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-MARILE ȘANTIERE CUM SE
ILUSTREAZĂ
PRACTIC

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a primit delegația 
Partidului Comunist din Uruguay

SPIRITUL DE ECONOMIE
VICTORIA RADU a terminat 10 clase și s-a hotărit să învețe 
o meserie. A optat pentru cea de sudoriță. In secția locomotive 
montaj — Uzinele „23 August" — i-au fost asigurate toate con
dițiile pentru a-și împlini această dorință. E hotărîtă ca după 

terminarea cursurilor de calificare să termine liceul.

Foto : O. PLEC AN

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a primit delegația Par
tidului Comunist din Uruguay, 
formată din tovarășii Jos^ Luis 
Massera, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C. din 
Uruguay, Juan Jose Ormaechea, 
membru al C.C. al P.C.U., se
cretar al organizației P.C.U. din 
Montevideo, și Martha Valenti
ni de Massera, activistă a Co
mitetului Central al partidului.

La primire au participat to
varășii Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației P.C. 
din Uruguay a transmis un sa
lut tovarășului Nicolae 
Ceausescu din partea tovarășului 
Rodney Arismendi, prim-secre- 
tar al Partidului Comunist din 
Uruguay. Mulțumind, secreta
rul general al P.C.R. a adre
sat un salut tovarășului Rodney. 

. Arismendi și, în numele con
ducerii partidului nostru, a 
transmis conducerii P.C. din U- 
ruguay, întregului partid salu
tări tovărășești, împreună cu 
cele mai bune urări de succes.

Convorbirea a prilejuit un 
schimb reciproc de informații și 
de vederi referitor la activita
tea celor două partide, la dez-

Gospodărirea cu responsabilitate a materii
lor prime și materialelor, reducerea completă 
a pierderilor de energie, combustibil, ciment, 
lemn- metal etc., statornicirea la fiecare loc de 
muncă a exigențelor pentru valorificarea cu 
maximă eficiență a timpului de lucru și a utila- 

Ă jelor este o problemă de permanentă actuali
tate pentru întreaga noastră economie. Ea ca
pătă însă o acuitate și mai mare pe șan
tierele de investiții unde după cum se știe se 
vehiculează în fiecare clipă imense valori ma-

teriale și unde se pun de fapt bazele dezvoltă
rii în continuare a industriei noastre. Tocmai de 
aici trebuie să se pornească în statornicirea pe 
fiecare șantier a climatului de ordine, disci
plină și bună gospodărire în asigurarea condi
țiilor pentru o înaltă eficiență economică.

Tn corespondențele pe care le publicăm în 
pagina a lll-a — reporterii noștri prezintă 
cîteva constatări referitoare la această sarcină 
majoră pe trei din marile șantiere de investiții 
ale actualului cincinal :

P. C. R. - organizator 
și dinamizator al luptei 
antifasciste în România

voltarea raporturilor bilaterala 
de colaborare și solidaritate, la 
unele probleme ale vieții poli
tice contemporane, ale mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

S-a reafirmat dorința comună 
de a dezvoltă în continuare re
lațiile de prietenie și întrajuto
rare tovărășească dintre P.C.R. 
și P.C.U., în folosul popoarelor 
român și Uruguayan, al unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a. tuturor 
forțelor antiimperialiste.

în cursul convorbirii au fost 
evidențiate schimbările pozitive 
din ultimul timp din viața in
ternațională, cursul spre destin
dere, de rezolvare pe calea tra
tativelor a problemelor interna
ționale. în legătură cu aceasta, 
s-a subliniat ascensiunea în 
întreaga lume a luptei maselor 
populare pentru emancipare, .na
țională și socială, pentru pace, 
libertate, independență naționa
lă și progres social, împotriva 
imperialismului. colonialismu
lui și neocolonialismului. în a- 
cest cadru, s-a dat o înaltă a- 
preciere avîntului luptei anti
imperialiste a popoarelor lati- 
no-americane pentru preluarea 
bogățiilor naționale în mîinile 
proprii, pentru o dezvoltare in
dependentă pe calea progresu
lui. Salutînd pașii pozitivi rea
lizați în Europa pe calea destin-, 
derii și colaborării, s-a eviden
țiat însemnătatea înfăptuirii 
securității europene pentru po-' 
poarele acestui continent, -pentru- 
destinele păcii în’ întreaga lu
me.

în cursul convorbirilor, s-a 
exprimat hotărlrea de a se ac
ționa pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre Repu-, 
blica Socialistă România și Re
publica Orientală a Uruguayu- 
lui, în interesul celor două po
poare, al cauzei năcii, colaboră
rii și securității internaționale.

A fost exprimată hotărî rea 
celor două partide de a milita 
și în viitor pentru întărirea u- 
nității mișcării comunist? și 
muncitorești, a tuturor fo-țelor 
muncitorești, democratice, pro
gresiste. a întregului front anti- 
imperialist.

Primirea s-a desfășurat într-a 
atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească.tă a celor mai largi mase popu

lare în scopul evitării acestui pe
ricol. P.C.R. a conceput și a uti
lizat forme adecvate și eficiente 
pentru a imprima mișcării anti
fasciste un profund caracter de 
masă Prin mijlocirea Comitetu
lui Național Antifascist, care a 
continuat pe un plan mai larg 
fructuoasa activitate de masă a 
Comitetului Național Antirăzboi
nic, partidul comunist a raliat în 
jurul său fbrțe ’naintate, demo
cratice și patriotice ale națiunii 
în cadrul unei riposte antifascis
te comune și de masă. Regăsim 
aici explicația faptului că aceas
tă organizație de masă legală a 
reușit să integreze în activitatea 
și lupta sa cele mai diverse cla
se și categorii sociale, de la mun
citori, țărani, intelectuali și pînă 
la funcționari, meseriași sau chiar 
la unele cercuri burgheze. Nu
meroasele adeziuni la acest cu
prinzător for, 
timp după 
tr-un mare 
comitetelor 
antifasciste, 
ale activității comitetelor regio
nale și locale antirăzboinice, con
firmă, prin realitatea faptelor, 
rodnicia metodelor folosite de 
partidul comunist în permanenta 
extindere și întărire a mișcării 
antifasciste unice din țara noas
tră.

Constituirea și acțiunile Comi
tetului Național Antifascist pri
lejuiesc, totodată, evidențierea 
unor semnificative momente din 
bogata biografie revoluționară 
a conducătorului iubit și devotat 
al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care, cu ener-

Mișcarea antifascistă din 
România a întruchipat, în de
cursul existenței sale, viguroase 
trăsături care ne relevă, deopo
trivă, forța mobilizatoare, mili
tantismul și capacitatea sa de 
influențare în rindul celor mai 
largi pături «ociale ale poporu
lui nostru. Componentă a pro
cesului dinamic de luptă revo
luționară a oamenilor muncii, în 
frunte cu partidul, comunist, ea 
s-â definit prin evantaiul forme
lor organizate de cuprindere și 
prin caracterul ei profund popu
lar. prin energia 5’ spiritul de 
jertfă cu care forțele patriotice și 
progresiste ale țării s-au ridicat 
pentru a cu mia drumul fascis
mului, pentru a apăra libertatea, 
democrația și independența na
țională. Aceste trăsături se pro
iectează în chip magistral în ac
tivitatea Comitetului Național 
Antifascist, inițiat și condus de 
cea mai înaintată și mai consec
ventă forță politică antifascistă, 
Partidul Comunist Român, avan-
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Momentul întemeierii 
organizații democratice, 
rile și modalitățile sale de acțiu
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NĂTOARE
• La fiecare loc de mun
că preocupare permanentă 
pentru utilizarea la maxi
mum a materialelor • Tu
dor Andronache — un cam
pion al bunei gospodăriri

AMĂNUNTE"
—o călduța plapumă 

pentru risipitori

• Cine măsoară kilometrii 
de cablu de oțel ingropați 
în pămîntul răvășit de exca
vatoare ? * La montaj ples
nește o grindă, iar „trans

porturile" o rup de tot I

• Ce goluri provoacă mași
nile care merg în gol. • Sub 
ochii conducerii șantierului, 
reparații de mîntuială • 
Povestea unor recorduri în

jumătățite

jjjf- ® w
K •' *

Wdt ■*- V*
L *11 ■

S <SE? «'’It

«.3

ze trăsături fundamentale ale 
bătăliei revoluționare generale a 
maselor muncitoare la acea epo
că. Cu o tărie deosebită se rele
vă, în primul rînd, rolul Partidu
lui Comunist Român ca promo
tor, organizator și dinamizator al 
luptei antifasciste în țara noas
tră. Descifrînd sensul dezvoltă
rii istorice, cursul evenimentelor 
pe plan național și internațional, 
partidul a sesizat situația gravă 
creată prin ascensiunea fascis
mului în unele țări, Drin acapa
rarea puterii în Germania de că
tre hitlerism, cea mai crincenă 
și mai agresivă variantă a fas
cismului, iar pe plan intern prin 
activizarea Gărzii de Fier, orga
nizație teroristă în serviciul na
zismului- în acele împrejurări, 
P.C.R. a atras atenția asupra ma
rilor pericole ce decurgeau de 
aici pentru lupta clasei munci
toare, a maselor largi, pentru 
însăși ființa națională a statului 
român, pentru pacea și securita
tea popoarelor. în fața națiunii 
noastre s-a ridicat astfel cu acui
tate imperativul antrenării în lup-

crearea, la scurt 
întemeierea sa și în- 

număr de centre, a 
regionale și locale 

continuatoare directe

NICOLAE RAUȘ

Conferința 
Uniunii

naționali a 
artiștilor plastici, 

:are-și începe astăzi lucrările 
în Capitală, este chemată să 
prilejuiască, o temeinică și 
responsabila analiza a vieți» 
noastre artistice, a menirii 
artei în societatea socialistă, 
vii dezbateri ce au ca obiect 
angajarea artistului în opera 
de educare și elevare spiri
tuală, a celui mai larg public.

Pe această temă publicăm 
astăzi opiniile a doi sculp
tori :

1.IULIA ONIȚA : Premisele 
viabilității operei de artă - 
contactul cu realitatea.

2. PETRU BALOGH : Să 
exprimăm efortul de desâvir- 
șire morala a omului.

1
 Destinul unei opere 

este în bună măsură sem
nificativ pentru- destinul 

unui artist, pentru experien
ța sa socială. Circulă, uneori 

erezia că’ o lucrare viabilă este 
o lucrare bine făcută. Atit
(Continuări tn pag. a ll-a)

în biroul directorului, o hartă 
a lumii acoperă un perete. Din 
localitatea de-abia ghicită, la poa
lele Carpaților — Brașov — 
pornesc cutezătoare peste 
munți, oceane, pustiuri și oaze, 
linii drepte din fire de mătase, 
pentru a se opri la mii de kilo
metri prin tari ca Pakistan sau 
India, Republica Federală Ger
mania sau Algeria, Republica 
Populară Chineză sau Argentina, 
acolo unde ajung astăzi produ
sele Uzinei „Hidromecanica". A- 
proape 20 de țări apelează la 
prestigioasa firmă brașoveană 
pentru a-i achiziționa converti- 
zoarele hidraulice, turbosuflante- 
le, transmisiile hidraulice sau 
alte produse, care și-au cucerit 
autoritatea și prestigiul în com
petiția mondială. în ce constă 
totuși spectaculozitatea acestor 
performanțe ?

Stăm de vorbă cu unul dintre 
cei mai vechi salariați ai între
prinderii, comunistul Szocs Iuliu, 
angajat în 1937, cînd patronul 
fabricii se numea Schel.

— De la ce ați pornit în 1948 
— anul naționalizării ?

— Nu se poate spune că am 
pornit de la ceva concret, ca 
produse constante. Făceam orice, 
adică ce ne comandau clienții 
care veneau la poarta fabricii — 
își amintește sculerul Szocs : de 
la scoabe pînă la reparații de 
broaște și motoare. Ceea ce j- 
veam deosebit de valoros erau 
însă oamenii, muncitorii noștri 
care se pricepeau la orice, care

făceau orice. Tocmai de aceea 
ne-a fost ușor să trecem de la 
produse întîmplătoare, la o pro-

ROMULUS LAL
(Continuare in pag. a lll-a/

cartier de locuințe

Splaiul Crișanei** din Oradea.

Foto : STEFAN WEISS

I SĂ DISCUTĂM DESPRE? TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ACASĂ TRĂIȚI CA UN TÎNĂR COMUNIST ?
mă trezesc cu 2 (două) palme militârești ca pe timpuri. 

In momentul lovirii palmelor am strigat nu te mai atinge că îți 
scot ochii și cum n-am putut să mă apăr altfel, el fiind un om 
voinic la 100 de kilograme abia prinsese gust de loviri, eu pnntre 
suspine și sughițuri l-am prins cu miinile de păr și am zis: de 
ce dai? Ți-ai uitat angajamentul din momentul cînd ne-am că
sătorit și l-am scuturat de cap ca pisica cu laba, el cînd s-a scu
turat eu am scăpat mina stingă și fiind lovită de el peste mină 
l-am zgîriat puțin pe obrazul drept... iar a doua zi, el mi-a rupt 
cererea de divorț pe care am scris-o noaptea aceea și a conti
nuat cu „draga mea, tu toi soția mea ești" și „culmea, a spus 
că sintem chit, el mi-a dat două palme, iar eu am făcut ce-am 
scris mai sus. Acum ce să fac? Vă rog să-mi dați un sfat din 
care să învețe toți cei care procedează astfel. Că sînt încă mulți 
(s.n.). Aștept răspuns în „Scînteia tineretului" ai cărei abonați 
sîntern și dezbatem din ea multe lucruri interesante împreună cu 
cei doi copii ai noștri (s.n.). Cu respect,

I. E. Piatra Neamț

ccres- 
noastrâ 
impar- 
multi— 

între

U
n „incident- de 
spațiu închis, regâ- 
sibil — după cum 
ne încredințează, 
nu numai 
pondenta 

aflată în dilemă, ci și 
țiale date statistice — în 
ple variante. EL și EA
patru pereți. Uneori singuri, 
alteori beneficiind de martiri 
involuntari, dar inevitabili. „îm
preună cu cei doi copii ai noș
tri../4 Aparența de umor a si
tuației, relevabilă unui lector 
oarecare, capătă pentru cei im
plicați înlâuntrul ei. tente grave 
Și consecințe pe măsură. Ar fi 
acesta, un prim — șj deloc ne
glijabil argument — centru a 
deschide o discuție. Pentru a 
justifica o incursiune dintre 
cele aoarent indiscrete. Pe stra
dă, la locul de muncă. în tram
vai sau la magazine, sintem...

dar asa cum sintem acolo, în 
locurile acestea putem fi jude
cați. Admonestați sau stimați. 
Imitați sau repudiați. Dar acasă? 
Apartamentul nu este un spa
țiu public Relațiile între tova
rășa mea de viață și mine, în
tre mine și cel pe care l-am 
ales drept soț — nu sînt relații 
de serviciu. Copiii sînt încă 
.oroprietatea mea personală- 
t: cresc, ii educ „cum vreau-. 
Sau cum știu. Sau cum se ni
merește. Opt ore din cele 24 ale 
zilei sint intr-un fel. Mă port 
cum mi se cere, gindesc așa cum 
se așteaotă de la mine, acțio
nez conform unor norme sufi
cient de exigente, ca să mi se 
Dermitâ să uit de ele în cele
lalte șaisprezece îmi hat soția, 
«au mi-o sărut. O ajut, sau mă 
tolănesc la umhrâ tihnită. O 
înșel, sau îi rămîn devotat. 
Copiii mi-i povățuiesc cum îmi

place. Sâ dea cu praștia după 
ciori sau să ajute o bătrină să 
treacă strada. E vreo lege care 
imi interzice ? Vreo amendă 
care să-mi dirijeze purtarea ? 
NU, NU E ’

E. în schimb, o logică simplă 
a faptelor Un raționament care 
ne obligă să nu rămînem pa
sivi : poat* un om. care timp de 
o bucata de zi aderă conștient 
Ia niște principii de conduită 
și gindire. să se lepede de ele 
la fel de ușor cum iși lasă, să 
zicem, in vestiar, salooeta de 
lucru? Se intimplă. din nefe
ricire. să constați că, uneori, 
POATE! Altfel. întrebarea pe 
care ținem s-o adresam in rin- 
d’irile ce urmează, nu și-ar avea

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a ll-a)

(Continuare în pag. a ll-a)

PĂMÎNT
NATAL

de RUSALIN MUREȘANU

ur 
so 
ori

în copilăria mea liniară pînă la exasperare nu există decît 
un singur munte : masivul Zărandului. El mi-a creat certitudi 
nea unei lumi mai înaltă decît a mea, mai albastră decît cea c 
copilăriei încărcată de fum și grenade, de veri cu grîu ars ș 
de ierni în care fulgii de zăpadă conțineau în cel mai stric 
sens al cuvintului grupa de sînge A sau B, sau oricare alțc- 
grupă umană, Grupa de sînge plutind în inefabil fulgi e 
fel de suflet modern al celor cazați din viață în Stix. De ce 
mai spunem „război mondial" hematiilor, globulelor albe 
roșii ?

Dar cum spuneam, munții Zărandului, destul de pietroși
să treacă peste încercări ca cele ale celui de al doilea război 
și îndeajuns de sensibili ca să păstreze in ei pe Horea ș 
lancu - mi-au rămas singura piramidă la care sînt în star' 
și azi să mă uit ore în șir. Intr-o vară am cules nemaipomeni
tele lubenițe de Arad, fructe uluitoare cu miez singeriu, p? 
urmele celor căzuți în marea conflagrație mondială. In ceialal- 
tă vară n-am mai cules nimic. Marții trecuseră și venise seceto 
cea more ; doar munții Zărandului în statornicia lor albastra 
îmi făceau semne cu degete parcă de aer. Și am ascultat 
atunci izvoarele Zărandului ca pe proprii mei părinți, loghin 
și Barbara, ca pe propriile mele surori Florica, Maria și Cor
nelia, trei surori ca trei crișuri de sînge frățesc. Și astfel am 
ajuns eu să iubesc nemaipomenit Zărandul. să mă uit Id el ca 
la o piramidă. / .

Moțul Gheorghe Goina a coborît la Sîntana și a creat una 
din minunile județului Arad, Cooperativa agricolă. A coborît , 
acum douăzeci și ceva de ani sărac. Azi e bogat cu tot neamul i

(Continuare in vgq a V-a)
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40 de ani de la crearea Comitetului National Antifascist din România

Manifestație muncitorească organizată de P-C.R. in wmn de solidaritate cu lupta proletariatului 
din alte țări contra fascismului.

P. C. R. - 
organizator 

și 
dinamizator

UIN PRESA VREMII
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• „Nici un vot, nici un reprezentant al fas- 
ciștilor și reacționarilor în consiliile comunale 
și județene viitoare I".

I
II
[

(„SCÂNTEIA")
• „Ne-a ajuns din urmă umbra neagră a 

reacțiunii de dreapta, care pregătește in spa
tele nostru urgia dictaturii, in timp ce in față 
ne prezintă disciplina paradelor, energia ac
țiunilor și raiul unei noi organizări economice. 
Trebuie să le urmărim atent fiecare gest și 
mai ales trebuie să le răspundem. Fiecare 
acțiune a lor trebuie demascată, nu numai 
in vorbe, ci lămurită prin fapte".

(„FAPTA")
adevăratul 

România nu
• ...„Căci instinctul național, 

instinct al maselor populare din 
poate duce aceste mase decit alături de toți 
acei care vor pacea, de toți acei care sint 
împotriva războiului, Căci aceste mase știu 
că dictaturile fasciste, revizioniste și război
nice, cu care dreapta românească vrea să se 
incuscreascâ, ele, și numai ele, sint* adevâra- 
ții dușmani ai națiunii".

(„MANIFEST")
• „Pretutindeni masele au deschis ochii in 

fața primejdiei fasciste și au reușit sâ vadă 
că venirea fascismului nu e posibilă decit da
că muncitorimea nu se opune. S-a văzut clar 
trădarea conducerii social-democratice ger
mane și austriece și atunci s-a format frontul 
unic, fără voia conducătorilor reformiști".

C,ECOUL")
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Jos fasc/zmul!

ARTA CELOR MAI NOBILE ASPIRAȚII

MWAWiV.V.WSVkWA’AVWV'
• „Tot tineretul, toti proletarii și intelec- 5 

tualii, cu adevărat de mo erați, sâ se unească c 
și sâ înceapă o cruciadă a păcii, a înfrățirii ’■ 
dintre popoare și a realizării unei democrații / 
sincere". ■!

(,, CLOPOTUL")

„VREM PACE" lucrare realizată de Aurel 
Jiguidi în 1935

I
!

• „Oricum privim fascismul, el este un ge
nerator de războaie. El gesteazâ cei mai 
groaznic război, acela al distrugerii totale pe 
bazele progresului tehnic. In fața lui se ri
dică insă o pavăză uriașă, core-l va zăgăzui: 
muncitorimea de la orașe și sate".

(„BULETINUL MIȘCĂRII ANTIFASCISTE")

e „Aprecierea justă a fenomenului fascist JJ 
nu prezintă un simplu interes teoretic, ci are «J 
o covirșitoare importantă practică. Apreciin- ■ 
du-l greșit și acceptindu-l, chiar partial, drept ■ ’ 
ceea ce vrea sâ treacă, falsificăm perspecti- «J 
vele luptei și il combatem insuficient sau ne- p 
potrivit O strategie întemeiată pe o greșite 
apreciere a calității și scopurilor adversarilor 
duce clasa muncitoare și elementele de mo- 5» 
erotice la o infringere sigură. Anticapitalistul t 
fascismului e o abilă manevră învăluitoare a S 
capitalului financiar (.„). Șefii fasciști sint pro- P 
curatorii marei Fnanțe, ei aduc la îndeplinire c 
un mandat special, amăgirea maselor dispe- S 
rate de criză si desființarea posibilităților le- 
gale de manifestare a păturiîor eiptoa’.ate". «J 

(„CUV1NTUL LIBER") 5

V.SWASWA’iWA VAW-WW?
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gie neobosită, cu dinamism și 
tenacitate pilduitoare, dînd do
vadă de clarviziune politică, s-a 
impus în cadrul susținutei activi
tăți desfășurate de antifasciștii 
români. In iunie 1933, tinărul 
Nicolae Ceausescu se află prin
tre aceia care pun bazele aces
tui Comitet. Este și amil primei 
sale arestări, preludiul unei în
delungate și crunte prigoane-

Comitetul Național Antifascist 
a reprezentat, în același timp, un 
eficace mijloc de manifestare a 
unității de acțiune a clasei mun
citoare, în frunte cu comuniștii, 
care, pe temeiul acelorași obiec
tive, și-a făcut simțită prezenta 
ca cea mai puternică forță a lup
tei revoluționare antifasciste. în 
tumultul acțiunilor organizate de 
Comitetul Național Antifascist, 
clasa muncitoare, îndeplinindu-ri 
rolul său istoric, s-a afirmat ca 
purtătoare a celor mai înaintate 
aspirații ale poporului, ca cea 
mai revoluționară clasă a socie
tății românești, situîndu-se în 
centrul activității antifasciste.

Prin intermediul Comitetului 
Național Antifascist ca și al ce
lorlalte organizații de masă lega
le, P.C.R. a reușit să se anco
reze și mai adine în realitățile 
vremii, în dezideratele majore ale 
poporului, și-a îmbogățit experi
ența de luptă.

Pagină memorabilă în bătălia 
revoluționară a poporului nostru 
pentru democrație și independen
ță. pentru apărarea valorilor «- 
rnarritătri. activitatea multilate
ral a GrrfrtJa Nastral Ap- 
tdaaeăat ta d_reeta teehețfcrs «- 
taxi larg tract ccbfsq tapoirva 
fascâsnrahxi a dat rezultate fcrac- 
tuoase. care aveau să stea, te asii 
următori. Ia temeba actrritățn 
P.C.R-, pentru făurirea rroetuix 
popular antifascist.

In anii grei care au urmat 
spiritul de luptă impotrrva fas
cismului, pentru apărarea ființei 
naționale s-a dezvoltat neconte
nit in conștiința și fapta poporu
lui român. încunumndu-se în 
pregătirea din timp, în organiza
rea temeinică și in desfășurarea 
'■ictonoasâ, sub conducerea 
P C.R„ a insurecției naționale an
tifasciste armate din August 1944 
— caracteristică de bază și punct 
culminant al mișcării de rezis
tență antifascistă în România.

In perspectiva istoriei, lupta 
desfășurată de Comitetul Națio
nal Antifascist se gravează ca 
pilduitoare mărturie a patosului 
revoluționar al maselor în acea 
epocă de angajare pe baricadă, 
a cărei măreție ni se transmite 
ca mesaj militant al revoluționa
rilor de ieri pentru ctitorii socia
lismului de azi-
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și nimic mai mult. Academis
mul diverselor epoci a produs, 
se știe, numeroase lucrări „bine 
făcute*4, lucrări corecte în raport 
cu o normă artistică rigidă, fadă 
și prețioasă, lucrări îngrijit 
executate sub raport tehnic. In 
istoria valorilor plastice aseme
nea lucrări ocupă însă un loc 
binecunoscut. Astăzi, indepen
dent de maniera și viziunea 
particulară a unui artist, se in
sinuează ca un factor esențial 
în delimitarea valorii, plastici
tatea. Se etalează astfel, une
ori exagerat, ceea ce se presu
pune prin însăși natura creației 
plastice. Ea nu este o calitate 
deci, ci o condiție. Insist asupra 
acestui aspect tocmai pentru că 
el reține atenția mai mult decît 
este necesar în anumite cazuri, 
tocmai pentru că se insinuează 
ca o justificare în planul semni
ficației, a unor experiențe strict 
formale. Unele încercări teore
tice vorbesc despre originalita
tea limbajului ca unic semn al 
originalității viziunii, despre 
temă ca loc comun, individuali
zată exclusiv prin particulari
tățile exprimării etc. Limbajul 
este la urma urmelor sinteza 
ur.or bunuri deja dobîndite, cu
noscute într-o formă sau alta, 
și nu o invenție pură. Aveam 
de-a face, într-un fel, de la bun 
început cu o originalitate con
diționată. Importanța pe care, 
obstinat și exclusivist un artist 
sau altul i-o acordă nu face de

cît să diminueze sensibil sensul 
și forța comunicării sale, să-1 
împingă către izolare, către 
sterilitate. Argumentul pre
eminenței limbajului se întoar
ce nu rareori, dacă observăm 
atent o serie de manifestări 
concrete, chiar împotriva susți
nătorilor săi, căci el, limbajul, 
este nu rareori calchiat, mimac, 
aportul artistului în organi
zarea lui, fiind infim și, de re
gulă îndreptat către articularea 
cit de cît omogenă și coerentă 
a unor sugestii răzlețe. Nu în- 
tîmplător orice tendință manie
ristă înflorește tocmai de la a- 
cest nivel.

Un alt aspect, fundamental, 
asupra căruia aș vrea să insist 
este tema, pe care n-aș redu
ce-o la o schemă obiectuală 
oarecare, la o formulă de or
ganizare a subiectului. Deci 
asupra temei, ca expresie a vi
ziunii. a unei convingeri și a 
unei trăiri. Oriunde există și 
case, și fabrici, și șantiere, și 
ogoare, oriunde oamenii mun
cesc, iubesc, se nasc șl mor, 
suferă sau se bucură. Viabile 
sînt acele opere care exprimă 
convingător toate acestea nu 
dintr-o perspectivă abstractă, 
ci, dimpotrivă, dintr-una extrem 
de concretă, condiționată de 
aspirațiile și idealurile unei a- 
nume colectivități. Un artist nu 
este un ilustrator, un om care 
face spre satisfacția pitorească 
a semenilor săi, un inventar 
specializat. Un artist presupune 
de la bun început un ginditor,

un om care analizează, califică, 
acționează într-un cuvînt activ 
asupra realității în mijlocul că
reia trăiește și creează, în ter
menii artei, firește, asupra 
realității care îl implică, îl an
gajează în cele mai intime și 
profunde resorturi sufletești. 
Iată în ce cred că ar consta 
premisele originalității operei 
sale : în apropierea de o reali-, 
tate nouă, unică în perspectiva 
ce implică deschis convingerile 
sale morale și politice, dar și 
ale unei mari colectivități tot
odată, în climatul spiritual al 
acesteia din care își extrage se
vele de culori.

IULIA ONIȚA

2
 Realitatea umană este

cea care ne inspiră, care 
ni se propune constant 
meditației. Ne preocupă 

mai ales sensurile ei generoase. 
Se înțelege, tot ceea ce denu
mim cu acest termen, realitate 
umană, este foarte întins, com
plex și nuanțat. Fuga de calofi- 
lie, falsul spirit obiectiv (con
fundat cu descriptivismul), ten
dința de a șoca împinge astăzi 
anumiți artiști, nu pe cei mai 
numeroși, e drept, spre cultiva
rea unei viziuni, uneori fie și 
numai a unor detalii, grotești 
torturante, apocaliptice. Echi
valentul lor sufletesc, „durerea*4 
care le-a dat chip ni se pare 
însă contrafăcută, patetism li
vresc disimulat și încă destul de 
inabil disimulat. Justificarea 
unor asemenea formule în ra
port cu realitatea este vizibil

șubredă. Atunci cind arta, lite
ratura a abordat ființa umană 
n-a făcut-o decit pentru a înțe
lege subtile reacții și procese 
psihologice, din pasiune pentru 
adevăr, și nu din intenția de a 
stirni frica, dezgustul, blazarea, 
de a caricaturiza tot ceea ce, 
fie și mai puțin plăcut este ine
rent naturii umane. A făcut-o 
în consecință cu resorturi lim
pezi (cel mai adesea intr-un 
semnificativ context social), fără 
intenții nocive. Dar tocmai aces
te . resorturi limpezi, în care as
pectul educativ este prevalent, 
de la care arta n-a abdicat nici
odată, tocmai realitatea concre
tă care stă la baza demersului 
nostru artistic trebuie să ne în
demne să exprimăm ordinea, 
armonia, echilibrul, chipul nobil 
al omului, sentimentele sale fru
moase, efortul său de desăvârși
re morală. Procedind astfel nu 
mi se pare că omitem, ascun
dem sau ignorăm ceva. Selec
tăm, mai bine zis, conform prin
cipiilor care călăuzesc întreaga 
noastră existență, care caracte
rizează societatea noastră socia
listă. Imixtiunea caricaturii în 
pictură, sculptură sau arte de
corative nu imi apare ca cel 
mai sigur și demn de luat in 
seamă, semn al obiectivitătii, al 
tendinței de echilibrare a con
trariilor în corpul aceleiași ope
re, ci mai degrabă semnul con
fuziei, al ifoselor precare cu 
pretenție de înaltă filozofie, al 
extravaganței și teribilismului.

PETRU BALOGH
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rostul. Așa însă, sau deocam
dată însă, publicul căruia i se 
adresează ziarul nostru — și nu 
numai el — poate fi întrebat: 
ACASA, TRĂIȚI CA UN TI- 
NAR COMUNIST? Adică, așa 
cum ne-am făcut lege de pur
tare pentru uzinele sau fabri
cile In care lucrăm, pentru o- 
gsare.e sau cercetările de soarta 
cărora răspundem, așa cum 
ne-am botărit să ne dirijăm 
pașii pe stradă sau lingă bancul 
de lucru, tot așa, tot acelorași 
norme ne subscriem și partea 
diurnă, public invizibilă, a tra
iului nostru ? Acasă, trăim ca 
niște tineri comuniști ? Inte
re gaua se vrea un prilej de 
temeinică meditație. Iar pentru 
că orice asemenea act se cere 
ajutat de fapte și argumente, 
iată-ze :

_Su-i Înveți pe alții- ceea ce 
vrei, nu-i înteți ceea ce știi, ii 
iaveți ceea ce ești-, decreta, a- 
cum aproape un secol in urmă, 
Jean Jaures.

ClteodaU. —mesajul- e ca cei 
rare urmează : „TATA NU FURA

— Cornel a fost un băiat cu
minte, ne spune în fraze întretă
iate de durere, mama lui, mun
citoare la F.R.B. Nelu. taică-su, 
că eu așa ii spuneam, era pen
tru el un sfînt. Ce vorbă spu
nea, băiatul, gata, să i-o înde
plinească ! Așa l-am crescut, 
tovarășă dragă, în respectul 
pentru tată ! Că așa am apucat 
de la părinți ! Și atît știu, că 
dumneavoastră mă tot întrebați 
cum a fost totul, că într-o sea
ră a venit băiatul mai tirziu 
acasă — de obicei era tare punc
tual. școală și casă — iar tai
că-su l-a primit — cred că nu 
era in mințile lui, așa : „Ce-ai 
adus ? Că eu dacă întirziam. aș 
fi venit cu prada !** „Ce pradă'*.’ 
— a zis băiatul. „Păi, spărseși 
și tu niscai case de bani ? il 
întrebă netotu’ de bărbatu-miu. 
Sau măcar să fi violat o fată !

îl aștept I Ori eu pe el, ori el 
pe mine !

Alternative tragice, firești 
însă pentru doi colegi de de
tenție. Tată și fiu I „Ori eu pe 
el, ori el pe mine I" Doi oa
meni se așteaptă la cotitura 
adevărului. A cinstei pe care 
au neglijat-o. A corectitudinei 
pe care au uitat-o. A vieții oe 
care au încercat s-o înșele. 
ACASA, TRAITI CA UN TI- 
NÂR COMUNIST? Aici, nu e 
cazul! Un fals model și-a în
cercat — și și-a reușit tempo
rar, puterile pe un teren, tfln 
păcate, virgin 1 „Așa l-am c.rej- 
cut. tovarășă dragă, în respec
tul pentru tată ! Că așa am în
vățat de la părinți 1“

DE LA CE FEL DE PĂ
RINȚI ? Poate de la unii ea ei. 
cum sînt familia Fazecaș, din

arSEJUCL dar sustra- 
C-£A MATERIALE-. As* ne-a 
declara: fiul si. <6n păcate nici 
au-i putem suspecta de mărtu
rie m.acinoasA Cornel V. & spus 
adevărul. Confrunta; cu legea, ■ 
U lâ ani. graue bogatelor, ^a- : 
chiziții- nocturne din cîteya — 
simte lăcașuri, a -îesv -obligat--

TRĂIJI CA im 
MB COMUNIST ?

să-și amintească biogSHC/CU__ _ __ T. -Z' ^7.
un cinism care înfioara. dat 
fiind contrastul dintre o virstă 
parcă predestinată purității și
palmaresul penal al posesoru
lui ei. a declarat: „Tata nu 
fura in biserici (ca el, s.n.), dar 
sustrăgea materiale*4 ! „De pe 
șantierul nostru — ne infor
mează George Avădanei, mais
tru principal, intre anii ’67—70 
au dispărut o serie de mate
riale. Printre cei vinovați de 
„volatilizarea" lor, ancheta pe
nală l-a stabilit și pe Ion Vul
pe44. Tatăl recentului devastator 
de lăcașuri bisericești I Să fie 
„ereditară- o atare predilecție 
pentru obiectul strâin, sa se fi 
transmis oare pe cale „natu
rală- și Implacabilă, dexterita
tea intru însușirea acestuia ?

Actualul deținut. Ion Vulpe 
se dezice, încăpățînat, de culpa 
feciorului cu care. în mod ab
solut inexplicabil — după opi
nia lui — urmează să împartă 
locul de detenție.

— Nici n-aveam cînd, obiec
tează — atît cît îi permite 
zeghea de deținut — triumfător. 
Cînd l-au prins pe el, eu eram 
de citeva luni în pușcărie !

Incontestabil „alibi4*! Din pă
cate, îndemnul la infracțiune nu 
trebuie neapărat formulat, ci « 
suficientă sugerarea lui I

zice tot el. Și fiindcă băiatul nu 
vroia să-i spună de ce-a întîr- 
ziat, s-a înfuriat deodată : 
Boule, nătîngule, de nimic nu 
ești bun pe lume ! Ai s-aduni 
gunoiul de lîngă alții, dacă nu 
știi să te-aranjezi I Că pe lu
mea asta așa-i : cine-i șmecher, 
trăiește, cine-i prost, păgubeș
te !“ Și. iertați-mă. dar eu așa 
cred : băiatu’ o băgat ]a cap 
de misiunea asta și a pornit să-i 
păgubească pe alții, cum l-o 
făcut a înțelege taică-su !

Tatăl își revendică un alibi ; 
cînd a furat feciorul, își ispă
șea propriile „veleități44 de pun
gășie ! Ce am putea să-i re
proșăm ? Din unghiul legii pe
nale, nimic I Din al celei uma
ne. totul • Noi, dar poate că nu 
interesează ce am putea soune 
noi ! Vorbele fiului nu pot fi 
însă date la o parte cu aceeași 
ușurință i „Tata e (timp pe ca
re ne-am îngăduit să-1 reținem, 
fie și pentru sugestiile sale ul
terioare, s.n.) totul pentru mine. 
Chiar dacă a greșit, apoi, taică- 
miu, el e! Nu mai cred c-a 
avut dreptate (din nou. s.n.) da’

strada Macaralei, Bl. Z 5 : „Noi 
ne-am mărit la Tîrgu Mureș. 
Apoi am venit la București. Cu 
toții. Adică nevastă-mea, cei 
doi fii și nepoata. Cu fiii am 
rezolvat-o mai ușor : le-am zis, 
voi vreți să fiți ca mine ? Si 
apoi, arătați-mi mie copil sănă
tos la cap (s. n.) care să nu vrea 
a semăna părinților ? ’ Da’ cu 
nepoată-mea a fost baiul ! Și 
iată cum : ea ne era ca o fecioa
ră, că părinții i-o murit înain
te de a o crește și noi am pre- 
luat-o că era de-o seamă cu fe
ciorii noștri ! Fiii s-au făcut 
tîmplari. Tot la I.C.M. lucrează 
(ca și părintele lor. Petru Faze
caș, s. n.). Dar cu ea ? Am dat-o 
— asta acum șase ani, scuzați — 
la fabrica „Adesgo44. După o 
lună, două, trei, nu zicea nimic, 
dar eu simțeam că se chinuie ! 
Cînd omul nu povestește ce a 
făcut la lucru’, apoi musai că 
nu i-o plăcut lucrul acela ! 
Și-atuncea zic. adică o întreb 
dintr-o dată : Fată, ce-i cu tine? 
Ce credeți ? — era acum șase 
ani — se opintește și zice : 
„Tată — că așa m-o numit,

niciodată unchiule — nu-mi pla
ce. Nu-mi priește. Nu mă în- 
fășur pe treabă, cum știu de la 
dumneavoastră și de la tanti" 
(așa îi zicea nevesti-mi). De ce, 
fato ? o întreb. „Apoi, aș vrea 
să învăț — zice cu nasu-n pă- 
mînt temindu-se de pedeapsă, 
unde a știut că la noi MUNCA-I 
TOTUL ! Ce să inveți ? o în
treb liniștit, ca să n-o sperii. L 
Chimia — imi răspunde și tace. 
Care chimie ? mă supăr eu deo
dată. „Organică** — se-ncumctă 
fătuța. Organică. neorgani~ă — 
mă sumet eu — cu istețimea 
prostului, scuzați, dar crezi c-o 
treci in toamnă ?“. „O jur s-o 
trec unchiule", imi zice plină de 
încredințare, atita de hotărită 
că-mi tulbură nunțile mele bă- 
trine și-o las. Era toamnă ’67. 
Cînd liste, ia fătuța de unde 
nu-i ! Că nu dovedise ! Acum 
puteam să zic : „Gata fumurile, 
nu văzuși că nu-i de tine ?“ Da’ 
ce-mi vine ? Ia să ma-nfățoșez 
mai marilor cu care a dat proba, 
să văd. o fi fost chiar așa tare 
proastă ? Și mă duc! Nu zic, 
m-or primit ca pe-mpăratu’ ! 
Dac-am văzut i-am întrebat i 
ce cred despre fătuța ? Si mi-or 
zis : Apăi.. faină-i, numa’ mate
rie nu știe ! Că ce n-o fost de 
cunoscut pe de rost. s-o 
descurcat, dar la cele de ținut 
minte din carte — zero! 
Mă-ntorc acasă și povestesc toa-

Și.„numai- ce_se pune ne- 
Sastă-TfTCa BP-un: beretLcă 1a 
feciori le-arrr arepjat;—fie 
al naibfi cat^pusese-minâ ! — 
Si fetet.carer sttăindd£.“Tanu- 
lie, n-am vrut să-i faurost! O 
chem pe „chimistă** și-i poves
tesc ce și cum. Pandaliile ei, că 
nu pricepea — poate nici nu 
credea — că m-am dus eu la 
cei care o întrebaseră ! Și ce-mi 
vine să-i spun ? Că m-am gîn- 
dlt că n-are rost altfel, zic : 
„Vezi, fetițo, că toată faima mea 
depinde de tine, dacă tu faci 
față la încercarea din primă
vară. mă socotesc și pe mine 
ăștia in rîndul lumii ! Nu știu 
nimic alta decît că fetița noas
tră, a fost printre primele".

★
ACASA, TRĂIȚI CA UN CO

MUNIST ? Ce are compn ultima 
relatare cu întrebarea ? Poate 
numai faptul frumos că un con
sacrat „pater familias" se gă
sește — prin faptele sale — în 
spațiul unei geografii etice a- 
ranjate după regulile cele mai 
simple. Așa cum se cuvine a fi 
un părinte. Sau un soț. Dar 
despre cum se cuvine sau nu a 
fi acesta din urmă — in rela
tarea următoare.
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(VIII)

...Acea minunată „mașină 
de pase" numită... temporizare

Prepararea jocului la mijlocul terenului, avînd ca 
scop declapșareu acțiunilor ofensive, avea să devină mai 
tirziu caracteristica de bază în jocul echipei noastre. Cronicarii 
sportivi au numit această , idee orientativă temporizare, 
căutind, fără să vrea, poate, să minimalizeze însemnătatea și 
caracteristicile ei adevărate. Dar aceia care au urmărit procesul 
în sine aveau să confirme oportunitatea formulei.

Plecam de la ideea că noi avem de înfruntat adversari mult 
superiori, în condițiile de pregătire, de organizare și chiar de 
viață sportivă. Aveam de luptat cu adversari — primul era 
Anglia — care nu cunosc răgaz în activitatea fotbalistică nici 
iarna, cînd noi hibernăm Acceptînd o luptă deschisă cu teh
nica, experiența și forța jucătorilor britanici. însemna să ne 
expunem unei adevărate ploi de goluri. Noi luptam cu o praș
tie, iar ei cu o carabină. Era o absurditate sa crezi că-i vom

contracara pe englezi, acceptând să dansăm după muzica și 
ritmul lor. Trebuia sâ găsim un antidot, ceva care să-i scoată 
pe ei din ritmul lor. $i aceasta era ..mașina de pase** de la 
mijlocul terenului. Chiar cu riscul de a folosi o armă nu prea 
simpatizată de spectatori, trebuia s-o facem cu toată convin
gerea, pentru * evita o infringere umilitoare. $i-apoi, mai 
trebuie să se țină seamă de un lucru esențial. Există o fragi
litate destul de pronunțată la fotbaliștii noștri, care sint mai 
totdeauna complexațj la jocurile internaționale și. mai ales, 
în compania echipelor puternice, cu „firmă- strălucitoare. Sfor
țările mele s-au îndreptat, deci, in primul rind, spre eliminarea 
acestui complex, care tăia picioarele jucătorului, determinin- 
du-I să uî‘e to* ce știe... Am înțeles că o pasă bună, sau o 
suită de pase precise reprezintă un tonic pentru o echipă, îi 
dâ încredere in forța și posibilitățile sale în momentul cînd 
se îndoiește de potențialul ei „Ciala*4 Petchovschi povestea că 
primul său antrenor din echipa de seniori a „Chinezului" îi 
adresase un singur sfat înainte de începerea meciului : Ascul
tă, copile, nu uita un lucru : caută să nu greșești prima pasă. 
Nu încerca să iei ochii cu prima minge, ci dă-o cuminte celui 
mai apropiat coechipier, chiar dacă acesta este numai la un 
pas de tine. După aceea, toate vor merge strună.

Brazilia, unde susținusem cu selecționata noastră 13 partide, 
mi-a întărit convingerea că această temporizare poate fi cea 
mai bună armă a echipei, la stadiul ei actual. Echipele brazi
liene puneau un deosebit accent pe construirea jocului la mij
locul terenului, prin pase repetate, dezlănțuind, apoi, incursiuni 
fulgerătoare pe aripi și pe centru. Arma aceasta funcționa, 
bineînțeles, mult mai eficace în miinile lor, datorită calități
lor fizice deosebite și tehnicii superioare nouă...

La Linz, am încercat o primă variantă a acestui sistem, pla- 
sîndu-1 pe Dinu ca mijlocaș central cu roi defensiv. Aveam, 
deci, acum trei fundași centrali. Forța atacului nostru scădea 
însă din cauza retragerii unui jucător pe linia mediană (în 
locul lui Dinu) și astfel invitam adversarul la ofensivă, noi 
păstrîndu-ne. în mod deliberat, rolul de „cetate asediată44. Dar 
nu aceasta era soluția. Știam de la bun înceout. Deși am obți
nut un „nul", în deplasare (1—1). am înțeles că. privind în pers
pectivă, trebuie să renunț imediat la această idee strict de
fensivă. Mă săturasem, vă spun drept, de „cattenacio" lui 
Herrera, n-aș fi vrut să devin un adept al lui... Adevărul ade
vărat este că fotbalul se joacă și în apărare si în atac «i, deci, 
spre acest țel trebuie să tind și eu. întrebarea este : ..Cum ne 
apărăm și cum atacăm ?" Și cu ce formulă de echioă ? Iar 
aooi, ce idee tactică se potrivește acestei echipe ? Am fi vrut 
să iucărn, de oildă, ofensiv, ca enelezii. Foarte bine. Dar 
iucăm dacă putem. Să jucăm mai rapid, ca brazilienii, de pildă. 
Foarte bine. Cine n-ar vrea acest lucru ? Jucăm și ranid, dar 
atunci s-ar putea să jucăm imprecis și asta nu ar conveni nimă

nui. Și atunci, ce ne rămîne de făcut ? Cum poți, oare. în
frunta un adversar care e mai rapid și mai tehnic decît tine ? 
Ar exista o singură soluție i să-i opui un joc care nu-i con
vine, să dnți partitura pe care o cunoști tu mai bine. Deci, 
dacă adversarii sînt, acum, mai buni ca noi prin forță, viteză, 
tehnică și pregătire, să-i depășim prin tactică și strategie. 
Mi-am pus următoarea întrebare : cînd am mingea, mă obligă 
oare cineva ca s-o transmit în grabă, fără nici o adresă ? De 
ce să fac lucrul acesta ? Numai pentru a îndeplini dezideratul 
„a juca repede și înainte" ? Aș juca repede, e adevărat, dar 
aș juca prost. I-aș oferi imediat mingea adversarului ca să 
facă el ce vrea cu ea și să-mi pună noi probleme mie. Mai 
bine să mă gîndesc ca atunci cind am eu mingea in posesie, 
s-o folosesc cît mai eficient pentru a-mi impune condițiile 
de joc adversarului, condiții avantajoase pentru mine în pri
mul rind. De aceea, trebuie să-mi organizez jocul într-o ma
nieră care să-mi permită mie «ă-mi etalez virtuții* în luota din 
teren. Deci, jocul de la mijlocul terenului trebuia, în cele 
din urmă, să ne ajute în tentativa de a păstra cît mai mult 
inițiativa, de a juca gîndit. pregă^irid fiecare acțiune ofensivă 
în mod cît mai variat si eficient. Toate acestea odată realizate, 
printr-o aplicare strictă a sarcinilor de joc, trebuiau să macine 
moralul adversarului, să-1 dezechilibreze, să-1 ducă la uzură 
nervoasă — să-1 scoată din pepeni, cum se spuse — și să-I ducă 
in cele din urmă spre eșec.

în sprijinul ideii mele mai aoăreau și alte argumente : ju
cătorii noștri nu știu să se descurce oe snatii mici, nu sint com
bativi și nu au o constituție atletică (mă refer la atacanti) ; 
prepararea jocului Ia mijlocul terenului le-ar crea. deci, ele
mentul psihologic necesar abordării partidei cu înc~*dere si le-ar 
pune la dispoziție soații mai vaste pentru acțiunile defensive ; 
atacanții noștri — Dembrovschi. Lucescu. Dumitrache. Neagu. 
Iordănescu. Dobrin etc. — nu sînt lucători de forță, d* comba
tivitate. dună cum am mai anus. Ei au alte calități (indeminare. 
abilitate tehnică, fler etc.) și ele pot fi ideal exploatate numai 
prin combinații. în primă si ultimă instanță, deci temporizarea 
nu isi propunea altceva decit să oregătească la miilocul tere
nului. prin pase repetate, viitoarele acțiuni de atac menite să 
ducă la finalizare pe un teren propice, mai vast «i convenabil 
fragililor noștri atacanti. „Mașina de tocat timn si de creat spa
ții libere" trebuia, deci, să scoată adversarul din ritmul său să-i 
taie aripile, să-i pună probleme. Primind mingi lungi din «nate. 
pe spatii mai largi, atacantii noștri outeau evita acrosajul în 
forță al apărătorilor. De asemenea, aveau condiții create pen
tru a organiza faze spectaculoase, dînd culoare si conținut io- 
cu’ui.

Temporizarea urmărea, deci, o anumită idee tactică.
Brazilienii, reoet aplicau această idee, cu singura d^os^bire 

că măreau considerabil viteza în zona de finalizare bizuindu-se

pe valoarea si capacitatea lor de necontestat. Noi. din păcate, 
nu aveam încă atributele lor.

Nu trebuie uitat că și echipa R: F. Germania aplica. în mod 
consecvent, același principiu : „toacă mingea la mijlocul terenu
lui. apoi declanșează si punctează în mare viteză".

Priviți și Ajax-ul zilelor noastre, cu atenție. Veți întîlni as
pecte tipice de „temporizare4* in anumite momente de joc... Și 
la „Ajax" nu se poate spune că folosește această idee pentru 
a com.pe.nsa insuficientele resurse fizice și tehnice ale jucători
lor săi. Deci, ideea temporizării, cum au botezat-o gazetarii in
ventivi, este și va rămîne o idee universal valabilă. Dar ea se 
materializează în funcție de forța propriei tale echipe și va
loarea adversarului... Nu exclud că s-ar putea iuca si altfel. 
Totul depinde sau mai bine zis. e condiționat, de elementul 
jucător. (Pregătirea lui. gradul de tehnicitate, de rezistentă si 
calități tehnice). încredintindu-mi-se. deci, o orchestră de prima 
mină în aria fotbalului nostru, am ales partitura pe care cre
deam c-o s-o execut mai perfect cu această orchestră, partitura 
care am crezut că i se potrivește mai bine si-o ahitâ să-si va
lorifice plenar calitățile existente la acea oră. Am pornit pe 
un drum în ca.re am crezut cu toată convingerea sufletului meu. 
un drum pe care băieții m-au urmat cu încredere si dăruire. 
Dacă as fi fost convins sau băieții mi-ar fi sous c-am aoueat 
ne un drum greșit, fiți siguri că m-as fi întors, chiar la jumă
tatea lui. Dar unele succese de prestigiu pe care le-am obținut 
in diferite etape, m-au convins că acesta era singurul drum pe 
care trebuia să merg Dină la canăt.

...Dar de la teorie la practică, asa cum se intimolă întotdea
una. există un altfel de drum, presărat cu nenumărate obsta
cole. Deprinși cu tarei* tocului pozițional sau ..înainte și oe sus44, 
tricolorii nu reușeau decit parțial să dea viată acestei noi idei 
de ioc.

Conștient ne deplin că doar acest jucător coate la ora actuală 
să interpreteze perfect rolul pentru *are fusese scrisă această 
..piesă44 extrem de dificilă, m-am străduit să-1 introduc în rol. 
Apariția Iui Radu Nunweiller Ia pupitrul ..orchestrei44 s-a do
vedit nu numai salutară. , dar si un adevărat eveniment. Aceeași 
orchestră, sub bagheta lui devenite neste noapte de nerecunos
cut. parcă.. Echipa noastră se schimbase total la fată si toti cei 
ce Dăreau numai „corecti“ in rol nmă acum, deveneau dintr-o 
dată virtuoși... Replica lui Laios Sătmăreanu. dună egalul de 
la Stuttgart mi se nare că exDr’mă ooinia întregii echipe :

— Nu mai înțeleg ce se-ntimolă cu noi. Ori iucăm noi at<t d* 
bine că ne-a luat frica adversarul, ori a slăbit el atît de mult 
incit nu-1 mai recunoaștem... Era vorba, doar, de.snrf» redutabila 
echipă a R. F. Germania, vtce-camnioană mondială la Lon
dra... Tdeea asteota încă omul ideal, care s-o material’zeze. să 
ia bagheta in mină ne te^en si .sâ nună in mișcare mecanismul. 
Omul, jucătorul acesta a fost Radu Nunweiller.

.........       , i
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Cum se ilustrează practic spiritul de economie
ROGOJELU Chiar dacă inițiativele

lor n-au nume răsunătoare
La sediul comitetului U.T.C., 

într-un dulap metalic, pe un 
anume raft, comandantul 
șantierului național al tinere
tului de la Rogojelu, Alexan
dru Ciovică, păstrează cu 
meticulozitate un dosar cu 
șină în care se string la zi 
rezultatele întrecerii „Tine
retul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen". Nu pot să știu 
de aici, doar consultînd ru
bricile de evidență, pe ce loc 
se situează brigadierii termo
centralei în marea întrecere 
lansată de C.C. al U.T.C.; 
nu peste mult timp rezulta
tele se tor centraliza, pe o- 
biectivele stabilite. Economii

le, se înțelege, vor constitui 
un serios element de tiiaj. 
Am căutat indicele: 28 la
sută. Cifra nu spune insă 
mai nimic dacă nu cauți ex
plicațiile îndărătul ei, la oa
menii tineri și faptele lo* de 
muncă.

Forjorul Tudor Anrtrora- 
che cunoaște perfect fiziono
mia șantierului. Știe toate 
scurtăturile acestui labirint 
de drumuri dominat de tur
nuri mamut. Pentru oricine, 
grămezile de materiale orin- 
duite la tot pasul, pot trece 
neobservate otita vreme rit 
nu au legătură directă cn l>- 
cul tău de muncă. Nu fi 
pentru tovarășul Andronache.

Docadf ci da v* m tatrex 
mcoacf ttAane da forțt au 
figurrasd m Knpedr wipi 
a*a da mrrnilt a aia ua 
boa d« tcoatan: achina ha 
retdizeczi producte
de scoabe fi eângi dm de-
șeuri ft rămășițe'

— Mie să-mi edoci ta 
din zrâJTu £i u care zace 
xa cotul druunkn de tazâ 
stația de preparat betoiae. 
N-ai ce cânta h mazaxz» ! — 
spune invariabil meșterul for
jor ceha cere trebuie să-i e- 
duci k «tefaer k
incrputul schtmbuiuz.

Replice aste a fteut do
mnit inconrurul șasshesuhsL

lui Petre Dta care împle
tesc" cu trudă țesătura co- 
rraielor. Spun, admirată-, cu 
trudă, fiindcă am cărat șt eu 
bare de fier beton și știi 
cum dor palmele roșiatice de 
rugmi la ieșirea din tură. 
Rarele depășesc cu (hcerse 
lungimi cofâejul; flacăra su
durii electrice le retează pe 
toate k aceiași mceL Cape
tele acestea, ioarie multe, au 
început sd fie sudate m co- 
chme, cep la cep, <£n im- 
tak« echipei de crpu a 
meșterului fiemr Dia.

Sek mcșmăor — etape 1 
este locul de unde a poprit 
o altă mstiatirâ « brigadie
rilor adnd economiile - co- 
—<*k folosite aici și saru- 
perete de către constructori, 
urmează fi fie foiorite n h 
tur-mrea meșimlor — e-
tape a II-a. Cit de mvh 
rint idede mar *

Bnggdsend Tudor Nccula 
a transformat o zicală : . daci

ci economm de trnp este

economie de bani". Simplu 
și adevărat. Așa se face ci in 
brigada mixtă de Ia tumul 
de răcire nr. 3 — un cotec
tic de aproape 300 de oa
meni condus de Ion Dițescu 
în care cel mai t.rsfmc n-are 
30 de ani — deviza a fost 
adoptată. La comandament, 
în dosarul secretarului comi
tetului U.TC. Ciodcă, cele 
două luni avans față de terme
nul final al turnului, econo
mia de timp adică, sint 
transformate in bem.

Inginerul Tamaș, preocu
pat de asemenea de economia 
de timp s-a orientat spre or
ganizarea schimburilor II fi 
III și. firește, obiectivul său a 
fost finisat cu o treime dm 
timpul total mai devreme.

Sirtf numai cinci din noia
nul de nuț^etne și fapte de 
muncă ale uteciștilor. Dar ele 
au temntficatm unei atitu
dini.

SOME', Din „mici
se nasc pagube

amănunte"
mari

VIOBEL BABA

' TIRGOVIȘTE „Procentul de scăzăniint"
—o călduță
Pe șantierul platformei in

dustriale din Tîrgoviște, mulți 
constructori gospodăresc cu 
grijă locul de muncă, materia 
primă și materialele. Existența 
unei asemenea grijj este dove
dită și de angajamentul general 
privind economiile pe anul 1973. 
angajament care în parte tre
buie îndeplinit și de tineri Dar 
nu vom insista astăzi asupra 
aspectelor pozitive. Fiindcă e- 
xistă totodată și foarte multe 
aspecte negative, dintre care 
unele de importanță deosebită 
pentru buna gospodărire în șan
tier. Și pot fi întâlnite chiar și 
acolo unde lucrează oameni ca 
Iosif Balaș. în luna mai. in a- k- - - - —- - - - -

plapumă pentru risipitori
| privire chiar nea'-ee-â »* 
I coostaxa mx:e MjaiKi

celași șantier 2, la o adunare a 
colectivului de muncă, unul din
tre punctele înscrise pe ordinea 
de zi a fost acela al risipei de 
fier beton la croire si prin 
proastă depozitare.

Un grup de șantiere cum eaie 
cei de la Tîrgoviște are. prin 
capacitatea sa de lucru, un 
consum foarte mare de mate
riale sau semifabricate — circa 
70—80 de vagoane zilnic — $i 
prin vastitatea lucrărilor, fron
turile de lucru care sint Întinse 
pe kilometri întregi, are două 
condiții ce pot favoriza într-o 
oarecare măsură, spiritul de 
dezordine, de oro astă gospodă
rire la unii constructori, ba o

arest soi LI=gă poncseie ce 
r-irna-e « betor.uhn, bem pâer- 
d Jt Prin msțurt.e dram mior, i 
aooc bare pectru armă', ari ia- ‘ 
do<:e. i-.grooate in praf, «rin- . 
dori rupte ș« aruncate etc. Dacă 
ciaesa ar adusa bucățile de 
cablu de aței ingropate pn» pă- 
mjatal răscolit de excavatoare 
si le-ar pane c«P 1» cap. ar «U- 
sura kilometri întregi. Tnte-o 
zi am fotografiat un gr-Jo de 
camioana-piatfonne oprite. Din | 
mașină căzuse ia mijlocul dr_- ■ 
mului un element prefabricat | 
folosit ea grindă la ua acooe- t 
ris de hvlA JEra deja Hesort" '

— mi »-a expicat. Acm a eă- 
rwt aici «i »-a rapt ia daaă. 
Dar aa-i atoK. n Masăm ea 
balan la aa stărilor*. -Dar «e 
ce era -deja pteswi- *• plev- 
a-'t ta aaoataj. dar amne.
de* seizim * "* peoceet
clScația. fliadrd «a «biinjxâ o 
cozeepție : m-î «imit, a teat 
acordat trăzâmâoC. Sr_-» «Ie 
rodpcriătii n haotic,
rwer-ată. -w*. odaă -nMta- 
rate. tet s^teț rezerve desco- 
nem-» «r fla*a«ixe.

Si astfeL de la ie fier
beton arjocatâ în șanț, de la 
cirâmxile refractare depozitai I 
m oâoaie. otnâ ya -iosa unor | 
tocsri ir-rhise te sare să fie 
odăpcsri-. utlajjl teimoâogic. 
merderEo se fn lei de
materiale rotite, ja timp si Jn 
let la intfrzierea Inceoerri uz.: 
monta; de «tflaje. Iată, de alt
fel. ce declara beneficiaral di- 
rectorul întreprinderi: de oțe
luri aliate, tegmer Xicoăae O- 
icvan : JExistă asaete aspecte 
critica pririsd <sap"dirirea

căilor de acces. Pătruodem cu 
Crea la |oc«rile aude trebuie si 
taeepem mootajul. iar uaeon 
trebuie să așteptăm Consîructn- 

! rol an sâ-a respectat toate obli- 
catiile pnMnd aaaenaja re a plat
formelor peatru depozitare. A- 
»era atilaie pe care montorii 
trebuie să le pusă iu operă dar 
la care ioeă aceștia a-aw putut 
« Ie desfacă nici măcar amba
lajul Se pierde timp*. Re?.n in 

■ scest sens un citat din olanul
de misuri nr. 24 hotărî: în se- 
£:-!ța comună lunară eonstruc- 
•-or-benefiriar. la data de -11 
mai : ...Arneaajarea urgentă a 
Platformelor necesare ca front 
permanent de descărcare a uti
lajelor — iermea 15 mai“.

Sigur, există s. greutăți de 
ordin subiectiv. Dar in situația 

- ore-carâ a unor drumuri de ac- 
‘ res r locuri de deoozi-are. și 
j de aid jos. rfnâ la risioa di- 
: 'e-riă de materiale, se relevă o 
| roeceocie strătrâ adevăratului 
. spirit de muncă In șantier

VICTOR CONSTA VTTXESCU

Someș. Un mare șantier de 
in-.estiții, un obiectiv de sea
mă al cincinalului. în zilele în 
care am urmărit activitatea de 
la diferitele puncte de luci u am 
consemnat, nu o data, preocu
pările muncitorilor și tehnicie
nilor, ale celorlalți specialiști 
pentru buna gospodări e □ ma
teriilor prime, ale materialelor 
ș: uneltelor folosite, griji pen
tru utilizarea rațională, eficien
tă a mașinilor.

Din păcate grija pentru bu
nul obșesc, pentru mașinii și 
pentru atit de prețioasele ma
teriale de construcții nu e pre
zentă la toate punctele de lu
cru. Pe șantierul nr. 3 — Pla
tinele. însemnate capacități de 
producție zac nefolosite datori
tă- în bună măsură, e drept, 
neglijențelor in aprovizionare 
car nu mai puțin lipsei de 
atenție cu care sint manevrate 
materialele, mașinile, uneltele. 
Nu intimplător la două din cele 
mai importante puncte de lu
cru de pe acest șantier sînt 
înregistrate serioase râmineri 
în urmă, se înaintează mult 
mai încet decit prevede grafi 
cui stabilit

Astfel, la galeria de adur- 
țiune, frontul Valea Rea. o ma
șină ,Jumbo“ — folosită rU 
excelente rezultate la galeria 
de fugă — ruginește în ploaie, 
în timp ce brigada de mineri 
condusă de Tudor Moraru nu 
reușește, lună de lună, să reali
zeze înaintările planificate la 
exca\ațiL La același front de 
lucru nu e respectat profilul 
de înaintare în galerie, ceea ce 
face ca betoniștii să irosească 
o bună parte din timpul lor de 
lucru și cantități corespunză
toare de material pentru... rec
tificarea profilului. în aceste 
condiții nici echipele de beto- 
niști nu pot realiza înaintările 
planificate.

Barajul din anrocamente de 
la Beliș — al cărui volum va 
atinge în final peste 2.300.0U0 
m.c. — nu ține nici el pasul cu 
planul, existînd la ora actuală 
o rămînere în urmă de peste 
două luni. Motivele ? Discutînd 
cu ing. Dorin Găbudeanu, șeful 
șantierului, am aflat că sînt 
insuficiente utilajele de perfo
rare în carieră, că, din lipsa 
unor piese de schimb, multe 
din mașinile de mare capaci
tate destinate transportului ro
cii stau pe butuci.

E adevărat, cele 5 foreze pri
mite de pe alte șantiere pre
zentau o anumită uzură, dar nu 
e mai puțin adevărat că repa
rarea lor la atelierele mecanice 
din Tarnița (sub ochii conduce
rii grupului de șantiere) a fost 
făcută de mîntuială, fără res
ponsabilitate. Așa se face că, 
la data vizitei mele pe șantier, 
numai una din cele 5 foreze 
lucra din plin...

— Nu știu dacă vom încărca 
astăzi mai mult de 300 m.c. de 
roci, îmi spunea maistrul Da
niel Matei. Ieri am lucrat ceva 
mai bine, am încărcat cam 
2 ooo m.c., dar azi toate excava
toarele sînt defecte așa că... Ar 
fi necesară o echipă de meca
nici de intervenție, care să ac
ționeze operativ. Nu există așa 
ceva, și Ia cea mai măruntă de
fecțiune timpii morți se acumu
lează în lanț.

Iată. deci, cum, datorită proa
stei organizări a muncii, ne
glijării unor aspecte importan
te la un punct de lucru esen
țial pentru acest șantier — ca
riera — stagnează multe ore si 
chiar zile întregi mijloace de 
forare și încărcare, însemnate 
capacități de transport.

— Nu știu dacă am lucrat 
vreodată din plin, în foaie cele 
trei schimburi, remarca plin 
de amărăciune Grigore Ilea.

șeful de coloană auto. Șoferii 
sînt pe bună dreptate nemulțu
miți că nu li se asigură 
front de lucru, că motoarele 
merg în gol zile de-a rindul. 
Cu mașinile pe care le avem 
am putea descărca zilnic în 
baraj 4 000, 5 000 și chiar 6 000 
m.c de rocă, dar în clipa de 
față cînd ajungem la 3 000 spu
nem că am ai ins un record. 
Drumurile de acces întreținute 
ca vai de lume, în special în 
zonele de încărcare și descăi- 
care, provoacă uzarea prematu
ră a cauciucurilor și a unor 
piese greu de înlocuit. 12 ma
șini, dintre care 5 de mare c i- 
pacitate stăteau pur și simplu 
pe butuci, fiind imobilizată ast
fel aproape o treime din capa
citatea de transport a coloanei.

La sediul grupului de șan
tiere l-am căutat zadarnic. în 
cîteva rînduri, pe șeful servi
ciului aprovizionare. Pentru că 
tocmai aprovizionării defec
tuoase i se datoresc în ultimă 
instanță aceste stagnări, aceste 
întîrzieri în realizarea planului 
de investițiii. Nu e deloc firesc 
ca la o lucrare valorînd zeci 
de miliarde, foarte mulți oa
meni să nu aibă front de lucru 
din pricina neglijenței. Iată 
de ce supunem atenției condu
cerii grupului de șantiere, con
ducerii T.C.H. aceste cîteva 
probleme „mărunte" constatate 
la Someș, cu convingerea că 
imperios' necesara lor rezolva
re își are sediul numai și nu
mai în eforturile organizatorice 
(și — de ce nu ? ■— de gîndire) 
ale cîtorva persoane de pe șan
tier. $i nicidecum așa cum am 
fost lăsați să înțelegem, în 
cine știe ce intervenție „de 
sus“, care ar urma să rezolve 
niște așa zise „probleme obiec
tive".

OVIDIU PÂUN

Meseriași

renumiți

CONSTRUCTORII
DE LA ARC0M

Aprecierile unor specialiști
din Cehoslovacia privind

colaborarea cu Antrepriza
Română de Construcții Montaj

La 18 km de Praga. „Orașul 
de aur“ sau „Orașul celor 1000 

<de turnuri-, lucrează, din toam
na anului 1971, cîteva sute de 
constructori români, ingineri, 
tehnicieni, muncitori, majorita
tea dintre ei tineri. Ei dau via
ță de la-o si- la alta, potrivit 
contractului încheiat între firma 
românească ARCOM (Antrepriza 
Română de Construcții Montaj) 
și firma pragheză Strojexport, 
unei mari termocentrale care 
va alimenta cu căldură patru 
cartiere din nordul Pragăi.

Astăzi, lucrarea se află în
tr-un stadiu avansat de execu
ție, ARCOM reușind să predea 
pentru montaj firmei Strojex
port cîteva dintre obiectivele 
importante : sala schimbătoare
lor de căldură, sala cazanelor, 
stațiile de tratare chimică $i de 
pompare a apei, rezervorul de 
combustibil și altele.

Aceste realizări sînt un rezul
tat al muncii intense depuse în 
anul trecut cind constructorii 
români au depășit planul cu 
100 la sută.

De departe, șantierul termo
centralei captează privirea prin 
impunătorul său coș de fum, 
inalt de 150 metri. Experți cehi 
apreciază ca spectaculoasă a- 
ceastă realizare inginerească. 
Două performanțe tehnice sînt 
edificatoare i specialiștii 
ARCOM au reușit să execute 
o glisare a coșului într-un ritm 
mediu de 2,5 metri pe zi (față 
de 2 metri în România) fapt ce 
a dat posibilitatea obținerii u- 
nui timp record de 60 zile și 
să realizeze o abatere la virful 
construcției față de axul ver
tical de numai 6 milimetri față 
de 148 milimetri abatere admi
sibilă.

Constructorii români sînt ho- 
tăriți ca printr-o organizare ju
dicioasă să urgenteze lucrările 
de șamotare a coșului pentru 
a-1 putea da în funcțiune în 
luna august anul curent. După 
cum ne informează inginerul 
Mircea Ionescu, directorul gru
pului de șantiere, realizările de 
pînă acum, continuate în ace
lași ritm avansat de lucru vor 
permite constructorilor români 
să reducă durata de execuție a 
centralei termice cu 6 luni față 
de termenul contractului.

Partenerul cehoslovac este 
mulțumit de calitatea lucrări
lor executate de ARCOM, de

modul cum se desfășoară întrea
ga activitate. Specialistul ceh 
J. Hldlicka. care lucrează pe 
șantier, declara, printre altele i 
„Sîntem mulțumiți de colabo
rarea cu specialiștii ARCOM, 
de calitatea execuției. Sper câ 
termocentrala va fi bine termi
nată. spre mulțumirea ambelor 
părți--

Lucrările constructorilor ro
mâni de la termocentrala Tre- 
boradice-Praga constituie o 
nouă carte de vizită a activi
tății lor în țara prietenă. îna
intea acestui obiectiv industrial 
oamenii ARCOM au realizat in 
Cehoslovacia. în orașul Chrudim 
un modem și elegant hotel 
turistic „România", unde, de la 
proiect, construcție ‘ 
mobilier, totul este 
tie românească.

Inginerul Voitech 
rector la firma Strojexport. de
clara în legătură cu hotelul de 
Ia Chrudim » „Sintem foarte 
satisfăcuțj de modul de execuție.

si pini la
de cor.ceo-

Vecan, di-

f
jrecum șl de calitatea lucrări- 
or“. De asemenea. Iosif Sizba 
din partea conducerii Trustului 
de restaurante de la Pardubice, 
beneficiarul lucrării, spunea t 

„Specialiștii ARCOM au reali
zat un hotel de bun nivel teh
nic, cu un confort plăcut si un 
finisaj modern. Constructorii au 
lucrat într-un timp record pen
tru noi, realizînd hotelul în 18 
luni".

în legătură cu nivelul tehnic 
înalt al cofrajelor glisante ro
mânești. fuma Strojexport de
clara. intr-o scrisoare i „Cu a- 
jutorul cofrajelor glisante ro
mânești, s-a construit în Bmo, 
un coș înalt de 115 metri din 
beton armat, pentru termocen
trala Cerveny Mlyn Ta urma 
activității prețioase a tehnicie
nilor români, construcția coșu
lui a fost realizată in mai puțin 
de 10 lunL Cu vechiul sistem 
de lucru, construcția ar fi durat 
între 2 și 2 ani si jumătate-. 
Tot eu ctrfraje glisante româ
nești. ARCOM a înălțat la Bra
tislava două coșuri industriale 
care tu primit unanime apre
cieri.

Datorită bunului renume eș
ti gat in Cehoslovacia, oria ca
litatea lucrărilor executate, fi-- 
ma Scrtrexporc și-a manifestat 
dorința de a colabora și In vi
itor cu ARCOM. eoctrarilnd 
realizarea unor noi construcții 
ea. de oildă. o fabrică de sticlă 
si o modernă clinică de -ro.o- 
gie

• Toate clădirile unei loca
lități balneare care ia ființă 
acum pe plaja dia Weisse- 
haus. la Marea Baltică, in 
R.F. " 
cutate de Antrepriza Româ
nă de Construcții Montaj 
„A.R.C.O.M.-.

• Pe bază de cuntract, par
tea română livrează in Aus
tria, din fabricația curentă 
a Uzinei Hidromecanica, 
transmisii hidraulice în com
ponența cărora furniturile 
puse la dispoziție de firma 
V.O.I.T.H., deținătoarea li
cenței de fabricație, repre
zintă circa 15 la sută ; pro
dusul este destinat pentru e- 
chiparea unor locomotive 
Diesel, pe care firma menți
onată le exportă in America 
de Sud.

Germania. sînt exe-

• Cercetări geologiee pen
tru valorificarea unor zăcă
minte de materii prime mine
rale, în Algeria și Iran. Par
ticiparea la construirea rafi
năriei „Haldea“ din India ?’

PAVL CIOBAN

extinderea unei rafinării de 
Petrol in Pakistan. • Con
struirea de complexe pentru 
industrializarea lemnului in 
Sri Lanka. Ghana și Iran. 
• Construirea de întreprin
deri pentru exploatarea u- 
nor zăcăminte de fosfați in 
Republica Arabă Egipt. Si
ria. Tunisia, Iordania • Rea-

PRIN ACȚIUNI
DE COOPERARE

lizarea unor linii pentru a- 
samblarea tractoarelor și a 
unei fabrici de tractoare, 
precum și organizarea unui 
complex agro-z<>otehnic in 
Iran • Organizarea unor io
turi agricole exprimentale 
în Iran și .Maroc • Prin în
ființarea in Chile. în 1970, a

Hotelul JRomdxaa" dm Chrudim (R.S. Cehoslovacia).

O NOUĂ DISTINCȚIE INTERNAȚIONALĂ

99 Trofeul pentru calitate^
acordat

In ziua cînd l-am căutat pe 
tovarășul inginer Petru Paul 
Crnit, directorul Antreprizei 
Române de Construcții Mon
taj, nu l-am găsii- ..Este ple
cat la Madrid, unde astăzi 
AJI.C.O.M.-ului ii ca fi de
cernată o nouă distincție Re
veniți poimiine dimineață la 
prima ori și că ca primi". 
Cum informația a acut darul 
de a ne miri și mai mult do
rința de a avea o convorbire 
cu cel numit, la data și cea
sul stabilit ne aflam față tn 
față cu interlocutorul nostru.

— Așadar, se pare că după 
ce în această primăvară An-

două societăți mixte de en
gineering si exploatare in 
domeniu] minier și printr-o 
cunoaștere reciprocă mai 
bună a posibilităților de co
operare se apreciază că a- 
cfastă activitate se va extin
de in viitor.

a Prin colaborare in ulti
mii ani au fost realizate o 
serie de obiective ca : o linie 
tehnologică pentru fabricarea 
de cutii de vitexă, pentru au
toutilitare tip Xstafette" cu 
firma RENAULT — Franța. 
Hotelul Intercontinental Bu
curești, cn firma TOWER 
International — S.UJL, ame
najarea pentru irigații a u- 
nei suprafețe de M M0 ha. cu 
firma HLOB WOODROW 
— Anglia, construirea de sere 
legumicole cu firmele VOS- 
KAMP — Olanda si LA
CROIX — Franța, linii teh
nologice pentru producția de 
plăci și placaje ceramice 
pentru construcții cu firma 
TEHNOCERAM — Italia etc

de „Editoriali Otice
treprize Română de Con- 
ssrucțn Montaj a primit, la 
Cew-*. PREMIUL DE PRO
MOVARE INTERNAȚIONA
LA — CONSTRUCȚII Șl A- 
STSTENȚĂ TEHNICA PE 
ANUL 1972. cu două zile in 
vrută in capitala Spaniei i-a 
fost couferită o nouă distinc-

— Intr-adecâr. Editorial O- 
fice, cea maz importantă cjsd 
de edrturi pentru preoi de 
comerț exterior din țara Ia 
cere -e referim, a acordat 
AJUCOM.-ului -Trofeul 
pentru ruhtetr" Md simt o-

'^Spania
brică de sticlă și o clinică de 
urologie, în Irak — o fabrică 
de ciment, în Sudan — clă
direa Parlamentului. Și enu
merarea ar putea continua.

— Cine sint oamenii An
treprizei române de construc
ții montaje care ne reprezin
tă în lume și care reușesc p»in 
modul lor de a munci să âș- 
tige aprecieri unanime ?

— Muncitori, șefi de echi
pă. maiștri, ingineri, arhitecti, 
proiectanți și decoratori din 
cadrul Ministerului Construc
țiilor Industriale, oameni ex
trem de bine pregătiți profe
sional. cu practici pe șantie
rele din tară și care s-au re
marcat în meseria de con
structor, tocmai acestea fiind 
criteriile ce i-au recomandat 
pentru a fi primiți in nodu
rile noastre.

— Să înțelegem din această 
precizare ci cei mai multi 
dzntre ei au depășit viita ti~ 
nărăs

— în nici un caz. Peste fu- 
mătate din totalul lor n-au 
depășit 30 de ani.

— Constituie tinerețea lor 
un impediment în onorarea 
cu succes a ^mstumlor" ce le 
revin?

— Dimpotrivă. Observin- 
du-le indeaproape munca em 
putut constata oe^f-ynal că e- 
cegtia sint capabili de rezul
tate remercabile. fapt explica
bil H sporita lor capacitate 
de adaptare la condiții noi de 
lucru, prin ambiția da a se 
distinge.

— Vi mulțurntm tovarășe 
director, și urăm Antreprizei 
Române de Construcții Mon
tare si adauge in palmaresul 
său noi confirmări ds presti
giu pe plan mondidL

GR. GHIDRIGAN

„ȚARA ESTE
MARTORĂ

CĂ NE-AM FĂCUT
DATORIA"

(Urmare din pag. I) 

ducție organizată, planificată și 
extrem de pretențioasă de la 
bun început.

Ni se arată cîteva fotografii. Pe 
locul actualei întreprinderi, ocu
pat de hale imense și linii teh
nologice automate, ultramoderne, 
în care statul a investit sute de 
milioane de Iei în cei 25 de ani 
de industrie socialistă, se afla 
în 1948 o construcție din bîme, 
unde — după cum își amintește 
un alt veteran, comunistul 
Nicolae Jalea — „vara ploua,, iar
na ningea-. Firma „Schel“ n-avea 
nici un interes să investească fon
duri în construcții trainice, cînd 
muncitorii, constrînși de împre
jurările regimului de exploatare, 
lucrau în orice condiții pentru 
a-și asigura cît de cît existența 
lor și a familiei. Și apoi, chiar 
minime, investițiile ar fi dimi
nuat profiturile patronilor.

— Așadar, ne readuce comu
nistul Jalea în atmosfera acelor 
zile de început ale industriali
zării socialiste, clasa muncitoare 
se vedea pusă în fata unei 
sarcini extrem de dificile; să 
asimileze produse de care țara 
avea imediată nevoie pentru re
facerea sa dar în paralel trebuia 
să și construiască spatii noi și în- 
câDitoaie. să autoutileze atelie
rele. trebuia să învățăm, să 
luptăm cu mentalități depășite. 
Trebuia să desăvîrșim revoluția 
începută la 23 August 1944.

Fiecare din aceste evocări sînt 
ecouri prelungite peste ani, a 
ceea ce s-a petrecut ca fapt is
toric real și încărcat de semnifi
cații Muncitorilor li s-a cerut să 
fabrice pentru început, îndată 
după, naționalizare, perforatoare 
de abataje. Țara avea nevoie de

cărbune și minereu, deci în pri
mul rînd de unelte care să în
locuiască în mai mare măsură 
eforturile fizice și uneltele rudi
mentare din minerit.

— Mulți dintre noi vedeam 
atunci în desene, pentru prima 
dată un perforator — mărturiseș
te muncitorul Matias Francisk, 
dar am pornit cu atîta entuziasm 
la fabricarea lui pentru că era 
primul produs care ni se încre
dința în dubla noastră calitate de 
proprietari și producători, îneît 
l-am reușit de la prima încerca
re. A urmat apoi ridicătorul hi
draulic pentru tractoare pe care 
colegii noștri de la uzina vecină 
le fabricau deja din 1946. îmi 
aduc aminte că am terminat 
prototipul într-o zi geroasa de 
iarnă dar cu toate acestea l-am 
montat pe un tractor și am ieșit 
în cîmp la Stupini pentru a-1 
încerca. Eram acolo mulți mun
citori din fabrica noastră, de la 
uzina de tractoare, țărani din 
localitate pentru a urmări com
portarea noului nostru produs. 
Spre marea noastră bucurie a 
funcționat ireproșabil și a fost 
omologat. Era un nou succes, o 
nouă satisfacție a colectivului de 
la întreprinderea „Hidromeca
nica".

De 25 de ani, satisfacțiile re
numitului colectiv al acestei în
treprinderi s-au repetat și am
plificat zi de zi, an de an. A- 
ceste satisfacții pot fi ușor des
cifrate, dacă-ți arunci privirea 
pe harta lumii, aflată în biroul 
directorului, străbătută de linii 
drepte, de la Brașov spre toate 
continentele. Sînt liniile dinami
ce și ascendente ale victoriilor și 
autodesăvîrșirii unui colecții' de 
muncă, al unei întreprinderi so
cialise.

A UZINEI
HIDROMECANICA

e i i"" 6670
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CHIMIEI I 
vă așteaptă!
DRUMUL SPRE MESERIE 

TRECE PRIN ȘCOALĂ 
Interviul nostru cu ing. NICOLAE DINU,

director în Ministerul Industriei Chimice

— Chimia exercită o vie atracție asu
pra multor tineri din generația de azi. Ce 
posibilități de dobindire a unei calificări 
profesionale li se oferă ?

— Industria chimică are nevoie în acest cin
cinal de un număr sporit de muncitori și este 
bine că tinerii se simt atrași de profesiunile ce 
se exercită în unitățile industriale cu profil de 
chimie. O rețea școlară foarte complexă și mo
bilă asigură formarea acestor muncitori. Dacă in 
1970 școlile noastre profesionale asigurau 30 la 
sută din totalul muncitorilor calificați necesari 
uzinelor industriei chimice, în 1975 numărul a- 
cestora trebuie sa crească la 50 la sută și chiar 
mai mult Sigur, școlilor profesionale și siste
mului uceniciei la locul de muncă li se adaugă 
liceele industriale care, la rindu-le, furnizează 
uzinelor cadrele de care au nevoie.

Școlile profesionale și liceele industriale din 
rețeaua ministerului nostru sînt răspîndite echi
librat pe toștă suprafața- țarii, pentru că și in
dustria chimică s-a dezvoltat în zonele principale 
ale țării. Dacă viitorii noștri candidați vor privi 
harta publicată chiar în această pagină, își vor 
da seama că în foarte multe județe există 
unități școlare cu profil de chimie- Astfel, avem 
25 licee industriale și 22 școli profesionale ; în 
sarcina acestora din urmă intră și pregătirea 
ucenicilor. In sfîrșit, marile noastre unități in
dustriale organizează, în funcție de necesități, 
cursuri de specializare postliceală pentru absol
venții liceelor de cultură generală.

1
5— Intr-o industrie atit de modernă ca 
cea chimică, cu un grad de automatizare 
atit de avansat există un nomenclator de 
profesii relativ restrîns. Care sint mese
riile cele mai căutate ?

— Mai întîi aș vrea să vorbesc despre cîteva 
particularități ale muncii în industria chimică. 
Avînd într-adevăr un înalt grad de automatizare, 
ele folosesc un personal relativ redus, dar cu o

calificare ti o formație psihoprofesională deose
bite, cerînd competență, cunoștințe teoretice și 
deprinderi practice profunde, o înaltă conștiință 
profesională și civică- Activitatea muncitorului 
din industria chimică cere mai puține eforturi 
fizice, în favoarea unei gindiri prompte, eficiente, 
competente. Cele mai răspîndite meserii, cu pon
derea cea mai mare în necesarul personalului 
calificat o formează operatorii chimiști și teh
nologii. Ei conduc complicatele procese tehnolo
gice, supraveghează respectarea tehnologiilor de 
fabricație* Urmează, în ordine, lăcătușii mecanici 
de întreținere ți exploatare; dat fiind înaltul 
său grad de automatizare industrii chimică are 
nevoie și de specialiști in aparate de măsură ți 
control.

Dacă am numit doar aceste profesiuni — care 
se pot însuși atit prin școlile profesionale dt și 
în liceele de specialitate — nu înseamnă că ce
lelalte meserii din nomenclatorul școlilor noastre 
(13 în cel al școlilor profesionale și 10 speciali
tăți în învățămîntul liceal) sînt lipsite de însem
nătate. Ca intr-un mecanism complet si com
plex, toate îndeletnicirile ce se practică în in
dustria chimică îti au rolul lor bine determinat 
și concură la obținerea produselor chimice nece
sare economiei noastre naționale.

Profit de acest prilej pentru a spune dteva 
cuvinte despre condițiile de învățătură din șco
lile noastre. Centrele școlare au fost create pe 
lîngă marile combinate și uzine chimice. Asta 
oferă de la început elevilor avantajul de a-și însuși 
meseria „pe viu“ trăind, încă din anii de școală, 
pulsul producției, procesul de învățămînt fiind 
astfel organizat încît instruirea practică să se 
realizeze în cea mai mare parte în uzină. Șco
lile dispun de construcții modeme, cu săli de 
clasă, cabinete, laboratoare și ateliere bine do
tate- Elevii au la dispoziție internate și cantine 
care le oferă condiții bune de viață. Potrivit le
gilor în vigoare, elevii mai beneficiază și de alte 
înlesniri : liceenii au manuale gratuite, un număr 
însemnat de burse și echipament de protecție ;

elevii școlilor profesionale, în baza contractelor 
încheiate cu întreprinderile pentru care se pre
gătesc, au asigurată gratuitate completă (învă
țămînt, cazare, masă, manuale și rechizite, uni
formă și haine de protecție’. De un regim ase
mănător se bucură și ucenicii la locul de muncă ; 
în plus, conform contractului încheiat, în timpul 
practicii primesc o indemnizație lunară de 
600—900 lei, în funcție de anul de studiu în 
care se află.

— Care sint zonele geografice unde se 
dezvoltă acum, în acest cincinal, noi uni
tăți industriale ? Informația e foarte im
portantă pentru tineri întrucit noile uni
tăți iși pregătesc din creme muncitorii de 
care vor acea nevoie.

— Desigur. Se poate vedea acest lucru și prin 
locurile în care sint dispuse noile unități șco
lare, cele care vor intra în funcțiune de la 15 
septembrie. Astfel, la .Arad, odată cu noua uni
tate de îngrășăminte azotoase se va ridica și un 
grup școlar cu profil de chimie ; în acest cinci
nal va intra in funcțiune Combinatul de îngră
șăminte de Ia Slobozia ; odată cu el va ridica 
aid un mare grup școlar ; la Buzău va începe con
strucția unei noi școli care va pregăti muncitori 
pentru unitățile prelucrătoare de mase plastice. 
Pentru viitorul an de învățămînt se înființează 
în cadrul grupurilor școlare existente la Copsa 
Mică. Ocna Mureș și Găești licee industriale 
de chimie. In ifirșit unuînd indicațiile partidu
lui de a face să crească ponderea liceelor de 
spedalitate în sistemul »nvățămîntului liceal și 
răspunzînd unor nevoi reale de cadre calificate 
în domeniul chimiei, la Oradea și Cluj, două 
licee de cultură generali vor căpăta, începînd cu 
anul școlar 1973—1974, profilul liceelor indus
triale de chimie. Cu aceste noi unități școlare 
tețeaua noastră s-a întregit armonios și alte ju
dețe și-au completat profilul școlar pentru a

răspunde mai bine preferințelor și înclinațiilor 
tinerilor.

— Chiar înainte de a deveni elevii 
unei școli, tinerii vor să știe ce perspec
tive profesionale li se deschid la absolvirea 
ei. Ce informații le puteți oferi in acest 
sens P

— Perspectivele lor de viitor sînt, practic, ne
limitate, pentru că la noi în țară tinerilor li se 
deschid toate căile de perfecționare profesională 
și umană, fără nici un fel de stavile, de nici o 
natură. Dar asta depinde în primul rînd de ei, 
de atașamentul față de profesie și față de uni
tatea în care își încep viața de muncitor, dorința 
de a învăța continuu, <5e a nu rămîne pe loc. 
Legislația noastră este foarte generoasă în a- 
ceastă privință • absolvenții școlilor profesionale 
și ai uceniciei la locul de muncă (care primesc 
aceeași diplomă) au dreptul după un stagiu 
în producție de minimum 5 ani, să urmeze o 
școală de maiștri. De asemenea, pot să-și con
tinue studiile în liceele de specialitate la cursu
rile serale, deci fără să-și întrerupă activitatea în 
producție Pot concura pentru anul I sau pot da 
examene de diferență pentru anul III. Absol
venții liceelor industriale de chimie se pot pre
zenta la concursul de admitere în învățămîntul 
superior de specialitate, cu avantajul că tșî pot 
alege pentru concurs un obiect de profil, studiat 
în liceu. Dacă nu aspiră la studii superioare, 
după un anumit stagiu în producție, pot să de
vină maiștri.

Găsesc că e bine ca viitorii noștri candidați 
să cunoască, chiar înainte de a concura pentru 
a deveni elevi, ce perspective de viitor le oferă 
industria chimică. E o dovadă de seriozitate. Iar 
chimia are nevoie de slujitori serioși, constanți 
și credincioși ca să-și poată realiza marile sale 
proiecte înglobate în planul de dezvoltare a eco
nomiei noastre socialiste.

I

I
I

Noutăți privind
dezvoltarea

bazei materiale
a școlilor

MEDITAT!
Șl ALEGEȚI

MESERIILE DIN NOMENCLA
TORUL ȘCOLILOR PROFE
SIONALE...

- operatori chimiști
- lăcătuș mecanic pen

tru ind. chimică și de 
rafinării

- lăcătuș mecanic pen
tru caiane-turbine cu 
abur

- lăcătuș mecanic pen
tru ind. construcțiilor 
de mașini

- electrician do între
ținere Și reparații

- electrician pentru cen
trale, stații și rețele 
electrice

- electromecanic apara
te de măsură și au
tomatizare

- cazangii
- fresor - robotor-mor- 

tezor
- strungar
- sudor
- sculor-matrițer
- tumător-formator

...SAU SPECIALITĂȚILE FI- 
GURIND IN NOMENCLATO
RUL LICEELOR INDUSTRIALE

- tehnica analizelor fiți- 
co-chimice

- tehnologia prelucră
rii și chimizării țițe
iului și gazelor

- tehnologie chimică or
ganică

- tehnologi» chimică a- 
norganică

- tehnologia prelucră
rii cauciucului și ma- 
selor plastice

- tehnologia celulozei, 
hirtiei și fibrelor arti
ficiale

- aparate de măsură și 
automatizări in ind. 
chimică

- utilaje in industria 
chimică

- prelucrări prin așchiere
- prelucrări la cald

REȚEAUA ȘCOLARĂ
LICEE INDUSTRIALE 

DE CHIMIE
Liceul industrial de ehimie — Arad — str. Grigcrescu nr. ă—10, 

tel. 3 00 36 :
— Tehnologie chimică anorganică : utilaje în industria chi- 

mLieeul industrial de chimie — Brăila — șea Buzăului km 1, 
tel. 3 09 36 :

— Tehnologia analizelor fizioo-chimice : tehnolocia celulozei si 
fibrelor artificiale : aparate de măsură si automatizări : utilaje 
in industria chimică : prelucrări prin așchiere.

Liceul industrial de chimie — București — B-dul Ion Șulea 
nr. 216. sector IV. 43 39 20 :

— Tehnica analizelor Mxico-chimice : tehnok>zie chimica or
ganică ; tehnologia prelucrării cauciucului si maselor plast.ee ; 
aoarate de măsură si automatizări : utilaje în industria chimică.

Liceul industrial de chimie — Craieva — str. Pașcani nr. 
26-28. td. 1 35 37 :

— Tehnologie chimică organică : tehnologie chjxrică anorgani
că : aparate de măsură și automatizări : utilaje in industria chi
mică : Dr«lucrări prin așchiere.Liceul industrial de chimie — Iași — str. Soco*a 61 A, teL 
1 64 67 :

— Tehnica analizelor fizico-chimice : tehnologie chimică or
ganică : aparate de măsură ti automatizări ; utilaje în industria 
chimică.

Liceul industrial de ehimie — Făgăraș — Colonia Combina
tului chimic nr. 1. tei. I ÎS 49 ;

— Tehnologie chimică anorganică ; tehnica analizelor fizico-
chimice ; utilaje în industria chimică ; prelucrări prin așchiere ; 
prelucrări la cald. ,Liceul industrial de ehimie — Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — str. Republicii nr. 60, teL 1 19 22 :

— Tehnologia prelucrării și chimizării titeiulu’ și gazelor ;
tehnologie chimică organică : tehnologie chimică anorganică : 
aoarate de măsură si automatizări : utiiaie in industria chimică : 
prelucrări prin așchiere. . , .Liceul industrial de chimie — Orașul Victoria — str. Salcî- 
milor nr. 1. tel. 142 : .

— Tehnica analizelor fizioo-chimice : tehnolor.e chimică or- 
ganică : aoarate de măsură și automatizări.Liceul industrial de chimie — Pitești — «tr. Mircea Vodă 
nr. 42. tel. 3 04 00 :

— Tehnica analizelor ftrieo-chimiee : tehnologia prelucrării și 
chimizării țițeiului și gazeior : tehnologie chimică organică : 
aoarafe de măsură si automatizări : utilaje in industria chi
mică.

Liceul industrial de chimie — Ploiești
Ploiești, km. 57. tel. 2 36 62 :

— Tehnologia prelucrării ti chimizării

— Tehnologie chimică organică : utilaje în industria chi-
Liceul industrial de chimie — Găești — Șes. București— 

Pitești, lîngă Urina de utilaj chimic :
— Utilaje in industria chimică : prelucrări prin așchiere.
Liceul industrial de chimie — Năvodari — tel. 1 49 70/545:
— Tehnica analizelor fizico-chimice : utilaje in 

mirâ.
Liceul industrial de chimie — Ocna Mureș —

nr. 1, tel. 133 :
— Tehnica analizelor fizioo-chimice : utiiaie in

m^eu1 industrial de chimie — Oradea (în localul Liceului 
nr. 2 :

— Tehnologia prelucrării si chimizării țițeiului ti gazelor : uti- 
‘âLiceui“industrieC|'nd?chimie — Timișoara — str. Peneș Curcanul 
nr. 5, tel . 3 37 43 t

— Tehnologie chimici organică : utilaje in Industria chimică. 
Liceul industrial de chimie — Tîrnăveni — str Republicii nr.

30, tel. 221 :
— Tehnologie chimică anorganică : utilaje în industria chi- 

mLiceul industrial de chimie — Tg. Mureș — str. Ialomiței nr. 
2. tel. 1 53 05 :

— Tehnologie chimică anorganică : utilaje In industria 
mică.

ȘCOLI PROFESIONALE
Șl UCENICIE 

LA LOCUL DE MUNCĂ

Industrie ehi'
str. Războieni

industria ehl-

chi-

— sos. București —

— ULX4UW-H - ------ —... t’teiului ti fazelor;
tehnologie chimică organică : tehnologie chimica anorganica ;

Liceul industrial de ehimie — Piatra Neamț — str. Victoriei 
nr. 165. teL 1 26 17 »

— Tehnica analizelor fizico-chimice : tehnologie chimică or
ganică : tehnologie chimică anorganică : aparate de măsură și 
automatizări : utilaje în industria chimică.

Liceul industrial de chimie — Km. Vîleea — B-dul Traian 
nr. 22 A. tel. 1 31 76 :

— Tehnologie chimică organică ; tehnologie chimică anorga
nică : utilaje în industria chimică.

Liceul industrial de chimie — Tr. Măgurele — otr. Taberei 
nr. 2, tel. 13 27 :

— Tehnologie chimică anorganică : aparate de măsură si au
tomatizări : utilaje în industria chimică.

Liceul industrial de chimie — Turda — str. Amurgului nr 2. 
tel. 16 03.

— Tehnica analizelor fizico-chimice : tehnologie chimică or
ganică ; tehnologie chimică anorganică î utilaje în industria chi- 
mLiceuI industrial de chimie — Buzău — atr. N. Bălcescu nr. 50, 
tel. 1 48 60 :

— Tehnologia prelucrării cauciucului si maselor plastice ;
Liceul industrial de chimie — Cluj — str. Giordano Bruno nr. 

46 i
— Tehnologie chimică organică : utilaje în industria chimică.
Liceul industrial de chimie — Codlea — Șos. Măgurei nr. 4, 

tel. 5 13 34 :
— Tehnologie chimică organică : utilaje în industria chimică ;
Liceul industrial de chimie — Copșa Mică — str. Chimiștilor 

nr. 23, tel. 147 .•

tehnologie chimică organica : tehnologie eoimica anorg-niyo . 
aparate de măsură și automatizări : utilaje in industria chimica.

Școala profesională de chimie — Brăila — tos. Buzăului, 
km 1 tel. 3 09 36 i

— Operatori chimiști î lăcătuși mecanici pentru industria chi
mică «i de rafinării : electrician de întreținere si reparații ; elec
tromecanic aparate de măsură și automatizare : frezor — ra- 
botor — mortezor : strungar.

Școala profesională de chimie nr. 1 — București — B-dul Ion 
Șulea nr. 216. sector IV, tel. 43 39 20 :

— Operatori chimiști ; lăcătuși mecanici pentru industria chi
mică si de rafinării : electrician de Întreținere si reparații : 
electromecanic aparate de măsură și automatizare.

Școala profesională de ehimie nr. 2 — București — comuna 
Popești Leordeni, tel. 83 41 40/154 f

— Operatori chimiști; lăcătuși mecanici pentru industria chi
mică si de rafinării ; electrician de întreținere și reparații : fre- 
zor-rabotor-mortezor : strungar ; sudor.

Școala profesională da ehimie — Codlea — str. Măgurei, nr. 4, 
tel. 5 13 34 :

— Operatori chimiști : lăcătuș mecanic pentru industria chi
mică și de rafinării ; electrician de întreținere si reparații.

Școala profesională de chimie — Copșa Mică •— str. Chimiști
lor nr. 23, tel. 147 t

— Operatori chimiști ; lăcătuși mecanici pentru induatria chi
mică și de rafinării ; electrician de întreținere și reparații.

Școala profesională de chimie — Craiova — str. Pașcani ““ 
26—28. tel. 1 35 37 : J » v.— Operatori chimiști ; -lăcătuși mecanici pentru industria chi
mică si de rafinării : electrician de întreținere si reparații î elec
tromecanic aparate de măsură si automatizare ; frezor — rabo- 
tor — mortezor : strungar : sudor.

Școala profesională de chimie — Făgăraș — Colonia Combi
natului chimic nr. 1, tel. 1 18 49 i

— Operatori chimiști : lăcătuș mecanic pentru industria chi
mică și de rafinării : lăcătuș mecanic pentru industria construc
țiilor de mașini ; electrician de întreținere si reparații : electro
mecanic aparate d? măsură și automatizare ; cazangii ; fre
zor — rabotor — mortezor : strungar : sudor : tumător-formator.

Școala profesională de chimie — Iași — str. Socola nr. 61 A, 
tel. 1 64 67 :

— Operatori chimiști ; electrician de întreținere și reparații: 
electromecanic aparate de măsură si automatizare : strungar.

Școala profesională de chimie — Năvodari — tel. 1 49 70/546 :
— Operatori chimiști : lăcătuș mecanic pentru industria chi

mică si de rafinării : electrician de întreținere și reparații : ca-
Școala profesională de chimie — Ocna Mureș — str. Războieni 

nr. 1. tel 1 33 :
— Operatori chimiști : lăcătuș mecanic pentru industria chi-

nr.

• In anul 1073 se investesc in școlile ministerului *2 mili
oane lei, ceea ce inseamni :
• 20 noi săli de clasă ți cabinete școlare ;
• 2 700 locuri In internate
• 1 900 locuri in cantine ;
• 8 530 m2 construcții de noi ateliere, laboratoare |i 

micropiloți cu produețio chimică.
Practic, acest» cifre înseamnă :
• un nou centru școlar la Timișoara ;
• două noi internate, cu 600 locuri la lași, alte inter* 

note la Timișoara, Brăila, București ;
• noi cantine la Găești și Timișoara ;
a laboratoare, micropiloți și ateliere școlare noi la 

București, Km. Vilcea și Timișoara.
Pentru următorii doi ani oi cincinalului — 1974—1975 — se 
prevăd investiții de 130 milioane lei, eeea ce repreiintă :
• 101 nei săli de clasă și eebinete școlare j
• 10 000 m2 construcții de noi ateliere, laboratoare Și 

micropiloți cu producție chimică ;
o 2 100 locuri in internate ;
o 1 500 locuri in cantine.

2 700 locuri In internate

CONDIȚII DE ADMITERE
• în școlile profesio

nale și pentru u- 
cenicie la locul de 
muncă :

— Se pot înscrie absolvenții a 
10 sau 8 clase ai școlii gene
rale in virată de pînă la 18 
ani împliniți în 1973

— Absolvenții a 8 clase susțin 
concurs de admitere care 
constă din î verificarea cu
noștințelor din materia stu
diată în clasele V—VIII (ma
tematică și fizică sau chimie, 
în funcție de meserie), 
prin teste de cunoștințe, 
absolvenții a 10 clase vor 
susține un colocviu.

— Elevii admiși încheie contrac
te de școlarizare cu între
prinderile Ministerului In

dustriei Chimice din partea 
cărora primesc burse și alte 
drepturi (ucenicii beneficiază 
de indemnizații).

— Sesiunile de admitere se or
ganizează între 6—14 iulie și 
1—10 septembrie a.c.

• Tn liceele industri
ale :

— La concursul de admitere se 
pot prezenta absolvenții a 8 
clase ai școlii generale în 
vîrstă de cel mult 17 ani îm
pliniți în cursul anului 1973.

— Concursul de admitere con
stă în probe scrise și orale 
la obiecte de concurs prevă
zute pentru fiecare speciali
tate în instrucțiunile Ministe
rului Educației și tnvățămîn- 
tului: matematică și fizică

sau chimie la alegere cu

mică și de rafinării : lăcătuș mecanic pentru eazane — turbine 
cu abur ; electrician de întreținere si reparații : strungar.

Școala profesională de ehimie — Orașul Victoria — str. Sal- 
cimilor nr. L tel. 142 :

— Operatori chimiști : lăcătuș mecanic pentru industria chi
mică și de rafinării ; electrician de întreținere și reparații î 
electrician pentru centrale, stații și rețele electrice : electrome
canic aoarate de măsură Si automatizare : frezor — rabotor 
mortezor : strungar ; sudor.

Școala profesională de chimie — Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
— str. Republicii nr 60. tel 1 19 22 i

— Operatori chimiști ; lăcătuș mecanic pentru industria chi
mică ti de rafinării : electrician de întreținere si reparații : elec
tromecanic aparate de măsură si automatizare : sudor.

Școala profesională de ehimie — Pitești — etr. Mireea Vodă 
nr. 142, tel. 3 04 00 :

— Operatori ehimiști : lăcătuș mecanic pentru industria chi
mică si de rafinării ; electromecanic aparate de măsură si de 
automatizare.

Școala profesională de chimie — Piatra Neamț — etr. Victo
riei nr. 165, tel. 1 26 17 î

— Operatori chimiști : electrician de Întreținere ti reparații î 
electromecanic aparate de măsură și automatizare.

Școala profesională de chimie — Ploiești — B-dul Petrolului 
nr. 14. tel. 2 35 82 ;

— Operatori chimiști ; lăcătuș mecanic pentru industria chi
mică si de rafinării ; electrician de întreținere și reparații ; elec
trician pentru centrale, stații șl rețele electrice ; electromecanic 
aparate de măsură și automatizare : frezor — rabotor — morte
zor : strungar : sudor.

Școala profesională de ehimie — Rm. Vîleea — B-dul Traian 
nr. 32 A. tel. 1 31 76 :

— Operatori chimiști : lăeătus mecanic pentru industria chi
mică si de rafinării ; eleotrician de întreținere și reparații î 
electromecanic aparate de măsură și automatizare ; sudor : scu- 
ler-matrițer.

Șeoala profesională de ehimie — Tr. Măgurele — atr. Taberei 
nr. 2, tel. 13 27 :

— Operatori chimiști : lăcătuș meeanie pentru industria chi
mică și de rafinării; lăcătuș mecanic pentru eazane — turbine 
cu aburi: frezor — rabotor — mortezor.

Școala profesională de chimie — Tiraăveni — etr. Republicii 
nr. 30, tel. 221 :

— Operatori chimiști ; lăcătuș mecanic pentru industria chi
mică și de rafinării : electrician de întreținere și reparații.

Școala profesională de chimie — Timișoara — str. Peneș 
Curcanul, nr. 5. tel. 3 37 43 :

— Operatori chimiști : lăcătuș mecanic pentru industria chi
mică și de rafinării : electrician de întreținere si reparații.

Școala profesională de ehimie — Turda — str. Amurgului 
nr. 2. tel. 16 63 :

— Operatori chimiști ;
Școala profesională de chimie — Buzău — str. N. Bălcescu 

nr. 50, tel. 1 48 60 •
—- Operatori chimiști : sculer-mâtrițer.
Școala profesională — Găești — Șos. București—Pitești lîngă 

Uzina de utilaj chimic tel 134 :
— Lăcătuș mecanic pentru industria construcțiilor de mașini ; 

cazangii : strungar : sculer-matriter : turnător-formator.

limba română, din materia 
studiată în clasele V-VIII.

— Pe timpul școlarizării un nu
măr însemnat de elevi pri
mesc bursă precum și alte 
drepturi acordate de legis
lația în vigoare.

— Sesiunile de admitere se or
ganizează intre 22 iunie — 3 
iulie și 1—10 septembrie a.c.

Important!
înscrierile la concurs se fac 

la secretariatele școlilor pînă în 
preziua concursului care este 
precedat de vizita medicală.

INFORMAȚII SUPLIMENTA
RE se pot obține de la secreta
riatele școlilor precum și de la 
serviciile (birouri) de personal- 
învățămînt ale întreprinderilor , 
Ministerului Industriei Chimice.'

Redactorul paginii :

MARIETA VIDRAȘCU

plast.ee
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Miercuri dimineața, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul educației și Invă- 
țămîntului, a primit pe Amadou 
Mahtar M’Bow, director general 
adjunct al UNESCO, însoțit de 
J. Herman, directorul Diviziei 
pentru învățămîntuj superior 
din cadrul acestei organizații, 
care participă la lucrările re
uniunii experților UNESCO pe 
tema „Cooperarea universitară 
europeană".

La convorbire au participat 
Erik Ribbing, directorul Cen
trului european UNESCO pen
tru învățămîntul superior de la 
București și ‘' 
ciale.

alte persoane ofi-

Manifestări dedicate
aniversarii cream 

G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud

In cursul 
varășul Paul 
firimit 
nvățăi

aceleeași zile, to- 
__ Niculescu-Mizil a 

t delegația Ministerului 
Invățămîntului Superior și Cer
cetării Științifice din Republica 
Algeriană Democratică și Popu
lară, formată din Hadj Sliman 
Cherif, consilier al ministrului 
și Ben Smail, decanul Facultă
ții de științe economice din 
Oran, care face o vizită în țara 
noastră.

Miercuri la amiază s-a înapo
iat în Capitală delegația de ac
tiviști A.R.L.U.S.. condusă de 
tovarășul Amza Săceanu, pre
ședintele Comitetului de cultură 
și educație socialistă al munici
piului București, care la invi
tația Asociației de prietenie so- 
vieto-române, a făcut 
în Uniunea Sovietică.

o vizită

Ministrul afacerilor 
George Macovescu, a 
miercuri pe Amadou 
M’Bow, director general 
al U.N.E.S.C.O,

externe, 
primit 

Mahtar 
adjunct

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala Rudolph Peterson, di
rector general al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvol- M •* ' Otare — P.N.U.D., care a făcut 
vizită în țara noastră.

Miercuri, au luat sfirșit 
București lucrările sesiunii

la
_____ _  ______  __ ___  a 
patra a Comisiei mixte româno- 
îinlandeze de cooperare econo
mică. industrială și tehnică. Pro
tocolul încheiat cu acest prilej 
prevede 
bilaterală 
domeniul 
șini, al 
lemnului, 
minieră și alimentară. Sînt pre
văzute. de asemenea, schim
buri de informații pe linia cer
cetării științifice și tehnologice.

acțiuni de cooperare 
și pe terțe piețe in 
construcțiilor de ma- 
industriilor chimică, 
celulozei, metalurgiei,

Cu prilejul celei de-a patra 
aniversări a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Lam Van Luu a ofe
rit miercuri o recepție.

Au participat tovarășii Ghe- 
orghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miron ConsUntinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte ai Con
siliului de Stat, Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, llie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări 
ționale, George Macovescu, 
nistrul afacerilor externe, 
prezentanți ai Consiliului 
țional al Frontului Unității 
cialiste. ai Comitetului național 
de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic.

¥
în Capitală s-a deschis, 

miercuri, expoziția fotodocu- 
mentară „Vietnamul de Sud pe 
drumul victoriei". Organizau 
sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, ea 
se Înscrie printre manifestările 
ce au loc in tara noastră cu 
prilejul aniversării a patru ani 
de la constituirea guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Viet
namului de Sud. Sint înfățișate 
publicului vizitator imagini din 
lupta eroică a poporului vietna
mez pentru a-și cuceri dreptul 
de a dispune de propria-î sov- 
tă, aspecte ale reconstrucției 
țării, 
tare 
rală, 
rice.

Na- 
Mi- 
re-

Na- 
So-

ale activității de dezvol- 
economică și social-cultu- 
monumente și locuri isto-

--

revoluționare și democratice 
din țara noastră, a culturii în 
general. (R.V.)

*
prilejul celei de-a patra 

Guvernului

La București 
se deschide astăzi

Cu 
aniversări a creării 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
ambasadorul acestei țări la 
București Lam Van Luu, a vor
bit, miercuri seara, la posturile 
noastre de radio și televiziune.

PRIMUL
între 6 și 10 iunie, se va des

fășura în Capitală o retrospec
tivă a filmului cubanez.

Muzeul de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România împlinește 25 de ani 
de activitate. Cu această ocazia, 
ca un preambul la sărbătorirea 
aniversării, am .reținut clteva 
date caracteristice pentru o sin
teză a activității acestei unități 
muzeale de prestigiu de la to
varășul director adjunct Ion Ar- 
deleanu.

La inaugurare (11 iunie 1948. 
cu prilejul aniversării Cente
narului revoluției pașoptiste), 
muzeul deținea 2 000 m p su
prafață de expunere și cam tot 
atâtea exponate. în concordanță 
cu dezvoltarea istoriografiei 
marxiste in țara noastră și mu
zeul a cunoscut mai multe etape, 
de dezvoltare. în perioada 1963— 
1966. cea mai caracteristică, se 
adaugă un spațiu suplimentar, 
noi săli de expoziție, ajungin- 
du-se astăzi la o suprafață de 
expunere de 10 000 m p. In fon
durile unității și in bibliotecă 
sint peste 21 000 documente, fo
tografii. obiecte, cărți ale litera
turii vechi muncitorești și cor 
muniste. în cei 25 de ani de ac** 
tivitate, numărul vizitatorilor 
ajunge Ia 7 000 000, dintre care 
35 000 străini. Personalități de 
seamă, șefi de state, șefi de 
guverne, primi secretari ai unor 
partide comuniste și alții au o- 
norat acest muzeu, apreciindu-i 
valoarea documentară deose
bită. în ultimii 8 ani au fost 
prezentate 60 de expoziții, li
nele fiind organizate și in stră
inătate. (..50 de ani de la crea
rea P.C.R.". de exemplu, in 25 
de țări ; .25 de ani de la pro
clamarea Republicii" și „40 de 
ani de la luptele muncitorilor 
ceferiști și petroliști", in toate 
țările socialiste). Muzeul are 
strinse relații (schimburi de 
materiale, de expoziții si dele
gații). cu unități similare din 
U.R.S.S.. Bulgaria. Iugoslavia. 
R.D.G., Polonia, Ungaria. Tot
odată, oferă cadrul cel mai po
trivit pentru manifestări poli
tico-educative adresate, îndeo
sebi, tineretului, sesiuni științi
fice. simoozioane, concursuri, 
înmînări de carnete U.T.C., pri
miri în rindul pionierilor și 
altele.

Adunarea festivă. dedicată 
acestui eveniment, va fi mar
cată. între altele, și de o dez
batere, avînd ca temă „Cerce
tarea științifică muzeistică și 
contribuția ?a la cunoașterea 
istoriei patriei, a istoriei mișcă
rii muncitorești, și a Partidului 
Comunist Român". Aniversa
rea va constitui ea însăși un 
un eveniment de seamă din 
activitatea acestei instituții 
politice și culturale și ocupă un 
loc deosebit in istoria mișcării

MEDALION |
• Pe cîmpia Soarelui de la 

Padeș, locul cu nume simbolic, 
unde acum 152 de ani se rea
firma idealul de neatirnare, de 
dreptate națională și socială, 
au venit duminică peste 10 000 
de cetățeni pentru a onora săr
bătorirea memorabilului eveni
ment din istoria noastră națio- 

ridicarea la luptă a po-

porului condus de Tudor Vla- 
dimirescu.

înscriindu-se in contextul ac
țiunilor de mare amploare, ce 
au loc in întreaga țară, consa
crate sărbătoririi Revoluției ro
mâne de Ia 1848, al cărei prolog 
a fost mișcarea pornită de aici, 
sărbătoarea a prilejuit o amplă 
evocare a semnificației momen
tului 1821, urmată de un oma
gial montaj muzical-literar-co- 
regrafic, prezentat de artiștii 
amatori ai căminului cultural 
din comuna Padeș și din alte 
localități ale județului Gorj. 
Marea adunare populară s-a 
încheiat cu o serbare câmpe
nească. (VASILE CRĂCIUN).

UN FILM DESPRE

SIMPOZION
INTERNAȚIONAL
DE MECANISME

Șl METODE 
DE PROIECTARE
PE CALCULATOR
Despre această prestigioasă 

manifestare științifică care va 
fi găzduită, între 7 și 13 iunie, 
de Institutul Politehnic din Ca
pitală ne vorbește prof. dr. doc. 
NICOLAE MANOLESCU, pre
ședintele Comisiei române pen
tru teoria mașinilor $i meca
nismelor și președintele Comi
tetului internațional de orga
nizare a simpozionului.

4 — Simpozionul nostru, pri-
Tnul de acest fel pînă in prezent, 
își datorește existența inițiativei 
Comisiei române din cadrul Fe
derației Internaționale pentru 
Teoria Mașinilor și Mecanisme
lor (T.F T.o.M.M.), printre ai că
rei membri fondatori se numără 
și țara noastră. Necesitatea or
ganizării unei asemenea mani
festări științifice s-a impus tot 
mai mult in ultimii ani datorită 
dezvoltării impetuoase a acestui 
compartiment de vîrf al cunoaș
terii științifice.

Problemele introducerii ma
sive în practică a proiectării 
optimale a mecanismelor, apli
carea teoriilor matematice mo
derne și a metodelor de proiec
tare cu ajutorul calculatorului 
formează de altfel tematica dis
cuțiilor ce se vor purta pe mar
ginea celor 136 de referate șl 
comunicări științifice ale sim
pozionului. Menționez că dintre 
aceștia, 83 sînt rodul strădani
ilor cercetătorilor români.

— Ce a determinat alegerea 
României ca țară gazdă a ace
stei reuniuni științifice ?

— In primul rind valoarea 
înaltă a cercetărilor datorate 
școlii românești de teoria ma
șinilor și mecanismelor. Oame
nii de știință din țara noastră 
au adus contribuții esențiale la 
dezvoltarea unor domenii de 
mare interes cuim ar fi proble
mele de structura mecanisme
lor sau analiza și sinteza meca
nismelor plane. în ultimii ani, 
specialiștii români au dat lite
raturii tehnice de specialitate 
lucrări valoroase în domeniul 
mecanismelor spațiale, lucrări 
apreciate unanim pe plan inter
național.

— Care este interesul pe care 
actualul simpozion îl prezintă 
pentru industria noastră ?

Dovada acestui interes deose
bit o constituie prezența la lu
crările simpozionului a numeroși 
specialiști din marile uzine ale 
țării. Pe de altă parte, un loc 
important în cadrul discuțiilor 
îl vor ocupa problemele legate 
de înființarea unor biblioteci 
de programe care să- ușureze 
în mod substanțial munca pro
iectantului. Pentru economia 
noastră, preocupați de aplica
rea mijloacelor moderne de cal
cul, aceste prob’eme sint de o 
stringentă actualitate.

PETRE JUNIE

O VIOARA ÎNTRE VIORILE LUMII

La Fabrica de stofe Doro- 
• banțu din Ploiești a fost elabo
rată o nouă metodă de impreg
nat fire cu o substanță chimică 
ușor solubilă in apă. Avantajele 
acestei evidente perfecționări 
tehnologice și a dispozitivului 
de cernut, construit Drin auto- 
utilare, constă in creșterea cali
tativă a firului, vitezei de lucru 
în fazele de urzit și țesut, prin 
eliminarea operației de înche
iere și reduc cu peste 10 la sută 
cheltuielile de producție. (VA
LENTIN ANGHEL).

Ș.N.G.
Un grup de tineri cinefili, 

membri ,ai cineclubului Dunărea 
din Galați, au început turnări
le unui film documentar închi
nat aniversării a 80 de ani a 
Șantierului Naval, intitulat „80 
de ani, 80 de trepte". Pelicula 
se vrea o monografie a șantie
rului care, va prilejui o succin
tă retrospectivă în timp și tot
odată o perspectivă de ansam
blu în prezent a acestui mare 
centru naval al Dunării de la 
mila 80. (V. CABURGAN).

Silvia Marcovici, laureată a 
mai multor concursuri interna
ționale, se impune din ce in ce 
mai mult pe podiumurile sălilor 
de concert din străinătate. După 
o serie de turnee care i-au fost 
mijlocite de A.R.I.A. in anui 
1972 in Ang’ Italia. R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
S.U.A. și R. F. Germania, în 
anul acesta, artista a avut pri
lejul să revină, dr cîte două 
ori atit în Anglia cit și în R.F. 
Germania, lucru destul de me
ritoriu pentru un tinăr inter
pret, dar intru totul explicabil 
dacă țin°m seama de succesele 
avute de Silvia Marcovici pre
tutindeni. Iată ce nota, de pildă, 
ziarul INFORMAZIONE despre 
apariția violonistei românce la 
Milano „...La Scala au răsunat 
aplauze furtunoase la concer

tul dirijat de Claudio Abbado, 
îndeosebi ca o răsplată a succe
sului violonistei Silvia Marco
vici — interpretă de prim rang 
a concertului de Bartok..." A- 
precieri elogioase au emis și 
alte publicații prestigioase stră
ine din țările unde a concertat. 
După ce, cu puțin timp în urmă, 
Silvia Marcovici a putut fi as
cultată în cadrul festivalului 
internațional ..Săptăminile mu
zicale ale Sofiei", iar apoi — 
în concertul orchestrei Radiodi
fuziunii din Capitală, a plecat 
din nou în R. F. Germania, de 
data aceasta la Ludwigsburg, 
urmînd ca apoi să cînte la Vi- 
ena, într-un concert de mare 
ținută, în cadrul festivalului 
„Săptăminile festive ale V’e- 
nei" cu orchestra „Wiener 
Simphoniker" (C.J.).

SPORT • SPORT « SPORT
ETAPA XXVI

Ascultătorilor și spectatorilor 
aflați în fața aparatelor de ra
dio și în tribunele stadioanelor 
din toată țara, li s-a tăiat res
pirația cînd, pe stadionul din 
Craiova, In minutul trei, Ma- 
teescu înscrie un gol în poarta 
echipei care, doar cu trei zile 
în urmă fusese revelația etapei 
și, după mulți. a campionatului. 
40.000 de suporteri au trăit, ieri, 
în minutul 90 al partidei, dr t- 
ma înfrîn-gerii pe teren propriu 
a echipei favorite, după ce la 
București, dăduse un adevărat

Diagrama
etapei

Rapid — C.S.M. Reșița 0—0.
S.C. Bacău — Jiul 4—1 (2—0). 

Au marcat : Băluță. Enescu de 
două ori și Pană (11 m) pentru 
gazde. și Mulțescu pentru 
oaspeți (11 m.).

Univ. Craiova, — Steagul roșu 
0—1 (0—1). A marcat Mateescu 
(min. 3).

A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A. 
2—1 (0—0). Au marcat. în ordi
ne : Naghi (min. 47), Domide 
(min. 78) și Petescu (autogol, 
minutul 90 !).

F. C. Argeș — Steaua 1—1 
(1—0). Au marcat : Roșu (min. 
44) și Tătaru (min. 64).

F.C. Constanța — Sportul stu
dențesc 4—1 (0—1). Au marcat, 
in ordine : Leșeanu (min. 22), 
Mărculescu (min. 57). Ion Con- 
stantânescu (11 m.) și Caraman.

„U" Cluj — Petrolul 0—0.

CLASAMENT
Univ. Craiova 2< 13 8 5 16—31 34
Dinamo 25 13 4 8 37-29 30
C.F.R. cluj 25 16 10 5 28—22 30
F.C. Argeș 26 11 7 8 38—24 29
S.C. Bacău 26 11 7 8 30—31 29
Steaua 26 9 10 7 33—25 28
Petrolul 26 9 8 9 18—26 26
Steagul roșu 26 9 7 19 31—19 25
Jiul 26 10 5 11 33—36 25
Rapid 26 7 10 9 25—23 24
C.S.M. Reșița 26 T 10 9 29—32 21
F.C. Constanța 26 8 7 11 29—30 23
U.T.A. 26 7 9 10 29—32 23
A.S.A. Tg. M. 26 11 1 14 32—39 23
„U.“ Cluj 26 7 8 11 21—39 22
Sp. Studențesc 26 4 11 11 26—46 19

Etapa viitoare
(duminică 10 iunie)

Cuplaj bucureștean : Rapid 
— Sportul studențesc (1—1) și 
Steaua — Dinamo (1—2) : în 
țară î C.S.M. Reșița — „U" Cluj 
(0—0); Jiul — F.C. Argeș (0—2); 
Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mu
reș (0—1) ; U.T.A. — F.C. Con
stanța (1—1) ; Petrolul — Univ. 
Craiova (0—0) : C.F.R. Cluj — 
S.C. Bacău (1—1).

în paranteză rezultatele teh
nice din sezonul de toamnă.

JOCUL
stupefiați tabe- 
nu le venea să 
a strigat : „Să 
cu carnavaluri- 
rezultat se în- 
date importante 

studenții

recital. Priveau 
la de marcaj și 
creadă. Cineva 
nu ne grăbim 
le !“. Cu acest 
scriu alte două 
în acest campionat: 
craioveni se află la prima în- 
frîngere pe teren propriu, iar 
brașovenii la prima victorie în 
deplasare !

Și etapa de ieri ne-a oferit 
surprize de proporții. Cine-ar 
fi crezut că Rapidul, cu echipa 
lui în formă, nu~se va, detașa; 
în învingător? 
suită de 
mitriu II, 
echilibrul 
marcaj 
împotriva _ .
superiorității feroviarilor, care 
se pot considera nedreptățiți. 
Nedreptate li s-a făcut și arăda- 
nilor, după o evoluție bună la 
Tg. Mureș, cînd, în ultimele se
cunde de ’joc — arbitrul Nico
lae Petriceanu se pregătea să 
fluiere ! — Petescu are o inspi
rație nefericită să intervină la 
o centrare nevinovată a adver
sarului și să-1 execute pe Vidac. 
Cu un „egal" ar fi evadat și 
U.T.A., de pe fatidicul loc 13, 
unde se află acum, doar la un 
punct de penultima clasată

_ ? Dar după o 
ocazii, ratate de Du- 
Neagu, Petreanu etc., 

de pe tabela de 
rămîne neschimbat 
cursului jocului și a

5

• Miercuri, în cea de-a treia 
gală a sferturilor de finală din 
cadrul campionatelor europene 
de box de la Belgrad, pugi- 
listul român Sandu Tîrîlă (ca
tegoria mijlocie mică) l-a în
vins prin KO în repriza a 2-a 
pe iugoslavul Al. Popovicj

în ultima reuniune a sfertu
rilor de finală din cadrul cam
pionatelor europene de box, 
pugilistul român Constantin 
Gruescu (cat. muscă) l-a învins 
la puncte pe cehoslovacul Tatar, 
iar Gabriel Pometcu (cat. pa
nă) a ciștigat, de asemenea, la 
puncte, cu o decizie de 4—1, 
întâlnirea cu maghiarul Kovacs, 
în limitele categoriei ușoară. 
Paul Dobrescu a fost învins 
prin abandon, in repriza a 2-a 
de către iugoslavul Marian Be- 
neș.
• La Tampere, în prelimina

riile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 4-a europeană), 
echipa R.D. Germane a învins 
cu scorul de 5-1 (3-0) formația 
Finlandei. în clasamentul gru; 
pei conduce echipa României 
cu 7 puncte, urmată de R. D. 
Germană — 6 puncte, Finlan
da — 3 puncte, Albania zero 
puncte.

Selecționata Cehoslovaciei a 
surclasat cu scorul de 6—0 (0—0) 
echipa Danemarcei, iar echipa 
Poloniei pe cea a Angliei cu 
2—0.

NEPREVĂZUTULUI
„U" Cluj. Așa că rămîne. în 
continuare și ea, prinsă în zona 
fierbinte a clasamentului. Ca să 
vorbim și de lucruri mai vese
le vom aminti performanța e- 
chipei Steaua de la Pitești. O 
performanță favorizată mai 
mult de Dobrin — readus in 
prima echipă — care în minutul 
30, după ce fusese „bătut" și 
Haidu, ratează în cel mai pur 
stil copilăresc. Argeșenii, jucîn- 
du-se cu ocaziile, au dat steliș- 
tilor punctul nesperat de ei, pe 
care-1 luaseră atît de ușor stu
denților bucureșteni în etapa 
trecută și de care aceștia ar ti 
avut nevoie că de aer și soa
re. Băcăuanii, au ținut să mar
cheze revenirea internațio
nalului Dembrovschi cu o vic
torie la scor. în pofida echipei 
din Valea Jiului, care de-o vre
me nu prea se arată hotărîtă și 
ambițioasă în deplasare, cum ne 
obișnuise. Este, probabil, vorba 
de mentalitatea echipelor afla
te la adăpost de orice pericol.

O soartă grea are echipa uni
versitarilor clujeni, care se a- 
fundă tot mai mult în zona ne
liniștii și a pericolului iminent. 
Nu mai știm ce se întâmplă cu 
acest team, care dacă stăm să 
ne gindim bine are un mă
nunchi de jucători foarte talen-

tați și valoroși. Unii dintre ei 
internaționali : Anca, Mureșan, 
Ștefan... Ei țin. acum, o com
panie sinceră colegilor lor bucu- 
resteni. pe care în ultima vreme 
îi pîndește tot mai mult neșan
sa. Exact cînd au reușit să ali
nieze o formație mai închega
tă, dispunînd de componenți 
mai valoroși și cu un joc în 
plină cristalizare. După ce 
conduc o repriză la Constanța, 
cu i—o. ei cedează inexplicabil 
de patru ori în repriza secundă. 
Ce să cîntărească mai mult : 
lipsa de resurse fizice, ori mo
ralul decimat de spectrul în- 
frîngerii și a! retrogradării ?

In orice caz după rezultatele 
de ieri, lista candidaților la re
trogradare rămîne incă, deschi
să. Pentru că între echipa cla
sată pe locul 8 și cea de pe lo
cul 15, diferența nu-i mai mare 
decît de 3 puncte ! Trei punc
te ! Și mai sînt patru eta
pe unde această diferență se 
poate atît de ușor pierde, după 
cum se poate, însă atît de greu, 
majora! Pentru că, iată, nu 
mai contează avantajul terenu
lui propriu nici pentru lider!

tați și valoroși. Unii dintre

V. CABULEA

llie Năstase o victorie unică !

„CARMEN 
SECULARAE"

Prima ediție a festivalului- 
concurs de poezie „Carmen Se- 
cularae", organizat la Iași de 
către cenaclul studențesc din 
acest centru („Mihai Emi
nes cu") și Comitetul județean 
U.T.C. a desemnat laureați pe 
Crenguța Diaconescu și Come- 
liu Popel (ambii ieșeni). O pre
zență meritorie au avut-o și 
reprezentanții cenaclului stu
dențesc craiovean, „Alexandru 
Macedonschi" și ai cenaclului 
literar al elevilor din Brașov. 
Festivalul a prilejuit întâlniri 
cu scriitori ieșeni și invitați de 
onoare din țară, 
cursii la casele 
unor scriitori si 
tele istorice din 
participarea la o ______ . _ . .
cru a cenacliștilor gazde și aLte 
acțiuni menite să întregească 
conținutul unei manifestări ce 
se vrea prestigioasă.

vizite și ex- 
memoriale ale 
la mo numen- 
zona lașului, 

ședință de lu-

[ CADRAN |

culturalCorul Căminului
Leordeni (ARGEȘ) se află în 
prezent în Olanda 
schimb de spectacole cu corul 
bărbătesc din orașul Swollen. 
După numeroase întâlniri cu pu
blicul olandez, coriștii argeșeni 
vor participa, la 8 iunie, la 
Festivalul internațional al co
rurilor de amatori ce se va des
fășura la Ha«a. (V. MARVȚA).

într-un

• Astăzi, la ora 13. se va 
deschide la Muzeul Literaturii 
Române, expoziția „1848 — li
teratura revoluției", organizată 
de către sus-amintita instituție 
și Biblioteca Academiei R.S.R. 
Expoziția cuprinde materiale o- 
riginale: manuscrise, ediții prin- 
ceps, documente, stampe de e- 
poeă. publicații ale vremii — 
materiale selectate din fondu
rile Academiei R.S.R. și al Mu
zeului Literaturii Române, o- 
glindind contribuția scriitorilor 
noștri la mișcarea ideologică 
pașoptistă. ELENA NESTOR

Elevii Liceului ..Mihai Vitea
zul" din Capitală, membri ai 
cenaclului literar „Eugen Lovi- 
nescu" au organizat cu prilejul 
sărbătoririi tricentenarului naș
terii lui Dimitris Cantemir o 
sesiune de comunicări. Lucrări
le au evidențiat o serie de as
pecte istorice, filosofice, esteti
ce și literare ale operei marelui 
cărturar molodvean, în mod 
deosebit remarcîndu-se calita
tea concepției și prezentarea 
unor comunicări susținute de 
Manuela Antoniu, Rodica lancu, 
Răzvan Furtună, Mugur Moș, 
Violeta Căruțașu.

La frumoasa manifestare ști
ințifică au participat elevi și 
cadre didactice, simpozionul în
scriindu-se printre inițiativele 
de valoare organizate în acest 
an școlar la Liceul „Mihai Vi
teazul". (C. S.).

| AGEWOĂ V.O. 1

„UTECIST, CEMTNDRU 
NUME"

Sub acest titlu au fost în- 
mănunchiate acțiunile unui vast 
ciclu dedicat tinerilor care au 
intrat cel mai recent în rîndul 
organizației U.T.C. a satului 
Fierbinți, comuna Șelaru (Dîm
bovița). Cei care doreau să 
devină uteciști. au trecut prin- 
tr-o perioadă de cunoaștere mai 
în amănunt a vieții de organi
zație. particioînd si organizînd 
ei "înșiși unele activități : întîl- 
niri cu activiști U.T.C. cu ex
periență bosată, concursul „Cine 
știe, ciștigă" cu tema Eroi ute
ciști. dezbateri pe marginea 
statutului U.T.C., a Proiectului 
de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii si echi
tății socialiste, acțiuni de mun
că .patriotică ș.a. Festivitatea de 
înm^nare a carnetelor, celor 20 
de tineri — între care coopera
torii Ion Dicu, Ion Barbu, ele
va Dorina Barbu și Florentina 
Filimon — a fost completată cu 
un montaj literar-muzical, orga
nizat de către elevii claselor a 
VIII-a.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

PENTRU
T8MPUIL

DV. LIBER
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ULT1aViu.u CAtiiuș . Sala Pala- 

tuiui Lome li,ou; au,*>), patria (o- 
9, 11,ol), i-t; iu,uU, 19;

L-uceaiarui (oreie », 11,1a; la.ju; 
16; iu,u0; 21j, Modern (orele b,dd; 
li; la,oU; 16; 18,bu; 2i), Stauiunui 
Dinamo (ora zu,30j, urăoina mo- 
uern (ora zO). uraama luceafărul 
(ora 20,1a).

AVEiMuHILE LUI BABUȘCA : 
Capitol (oreie 9,30, 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Grădina Capitol
(ora 20).

SuLArtlS : Central (orele 9; 
12,3U; 16, 19,30).

SALBAT1C1A ALBA ; Festival (orele s; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grădina Festival (ora 20).

HOMULKA Șl PORTOFELUL : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45).

POVESTIRILE BEATRICEl POT
TER . Scala (oreie 9,30; 11,30; 14; 
16,15; 18,30; 20.45), Grădina Select (ora 20).

ROND DE NOAPTE ; București 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21). Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grădina București 
(ora 20,15), Arenele Romane (ora
20.15) .

AMINTIRI DIN COPILĂRIE î 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 In con
tinuare).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Doina (orele 11; 13,30;
16; 18,30; 20,45), Rahova (orele
15,30; 18; 20,15).

C1PR1AN PORUMBESCU : Gri- vița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).
COPIII CĂPITANULUI GRANT î 

Excelsior (orele 9; 1115; 13,30; 18; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Aurora (ora 20).

EOLOMEA ; înfrățirea (orele 16; 
18, 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Gloria 
(orele 10; 14,30; 19), Flamura (o- 
rele 10; 14,30; 18).

CEATA ; Arta (orele 15,30; 18;
20.15) . Grădina Arta (ora 20).

CÎND LEGENDELE MOR ; Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30: 20.45), Grădina Buzești 
(ora 20.15), Grădina Tomls (ora
20.15) , Tomls (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45).

BATRÎNII BANDIȚI : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ACEA PISICA SĂLBATICA : 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20,45), Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30), Grădina Bucegi (ora
20.15) .

VERONICA : Ferentari (orele 18; 18; 20), Moșilor (orele 16; 18; 20), 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

FATA BATRÎNĂ : Unirea (orele 16; 18,15; 20,15). Grădina Unirea (ora 20,30).
ELIBERAREA (seriîile IV—V) 1 

Popular (orele 15,30; 19).
CE SE INTIMPDA DOCTORE î 

Lira (orele 15,30; 18 : 20,30), Miori
ța (orele 9: 11,15; 13,80; 15,45; 18;
20.15) , Grădina Lira (ora 20,15).

TECUMSEH : Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).
CU MIINILE CURATE : Munca 

(orele 16: 18: 20).
COWBOY : Drumul Sării (orele 

15,30; 18; 20,15).
GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 

Giulești (orele 15,30; 19), Floreascg 
(orele 15,30; 19).

OMUL NU E SINGUR : Cosmoi 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
ÎN PARADIS : Viitorul (orele
15.30: 18; 20,15).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR : 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

ALFRED CEI. MARE : Cotroceni 
(orele 15,30: 18; 20,15).EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Crtngași 
(orele 15.30: 18 : 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : Progre
sul (orele 15.30; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR. CU 
DRAGOSTE; Grădina Vitan 
(ora 20).

FALSA LIRĂ DE AUR : (orele 10; 12; 14), STAN ȘI BRAN, RU
DELE NOASTRE (ora 16,30) ; 
OMUL INVIZIBIL (ora 18.30) : 
PROGRAM DE SCURT METRAJE 
DIN CUBA (I) — ora 20,30), Ci
nemateca „Union".

JOI, 7 IUNIE 1973

Numeroși tineri, români și maghiari, elevi, muncitori, funcționari, 
militari din Oradea au fost prezenți la statuia lui Nicolae Bălcescu, 
audiind în cadrul unei adunări populare, închinată revoluției 
pașoptiste, expunerea lectorului universitar Sever Dumitrașcu, di
rectorul Muzeului Țării Crișului, despre însemnătatea acestui eve
niment istoric. Au fost depuse coroane de flori în memoria eroilor 
revoluționari, după care toți cei prezenți au legat în jurul monu

mentului marelui Bălcescu o largă horă a unirii.

Opera Română ; FLDELIO — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio) : DESPRE 
UNELE LIPSURI, NEAJUNSURI 
?I DEFICIENȚE ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20), Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
-dăgureanu) ; JOC DE PISICI — 
ora 20; Teatrul de Comedie : IN
TERESUL GENERAL — ora 20; 
Jeatrul Giulești : CASA CARE A 
/UGIT PE UȘA — ora 19,30; Tea- 
.rul „Ion Vasilescu- : DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19,30; Tea- 
rul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 

REVISTA ARE CUVlNTUL — ora 
19,30; (la Teatrul de vară Herăs
trău) : JOS PĂLĂRIA — ora 20: 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ILEANA SINZIANA — ora 
17; (Sala Academia) : DE CE A 
FURAT ZMEUL MINGEA — ora 
15; Ansamblul Rapsodia Română : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30; Circul „Globus" : ARENA 
’73 (Spectacol internațional) — 
ora 19,30.

JOI, 7 IUNIE 1973• Comentând finala turneului 
de la Roland Garros, în care 
llie Năstase l-a învins pe iugo
slavul Nikola Pilici, corespon
dentul agenției France Presse 
scrie : „După ce a cîștigat în 
1972 turneul de la Forest Hills, 
românul llie Năstase și-a ra
dă ugat în palmares un al doi
lea titlu major, prin sclipitoarea 
victorie repurtată în Campion i- 
tele internaționale de tenis ale 
Franței. Este pentru prima oară 
cînd un tenisman român își în
scrie numele printre cîștigătorii 
acestui turneu de prestigiu, în 
care Năstase îl urmează pe spa
niolul Andrei Gimeno.

După finală, Năstase a declarat 
ziariștilor : „Roland Garros 
este a doua victorie importantă 
pentru mine după Forrest Hills. 
Sînt desigur foarte mulțumit 
că am cîștigat la Paris, deși mă 
așteptam la aceasta deoarece 
terenurile de zgură îmi convin. 
Poate că niciodată nu am iucat 
atît de bine ca în acest turneu. 
Cred că am progresat si pe plan 
tehnic, dar mai ales din punct 
de vedere al condiției fizice și 
al rezistenței nervoase mă simt 
superior în raport cu anii tre- 
cuți. Am ajuns la un echilibru 
care îmi dă soeranța să mă com
port Ia înălțime si în viitoarele 
turnee. în timpul partidei cu 
Pilici. vîntul a bătut puternic. 
De aceea am evitat loviturile 
în față, preferind să liftez min- 
giile trimise de adversul meu".

Victoria lui llie Năstase este 
comentată elogios și de ziarele 
pariziene. Cotidianul sportiv 
„L’Equipe" publică, pe prima 
pagină o fotografie pe patru co
loane a învingătorului sub 
titlul : „llie Năstase : 19 din
19". ..llie Năstase, scrie ziarul, a 
reușit o victorie unică în anale
le turneului de la Roland Gar
ros, cîștigînd 7 partide, fără să 
piardă un singur set din cele 
19 disputate. Iar ziarul „Le Fi
garo" conchide : „A fost un a- 
devărat recital". La rîndul său, 
„L’Humanite" remarcă că, deși 
juca finala turneului, „el nu a 
trebuit să forțeze nici o clipă 
imensul său talent". Descope
rind în jocul lui Năstase „toate 
fațetele unui adevărat geniu al 
tenisului", ziarul „L’Aurore" 
subliniază faptul că victoria 
românului a avut loc în cadrul 
unui turneu care grupa cele 
mai bune rachete din lume, in
clusiv cele americane și austra
liene.

Foto: ȘT. WEISS

I PĂMÎNT
NATAL

După turneul de la Roland 
Garros, in clasamentul „Mare
lui premiu" al Federației inter
naționale de tenis pe primul 
Ioc se află jucătorul român llie 
Năstase cu 130 de puncte, ur
mat de italianul Adriano Pa- 
natta — 90 puncte și australia
nul John Newcombe — 77 
puncte.

(Urmare din pag. I)

sau. Neamul sâu se numește comuna Sintana. Munții 
dului îl privesc respectindu-l. Simt în el ceva din 
lancului, presimt în activitatea sa mulțumirea ce ar fi 
să o aibă generațiile trecute... Serele din Grădiște, cartier al 
Aradului, sint azi cunoscute în multe țări ale continentului și 
pină nu de mult pe aceste locuri nu creștea mare lucru.

„Ba creștea - îmi spun eu. Creștea copilăria mea. Cum poți 
sădi roșii și castraveți peste amintirile mele I" Și tot eu zic, 
sădiți, găsiți oameni, glumisem uitîndu-mă ore in șir la munții 
Zărandului, la lespezile și bunătățile lui. E o lume foarte 
înaltă în existența mea. E o lume care se măsoară nu numai 
în amintiri și sentimente ci mai ales în kilograme, mii, sute de 
mii de kilograme de fructe, legume și produse de tot felul.

Ce inestetic sună : „produse de tot felul" I Cu toate aceste 
expresii inestetice masivul Zărandului (Zărandul din sufletul 
meu) se ridică mai sus.

Și iată că din copilăria mea liniară pînă la exasperare, din 
verile cu brazi bravi, din iernile cu fulgi roșii conținînd toate 
grupele de singe - răsare această viață nouă în munții 
Zărandului.

Zăran- 
fluerul 
trebuit

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă franceză. 
Lecția a 56-a. 9,30 Prietenii lui 
Așcniuțâ. 10,00 Telex. 10,10 Tehnic- 
club. 10,40 Bucureștiui necunoscut. 
11,00 Telecinemateca. Ciclul „Fil
me mari — genuri cinematografi
ce diferite". „Panică pe stradă". 
12,40 Teleobiectiv. 13,00 Telejurnal.
14.30 Teleșcoală. Biologie. Fizică. 
Economie politică. 15,30 Campiona
tele europene de box—semifinalele 
(gala I). 17,30 Emisiune în limba 
maghiară. 18,30 Telex. 18 40 Omul 
și muzica lui : Ciprian Porumbes- 
cu. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptâmînii : „Tineri în 
țara tinereții". 20,05 Drumuri in 
istorie : Nicolae Bălcescu. 20.40 
Tinerii despre ei înșiși. 21,10 Pa
gini de umor : Aventuri în epoca 
de piatră. 21,35 Steaua fără nume.
22.30 24 de ore. 23,00 Campionatele 
europene de box — semifinale 
(gala a Il-a).
PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini muzi
cale de mare popularitate din 
opere. 18,10 Film serial pentru ti
neret : „Tunelul timpului". 19,00 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen. 1973 — ah hotărîtor. 
20,00 Concertul orchestrei de stu
dio a Radioteleviziunii. Dirijor Ca
rol Litvin. Tribuna tinerilor so
liști, elevi ai Liceului de muzică 
„George Enescu" din București. 
22.00 Biblioteca pentru toți.
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Succese

ale patrioților 

cambodgieni
Baza lonnolistă de la Lar 

Tchoung, aflată într-o zon? 
în care avioane american? 
au efectuat, timp de șas? 
zile consecutiv, bombarda
mente masive în sprijinul 
regimului de la Pnom Penh, 
a fost ocupată, marți, de de
tașamente ale forțelor pa
triotice cambodgiene.

Atacul patrioților khmeri 
a debutat cu un :"
bombardament de 
efectuat imediat în urma u- 
nui bombardament aerian a- 
merican. Presiunea exerci
tată în continuare de patri- 
oți a silit trupele lonnoliste, 
cu efective de un batalion, 
să evacueze în derută baza.

Atacurile lansate de patri- 
oții khmeri în vecinătatea 
capitalei au silit trupele lon
noliste să evacueze dispozi
tivele .militare de la Lovea 
și Doeum Rokar, aflate la 
aproximativ 15 kilometri 
nord-est de Pnom Penh. Lup
tele care au precedat evacu
area acestor obiective s-au 
soldat cu importante pier
deri în oameni și armament 
pentru trupele regimului de 
la Pnom Penh.

puternic 
artilerie,

Reuniunea de
Miercuri, diferitele grupuri de 

lucru din cadrul consultărilor 
multilaterale de la Helsinki con
sacrate pregătirii Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa au avut întruniri în ve
derea completării documentelor 
corespunzătoare ale reuniunii. 
Astfel, au fost purtate negocieri 
în ce privește forma finală a in
strucțiunilor pentru comisia ce se 
va ocupa de problemele coope
rării culturale, precum și cu pri
vire la redactarea ultimelor pa
ragrafe ale instrucțiunilor referi
toare la cooperarea economică.
_ în aceeași zi, au continuat dis

cuțiile asupra propunerilor vi- 
zind participants la conferință și 
3ata începerii primei faze a aces
teia, la nivelul miniștrilor de ex
terne.

••

La Miinchen și Viena a a pa rut lucrarea

„NICOLAE CEAUȘESCU
știința conducerii pentru

o Românie
O nouă lucrare consa

crată personalității con
ducătorului partidului și 
statului nostru, „Nieolae 
Ceaușescu — știința con
ducerii pentru o Româ
nie modernă", semnată 
de cunoscutul publicist 
austriac Heinz Siegert. a 
văzut în aceste zile lumi
na tiparului.

Apărută în condiții grafice de 
o înaltă ținută, la Editura 
Bertelsmann — Miinchen. Gu
tersloh — Viena, lucrarea răs
punde interesului larg manifes
tat în rîndul opiniei publice din 
Republica Federală Germania și 
Austria față de România socia
listă si conducătorul său. iată 
de realizările si preocupările 
partidului, statulri și ponorului 
român în construcția vieții 
fată de prezenta României 
arena internațională.

Cartea. însumînd 300 de t_
gini, prezintă pe larg biografia 
conducătorului României so- 
ciaHste proiectată pe fondul is
toriei contemporane a tării 
noacfre, contribuția sa remar
cabilă la elahorarea și înfăp
tuirea noHticii interne si exter
ne a tării noastre. Ia întreaga 
ae+ivitate a partidului șî statu
lui. „Nieolae Ceaușescu — scrie 
autorul lucrării — este una din 
acel? puține personalități a că
ror importantă istorică se rele
vă fără a mai aștenta evaluarea 
acest”i fapt din perspectiva is
toriei*.

Lucrarea este o prezentare 
plină de dinamism a istoriei 
contemporane a României, a 
împletirii permanente a vieții 
tovarășului Nieolae Ceaușescu 
cu lupta și viața poporu
lui român, înfățișînd, pe baza 
unui bogat material docu
mentar. activitatea îndelun
gată desfășurată de condu
cătorul partidului și statu* 
lui nostru in slujba împlinirii 
idealurilor de libertate și drep
tate socială ale poporului ro
mân, participarea sa activă la 
luptele pentru răsturnarea re
gimului de exploatare și asupri
re, pentru eliberarea țării, in
staurarea și consolidarea puterii 
populare, pentru construcția so
cietății socialiste în România. 
Este puternic relevat rolul e- 
sențial al tovarășului Nieolae 
Ceaușescu în dezvoltarea mul
tilaterală a societății românești.

-noi. 
pe

pa-
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„Cuștile de tigru
Soarta deținuților politici
din închisorile saigoneze

Comitetul sud-vietnamez de luptă pentru eliberarea patrio- 
ților și luptătorilor pentru pace a dat recent publicității 
o declarație prin care aduce la cunoștința opiniei publice 
mondiale că autoritățile saigoneze nu au renunțat la acțiu
nile lor de persecutare și arestare în masă a persoanelor 
cu convingeri patriotice, care se pronunță pentru pace și 
înțelegere națională în Vietnamul de sud. Declarația relevă 
că. în prezent, în închisorile și lagărele de concentrare 
saigoneze sînt deținute peste 200 000 de persoane, care sint 
supuse unor crunte represiuni și a căror viață este in pri
mejdie.

Autoritățile lui Thieu au interzis unui grup de deținuți 
care an fost întemnițați ani de zile în închisoarea de pe 
insula Con Son, să revină la Saigon, după punerea în liber
tate si, mai ales, să facă declarații ziariștilor. în ciuda acestei 
interdicții, ei au făcut destăinuiri zguduitoare despre trata
mentul inuman aplicat patrioților. Fi au fost abandonați în- 
tr-o pagodă, într-o stare de slăbiciune avansată. Un medic

care i-a consultat face următoarea descriere : ,,Se tirăsc 
pe păinînt pentru a se deplasa. Brațele și corpul sînt sche
letice, picioarele sînt atrofiate, insensibile, acoperite de pro
funde cicatrice, lăsate de lanțurile de fier". Este rezultatul 
anilor petrecuți în minusculele celule denumite „cuști 
ele tigru".

Doi metri și jumătate pe un metru și jumătate. Aceasta 
este mărimea unei asemenea „cuști de tigru" în care sînt 
înghesuiți pînă la opt oameni. Ei sînt în permanență fere
cați în lanțuri. Pereții din piatră, pe jos nisip, deasupra niște 
bare de fier, peste care se plasează o seîndură pentru vizi
tele gardienilor. Deținuții nu au dreptul să vorbească sau 
să se așeze, ci sînt obligați să stea numai în picioare. Orice 
încercare de nesupunere se termină cu lovituri. De sus, prin
tre gratii, gardienii aruncă peste ei var încins care le arde 
pielea, le intră în ochi. Uneori, gardienii ii înțeapă la intini- 
plare cu niște bastoane lungi, ascuțite, de bambus.

Mîncarea se rezumă la cîțiva pumni de orez in car* mi
șună viermi, bucăți de pește uscat ca lemnul și cites a în
ghițituri de apă. Timpul afectat mesei : trei minute. Odată 
pe săptămînă au dreptul să facă baie. Ea constă in aruncarea 
cîtorva găleți de apă peste ei. Orice îngrijire medicală, pentru 
indiferent ce maladie, se făcea prin administrarea unei— 
aspirine. De la întemnițare viața deținuților se consumă nu
mai în interiorul acestor „cuști de tigru". La Con Son sînt 
8 blocuri a cite 48 de „cuști" fiecare. De la un bloc la altul 
tratamentul nu diferă cu nimic.

Recent, Comisia internațională de supraveghere și control 
a fost sesizată că în insula Con Son mai sint încă 8 000 de 
deținuți politici și că tratamentul lor nu s-a schimbat. In 
același timp, profesorul George A. Bel, de la Facultatea de 
drept a Universității din Quebec (Canada) a declarat, in urma 
unei vizite întreprinse în Vietnamul de Sud, în luna mai 
1973, că administrația de la Saigon menține sub stare de 
detențiune, numai în Capitală. 57 000 prizonieri politici, că
rora le aplică tratamente similare.

GH. SPRINȚEROIU
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modernă"
în promovarea spiritului înnoi
tor în toate domeniile vieții so
cial-politice a României.

O mare importanță este acor
dată preocupării constante a 
tovarășului N icolae Ceaușescu 
pentru perfecționarea continuă 
a organizării și conducerii so
cietății, pentru continuarea tra
dițiilor înaintate ale trecutului 
și afirmarea valorilor naționale 
in știință, literatură și artă, 
pentru impunerea și consoli
darea valorilor etice socialise, 
pentru întărirea unității si fră
ției tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, ar.ga iați In 
cerstrucția noii orînduiri.

Publicistul austriac se ocupă 
în mod special de preocuparea 
conducătorului partidului și sta
tului nostru pentru cunoașterea 
temeinică a realității și pentru 
acțiunea științifică asupra reali
tății. în această lumină, unul 
din subcapitolele cărții, intitu
lat „Știința înseamnă putere'4, 
pune în evidență profundul pro
ces de dezvoltare a științei și 
culturii în tara noastră.

Autorul cărții evidențiază dia
logul viu și permanent pe care 
îl poartă secretarul general al 
partidului cu masele largi de 
oameni ai muncii, cu poporul. 
,.O caracteristică importantă a 
președintelui României — scrie 
Heinz Siegert — o constituie 
legătura sa continuă cu masele. 
La aceste întîlniri, șeful statu
lui informează despre scopurile 
și intențiile partidului și gu
vernului".

Ocupîr.du-se de domeniul po
liticii externe a României so
cialiste, lucrarea reliefează con 
tribuția de seamă a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu la elaborarea 
și afirmarea obiectivelor si prin
cipiilor ce călăuzesc politica in
ternațională a țării noastre, ac
tivitatea sa neobosită consacra
tă instaurării unor noi relații 
între state, promovării destinde
rii. păcii și colaborării. Subli
niind patriotismul înflăcărat si 
înaltul spirit internaționalist 
care animă viața și activitatea 
conducătorului poporului ro
mân. autorul lucrării scrie: 
„Concepția politică a fui Nieolae 
Ceausescu este pătrunsă de 
marxism-leninism și el nutreș
te credința fermă că numii 
marxism-leninismu! poate asigu
ra țârii progresul si lwră$tare*“.

Lucrarea este însoț.tă de o 
prezentare succintă a Romă-iei 
sub raport istoric. ge^-graL? ti 
al organizării social-adminis
trative. Sînt inserate,
date privind dezvoltarea e 
miei, științei si literaturii

P
rotVBXimea relații
lor româoo-ira- 
niene. evoluția, lor 
pomi vi constantă 
«-•• găsit o ilus
trară elocventă în 

sint* oficială pe care Maiestă
țile Lor Imperiale Mohammad 
Reia PahUsi Aryamehr. șahin- 
șahul Iruulni. si Farah Pahlavi, 
Sahbanu a Iranului, au intre- 
WriBS-o in Romania ia invitații 
președintelaj Censihulni de 
Stai, Nieolae Ceausescu, și a 
tovarășei Elena Ceausescu. Dia
logul romăno-iraniaa la cel mai 
Înalt nivel a reflectai spiritul 
prietenesc. de înțelegere, sub 
semnul căruia se dezvoltă legă
turile dintre cele două țări, le
gături cu trainice rădăcini in 
istorie. S-a aminut că se împli
nesc aproape SM de ani de ci nd 
primul ambasador al Persiei 
«-a făcut apariția pe pămintul 
românesc. In pofida distanțelor 
și a vicisitudinilor timpului, ra
porturile dintre popoarele noas
tre au fost rodnice, vădind o 
remarcabilă continuitate. Pre
zentul acestor relații este defi
cit prin dinamism, printr-o ex
tindere constantă, prin valori
ficarea pe multiple planuri a 
posibilităților pe care le creează 
progresul celor două țări. Tova
rășul Nieolae Ceausescu sublinia 
că in acest an valoarea schim
burilor economice este de a- 
proape 9 ori mai mare decit ia 
19M. Este o creștere semnifica
tivă capabilă să demons treze 
fertilitatea conlucrării pașnice 
dintre România si Iran ca și 
posibilităților pe care le creează 
pentru amplificarea ei viitoare, 

întreaga desfășurare a vizitei 
reprezintă o grăitoare mărturie 
a faptului că in zilele noastre 
raporturile de cooperare dintre 
state cu orinduiri social-politice 
diferite sint nu numai posibile, 
ci și neeesare. că aceste rapor
turi trebuie să se dezvolte pe 
Fundamentul solid al deplinei 
egalități, avantajulm reciproc si 
al respectului scrupulos al in
dependenței și suveranității na
ționale. al dreptului fiecărui 
Popor de a-și hotărî ungur des. 
ținui și că raporturile româno- 
iraniene au o valoare de exem
plu. pot fi apreciau drept un 
model de conlucrare pașnică. 
In acest context, vizita inalți- 
lor oaspeți iranieni reprezintă 
urț eveniment de -vportanță 
majoră prin imphcațnle sale pe

planul legăturilor bilaterale. 
Sentimentele de stimă și cordia
litate cu care distinșii soli ai 
poporului iranian au fost tn- 
timpinați pretutindeni în zilele 
petrecute în patria noastră au 
dat expresie dorinței de a în
tări și adinei relațiile prietenești 
dintre România și Iran. Senti
mentele întregului nostru popor 
au găsit o fidelă reflectare în 
cuvintele tovarășului Nieolae 
Ceaușescu : „Există de acum o 
bună experiență în organizafea 
și desfășurarea raporturilor ro- 
măno-irâniene și sint încredin
țat că, bazîndu-ne pe această 
experiență, pe dorința comuni

fiecărui popor de a-și alege sis
temul său politic, economic și 
social, corespunzător voinței și 
intereselor proprii, în deplină 
libertate și fără nici un ames
tec străin ; dreptul sacru al fie
cărui stat la independență, liber
tate, suveranitate națională și la 
pace ; dreptul suveran al fiecă
rui stat de a dispune de resur
sele sale naturale conform in
tereselor naționale, la adăpost 
de orice constrîngere sau pre
siune străină ; deplina egalitate 
în drepturi a tuturor statelor ; 
dreptului inalienabil al fiecărui 
stat de a participa la examinarea 
și rezolvarea problemelor inter

ogate între ele și fiecare prin
cipiu trebuie să ' fie interpretat 
în contextul celorlalte princi.* i. 
Acest document depășește, prin 
semnificațiile sale, cadrul bila
teral, reprezentînd o dovadă 
concludentă a eforturilor celor 
două state de a stimula un nou 
curs pozitiv al relațiilor între 
țări, in general, de a contribui 
la făurirea unei lumi mai bune, 
a cooperării și păcii.

Convorbirile româno-iraniene 
au abordat o gamă largă de 
probleme. în centrul lor s-au 
situat relațiile bilaterale, prilej 
pentru ambele părți de a da ex
presie satisfacției față de cursul

Rodnicul dialog româno-iranian

CT EVENIMENT DE 
ÎNSEMNĂTATE MAJORA

de a conlucra în spiritul depli
nei egalități în drepturi, vom 
asigura relațiilor dintre țările 
noastre un viitor strălucit".

Declarația solemnă, semnată 
de conducătorii celor două state, 
constituie un moment de o im
portanță cu totul deosebită pen
tru perspectivele legăturilor 
româno-iraniene, evidențiind 
continua adîncire a acestor le
gături caracterizate prin priete
nie și stimă reciprocă, rodnicia 
cooperării și dorința de a-i da 
noi dimensiuni. Declarația so
lemnă de la București este re
zultatul firesc al unui proces 
de apropiere a celor două țări 
și al colaborării lor exemplare. 
Acest document răspunde aspi
rațiilor de pace și de înțelegere 
ale statelor noastre, proclamînd 
voința lor comună de a funda
menta raporturile dintre ele, 
precum și cu toate celelalte 
state, pe baza principiilor fun
damentale ale dreptului interna
țional : dreptul inalienabil al

naționale de interes comun; asi
gurarea avantajului reciproc în 
cooperarea mutuală dintre state ; 
dreptul și îndatorirea statelor 
de a coopera între ele indiferent 
de sistemele lor social-politice ; 
neamestecul în treburile interne 
sau externe ale altui stat, sub 
nici o formă și nici un motiv ; 
inviolabilitatea frontierelor și 
integritatea teritorială a state- 

*<lor ; obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor internațio
nale de a recurge la orice fel 
de constrîngere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă 
natură, de la folosirea amenin
țării cu forța sau a forței îm
potriva altui stat, sub orice pre
text, în orice circumstanță și 
sub orice formă ; dreptul ine
rent al fiecărui stat la apărarea 
individuală sau colectivă ; re
glementarea tuturor diferende
lor dintre state numai prin mij
loace pașnice. Declarația subli
niază că în interpretarea și apli
carea lor, aceste principii sînt

lor ascendent. Acordul pentru 
cooperare economică, tehnică și 
științifică pe termen lung con
stituie un important instrument 
pentru adîncirea viitoare a co
operării româno-iraniene, o bază 
solidă pentru dezvoltarea ei 
multilaterală. Cei doi șefi de 
stat au efectuat și un cuprin
zător schimb de păreri cu pri
vire la principalele probleme ale 
vieții internaționale, evidențiind 
că pentru asigurarea și dezvol
tarea unui climat stabil de pace, 
destindere, încredere, securitate 
și colaborare internațională este 
imperios necesară recunoșterea 
și aplicarea strictă de către toate 
statele a normelor și principii
lor fundamentale universal va
labile ale dreptului internațional 
cu privire la relațiile dintre 
state. Conducătorii României și 
Iranului au subliniat în Comu
nicatul comun, publicat la în
cheierea vizitei, că „tuturor sta
telor, indiferent de mărime, 
sistem politic, economic sau so

cial, le revine responsabilitatea 
pentru instaurarea unui climat 
d© securitate și cooperare în 
lume și pentru dezvoltarea re
lațiilor prietenești între toate 
țările". Șahinșahul Iranului ară
ta că „explorarea c >existenței și 
înțelegerii între popoare cu sis
teme de guvernămînt și ideolo
gice diferite nu este și nu poate 
să fie apanajul exclusiv al ma
rilor puteri, dar că ea este 
atributul tuturor țărilor animate 
de bunăvoință".

Dialogul româno-iranian a 
reliefat hotărîrea comună de a 
acționa în vederea adoptării u- 
nor măsuri practice și efective 
pentru încetarea cursei înarmă
rilor, înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rînd, a 
celei nucleare. Cele două părți | 
s-au pronunțat pentru dreptul 
suveran al statelor de a dispune 
liber de bogățiile naturale și de 
toate celelalte resurse, apreciind 
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 progresul 
umanității. <

Schimbul de păreri a permis 
examinarea situației din dife
rite părți ale lumii : Indochina, 
Orientul Mijlociu, Europa, evi- 
dențiindu-se preocupări comune. 
Documentul final menționează 
rolul pe care ambele părți îl 
atribuie Organizației Națiunilor 
Icnite în apărarea independenței 
și suveranității tuturor statelor 
și a dreptului inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî Sin
gur soarta. în consolidarea păcii 
și securității internaționale și 
in stimularea cooperării dintre 
state.

Bilanțul dialogului româno- 
iranian este rodnic. Comunicatul 
comun apreciind că convorbirile 
care au avut loc au contribuit 
în mod deosebit la strîngerea și 
consolidarea relațiilor de prie
tenie, precum și la dezvoltarea 
cooperării economice bilaterale 
reciproc avantajoase dintre cele 
două țări. Vizita înalților oaspeți 
se înscrie ca un moment de o 
însemnătate istorică în cronica 
legăturilor româno-iraniene.

M. RAMURĂ

totodată

Convorbiri
Le Duc Tho
H. Kissinger

în suburbia □arîziar.â Gif gur 
Yvette a avu- loc. miercuri, 
prima întrevedere din cadrul 
noii runde de convorbiri dintre 
Le Duc Tho. reprezentantul 
guvernului R.D. Vietnam, și 
Henry Kissinger. consilierul 
Dreședinteiui S.U.A. pentru pro

bității naționale, 
care examinează probleme re
feritoare ia aplicarea Acordu
lui privând încetarea războiului 

rea păcii in Vietnam.

iele

st

• PRIMUL MINISTRU BRI
TANIC. Edward Heath, a pro
cedat marți la desemnarea ti
tularilor portofoliilor devenite 
vacante prin demisiile lordului 
Jellicoe și lordului Lambion, 
care au părăsit guvernul in 
urmă cu aproape două săp- 
tămini. în funcția de lider 
al Camerei Lorzilor și lord al 
sigiliului privat a fost numit 
lordul Windlesham, in timp ce 
Anthony Kershaw a preluat 
funcția de subsecretar la Mi
nisterul Apărării, răspunzind de 
forțele aeriene.

Lucrările sesiunii Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc

La lucrările cele d»-a XXVII-* sesiuni a Consiliului de Aju
tor Ecoamuc Reciproc, c» w desfâseeră la Praga. participant» 
M ascultat raportai ( a—tmilui Executiv cu privire la activi- 
taica C.A-E-R. ja perioada care a trecut de la sesiunea prece
de* ti. prezentat de Fnausek Hamouz. președintele Comitetului 
Executiv al C.A F R. reprezentantul permanent >1 R.S. Ceho
slovace in C.A-E.R.

«iei de Stat a P-- 
prexecuu anoi, ua

eme.e

oer

Le Duan primit 
de Mao Tzedun
• MAO TZEDLN, preșe

dintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chi
nez, a primit, ia 5 iunie, pe 
Le Duan, pnm-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, Fam 
\ an Dung, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, premier al guver
nului R.D. Vietnam, și pe 
Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, vicepremier al 
guvernului R.D. Vietnam, cu 
prilejul vizitei oficiale d? 
prietenie pe care o efectu
ează la Pekin delegația de 
partid și guvernamentală 
vietnameză — informează a 
genția China Nouă.

Au fost de față, la între
vedere, Ciu En-lai, membru 
al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C Chinez, premier al Con
siliului de Stat, și Ie Cien- 
in. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comisiei 
militare a C.C. al P.C. Chi
nez.

nentru industria ușoară, a in
firmat despre principalele pro
bleme ale colaborării in dome- 
niil industriei ușoare : L. Sup- 
ka. ^reședințele Comitetului 
C A E R. pentru colaborare teh- 
r.-oo-stiintifici. a informat des
pre măsurile de iărgire a cola
borării statelor membre ale 
CAXR. și R.S.F. Iugoslavia în 
domeniul protecției și asanării 
mediului ambiant și. în legă
tură cu aceasta, al folosirii ra
ționale a resurselor naturale.

în cadrul lucrărilor sesiunii 
au iuaț apoi cuvintul conducă
torii delegațiilor participante : 
conducătorul delegației R.P. 
Bulgaria, Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B.. președintele Consiliu
lui de Miniștri ; conducătorul 
delegației R.S. Cehoslovace, Lu- 
borrur Strougai, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele Guvernului federal al 
R.S. Cehoslovace ; conducătorul 
delegației Republicii Cuba, Car
los Rafael Rodriguez, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba \ ice-prim-ministru 
al Guvernului revoluționar; 
conducătorul delegației R.D. 
Germane, Horst Sindermann, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ; conducătorul delega
ției R.P. Mongole. Jumjaaghiin 
Tedenbal. prim-secretar al C.C., 
al P.P.R.M., președintele Con
siliului de Miniștri : conducăto
rul delegației R.P. Polone, Piotr 
Jaroszewicz. membru al îBirou- 
lui Politic al C.C. al PTM.U.P., 
președintele Consiliului de Mi
niștri ; conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
de Miniștri : Conducătorul de
legației R.P. Ungare. Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Guvernului Revoluționar Munci- 
toresc-Tărănesc Ungar ; condu
cătorul delegației U.R.S.S.. A- 
lexei Kosîghin. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
președintele Consiliului de Mi
niștri.

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

Ambasadorul român 
în Noua Zeelandă 
fi-a prezentat 
scrisorile de acreditare

• NOUL AMBASADOR al 
Republicii Socialiste România 
in Noua Zeelandă. Nieolae Fi- 
nanțu. și-a prezentat scrisorile 
de acreditare guvernatorului 
general, sir Dennis Blundell. 
Dupi ceremonie, guvernatorul 
genera] a oferit un dejun in o- 
noarea ambasadorului român. 
Au participat Joseph Waldraz. 
ministrul comerțului exterior M 
ministru asociat al afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Ci Pîn-fei la Londra
• MINISTRUL afacerilor ex

terne aJ Republicii Populare 
Chineze. Ci Pîn-fei, a sosit 
miercuri după-amiază la Lon
dra într-o vizită oficială, la in
vitația omologului său britanic. 
Alec Douglas-Home. Cei doi

(
Pînă unde va merge escalada 

prețului aurului și scăderea 
cursului dolarului ? întrebarea a- 
ceasta se pune acum cu cea mai 
mare acuitate în principalele ca
pitale occidentale.

90. 95, 110. 125, 130 de dolari 
uneia. în decurs de numai cîteva 
ore prețul aurului a crescut ver
tiginos la Londra în timp ce 
celelalte piețe ale metalului gal
ben din Europa occidentală și 
Japonia căutau să mențină „rit
mul infernal impus de piața lon
doneză" (FRANCE PRESSE). Cu 
130 de dolari uncia s-a stabilit 
un nou „record istoric", prețul 
aurului depășind de peste trei 
ori cursul oficial (de 42,22 dolari 
uncia).

în cercurile financiare șî de 
afaceri occidentale preocuparea 
dominantă rămîne, însă, Ia ora 
actuală, declinul persistent al 
dolarului; acest declin echivalea
ză cu o devalorizare de facto a 
monedei americane, adăugind in
cidențele sale pe plan comercial 
celor ale precedentelor două de
valorizări oficiale. Miercuri, la 
bursele de devize din Europa 
occidentală și Japonia, se sem
nala o devalorizare de facto de 
7 la sută — în medie — a do
larului în raport cu principalele 
monede vest-europene și ja
poneză (luîndu-se ca b^ză de 
calcul situația existentă Ja re
deschiderea burselor de schimb 
din 19 martie). Preocuparea vest- 
europenilor în fata acestei deva
lorizări neoficiale a dolarului 
este generată, în esență, de de
zavantajele comerciale ce de
curg. Monedele vest-europene 
mai puternice — constată 
FRANCE PRESSE — se mențin 
în limitele fixate între ele și flo
tează împreună în raport cu do
larul, dar mișcarea lor concer
tată se face în detrimentul 
schimburilor lor comerciale și în 
avantajul S.U.A. cu dolarul mai 
ieftin".

Evident, scăderea continuă a 
cursului dolarului — cu corola

miniștri vor avea, începînd de 
joi. mai multe runde de con
vorbiri, in cadrul cărora vor fi 
examinate relațiile bilaterale și 
va fi sondată posibilitatea în
cheierii unor acorduri cu carac
ter tehnic intre cele două țări.

Convorbirile 
bulgaro-iraniene

• LA 6 IUNIE, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre To
dor Jivkov. președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, 
si Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. 

cum relatează ' agenția 
. cei doi oameni de stat

au analizat relațiile bilaterale 
și au convenit asupra folosirii 
unor forme noi de colaborare 
bulgaro-iraniană în domeniul a- 
ffriculturii. industriei, comerțu- 
uL Organele competente ale 

celor două țări au fost Însărci
nate si treacă la elaborarea ți
nui acord Re termen lung cu 
privire la colaborarea econo
mică și tehnico-științifică.

• ÎN CADRUL VIZITEI 
pe care o întreprinde în 
R.F.G., ministrul construe 
țiilor industriale al Româ
niei, Matei Ghigiu. a as ut 
întrevederi la Bonn cu mi 
nistrul federal al construc
țiilor, organizării teritoriu
lui și urbanismului, dr. llans 
Jochen Vogel, cu ministrul 
federal al transporturilor. 
Lauritz Lauritzen, precum 
și cu dr. Oscar Schneider, 
președintele Comisiei pentru 
construcții a Bundestagului. 
în cursul discuțiilor s-a tre 
cut în revista evoluția co
laborării bilaterale in dome 
niul construcțiilor și s-au 
evidențiat noi posibilități de 
extindere și diversificare n 
acestei colaborări.

Personalitățile vest-ger 
mane au apreciat în mod e- 
logios activitatea desfășura
tă în R.F.G. de către con 
structorii români. La con
vorbiri a participat amba 
sadorul României în R F.G.. 
Coanstantin Oancea.

Expoziție G. Apostu 
la Paris
• LA GALERIILE DE ARTĂ 

Raymonde Cazenave din Paris 
a avut loc, la 5 iunie, vernisa
jul expoziției George Apostu. 
Sînt expuse 15 lucrări în lemn 
și bronz, precum și 60 de de
sene aparținînd artistului ro
mân. La deschiderea expoziției, 
care s-a bucurat de mult suc
ces, au luat parte oameni de 
artă, critici de specialitate și 
ziariști francezi, un numeros 
public,

• AGENȚIA TASS anunță că 
guvernul sovietic a adoptat ho
tărîrea de a compensa, potrivit 
normelor internaționale, pagu
bele pricinuite în Franța în 
urma prăbușirii avionului so
vietic „Tu-14444, în apropiere de 
aeroportul Le Bourget și de a 
acorda 500 000 franci pentru a- 
jutorarea cetățenilor francezi 
care a avut de suferit de pe 
urma accidentului.

evenimente prezentate
—...... . ' —_---------
de comentatorii noștri

rul ei, creșterea permanentă a 
prețului aurului — reflectă în 
mod direct neîncrederea în mo
neda americană ca investiție și 
valoare de schimb. Firește, nu 
poate fi ignorat în acest sens șo
cul psihologic al celor două de
valorizări oficiale succesive ale 
dolarului, șoc care — departe de 
a rămîne un „reziduu secundar"

„Febra 
monetară"

Lingouri de au*: „mitul că do
larul este tot atît de bun ca au
rul nu mai are decit extrem de 

puțini adepți“.

inofensiv — se dovedește per
sistent și plin de urmări. „După 
două devalorizări succesive — 
obsena FINANCIAL TIMES — 
mitul că dolarul este tot atît de 
bun ca aurul nu mai are decît 
extrem de puțini adepți. Cei mai 
mulți preferă să scape de banc
notele verzi pentru aur, franci 
elvețieni sau mărci vest-germa- 
ne“.

Dar, pe un plan mai larg, se 
impune constatarea că actualele

• PREȘEDINTELE Republi
cii Federale Germania, Gustav 
Heinemann, a semnat, miercuri, 
legea privind ratificarea trata
tului asupra bazelor relațiilor 
dintre R.F. Germania și R.D.

frămîntări acute pe frontul mo
netar occidental își au originea 
în ceea ce FRANCE PRESSE 
definește „neliniștea și incerti
tudinea provocată de amînarea 
continuă a unui acord asupra 
inevitabilei și imperioasei re
forme a sistemului monetar (oc
cidental)". Ultimele întîlniri Ia 
nivel înalt ale americanilor cu 
partenerii lor britanici, vest-ger- 
mani și francezi au relevat deo
sebirile mari de vederi în abor
darea proiectatei runde de nego
cieri monetare și comerciale in- 
ter-occidentale. Citind opiniile 
unor experti financiari, agenția 
ASSOCIATED PRESS notează 
că „nervozitatea actuală pu
ternică de la bursele de schimb 
pare să reflecte o incertitudine 
accentuata de lipsa de progres 
în ce privește acordurile asupra 
problemelor monetare la convor
birile Nixon—Pompidou de Ia 
Revkjavik".

între timp, atît la Washington 
— unde președintele Nixon a 
conferit de două ori pe parcur
sul a 48 de ore cu consilierii săi 
economici — cit și la Paris, 
unde s-a întrunit o conferință 
monetară occidentală grupînd 
guvernatori de mari bănci și ex
pert financiari din 21 de țări, 
actualele convulsiuni de pe pie
țele de schimb constituie obiec
tul unei preocunări serioase. „Se 
va recurge probabil — scrie 
cu nuanțe acide LE FIGARO — 4 
la calmante cu ef?ct îndoielnic. 
Adevărul este că sistemul mone
tar (occidental) este în criză 
cronică și nu există nici o șansă 
de succes dacă nu se ataca în
seși dezechilibrele fundamenta
le". Este o prognoză lucidă care 
are meritul de a pune punctul 
po i, mai precis de a pomi de 
la realitatea că „frenezia" de oe 
niața aurului șî eroziunea do
larului constituie manifestări a- 
diacente ale unei malacii ce-?i 
are originea în dezechilibre și 
ciocniri de interese.

EM. RUCAR

Germană, precum și legea re
feritoare la intrarea R.F.G. in 
O.N.U. Cele două legi fuseseră 
adoptate de Bundestag la 9 mai 
și de Bundesrat la 25 mai.

ATMOSFERĂ „MOHORlTĂ" LA 
REUNIUNEA DE LA LUXEMBURG

Miniștrii afacerilor externe din țările membre ale Pieței 
comune au încheiat, la 5 iunie, dezbaterile asupra unor aspecte 
politice comunitare, desfășurate, potrivit agenției France Presse, 
„într-o atmosferă mohorîtă“. Singurul aspect examinat, asupra 
căruia s-a înregistrat un punct de vedere comun, a fost m le
gătură cu consultările multilaterale de la Helsinki, despre care 
„cei nouă" au apreciat că „s-au realizat progrese înseninate".

Cea mai mare parte a zilei de marți a fost consacrată exami
nării adoptării unei atitudini comune în relațiile cu S.U.A., în 
perspectiva negocierilor care vor începe în toamni la Tokio 
Cu acest prilej s-a făcut remarcată poziția diferită a Franței, 
care dorește ca în relațiile S.U.A.—C.E.E. să se opereze o se
parare a planurilor în ce privește chestiunile monetare, co
merciale, politice sau militare. De altfel, dezbaterea s-a în
cheiat prin adoptarea unui document, considerat de aceeași 
sursă ca fiind formulat în termeni „destul de vagi", prin care 
se subliniază că este important ca Piața comună să-și afirme 
mai puternic personalitatea. Problemele examinate urmează să 
fie din nou dezbătute în luna iulie, după ce vor avea loc o serie 
de consultări bilaterale.
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