contacte la cel mai 
înalt nivel. Caracterul fructuos 
al vizitei își găsește o expr^^^, 
strălucită în Declarația solemnă, 
document de o excepțională în
semnătate, care reprezintă, în 
fapt, o încununare a procesului 
de apropiere dintre țările și 
popoarele noastre, o mărturie 
pregnantă a bunelor relații sta
tornice între ele, a dorinței și 
voinței comune de a le extinde 
și diversifica, în toate domeniile, 
de a le da noi dimensiuni, de a 
acționa împreună pentru edifi
carea unei lumi a păcii, securi
tății și colaborării.

Valoarea de exemplu a rela
țiilor prietenești ramâno-iranie- 
ne, un model de conlucrare 
pașnică, a fost evidențiată de 
ambele părți, subliniindu-se că 
documentul semnat are o sem
nificație ce depășește cadrul ra
porturilor între cele două țări, 
fiind o concludentă ilustrare a 
activității statelor noastre în

instaurării unei noi 
în viața internațională.

Un car la Uzina „Progresul" - Brăila

TEORETICIENI INDIFERENȚI
Al UNOR ACCIDENTE DUREROASE

Am primit, nu de mult, o scrisoare pe care o semna Ciocîrlan 
Emilia, elevă în clasa a VIII-a, comuna Vișani, județul Brăila.

„Vărul meu — ni se spunea in scrisoare — muncitor la Uzina 
.Progresul a suferit un accident grav ; acum o. lună, un alt bă
iat din comuna noastră, coleg cu el, a avut, de asemenea, un acci
dent. Cu cîtva timp tn urmă o fată a murit. Ce se întîmpla, acolo, 
în uzină, există stihii ale naturii care prăbușesc plăci de metal 
peste oameni ? Ce face protecția muncii ? Dați-mi dumneavoastră 
o explicație, eu nu știu ce să mai cred"

CUM LUCREAZA

ACTIVISTUL U.T.C. LA SAT?
• O nouă mițtatwă a ziaru|ui nostru : 6 reporten msoțesc —timp de 3 sâptămîni — 6 tineri dm județe|e A|ba,
Arad, Bo»oșani, Gatați, Mureș și Teleorman • Cum este atâtuft programuț tar de |ucru ? Ajută m (wfictart wganiinlnk 
U.T.C. de la sate' socotite mai dalie? • prime|e coresponden|e ne determină să-i invităm și pe mții |a concluiii|e care 

se desprind...

TOVARĂȘE
MARIAN,

NU REPETA GREȘEALA DE A 
FACE SIMPLE CONSTATĂRI

Mașina a oprit pe coama 
dealului în marginea satului. 
Am coborît îmoreună cu mai 
multe cadre didactice tinere 
care funcționează la școlile din 
comuna Rediu, județul Galați, 
și .cum aflasem că secretarul 
comitetului comunal U.T.C. nu 
e altul decît directorul Școlii 
generale nr. 1, le-am urmat pa
șii. Peste cîteva clipe ne iese

înainte Ștefan Marian, instruc
tor al Comitetului județean 
Galați al U.T.C., tînăr în carc-1 
recunosc pe unul dintre sudo
rii înîlniți parcă anul trecut, 
pe cînd căutam să cunosc pe 
cei mai buni meseriași și secre
tari U.T.C. din cel mai mare 
șantier naval dunărean. Cum 
aveam să ne petrecem mai multa

vreme împreună. reîntîlnirea 
era desigur plăcută.

Primele date despre comuna 
Rediu le aflu de la dumnealui, 
în drum spre școală, spre se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. „Localitatea aceasta. îmi 
spune, deși e mai izolată de- 
cît altele din județ, e cunoscută 
prin oamenii ei harnici, prin ti
nerii care participă în totalitate 
la muncă și au o demnitate în 
comportare care stîrnește ad
mirația. Mișcarea de amatori 
are aici frumoase tradiții și 
deși în satul de reședință nu 
există un cămin cultural, în 
fiecare seară se găsește totuși 
posibilitatea pentru întărirea și

TELEORMAN] O INSTRUIRE
STAS

SI O TIMIDITATE
RĂU ÎNȚELEASĂ

ION CHIRIC

(Continuare în vag.. o ll-ni

Atît de mult se aseamănă 
„problemele de rezoltatt* din no
ta de deplasare a lui Dumitru 
Petcu cu ale celorlalți activiști 
din județ, incit în momentul în 
care recapitulam împreună a
ceastă notă, nu ne-am dat sea
ma că de fapt eu citeam din pro-

gramul altui activist în timp ce 
el bifa în programul lui.

— Instruirea activelor comuna
le ? întrebam.

— Da, răspundea el.
— Activități cultural-distracti

ve P
N. COȘOVEANU

(Continuare in nan ' H-ot

direcția 
politici . _____ ______
în interesul destinderii, înțele
gerii și colaborării între po
poare.

Sub semnul acestor relații 
prietenești, aflate astăzi pe cea 
mai înaltă treaptă a evoluției 
lor, a avut loc ceremonia de 
rămas bun de la Maiestățile Lor 
Imperiale.

...Este ora 9,45. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sosesc la reșe
dința distinșilor soli ai poporu
lui iranian ; împreună cu Șahin
șahul Aryamehr și împărăteasa 
Farah, iau loc în mașinile ofi
ciale, escortate de motocicliști, 
îndreptîndu-se spr* Otopeni

Aeroportul Otopeni este împo
dobit sărbătorește. Sînt arborate 
drapelele de stat ale României 
și Iranului : deasupra salonului 
oficial se află portretele preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu și 
Șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. Pe două '
mari pancarte sînt înscrise. în 

’ • iraniană,
prietenia

și pp-

limbile română si 
urările : „Trăiască 
dintre poporul român . . .
porul . iranian !“, ..Trăiască pa
cea și prietenia între nopo-re!“.

Tr . * anunță sosirea
de stat. Pe aera- 
aliniată o gardă

Un 
celor 
port,

trompet 
doi șefi 
se află

n/tagina a 3-a

militară, care prezintă onorul. 
Se intonează apoi imnurile de 
stat ale României și Iranului, în 
timp ce răsună 21 de salve de 
artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Moha
mmad Reza Pahlavi Aryamehr 
salută drapelul României, după 
care se trece în revistă garda 
de onoare.

Maiestățile Lor Imperiale își 
iau rămas bun de la șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și de la 
persoanele oficiale române aflate 
pe aeroport. Au venit să-1 salute 
pe șeful statului iranian, Ghe- 
orghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, ion Ioniță, Nicolae 
Agachi, loan Avram, Angelo 
Miculescu. Emil Bobu, lean 
Ursu, Ion Crăciun, miniștri, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori,

V Miile de bucuresteni întîmpină 
eh multă căldură pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, expri- 
mîndu și recunoștința pentru 

neobosite ale condu- 
statului 

realizării

mîndu-și 
eforturile _______
cătorului partidului șî 
nostru puse în slujba ___
nobilelor aspirații ale omenirii 
contemporane, a afirmării ten
dințelor pozitive spre destindere

Declarație solemnă
a Republicii Socialiste

Și iatâ-ne pe urmele acestei 
scrisori. Uzina de utilaj greu 
„Progresul", din Brăila ; după 
cite aflăm, se înregistrează 
anual un număr mare de acci
dente de muncă. O bună parte 
dintre cei accidentați sînt tineri 
pînă în treizeci de ani, iar în 
cadrul acestei categorii se poa
te stabili chiar o subcategorie 
majoritară — ucenicii. De alt
fel. creșterea sau scăderea nu
mărului accidentelor de-a lungul 
anilor se pare că este condițio
nată de numărul acestora — 
în 1973, cînd uzina are peste o 
mie de ucenici la calificare, nu- 
mărui accidentelor înregistrate 
pînă în prezent (luna a V-a a 
anului !) amenință să atingă o 
cifră destul de ridicată. „Lu
crul acesta, ni se spune la pro
tecția muncii, este ,.........
— mulți dintre cei veniți 
cenicie iau pentru prima 
contact cu o uzină. O | 
dintre ei nu au primit o 
cație temeinică în familie 
școală ; își permit multe, 
mările unei atitudini indiscipli- 
nate la locul de muncă devin 
din ce în ce mai grave odată 
cu creșterea numărului ucenici
lor. în jurul unui strung se re
găsesc acum 2—3 și chiar 4 uce
nici. în spațiul devenit strimt 
„joaca" unuia, sau neatenția 
altuia pot declanșa accidente".

(Rezolvarea ideală ar fi — 
aflăm dintr-o discuție purtată 
la comitetul de partid cu tova
rășul Eugen Popescu — extin
derea atclierului-școală, ceea ce 
ar duce la degajarea unui număr 
mare de locuri de muncă. Din 
păcate această rezolvare, pro
pusă și susținută de Consiliul ti
neret muncitoresc, din cadrul 
comitetului municipal al U.T.C., 
este deocamdată în faza de 
proiect îndepărtat. Ar putea fi 
apropiată de prezent doar cu 
oarecare bătaie de cao din par
tea conducerii întreprinderii, a- 
doptînd soluția construirii prin 
muncă patriotică și a autodotă- 
rii. Fondurile

explicabil 
la u- 
oară 

parte 
edu- 
și în 

. Ur-

au fost alocate

--- ----- X-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a IV-a]

România și Iranului
Comunicat comun

I;

de PETRU POPESCU

FLORI, 
TINEREȚE

Sus. pe calea Rahovei, la Caso de Cultură a sectorului șase, 
mă grăbeam acum o săptătnînâ la o întîlnire, printr-o ploaie 
atît de deasă incit strada arăta ca un coridor tenebros, în- 
tr-un film fantastic. Am intrat odată cu niște tineri la fel de 
uzi ca mine, într-o sală cu coloane, cu scaune așezate în 
semilună, imbrățișind o estradă joasă, pe care erau micro
foane. Sala plină. Pe estradă, oaspeți și sărbătoriți, Gigi 
Toma și Nelu Măciucă, de 22 și 24 de ani, matrițen și fruntași, 
de la fabrica de ventiiatoare, sărbătoriți în a treia ediție a 
„Florilor tinereții". Cu ei era întîlnirea, la care veniseră, afară 
de fotografi și reporteri, mulți colegi de-ai lor, tineri muncitori, 
(în sală erau reprezentate toate întreprinderile sectorului șase), 
maiștrii de la care au învățat meserie, aiți tineri, sărbătoriți 
în edițiile precedente, elevi, în fine public al casei de cultură. 
Și se discuta, la microfon și fără microfon, despre muncă și 
viață, despre viitor și planuri de viitor, despre gusturi, înclinații, 
aspirații, în timp ce afară ploaia snopea caldarimul, cu pato
sul gratuit al începutului de vară.

N-am de gind să fac vreun istoric al „Florilor tinereții", 
căci sînt prea cunoscute, („Scînteia tineretului" a publicat un 
reportaj adevărat despre ultima ediție acum cîteva zile), iar 
despre producție și întrecerea socialistă vorbeau convingător 
și fără cuvinte mari cei doi sărbătoriți, atunci și acolo, mai 
convingător decît poate vorbi un om de presă. în timp ce ei 
aparțineau sălii pline, am schimbat cîteva vorbe cu Livia 
Negre, o tînără de 22 de ani, montator electronist la „Electro
magnetica", sărbătorită în martie, la prima ediție a „Florilor 
♦in.r-uj" i- ---C! unsprezecea, membră a

. chiar aici, pe calea
spus simplu că Florile tinereții au fost prima 
sărbătorită public - atunci i s-a luat și primul

(Continuare îh pag. a ll-a)

tinereții", elevă la seral în clasa 
comitetului U.T.C. pe uzină, și născută 
Rahovei. Mi-a ‘ .
ocazie de a fi

I

I
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40 de ani de la crearea Comitetului Național Antifascist din România

Expresie a luptei întregului popor pentru 
libertate, independentă națională și demotc^i^itie
Răspunzind unei necesități 

imperioase si exprimînd puter
nica stare de opirit antifascistă 
a poporul ui român, la Începu - 
tul lunii iunie 1933 ?-a creat, 
din inițiativa t P.C.R. Comitetul 
național antifascist român, cu 
menirea de a organiza în în
treaga țară comitete locale care 
«ă antreneze masele largi la ac
țiuni energice împotriva fascis
mului. De la început s-a evi
dențiat larga bază socială a a
cestui comitet. Pe lingă mun
citorii care ocupau locul central 
în cadrul acestei organizații de
mocratice, au intrat profesori, 
avoooți, scriitori, ziariști, artiști 
și studenți, precum și țărani.

în Apelul Comitetului națio
nal antifascist, publicat la în
ceputul lunii iulie 1933 și sem
nat de o serie de personalități 
ale vieții științifice șl culturale 
din România, ca Petre Conatan- 
tinescu-Iași. Iile Cristea, îorgu 
Iordan, Barbu Lăzăreanu, Radu 
Cernătescu, Cicerone Teodores- 
eu și alții, se arăta : „Stilnglnd 
în jurul acțiunii antifasciste pe 
toți cei care lucrează cu brațul 
sau cu mintea la orașe și la 
sate, vom putea stăvili in Ro
mania triumful unui curent 
care poartă in el germenul de 
distrugere a iot ce e izvor de 
muncă și gîndire. Facem apel la 
unirea tuturor forțelor munci
torești, intelectuale să formeze 
pretutindeni, în toate orașele, 
satele, fabrîoHo. birourile și 
cartierele din țară, comitete 
antl/Mclate4»

în lunile ce au urmat pînă la 
sfirșitul anului 1933 și în cursul

lui 1934. au foot constituite co
mitete locale și județene 
la Brăila, Botoșani, Buzău. 
Brașov. Corutanți, Cra
iova. Deva. Galați. Iași, Huși, 
Pitești, Ploiești. Cluj. Țf. Mu
reș, Oradea, Pașcani. Timișoara, 
Rm. Sărat. Tr. Severin, Rm. 
Vile ea. Rădăuți precum și in 
alte centre. In Capitală s-au 
organizat comitete antifasciste 
pe sectoare. Ca urmare a con
stituirii unui mare număr de 
comitete județene s-au organi
zat comitete regionale antifas
ciste in Moldova, Dunărea de 
Jos, Transilvania, Crișana, Bu
covina și în alte provincii. In 
fruntea Comitetului antifascist 
regional al Moldovei, cu sediul 
la Iași, se afla fruntașul comu
nist Ilie Pintille, iar Comitetul 
din Brașov era alcătuit din 
muncitori și intelectuali. Din 
Comitetul regional al Transil
vaniei, cu sediul la Cluj, al 
cărui secretar era prof. Tudor 
Bugnariu, au făcut parte repre
zentanți ai muncitorimii — N. 
Nicoarâ. minier. T. Corpodoanu 
ceferist — și intelectuali de va
loare ca V. Novocu, V. Chereș- 
teșiu și alții. Ințeleglnd pri
mejdia fascismului, numeroși 
maghiari, germani șl cetățeni 
de alte naționalități s-au înscris 
în comitetele locale și județene 
antifasciste, alături de români.

Clasa muncitoare, in frunte 
cu detașamentele ei cele mai 
combative — ceferiștii, petroliș
tii, metalurgiștii și muncitorii 
portuari — s-a situat in frun
tea acțiunilor organizate de Co
mitetul național antifascist. La

întrunirile organizare în Capi
tală. ținute In sala „Marna**, 
majoritatea participanților au 
reprezentat-o muncitorii cefe
riști.

Comitetul național antifascist 
a atras în rînCurilo sale diferi
te categorii sociale. O vie acti
vitate a desfășurot-o tineretul 
revoluționar, în fruntea cârv.ia 
s-a afirmat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In 1934 a aderat 
la activitatea sa Asociația în
vățătorilor, care cuprindea pea
ts 4 000 de dascăli. Tot in acest 
an s-a organizat Camitelal 
antifascist al femeilor, care In 
apelul lansat către toate femeile 
muncitoare, intelectuale, țăran
ce și gospodine, le chema la 
alcătuirea de comitete locale.

în diverse acțiuni cu carac
ter antifascist și pentru respec
tarea drepturilor și libertăților 
înscrise in Constituție, Comite
tul național antifascist a con
lucrat cu Frontul plugarilor, cu 
Madoszul și cu alte organizații 
democratice.

Activitatea Comitetului națio
nal antifascist și a celorlalte 
comitete subordonate acestuia 
a îmbrăcat o multitudine de 
forme și mijloace, ținind sea
ma de condițiile in care iși des
fășurau activitatea comitetele 
regionale, județene și locale. Cu 
prilejul împlinirii unui an de 
la luptele ceferiștilor din 18—16 
februarie 1933. Comitetul națio
nal antifascist a organizat co
memorarea acestora si a inițiat 
împreună cu delegații Ligii 
muncii și ai «indicatelor o se
rie de acțiuni comune impotri-

TINEEETLL 
participant activ sub conducerea P.C.R.

la lupta împotriva fascismului
In anii care au urmat marilor 

bătălii revoluționare din perin
da crizei economice, tineretul 
revoluționar a desfășurat o vie 
activitate împotriva ofensivei 
claselor exploatatoare, pentru 
demascarea pericolului fascist, a 
grupărilor fasciste și a organi
zațiilor burgheze reacționare de 
tineret, care încercau sâ otră
vească conștiința tineretului 
printr-o propagandă deșănțată. 
Sub conducerea Partidului Co
munist Român, tineretul s-a în
cadrat in marele șuvoi de lupta 
al forțelor care au luptat împo
triva politicii reacționare a gu
vernanților, a pericolului fas
cist. In Tîndurilo tineretului a 
existat un curent larg democra
tic, antifascist, a cărei principa
lă forță politică erau comuniștii.

Lupta in acei ani nu era 
ușoară. Trebuiau învinse, in pri
mul rlnd, condițiile grele ale 
ilegalității. Condusă de P.C.R.. 
organizația revoluționară a ti
neretului a trecut la crearea 
unor organizații de masă legale 
ale tineretului prin care acestea 
au acționat împotriva pericolu
lui fascist, pentru apărarea 
drepturilor sale. între acestea se 
înscrie activitatea Comitetului 
Național Antifascist al Tinere
tului.

Organizarea Comitetului Na
țional Antifascist al Tineretului 
a început la scurt timp după 
crearea Comitetului Național 
Antifascist. Astfel într-un apel 
al Comitetului Național Antifas
cist intitulat „Către tinerii mun
citori și intelectuali* semnat 
între alții de Ion Pop. munci
tor. Matei Socor, student. Miron 
Radu Paraschiveâcu, elev. Gh. 
Niculoscu, ucenic, se sublinia : 
„Numai prin luptă hotărită in 
mișcarea antifascistă pentru re
vendicările zilnice : scurtarea 
zilei de lucru, mărirea salariilor, 
contra concedierilor, pentru aju
torul de boală și șomaj, contra 
închiderii școlilor și universită
ților. contra impozitelor grele și 
a scumpetei progresive a vieții, 
unind lupta pentru interesele 
noastre cu lupta contra fascis
mului și militarizării tineretu
lui. vom putea nimici fascis
mul". Apelul chemă Ia organi
zarea tineretului în comitete 
antifasciste și la alegerea dele
gațiilor pentru Congresul inter
national antifascist al tineretu
lui programat la Paris, pentru 
sfârșitul anului 1933.

în întreaga țară, apelul Co
mitetului Național Antifascist a 
găsit un viu ecou în rîndurile 
tineretului. Acesta a organizat 
în principalele centre ale țării 
adunări, conferințe și mitinguri 
de protest împotriva pericolului 
fascist, a politicii reacționare a 
guvernanților. La Clui. în toam
na anului 1933 a fost convocată 
o conferință a tineretului din 
fabrici, universități și instituții, 
în apelul adresat cu această o- 
Csilo tineretului din Transilva
nia se lansa chemarea de a 
porni „lupta contra pericolului 
crose-nC al fascismului", de a 
adera „la programul Ligii tine
retului antifascist din România". 
Apelul îndemna la organizare 
deopotrivă pe români, maghiari, 
germani, sîrbi pentru a se îm
potrivi șovinismului. „Organiza
țiile fasciste, foloslnCu-se de 
deosebirile de neam, vor să ati- 
te pe unii împotriva altora, să 
ne rupă unitatea și astfel să 
Servească interesele fabricanți
lor. La sate, fasciștii îșl înte
meiază politica tot pe conflictele 
naționale, mințind ne ță’-onu 
români că celelalte naționalități 
aînt cauza tuturor relelor".

în acțiunea pentru organiza
rea luptei antifasciste a tinere
tului din patria noastră un rol 
de seamă a avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. membru al 
Comitetului Național Antifas
cist. care cu energia și tenaci
tatea sa. cu clarviziunea cu care 
a desprins primejdiile pe care 
le genera fascismul, a militat

împreună cu Grigore Preoteasa, 
Gogu Rădulescu, Constanța Cră
ciun, Tudor Bugnariu și alții 
pentru făurirea comitetelor de 
luptă ale tineretului împotriva 
fascismului. Astfel, in cursul 
anului 1934 s-au creat numeroase 
comitete locale in rindul tineri
lor muncitori, printre studenți 
și printre tinerii satelor. în 
București s-au creat comitete 
pe sectoare și cartiere, iar prin
tre cele mai active comitete 
antifasciste ale tineretului ie 
numărau cele de la ..Grivița* 
C.F.R. și Regie-Grand. Tineretul 
muncitor antifascist de la Uzi
nele Reșița și de la Atelierele 
C.F.R. „NlcollM^-Ioși s-au opus 
în masă măsurilor inițiate de 
guvernanți cerind scoaterea din 
fabrică a elementelor huliganice 
fasciste.

O activitate smținută împotri
va fascismului a desfășurat stu
dențimea. care a trecut la orga
nizarea comitetelor antifasciste 
studențești. Celulele uteciste de 
la Facultatea de litere și filozo
fie. de la Academia comicii!* 
din București, de la Facultatea 
de litere si filozofie din Iași și 
cele de la facultății* de medi
cină au creat numeroase gru
puri de studenți cu care organi
zau semi narii, cercuri de studii, 
dezbateri asupra luptei eo.fcra 
fa*cismului si războiului.

In vara anului 1934. Comitetul 
Național Antifascist al Tinere
tului. din conducerea căruia fă
ceau narie : Nicolae Ceaușescu. 
■nu noi to- : Matei Socor, comno- 
zito” ; Grieore Preoteasa, stu
dent : Constanța Crăciun. stu
dentă : Nicolae Pescu. stuC-nt 
și alfii a reușit sâ organizase 
comiete locale în principale’.* 
contre din *ară care grupa ti
neri aparținind tuturor catego- 
t11W *oe:*1e’ la |up*â
pentru aceeași cauză — bararet 
drumul fascismului.

Doși mișcarea antifascistă din 
țara noastră luase amploare, in 
a d*”ă lumătat- a an.nîuî !*U 
s-a impus cu tot mai multă 
strlngorța unirea tuturor forțe
lor ant’faeci**! intr-un sintfur 
front de luotă împotriva fascia- 
mu'n’. Acest obiectiv de luotă 
al P r R. a cn-isihiit unul din

punctele principale aflate pe 
ordinea de zi a Conferinței Co
mitetului Național Antifascist 
Cin 9—10 septembrie 1934. la
caro a participat si tovarășul 
Nioolaa Ceaușesc.. ca reprezen
tant al tineretului în cuvintul 
său, tovarășul Niccloo Cea -m* - - 
a demascat fasc-rm — & clanu
rile sale revizioniste, pout-ca 
antinațională a Gărzu de fier, 
subliniind notărirea 'Unoreai,- 
revoluționar de a milita a-âtur. 
de cei vlrstnlci pentru a aLăvC: 
calea fascismului in țara noas
tră- Refarindu-se la aceasta, 
acad- Petre C^i^^-a^ Iar;
notează In ammurtie wue : -U.a 
tinăr cu părul negru, cu trutr-i 
firav — un copil cum-» li
niștit r euva^^oa fără «â se 
ploconească in fata nimăn^ti 
dintre noi. ditai bărbați: în toa
tă firea, bătrim pentru eL prc- 
feaori universtar. — mi t-a
prezertUt la calitatea in c^ a 
fost trtma. I s-a dat ace-, eu- 
vintul și a vorbit cu o botârfre 

porwa din alneer.tatea sa. 
din convin^e^ia justeței teze» pe 
care o susținea- din însuși cre
zul stu. căruia, se vede iesne. 
i se dăniise*’

C^^<^^nța Crnitatului Natio
nal Antifascist din sept-mbrie 
1934. prin hoăririla adoptate, sa 
înscrie ca un moment de seamă 
in lupta pentru făur.rea fron
tului popular antifascist in tara 
noastră. Cmtetul de coordona
re a frontului unic de luptă 
din patria noastră a continuat 
Cu mai multă intensitate. Răs
punzând ^e^^lor P.C.R. tine
retul s-a încadrat organic In 
luptă alături de cei virstnici 
pentru bararea drumului fascis
mului. a apărării independentei 
și suveranității patriei noastre, 
amenințată tot mai direct de 
planurile agresiva ale Germa
niei hitlerist*’

Lupta sa. a întregului Mpor’ 
oonduf de partidul comuniștilor, 
va triumfa prin victoria insu
recției naționale antifasciste ar
mate din aufu«t 1944. piatră de 
hotar a epocii pe care o stră
batem — edificarea sodialiismu- 
lui in patria noastră.

VTRGIL SMARCEA

va fascism ului. Ts empul în
trunirii antifasci^.e da 11 fe
bruarie 1983, ce: 89ă de partie:- 
panți și-au -gpr-mai protestri 
împotriva măsuri lor antidemo
cratice ș: față de politica de 
tolerare a grjpirtjor tasoist•. 
în timpul acestet mf-niri’ poli
ția a ar eatax pește 54 de parti- 
apia^lt.

national antifascist 
a constituit pentru P.CJL un 
sprijin eficient in acțiunea 
dusă de dtre comuniști pentru 
ralierea pe o platformă ^^mnă 
a tuturor tațelor democratice, 
antifasciste și antihitleriste. în 
urma tratativelor pariate, la 8 
octombrie 1934. s-a ajuns la în
chegarea unui acord de front 
unic intre Caietul n^taonal 
antifascist si Liga muncii pe de 
o parte, și Partidul socialist 
unitar pe de altă parte’ La baza 
aooatui acord de luptă comună 
au fost puse obiective ^tre iz
vorau din necesitatea luptei 
împotriva fascismului și a răz
boiului. pentru 'mbum^Htirea 
condițiilor de muncă n de trai 
ale oamenilor muncii. pentru 
respectarea dreptulu: de orga
nizare. întrunire r de presă.

Pe măsură ce primejdia hi- 
tleristă creștea in întreaga Eu
ropă, in moaierv-eie dnd. sub 
amenințările barbariei fasciste, 
pop^rele se mebdizau tot mai 
activ in vederea organizări: re
zistenței In Ramănta. comitetul 
național antifascist’ întregul 
front antifascist din tară. iși 
concwtrau eforturile pentru
contracararea terdlnțelor răz
boinice și mai apoi, in cursul 
celei de a doua conflagrații
mondiale, au desSurat o am
plă și eroică bătălie sabotind 
mașina de răhdo>. fascistă, an- 
trenind matele populare la ac
țiunea de «hberore a patriei, 
pentru infringes mai rapidă 
a fascismuiu: Se poate spune 
că pacea, libertatea și democra
ția au oOMt■tEl’t împreună țelu
rile luptei îe^egtLi'u. front an
tifascist din Ramina, in rtn- 
durile căreia Part^ul Conanist 
Român a jucat un -ol deosebit 
de im^or^rr ca factor de mobi
lizare și cobeam a nopomhiL 

întreaga aetivr-a’» a Comite
tului natione' ^n^r^cist s-a
desflFJrât sub ? îndrumarea și
conducerea PCI», cae i-a im
primat o Imit tll^ws^leltă in 
marea luci d^să de poporul 
român impot-r.a ofeneivei fas
cismului. P—.3 rez^tatele
obținute de aceară orgar.iMttc, 
me 1 ales pe iea reaLuări: unui 
larg front de i-p*! î-npcu- .a 
fasc-^tnui— «i a râ^botult-- 
PCH a ^^t-ibuît la îmbogă
țirea tegaurultt expenenței 
nus^krt- mq net toș. interna-
ț^^all■ Activit.atea Comitetului 
nafcoeal antifascist a constituit 
• exper.entâ poctivă a P.C’R., 
care a fost îmbogățită în faza 
urmUMre a luptei antifasolst€, 
mai ales la anii luptei de rezis
tență rautr-ală împotriva ootro- 
p’ioriWr hitieriști și țentiu
dobor-irea regimului fascist,
pentru înfăptuirea inmrraciiel
aauosale antifasciste armate în 
august 1944.

VASTLE BOBOCESCU

Tîrgu Mureș.
Foto: EM. TANJALA

Flori, tinerețe
’ i(Urmară din pag. I) g

interviu. (Iar aici, la a treia ediție, a fost invitata ca o vete- I 
ranfi, firrștr I). Mai preocupată de festivitate decît de dialo
gul cu un jurnalist, exprima repede și foarte propriu ce spu- | 
neau și cei doi întregii săli : că pentru ea munca o o expresie ' 
a tinrrrtli, că iși iubește cu patimâ specialitatea, că învață cu 
aceeași patimă și că are multe planuri de viitor.

Cum toată lumea a vorbit, am vorbit și ou mai spre sfirșit, 
și nu prea știam ce să spun, dar, spre norocul meu, din 
odincul odolrscrntri școlare, am povestit episoadele în care 
învățam să lucrez la strunguri și freze, la I’R.A.-1 și la Trustul 
3 izolații, ba chiar am descris sălii capul împărțitor al freiei 
Wanderer, pe caro■l mai visez și azi. M-am simțit „egal" și 
coleg. Gigi Toma și NoIu Măciucă reluau diferite idei despre 
munca -or, cu o maturitate dezmințită de obrajii foarte fra
gezi, parcă neatinși de brici, și de prospețimea generală, a 
înfățișării £1x1^ și o comportării sociale. Și am aflat că NoIu 
Măciucă are un copU de un an și jumătate, căci, reclamat do 
sală, acesta a fost adus de novasta fruntașului, la microfon, 
undo a gîngăvlt onorglc cova plin do înțolos și care a trozlt 
aplauio. Nelu Măciucă so și comporta mal matur docît Glgl 
Toma — tată, cap de familie, bărbat trecut prin frâmîntârilo 
vioții. Gigi Toma abia so logodoșto, dar... o motoelc-ist, sem
nul juneții impetuoase. Toată acoastă întîlniro, co arăta 
noaraAiat, proaspăt, plăcut, ca o agapă întro vechi colegi, șl 
în care suflul cel mal curat ora al muncii s-a și terminat cu un 
film de un sfort do oră, coro-l „populariza" po coi doi, un 
film făcut la casc de cultură, primul făcut acolo. Secretarul 
cu propaganda, Roșea, „autor", adică unul din coi caro, în 
patru zile, fără nici o experiență, filmaseră, montaseră, com
puseseră textul și găsiseră muzica, privea cu emcțțe^* această 
cinematografie năseîndă, a unul sectar încă fără cinoolub-

Filmul era surprinzător din punct de vedere tohnic : nu 
mi-am închipuit că nlșto tinori care încă nici amatori nu se 
pot numi vor filma repede și destul de corect, cu o neașteptată 
liberate a camerei, din uzină în familie, din oraș in interior, 
doi „rrai", astfol incit să reușească să lo închege, în cîteva 
minute, un portret. Coi doi, cu colegi și maiștri, in haino de 
lucru, NoIu Măciucă in piață, zimbind casnic, Gigi Toma 
p-iabi ndu-se cu lo^adnioa lui. Din cind în cînd camera iși 
moi plerdoa precizia, cobora ori urca, decapil1ndt■l nevinovat 
pe cei filmați. Insă, șl psihio, ora un film adevărat, cu expo
ziție, cu adinciroa unor caractore, cu croscondo și, firoșto, cu 
idei și concluzii. Lo urmă, cu grovitate, po o foaie albă, so 
praiootat, scrise in creion co-orat, colo cîteva nume care 
făcuseră „rogio", „imagino", „sunet", „montaj**’ Un document 
poate, nu numai pontru „Flori-e tinoroții", fiindcă mi s-a afir
mat dorința casei de cultură do a-șl constitui un cinoo-ub.

Cu asta, spectacolul s-a terminat Tinerii din sală au râmai 
să danseze ; sărbâl^^i’iții și noi ooi-a-ti am trecut ală^t^i, am 
băut mai bâvinește, o cafea, ne-am fotografiat cu 
după acoea ou am plecat la rodaoțio, sub ^^1 abia luminat, 
zimbind singur, pe drum, de inepuizabilul farmec al simpli- 
tații.
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frNfc^RETUI- /VitWasCiȘt OJN ROMÂMA 
LUPTĂ CONTRĂ RĂZBOIULUI

UNOR VAGI CREDINȚE
Duminică, po pla

ja unuia " ' ~ 
ștrandurile 
roștone am 
zlt niște „ 
rîndu-se deodată cu 
voce destul do tare, 
deși vorbele fusese
ră rostite mH mult 
în pumni, po înfun
date : „Măăi ! Cita- 
mal cruciolul... !“
Prin preajmă, într-a- 
CivSt, se așezaserâ 
doi tineri trecuți cu 
cîțiva ani peste 
douăzeci, dintre care 
unul purta favoriți 
ultima croială, iar 
colălalt, sco^"^^ 
cămașa, lăsase să so 
vadă un lanț "— 
TnconjuTinCu■l 
majll, lanț de 
atirna, amortizată do 
smocul de păr de pe 
plopt, o cruce mare 
cit o palmă de băr
bat caTe muncește 
la lopată.

Deși cunoștințele 
pe care le-am căpă
tat în familie sau în 
IcooI! m-au ferit de 
opacitatea misticis
mului, trebuie să 
recunosc că izbucni
rea țlncilor mi s-a 
părut, în prima se
cundă, lntruc-tva 
ireverențioasă. Am 
umblat mult șl am 
văzut fol de fel de 
oameni șl n-am nici 
un motiv astăzi să 
spun că dacă la pu- 
trToa de înțolegeTe a 
unora n-au ajuns 
încă nlșto adevăruri 
TăsveTlficate, trebu
ie neapărat să ne 
purtăm fie șl numai 
ironic cu acole per
soane. N-avem noi, 
mai toți, prin fami
liile noastre, nlșto 
bunici sau bunico 
pe oarr nu-i mal 
poți scoate din a- 
polo lor ? Am văzut 
tineri venlți do 
sate, crescuți 
mici cu frlca-n 
de dumnezeu șl 
diavol, gata : .
facă cruce șl noap
tea sub pătură, clnd 
auzeau dangătele u
nor clopote..’ * • 
cunoscut niște 
ro eTescute-n 
monoa modii,

! la 
do 

șln, 
de 

sA-și

Am 
tlne- 
asc- 

.. _ oa-
TO-și făcoau farmece 
cu cite un pește 
mort, co să le vină 
pețitori l— Iar unde
va. po un aeroport 
intornați or. al, mi-a 
fost dat sâ vâd un 
adopt al altor cre
dințe cum Ui scotea 
pantalonii în vâzul 
lumii șl »o pIsco 
să facă mâtânll. 
desculț fiind șl In 
indispensabili, fiind
că oșo-1 coTea reU- 
gia in care fuseae 
ridicat ca trăitor 
acest pămînt..’

Să-ți ■ ■
ol, tu, 
bucuri 
ta ou

po

bați joc
cel ce 

că în mintoa 
pătruns lu-

do 
to

mini la eare ol, sau 
oi, n-au ajuns ? Iată 
de co, cum spuneam, 
pentru o clipă l-am 
admonestat in gînd 
pe copiii cu limbaj 
obraznic. Do ce să 
Tizi de niște flăcăi, 
chiar dacă arătau 
oi foarte bine îm- 
brăcați, îmi conți
nu aso^m gindul, co 
are îmbrăcămintea 
cu cartoa 
poate nu 
s-o învețe
me ? Crucea uriașă 
purtată sub cămașa 
unuia mă făcea, In 
același timp, să mă 
glndosc că, probabil, 
aorle reguli bune 
din morala creștină 
deci arată (uneori 
chiar exagerate) " 
îndemnau spre 
comportament 
oameni stropiți 
apă sfințită. Mă 
prinsese chiar admi
rația, sau, poato, inii 
treziseră un fel do 
interes, măcar so
ciologic:
în clipa următoa

re, însă, două tine- 
To, cam foarte doz- 
brăcățelo (mini-cos
tume de plajă), eu 
țigări lungi șl aere 
foarte libere, tinere 
care se vedea de la 
o poștă că au altă 
păreTe despre rolul 
Sfintului Duh în 
naștOToa pruncilor 
s-au apropiat de
proaspetele șl intîm- 
plătoaTOle mele ~ 
noștințe cu un 
foarte degajat, 
rînd, din capul 
cuiul, să se •coana 
iute „st1olelo“. Băia
tul cu favoriți o 
destupat coniacul, 
băiatul cu crucoo o 
turnat în pahare, fe
tele au făcut ropodo 
niște cărți șușotind 
dorale lor. în timp 
ce el, bărbații, au 
început o discuție 
foarte informat! des
pre poTipoțillo lui 
Skylab în cosmos, 
Cospto transform*-
Toa enoTglel solare 
in enorgie electrica 
ș.a.m-d-

Cum se împacă, 
m-am mirat eu ul
terior către cineva, 
coniacul, șoptieul. 
domnlșoarele șl
transformarea oner- 
gloi cu........eru^Oîul-
dt palma unui măn
ător lo lopată, do 
po pieptul cu prici
na î Dar nici răs
punsul acestuia nu 
m-a mirat, la Tlndul 
său, mai puțin :

„Cum, a zis ol, 
dumneata îl crod po 
ăștia po caro-l mal 
vozl cu cruci po gît, 
oTodinoioși ? Stol do 
vorbă cu ol șl vei 
vedoa co vagă idoo 
au Cospto miturile 
biblice. Șl a început

ll 
un 
do 
cu 

cu

cu- 
aer 
or■ 
lo

X

să rîdă. „E modă, 
domnule !.„*«

O modă proastă, 
zic eu acum, nu din 
dorința de a apăra 
„credința" de ase
menea presupuși 
falsificator al ei, ci 
gîndindu-mâ la pre
caritatea formației 
morale șl științifice 
a inșilor în cauză. 
N-avom, spun, nici 
un motiv să-1 blas- 
fomiem pe bltrinul 
cu plete albe eare, 
încă din pruncie, 
bate drumul biseri
cii. La vîrsta lui e 
greu de întors din 
cale. Mintea lui nu 
pătrunde talnolr cos
mosului, nici legile 
transformării enr^- 
giel. Dar oi ?

Ei sînt tineri. Ti
neri cu carte, 
numele cărții, 
car, (altfel nu 
rltă să le cerem so
coteală, vorba coea 
— fiecare cu înapo
ierea lui !), dar 
numele aoolri 
pe caro au 
țat-o am putea 
le auzim părerea 
privire la rolul 
triști cavaleri o1 
noi vagi credințe 
care-l joacă fie 
din simplu Infanti 
lism.

P.S. La un ghișeu 
al Consiliului popu
lar al sectorului 7 
din București am 
văzut o funcționară, 
tot tînără, pur-tincui! 
„podoooă" asomă- 
nătoaTO’ Cit Ce rea
lă ii o „credința • 
mi-o greu sâ spun, 
și nici nu mă inte
resează de data a- 
coasta. Ceea ce re
țin este câ tinâra 
respoctlvă Iuctooz! 
Intr-o instituție Co 
stat, fund, prin ca
litatea oi. reprezen
tante a statului nos
tru. caro Cuplă cum 
sr s-o. au .„'.t.i^c^i- 
câ po rumoal să 
creaCă oo vroa, Car 
core nici nu face ol 
însuși o propagandă 
TOligiooaă-

Nu osto cazul’ în
treb. sâ-i m.ai privim 
po tinerii noștri — 
în caxtl acosta func
ționari. oameni de 
la ghișeu, caro so 
lMflnese zilnic ou 
sute de ootătoni. câ- 
rora le lasă, ovi- 
dont, o onumltă im
presie — și sâ lo 
moi amintim co 
Caca au plăcoTOo s 
joace rolul unor 
CTeptcT^odlnclosl, a- 
tund s-o facă In 
spațillo strict per
sonale ?

EUGEN
FLORESCU

CUM LUCREAZĂ ACTIVISTUL U.T.C. LA SAT?

GALATI

NU REPETA 
GREȘEALA 
(Urimur dtn pag. I) 

cultivarea vechilor mu mai 
noilor deprinderi". Marian Ște
fan a mâi fost aici la începutul 
lunii trecute, cind a instruit ac
tivul U.T.C. cu problemele în
trecerii dintre organizații, ale 
închiderii Invâțâmlntului poli
tic. „Am insistat, îmi spune, 
asupra acțiunilor care trebuie 
inițiate in fiecare domeniu de 
activitate, am stabilit măsuri 
concrete pentru intensificarea 
muncii de primire in U.T.C., 
măsuri Cure, după cum am con
statat azi, au dus la mărirea nu
mărului membrilor organizației 
cu incă 22 de uteciști". Cam 
atît, nici prea mult, nici prea 
puțin. Insă ținind cont de fap
tul că Mârlan Ștefan e activist 
doar de 6 luni, ci răspunde de 
acest gâctor doar de O lună, ac
țiunea poate fi considerată po
zitivă.

Tovarășul profesor stere 
Eni, secretarul comitetului co
munal U.T.C., ne primește 
in cabinetul său șl ne pune 
la dispoziție documentele de 
organizație. Un program de 
activitate al comitetului întoc
mit de secretar Împreună cu 
Ion David, un alt activist al 
comitetului județean U.T.C., cel 
care a răspuns mai înainte de 
acest sector. Acțiunile desfă
șurate se referă la înfrumuse
țarea comunei, la duminicile 
sportive și la colectarea unei 
tone de fier vechi. Fără îndo
ială puțin, foarte puțin și de 
aceea mă socot dator să inter
vin pentru o examinare amă
nunțită a situației, să nu ne 
mulțumim doar cu unele obser
vații critice după sesizarea pri
melor aspecte. Un asemenea 
mod de control l-am întîlnlt u- 
neorl și la activiști cu vechime 
mai mart»: superficial, nedeter- 
minind Îmbunătățiri deoarece 
observațiile critice urmate de 
retragerea tacită a Celui care 
controlează se dovedesc în ul
timă instanță împăciuitoriste.

Deci ce s-a întreprins în 
toate domeniile de activitate, 
unde sînt programele comitete

lor și organizațiilor subordo
nate direct organului comunal 
U.T.C. ? Tovarășul Stere Eni 
privește cu ochi mirați spre in
structorul comitetului județean 
U.T.C. Am înțeles. Pornim spre 
cooperativa de producție

Aici comitetul este descom
pletat de cîtova luni, nu are 
program de activitate pe tri
mestrul in curs, o organizație a 
rămas de multă vreme fără se
cretar, nu s-a ținut nici o adu
nare generală la nici 0 organi
zație din noiembrie anul tre
cut, de la alegeri, nu s-a des
fășurat aproape nici un tel de 
activitate. Deși pe aici au trecut 
in acest răstimp activiștii Vosile 
Mușuroiu, Dumitru Ciobotaru, 
Stelian Temelie și Ion David 
dar care toți au constatat, au 
făcut observațiile de rigoare și 
apoi au plecat. De aceea, împre
ună cu instructorul Marian Ște
fan, ne propunem &ă trecem ne
apărat la reactivarea organiza
ției U.T.C. de la C.A.P. Rediu. 
Ne consultăm cu secretarii de 
partid pe ferme, și ne dăm 
seama că In primul rlnd e ne
cesară (o, de cînd trebuia să 
se facă asta I) o reașezare a 
structurii organizației de aici : 
fermele s-au contopit, așa in
cit acum o organizație U.T.C. 
are membri aproape in toate 
fermele. Nu, nu o bine așa. Pe 
fiecare fermă trebuie să fie o 
organizație U.T.C. Măsuri de 
mobilizare. Prima adunare ge
nerală după 7 luni. E greu, ti
nerii și-au pierdut deprinderile 
muncii U.T.C., nici secretarul 
comitetului, Vasilo Gogo, nu știe 
cum să procedeze. Apelăm la 
șefii de fermă. Tinerii ne pri
vesc curios: ce s-a întîmplat ?! 
Ținem o adunare generală a 
doua zi la ora 5 dimineața, cînd 
răsare soarele, înainte ca tine
rii să plece la ctmp. Alte 4 
adunări generale în aceeași zi, 
seara, sau a doua zi. Au fost 
întocmite programele de activi
tate, s-au stabilit acțitmi con
crete pentru atragerea tinerilor 
In zootehnie, pentru întărirea 
disciplinei în muncă, pentru 
petrecerea timpului liber ele.

După aceea ne deplasăm la 
Suhurlui, sat component. Și 
aici starea de lucruri e aproa
pe identică. La comitetul U.T.C. 
pe C.A.P. nici un program de 
activitate de la alegeri pînă în 
prezent, nici o acțiune. La fel 
în organizațiile U.T.C. de fer
me. Nu are roat, desigur, să fa
cem morală în gol. Să trecem 
la acțiuni.

Ne întnar*pm îâ CAP Re

diu pentru a asigura desfășu
rarea plenarei lărgite a comi
tetului U.T.C. Dar în lipsa 
noastră nu s-a întreprins nici 
un pas concret pentru asigu
rarea mobilizării. Trece o oră, 
apoi încă una. secretarul co
mitetului U.T.C. pe C.A.P. stă 
cu mîinile încrucișate și aș
teaptă. Stere Eni nu-i de găsit, 
aflam că e dus la pădure pen
tru a aduce frunză de dud pen
tru viermii de mătase de la 
școală. Și doar am stabilit ce
de făcut. împreună, i-am spus 
și cum să procedeze... Apelăm 
din nou la secretarul comitetu
lui comunal de partid și șeful 
de fermă. Instructorul Marian 
Ștefan urcă într-un camion și 
merge sâ-i aducă pe cei con- 
vocați. în sfirșit, putem începe. 
Atunci apare și Stere Eni. se
c rotarul comitatului comunal 
U.T.C. Zîmbește. Nu-i răspunde 
nici unul din noi la zîmbet.

în aceeași seară mergem cu 
toți tinerii și cu toți activiștii 
U.T.C. la seara cultural-distrac- 
tivâ. Organizată din inițiativă 
noastră. Tinerii sînt bucuroși, 
ne solicită sprijin pentru ca 
săptămînol sa se organizeze seri 
cultural-distractive sau hore. 
Da, am luat și vom lua în con
tinuare măsurile necesare pen
tru îndeplinirea acestei legiti
me cerințe a tinerilor. Ei sînt 
băieți harnici, muncesc la cîmp 
de dimineață pînâ noapte, au o 
comportare civilizată. demnă, 
dar unde le sînt organizatorii, 
cei pe care ei l-au împuterni
cit să-i reprezinte la alegerile 
din toamnă ? Să sperăm că vor 
începe să se vadă. Să sporim 
că pe aici nu vor mai trece ac
tiviști ai comitetului județean 
U.T.C., precum cei 4 menționați 
mal sus. care să nu-și îndepli
nească atribuțiile așa cum se 
cuvine.

TELEORMAN

O INSTRUIRE 
STAS 

(Urmare din pag. 1)
• Da.

— Cotizație U.T.C. ?
- Da.

— Strine fier vechi fi plante 
medicinale ?

— Da.
Și am continuat așa, eu citind 

„problemele" cum erau în
scrise (de fapt erau doar nifțe 
enunțuri generale; ți el confir
ming, pînâ cind, ajungi nd la 
punctul 12, am zis : „asta e tot, 
deci" iar el: ,,mai este încă ce
va, înființarea unui agroduh". 
Abia atunci am observat că cu 
aveam In față nota de deplasare 
a unui activist din sudul jude
țului fi nu pe a lui Dumitru 
Petcu, pe oare îl însoțeam în 
nordul județului. Am zîmbit a- 
mlndoi ți am pornit la treabă, tn 
comuna Trlvale Moșteni. Era pri
ma lui zi de deplasare după ul
tima instruire de la județ și des
pre șablonismul, ca să nu 
zic formalismul programului, pu
team să discutăm chiar din mo
mentul trecerii la realizarea lui

La început, însă. Dumitru Pdt- 
cu nu prea a vrut să--ți spună 
deschis părerea.

— Sînt activist nou, spunea el. 
fi ce ar zice cei de ta județ: 
crea să ne dea fineai ăsta lec
ții ?

Nu știu ce glndesc și ce ar 
putea zice cei de la județ, un 1^ 
cru însă este limpede, că în Du
mitru Petcu și-a făcut loc o tea
mă, teama de a nu-și supăra șe
fii dacă el ar avea altă părere. 
Pînâ acum poate nu observase 
că un program de deplasare în 
care înscrii aceleași „probleme 
de rezolvat" pentru toate comu
nele dezorientează, fărtmitează 
inutil timpul activistului. Acum 
însă observa ceva și totuși ti 
era teamă să-și Spună părerea.

— Ziceți că ați observat dum
neavoastră și că pe mine nu 
m-ați întrebat nimic.

— Să zic că programul de de
plasare trebuie să cuprindă pro
blemele de urmărit separat pen
tru fiecare comună și nu sarcini 
globale ? Că pornind de la sar
cinile generale trasate la instrui
rile lunare, activistul, care cu
noaște din lunile anterioare rea
litatea din teren, să-și stabilească 
acțiunile pe care le știe el că sînt 
necesare în luna respectivă ?

— Da, pentru că în acest fel 
sîntem obligați să gîndim și noi 
mai mult asuma actiundfr ce le

vom iniția, asupra măsurilor ce 
trebuie să le kiăm pentru un a
nume scop, dar să glndească 
mai mult cei care ne dirijează.

Este incontestabil faptul cP‘, 
instruirea de la nivelul județului 
ridică problemele actuale, sarci
nile imediate pentru organizații, 
dar numai la nivelul județului. 
Dintre ele, pentru o comună sînt 
valabile, adaptabile, necesare, 
însă doar unele. Dar să apelăm 
la un exemplu. In nota lui de 
probleme, Petcu și-a înscris și 
următorul punct: „cotizația
U.T.C.", fără nici un alt cuvînt 

alUă/rr
— Aveți ceva necazuri cu co

tizația la Trlvale ?, l-am între- 
bbt.

— Nu, am trecut-o pentru că 
la instruire s-a vorbit și despre 

cctizațti.
Deci cu toate că o asemenea 

problemă nu necesită în vreun 
fel intervenția activistului ci 
este totuși trecută în program, 
doar pentru Simplul motiv că la 
instruire se atrăsese atenția asu
pra neîncasării ei în unele orga
nizații, Să se fi trecut desigur In 
program și acest punct — dar în 
programul activistului care răs
pundea de astfel de organizații. 
Și asta numai atunci cînd situ
ația necesită intr-adevăr inter
venția activistului. Așa cum ara
tă acum un program nu ai cum 
deduce care sînt problemele cu 
care se confruntă o organizație 
din sudul județului și alta din 
nordul județului. „Activități cul
tural distractivă", „Primiri de noi 
membri", „Activități voluntar 
patriotice", „Ședințe de comitet", 
„cotizații" etc (transcriu exact 
din program) sînt de fapt preo
cupări permanente ale tuturor 
organizațiilor. Diferența apare în 
modul lor de realizare, iar acti
vistul, pentru a interveni, să se
sizeze specificul realizării lor. Și 
nu numai în cazul treburilor cu
rente, permanente ale organiza
țiilor, cit, mai ales, in cele la oare 
activul comunal nu se poate ori
enta. Ce și-a propus însă el 
concret să întreprindă în comu
nele în care se deplasează. nue 
Așa se explica și dezorientarea 
pe care am simfit-o în prima lui 
zi de deplasare.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN ȚARA NOASTRĂ A ȘAHINȘAHULUI IRANULUI

DECLARAȚIE
SOLEMNA

a Republicii Socialiste România și Iranului
Republica Socialistă România 

și Iranul,
Luind în considerare relațiile 

de prietenie și , de stimă 
reciprocă statornicite între cele 
două țări,

Animate de dorința comună 
de a răspunde aspirațiilor de 
pace, de apropiere și de înțele
gere ale popoarelor român și 
iranian și de a dezvolta și mai 
mult relațiile de prietenie și de 
cooperare între cele două state, 
pe baza trainică a principiilor 
și normelor justiției și dreptu
lui internațional.

Dorind să sporească contri
buția celor două țâri la cauza 
păcii și securității internaționa
le. precum și la dezvoltarea 
cooperării între toate statele, 

Reafirmînd atașamentul lor 
față de scopurile si principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă voința popoarelor de 
a trăi în pace unul cu altul, 
intr-un spirit de bună vecină
tate și de deplină înțelegere și 
de a dezvolta relații amicale 
iatre toate națiunile,

Conștiente de răspunderea 
rare incumbă tuturor statelor 
— mari sau mici — pentru in- 
'tiurarea unui climat de pace 
u securitate in lume și. pentru 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie si de cooperare între toate 
țările, indiferent de sistemul 
Mr politic, economic și social 
sau de nivelul lor de dezvol
tare.

Reafjhnînd că toate statele, 
fără nici o deosebire, au drep
tul și obligația de a participa 
la solutionarea problemelor in
ternaționale care le privesc,

Exprimînd convingerea lor 
profundă că pacea și securita
tea internațională trebf să se 
bazeze pe respectarea ^eptului 
sacru al fiecărei țări la exis
tență. libertate, suveranitate și 
independență, la pace și secu
ritate, ca și dreptul ~ '
popor de a dispune în 
ber de soarta sa. fără 
amestec șî fără nici un 
constrîngere sau presiune exer
citate de puteri străine,

Hotărîte să acționeze în sensul 
eforturilor generale pentru pro
movarea condițiilor de pace si 
securitate în Europa, în Asia si 
în întreaga lume și pentru dez
voltarea relațiilor amicale între 
națiuni.

Conștiente de necesitatea spo
ririi eforturilor, la nivel națio
nal și international. în vederea 
asigurării unui progres econo
mic mai rapid al țărilor în curs 
de dezvoltare si a reducerii si 
eliminării marilor decalaîe ce 
]e separă de țările dezvoltate, 

Afirmînd dreptul tuturor sta
telor de a participa la coope
rarea internaționala și de a 
avea acces nestingherit la 
ceririle științei și tehnicii 
derre,

T. Proclamă voința lor 
mună î

fiecărui 
mod li
niei un 
fel de

cu- 
mo-
co-

de a dezvolta și 
țiile lor prietenești 
rare în domeniile 
nomic, , t 
cultural-artistic, 
uman ;

de a dezvolta, pe baze reciproc 
avantajoase, colaborarea eco
nomică în multiple domenii și 
de a mări schimburile comer
ciale, favorizînd mijloacele de 
realizare a acestui scop ;

de a facilita dezvoltarea 
schimburilor și a cooperării 
în domeniile învățămintului, 
științei, culturii și artelor.

II. Proclamă voința lor comu
nă de a fundamenta raporturile 
dintre ele, precum și cu toate 
celelalte state, pe următoarele 
principii :

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege siste
mul său politic, economic și 
social, corespunzător voinței și 
intereselor proprii, în deplină 
libertate și fără nici un ames
tec străin.

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la independență, libertate, 
suveranitate națională și la 
pace și obligația lui de a între
ține relații de bună vecinătate 
și bună înțelegere cu celelalte 
state.

3. Dreptul suveran al fiecărui
stat de a dispune de resursele 
sale naturale conform interese - 
lor / . .
orice constrîngere sau presiune 
străină.

4. Deplina egalitate in drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, potențial, nivel 
de dezvoltare, de sistemul lor 
politic, economic si social și 
respectarea drepturilor ineren
te deplinei suveranități.

5. Dreptul inalienabil al fie
cărui stat de a participa la 
examinarea și rezolvarea pro
blemelor internaționale de in
teres comun.

6. Asigurarea avantajului re
ciproc in cooperarea mutuală 
dintre state.

7. Dreptul și îndatorirea sta
telor de a coopera intre ele. 
indiferent de sistemele lor so- 
cial-politice. în diverse dome
nii cu caracter internațional, in 
scopul menținerii păcii și secu
rității în lume și al promovării 
progresului economic și social 
al tuturor națiunilor și dreptul 
necondiționat al tuturor state
lor de a participa la cooperarea 
internațională și de a avea 
acces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnicii moderne pe 
plan mondial.

8. Neamestecul în treburile 
interne sau externe ale altui 
stat, sub nici o formă și nici un 
motiv.

9. Inviolabilitatea frontierelor 
.si integritatea teritorială a sta
telor și, drept consecință, 
recunoașterea faptului că orice 
tentativă din partea unui stat 
îndreptată împotriva unității na
ționale sau integrității

domeniile 
științific,

stringe rela- 
și de coope- 
politic, eco- 

tehnologic, 
turistic și

naționale, la adăpost dc

teritoria-

le a 
gere _ , .
internaționale.

10. Obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor interna
ționale de a recurge la orice fel 
de constrîngere de ordin mili
tar, politic, economic sau de altă 
natură, de la folosirea amenin
țării cu forța sau a forței împo
triva altui stat, sub orice pre
text, in orice circumstanță și 
sub orice formă.

11. Dreptul inerent al fiecărui 
stat la apărarea individuală sau 
colwtfc’ă.

12. Reglementarea tuturor di
ferendelor " 
prin

In 
lor, 
tale 
sint 
principiu trebuie să fie interpre
tat in contextul celorlalte prin
cipii. Ele trebuie să fie respec
tate riguros de către toate 
statele, in relațiile lor recipro
ce, și nici o violare a unuia din
tre aceste principii nu ar putea 
fi justificată niciodată și in nici 
o împrejurare.

III. Proclamă voința tor co
mună :

de a dezvolta relații de prie
tenie și cooperare cu toate sta
tele, pe baza principiilor mai 
sus enunțate ;

de a acționa in scopul adop
tării de măsuri efective în do
meniul dezarmării și pentru 
promovarea destinderii, păcii, 
înțelegerii și cooperării în Eu
ropa, in Asia și in întreaga 
lume ;

de a colabora intre ele și cu 
celelalte state in vederea întări
rii rolului Organizației Națiuni
lor Unite în apărarea indepen
denței și suveranității tuturor 
statelor și a dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî liber soarta, in consoli
darea păcii și securității inter
naționale și in stimularea coope
rării dintre state. în conformi
tate cu principiile și normele 
dreptului internațional :

de a participa activ la exami
narea ia rezolvarea problemelor 
internaționale in interesul păcii 
si securi lății internaționale si al 
cooperării intre toate statele 
lumii.

IV. In vederea examinării 
problemelor ținînd de aducerea 
la îndeplinire a dispozițiilor 
prezentei Declarații, Republica 
Socialistă România și Iranul 
vor dezvolta consultările dintre 
ele la toate nivelurile, folosind 
intilnirile periodice ale miniș
trilor afacerilor externe sau ale 
reprezentanților lor. precum și 
căile diplomatice obișnuite.

întocmită la București, la 4 
iunie 1973, în două exemplare, 
fiecare in limbile română și 
persană, cele două texte avind 
aceeași valabilitate.

altui stat constituie a atin- 
adusă păcii și securității

dintre state numai 
mijloace pașnice.

interpretarea și aplicarea 
aceste principii fundamen- 
ale dreptului internațional 
legate între ele și fiecare COMUNICAT COMUN
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România a Maiestății Sale
și a Maiestății Sale

Imperiale Farah Pahlavi, Sahbanu a Iranului -
invitația președinteluiLa . ..

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialista România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa 
Imperială Șahinșahul Moha
mmad Reza Pahlavi Aryamehr 
și Maiestatea Sa Imperială Fa
rah Pahlavi, Șahbanu a Iranu
lui, au făcut o vizită oficială in 
Republica Socialistă România, 
intre 2 și 5 iunie 1973.

In timpul șederii lor in Româ
nia. Maiestățile Lar Impeiale și 
membrii suitei lor au iritai o
biective industriale, •ocinl-cul - 
turale și monumente arhitecto
nice din București șî nordul 
Moldovei, bucurindu-ae pretu
tindeni de o primire călduroasă 
și prietenească, expresie a sen
timentelor de stimă și prietenie 
pe care le nutresc reciproc po
poarele român și iranian.

In cursul acestei vizite, 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere ce caracterizează ra
porturile de prietenie dintre ce
le două țâri, au avut loc con
vorbiri oficiale între președinte
le Consiliului de Stat și Șahin
șahul Aryamehr, in cadrul că
rora cei doi șefi de stat s-au 
informat reciproc despre preo
cupările actuale ale . României 
si Iranului, au procedat la un 
larg schimb de vederi privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme in
ternaționale de interes comun.

La convorbirile oficiale au 
participat :

Din partea română : Ion Pâ- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
României în Iran, Lucian Pe-

in-

trescu, director in Ministerul A
facerilor Externe.

Din partea iraniană : Abbas 
Khalatbari, ministrul afacerilor 
externe, Houshang Ansari, mi
nistrul economiei, Sadegh Sa- 
driegh, ambasadorul Maiestății 
Sale Imperiale Șahinșahul Arya
mehr la București, Akbar Ba
rai. ambasador, director general 
in Ministerul Afacerilor Exter
ne, Aii Reza Arouzi, director 
general in Ministerul Economiei, 
Amir Arsalan Mofakham Sonii, 
mânistru-consilier, directorul
Direcției a II-a politice din Mi
nisterul Afu^c^e^iilor ~
Ano mirii" an Sadigb, .
cretar, secretar particular 
ministrului afacerilor 
Benham Bazarghani. 
particular al ministrului econo
miei.

ConMatind cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări se 
dezvoltă in permanență în in
teresul ambelor popoare, al ca
uzei păcii și colaborării inter
naționale și animați de dorința 
de a da expresie aspirațiilor de 
pace și înțelegere ale popoare
lor român și iranian și de a 
lărgi și adinei, in continuare, 
raporturile care există între cele 
două state, 
siliului de 
Socialiste 
Ceaușescu, 
Mohammad 
mehr, Șahinșahul Iranului, 
semnat Declarația solemnă a Re
publicii Socialiste România și a 
Iranului.

In timpul vizitei, a fost sem
nat Acordul intre guvernul Re
publicii Socialiste România și 
guvernul imperial al Iranului 
pentru cooperare economică, 
tehnică și științifică pe termen 
lung, important instrument pen
tru dezvoltarea si adincirea vii
toare a cooperării româno-ira- 
niene.

Externe, 
prim-se- 
’ al 
externe. 
secretar

președintele Con
Stat al Republicii 

România, Nicolae 
și Maiestatea Sa

Reia Pahlavi Arya- 
' ’ au

PLECAREA DIN CAPITALĂ
și colaborare pașnică între na
țiuni. Ei salută, în același timp, 
cu cordialitate pe Șahinșahul 
Aryamehr, aclamind îndelung 
pentru continua întărire și a- 
dîncire a relațiilor româno-ira- 
niene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Șahinșahul Iranului răspund 
cu cordialitate manifestărilor 
de simpatie ale mulțimii.

La scara avionului, Maiestă
țile Lor Imperiale își iau rămas 
bun de la Ilie Verdeț, prim- 
vicepreșediijte al Consiliului de 

m Miniștri, Ion Pățan, vicepre- 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, Constantin Statescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Maria Groza, vicepreședinte al

Marii Adunări Naționale. Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Alexandru Boabă, 
ambasadorul României în Iran.

Sînt prezenți Abbas Aii Kha
latbari, ministrul de externe al 
Iranului, Manzar Khalatbari, 
doamna de onoare a împărăte
sei Farah. Sadegh Sadrieh. am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, celelalte persoane oficiale 
din suita Maiestăților Lor Im
periale.

Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și împără
teasa Farah iși iau apoi rămas 
bun cu deosebită cordiali
tate de la președintele Nicolae 
Ceaușescu și de la tovarășa E
lena Ceaușescu,

Șahinșahul Aryamehr mulțu
mește călduros președintelui 
Nico’lae Ceaușescu pentru ospi-

manifestată in tottalitatea__ - . -
timpul vizitei, pe care o consi
deră cu adevărat istorică și-i 
urează șefului statului român 
deplin succes în realizarea pro
iectelor sale, multă sănătate.

La rindul său, președintele 
Consiliului de Stat, adresindu-se 
suveranului iranian, subliniază 
că împărtășește intrutotul a
precierea că vizita Maiestății 
Sale Imperiale in România are 
un caracter istoric și iși exprimă 
convingerea că rezultatele ei 
vor fi 2’”. _ '
tuoase. Conducătorul României 
urează 
succes in înfăptuirea obiective
lor propuse, multă fericire.

Un grup de pionieri oferă 
buchete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, Șahinșahului

_ rezultatele
dintre cele mai fruc-
Șahinșahului Iranului

Aryamehr și împărătesei Farah.
Din ușa avionului, suveranii 

Iranului răspund îndelung salu
turilor celor prezenți.

★ ★
MOHAMMAD REZA PAHLAVI a trimis „ .

sHiului de Stat al Republicii Socialiste România, 
CEAUȘESCU, de la bordul avionului, următoarea ___ _____ _

în momentul părăsirii teritoriului ospitalier al României. îm
părăteasa și eu însumi ținem să mulțumim din inimă Excelenței 
Voastre și doamnei Ceaușescu, ca și membrilor guvernului dum
neavoastră și poporului român pentru primirea atit de cordială 
pe care ați binevoit să ne-o faceți.

în timpul vizitei noastre în România, am avut prilejul să 
admirăm marile înfăptuiri ale țării dumneavoastră, ca șî pro
gresul obținut în toate domeniile dezvoltării sale, sub înalta 
conducere a Excelenței Voastre.

Sînt convins câ întrevederile pe care le-am avut cu Excelența 
Voastră în legătură cu probleme de interes comun vor contribui 
la strîngerea și mai mult a legăturilor de prietenie și de coo
perare între Iran și România.

împărăteasa și eu însumi exprimăm cele mai sincere urări de 
sănătate și de fericire Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu, 
de prosperitate mereu crescîndă poporului român prieten.

La ora 10.15 avionul Imperial 
a decolat ‘ - -
topenu

de pe aeroportul O-
(Agerpres)

★
președintelui Con- 

NICOLAE 
telegramă :

Președintele Consiliului de 
Stat și Șahinșahul Aryamehr au 
relevat cu satisfacție creșterea, 
pe baza acordurilor încheiate, 
a colaborării culturale și a celei 
lehnico-științifice dintre cele 
două țări, rodnicia schimburilor 
de vizite la diverse niveluri, în 
domeniile economic, social, cul
tural și științific și au convenit 
să intensifice aceste schimburi 
in scopul găsirii unor noi posi
bilități de coo^rare reciproc 
avantajoasă.

Efectuînd un schimb de ve
deri cu privire la principalele 
probleme internaționale actuale, 
cei doi șefi de stat au eviden
țiat că pentru asigurarea și dez
voltarea unui climat stabil de 
pace, destindere, încredere, secu
ritate și colaborare internațio
nală, este imperios necesară re
cunoașterea și aplicarea strictă 
de către toate statele a norme
lor și principiilor fundamentale 
universal valabile ale dreptului 
internațional cu privire la rela
țiile dintre state : respectul re
ciproc al independenței și su
veranității naționale, deplina e
galitate in drepturi, neameste
cul în treburile interne ale al
tor țări și avantajul reciproc, 
renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța, dreptul ina
lienabil al fiecărui popor de a 
fi stăpin pe destinele sale.

Președintele Consiliului de 
Stat și Șahinșahul Aryamehr au 
subliniat că tuturor statelor, in
diferent de mărime, sistem po
litic, economic sau social, le 
revine responsabilitatea pentru 
instaurarea unui climat de secu
ritate și cooperare în lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești intre toate țările.

Cele două părți au reafirmat 
hotărirea lor de a acționa in 
continuare in vederea adoptării 
unor măsuri practice și elective 
pentru încetarea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rind, a 
celei nucleare, care ar avea o 
deosebită însemnătate pentru 
realizarea și consolidarea secu
rității mondiale.

Președintele Consiliului de 
Stat și Șahinșahul Aryamehr au 
relevat că Republica Socialistă 
România și Iranul consideră că 
reducerea și lichidarea deca
lajelor care separă țările în curs 
de dezvoltare de cele economic 
avansate constituie o problemă 
de importanță majoră a cărei 
rezolvare corespunzătoare este 
de interes fundamental pentru 
întărirea păcii și securității in
ternaționale, pentru asigurarea 
progresului întregii omeniri. Ei 
au exprimat convingerea că, 
pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării economice, 
necesare eforturi susținute 
partea fiecărei țări spre a 
in valoare — conform voinței și 
intereselor sale vitale — bogă
țiile naturale și resursele uma
ne de care dispune, asigurarea

sînt 
din 

pune

RAIDUL NOSTRU IN JUDEȚUL OLT

„In fața lucrărilor pe care

le fac tinerii trebuie
soi scoți pălăria //

material al țărilor 
precum și realizarea 
cooperări internațio- 
înlăturarea oricăror 
altor obstacole dis-

sprijinului 
dezvoltate, 
unei largi 
nale, prin 
bariere și .. . 
criminatorii din relațiile eco
nomice interstatale, care afec
tează în special economia ță
rilor în curs de dezvoltare. Cei 
doi șefi de stat au subliniat ne
cesitatea respectării neabătute a 
dreptului suveran al fiecărui 
stat de a dispune în mod liber 
de bogățiile naturale și de toa
te celelalte resurse, de a avea 
acces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne 
ia nivel mondial, de a participa, 
în condiții de egalitate, la exa
minarea și reglementarea pro
blemelor economice și moneta
re internaționale.

Cele două părți au subliniat, 
de asemenea, necesitatea creș
terii rolului Organizației Națiu
nilor Unite în aplicarea pro
gramelor complexe prevăzute în 
cadrul strategiei internaționale 
a celui de-al doilea deceniu 
pentru dezvollațf, în lărgirea 
și diversificarea programelor 
de cooperare tehnică și a altor 
programe de asistență tehnică, 
în intensificarea sprijinului a
cordat tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, indiferent de brîn- 
duirea lor socială sau de zona 
geografică din care fac parte, 
precum și în promovarea unei 
largi cooperări internaționale 
industriale, prin facilitarea 
transferului de tehnologie către 
aceste țări, în vederea ajunge
rii din urmă a țărilor avansate.

Cele două părți au condamnat 
cu hotărîre colonialismul și dis
criminarea rasială, sub toate 
formele lor, și au exprimat do
rința ca principiile enunțate în 
Declarația Organizației Națiuni
lor Unite cu privire la acorda
rea independenței tuturor țări
lor și popoarelor coloniale să 
fie in întregime puse in aplicare.

în legătură cu evoluția situa
ției din sud-estul Asiei, părțile 
au salutat cu satisfacție înche
ierea acordului cu privire la în
cetarea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam, precum ‘ 
semnarea acordului privind re
stabilirea păcii și realizarea în
țelegerii naționale în Laos, și 
au exprimat, totodată, speran'a 
că aceste acorduri vor crea con
dițiile necesare instaurării unei 
păci durabile în această regiu
ne, astfel ca popoarele din In
dochina să-și poată consacra 
forțele dezvoltării economice și 
sociale și să-și rezolve proble
mele conform voinței și hotărî- 
rii lor, fără nici un amestec din 
afară.

Abordînd problema Orientului 
Mijlociu, cele două părți și-au 
exprimat îngrijorarea față de 
gravitatea situației din această 
regiune și au apreciat că pentru 
restabilirea păcii în această par
te a lumii trebuie să fie apli
cată rezoluția din 22 noiembrie 
1967 a Consiliului de Securitate.

si

un 
cu
?i

Cei doi șefi de stat au avut 
schimb de vederi in legătură 
situația actuală din Europa . 
convocarea conferinței general- 
europene pentru securitate și 
cooperare. Apreciind pozitiv
rezultatele obținute pină în pre
zent în cadrul consultărilor
multilaterale de la Helsinki, ei 
și-au exprimat speranța că prin 
eforturi colective se va ajunge 
la convocarea imediată a confe
rinței general-europene care să 
așeze relațiile dintre statele 
continentului pe principii noi, 
astfel îneli să se asigure fiecă
rui popor, fiecărui stat, posibili
tatea de a-și concentra efortu
rile spre dezvoltarea economică- 
socială de sine stătătoare, în 
concordanță cu năzuințele sale. 
Ei au fost de acord că realizarea 
securității și consolidarea păcii 
în Europa vor exercita o influ
ență pozitivă asupra păcii și 
securității în lume, vor contri
bui la promovarea colaborării
internaționale.

Președintele Consiliului de 
Stat și Șahinșahul Aryamehr au 
subliniat importanța pe care Re
publica Socialistă România și 
Iranul o acordă creșterii rolu
lui Organizației Națiunilor Uni
te în apărarea independenței și 
suveranității tuturor statelor și 
a dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî liber 
soarta, în consolidarea păcii și 
securității internaționale și în 
stimularea cooperării dintre sta
te, în conformitate cu principiile 
si normele dreptului internațio
nal.

Cei doi șefi de stat și-au ma
nifestat hotărîrea de a continua 
și coordona eforturile lor cu cele 
ale altor state pentru atingerea 
acestui scop, în conformitate cu 
rezoluția propusă de Romania și 
adoptată la cea de-a XXVII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

Cele două părți au apreciat că 
convorbirile care au avut ioc în 
timpul acestei vizite au contri
buit în mod deosebit la strîn
gerea și consolidarea relațiilor 
de prietenie, precum și la dez
voltarea cooperării economice 
bilaterale reciproc avantajoase 
dintre cele două țări.

Maiestatea Sa Imperială Șa
hinșahul Aryamehr a exprimat 
vii mulțumiri președintelui Con
siliului de ~ " ........
Socialiste 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, , . .
pentru primirea foarte 
care i-a fost rezervată lui . 
împărătesei, precum și membri
lor suitei lor.

Maiestatea Sa Imperială Șa
hinșahul Iranului a invitat pe 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pe soția 
sa, Elena Ceaușescu, să facă o 
vizită oficială în Iran. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmind să fie fixată 
ulterior.

Stat al 
România, 
soției sale, 

și poporului

Republicii 
Nicolae 

, Elena 
român 

cordială 
Și

Cîmpul e plin de oameni, și 
așa trebuie să fie in aceste zile, 
cînd, vorba tradițională, o pra- 
șilă dată la timp face cit o ploa
ie bună. Cantitativ, lucrările de 

. tntreiinere pe care le execută 
^acum lucrătorii ogoarelor din 

județul Olt concordă cu cerințe
le perioadei calendaristice, pro
centajele realizărilor denotînd o 
participare majoritară a coope
ratorilor și mecanizatorilor la

muncă. Acordul global își de
monstrează și acum, clar, efi
ciența. Iată de ce problema care 
condiționează în cea mai mare 
măsură ‘ 
toamnă ,
muncii prestate. Raidul pe care 
l-am întreprins prin cîteva 
unități mari din sudul județului 
(pentru că în nord abia s-a 
terminat de semănat porum
bul) ne-a prilejuit o constatare

bogăția rodului din 
este cea a calității

îmbucurătoare : lucrările pe care 
le execută tinerii sînt de bună 
și foarte bună calitate, și in ge
neral, participarea lor la muncă 
este cotată ca fiind eficientă. 
Tehnicianul agronom Ion Pîr- 
van, secretarul organizației 
U.T.C. din cooperativa agricolă 
de producție Gostavățu, ne 
mărturisea că nu numai preve
derile acordului global îndeam
nă pe tinerii care au în primi-

re suprafețe de porumb, floa- 
rea-soarelui sau sfeclă de zahăr 
să efectueze prașilele la timp și 
cu multă atenție, ci și angaja
mentul pe care și l-au asumat 
în cadrul întrecerii uteciste de a 
produce peste plan 400 kilogra
me de porumb și 2 500 kg. sfeclă 
de zahăr la unitatea de supra
față. Aceleași cifre le aflăm și 
de la Paul Dițulescu, șeful 
secției de mecanizare, de la ți
nerii mecanizatori Viorel Matei, 
Ristea Alexandru, Nicolae Sto- 
ian și Oprea Toma. De altfel, 
fără o conlucrare perfectă între 
cooperatori și mecanizatori, fără 
eforturile lor conjugate, nu se 
poate concepe realizarea unor 
producții superioare. Deși nu e
xistă formații mixte de lucru 
mai, mici, ele fiind constituite 
pe ferme, responsabiiitatea pe 
mecanizator este aceeași deoa
rece fiecare execută acum pră- 
șitul mecanic pe suprafața pe 
CEre a semănat-o în primăvară, 
Ion Marin, u.n tînăr mecaniza
tor de la secția Stoenești a 
S.M.A. cu același mume ne a
răta, foarte mîndru.tarlaua pe 
care o îngrijește. „Mi-a stat ini
ma la loc de-abia cînd a răsărit 
porumbul — ne mărturisește. 
Astă primăvară, cînd m-a che
mat tovarășul inginer șef al 
cooperativei, Mircea Cizmaru,

si mi-a spus că o să semăn și 
eu porumb cu o semănătoare 
S.P.C.-6. trei nopți la rînd n-am 
dormit. Era prima dată cînd tre
buia să fac o asemenea lucra
re pe care o știam pretențioasă. 
Mă bucuram că mi s-a acordat 
încredere dar îmi și era frică la 
gîndul că nu o să iasă bine. în 
primele trei zile de semănat, to
varășul inginer a stat lingă 
mine, măsura adîncimea. densi
tatea. îmi controla semănătoa
rea. Și. după cum vedeți, nu 
dădui greș-. „Tinerii, atit meca
nizatori cît și cooperatori, fac 
lucrări foarte bune, nu avem ni
mic să le reproșăm. Să nu cre
deți cumva că ni s-a micșorat 
exigența. Nicidecum. Dar în 
fața calității lucrărilor lor ori- 
cît ai fi de exigent, trehuie să 
scoți pălăria". Tot aici, la Sto
enești. aflăm de o lăudabilă 
inițiativă a salariaților din in
stituțiile și unitățile comunei, 
(peste o sută la număr), majori
tatea dintre ei tineri, de a pre
lua si ei. pe bază de acord 
global, cî+e un hectar de po
rumb si 30 ari de sfeclă de za
hăr. Șl notele obținute de că
tre aceștia rână acum la calita
tea prășitului manual nu 
cu mult mai preios decît 
ale membrilor cooperatori.

Inginerul șef, și președinte în

sînt 
cele

același timp, al cooperativei a
gricole din Slăveni. tovarășul 
Fugen Popescu, a ținut să 
predzze» că aprecierile lau
dative pe care le face la adresa 
tinerilor nu arată așa pentru că 
sînt destinate ziarului (de altfel 
aveam să ne convingem la fața 
locului de cele afirmate) ci pen
tru câ ele corespund spiritului 
și dăruirii cu care muncesc a
ceștia. „Nu există lot pe care să 
nu-l fi controlat personal, așa că 
vorbesc in perfectă cunoștință 
de cauză. Unor lucrări ca cele 
ale lui Nicolae Fulas. Nicolae 
Ivan. Elena Neda, Lelica Moca- 
nu, Marin Mitru, Bebe Mocanu, 
Maria Stoalfă sau Gheorghe 
Robu nu li se poate aduce nici 
un fel de corectiv".

Ați remarcat, desigur, că pre
tutindeni. cuvintele specialiști
lor vin să confirme un adevăr t 
tinerii satelor răspund așa cum 
se cuvine imperativelor momen
tului. Deși ei sînt cei mai în 
măsură să facă aprecierile, am 
fi vrut să le aflăm și de la cei 
care au fost aleși în fruntea or
ganizațiilor U.T.C. Nicăieri însă 
nu ni s-a putut relata decît că 
„toți tinerii au luat teren în a
cord global*

OCTAVIAN M1LEA

Se prăsește porumbul la C.A.P. Sinteneag, județul Bistrița-
Năsăud.

Foto: EM. TÂNJALĂ
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ȘCOALA
UZINEI

nițiativa tinerilor 
de la Uzina ..Tim
puri Noi", de a 
veni în ajutorul e- 
levilor 
fășoară 

tehnico-productivă 
prinderea Jor. s-a

care des- 
practica 

in intre- 
______ _______ i conturat 

de la bun început ca o soluție 
avantajoasă : se înlăturau în 
acest fel neajunsurile legate de 
dotarea atelierelor școală, «e 
asigura o legătură mai strînsă 
între scoală și întreprindere, se 
crea cadrul optim pentru întă
rirea relației dintre aspirantul 
la o profesie productivă și cel 
care o practică deja.

Hotărirea Biroului C.C. al 
U.T.C. privind necesitatea ge
neralizării raportului de cola
borare dintre organizația de 
tineret din școală și cea din 
întreprindere a fost adoptată 
tocmai pe baza constatărilor le
gate de eficiența unei aseme
nea inițiative.

Să vedem, deci, stadiul în 
care s-a ajuns pe linia extin
derii acțiunii declanșate do 
uzina bucureșteană. La Liceul 
„Gh. Șincai" din Capitală, le
gătura între școală și întreprin
derea care o patronează — U- 
zinele „Autobuzul" — nu func
ționează decît la nivelul condu
cerii celor două unități.

— Niciodată-nu am intercep
tat un sprijin venit anume din 
partea organizației de tineret 
a uzinei — ne informa directoa
rea adjunctă a liceului, tova
rășa Elena Constantin. Iar cei 
cîțiva elevi cu care 
vorbă au fost la fel 
rici : singura sursă 
tere a tinerilor din 
ii patronează a fost 
ală !

Hotărîți să nu decepționăm 
în fața primului eșec, am mu
tat sediul investigației la cîteva 
sute de kilometri de București, 
în municipiul Tirgu Mureș. 
Aici, trebuie s-o subliniem din 
capul locului, legătura dintre 
elevii practicanți și tinerii an
gajați ai întreprinderilor care 
îi patronează poate fi încadrată 
la capitolul „tradiții". Pe mar
ginea constatărilor la fața lo
cului, a discuțiilor „față *“ 
față", tineri. din uzină 
elevi, s-au conturat o serie de 
concluzii. Le consemnăm 
convingerea că sfera lor de 
labilitate nu .se confundă 
granițele orașului de pe Mureș 
și că se poate medita asupra 
lor - reținind ideile valoroase 
și înlăturind lipsurile — în ori
care parte a țării, de către orice 
școală sau întreprindere intere
sată în optimizarea relițitloc de 
comunicare.

am stat de 
de catego- 

de cunoaș- 
uzina case 
cea... vizu-

In

CU 
va- 
cu

BANDA DE MONTAJ 
A ELEVILOR

Un cadru propriu de activi
tate, chiar în incinta întreprin
derii. „Visul" școlii și „spaima" 
uzinei ! între cerința absolut 
firească a cadrelor didactice și 
refuzul, uneori la fel de obiec
tiv, al întreprinderii a existat 
și va exista încă un litigiu greu 
de soluționat. Iată însă că a- 
tunci cînd apare — interlocu
torii mei îl numeau un „plus 
de bunăvoință", eu l-a? spune 
un plus de preocupare — mult 
doritul spațiu de lucru destinat 
în exclusivitate elevilor poate 
fi jalonat. La întreprinderea 
„Electromureșul". încă de anul 
trecut o placardă anunță cu 
litere de o șchioapă : BANDA 
DE MONTAJ A ELEVILOR. 
Secretul ? Ioan Toader, secreta
rul organizației U.T.C. din În
treprindere, ni-1 explică în fe
lul următor :

— In orice loc de muncă e- 
xistă un loc ce poate fi desti-

(Urmare din pag. Z) 

documentația definitivată, a- 
flăm la M.I.C.M.G ).

Natura accidentelor, locali
zate în majoritate la degetele 
de la mîini și picioare, eviden
țiază însă și un alt aspect i

— Ucenicii, ne spune ing. Ște
fan Picuș, șeful biroului pro
tecția muncii, vin la lucru în 
special vara, încălțați în san
dale. chiar în „șlapi". In uzină 
s? lucrează piese grele, nu e 
dificil de imaginat ce înseam
nă căderea unei astfel de piese 
pe un picior neproteiat de bo
canc. De asemenea, se îmbracă 
fiecare cu ce au — bluze largi, 
cămăși cărora nu prea se îngri
jesc să le coase nasturii etc. 
O astfel de îmbrăcăminte ț?ste 
o pradă ușoară pentru manetele 
unui strung, sau pentru roata 
polizorului. In cel mai bun caz 
accidentatul scapă cu ceva zgâ
rieturi și cu spaima, alteori însă 
sînt sacrificate cîteva degete, 
sau au loc accidente mai g^^ve.

— Ucenicii vin îmbrăcați ast
fel, precizează tovarășul Petre 
Bădără, președintele Consiliului 
tineret muncitoresc. deoarece 
prin regulament nu li se acordă 
echipament de lucra (salopetă 
și bocanci, care au și rolul de 
echipament de protecție), c- 
biecte de care noi consi
derăm că sînt îndreptățiți 
să beneficieze, din moment ce 
lucrează exact în aceleași con
diții ca și muncitorii. Problema 
a fost de altfel ridicată de că
tre tineri în cadrul „Consfătuirii 
ucenicilor", organizată la 3 &- 
prilîe sub egida Comitetului ju
dețean Brăila al U.T.C. In < azul 
Uzinei .Progresul", comitetul de 
partid și comitetul U.T.C. de 
aici încearcă o rezolvare de mo
ment Tinerii se arată dornici 
să cumpere salopetele în rate 
Pînă la plata lor integrală, uzi
na poate asigura fondurile : s a 
găsit și executant (o cooperativă 
care cp oferă să lucrezp saln- 
pptelp prin muncă patriotică) 
însă materialul, un dor special, 
nu se găsește în comerț. Se 
poate obține doar cu aprobări 
Ei hine. tocmai la aceste apro
bări ne-am împotmolit, am vrea 
să știm cin? le refuză ?

nat elevi lor-practicanți, dacă 
atît conducerea instituției (tre
buie să vă spun că noi avem 
un director foarte curajos) cît 
și „beneficiarul", adică școala, 
reușesc să se convingă asupra 
importanței pe care o prezintă 
acest mod de lucru.

Ce avantaje a adus cu sine 
această amenajare care nu re
clamă nici un efort deosebit, 
nici o investiție bănească ?

— ...faptul că ..beneficiarii**; 
noi, elevii Liceului „Unirea", 
am reușit să dispunem de cel 
mai perfecționat cabinet fonic 
pentru învățarea limbilor străine 
din județ — ne informează Iu- 
liu Criban, secretar U.T.C. la 
Liceul ..Unirea".

Am fost la fel de nedumeriți 
pe cit sînteți probabil dumnea
voastră în momentul acesta : ce 
legătură are amenajarea unui 
loc de muncă destinat în exclu
sivitate elevilor cu înființare» 
unui modern cabinet de studiu 
în liceu ?

— Foarte mare — ne-a lămu
rit tovarășul Stefan Kadar. pri
mul secretar al Comitetului 
municipal Tg. Mureș al U.T.C.. 
Localizarea efortului depus de 
elevii practicanți a permis „con
tabilizarea" activității acestora, 
precum și evaluarea bănească a 
muncii lor. Au obținut aproxi
mativ 80 000 lei, iar acest fond 
a permis amenajarea cabinetu
lui fonic.

— E foarte dificil să supui 
unei evidențe contabile ceea ce 
fac elevii, opina Iosif Papp, 
secretar U.T.C. la întreprinde
rea de prelucrare a lemnului 
„23 August". Nu spun că mun
ca lor nu ar trebui evaluată 
mai concret. Dar, gindiți-vă că 
la noi nu sînt toți strînși în 
aceeași secție, oi răspindiți la 
mașini automate și semiauto
mate din toate secțiile. Cin*? 
să-i urmărească de așa manie- 

a

pus din cei mai tineri „preten- 
denți" la o meserie- sau alta, este 
o inițiativă pe cit de inedită, pe 
atît de eficace. Unde, în ce 
treprindere să căutăm un 
tovarăș Blăguțiu ?

buzunarul fiecăruiaaurul" dinMinuteleîn
alt

TESTAREA
opțiunilor
păcate, nici măcar la

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Realizări de prestigiu în 
îndeplinirea angajamentelor

O reflecție a uteciștilor din atelierul electric al 
Fabricii de ciment-Medgidia

ră incit să aibă curajul de 
semna o situație contabilă ?

Adevărat, cine ?

CERCETAREA — 
FAȚETA INEDITA

— Nu toți elevii se simt 
fel de „ciemați" spre practica 
tehnico-pr iductivă — sublinia 
Kusalin Blăguțiu. secretarul 
U.T.C. a’ întreprinderii de uti
laje pentru industria ușoară. 
Depinde și cum le prezinți lu
crurile, depinde și spre ce a- 
nume ii orientezi. La noi fac 
practica elevii de la Liceul .,Al. 
Papiu Ilarian". M-am gîndit la 
o lucrare care să stabilească 
parametrii optimi ai mașinii de 
țesut. Am anunțat printre elevii 
liceului pe care 11 patronăm 
tema lucrării, precum și inten
ția mea de a alcătui un cerc 
de studiu pent rit aceasta : „Să 
se prezinte numai cei pe care 
îi interesează și care au de gina 
să se țină de treabă" am anun
țat. Au venit 25. Cu ei am al
cătuit un cerc de cercetare și 
tot cu ei. datorită felului, nu 
numai entuziast, dar și compe
tent cu care lucrează, voi onora 
o comandă a Fabricii de textile 
din Giurgiu în valoare de a- 
proximativ 65 OGO lei. Tema de 
cercetare le-a oferit exact ceea 
ce se înțelege in mod complex 
prin practica tehnico-producti- 
vă : cercetare și aplicare ime
diată a noțiunilor teoretice.

— Și la întreprinderea „Elec- 
tromureșul" am introdus, pen
tru clasa a Xll-a, 30 de ore 
consacrate fundamentării teore
tice a meseriei pe care și-o în
sușesc elevii. De obicei, prac
tica este concepută în exclusi
vitate ca o școală a deprinderi
lor, ceea ce ni se pare eronat 

Intr-adevăr, un cerc de studiu 
și de aplicare a acestuia, com-

l*

Din .____ , _
i Tîrgu* Mureș, inițiativa ingine

rului Blăguțiu nu ,.a făcut pui*.
— Nu se poate să rezolvi to- 

f tul pe hîrtie. Adică să tragi
■ niște linii, sâ faci un tabel și 
1 să decretezi : elevii școlii cu

tare vor face practica la cutare
‘ întreprindere, în specialitatea 
’ cutare — ne spunea Radu 
f Ordean. elev, secretarul organi- 
1 zației U.T.C. de la Liceul .AL 

Papiu Ilarian". La noi funcțio- 
' nează o clasă specială de mate- 
1 matică. Fără nici o consultare 

prealabilă, fără nici un discer-
■ nămint, fusese dirijată spre... 

tîmplărie ! Cu mare greutate,
1 am reușit să ne facem acceptați
■ la montarea mașinilor de cal- 
’ cui, meserie în care cei de la

liceul industrial, indiferent de
• aptitudini, erau primiți fără nici 
1 o rezervă !

— Cred că elevii ar trebui și
1 ei consultați asupra preferințe

lor pentru o meserie sau alta. 
Relația cu o anumită întreprin-

1 dere, precum și compartiment ui 
: profesional in care urmează să
■ se inițieze elevii este stabilit in 

mod cu totul și cu totul arbi
trar — ne declara tovarășul 
Arpad Tornai. președintele Con
siliului „tineret muncitoresc"

1 din cadrul Comitetului mu
nicipal U.T.C. Nu susțin că

1 ar trebui introduse noi spe
cializări, ci că in limitele posi
bilităților existente, a ofertelor 
pornite de la întreprinderi, e- 
levii ar trebui consultați asu
pra predilecțiilor pe care Ie au. 

Dacă dirijarea spre o me
serie ar fi determinată de nișle 
necesități obiective, de niște 
demonstrabile carențe în ceea 
ce privește forța de muncă in
tr-un sector deficitar al pro
ducției, nu am avea nimic îm
potrivă. Dar, fixarea asupra 
unei meserii este determinată 
adesea de criterii cu totuj și cu 
totul minore : direcțiunea școli’ 
are posibilitatea să trateze mai 
ușor cu, să zicem, direcțiunea 
fabricii de mobilă. Nu este un 
criteriu esențial, deși merită să 
fie luat in seamă.

Secundele, minutele sînt, ca 
să spun așa, mărunțișuri.

— Intr-adevăr — a replicat 
șeful de echipă Ion Cîrlea. Un 
mărunțiș. în buzunarul fiecăruia, 
Ia îndemîna oricăruia dintre noi, 
dar un mărunțiș prețios. Am să 
vă întreb : cunoașteți cumva ce 
producție are pe oră o moară de 
ciment ? Ei bine, nici mai mult 
nici mai puțin decît 55 de tone. 
Cu alte cuvinte, peste 900 kg pe 
minut.

Am insistat cu precădere asu
pra acestei secvențe a discuții
lor purtate cu uteciștii din ate
lierul electric al Fabricii de ci
ment din Medgidia, nu atît pen
tru că ea ni se pare reprezen
tativa pentru modul matur de a

gîndi al tinerilor muncitori de 
aici, deși și acest aspect trebuie 
subliniat, cît mai ales pentru 
faptul eă aici s-a trecut la o 
mai atentă drămuire a minute
lor de lucru, preocupare circum
scrisă preocupărilor mai largi 
vizînd integrarea reală în iniția
tiva „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen". Și, firesc, re
zultatele n-au întîrziat să apară. 
La moara de ciment nr. 17, de 
pildă, trebuia scos motorul, re
parat și centrat. Operația a fost 
încredințată echipei lui Călii Mi- 
tat. „Aveți pentru a duce la bun 
sfîrșit toată treaba, patru zile !" 
Numai că timpul a fost conden
sat, instalația fiind repomită

după trei zile. S-a cîștigat deci 
o zi, o zi prețioasă, echivalentul 
ei productiv la nivelul celor trei 
schimburi măsurind 1 220 tone 
ciment.

— Mă simt obligat sa adaug 
— preciza locțiitorul secietarului 
comitetului U.T.C. — că nu a 
fost singura situație de acest gen. 
La fel s-a întîmplat și la morile

nr. 3, 6 și 15, cînd s-au econo
misit în total 7 zile.

Transformate în minute, aceste 
zile au un sunet aspru și pur, o 
încărcătură de efort care spune 
mult. Ca și inițiativa însăși, „mi
nutele — acest prețios mărun
ți? 
știm

pe care trebuie să-1 
cheltui cu folos.

GH. GHIDRIGAN

„Băieții" lui Petre Constantin
1)(Urmare din pag.

dintre ei vor fi maiștri 
gadieri cu experiență.

— Lucrez în brigada 
Muncii 
stantin.
angajez, nea Petre m-a văzut 
și m-a întrebat : „Cum te 
cheamă ?“ i-am spus. „Vrei să 
lucrezi aici ?“. „Da, am zis“. 
„Reziști un an în subteran 
„Cred că da“. i-am răspuns. Știa 
că după un an de zile de mun
că la sectorul IV îți intră mi
neritul în sînge.

— Ai de gînd să pleci ?
— Nu, niciodată !
Scurt, convingător, fără echi

voc.
Am fost să vizitez sectorul în

sau bri-
Eroului

Socialiste, Petre Con
venisem aici să mă

lucrează. In momentul ace- 
ore

care_________________
la pușcau. Timp de două 
am asistat la o canona-dă neobiș
nuită. Apoi am văzut 
Aveau fețele ninse cu 
cărbune.

— Băieții sînt buni, 
buni. Cu ei am reușit _ 
luna asta cu 5 000 de tone căr
bune mai mult. Nu sîntem sin
guri cu rezultatele astea, mai îs 
și oamenii lui Mondoca, tot de 
la IV și cei ai lui Bdcoș Mihai 
de la sectorul Bărbăteni. Totu-i 
cum îi conduci, cum îi înveți. 
Apăi, ăsta-i adevărul : școala a 
mai adevărată de miner aici se 
face.

Aici, în abatajele frontale și 
în abataje cameră, în miezul 
geologic al luminii.

oameni, 
praf de

foarte
să dăm

IPENTSW
TIMPUL

DV. USER.

DINCOLO DE BANCUL 
DE LUCRU

Relația dintre tinerii între
prinderii și eventualii lor con
tinuatori și colegi, actualmente 
elevi, nu se rezumă doar la 
producție, pentru cei care și-au 
asimilat colaborarea de care ne 
ocupăm drept o componentă e- 
fectivă a activității săptămlna- 
le. intilnirile nu îmbracă doar 
caracter de lucru, ci se conti
nuă la fel de pasionant in ac
tivitate extraprofesională :

— Am organizat simpozioane 
comune, intilniri — ne spune 
loan Toader. referindu-se la 
contactul dintre tinerii organiza
ției pe care o coordonează și 
elevii Liceului „Unirea*.

— O serie de intîlniri au avut 
loc ?i lâ noi. Ia Școala generală 
nr. 9. ne informează tovarășa 
profesoară Margareta Ladoși.

Este, desigur, necesar să re
latăm și discuțiile mai amănun
țite cu cei care îi coordonează 
pe elevi, cadre didactice, maiș
tri, ingineri. Aceasta, intr-un 
alt număr al ziarului nostru.

SOFIA SCORȚARU

ÎNTREPRINDEREA 
DE MECANICĂ FINĂ

BUCUREȘTI

MUNCITORII AU FOST CHEMAȚI
să Înfăptuiască o sarcină istorică

Și-a potrivit cu grijă oche
larii și a zimbit aducerilor a- 
minte. Sțâfn de vorbă in gră
dina cu trandafiri mari, izbuc
niți in culori catifelate. E o gră
dină sădită și îngrijită de miini 
aspre și mari de muncitor.

în 194B zilele și nopțile lui 
iunie au fost fierbinți. Noi, 
clasa muncitoare, aveam pu
terea politică în miinile noas
tre. Știam că vor urma tran
sformări esențiale, dar nu-mi 
închipuiam că tocmai eu. un 
simplu muncitor, voi trăi Jn 
miezul lor. în ziua premergă
toare naționalizării, pe seară, 
am fost convocat în strada O- 
lari la sectorul de partid. Erau 
acolo Și alte cunoștințe ale 
mele, muncitori de la a'te uzi
ne. După miezul nopții am fost 
anunțați solemn : „Tovarăși, 
clasa muncitoare, prin dumnea
voastră, ca reprezentanți, preia 
din mîinile patronilor și acțio
narilor fabricile și uzinele. Ele 
vor aparține de acum. înainte 
adevăraților stăpini, muncitorii, 
iar dv. veți fi directori." 
ceste cuvinte le-am reținut 
de atunci mi-au revenit 
mai multe ori în _ minte, 
simțeam mîndru că eu,^ un

A- 
ȘÎ 

de 
Mă

........ ......... „om 
obișnuit, sînt chemat să înfăp
tuiesc o sarcină de importantă 
istorică. Ne-am dus in aceeași 
noapte la uzină — eram ală
turi de secretarul organizației

Un accident grav, suferit de 
tînărul lăcătuș Costel Ciocîrlan, 
a răscolit din nou problema spi
noasă a accidentelor de muncă. 
Costel, după aprecierile una
nime, unul dintre cei mai buni 
muncitori din secția osii mon
tate (23 de ani. absolventul șco
lii profesionale a uzinei, cinci 
ani vechime, categoria a III-a cu 
1. elev în anul IV la liceul feral) 
a fost chemat de un strungar 
să remedieze un defect minor 
la furtunul eu aer comprimat. 
Ca orice meseriaș, lăcătușul a 
vrut să-și verifice lucrarea, 
o simplă răsucire a robinetului, 
aerul comprimat trece de dls-

liniază maistrul Ciocîltea, că 
aceste distribuitoare de cînd au 
fost introduse în uzină, prin *57, 
nu au purtat nici un fel de in
scripție. Inscripționarea s-a fă
cut acum, în urma accidentu
lui

— Totuși, cum vă explicați 
faptul că axul s-a dezechilibrat ? 
Dispozitivul este făcut tocmai 
pentru ridicarea lui...

— Acest strung, cu numănil 
de inventar 40 425. a fost pro
pus de noi pentru reparații ca
pitale și planificat să fie repe
rat în iunie 1972. Totodată, s-a 
făcut un studiu care prevedea 
și instalarea unui dispozitiv'

TEORETICIENI
INDIFERENȚI

pozitivul de distribuire — uitat 
deschis — și acționează pistonul 
aflat în poziție urcare. Un ax 
de 320 kg plasat la capătul pis
tonului este ridicat brusc, se 
dezechilibrează și cade. Dede
subt, lăcătușul se afla încă cu 
mina pe robinetul de aer,

Procesul verbal încheiat la 
locul accidentului stabilește 
drept prim vinovat pe Cioeîr- 
lan Costel pentru că nu s-a 
asigurat de poziția (închis-des- 
chis) a distribuitorului de aer 
și pe maistrul său, Ion Ciocîl- 
tea, pentru că nu l-a suprave
gheat în timpul lucrului și ru 
i-a atras atenția asupra perico
lului unui ax de 320 de kg prins 
în strung. Intrînd puțin în a- 
mănunte. descoperim însă 
lui Costel Ciocîrlan i-ar fi 
foarte greu să stabilească
precizie poziția distribuitorului i

■— Pentru simplul motiv, suh-

pentru stabilitate. repara
ția nu s-a făcut pînă astăzi, nici 
dispozitivul n-a fost instalat. In 
acest scop, s-a încheiat un pro
ces verbal de prelungire a func
ționării, pe care nu am vrut 
să-1 semnez.

Explicațiile accidentului se 
concentrează în special în ju
rul neverificării poziției dispo
zitivului pneumatic...

— Dar, Ciodîrlan a greșit, ne 
spune un fost lăcătuș al Uzinei• • • rind

sau 
cle- 

a dat
Nouă

Că
Cost

cu

„Progresul", în primul 
pentru că nu a cunoscut, 
nu a respectat o regulă 
raentară de protecție : nu 
jos piesa de pe strung.
așa ne spunea întotdeauna 
maistrul — orice reparație fa
ceți. scoateți de sub tensiune 
mașina și decuplați piesele.

Maistrul Ciocîltea nu i-a dat 
o asemenea indicație..

— L-ar fi jignit dacă i-ar fi

i dat-o 1 Un muncitor, atît de 
bun... este de părere, ghiciți 
cine ? Tocmai inginerul Picuș, 
șeful biroului protecția muncii.

Strungarul Lupașcu Mihai, cel 
care l-a chemat pe Costel să 
repare defecțiunea, nu cunoștea 
nici el această regulă primară , 
nu a coborît piesa de pe strung 
și, mai mult decît atît, a deschis 
chiar colierul de siguranță.

— De ce ?
— Ca să cîștig timp...

★
După ce cunoști situația ac

cidentelor in uzină, istoria tris
tă a cîtorva dintre ele, între
barea vine de la sine : cum 
acționează protecția muncii da
că numărul accidentelor nu sca
de, dacă un muncitor foarte 
bun, cunoscător al meseriei, cu 
vechime și disciplinat, cade vic
tima nerespectării unor reguli 
simple de protecția muncii ?

Vă propunem să lăsăm deo
parte exclamația neputincioasă 
a șefului de birou — „nu știu 
dom’le, cum se face, că tocmai 
cei mai buni o pățesc !“ — și să 
pătrundem, pentru o clipă, în ca
binetul de protecția muncii. 
Trebuie să recunoaștem că este 
foarte bine utilat : filme, plan
șe, mulaje, fotografii și In plus 
un fel de muzeu al accidente
lor petrecute în uzină, fiecare 
cu povestea sa. In mod parado
xal, eforturile se concentrează 
spre explicarea producerii ac
cidentului, spre clasificarea lui, 
Spre lipirea fotografiilor în al
bum, iar concluziile care se trag 
și care ar trebui să servească în 
școp preventiv sînt în special 
verbale. Șeful biroului protecția 
muncii constată necesitatea asi
gurării echipamentului de lu
cru pentru ucenici, dar cla
tină sceptic din cap la gîn- 
dul că aceasta s-ar putea rea
liza cu puțin efort; la fel în 
privința proiectului de extindere 
a atelierului-școală. Și totuși a- 
cestea, plus dotarea fabricii cu 
mai multe dispozitive cu carac
ter de protecție, plus aprofun
darea cunoașterii tehnologiilor 
fiecărei meserii, sînt probleme
le care trebuie să stea, în pri
mul rînd, pe agenda de lucru a 
biroului protecția muncii.

de partid și de președintele 
sindicatului — și ne-am apucat 
să chibzuim asupra primelor 
acțiuni. Dimineața, la ora 9, 
era adunat întregul consiliu de 
administrație în frunte țu di
rectorul Mimi Popeseu. Am 
vorbit cu ei politicos dar hotă
rî t, Le-am dat să înțeleagă că 
nu se pot împotrivi fiindcă în 
spatele nostru stă întreaga cla
să muncitoare. Unii au început 
să vocifereze dar a trebuit 
pînă la urmă să predea între
prinderea- în curte se aduna
seră cei 600 de muncitori care 
formau colectivul. După ce 
foștii stăpini au plecat ne-am 
apucat de treabă.

— Care au fost primele dv. 
Înfăptuiri ?

— O duceam cu toții destul 
de greu In întreprindere înfi
ințasem deja cantină și erono- 
mat dar ele funcționau prost 
datorită greutăților pe care ni 
le făcea fosta direcțiune. Așa 
că in primele zile ne-am ocu
pat de 
nostru 
tina și 
ne-am 
noastră _ , ___ _____
ti». Trebuia să o schimbăm, să 
producem ceva mai rentabil. 
Produceam pe atunci niște olu- 
guri demodate pe care vechea 
conducere le achiziționase mai 
mult de formă. Noi am sugerat 
Ministerului Sănătății livrarea 
unor produse de uz sanitar și 
am primit o comandă mică, de -* • * • $ă

în 
au

întărlrea pazei avutului 
și am reorganizat can- 

economatul. Paralel 
ocupat de problema 
de căpetenie î produc-

control, pe care — trebuie 
vă spun — am executat-o 
mod strălucit. Muncitorii 
depus toată energia și pricepe-

rea de care erau capabili, drept 
care am primit comenzi noi, 
mai mari, pentru o perioadă 
mai îndelungată, comenzi care 
au făcut aâ crească șj cîștigul 
nostru. Noua întreprindere na
ționalizată îneepuseț să funcți- 
on°ze cu adevărat.

Cel care povestește, tovarășul 
Constantin Stoica, directorul 
numit în 1948 la S.E.T. actuala 
întreprindere de mecanică fină, 
ește un venerabil pensionar. 
Aducerile aminte le rostește cu 
simplitate și chiar unele cu
vinte, care pot suna puțin oam 
retoric oapală prin voeva sa 
rezonanța cea mai firească. 
Așa a fost, ne spune : în zilele 
și nopțile fierbinți de iunie 
clasa muncitoare s-a achitat do 
una din marile sarcini ce au 
precedat saltul industrializării 
socialiste.

Despre acest salt, despre în
tinerită întreprindere d® astăzi, 
despre perspectivele ei în edi
ficarea socialistă, un «K inter
locutor î directorul actual, in
ginerul Serbări Teodovescu, Un 
om tinăr, 33 de ani, eu aproa
pe 10 ani mai puțin decît ave« 
directorul din ’48. vn om <'U 
studii post-universitare — lu
cru la fel de firesc ca și pre
zența de atunci a unor munci
tori ia conducerea întreprinde
rii.

— In anii car© au trecut în
treprinderea s-a adaptat nece
sităților economiei naționale. 
Astăzi produce aparate de mă
sură și control, seule, dispozi
tive și matrițe de tehnicitate 
ridicată. Beneficiari ? toate în
treprinderile din țară. îmi spu-

neați eă în ’48 directorul con
ducea un colectiv de circa 600 
de oameni. Noi, numai in anul 
aeesta avem încadrați numai 
la eurșurile noastre de califi
care circa 1 000 de oameni. Ei 
vor intra în producție; la a- 
nul yom califica alții. Vorbind 
despre dinamică pot să vă 
spun că producția anului nați
onalizării o realizăm astăzi in
tr-o singură săptămină. §i nu 
ne oprim aici; în ac cat cinci
nal producția va crește d® 3,5 
ori pe șeama sporirii producti
vității muncii și a investițiilor.
« Vă referiți la noile con- 

•trucții ? C© problem» ridică a- 
cestea ?

— Singura problemă este a 
cadrelor. Vom avea hah noi, 
vom monta utilaje noi în ha le
le existente. Trei sferturi din 
produsele anului 1975 vor fi nai 
sau modernizate. Toate acestea 
reclamă cadre bine pregătite.

— Dar la nivel cotidian CQ 
probleme ați avut d© rezolvat 
ca director, astăzi ?

— Fiind sfirșit de lună tre
buia să vedem cum stăm cu 
îndeplinirea planului. Stăm 
bine I în această întreprindere 
socialistă din 1948 și pînă as
tăzi planul de producție a fost 
îndeplinit lună d© lună.

Este un succes și o garanție. 
O preluare în miini bune a u- 
nei ștafete peste generații, o 
ștafetă a unui colectiv harnic 
cane răspunde 
mandamentele 
de partid.

MiEncuM, c iUNia in,

ULTIMUL CARTUȘ : Sala Pala
tinul IL-u; 2u,,0)> a-aula (O-

I*. u,4u, H; l»,ju; ia, a) ,U) 
Luceaiarui (ore.e », u.W; u,.u; 
țț. l«,30. ÎL, .«odern (orele

Uinamo (ora 20,3»), LrâOina Mo- 
aern (ora 2»), Lraa.na Luceatarul 
(ora 20,1a).

AVEMLK1LE LUI BABUSCA • 
F»a»to1 ’’M> u-‘si 14' ‘«as; 
’ora' 20^’ “ ' Grădlna Capitol 

sulakis : Central (orele 1: U,3V; 18, 19,30). ‘ ’’
SAL.BAT1C1A AL.BA : Festival 

(orele »; H; u, 15; 17. 18. âlj> 
Gradina festival (ora 20).

HOMOUA Șl POAxOFELUk : 
huM!n»,'«Lle ’W5; li40; 1,: 

■nl^>VESfl/’iLE BEATR1CEI pot- 
,7 ' .Sc,la <or<!1* 11.W: H:

’ora' 2»),ii0; ao,^‘ <-ir*d>n. Select

București (orele ,.2O; U; 13.30; 1J;
fi’.- ,‘.l,i;or“ <orele ’•“; n.’»; u.«; 
țs, 10,15, 20,30), Grâdlna București 

20,151 * Arenele Romane (ora ZU, 15) •
din COPILĂRIE : 

Timpuri Noi (orele »—ao.ll In con- 
tinuare).

moment DE PLICTI
SEALA .- Doina (orele 11; 13,33;

B*‘lova <orel*
CIPRIAN PORUMBESCU ; Gri-1 

vița (orele 9; 12,30; 15; 19.30).
COPIII CĂPITANULUI GRANT : 

S 9: 11 16;
JS’JJ’ %8°h Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Aurora (ora 20).
18E°2O?MEA : Infritlrea <or«l© li;

PE ARIPILE VÎNTULUI : Gloria 
(orele 10; 14,30; 19). Flamura (o- 
rele io; 14,30; 19).

: Arta (orele 15,30; 18;
20.15) , Grădina Arta (ora 30).

CÎND LEGENDELE MOR : Ho
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 19,19; 
20.30), Melodia (orele •; litf: 13,30: 
16; 18,30; 30,45), Grădina Buze?* 
(ora 20.15). Gț-ădlna Tomis (ora
20.15) . Tomia (orele 9: 11.15; 13.30;
13.45; 19,15; 20.45).

BATRÎN’U BANDIȚI : Dacia
(erele I; n.is; 13.30: 18; 11,15;
20,38). A

ACÎ^ PISICA SALBATICA : 
BueegWbrele 15.43; 11; 20.45). Vol
ga (orele 9: U.ia. 13,30; 15,45:
18,13; 20.30), Grădina Bucegi (or$
20.15) .

VERONICA : Ferentari (orele 16; 
11; 20). Moșilor (orele 10; II; 20), 
Grădina Moșilor (ora 20.15).

FATA BATRtNA ; Unirea (orele 
16; 18.15; 20,18). Grădina Unirea 
(ora ?o,șo).

ELIBERAREA (șeniile IV-V) t 
Popular (orele 15,30; lfl).

CE SE ÎNTTMPLA DOCTORE : 
Lira (orele 15,30; 18: 20,30), Miori
ța (orele 9: 11,10; “ ”
20.15) , Grădina ’

TEQVIMSEH :
18; 20.15).

CU MÎINILE 
(orele 18; 18; ...

COWBOY : Drumul SărjJ «jrele 
15,30; 11: 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI t 
Giulești (orele 15,30; 19). Floreasca 
(orele 15,30; 19).

OMUL NU E SINGUR J Cosmos 
(oiele 15,30; 18; 20,15).

CLASA MUNCITOARE 
IN PARADIS ; Viitorul 
15,30; 18; 20.15).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR : 
Vitan (orele 15,30; 1»; 20,15).

ALFRED CEL MARE j C0tP©e©Ri 
(tM-elf 18 i 20, |«).

EU NU VAD, TU NU YQR- 
BESTL EL NU AUDE : Cringaii 
(orele 15,30: 18; 20.15).

DRUMUL SPRE VEST : Progre
sul (orele 15.30; 19: 20,15).

DOMNULUI -------------
DRAGOSTE; 
(ora 30).

FALSA LIRA DE AUR: 
10; 12; 14), STAN ȘI BRAN, RU
DELE NOASTRE (ora 14.30) ;
OMUL INVUlRUi (ora 18,30) : 
PROGRAM DE SCURT METRAJE 
DIN CUBA (I) — ora 20,30), Ci
nemateca ,,Union".

19.36; IMS: II; 
Lira (or» 30,15). 
Pacea (orele 1545;

curate î Munca
20b

MF.RQE
(orele

PROFESOR,
Grădina

CU
Vitan

(orele

prtzenț la vo- 
majore inițiate

C. VICTOR

ARADUL PE MII DE OSII
— Am stat la sediul jude

țean de partid două săptămîni, 
mărturisește Constantin Coșa, 
muncitor la Întreprinderea de 
vagoane Arad, Acolo, In acele 
nopți albe, am dezbătut pînă 
în ede mai mici amănunte 
planul naționalizării. In noap
tea de 10 spre 11 iunie am 
ascultat Comunicatul la postu
rile de radio, apoi am plecat 
la uzină. O mare parte din lo
cuitorii orașului trăiau deja 

. așteptarea actului naționaliză
rii. Grupuri de muncitori se 
îndreptau spre fabrica „Teba". 
Alții, împărțiți în pichete de 
cîte zece-doisprezece oameni, 
controlau căile de acces ale 
uzinei de vagoane, proprietate, 
încă, a societății „Astra“. Di
mineața eram din nou acolo, 
împreună cu delegația de 
muncitori. Cei cîțiva acționari 
au venit, le-am expus intenți
ile noastre, scopul și implica
țiile actului naționalizării. 
Era printre ei și un bătrînel 
îmbrăcat într-un costum ne
gru, cu o înfățișare vădit re
voltată. Asta ne-a măsurat din 
cap pînă-n picioare, ne-a vă
zut salopetele pline de moto
rină și a zis după aceea: „Mda. 
cred că astăzi se semnează 
actul de deces al industriei ro
mânești. Vă veți convinge și 
singuri. In două-trei luni vă 
veți convinge", 
după douăzeci și cinci de ani. 
frazele astea îmi răsună în u- 
rechi cu aceeași insistență în
șelătoare.

Se îndoiau de marcatul de 
conducător al clasei munci
toare — iată o mare iluzie. O

iluzie în spatele căreia însă se 
bănuia teama și resemnarea. 
Vizitez noile secții ale între
prinderii de vagoane Arad. 
Realitatea nu are nevoie de 
comentarii pentru că însăși 
existența ei este cea mai a- 
dîncă apologie a momentului 
11 iunie 1948.

Luați ca punct de referință 
anul 1948, an în care produc
ția Uzinei de vagoane a atins 
nivelul anului antebelic de 
maximă dezvoltare. Astăzi, la 
un sfert de veac distanți, in
vestițiile sînt de o sută de ori 
mai mari. Cele 11 hale exis
tente și-au mărit considerabil 
capacitatea și volumul de pro
ducție. Altele, au fost ridicate 
în ultimii 
suprafața 
prinderii, 
funcțiune 
nologice, rod al creației mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor de la I.V.A., s-au e- 
conomisit 10 milioane lei va-

ani, dublînd astfel 
productivă a între- 
Prin intrarea în 

a două noi linii teh-

Iută. în acești douăzeci și cinci 
de ani productivitatea muncii 
a crescut de peste cinci ori, 
producția globală de 25 de ori, 
s-au înregistrat și aplicat cî- 
teva mii de invenții, inovații 
și raționalizări. Anul acesta 
s-a construit o nouă hală de 
sculărie, un nou turn de apă, 
un nou pavilion administrativ. 
Viitorul apropiat va consemna 
construirea unor noi secții de 
forjă și turnătorie.

Uzina cu cei 5 000 de ute- 
ciști a devenit astfel una din 
porțile prin care marea indus
trie a Aradului contemporan 
se răsfrînge în lume. Iar dru
mul ei este drumul miilor de 
osii care străbat țara, meri
dianele și paralelele globului. 
Se unesc, se depărtează și se 
încrucișează într-un fel de ca
ligrafie emoționantă, într-un 
fel de scriitură al cărei cen
tru nodal este alfabetul de o- 
țel al orașului pa mii de osii.

PAVEL PERFIL

MIERCURI, 8 IUNIE 1973
Opera Română : MADAME BUT

TERFLY — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I, L, Qeraaiau" Co
media) : DULCEA PASĂRE A TI- 
NEHEflI — Qra 20; ($âU ȘtudiQ) *• 
CUJ I-E FRICA Ul VIRGINIA 
WOOLF* — ora 90: Teatrul „Lu- 
eiai Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Magureanu) : A 12-A NOAPTE — 
vra 20: Teatrul Giulești : COME
DIE CU OLTENI - ura 19.30: Tea
trul ..Ion Vasllescu-* : DOCTOR 
FARA VOIE - ora 19,30: Teatrul 
„c. Tănas.«“ (Sa'-a Savoy) . re
vista ARE CUVtNTUL — opa 
lâ.SO; (la Teatrul de vară Herăs
trău) : JOS PĂLĂRIA - ora 30: 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : PETER PAN - ora 17; (Sala 
Academia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI 
UN REGE NATAFLEȚ - ora 15; 
Ansamblul „Rapsodia Română*; 
MELEAGURI FERMECATE — ora j 
18,30: Circul .,Globus" : ARENA' 
’73 (Spectacol internat’ nai) — 
ora 19,30.

MIERCURI, 6 IUNIE 1973

Și astăzi.

PROGRAMUL X

9,00 Curs de limba engleză. 9.30 
De la Alfa la Omega. 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10,15 Ppm-plan : 
Gheorghe Duma — Erou al Mun
cii Socialiste. 10,40 Film serial : 
„Orașul negru". 11,45 La ordinea 
zilei. Azi, județul Mureș 12,00 
Revista literar-artisticâ. 13.09 Tele
jurnal. 15,30 Campionatele europe
ne de box — sferturi de finală 
(gala a III-a). 17.30 Curs de limba 
germană. 18.00 Telex. 18,15 Tehnic- 
Club. 18,30 Semnificații. 25 de ani 
de la crearea Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice ' din 
România. 18,55 Salutări din Sue
dia. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărî tor. 20,00 
Cîntecul săptăminii : „Tineri în 
tara tinereții". 20,05 Teleobiectiv. 
20,25 Telecinemateca. Ciclul „Fil
me mari" — genuri cinematografi
ce diferite". „Panică pe stradă". 
22,05 Patru ani de la instaurarea 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud. 22,25 24 de ore. Actualitatea 
sportivă.

PROGRAMUL n 4.

20.00 O viață pentru o idee : 
prof. Ioan Athanasiu. 20 30 Pro
gram de circ. 20,40 Agenda. 20.50 
Forțațiv ’73. 31,30 Bucureștiui ne
cunoscut. 21.50 Cîntece și focuri 
din diferite regiuni ale țării. 22,!0 
Roman-foileton : „Femeia în alb".
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Ginduri de recunoștință față de partid,
față de secretarul său general

• Harta obiectivelor social- 
economice a județului Bistrița- 
Năsăud s-a îmbogățit, marți, cu 
o nouă unitate — spitalul jude
țean din orașul Bistrița. Con
struit intr-un timp record și 
dotat cu cea mai modernă a- 
paratură, noul spital cu 700 de 
locuri creează cele mai bune 
condiții de diagnosticare și în
grijire a sănătății oamenilor 
muncii din această parte a țării.

Cu prilejul inaugurării noii 
unități sanitare, Comitetul ju-

dețean al P.C.R. și Consiliul 
popular județean Bistrița-Nă- 
săud au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Româr.. tovarășu
lui NICOLAE CEAUSESCU.

• Locuitorii comunei Corund. 
județul Harghita, au sărbă
torit 250 de ani de exis
tență a școlii din această loca
litate. întruniți la adunarea fes
tivă, prilejuită de acest eveni
ment. ei au adresat o telegra
mă Comitetului Central ai Par-

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit din partea lui IOS1P 
BROZ TITO, următoarea telegramă :

Vă- mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările 
călduroase pe care mi le-ați adresat cu prilejul zilei mele de 
naștere, împreună cu urările prietenești pentru progretui £ 
bunăstarea popoarelor iugoslave.

Este plăcut pentru mine să pot constata și cu acea: cri.e: 'ă 
prietenia iugoslavo-română și colaborarea in toate domenii.e 
relațiilor reciproce se dezvoltă cu succes. Sint încredințat câ 
interesele comune ale luptei pentru pace și colaborare interna
țională pe bază de egalitate, pentru socialism vor contribui și 
în viitor la înflorirea deplină a colaborări; de bună vecinătate 
dintre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica 
Socialistă România, dintre Uniunea Comur.:st;lor si mun
citoare din Iugoslavia și Partidul Comunist Rtmân și oameni 
muncii din România.

Doresc, dragă tovarășe Ceaușescu, să \ ă exprim cu areat pr:- 
lej și urările mele de fericire pentru dumneavoastră perscr.a. 
și de noi succese în munca de răspundere pentru înfăptuirea 
sarcinilor dezvoltării socialiste si prosperării in continuare a 
poporului prieten din Republica Socialistă România.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, președintele Consiliului N'ațiomi al 
Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, 
și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Conciliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, an tnmi< 
domnului avocat NGUYEN HLU THO, președintele Prezidiaiui 
Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, președintele Consiliului Consultativ al Republicii 
Vietnamului de Sud, și domnului arhitect HUYNH TAN PHAT. 
președintele Guvernuiui Revoluționar Provizoriu al ReRuMicii 
Vietnamului de Sud, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comun.»: Român, 
al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri si CoMiliul± 
Național al Frontului Unității Socialiste, ai popomlui r?mân >i 
al nostru personal, adresăm Excelențelor Voastre. Corni:?:-.-; 
Central al Frontului Național de Eliberare, Consiliului Cor.sj.- 
tativ, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și eroicei oooulatii sud-vietnameze. cele mai 
cordiale felicitări cu ocazia celei de-a patra aniversări a r.sti- 
tuirii Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republic;. Vietna
mului de Sud.

Crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu a: Republicii 
Vietnamului de Sud a marcat o etapa nouă, superioară. în -c-a 
forțelor patriotice, progresiste din Vietnamul de «ud pentru apă
rarea și afirmarea drepturilor naționale ale populației s-d- .?:- 
nameze, pentru adinei transformări to viața pelinca socială a 
țării.

Lupta plină de abnegație a bravului popor vietnamez a **on- 
stituit o ilustrare elocventă a faptului câ ni:: o forță din .-n-.e 
nu poate înfringemn popor hotărî: la-și apere f.mta naț.orXâ. 
demnitatea, dreptul sacru de a trăi liber si independent

România socialistă a salutat cu adinei satisfacție Încheierea 
Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii î." 
Vietnam ca pe o victorie istorică a poporului vietnamez, a cau
zei păcii si libertății popoarelor.

Ne exprimăm convingerea că Acordul realizat și aplicarea 
prevederilor lui'vor deschide calea spre o pace trainică, creînd 
condiții câ poporul vietnamez, celelalte popoare din Indochina, 
să-și poată consacra forțele și întreaga lor capacitate creatoare 
dezvoltării economico-ioclale, soluționării problemelor interne 
corespunzător voinței și aspirațiilor lor naționale, fără nici un 
amestec din afară.

Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Soclu.<:• 
România și poporul român își reafirmă și cu as^t prilej solida
ritatea militantă față de cauza dreapta a eroicului poper viet- 
namez, urîndu-i «ucc?» deplin In eforturile sale pentru constru
irea unei patrii libere și prospere, pentru dezvo?area democra
tică, de sine stătătoare, a Vietnamului de sud. pentru înfăptuirea 
reunlflcării țării.

Sîntem Încredințați că relațiile de prietenie frățească dintre 
popoarele român și vietnamez vor cunoaște o continuă dezvoltare 
In interesul lor reciproc, al unității tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, al cauzei păcii și progresului în întreaga lume.

tidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
exprimlnd cele mai calde mul
țumiri pentru grija și atenția 
permanentă pe care o manifestă 
pentru dezvoltarea școlilor din 
patria noastră, pentru îmbună
tățirea permanentă a bazei ma
teriale a școlii, a vieții și mun
cii cadrelor didactice.

• Recent, a avut loc ședința 
plenară a Consiliului Societății 
de Medicină Veterinară din Re
publica Socialistă România. Ex- 
primind atașamentul deplin față 
de polhiea mtțgnă și externa a 
partidului. călăuza sigură a po
porului nostru In făurirea 
României socialiste, participan- 
ții — medici veterinari dir în
treaga țară — au adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

PE
BziLEi

Pi

$:efa^ Aadrei.Tovarășul_____ _______ _
cre-ar al CX. al FCJL. a pr.- 
mi: pe tovarăș-.- Abdul Razak 
Al-Safi. membru al C-C. a. Par
tidului Comunist din Irak, șj 
Jalal Debag. redactor al ziarulu; 
comunist _Al-FYkx Al-Jadid*.

Sub eg;da Ccq^'.'-.ului Natiocal 
al Frontul Unității SoclaLr.e 
și Comitetului națxxnal de soli
daritate cu lupta Doporxu: 
vf.namez. mart după-anuazâ. 
a avut loc. la Clubul Uz-r.exe 
..RepubLca" tLn Capitală, o adu
nare fest/.-â consacrată cele: 
de-a patra anivenăr: a ocnsL- 
txiirli Guvemulu Revoluționar 
Prosnaoriu al Republ.e:: Vztoa- 
BiiM de Sud.

La adunare au partxxnt Las 
Van Luu. ambasadori Republi
cii Vietnamulu. de sud. Nguyen 
Da.-.g Hanh. ambasadml R D. 
Vietnam, membri ai celor două 
ambasade, numeroși muncitori, 
ingineri, tehnicieni si funcțio
nari.

Au luat covintul Ion Turcu. 
vicepreședinte a! Consiliului Na
țional al Frontului Unitătu So
cialiste. Coaatantin Paraschives- 
ej-Bâlăoeanu. vicepreședinte al 
Comitetului national de solidari
tate cu lupta pooorulu’ vietna
mez. și ambasadorul RetmW.ai 
Vietnamului ce Sud. Lam Van 
Luu.

Apoi a fost reprezentat un 
film documentar despre lupta 
eroică a patrioți’.or vietnamezi.

I EVENIMENT

A ll-a Conferință 
Internațională 
a Tineretului 
Cooperatist

La Casa de culturi din Sina
ia au început marți. lucrările 
celei de-a 2-a Conferințe inter
naționale a tineretului coopera
tist. manifestare organizată sub 
egida Alianței Cooperatiste 
teTiaționale (A.C.L).

în cuvintul de deschidere 
reuniunii, dr. S. K_ Saxena, 
rector al A.C.I . a mulțumit 
ga- zațnlor cooperatiste din Ro
mânia pentru contribuția la or
ganizarea aceste: importante 
manifestări rl a subliniat, tot
odată. aportul acestora la în
tărim mișcări: cooperatiste in
ternați anale.

Participant ii la conferință au 
fost apoi salutați de Ion Tra
ian Ștefănescu. prim-secretar 
al CC. al U.T.C. m:r.:$tru pen
tru probîemeie tineretului. Du
mitru Bejan. președ-.tele Cen- 
trocoop. si Constantin Neagu. 
președintele Coarilralu: popular 
al orașului Senara. Urind suc
ces deplin hxrărilor conferin
ței. vorbitor:’ ș;-*u exprimat 
convingerea câ ea va contribui 
la ma: buna cunoaștere a preo- 
r-pâ”ier «i activitât;: tineretu- 
!n. <fcn tirfle pamrpar.te. a 
reahzărilcr și «temțetor po- 
pcare?w lor. la totârirea rela’.i- 
:tor de colaborare si prietenie 
intre tinerii de pretutindent 
Reie-- -d rotol atriv al geocra- 
ției tnere ta soc-.eta:ea con
temporană vorbitor-; au subli
ma: că :de?a crmer.i continue 
a aportului r-neretuiui la lastaj-

In-
a 

di- 
or-

rarea unui climat de pace și 
cooperare, la eliminarea politi
cii de forță și amenințare cu 
forța, la stabilirea între state a 
unor raporturi noi. bazate pe 
respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, a e- 
ducării lui in spiritul acestor 
principii, constituie în România 
preocupările esențiale ale acti
vității statului și ale Partidului 
Comunist Român.

Cea de-a 2-a Conferință
temațională a tineretului coo
peratist reunește la lucrările 
sale reprezentanți ai organiza
țiilor cooperatiste din 19 țări, 
precum și reprezentanți ai unor 
organisme specializate ale 
O.N.U. : Organizația Internațio
nală a Muncit UNESCO și 
UNICEF.

Timp de cinci zile vor fi dez
bătute aspecte legate de căile 
și mijloacele de perfecționare 
profesională și de educare a 
tinerilor din mișcarea coopera-

in-

reparații, mecanici pentru in
dustria construcțiilor de mașini, 
elevi ai anilor 1. 2, 3, care s-au 
clasificat la etapa pe minister a 
acestui concurs. La sfîrșitul 
probelor au fost acordate celor 
27 de premianți, diplome și ca
douri. iar C.C. al U.T.C. a de
cernat 3 premii speciale pentru 
cea mai bună lucrare practică. 
Locurile I la meseriile amintite 
au fost ocupate de : Valentin 
Munteanu (Școala profesională 
Suceava, care a cîstigat si pre
miul special al C.C. al U.T.C.). 
Ion Moise (Școala profesională 
_1 Mai“-Ploiesti), Sandor Lu
dovic (Școala profesională 
Ai ud). Constantin Ștefan (Școa
la profesională a Fabricii de 
csii si boghiuri Balș), căruia i-a 
revenit si premiul social al 
C.C. al U.T.C.), Gheorghe Gur
gui Jueariu (Școala profesională 
a întreprinderii de metalurgie 
Cnjrtr). Petre Vasile (Școala 
prof?«;cnalâ .Progresul"-Brăi
la). Gheorghe Ion (Grupul șco
lar „^’.ectroputere"-Craiova), 
Nicola* Dus^cu rScnala profe
sională Zăroesti — Brasov), că
ruia i-a revenit <i nremiu1 spe
rai al C.C a! U.T.C.). Gheor- 
rhe Cetxriu rGruoul școlar al 
Uzinei de autoeamioane Brasov).

La Satu Mare, pe platoul din fața Monumentului ostașului ro
mân, a acut loc festivitatea de închidere a anului de pregătire 
militară pentru apărarea patriei pentru tinerii din întreprinderile 
fi liceele municipiului. Cele aproape 10 000 de uniforme albastre, 
reprezentantele a 31 de centre, au aplaudat cu căldură prezența, 
în mijlocul lor, a conducerii municipale de partid, a membrilorîn mijlocul lor. a conducerii municipale de 
Comitetului județean Satu Mare al U.T.C.

Jn acest an, drapelul de centru fruntaș pe 
rilor de la Liceul nr. 2.

zico-chimice comparabile cu ale 
celui fabricat in țări cu tradiție 
In acest domeniu. Introducerea 
lui in fabricație curentă va în
semna obținerea unui produs 
eu largi utilizări industriale și 
cu o valoare alimentară su
perioară.

județ a revenit tine-

EM. ISOPESCU

instructiv-oducative. căreia să-i 
revină, printre altele, rolul de 
coordonator al cercetării știin
țifice studențești, de animator 
In valorificarea pe multiple pla
nuri a creației folclorice.

SANDU D.

ADINA \TLEA

Elevii școlilor 
profesionale în concurs

La Gropul școlar al Uzinei de 
autocamioane Brașov s-a desfă
șurat timp de două zile (1—2 
Iunie) a doua ediție a Fazei re
publicane a concursului pe me
serii al elevilor din scofile pro
fesionale. Tntflnirea a reunh 
peste 100 de viitori strungari, 
electricieni de întreținere

rrimii oaspeți 
ai Costineștiulu

Președintele Partidului Comunist Luxemburghez, DOMI
NIQUE URBANY, a adresat COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
Vă mulțumesc din toată inima pentru felicitările transmise 

cu prilejul aniversării a 70 de ani.
Apreciez aceste felicitări ca o stimare a Partidului Comunist 

Luxemburghez, căruia i-am dedicat viața mea. si ca o expresie 
a internaționalismului proletar de nezdruncinat care leagă 
partidele noastre.

Președintele ConsiliuHii de Miniștri rl Republicii Socia
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primu
lui ministru al Regatului Hașemit al Iordaniei. ZAYD RTFAL, 
următoarea telegramă :

Numirea Excelenței Voastre In funcția de orim-ministru a. 
Regatului Hașemit al Iordaniei îmi oferă plăcutul orile; d- a 
vă adresa cordiale felicitări și cele mal bune urări de sănătate 
personală, de pace și prosperitate pentru poporul iordanian pri-

SPORT • SPORT • SPORT

Foto: R. VASILE

Pentru prima dată la noi în 
țară s-a obținut cazeinatul de so
diu — proteină solubilă, cu un 
grad mare de puritate și cu între
buințări multiple în conținutul 
produselor alimentare. Realiza
rea. înregistrată la întreprinde
rea pentru industrializarea lap
telui din Brăila, aparține unui 
colectiv de la Institutul poli
tehnic Galați, condus de confe
rențiar ing. Gheorghe Costin. 
Produsul obținut se prezintă 
sub formă de pulbere, avînd ca
racteristici organo-leptice șl fi-

Colocviul studenților 
folcloriști
il naț:oQa! al student 1- 
rișt- — găzduit anul a- 

Insts tutui pedagog:? 
i — s-a remarca: prin 
Lsâturi inedite față de 

edițiile precedent Prezența, a- 
lături de filolog:, a studențilcr 
de :a arhitectură, conservator si 
sociologie a marca: un »nceout 
de boa augur al cerce:ârilor 
in :er disciplinare. lărgind a-
ria de investigat**, vădind 
noi posibilități de cercetare 
și valorificare a culturii popu- 

Cercetâri’e de teren ră- 
linaare elementul 

__ ____ r ncteze contribuția 
deosebită a studenților la cu
noașterea valorilor spirituale 
ale poporului nostru, la punerea 
in I jminâ a unor dat? și fante 
inedite. Cîtev> lucrări s-au dis
tins prin funrționalîtatea ’.or. 
Studenții nu :uma; că au ctr- 
cetat. zene și locuri necunoscute 
încă din acest punct de vedere, 
dar au și indicat solutij optime 
pentru conservarea și introduce
rea In circuitul turistic a unora 
dintre monumentele culturii 
populare. S-au remarcat lucră
rile prezentate de studenții din 
Bacău, Baia Mare. Cluj și Pi
tești. ale studenților de la so
ciologie. arhitectură $1 conser
vator. încă un fapt. Actualul 
colocviu a fost In întregime o- 
pera studenților. Ei au fost or
ganizatori — și aici se cuvine 
un cuvînt de laudă gazdelor 
pentru efortul pe care l-au de
pus — ei au fost cei care au 
dezbătut, cu competență și a- 
plomb problemele puse în dis
cuție. în cadoul colocviului s-a 
propus și discutat înființarea 
— sub egida U.A.S.C.R. — a 
Societății studenților folcloriști, 
«ocietate cu sarcini complexe,

lare. 
mîn 
merit sâ

Numai o singura dată
O noutate deosebită, ne sem- 

na:ează horticultorii grădinii bo
ta ni.-e din Craiova, în serele că
reia a infjprit pentru prima dată 
agave. O asemenea plantă, ori
ei" a’.a din America Centrală, 
înflorește după o lungă perioadă 
de vegetație, numai o singură 
dară, \ga.e. rare pe întreg glo
bul însumează circa 300 de spe
cii. este o plantă suculentă din 
familia Amaryllidaceae. are 
frunze cărnoase, lungi de 80 
pină Ia 170 cm. si late de 10—15 
cin., cu marginile spinoase și 
virful prevăzut, de asemenea, 
cu un snin de culoare brună. 
In torurile de origine ea înflo
rește dună 10—20 de ani. In ță
rile nordice, m condiții de seră, 
după 40—100 de ani. După ce 
®e Încheie perioada de înflo- 
r -e si fructificare, părțile ae
riene ale plantei mor. iar din 
tulpina subterană cresc lăstari 
pentru reproducere. Această 
cjrioz-.tate florală face din gră
dină botanică craioveană un 
ounct de atracție deosebit în 
aceste zile.

D. R.

• Zona centrală a municipiu- 
lui Rm. Vllcea, supusă în ultima 
perioadă unor esențiale lucrări 
de modernizare, a infecrat în 
circuitul comercial complexul 
„Cozia**, cea mai mare unitate 
de acest fel din județ. Pe o 
suprafață comercială de aproa
pe 6 500 m.p. își desfășoară, ac
tivitatea 40 de raioane speciali
zate.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

ILIE NĂSTASE CIȘTIGATOR IA ROLAND GARROS

I.

Pe ecrane

Beatrice! 
Potter

producție a
regia :

Interpretează ansamblul Royal Ballet și The Royal Opera 
House Covent Garden.

Film distins cu Premiul Special al Juriului la Moscova, 1971.

studiourilor engleze. 
Reginald Mills.

Campionatele internaționale de tenis ale Franței 
s-au Încheiat ieri dupâ-amiază cu disputarea fina
lei probei de simplu bărbați, in care jucătorul 
român Ilie Nâstase a obținut un strălucit succes, 
lnvinglndu-i cu 4—3, 4—3, 4—0 pe cunoscutul tenis- 
man iugoslav Nikola Pi li ci. La acest turneu de 
mare prestigiu, care a reunit Întreaga elită a spor
tului alb în frunte cu americanii Stan Smith, Ar
thur Ashe și auatreiianul John Newcombe, cam
pionul român a demonstrat un joc de un exce
lent nivel tehnic, combinat cu o sclipitoare fante
zie. De remarcat câ in cele șapte partide susți
nute, în care i-a Învins pe rind pe chilianul Pinto 
Bravo, cehoslovacul Jiri Hrebec. vest-germanul 
Jurgen Fassbender, francezul Francois Jauffret. en
glezul Roger Taylor, americanul Tom Gorman și pe 
Nikola Pilici. Ilie Năstase nu a pierdut nici măcar 
un set. fapt rar întllnlt în marile concursuri.

Ciștigâtor anul trecut al „Marelui Premiu F.I.L.T.-’ 
și al turneului de la Forest Hills, linalist la Wim
bledon si învingător în numeroase alte concursuri 
Internationale. Ilie Năstase a cucerit ieri pentru 
prima oară în prodigioasa să carieră sportivă șl

mult ri vru tul t-tlu (neoficial) de eamp-.on T.cndiai 
pe zguri, cum ma; este denumit de -pec-.a~>t: în
vingătorul turneului de la Rc^r.r Garros.

Acest nou s-eces confirma rezultatele bune obți
nute de Lut Nâstase in actualul sezon (victocn 
In turneele de La Barcelona. Monte Carie Madr.d 
și Florența) și-l consacra drept unui dintre eet 
mai man terusmani ai lumii.

Finala de ieri a atras in tribunele tereau.u; cen
tral ai arenei Roland Garros peste ÎS tas de spec
tatori. Aceștia au aplaudat din nou măSastria iui 
Ilie Nâstase. care a dominat net parada neiâst.-- 
du-i nici o speranța de clstig redutabilului său 
adversar. Dună o cri și Jumătate de Joc. timp ir. 
care cei doi finalifti au practicat un tenis de ca
litate cu multe faze spectaculoase, cfcc-a:.. au 
consfințit victoria In trei seturi : S— 1, •—X 4—4 
a campionului român.

în zilele următoare. Die Nâstase va evolua pe 
terenurile de la Foro Italice Tn cadril eamr*ma
telor internaționale ale Italiei, o altă corr.penre 
de anverguri la cars sint prezer.t. sa., ter. sul- 
mondial.

„EUROPENELE" DE BOX
Toți cei trei pugiliști români, care au evoluat m prima gală 

a sferturilor de finală ale campionatelor europene de box de 
Ia Belgrad, au terminat învingători, calificindu-se pentru semi- 
finalele competiție

îa limitele categoriei cocoș. Toni'-Mircea, perseverent în atac 
si variat in lovituri. l-a Întrecut la Ddncte pe iugoslavul Ristici, 
care a fost și numărat In cea de-a doua reorizâ. în semifinale, 
Toni Mircea II va intilm oe polonezul Madej. Reprezentantul 
țârii noastre la categoria mijlocie. Alee Nftstac. a cistigat prin 
abandon. în repriza a Il-a. meciul susținut în comcxania lui 
Heimann (R.D Germană). în semifinale. Alee Năatac va în
crucișa mânușile cu francezui Gomez.

In afirșit. ia categoria grea. Ion Alexe a controlat in perma
nentă tat’lnitea cu pugi'.istul maghiar Edoca, obținind decizia 
cu 5—0. în continuare. Ion Alexe va avea, o misiune dificilă, 
urmlnd sâ-1 Intilnească în semifinale oe puternicul pugilist 
sovietic Ulianici.

în cel mai frumos meci al reuniunii. 1» categoria semiușoară. 
pogUittu] român Simion Cuțov l-a învins la puncte (decizia 
4—1) pe Vasili Soiomin (U.R.S.S.). Joi, In semifinale. Simion 
Cuțov il va intiln: pe Radiowaki (R.D. Germană). în limitele 
categoriei semi muscă, bulgarul Fuciadjiev a dispus la puncte de 
Ștefan Băiatu.

Finalele de gimnattică modernă

La București

Cea mai importantă 
competiție europeană 

de tir a anului

PENTATLONUL ATLETIC ȘCOLAR
Aflată la a cincea ediție a sa, 

competiția atletică a elevilor 
s-a soldat și de astădată cu un 
deplin succes. Remarcată ca o 
întrecere ce contribuie la dez
voltarea activității atletice, la 
stimularea tinerilor pentru 
practicarea acestui sport și 
prin aceasta la favorizarea des
coperirii de talente, de tineri 
dotați pentru performanță. Pen
tatlonul atletic școlar, compe
tiție inițiată și organizată de 
C.C. al U.T.C., vine s& comple
teze fericit programul activită
ții sportive de masă, ciștigîn- 
du-și un loc bine definit în 
mișcarea noastră sportivă. Un 
lucru pozitiv este și acela că de 
flecare dată finala se organi
zează într-un alt ora? (ordinea 
celor 5 ediții: Sibiu. Clmpulung- 
Mușcei, Cluj, Oradea $i acum, 
Galați), fâcînd, astfel, o bună 
și eficientă propagandă pentru 
pătrunderea atletismului.

La finală ediției ’73. desfă
șurată sîmbătă și duminică în 
orașul Galați, au participat 8 
echipe de băieți și 8 de fete, 
totalized 128 de concurenți. O 
primă performanță în istoria 
participării la finala Pentatlo
nului este aceea deținută de 
echipa de băieți’ a Liceului nr. 1 
din Timișoara (prof I. Popes
cu) ; este a 4-a ediție la câre 
participă, și — coincidență — de 
fiecare dată se situează pe lo
cul TT. Ar urma, desigur, re
zultatul obținut de echipa *’ 
ceului industria] de petrol 
Cimpina, care încă de anul tre
cut anunța performanța reali
zată anul acesta : locul tntîi la

băieți. în această victorie se
incorporează, bineînțeles,. și
munca profesorului-antrenor 
L. Henegaru. Aceleași aprecieri 
se cuvin și echipei de fete a 
Liceului „V. Alecsandrl" din 
Bacău (profesoară Fl. Iliescu), 
care, ca și cimpinenii, promiteau 
încă de anul trecut, dar 
văzut încununată ----1_
lauri anul acesta. In seria sur
prizelor includem performanța

și-au 
fruntea cu

Marginalii la o competiție
de masă valoroasă

Li
din

elevelor de la Liceul din comu
na Movila Miresii, județul Bră
ila, care au reușit să-și asigu
re prezența intr-o finală de an
vergură — obținlnd pină la ur
mă un merituos loc 4. foarte 
aproape clasată, după punctaj, 
de ocupantele primelor trei lo
curi — și demonstrind. cu e- 
locvență. că și elevii liceelor 
din mediul sătesc sint dotați și 
»int capabili de rezultate valo
roase. De altfel, aici, inimosul 
profesor de educație fizică. Ro
man Buzoianu. a creat un ade
vărat centru de atletism, 
in categoria surprizelor 
semnăm și nereușita tentativei 
de a ocupa primul loc a echi
pei feminine a Liceului nr. 2 
Oradea — campioana de anul 
trecut — care a venit cu aceeași 
formație, și a campioanei de 
anul trecut, la băieți. echipa

Tot
con-

Liceului 39 din București, cla
sată pe locul 4 ! Ejecu! In «ine. 
are și o altă fațetă: inseamr.ă 
câ concurența a fost mult ma: 
mare. Iar nivelul rezultatelor a 
crescut considerabil. A*estâ a- 
cesi lucru și valoarea rezultate
lor dobindite ia cele 5 probe 
de cei doi campioni individuali. 
Lascăr Constanuneacu (Liceu! 
industrial de petrol Cimpina) și 
Lucia Iepure (Liceul nr. 13 
Cluj) — ambii reușind perfor
manțe remarcabile, ivind In ve
dere caracterul de masă al com
petiției: prahoveanul a realizat, 
de cxemolu. 10.t la 100 m plat, 

în contrast cu aceste semn:fi
cații și aspecte pozitive, vine 
Încercarea responsabililor cu 
pregătirea echipelor Lleenlai 
nr. t (fete) si Liceului -V. Alee- 
sandri" (băieți), ambele din Ga
lați. de substituire și inducere 
In eroare a organizatorilor com
petiției: încâlcind regulile eti
cii sportive, gazdele au introdus 
In formații alțl sportivi, de va
loare mai ridicată, de la alte 
școli, din oraș, cu scopul de a-si 
adjudeca titlurile puse în joc, 
Sint acestea acte antiaportive, 
pe care le condamnăm și pen
tru eradicarea cărora, mai ales 
din competițiile de masă și mai 
ales pentru că nu e pentru pri
ma dată cind se Intimplâ a$a 
ceva, invităm ?ă se îa măsuri 
aspre.

Dincolo de toate acestea, fi
nala Pentatlonului atletic șco
lar. competiția in sine, rămine 
un succes, o realizare de va
loare și prestigiu.v. cabulea

Un sport în
Finalele Campionatelor repu

blicane de gimnastică modernă, 
desfășurate la lași, au prilejuit 
o frumoasă și reușită demon
strație a sportuluL grației și ar
moniei. Timp de două zile, pes
te 100 de concurente și-au dis
putat sansele la probele rezer
vate categoriilor L II și ma
estre.

Mai Iutii au Intrat In concurs 
tinerele gimnaste de categoria 
a H-a (48 la număr). Am isis- 
tat la o dispută pasionantă in
tre reprezentantele echipelor 
bucureștene. Școala sportivă, nr. 
2. Școala soortivă Viitorul-. 
Liceul nr. 35 și Clubul sportiv 
școlar. Victoria a revenit gim
nastelor de la Școala sportivă 
nr. 2. care au acumulat 80.75 
puncte, iar pe locul secund s-a 
clasat echipa Școlii sportive 
„Viitorul**, cu 76^0 puncte Con
cursul individual a fost domi
nat de elevele Mihaela Tîrno- 
veanu și Cristina Sima (Șc. 
sportivă nr. 2), care au reținut 
atentla prin reușitele exerciții 
prezentate, prin precizie și sen
sibilitate. Ele au realizat ace
lași punctaj ; 27.45,

Echipa Școlii sportive nr. 2 
București (prof. Ileana Iosif) a 
dominat și întrecerile rezervate 
categoriei 1, prezentînd o suită 
de exerciții dinamice, cu ele
mente tehnice de mare dificul
tate. cu un acompaniament mu
zical (Rozalia Rosman) Dlăcut. 
culegînd aplauzele spectatorilor 
și cele mai bune note. A ocupnt 
primul loc, cu 128.15 puncte, 
fiind urmată în clasament de 
formațiile Școlii sportive nr. 1 
București, cu 122,15 puncte și 
Unirea Iași, cu 121.15 puncte. 
O evoluție promițătoare au avui 
și componentele echinelor ,.U* 
Ciul, Universitatea T-mișoâro 
si ale Școlii sportive Ploiești, 
în evident progres față de edi-

ascensiune
ția de anul trecut a campiona
telor. La individual, pe primul 
loc s-a clasat tînăra gimnastă 
Mioara Cozia (S.S.E nr. 2 
București), cu 44.45 puncte, ur
mată de Elena State (Ș.S.E. nr. 
2) cu 43,75 puncte, Eliza Pavel 
(Clubul sportiv școlar) cu 42.60 
puncte.

întrecerea maestrelor a fost 
urmărită cu interes de specta
tori, care au marcat cu vii a- 
plauze frumoasele 
gimnastelor de la 
Școala sportivă nr. 
Pe prim plan s-au 
trei? Maria Preda 
Șerbănesvu, componente ale lo
tului republican. El? s-au re
marcat prin execuțiile specta
culoase și de un bun nivel teh
nic, ocupînd. de altfel, primele 
două locuri în clasamentul fi
nal.

exerciții ale
I.E.F.S. și
2 București 
situat mies- 
și Sabina

IRINA ȚONEA

Începînd de mîine. Capitala 
țării noastre găzduiește cea de-a 
NVI-a ediție a tradiționalelor 
Campionate internaționale de 
tir ale României. E o competi
ție de anvergură, la care și-au 
ar.unțat participarea trăgători 
din 19 țări, printre care întllnirn 
campioni olimpici, mondiali și 
europeni. Astfel, vor *sosi pentru 
a se întrece pe poligonul Tunari 
sportivi din Albania, Bulgaria. 
Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. Co
rtină. Elveția, Franța. Grecia. 
Italia. Iugoslavia, Anglia, Polo
nia, Spania. Turcia, Ungaria, 
R. F. Germania. U.R.S.S. si 
România. Considerat cel mai 
mare concurs al anului și des
chis tuturor fed°rațiilor afiliate 
la Uniunea Internațională de 
Tir. la această reuniune vor 
participa circa 250 concurenți 
străini și 120 de țlntașl români. 
Primilor clasați li se vor acorda 
titlu! de campioni ai României 
și medalia de aur, iar pentru 
locurile ÎI și Ui, medalii de ar
gint șl bronz. Câștigătorilor pro
belor de armă liberă culcat si 
talere șanț, li se vor decerna 
cupel? challenge .,Iosif Sîrbu“ 
și ..Marele premiu Carnali**.

Festivitatea d° deschidere a 
concursului va avea loc mîinr 
7 iunie, la ora 8, la poligonul* 
Tunari, după care vor urme
probele de piîscă liberă 60 f
culcat, pistol liber 60 f seniori 
si juniori, si talere șanț 
În continuare, vineri, 
și duminică, începînd 
orele 8,00 vor avea loc 
rile la celelalte probe.

100 buc 
sîmbătă 
de la 

întrece-

GABRIEL FLOREA

Vom vedea, pe micul ecran, meciul
Finlanda - R. D. Germană?

Televiziunea face eforturi lâudabi.'p să ofere amatorilor d 
sport emisiuni și transmisiuni directe de la cele mai important 
competiții, cu predilecție de la cele în care sint angrenați r 
sportivii români. Săptămîna aceasta e foarte bogată în asemenea 
manifestări. Telespectatorii au fost, astfel, înștiințați asupra 
transmisiunilor de la Campionatele europene de box ce se 
desfășoară ia Belgrad. Dar în programul competițional al săp- 
tăminii figurează și alte confruntări de mare anvergură și in
teres : Finala de la Roland Garros dintre compatriotul nostru 
Ilie Năstase și iugoslavul Pilici și meciul d? fotbal Finlanda — 
R.D. Germană de la Tampere al cărui rezultat, precum și evo
luția celor două echipe de fotbal cu care avem de susținut par 
tide decisive în preliminariile C.M. de fotbal, ne interesează în 
mod direct și plenar, dar care n-au fosi prevăzute în progra
me. întrucît finala de tenis este, deja, un fapt depășit, ceea c? 
ne rămîne este să întrebăm în numele cititorilor si telespectato
rilor : vom putea viziona, totuși, astăzi, pe micul ecran meciul de 
fotbal Finlanda — R.D. Germană ?



Forța de neînvins 
a unei cauze drepte de peste hotare

Cu patru ani în urmă, telexu
rile agențiilor de presă ne-au 
adus o informație bogată în 
semnificații j crearea Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
Am văzut, mai tirziu, un 
film care a consemnat eveni
mentul de la 6 iunie 1969, eve
niment ce exprima intrarea 
luptei populației sud-vietna- 
meze într-o etapă nouă, su
perioară. Congresul desfășu
rat pe teritoriul eliberat. în
tr-o zonă în care viața locui
torilor dobîndea noi trăsături, 
reflecta marile biruințe obți
nute de forțele populare, in
vincibilitatea unui popor care 
luptă pentru a-și apăra ființa 
națională, dreptul de a fi stă- 
pîn pe destinele sale, de a se 
dezvolta liber, potrivit voinței 
suverane, Făurirea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu repre
zenta un act în conformitate cu 
aspirațiile autentice ale milioa
nelor de locuitori ai acestei țări 
insingerate de un crud război.

Au trecut patru ani și întrea
ga evoluție a evenimentelor 
certifică însemnătatea momen
tului din iunie 1969. Guvernul 
Revoluționar Provizoriu s-a do
vedit a fi exponentul legitim al 
populației sud-vietnameze iar 
prestigiul său a atins cote im
presionante. Nici ofensivele mi
litare ale intervenționiștilor 
străni și ale saigonezilor, nici 
diversiunile la care au recurs 
specialiștii „războiului psiholo
gic* n-au izbutit să modifice o 
realitate incontestabilă : G-R-P 
se bucură de spriiinul maselor 
populare, politica sa răspunde 
speranțelor și așteptărilor celor 
mulți care din Delta Mekongu- 
lui și pînă pe Platourile înalte, 
din așezările de pe coastă și 
pînă în Saigonul efervescent, 
năzuiesc Ja o existentă demnă, 
liberă. Politica de forță, esca
lada periculoasă la care a recurs 
Washingtonul, nu au putut să 
oprească progresul continuu al 
forțelor patriotice. Aventurile 
militare au dus pe promotorii 
lor în impas.

încheierea acordului privind 
încetarea războiului și restabi
lirea păcii în Vietnam repre
zintă o strălucită biruință a po
porului vietnamez. S-a dovedit, 
astfel, că pe calea armelor nu 
poate fi învins un popor care 
își apără drepturile sale sacre, 
independența și libertatea. Do* 
cumentul care ' pune capăt răz
boiului pe pămîntul vietnamez 
poartă semnătura reprezentan
ților Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud. Se certifica în a
cest mod, încă o dată, pe plan 
internațional forța* și prestigiul 
G.R.P. — exponent autorizat al 
populației sud-vietnameze. De 
altfel, în- momentul in care 
acordul a intrat în vigoare pe 
întregul teritoriu al Vitnamului 
de sud milioane de oameni au 
arborat drapelul G.R.P. Era o 
mărturisire spontană a atașa
mentului lor față de o cauză 
dreaptă, hotărîrea de a lupta 
Pînă la victoria finală.

Patru ani 
de la crearea 

Guvernului 
Revoluționar 
Provizoriu 

al Republicii 
Vietnamului 

de Sud

Acordul de la Paris înseam
nă un mare succes al poporului 
vietnamez deoarece el pune 
capăt prezenței trupelor străine 
pe pămîntul patriei sale. Inter- 
venționiștii după ce au gustat 
din cupa amară a infringerilor 
au fost nevoiti să se retragă.

tului Național de Eliberare și 
al Consiliului Consultativ al 
Republicii Vietnamului de sud, 
„din cauza manevrelor și ac
țiunilor forțelor agresiunii 
sțrăine și grupărilor reacționare 
din interior, în Vietnamul de 
sud nu există încă o pace ade
vărată și problema eliberării 
naționale se află, în continuare, 
la ordinea zile*'. Nguyen Huu 
Tho arăta că în etapa actuală 
sarcina fundamentală a popu
lației și a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud constă in a 
întări unitatea lor, în a milita 
pentru indeplinirea deplină a 
acordului de la Paris, a apăra 
regiunile eliberate și a desfă
șura in aceste regiuni munca de 
construcție, a înainta in direc
ția edificării unui Vietnam de 
sud pașnic, ndependent și de
mocratic și a reuni fi că rii paș
nice a patriei.

Poporul roman, care s-a situat 
neabătut de partea poporului

Locuitorii din satul Co To reconstruindu-și casele distruse in
timpul războiului.

Din păcate, intrarea în vi
goare a acordurilor n-a repre
zentat, în același timp, o veri
tabila pace, o deplină încetare 
a focului. Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud. ca și R.D. 
Vietnam, și-au îndeplinit cu 
exemplară precizie angajamen
tele asumate. Nu același lucru 
Se poate afirma și despre par
tea americano-saigoneză. A
ceastă parte continuă să violeze 
flagrant prevederile acordului. 
Saigonezii au desfășurat opera
țiuni militare împotriva zonei 
eliberate. refuză să elibereze mii 
și mii de patrioți, intensifică 
represiunile antidemocratice
pentru a împiedica normalizarea 
și a zădărnici efortul de recon
ciliere națională. Atitudinea re
gimului lui Thieu este de na
tură să împiedice traducerea in 
viață a prevederilor acordului 
semnat la Paris. După cum sub
linia Nguyen Huu Tho. preșe
dintele Prezidiului C.C. al Fron

vietnamez, care și-a manifestat 
deplina sa solidaritate cu eauza 
sa dreaptă șl a sprijinit-o activ 
— material, moral și politic — 
se pronunță pentru aplicarea 
scrupuloasă a acordului de la 
Paris, pentru respectarea lega
lității internaționale, a dreptu
lui populației sud-vietnameze la 
o dezvoltare potrivit voinței sale 
suverane, de a păși nestingherit 
pe calea progresului economic 
și social, fără nici un amestec 
din afară. Aniversarea consti
tuirii Guvernului Revoluționar 
Provizoriu ai Republicii Viet
namului de sud reprezintă un 
nou prilej pentru opinia publică 
din țara noastră de a exprima 
sprijinul său față de poziția 
constructivă a forțelor patrio
tice sud-vietnameze. de a afir
ma deplina «oMdaritate cu lupta 
lo si încrederea fermi ia tri
umful cauzei joste pentrj care 
militează.

M. RAMURA

Reuniunea de la Helsinki
Reuniunea multilaterală de la Helsinki și-a continuat 

activitatea în grupuri de lucru, în vederea definitivării do
cumentelor pentru conferință. <

ln cadrul dezbaterilor cu 
privire la organizarea lucră
rilor conferinței, grupul de lu
cru respectiv a hotărît, la pro
punerea delegației române, ca 
secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite să fie

Declarația 
Ministerului 

Informațiilor 
și al Propagandei 

al G.R.U.N.C.
După cum relatează agenția 

khmeră de informații, Ministe
rul Informațiilor și al Propa
gandei al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei 
(G.R.L.N.C.) a dat publicității 
o declarație în care, coudamnind 
uneltirile regimului de la Pnom 
Penh și ale aliaților acestuia 
împotriva poporului cambodgian, 
reafirmă că Frontul Unit Na
țional al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
G-R-U-N.C., și forțele armate 
de eliberare națională nu vor 
stabili contacte, nu vor nego
cia și nu vor ajunge la nici un 
compromis cu regimul trădător 
lonnolkt

Declarația demască manevre
le frauduloase ale regimului de 
la Pnom Penh — -are a lansat 
zvonuri potrivit căra--* ar fi e
x istat contacte și negocieri suc
cesive Intre reprezentanții re
gimului lui Lon No» si cei ai 
populației care se opune a^stai 
regim In întreaga țară — si s b- 
liniază că F.U.N.G- GRX.X C.

ibe-ra-e

is

Fo

și forțele armate de 
naționala nu au avu 
nu vor avea •ici un 
regimul antinațional 
al lui Lon Noi, câ : 
gocia și nu -or aju 
un iompromi« cu ar 
țeîe patriotice khme*

lupta menită să scoată 
străine dia țară, sâ răs- 
rcgftMl tndfelDr

Pe*h să realizeze ?po 
.^r«a F.U.N.C. și GKUNC, 
.budgie cu adevărat, inde- 
ră. neutră, pașnică, de

baza

.ele

morrată si prosperă, pe 
integrității teritoriale a acestei 
țări — se arată In declarație.

MANIFESTĂRI 

ROMÂNEȘTI 

EA BOCHUM
manifestărilor ro
la Bochum, la 5

ln cadrul 
mânești de .
iunie, au inceput lucrările u
nui colocviu științific româ- 
no—vest-german pe teme ale 
dezvoltării culturii și rela
țiilor culturale dintre Româ
nia și Republica Federală 
Germania, la care participă 
o delegație de specialiști ro
mâni, formată din profesorii 
universitari Virgil Vătășianu, 
Constantin Nicuță, Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, Camil 
Mureșan, Romul Munteanu, 
Vasile Arvinte și conf. dr. 
Grigore Brincuși.

în după-amiaza aceleiași 
zile, Constantin Stoica, ad
junctul șefului secției eco
nomice a Ambasadei române 
din R.F.G., *a conferențiat, in 
sala Camerei de industrie și 
comerț din Bochum, pe tema 
„Relațiile de cooperare eco
nomică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Federală Germania". Au par
ticipat oameni de afaceri și 
specialiști din regiunea Ruhr- 
ului.

ln cursul după-amiezii, au 
avut loc manifestări cultural- 
artistice și sportive.

■
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ORIENTUL

R.P. POLONA : 
la Institutul de 
din Varșovia
macheta unui 

locuințe

Studenti de 
arhitectură 
construind 

cartier de Suedia
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APROPIAT
Reuniune libanezo-palestiniană • Pagubele

suferite de Liban in cursul recentelor incidente

COMITETUL MIXT libane- 
zo-palestinian, însărcinat cu 
supravegherea aplicării acordu
lui survenit intre cele două 
părți după incidentele din pri
ma jumătate a lunii mai. a avut 
o nouă reuniune, desfășurata 
sub conducerea premierului 
Amin Hafez. La sfîrșitul con
vorbirilor, șeful guvernului li
banez a declarat că acestea s-au 
desfășurat într-o atmosfera con
structivă 
convenit 
aspecte 
anterior,
că relațiile dintre 
părți evoluează în 
mai pozitiv.

Aceste pierderi au fost înregis
trate, în special, în domeniile 
industriei, turismului și tranzi
tului. La aeroportul internațio
nal din Beirut au fost înregis
trate pagube evaluate la 13 mi
lioane de lire.

și a menționat că s-a 
asupra anulării unor 
ale măsurilor adoptate 
Totodată, el a arătat 

cele două 
modul cel

Anwar Sadat 
a vizitat forțele 

armate egiptene 
din Port Said

SUFERITE 
recentelor

PIERDERILE 
de Liban în cursul 
incidente dintre armată și or
ganizațiile palestiniene ampla
sate pe teritoriul său se ridică 
la 200 milioane de lire libaneze 
— scrie ziarul „Al Hayat", din 
Beirut, reluat de agenția MEN.

Președintele R.A. Egipt, 
Anwar Sadat, a făcut o vizită 
forțelor armate egiptene din 
Port Said, oraș situat la in
trarea în Canalul de Suez — 
relatează agenția M.E.N. In 
continuare, șeful statului a 
trecut în Sinai, unde a in
spectat avanposturile egiptene 
și trupele terestre, maritime 
și aeriene.

invitat ca oaspete de onoare 
la deschidere. De asemenea, 
s-a convenit ca organizațiile 
internaționale competente să 
poată fi consultate de către 
organele de lucru ale confe
rinței, în faza a doua a a
cesteia, asupra diferitelor pro
bleme de pe ordinea de zi. 

. în ședința de marți, au fost 
adoptate în formă definitivă 
regulile de procedură pentru 
desfășurarea conferinței.

Convorbiri chino — 
nord - vietnameze

• LA PEKIN au avut loc, 
marți, convorbiri ale conducăto
rilor de partid și de stat chi
nezi în frunte cu Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, premier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
cu delegația de partid și guver
namentală vietnameză condusă 
de Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, și Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.V., prim- 
ministru al guvernului R.D. 
Vietnam, care se află în vizită 
oficială de prietenie în capitala 
chineză.

Convorbirile, menționează a
genția China Nouă, s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie revoluționară și unitate 
militantă.

• AGENȚIA TASS transmi
te că guvernul sovietic a numit 
o comisie in vederea cercetării 
cauzelor care * au determinat 
prăbușirea avionului sovietic 
„Tu-144", în apropiereea aero
portului Le Bourget. Comisia 
este condusă de Leonid Smiir- 
nov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

SESIUNEA 
C. A. E. R.

. La Praga s-au deschis lu
crările sesiunii a XXVII-a 
a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La lucrări participă dele
gații din R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, Cuba, R.S.F* 
Iugoslavia, R.P. Mongolă, 
R.D.G., R.P. Polonă. Repu
blica Socialistă Romania, 
R.P. Ungară, U.R.S.S. In ca
litate de observatori partici
pă reprezentanți ai R.P.D. 
Coreene.

Delegația romană este con
dusă de tovarășul lon Gheor- 
ghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri.

în programul lucrărilor 
sesiunii a XXVIl-a a 
C.A.E.R., care va dura pînă 
la 8 iunie, sînt înscrise, ln 
primul rînd, probleme ale 
planificării, ale industriei 
constructoare de mașipi și 
Industriei ușoare, ile apă
rării mediului ambiant.

CONVORBIRILE 

INTERYEMENITE
în cursul unei convorbiri cu 

corespondentul agenției M.E.N 
la Sanaa, ministrul nord-yeme- 
nit al informațiilor, Ahmed Al 
Dahmash, a arătat că țara sa 
se pronunță pentru continuarea 
convorbirilor interyemenite și, 
în special, a lucrărilor comite
telor însărcinate cu aplicarea 
acordului privind unificarea 
R.A. Yemen și R.D.P. a Yeme
nului. El a făcut această .decla
rație după reuniunile comune 
ale Consiliului Republican șl 
guvernului nord-yemenit, con
sacrate examinării situației 
create ca urmare a incidentelor 
din zona Beida și a asasinării 
lui Mohamed Aii Osman, unul 
din cei trei membri ai Consiliu
lui Republican.

Cu același prilej, ministrul 
informațiilor a confirmat că 
reuniunile respective s-au în
cheiat prin adoptarea unor im
portante măsuri de securitate.

N. A. T. 0.
£ w vtara

Keflavik ?

„ATMOSFERĂ NERVOASĂ"

LA BURSELE DE SCHIMB
Cursul dolarului a înregistrat, marți, la redeschiderea prin

cipalelor burse de devize occidentale, o nouă scădere accele
rată în raport cu celelalte monede, consemnînd neîncrederea 
care continuă să se manifeste de mai multă vreme în moneda 
americană. Atmosfera de la bursele de schimb, caracterizată 
drept „nervoasă", dar activă in ce privește volumul tranzacțiilor 
realizate, continuă, de fapt, starea de spirit manifestată de la 
începutul actualei crize monetare internaționale. După declinurile 
pronunțate înregistrate luni, această tendință a continuat marți, 
cursul dolarului scăzînd la Frankfurt pe Main, de pildă, de la 
2,61 la 2,57—2,55 mărci. La Londra, paritatea sa a fost de 2,59 
dolari pentru o liră, față de 2,58 în ziua precedentă, în timp ce 
la Paris cursul s-a fixat în jurul a 4,17 franci pentru un dolar, 
față de 4,20 ln ziua precedentă. Concomitent, a continuat feno
menul creșterii spectaculoase a prețului aurului — devenit o 
regulă generală în condițiile declinului substanțial al dolarului 
american.

Astfel, la Londra s-a înregistrat cifra record de 130 dolari 
uncia, ca o continuare a progresiei vertiginoase înregistrate 
marți pentru a cincea zi consecutiv. Prețul metalului prețios 
depășește, astfel, de peste trei ori prețul oficial, fixat la 42,22 
dolari uncia, și consemnetază încă o dată valoarea de refugiu 
pe care o reprezintă aurul în rhomentele de neîncredere în 
moneda americană.
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Adunare consacrată 
prieteniei 

sovieto-române
• Cu prprjp aniversării_ , . - - a

15 ani de la crearea Asociației 
de prietenie sovieto-române 
(A.P.S.R.), filiala din Novgorod 
a Asociației a organizat o adu
nare publică la care au luat 
cuvintul l. F. Fiodorov, secre
tar doi al Comitetului regional 
Novgorod al P.C.U.S.. pre
ședintele filialei A.P.S.R. din 
regiune, precum și reprezen
tanți ai opiniei publice, care au 
evidențiat realizările obținute 
de poporul român. împărtășind 
din impresiile culese in timpul 
călătoriilor in țara noastră.

în încheiere a rostit o alocu
țiune Gheorghe Badrus. amba
sadorul României ln U.R.S.S.

• Ambasadorul României in 
U.R.S.S.. Gheorghe Badrus, a 
remis in dar Bibliotecii regio
nale din Novgorod un lot de 
cărți literare, politice, științifi
ce și tehnice românești.

Protocol 
româno-cehoslovac

• LA PRAGA a fost semnat, 
marți, protocolul privind dez
voltarea colaborării în domțniul 
tehnico-științific dintre Consi
liul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor din România și 
Societatea tehnico-științifică ce
hoslovacă. Documentul prevede 
schimburi de informații, docu
mentație, vizite reciproce pen-

tru documentarea specialiștilor 
din domeniul științei și tehnicii. Șahinșahul Iranului 

în vizită la Sofia

• Ministerul Educației și ln- 
cățâmîntului al Republicii Socia
liste România a oferit In dai 
Institutului de Geografie al Aca
demiei d* Științe a Republicii 
Cuba un autoturism de teren 
„ARO“t ce urmează să fie folo
sit de Departamentul de Speolo
gie al Academiei. Cu acest pri
lej, a avut loc o solemnitate, in 
cadrul căreia au rostit scurte 
alocuțiuni Leovigilao Fernandez 
Chaviano, ' ’
Academiei __ , _
lonescu, ambasadorul României 
la Havana. Au participat oameni 
de știință, cercetători cubanezi și 
români, membri ai celei de-a 
doua expediții speologice in 
provinciile orientale ale Cubei-

• MARȚI, LA PRINZ, a sosit 
la Sofia Șahinșahul Panului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, care face o vizită oficia
lă in Bulgaria, la invitația lui 
Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Stat. La aeroport, 
oaspetele iranian și persoanele 
care îl însoțesc au fost întâmpi
nați de Todor Jivkov și de alte 
persoane oficiale.

secretar general al 
cubaneze, și Petre

• GUVERNUL JAPONEZ a 
declarat ziua de 5 iunie „Ziua 
fără automobile" 
marca, și în acest 
mondială a mediului ___
în același timp, pentru a des
curaja răspîndirea excesivă a 
deșeurilor — in special a ace
lora din hîrtie — s-a adoptat 
un program de cooperare cu 
magazinele specializate.

pentru a 
fel, Ziua 

ambiant

"România, țara latină0
suiiă de reportaje apărute in presa belgiana

In trei din numerele recent apărute, cotidianul de mare ti
raj „Le Journal et Independance". din Charleroi, publică, sub 
titlul „România, țară latină", o suită de ample reportaje despre 
țara noastră. Publicistul Jacques Guyaux, sub a cărui semnătură 
au apărut reportajele, abordează unele aspecte vizînd trecutul 
îndepărtat al poporului nostru, temperamentul degajat si ospi
talier al, românilor, frumusețile naturale ale țârii, valorile cul
turale și spirituale ale României contemporane. Ultimul din cele 
trei reportaje, purtînd subtitlul „București, în cercul său de pă
duri și de lacuri", prezintă cititorilor realități bucureștene în
cărcate de farmec, aspecte din viața in plina înnoire a Capitalei 
noastre.
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vocația
muncii pașnice

tromoșii lor, legen
darii vikingi, se lă
saseră 
tru totdeauna 
irezistibila
□ mă-iIo-, 

le străbătuseră in lung 
vestitele lor corăbii.
pentru nave și marină rit a vi
kingilor s-a transmis din gene
rație in generație, fiind moște
nirea cea mai de preț pe care 
au lăsat-o urmașilor-lor. „Nor
dicii" - norvegieni, danezi, 
suedezi - sînt cunoscuți ca ex- 
celenți marinari și constructori de 
nave. Această chemare a avut, 
desigur, și o componentă poetică 
în perioada arhaică, cînd marea 
era un imperiu al necunoscutu
lui și aventurii, dar, pe măsură 
ce omul și societatea evolua, 
tentația mării se baza din ce in 
ce mai mult pe argumente 
practice. Marea devenea un 
drum de legătură, o cale a 
schimburilor economice și cultu
rale între popoare. Această moș
tenire este deosebit de vizibilă 
în Suedia, care ocupă în prezent 
locul al treilea în lume, după 
japonia și Marea Briianie în 
construcțiile de nave. Șantierele 
navale suedeze produc anual 
zeci și sute de vase de toate

seduși pen- 
de 

chemare 
pe care 

și lat cu 
Pasiunea

favorabile, Suedia dispunînd 
materiile prime necesare atît 
perioada veche — lemnul — 
și în cea modernă — fierul. 
altfel, economia suedeză a

categoriile, inclusiv giganți mi- 
neralieri și petrolieri de peste 
200 000 de tone. Locul important 
pe care această ramura îl deține 
in economia suedeză reiese și 
din faptul că aproximativ 90 la 
sută din producția de nave ia 
drumul exportului. Condițiile 
pentru dezvoltarea acestei ra
muri au fost, de altfel, deosebit 
de 
de 
în 
cit 
De
fost edificată în cea mai mare 
parte pe exploatarea și valori
ficarea intensiva a lemnului și 
minereului de fier. După cum se 
știe, mai bine de jumătate din 
teritoriul suedez este acoperit de 
păduri. Această imensă masă de 
„aur verde" a constituit baza 
puternicei industrii a lemnului, 
celulozei și hîrtiei existente în 
Suedia, care deține nu mai pu
țin de 15 la sută din exporturile 
mondiale la acest capitol. Suedia 
modernă, care se numără azi 
printre statele avansate, își da
torează însă dezvoltarea în cea 
mai mare măsură valorificării 
bogatelor sale resurse de mine
reu de fier. „Swedish steel" - 
oțel suedez - marcă de renume

mondial, gravată pe produse de 
utilltatea cea mai diversă, este 
fără îndoială simbolul cel mai 
elocvent al gradului de tehnici
tate al industriei suedeze, al pri
ceperii și măiestriei muncitorilor 
și specialiștilor suedezi în acest 
domeniu. înaltul nivel de dezvol
tare a siderurgiei își are expli
cația in tradițiile îndelungate de 
care această ramură dispune in 
Suedia. Primele cuptoare și to
pitorii de minereu au apărut pe 
aceste meleaguri încă din seco
lul al 17-lea, Suedia cunoscînd 
apoi un fel de a doua „epocă 
a fierului". Cită vreme oțelul 
s-a produs pe bază de mangal, 
adică inclusiv pînă în secolul 
trecut, suedezii au fost chiar cei 
mai mari producători mondiali 
de oțel. Odată cu descoperirea 
tehnologiei de producere a coc
sului, Suedia, care nu dispunea 
de cărbune cocsificabil, a tre
buit să cedeze locul prim la 
capitolul volumului producției 
concentrîndu-se asupra îmbună
tățirii continue a calității și pro- 
filîndu-și producția pe oțelurile 
speciale, de mare duritate. In 
același timp a început dezvolta
rea puternică a ramurilor prelu
crătoare, îndeosebi a construc
țiilor de mașini și navale. Astfel,

Piața Sergei 
alături de Stockholm au apărut 
și s-au dezvoltat centre indus
triale de renume ca Malmd (con
strucții navale), Goteborg (nave, 
automobile, rulmenți) Vasteras 
(„capitala" renumitului concern 
electrotehnic A.S.E.A.) etc.

Beneficiind de pe urma unei 
îndelungi perioade de pace - 
nefiind amestecat, în ultimele 
15 decenii, în nici un fel de con
flicte armate — poporul suedez 
și-a putut pune în valoare hăr
nicia și talentul, edificînd o in
dustrie de prim ordin, printre ale 
cărei bunuri de export se nu
mără, la loc de frunte, și așa- 
numitul „know-how" — specialiștii 
de înaltă calificare necesari 
pentru construirea și mînuirea 
instalațUlor și aparaturii celei 
mai complicate. Pentru valorifi-

din Stockholm.
carea deplină a acestei remar
cabile vocații a muncii pașnice. 
Suedia a elaborat și promovează 
o politică externă de înțelegere 
și cooperare internațională mul
tilaterală, participînd activ la 
eforturile care se depun pentru 
instaurarea unui climat de pace 
și securitate în Europa și în 
lume. In cadrul favorabil creat 
de punctele de vedere comune 
sau asemănătoare asupra pro
blemelor vieții internaționale 
cunosc o dezvoltare continuă și 
relațiile de prietenie și cooperare 
dintre România și Suedia, subli
niate de numeroasele contacte, 
schimburi de valori materiale și 
spirituale și vizite între condu
cătorii .................... ' "
■țări.

politici ai celor două

BAZIL ȘTEFAN

Negocierile privind revi
zuirea tratatului în baza că
ruia S.U.A. dispun de baza 
aeriană de la Keflavik vor 
începe la jumătatea lunii în 
curs. Declarația, făcută dumi
nică de Johannes Jonsson, 
secretarul informațiilor al 
guvernului islandez, vine să 
confirme opțiunile actualei 
echipe guvernamentale de la 
Reykjavik, vizînd îndepăr
tarea de pe insulă a marii 
baze aeriene militare ame
ricane pe care premierul O- 
lafur Johannesson o definea 
plastic „cea mai mare sur
să de insecuritate pentru Is
landa".

Int r-un sens mai larg, des
chiderea negocierilor pri
vind revizuirea „dosarului 
Keflavi** trebuie privită in 
contextul tendințelor mereu 
mai pronunțate ale Reyja- 
vikului de dezangajare din 
angrenajul N.A.T.O. La a
cest punct notăm că anun- 
țind duminică apropiatul de
but a! negocierilor islandezq- 
americane în problema Keflfc, 
vik, secretarul infoj^-mt^^iiile^^'' 
al guvernului islandez finea 
sa precizeze că potrivit opi
niei cercurilor guvernamen
tale islandeze „stăzi, in lume, 
condițiile sint de așa natură 
incit nu mai este nevoie ca 
in țara noastră să fie men
ținute forțe străine", adău
gind că „în prezent guvernul 
lslandei deliberează intens 
asupra oportunității menți
nerii țării în cadrul 
NATO"^.

Evident, toate aceste evo
luții și luări de poziție nu 
pot fi disociate de turnura 
luată de așa-numitul „răz
boi al codului* prin pătrun
derea navelor militare bri
tanice in apele teritoriale 
islandeze. Desigur, poziția e
vazivă luată de N.A.T.O. in 
fața a ceea ce islandezii nu
mesc „agresiunea engleză* a 
relevat în mod izbitor și 
brutal faptul că „partenerii* 
din alianța atlantică nu iau 
în considerare asemenea inte
rese economice vitale ale 
lslandei cum sînt cele legate 
de supraviețuirea industriei 
piscicole islandeze. „lslande- 
zii — notează cotidianul el
vețian NEUE ZURCHER 
zeitung — au sentimentul 
că in conflictul anglo-islan- 
dez divorțul dintre N.A.T.O. 
și interesele Islandei este to
tal. Consiliul N.A.T.O. a re
fuzat să facă vreo presiune 
asupra Londrei pentru ca a
ceasta să-și retragă navele 
militare din zona națională 
de pescuit a Islandei și is
landezii consideră o atare 
poziție ea o încurajare im
plicită a unei agresiuni atît 
militară, cit și economică".

Ar fi însă cel puțin inexact <* 
să plasăm deschiderea nego
cierilor in chestiunea revizu
irii statutului bazei Keflavik 
numai în contextul „răz
boiului codului". Sentimen
tul divorțului dintre Islanda 
și N.A.T.O. — ca să folosim 
expresia colorată a cotidia
nului elvețian — este gene
rat de factori care depășesc 
conjunctura conflictului cu 
Anglia in problema pescuitu
lui. Majoritatea covirsitoare 
a islandezilor consideră 
prezența pe teritoriul patriei 
lor a bazei militare ameri
cane de la Keflavik drept o 
atingere adusă suveranității 
islandeze și un pericol per
manent pentru securitatea 
insulei. Așa cum consideră 
anacronică și generatoare de 
pericole menținerea țării în 
mecanismul N.A.T.O. Am
ploarea acestui curent de o
pinie s-a manifestat în mo
dul cel mai pregnant la a
legerile din iulie 1972 cînd 
platforma „dezangajării din 
N.A.T.O." a constituit unul 
din factorii decisivi ai vic
toriei electorale a actualu
lui guvern. Trebuie notat că 
echipa guvernamentală a 
premierului Johannesson s-a 
angajat. prin declarația- 
program din primele zile 
ale mandatului său, că „va 
cere Statelor Unite să eva
cueze în mai multe etape 
baza de la Keflavîk*.

Va rămine N.A.T.O. fără 
Keflavik ? Surse neoficiale 
din capitala islandeză alir- 
mă că propunerile Reykja- 
vikului la apropiatele nego
cieri cu Washingtonul ar 
prevedea evacuarea totală a 
bazei pinâ la sfîrșitul lui 
1976.

EM. RUCAR
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