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Utilajele trebuiau să producă, dar n-au ajuns încă la Pitești

PREȚUL UNEI ZILE 
DE iNTlRZIERE - 

TREI MILIOANE DE LEI I
în acest an, pe platforma pe- 

trochimică Pltețtl sînt prevăzu
te să intre în funcțiune nu mal 
puțin de 13 capacități de pro
ducție. Trei dintre ele — diati- 
lația In vid, reducerea vîscozi- 
tății șl fabricarea de bitum din 
cadrul Rafinăriei II —. trebu
iau sa producă de La 31 martie, 
dar la ora cînd scriem 
rlnduri, constructorii lor 
aștriaptă utilaje. N-au _ . 
încJ 1 toate utilajele nici pentru 
cracarea catalitică și desulfura- 
re. instalații, care conform ple
nului de stat, ar trebui să între 
In funcțiune pînă la fifîrșitul 
acestei luni. Din păcate, nici la 
celelalte obiective prevăzute să 
intre în producție în acest an, 
situația nu este mai bună. Pen
tru nici una din cele 13 capaci
tăți, furnizorii de utilaje nu 
și-au onorat în întregime obli
gațiile contractuale, Din aceas
tă cauză, aproape toate terme
nele de Intrare în funcțiune sint 
de pe acum compromise. Con
secințele economice care rezul
tă de aici sint sugerate de ur
mătorul amănunt i intrarea în 
producție a celdr 13 obiective 
doar cu o întîrziere de o zi, are 
drept consecință imediată pier
derea unei producții în valoare 
de 3 milioane de lei. Ijî Rafi
năria II. această întîrziere cete 
deja de peete două luni.

— La 30 Iunie ar trebui «ă 
îneeâ.pă probele tehnologice la 
instalația „benzen din toluen“, 
dar ne lipsesc aproape o sută 
de tone de utilaje, nelivrate 
încă de U.Z.U.C. Ploiești, ne 
spune tovarășul Inginer Radu 
Popascu, șeful serviciului in
vestiții din cadrul Combinatului 
petrochimic Pitești. E vorba de 
o instalație destul de simplă, 
patent românesc, care nu ridică 
probleme de fabricație. Nu În
țeleg de w n-au făcut-o la 
timp. Tot în august trebuie să 
Înceapă producția și la piroliza 
de joasă presiune. Constructo
rii se angajau în 1971, s-o rea
lizeze cu o jumătate de an mai 
devreme, dar... așteaptă încă 
utilajele restante de la U.Z.U.C. 
Ploiești.

Și pentru celelalte instalații 
termenele de punere in funcți
une sînt sub semnul întrebării. 
Principalii vi novați de această 
situație smt furnizorii de utilaje 
care nu și-au onorat decit par-

aceste 
mai 

sosit

SCRISOARE DESCHISĂ
CĂTRE UTECIȘTII

din Uzinele „Grivița Roșie", „23 August 
„Uzina mecanică de utilaj chimic

București,
„Uzina de utilaj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, vi
neri după-amiază. pe tovarășul 
lure Bilici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie In 
țara noastră.

La Întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R, și Du
mitru Turcuș, adjunct de sef de 
secție la CC. al P.C.R.

A fost de față, de asemenea, 
Iso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Oaspetele a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut din partea tovarășului Io- 
sip Broz Tito, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugos
lavia. șl a Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., împreună cu 
cele mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolai 
Ceaușescu a adresat tovarășu
lui Iosip Broz Tito, conducerii 
U.C.I., cele mai calde salutări, 
precum ți urări cordiale de să
nătate și succes.

In cadrul IntUniri!, a avut loc 
o Informare reciprocă In legă
tură eu activitatea desfășurată 
de P.C.R. șl U.C.I. și a-a efec
tuat un schimb de păreri pri

vind unele probleme ale situa
ției internaționale șl Îndeosebi 
ale securității europene, pre
cum și unele aspecte ale miș
cării comuniste și muncitorești.

In cursul întrevederii, s-a 
evidențiat satisfacția deplină 
față de dezvoltarea ascendentă 
a raporturilor de prietenie și 
conlucrare dintre Partidul Co
munist Român șl Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, a co
laborării fructuoase dintre cele 
două țări în toate domeniile — 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural, turistic — în spi
ritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul frecventelor Intîlniri 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Totodată, a fost exprimată 
hotărîrea ambelor părți de a 
acționa în continuare pentru 
extinderea șl diversificarea 
conlucrării tovărășești, a con
tactelor și schimbului de opinii 
și fnformații între Partidul Co
munist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, pen
tru lărgirea colaborării pe di
verse planuri între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Federativă Iugo
slavia, în interesul popoarelor 
român țl Iugoslav, al cauzei pă
cii, independenței naționale și 
•ocialismului, în folosul tuturor 
forțelor antilmperialiste.

Ministrul afacerilor externe

Apreciind mutațiile pozitiva 
care au loc în viața internațio
nală, afirmarea tot mai puter
nică în Europa și In Întreaga 
lume a cursului spre destin
dere, înțelegere și colaborare 
între popoare — la care Româ
nia și Iugoslavia aduc o contri
buție constructivă — s-a rea
firmat, de ambele părți, hotă- 
rlrea de a acționa șl în viitor 
pentru triumful păcii si securită
ții internaționale, al înțelegerii șl 
colaborării între popoare.

în timpul convorbirii, «-a

căzut de acord cu privire la 
realizarea unei noi tntilniri între 
tovarășul Nicolae Ceaușeacu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și tova
rășul losip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo- 
alavia.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie si oordialitate.

al Republicii Populare Congo
David Ganao, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Popu
lare Congo.

La Întrevedere a participat 
tovarășul George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Oaspetele a fost însoțit de Syl
vain Goma, ministrul transpor
turilor. Eugene Germain Man- 
kou, ambasadorul Republicii 
Populare Congo la București, 
de alte persoane oficiale.

Miniștri# afacerilor externe a 
arătat că-i revine plăcuta însăr
cinare de a transmite președin
telui Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea comandantului 
Marlen N’Gouabî, președintele 
Partidului Congolez al Muncii, 
Președintele Republicii Popu
lare Congo, prin care acesta 11 
adresează un călduros salut șl-și 
exprimă deplina satisfacție In 
legătură eu apropiata sa vizită

în România, precum ți convin
gerea că ea va contribui la dez
voltarea relațiilor prietenești ro- 
mâno-congoleze.

Șeful statului român a mulțu
mit pentru mesajul primit, 
subliniind că așteaptă cu deose
bit interes și plăcere vizita pre
ședintele Marien N’Gouabî în 
România, cu care prilej va pu
tea fi continuat dialogul atît de 
rodnic început în martie 1972 la 
Brazaville, în vederea extinde
rii colaborării multilaterale din
tre cele două partide, țări și po
poare, în interesul lor, al cau
zei generale a păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut, apoi, o convorbire cordi
ală cu oaspeții.

întrevederea desfășurat
într-o atmosferă caldă, priete

nească.

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
vineri la amiază, pe Charles

MORARU

necunoscute 
către diree- 
sî din cen-

Vi. mulțumim.
COMITETUL COORDONATOR U.T.C. 

Combinatul Petrochimic Pitești

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele

/

(Agerprea)

CITATUL
RELEU

de ACULIN CAZACI)Barajul de la Tarnița

Foto : GH. CUCU \\operație intelectuală. Ea presu- 
dar partea detașată trebuie să-și 
dea naștere la interpretări con-
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
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„Independența" - Sibiu 
chimic"-Ploiești

Angajați In întrecerea „Tineretul 
activ in îndeplinirea cincinalului 
termen*, noi tinerii din Combinatul 
Pitești și Unitățile de construcții industriale din 
Pitești ne-am propus, in cadrul colectivelor in 
care mnncim, darea In funcțiune a obiective
lor industriale din cadrul platformei petrochi
mice prevăzute pentru acest an cu cel puțin 
două zile înainte de termenul planificai. A- 
ceasiă dorință a noastră riscă insă să nu se 
realizeze dacă întreprinderile furnizoare de 
utilaje nu-șl lichidează în cel ni ai scurt timp 
restanțele. De aceea, adresăm organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile și secțiile unde 
construiesc aceste utilaje un apei călduros ca 
prin mijloacele specifice organizației noastre 
să acționeze pentru executarea grabnică a uti-

— ficior 
înainte de 
petrochimic

se

lijelor restante, livrarea lor ritmică și reali
zarea lor la un înalt nivel calitativ. Nn trebuie 
să uităm că intirzierea intrării in funcțiune a 
acestui obiectiv cu o sinzură zi înseamnă pier
derea unei producții in valoare de trei milioane 
lei. Sintem eoni inși că veți răspunde apelului 
nostru. Prin eforturile voastre veți asieura 
punerea în funcțiune la termen a instalațiilor 
din acest mare obiectiv al economiei naționale. 
Combinatul petrochimic Pitești.

COMITETUL COORDONATOR U.T.C. 
Unitățile construcții industriale

Pitești

țial obligațiile contractuale • 
U.Z.U.C. și „1 Mai" Ploiești, 
uzinele „Grtvita roșie", „Vul- 
can“, „23 August- și U.M.U.C 
— din București, „Independen 
ța“ Sibiu.

— De notat că toate utilajele 
în discuție aveau termene de 
livrare în 1972. precizează to
varășul ing. Radu ” 
Ministerul industriei 
țiilor de mașini grele 
jat să lichideze toate 
pînă la 31 decembrie 
au Încheiat anul cu 3 000 tone 
utilaje restante. Au avut loc 
apoi mai multe ședințe de co
mandament, la care s-au fixat 
alte termene „ultime", de lichi-

Popescu, 
construc- 
s-a anga- 
restanțeie 
1972. Dar

dare a restanțelor, dar de fle
care dată ele n-au fost respec
tate, decjt parțial, de furnizori.

— Cum se explică faptul că 
termenele „ferme" stabilite în 
ședințele de comandament sint 
încălcate cu regularitate ?

— Fiecare dintre furnizori 
vine cu anumite justificări, ba
zate de cele mai multe ori pe 
cauze obiective, neluate în sea
mă sau probabil 
cum 
țiile

se cuvine de 
din ministere

IUSTIN

fConNnudra in pag. o lll-a*

Entuziasmul
lucrurilor mari

mai definitoriu pentru 
și pentru generația

Nimic 
tinerețe 
umană care intr-un anumit timp 
este expresia ei decit această 
formulă pe care, asociata cu de
votamentul față de adevăr, Băl- 
cescu o dădea drept deviză de 
viață și de luptă junimii revolu
ționare din miezul de Foc a! 
veacului său. Fericită logodire 
de cuvinte, imbinind intr-un în
țeles unic setea de ideal și as
pirația către acțiune, trăsături 
emblematice 
nedespă rțite

de NICULAE STOIAN

trăsături 
ale vîrstei tinere, 

_____ r—una de cealaltă 
mai ales cînd sînt chemate să-l 
definească pe tînărul revoluțio
nar și patriot. Innobilind prin 
lupta și prin jertfa lor acest 
crez militant, generații după ge
nerații, în mai bine de un veac 
de bătălii cîte s-au dat pmâ la 
izbînda crucială a insurecției 
naționale antifasciste armate din 
August 1944. au consfințit en
tuziasmul lucrurilor mar’ ca de-

finiție cu multiple semnificații 
pentru adevărata tinerețe.

Entuziasm al lucrurilor mari 
vrea să însemne, in înțelesul ce 
i-1 dăm noi, deschidere gene
roasă a inimii, deopotrivă, către 
tot ce are măreț această țară 
în istoria sa zbuciumată și in 
opera sa prezentă de multilate
rală dezvoltare a civilizației ma
teriale și spirituale, dar și nă
zuința neostoită de o contribui 
tu însuți, tînăr fiind, la amplifi
carea dimensiunilor acestui „spa
țiu de creștere*. Sîntem într-a- 
devâr mîndri că avem o țară 
frumoasă și bogată și câ „cea 
mai aleasă podoabă intre po
doabele sole este poporul ro
mânesc*, dar mindria aceasta e 
proprie tinereții numai qtunci

cind ea devine făurară de noi 
frumuseți. Nu sintem simpli con
templatori de vestigii, odoare și 
priveliști, ci moștenitori ai unei 
imense avuții pe care trebuia 
s-o lăsăm !a rindul nostru mult 
sporită, fie că e vorba de zes
trea materială sau de cea spi-

(Continuare în pag. a ll-a)

n pagina a 4
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ION GHEORGHE MAURER, 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

Vineri după-amiază, s-a îna
poiat în Capitală tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației Republicii So
cialiste România la lucrările ce
lei de-a XXVII-a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care s-au desfășurat la 
Praga.

Din delegație bu făcut parte 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialist? 
România în C.A.E.R., Manea 
Mănescu, vicepreședinta al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, Emilian Dobrescu, minis
tru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării. Octavian 
Groza, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședlnte al Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie, Traian Dudaș, mi
nistru secretar de stat la Minis
terul Industriei Construcțiilor 
d* Mașini Grele, Ion Drăgan, 
secretar general al Consiliului 
de Miniștri, Radu Constantines- 
cu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
șl Vasile Bucur, locțiitor al re
prezentantului permanent al 
Republicii Socialiste Romănia In 
C.AE.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. erau prezenți tovarășii 
Ilie Verdeț. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Paul 
Niculescu-Mizil. Virgil Trofin, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekaa, Ion Pățan. vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului, alte per
soane oficiale.

A fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București.

La plecarea din Praga, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer si 
membrii delegației române au 
fost conduși de Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului 
R. S. Cehoslovace, Frantisek 
Haroouz șl Jan Gregor, vice
președinți al guvernului, Rudolf 
Rohlicek, Josef Simon, miniștri,

N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R., precum șl alte persoa
ne oficiale.

Erau prezenți ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
In R. S. Cehoslovacă, Teodor 
Haș, șl membri ai Ambasadei 
române.

"SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI.

/leasă trăiți ca un tinăr comunist ? «o
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Hotelul „Car păți* din Baia Mare.

Foto : ȘTEFAN WE1SS

Iată, cineva a avut curiozita
tea — poate și interesul *— să 
știe ce se întîmplă pe Terra în
tr-o secundă. Și a aflat că în 
minuscula găoace de timp încap 
următoarele evenimente i se 
nasc 4 copii, mor 3 oameni, 13 

1 țeajiageri decolează cu avionul, 
se fafirică un automobil*). Ecra
nele
Încă 
trăim 
atunci, indi-ent 
In general în 
turi de toți Halfi 
in parte. Săîmînem la ac 
tă a doua amativă, așa cum 
promisesem ■ altfel, în prima 
parte a invesjației deschisă de 
întrebarea i ?asă. trăițî ca un 
tinăr comuni*?

Din ce dattmorale se com
pune codul viji particulare, a!

traiului închis în perimetru] 
fix al căminului conjugal ? Sub 
ce auspicii etice concrete, se 
dimensionează relația 
partenerii de viață ?

între

•lectronice s-au ostenit 
o ie arate

„Ne poate 
cum trăim ?

ial. Ală- 
ineva

Un umăr discret, 
dar temeinic alături.

ȘI

că
fi.

** v 
ci 

uirP^a 

ima

In satul Șeulia, pe meleagu
rile Mureșului, viețuiește un om 
despre care am scris odată. Pe 
numele lui Gheorghe Duma, a- 
coastă „frunte a satului" în În
țelesul cel mai activ — de parti
cipare și dirijare dintru început 
i destinelor micii colectivități 

'—L.rale — se dezvăluie printr-o 
bicgf>».^e socială dintre cele 
frumos Sî Așezâtor

al propriei existențe șl al ne
însemnatului avut personal, la 
temelia unei înfrățite comuni
tăți de efort și aspirații, născu
tă acum mai bine de două de
cenii pe meleagurile natale, 
Gheorghe Duma s-a aflat de 
atunci și este și astăzi conducă
torul C.A.P.-ului din Șeulia. De 
23 de ani răspunde de 
oamenilor, 
ghe Duma, 
ciaiiste. își 
nădejdile, 
cu ci te va
greu, e ușor să fii soția 
asemenea om ? Tovarășa 
viață a președintelui nu se lasă 
surprinsă de întrebare. Printre 
cutele, acum multe, ale obrazu
lui sp strecoară o umbră d? 
zimbet. E greu, e ușor, parcă

pîinea 
Comunistul Gheor- 
Erou al Muncii So- 
împarte timpul și 
munca și dragostea 
sute de oameni. F 

unui 
de

•I
1973

prea categorice alternative pen
tru o viață I Zîmbetul e discret, 
privirea rătăcește prin cotloa
nele memoriei. La Început... să 
fie aceasta, oare, ziua cînd a 
venit s-o anunțe, fără drept de 
apel, că bruma de pămînt pe 
care o știa a lor va fi prima 
părticică din averea cooperati
vei ?. „Trebuie să facă cineva 
începutul, nevastă !" „Fă-l tu. 
atunci ’• a încuviințat femeia, 
abia stăpinîndu-și lacrimile. 
Bărbatul nu i le-a văzut, nu le-a 
știut poate niciodată ,.Șî poate 
că n-ar fi fost nimic atunci, dar 
apoi... Stăteam în altă casă, la 
marginea satului. Și m ain ie

SOFIA SCORȚARU
ileia*

(Continuare în por. a 11-a}

Citarea este, mai întîl, o 
pune incizie într-un context, 
păstreze relevanta si să nu 
trare.spiritulu. din text. Un citat are independență semantica, 
fora îndoială ; el trebuie să aibă, în aceeași măsură și ade
rență logica la noul text în care îl așezi, să se integreze 
acolo fără sforțare și fără a produce plesnituri pe firele de
ducției.

Apoi, citarea nu se face de dragul ei. Ea nu poate fi un 
act în sine, nemotivat. Citez pe cineva doar atunci ci.id 
ideea lui îmi este Indispensabilă în suișul discursului meu. II 
citez cînd ceea ce a spus aduce ceva nou, luminează o 
nuanță, face să pălească un enunț fals, demască un sofism.

Mo gindesc că, in curind, o nouă promoție de absolvenți 
ai invâțămintului superior va porni spre locurile de muncă 
Pînă atunci însă vor fi trecut prin filtrul aprecierii tezei de 
licență, ultimul și cel mai semnificativ test al robusteței și 
temeiniciei formației lor profesionale. Am citit, în ultimii ani, 
numeroase teze de licență bogate in idei, cu accente de 
autentică oriainalitate, cu deschideii teoretice și cu finalități 
practice manifeste. Trebuie so remarc însă că citarea altor 
autori, această atit de fină articulație a textului, este de cele 
mai multe ori deficitară. Sint unii care îngroașă Fără discer- 
nămînt subsolurile paginilor, fac risipă de citate, le aleq Io 
intîmplare, necritic, le așează intr-o succesiune artificiala 
Aceștia n-au înțeles că bogăția propriilor lor gînduri nu este 
dată de volumul referirilor la alții, ci de substanța textului 
lor, de capacitatea de a prelucra și de a depăși o. infor
mație dată.

Mimarea informării bogate îi face pe alții 
orice 
multe
sursa 
doua

să caute cu 
preț citatul din lucrări străine, de preferința in ma< 
limbi de circulație internațională. Luat rareori de la 
directă, de cele mai multe ori capturat din mina a 
sau a treia, citatul din literatura de aiurea deservește 

(Continuare în pog. a IV-a)
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LA ISLAZ: Afirmai g VOÎlltoi pQpU|are
de dreptate, libertate și independență națională

Islaz — nume intrat pe vecie 
tn conștiința românilor, ilustră 
pagină de istorie căreia trecerea 
timpului n-a făcut decît să-i 
păstreze și să-i perpetueze, din 
generație în generație, amin
tirea, precum atîtor altor scum
pe mărturii ale eroismului po
porului nostru in lupta sa de 
veacuri pentru dreptate și liber
tate, pentru unitate și neatîrna- 
re. Și aceasta pentru că aici, pe 
eîmpia de pe malul Oltului, s-a 
dat la 9 iunie 1848, semnalul ri
dicării la revoluție a norodului 
Tării Românești, ca o continua
re organică a luptei începută nu 
cu mult timp înainte în Mol
dova și Transilvania, în numele 
și pentru izbînda acelorași no
bile idealuri revoluționare socia
le și naționale.

De la Islaz a țîșnit și pe pă
mîntul Tării Românești scînteia 
care a aprins vîlvătaia marii 
încleștări de la cumpăna veacu
lui trecut dintre forțele progre
sului și cele ale tiraniei feudale, 
dintre poporul hotărît să-și fău
rească un nou destin și boieri
mea retrogradă ostilă oricăror 
prefaceri înnoitoare.

Prevestită de seismele sociala 
anterioare anului 1848, de în
săși mișcarea revoluționară din 
1821 de sub conducerea eroului 
din Vladimiri, declanșarea revo
luției în Muntenia și Oltenia a 
fost pregătită, in condiții de 
strictă conspirativitate, de Co
mitetul revoluționar format din 
luminoase figuri de patrioți^ de
votați cauzei poporului ca Nico- 
lae Bălcescu, Ion Ghica, C. A. 
Rcsetti, Cezar Bolliac, I. He- 
iiade-Rădulescu, frații Golești și 
alții. Comitetul a elaborat și 
planul de desfășurare a revolu
ției, conform căruia evenimente
le revoluționare urmau să izbuc
nească în mai multe centre din 
țară — la București, pe Valea 
Prahovei la Telega, în Romanați 
la islaz si în Vîlcea, la Ocnele 
Mari, ca în acest fel întreg 
teritoriul Țării Românești șă fie 
cuprins în viitoarea luptei, iar 
eventualele contralovituri ale 
reacțiunli să fie paralizate.

Conducătorii revoluției s-au 
rispindit in aceste centre spre 
a da semnalul de luptă și a di
fuza în rîndurile maselor pro- 
gramul revoluționar — Nicolae 
Bălcescu în Prahova, I. Heliade 
Rădulescu, Ștefan Golescu și 
Christian Tell la Islaz, iar 
ceilalți revoluționari, între care 
C. A. Rosetti și Ion Bratianu, 
au rămas la București pentru a 
antrena la acțiune populația Ca
pitalei.

La 9 iunie 1848, la islaz, în 
fața unei mase mari de țărani, 
cărora li s-au adăugat unitățile 
militare devotate revoluției ce-șj 
aveau sediul In această locali
tate, I. Heliade-Rădulescu a dat 
citire programului revoluționar, 
care avea să râmînă de atunci 
în istorie sub denumirea de Pro
clamația de la Islaz.

Programul revoluționar, sinte
ză a dezideratelor vitale ale 
maselor largi populare țărănești 
și orășenești, ale burgheziei in
teresate în desființarea relațiilor 
de producție feudale și în libe
ra dezvoltare a celor capitalis
te, cuprindea 21 de puncte pen
tru realizarea cărora se anga
jau să lupte toate forțele so
ciale atașate profund cauzei re
voluției române. Pe plan econo
mic, social și politic programul 
cuprindea obiective ca : egalita
tea drepturilor politice ale tu
turor cetățenilor, domnitorul să 
fie ales pe termen de cinci ani 
din toate straturile societății, 
ceea ce echivala, în fapt, cu 
instaurarea unui regim de stat 
republican, libertatea presei și 
a tiparului, formarea gărzii na
ționale, învățămîntul egal pen
tru toți românii și, mai ales, e- 
manciparea clăcașilor și împro
prietărirea lor cu pămînt A- 
ceastă din urmă revendicare, in 
clusă în proclamație la articolul 
13, reprezenta centrul de greu
tate al Întregului program revo
luționar muntean. Nicolae Băl 
cescu, la insistențele căruia o- 
biectivul emancipării și împro
prietăririi țăranilor fusese în
scris în program., avea să pre
cizeze cîțiva ani mai tîrziu î 
„Revoluția din 1848 se cuprinde 
pe drum de-a-ntregul în acest 
articol al 13-lea ; celelalte punc
te, doar mai dezvoltate, sînt re
producerea programului din 
1821",

Sub raport național, Procla
mația de la Islaz se pronunța 
pentru independența admi
nistrativă și legislativă a țării 
și împotriva oricărui amestec al 
vreunei puteri străine în pro
blemele interne ale Țării 
Româneștt. Era un prim pas că
tre afirmarea voinței de inde
pendență și de unitate a po
porului român și pe parcursul 
revoluției aceasta a fost do

Christian Tell, Nicolae Pleșo- 
ianu și preotul Radu Șapcă și 
l-au însoțit în drumul spre Ca
racal și Craiova, ridicînd la re
voluție întreaga Oltenie.

In zilele următoare revoluția 
avea să izbucnească și pe Va
lea Prahovei, Iar la 11 iunie 
1848 ea repurta un deplin succes 
la București. Domnitorul Gheor- 
ghe Bibescu, după ce inițial fu
sese silit să semneze constituția

125 de ani de la 
revoluția din

rința legitimă și fierbinte nu o 
dată formulată de conducători 
și de mase.

Intr-o atmosferă de înălțător 
entuziasm patriotic, participan
ts la adunarea de la Islaz au 
primit conținutul programului șl 
au jurat să lupte pentru reali
zarea ansamblului de reforme 
pe care acesta ÎF preconiza, 
după care au aclamat cel din
ții guvern provizoriu revoluțio
nar constituit tot aici din I. He
liade-Rădulescu, Ștefan Golescu,

revoluționară, părăsește țara 
asupra căreia se instituie auto
ritatea guvernului provizoriu. 
Remaniat și lărgit după sosirea 
în Capitală a tuturor conducă
torilor revoluției, guvernul și-a 
exercitat timp de peste trei luni 
de zile conducerea efectivă a 
Țării Românești, pînă la inter
venția brutală, contrarevoluțio
nară, a trupelor Imperiului O- 
toman.

In toată această perioadă, 
programul de la Islaz a repre

zentat steagul In jurul căruia 
s-au grupat toate forțele socia
le progresiste participante la re
voluție, obiectivele sale dinami- 
zînd masele de țărani și oră
șeni, tînăra clasă muncitoare 
aflată în formare, și transfor- 
mîndu-le în forțe motrice ale 
procesului revoluționar. Cu toa
te că n-au putut fi aduse la În
deplinire decît parțial și vre
melnic în timpul guvernării re
voluționare, ele au dăinuit în 
timp și și-au aflat treptat 
realizarea în deceniile care au 
urmat — Unirea Principatelor 
în 1859, legea rurală în 1864, cu
cerirea independenței de stat 
în 1877, desăvîrșirea unificării 
naționale a statului român In 
1918. Iar dezideratele cu carac
ter social, In mare parte pără
site de burghezie după pre
luarea puterii, au fost înscrise pe 
steagul de luptă al clasei mun
citoare, îmbogățite, ridicate pe 
o treaptă superioară și realiza
te pe deplin în România socia
listă.

N. VOINEA

Formația de dansuri a căminului cultural din, Lunca de Jos, ju
dețul Harghita

Foto i EM. TĂNJALĂ

MANIFESTĂRI ÎNCHINATE ANULUI REVOLUȚIONAR 1848
Tn cadrul manifestărilort în

chinate anului revoluționar- 
1848, vineri seara, la Curtea 
domnească din Tîrgoviște a 
avut loc o adunare populară 
solemnă. Despre importanța șl 
semnificația marelui eveniment 
a vorbit Ion Stănescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean.

★
O adunare asemănătoare . a 

-avut loc la Casa de cultură a 
sindicatelor din Ploiești, în ca
drul căreia Dumitru ÎQnaș, se
cretar al comitetului județean 
Prahova al P.C.R., vicepreședin

te al Consiliului popular jude
țean, a vorbit despre cauzele, 
desfășurarea și însemnătatea 
Revoluției din 1848.

★ _
In sala de spectacole a Tea

trului de nord din Satu Mare 
a avut loc, vineri după-amiază, 
adunarea populară consacrată 
împlinirii a 125 de ani de la 
Revoluția burghezo-democratică 
din 1848.

★

Casa județeană Mehedinți a 
corpului, didactic, în colaborare 
cu inspectoratul școlar și filiala 
locală a societății de științe is
torice au organizat în muni
cipiul Drobeta Turnu Severin

un simpozion dedicat aniversă
rii a 125 de ani de la revoluția 
din 1848.

★
Numeroși mineri din bazinul 

carbonifer Valea Motrului au 
participat vineri la simpozionul 
„Revoluția de la 1848 în Țările 
Române". în aceeași zi pionieri 
și elevi din orașele Tg. Cărbu- 
nești, Novaci și Țicleni au luat 
parte la concursul „Cine știe, 
cîștigă" cu tema „Figuri de re
voluționari de la 1848", iar în 
liceele și școlile generale din 
tcate localitățile au avut loc ex
puneri cu tema ,.1848 — pagină 
glorioasă în istoria poporului 
român".

Sesiune de
Cu prilejul Împlinirii a 125 de 

anj de la Revoluția burghezo- 
democratică. moment remarcabil 
din istoria de luptă a poporului 
nostru pentru progres social și 
libertate, pentru drepturi națio
nale, vineri a avut loc la 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România, sesiunea 
de comunicări pe tema „Anul 
1848 și semnificația sa istorică".

La sesiune au participat re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, academicieni, cadre 
didactice, universitare, cercetă
tori, activiști de partid și de’ 
stat.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, care, 
subliniind semnificația eveni
mentului a arătat : Anul 1848 
reprezintă în istoria poporului 
român o piatră de hotar și tot 
ceea ce s-a petrecut atunci este 
un exemplu al tradițiilor de 
luptă pentru eliberarea socială 
și națională ale poporului.

Au fost prezentate apoi co
municările : „Premisele revo
luției de la 1848" de prof. univ. 
Ștefan Pascu, membru cores
pondent al Academiei, „Locul 
revoluției din 1848 în procesul 
dezvoltării societății românești 
in epoca modernă" de Ion Po-

comunicări

Noapte. Canicula card stăpî- 
nise autoritar ziua întrea
gă se resimțea din plin și 

acum. Frunzele copacilor, de un 
. verde crud, încremeniseră în 
aerul închis, mirate parcă d^ 
apariția timpurie a verii... !

Subofițerul Vasile Duduială 
mergea încât. scrutînd întuneri
cul din parcul orașului Tg. Jiu. 
Părea pustiu la ora aceea de 
noapte. îi era cald. Se opri în 
loc și, scoțînd o batistă. î$i șter
se fruntea transoiratâ. Se gîndi 
că deja trecuseră două ore- de 
cînd intrase rin serviciu, și nu 
reusise să inspecteze

Miliției municipiului Tg. Jiu. 
Alarma era dată. Vasile Dudu
ială rămase lipit în firidă, su
praveghind atent clădirea. De 
ce oare se numără atît de greu 
pînă la o sută ?...

La ora aceea de noapte ofi
țerul Sabin Licăreț tocmai se 
pregătea să se culce. întîrziase 
destul de mult cu lucrarea la 
Drept constitutional. Sesiunea se 
apropia și lucrarea trebuia ur-

țiunea operativă. Echipajul 
porni în grabă. Preț de cîteva 
minute ofițerul Licăreț, însoțit 
de plutonierul Alexandru Asta- 
loș, se afla de acum la fața lo
cului. Din umbra zidului se ivi 
subofițerul Duduială. Era crispat 
și nădușit de încordarea aș
teptării.

— Sint înăuntru, tovarășe că
pitan ! Nu bănuiesc încă prezen
ța noastră !...

reușise sa unspeciezg toate ma* _ 
gazinele. (Porni cu pași egali.

~ ... bulevardulmăsurata - ieșind în 
Brâncuși.

Trecuse-'de miezul ____
strada Victoria magazinele Iși 
trăseseră, demult obloanele și 
grilajele. Inspectă.-pe rind ma
gazinele. încercîndi&le încuieto- 
rile. meticulos,, așa cum o făcea 
întotdeauna. Erau bine închise 
și asta îl bucura. Grija fată de 
avutul obștesc se manifesta din 
plin la responsabilii de maga
zine.

Orele 
da era 
lor săi. 
dirilor _ _ 
bura liniștea. Se opri în apro
piere de filiala C.E.C. își aprin
se o țigară, trăgînd cu lăcomie 
fumul amărui în piept, scrutînd 
strada pustie în lungul ei. Li
niște... Brusc, încremeni pentru 
cîteva clipe. Se trase repede în 
umbra clădirii unde se afla ju
decătoria. făcîndu-șe una cu zi
dul. I se păruse că aude un 
zgomot ce se asemăna cu forța- 
tul unei usi. Ascultă cu atenție : 
nu se înșelase. Zgomotul se mai 
repetă o dată, ceva mai slab, și 
încetă brusc, așa cum apăruse. 
Porni tiptil într-acolo. Ajunse în 
fata unității C.E.C. Rămase stu
pefiat. Lumina galbenă ce era 
sigur că o văzuse licărind 
înăuntru se stinsese brusc.

Fulgerat la gîndul că în C.E.C. 
pătrunseseră persoane rău in
tenționale. subofițerul se în
dreptă rapid spre telefonul pu
blic situat în imediată apropie
re a C.E.C.-ului si raportă ofi
țerului de.serviciu din cadrul

nopții. Pe

se scurgeau încet. Stra- 
pustie. Doar ecoul pasi- 
răsfrînt în zidurile clă- 
ce păreau . cenușii, ful

iNTlMPLARI ADEVARATE

LUMINA LANTERNEI
A STRĂLUCIT

tarilor căpitanul Licăreț nu se 
lăsă înșelat. Cu precauție Înce
pu să cerceteze toate ungherele, 
chiar și sub mesele de lucru ale 
funcționarilor de ghișeu. Brusc 
o siluetă țișni de lingă el nă- 
pustindu-se in zig-zag spre ie
șire. Răsună formula scurtă de 
avertizare ; două focuri de pis
tolet sfișiară tăcerea nopții ime
diat după aceea. Individul, pa
ralizat. căzut parcă in transă, nu 
se mai împotrivi reținerii. Sub 
ultima masă fu găsit și cel de-al 
doilea infractor.

— Nu aveți nimic asupra 
voastră ?

— Nu. răspunseră într-un glas 
cei doi. Sîntem...

— Știu... «înteți „nevinovați". 
Asta ați vrut să spuneți, nu ?

Continuă sâ caute în încăpe
rile unității. în soba de teraco
tă găsi trusa cu scule. în care 
se aflau chei, clește, gură de 
lup și... tot ce era necesar pen
tru spargerea unei case de bani, 
îi urcară fără greutate in ma
șină.

pescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de Studii istorice și so- 
cial-politice, „Forțele sociale 
și politice ale revoluției de la 
1848“ de prof. univ. Vasile Ma- 
ciu, membru corespondent al 
Academiei, „Rolul poporului 
înarmat în concepția revoluțio
narilor pașoptiști" de general 
colonel Ion Coman, „Ideea uni
tății naționale în revoluția din 
1848“ de N. Adaniloaie, cerce
tător principal la Institutul de 
istorie „N. lorga“, „1848 în gîn- 
direa social-politică din Româ
nia" de D. Hurezeanu, profesor 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
„Societățile literare și contri
buția lor la pregătirea revolu
ției" de Marin Bucur, cercetător 
științific principal la Institutul 
de istorie și teorie literară „G. 
Călinescu", „Umanismul ideolo
giei revoluționare române de la 
1848“ de Radu Pantazi, director 
adjunct al Institutului de filo
zofie.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul prof. dr. doc. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și po
litice, care a arătat că revolu
ția de la 1848 din Țările Ro
mâne, deși temporar înăbușită, 
a fost de fapt victorioasă prin 
urmările ei asupra dezvoltării 
sociale și politice a României 
moderne. Toate marile înfăptu
iri ce au urmat Își au rădăcinile 
în evenimentul de acum 125 de 
ani ; la numai 11 ani de la re
voluție s-a înfăptuit unirea 
Moldovei cu Muntenia, iar la 
trei decenii de la același eve
niment Principatele Unite și-au 
cucerit prin luptă independența 
națională de stat. Modul specific 
în care s-a desfășurat revoluția 
din țara noastră, a spus vorbi
torul, a făcut necesară continua
rea procesului de desăvîrșire a 
revoluției burghezo-democratice 
încheiat în anul centenarului ei, 
proces în cursul căruia s-a a- 
firmat o nouă clasă socială, for
ța cea mai revolution-iră a so
cietății românești — clasa mun
citoare în frunte cu Partidul 
Comunist Român.

IP AZ N I C DO
ACCENTE ’

vtrste, 
mult

Stau de vorbă cu 
un paznic din pod
goria de la Pietroa
sele, un om între 
două vîrste, dar 
mai mult într-a 
doua, și-l întreb ce 
fel de paznic e, de 
zi sau de noapte ? 
La care el dă din 
umeri, nedumerit, 
și-mi spune că e 
paznic, doar atît; 
adică și de zi și 
de noapte. Dar ce 
păzești dumneata 
noaptea, îl întreb, 
că strugurii sînt 
abia în floare acum, 
cine și ce să strice ?

Rîde omul din 
fața mea, știe și el 
că acum nu are ce 
păzi, dar dacă el e 
paznic în C.A.P., ce 
să facă?! El nu 
e cu mapă ca alții, 
el are un băț bun în 
mîini, îl mai ține 
yi la subsuoară, el 
plimbă, cit e 
de mare, un 
zdravăn pe 
luri și după 
toată ziua, un miel. 
Un miel care tre
buia să fie dine, 
poate să muște și 
nu să zbiere 
naibii 
paznicul, 
pitiă, cit 
mare, cu 
spinare, 
paznicul 
Nu zici 
neata, îmi spune el. 
că acum, noaptea, 
n-ai ce păzi ? ! 1

Sigur că așa e, 
numai că eu nu sînt 
președinte, mă gin- 
deam, că atunci 
altfel aș socoti. Da
că tot e de cosit 
lucarnă ți fin, cum 
îmi spui, și dacă

ziua 
hăț 

dea- 
el,

Al 
miel, zice 

și-l scar- 
e ziua de 
bățul pe 

Noaptea 
doarme, 

și dum-

tot nu prea sînt 
brațe de muncă tn 
sat și dacă mai sînt 
atîtea și atîtea lu
crări de terminat 
în vie, pînă la cop
tul strugurilor cînd 
trebuie păziți, a- 
tund de ce n-am 
pune coasa și-n 
mîna odihnită a 
paznicului, că noap
tea tot doarme și 
ziua tot n-are ce 
face ?! Mîini zdra
vene au ți brigadie
rii, șefii de ferma 
și cei de prin biro
uri, funcționarii, de 
ce să nu apuce și ei 
uneltele ți să ajute 
în această aglome' 
rată ți pe alocuri 
întîrziată campanie 
de lucru asupra pă
mântului ?

Sta, 
cum j 
băț, 
tru, 
colo 
auzea ropot de 
coasă și sape. Are 
un pic de umor 
toată această situ
ație. Ea trebuie 
privită, însă, se
rios. Fiindcă paz
nici care o bucată 
de vreme nu au ce 
face, asta seamă
nă a altceva decîi 
muncă, a altceva 
decît responsabili 
tate. 
cazul 
lor de producție, 
muncesc alții, zile
le lor senine sînt 
plătite de truda al 
tora. Și toată a- 
ceastă treabă, to
tuși, în condițiile 
unor cerințe de 
muncă extreme! 
De ce, tovarăși pre
ședinți, nu faceți

mă uitam 
sta sprijinit în 
paznicul nos- 
fi cum, ici‘ 
pe dealuri, so 

ropot

Pentru ei, în 
cooperați ve

PRIN GEAM
NUMAI 0 CLIPA>■■■

gent predată. Apelurile prelungi 
și insistente ale telefonului tul
burară tăcerea

■ lucru. Obosit, 
ceptorul.

— Urgent la
Vă așteaptă mașina de serviciu, 
auzi in receptor vocea ofițerului 
de la miliția municipală. Se îm
brăcă în grabă și în cîteva mi
nute era deja la scara blocului. 
Urcă în mașină și cu cea mai 
măre viteză, ajunse la serviciu, 
în plină viteză, peste alte cîte
va minute, sosi la inspectorat. 
Sări treptele cite patru. Se in
formă rapid în legătură cu ac-

în camera lui de 
Sabin ridică re-

scara blocului !

— înconjurați clădirea și să 
nu scape nimeni — ordonă ofi
țerul. Să folosim și paznicul ci
vil. Asigurîndu-se că toate in
trările sînt blocate ofițerul își 
asumă riscul pătrunderii in in
cinta filialei C.E.C.

Sînt clipe de tensiune unică 
pentru mica echipă. Ajuns 
înăuntru căpitanul răsuci brusc 
comutatorul și se lipi de perete. 
Lumina, de un alb strălucitor, 
inundă . încăperea. Stupoare !... 
Casa de fier, masivă, era ne
clintită. iar încăperea complet 
goală. Nu se zărea nimeni.

Intuind totuși prezența infrac-

Faptele sînt reale. Infractorii 
dovedindu-se în persoana numi- 
ților Eugen Nicolae zis Orgeni- 
că. de profesie conducător auto, 
fără ocupație. Ion Sandu, zis 
Ionilică, elev la Școala tehnică 
postliceală de construcții Tg. Jiu, 
și Marcel Baldovin. prins în a- 
eeea$i zi și care asigurase paza 
celor doi infractori, pentru a nu 
fi surprinși în timpul spargerii. 
Infractorii pătrunseseră în in
cinta C.E.C.-ului prin forțarea 
geamului situat în curtea imo
bilului. care dădea în birourile 
administrației C.E.C. Din cerce
tări a mai rezultat comiterea a 
încă zece furturi prin spargeri, 
printre care și o tentativă de 
spargere a casei de bani de la 
ADAS Tg. Jiu.

Faptele ofițerilor și subofițe
rilor de miliție sînt simple, de 
zi cu zi. vorbind despre iscu
sința și abnegația cu care ei. 
oamenii legii, ne apără liniștea, 
avutul personal și obștesc.

VIOREL RAfcA
cu concursul Inspectoratului 

de Miliție al municipiului 
Tg. Jiu

un calcul simplu, 
exact ? De ce să-i 
plătiți pe dragii 
paznici ae zi car^ 
dorm noaptea și 
care nu au, deo 
camdată, ce păzi? 
In numele căror 
reguli economice ? 
Și, mai ales, în nw 
mele căror norme 
etice, în numele 
cărei echități ? Stă 
paznicul nostru în
fipt în băț ca o 
statuie în vîrful 
dealului ji păzeș
te, al naibii, un 
șturlubatec de miel 
cit un dine, iar 
pentru asta, dum
neavoastră, cu con
tabili cu tot, îl pon
tați în dreptul su
dorii altora, cu ore- 
muncă, 
pentru 
tiv ?

Da, e 
moașă o
re nici nu știu de 
ce îmi vine acum 
în minte, Ciudata 
problemă a nopți
lor, (prin analogie 
poate, fiindcă în? 
tr-adevăr avem ne
voie și de nopți — 
să ne odihnim ți 
să visăm zile lungi, 
mai bune), dar a- 
ceasta nu mai e de 
loc frumoasă și ea 
devine sau s-ar pu
tea numi Spinoasa 
problemă a paznici
lor pe care cu spi
ritul cel mai poetic 
al celei mai simple 
economii o putem 
rezolva punîndu-i 
punct. Și asta, la 
propriu, pe ștatele 
de plată.

ore-efort,
care mo-

foarte fru- 
poezie ca-

AX ZÂINESCU

ENTUZIASMUL
LUCRURILOR MARI

(Urmare din pag. I) 

rituală. O tinerețe a patriei nu 
poate fi deci decît fâuritoare, a- 
lături de întregul popor, a 
patrii a tinereții, opera de 
zi a vocației și patosului 
strucției care ne animă.

Entuziasmul lucrurilor 
ca întruchipare deplină a pa
triotismului nostru socialist, de 
fii nâscuți în plină bătălie, nu 
poate fi alta decît credința ne
strămutată în idealurile partidu
lui comuniștilor după care ne 
călăuzim din cei mai fragezi 
ani, cuvîntul partid fiind pen
tru fiecare dintre noi nu numai 
veghe ci și dragoste suprema. Am 
învățat să înțelegem lumea, să 
înțelegem viața nu numai din 
cărțile de căpătîi, ci din însuși 
modul cum partidul a deschis 
către noi lumea și 
viața în jurul nostru, astfel incit 
a trăi ca niște comuniști pentru 
noi a însemnat pur și simplu a

unei 
zi cu 
con-

marK

a orînduit

(Urmare din pag. I) 

mut pentru viața lui, cum n-am 
temut-o pe a mea niciodată. 
Unii îl amenințaseră... cîțiva au 
și încercat... „La marginea sa
tului, lampa veghea pînă tîrziu 
în noapte lingă neliniștea femeii 
față de viața bărbatului. „Pe 
urmă au venit celelalte... că nu 
dădea pămîntul rod cit trebuie 
și oamenii se nemulțumeau, iar 
el umbla doar cu fruntea-n -pă- 
mînt șj cu obrazul negru... Pe 
mine nu vroia să mă tulbure,- 
se prefăcea că-i vesel, dar îl 
simțeam, că parcă totdeauna am 
știut ce-i în sufletul lui... Se 
născuseră copiii, îngrijeam de 
ei, dar gîndul îmi era tot la 
cum am putea face să răzbim 
mai repede greul... După ce 
l-am dovedit a fost mai ușor. 
Bucuria lui a fost și-a mea tot
deauna. Iar acuma, știți, că 
atunci cînd se face în sat vreo 
casă nouă, așa mă bucur, de 
parcă s-ar înălța Ia mine în 
bătătură". Mîna trudită arată 
florile din jur și înțelegem că 
mai mare semn de iubire ca 
ăsta nu există. „Așa mă bucur 
de parcă s-ar înălța la mine în 
bătătură..." E greu, e ușor să fii 
soția unui om al celorlalți oa
meni ? „Parcă asta n-aș putea 
spune. Eu m-am căznit să-i fiu 
alături și cu gîndul și cu inima 
și cu fapta. Să știe că mă are de 
nădejde și de ajutor, cînd îi tre
buie. Iar eJ mi-a fost soț cin
stit și iubitor, cu grijă de mine 
și de copii, așa cum se cuvine".

Soț cinstit și iubitor, așa cum 
se cuvine. O viață închisă între 
cele mai simple adevăruri, 
furînd de la ele lumina ieri, 
pentru azi, pentru miine. Parcă 
ne-am opri aici. Parcă-i mai 
greu acum condeiului să alerge 
din nou printre umbre. Dar ele 
există și pentru că-s încă des
tule, precum și pentru urmările 
lor, nu le putem ocoli.

Viața la-ntîmplare

„Mă numesc Tudora V. din 
satul Fundeni-Frunzănești și vă

Povestea Tudorei. povestea 
atîtor tinere gata să-și asume in
conștiența unui trai de azi pe 
miine : ,.Mihai — pe numele lui 
întreg Mihai Păscăluț — lucra 
cu un meșter zidar aici în 
București (unde, care meșter, 
amănunte neinteresante și ca 
atare necunoscute de interlocu
toarea de 18 ani). Eu venisem la 
o „tanti" să-nvăț croitoria și 
l-am cunoscut și m-am măritat 
(s n.) cu el". Cuvîntul nu se jus
tifică prin temeiuri legale, „mă
ritișul" Tudorei a însemnat, de 
fapt, cîteva luni de conviețuire

atent „roadele" traiului la în- 
tîmplare, ale acelui soi de le
gătură pe care impropriu Tudo
ra o denumea „măritiș".

— Și la noi la Filatură — ne 
spunea tovarășa Nae Ioana — 
secretara Comitetului U.T.C., 
există asemenea cazuri. Fete 
venite de la țară, care cunosc 
peste zi sau peste noapte un 
tînăr, acceptă cu o ușurință de
zarmantă să conviețuiască îm
preună cîteva luni, sau uneori 
chiar cîțiva ani și apoi se des
part.

Situațiile — cea a Tudorei V. 
si a tinerelor angajate ale fi
laturii — se găsesc doar apa-

cărei „eroină" a fost una dintre 
salariatele întreprinderii — to
tul făcut bineînțeles cu tactul 
și atenția la care obligă ase
menea intervenții — cerîn- 
du-li-se colegelor ei de muncă 
să-și spună părerea — nu cre
deți că acțiunea s-ar bucura 
de o mai largă audiență ? Și 
de o eficacitate pe măsură ? 
S-ar mai putea găsi și alte for
mule. Ne gîndim de pildă, că 
n-ar fi deloc greu — și nici 
neinteresant — să se apeleze 
Ia una sau alta dintre munci
toarele mai vîrstnice din fa
brică. Să fie ele, aceste femei 
cu un cămin închegat și stator-

Am iriiili câ un tînăr comunist?
scriu ca să anunțați 
dau de suflet copil 
ochi albaștri, fetiță, întrucit cel 
cu care am făcut-o m-a părăsit 
și nu am posibilitatea, singură, 
a o crește".

înspăimântătoare licitația car? 
ni se propune I „Obiectul" ofe
rit doritorilor are părul blond 
și ochii albaștri. Se va face 
probabil, peste ani, o fată fru
moasă, cu o singură lacună în 
biografie i numele celor care au 
adus-o pe lume. Cu două ab
sențe alături de anii copilăriei, 
al tinereții i cea a mamei și a 
tatălui.

ia ziar că 
blond, cu

în comun. După care, 
coautor al „obiectului 
albaștri", oferit azi „de suflet", 
oricui posedă un asemenea 
„articol" — lipsă din Inventarul 
celor doi părinți — și-a luat bi
dineaua și scara, cutia cu vop
sele și bruma de lucruri șl a 
dispărut. Lăsînd ca semn al 
trecerii Iul In viața Tudorei o 
făptură. Una aidoma celor care 
populează Casele de copil, așe
zăminte pe care statul nostru 
le-a hotărît și înălțat pretutin
deni, devenind el părintele ce
lor aruncați de unii In voia 
soartei. Ocrotind el grijuliu și

tînărul 
cu ochi

sub semnul identității.rent
Pentru că tînăra din Fundeni- 
Frunzănești n-a avut avantajul 
de a-și struni primii pași în 
Capitală, după mersul sigur al 
unui colectiv muncitoresc de 
talia celui pe care II găzduiește 
F.R.B.-ul. Ce se poate face în- 
tr-un asemenea mediu pentru 
evitarea unor „aspirații" de trai 
împins pur și simplu de la o zi 
la alta ? Se organizează confe
rințe, întîlniri cu juriști, ne-a 
informat secretara. Tncă odată, 
așa cum ne-am permis să con
statăm la aceeași întreprindere 
și cu altă ocazie, ne îngăduim 
să remarcăm că nu e deajuns. 
Oare dacă întîlnirlle cu oameni 
ai legii ar fi precedate de 
dezbaterea unui caz concret, a

nic, invitate să discute cu fe
tele. Rugate să-și reamintească 
în fața celor aflate la început 
de drum — și pentru ele — 
amănunte legate de propria lor 
experiență de viață. De felul 
cum au știut să înfrunte în
cercările și să-și croiască o 
căsnicie temeinică.

Noi am propus două soluții. 
Se mai pot găsi altele. Și nu 
numai pentru întreprinderile în 
care lucrează fete, pe care tre
buie să le învățăm că a trăi ca 
o tînără comunistă în familie 
înseamnă a-ți forma o familie ‘ 
adevărată. întemeiată în 
iubirii dar și tn femeii^ 
gii, și nu o 
Asemenea disc^H 
tate și

din care fac parte băieții, prin
cipiile fiind egale și obligatorii 
și pentru ei.

Tn orice eaz, de reacția co
lectivului de muncă, de promp
titudinea și tactul ei — se.află 
dependente multe, foarte multe 
retușuri la nechibzuința tînăru- 
lul ...............................
care, 
încă 
vorț 
cine 
omenească, ci pentru că menta
litatea lor cu privire la viața 
de familie, la motivele înteme
ierii ei, ideile lor despre 
„celălalt" sînt unele strict 
egoiste, ușuratice ; individualis
te și nu comuniste, barbare și 
nu civilizate. A acelora care 
nu știu încă a trăi cu dem
nitate anii tineri, sau refuză s-o 
facă. Și. mai ales, a acelora 
deveniți răspunzători prin ires
ponsabilitate și pentru soarta 
unui al treilea, a copilului adus 
pe lume la întîmplare și încre
dințat tot acesteia.

★

Se poate trăi frumos. Ase
menea soților Duma din ^eulia 
și a atîtor altora care&u știut să 
găsească cea malJpRunoasă că
rare pentru drtwimul doi. Se 
poate ti altfel, cînd prin
hățișuri te vieții de ? pe mîi-

sau a tinerei. A acelora 
din păcate își mai scriu 

numele pe dosarele de di
al e judecătoriilor nu din 
știe ce cauză foarte adînc

iza 
le le- 

jmplare. 
■c pur- 
fc.'T.r.

r trebuie, meri să trăim 
a primii și să-1 f?m să se 

întîlnească cu noi șse cel din 
urmă. Mai ales — s; și pentru 
că — astăzi trăim al repede. 
Nu ne poate, fi di indife
rent cum trăim.

trâl. Eroii cei mal dragi inimii 
au fost eroii timpului nostru, 
bravii revoluționari comuniști, de 

. la cel care au primit botezul lup
tei pe baricadele anilor împotrivi- 

1 ril neînduplecate fațâ de asuprito
rii de tot felul pînă la cei in- 
trați în rînduri în zilele decisive

> ale bătăliei pentru putere sau
în marile campanii ale construc-

» ției, cu toții ctitori glorioși ai
i noilor așezări ale socialismului.

Ales între aleși, conducătorul
partidului și al țării, bărbatul în 

! care istoria a concentrat unele 
i din cele mai vitale aspirații ale 

sale, tovarășul Nicolae 
i Ceaușescu ne luminează viața 
i cu pilde ale eroismului său co- 
i tidian, totdeauna cu gîndul nu- 
i mai la națiunea noastră inflori- 
i toare și demnă, oriunde s-ar
> afla, la sfat cu oameni de-a
t dreptul pe șantierul ce abia se 
t ridică din ierbi sau dincolo de
i fruntarii, în marele dialog cu
i lumea pe care-l poartă in nu

mele propășirii și neatîrnârii pa
triei, al păcii și înțelegerii între 
popoare. Entuziasmul lucrurilor 
mari către care aspirăm se 
identifică așadar cu însuși ela
nul pe care-l declanșează în 
noi îndemnul, gîndul și fapta co
muniștilor, cu cauza socialismu
lui multilateral dezvoltat pe pă
mîntul României, pentru care nu 
vom pregeta să ne cheltuim 
energiile creatoare, să ne fruc
tificăm plenar talentul, inteligen
ța, curajul.

Temperatură maximă, la care 
se călește oțelul, devenind eta
lon al tinereții revoluționare, 
entuziasmul lucrurilor mari este 
forjorul energic și temerar al 
personalității noastre, adevărata 
școală a caracterelor. Unind ca 
un puternic arc voltaic năzuin
ța proprie fiecărui tînăr de a 
se realiza multilateral, pe mă
sura potențe'or și aspirațiilor 
sale către fericire și libertate, 
cu nevoie/ vitală a țârii de a 
prospera material și spiritual, de 
a crește în demnitate și glorie, 
de a deveni un adevărat leagăn 
al culturii și civilizației socia
liste, entuziasmul devenirii face 
din flecare tînăr un om întreg, 
demn de visările cele mai teme
rare ale înaintașilor și de exi
gențele cele mai necruțătoare 
ale viitorimii. Ucenicind din co
pilărie la înalta școala a mun
cii - oricare i-ar fi numele și 
rangul acesteia - retrăim intr-un 
timp incredibil de scurt nu nu
mai întreaga, dramatica și in
vincibila istorie a devenirii omu
lui, ci trecem rind pe rînd toate 
probele pentru ceea ce se chea
mă Intrarea noastră in viață cu

plenipotențiare răspunderi. Cul
tul muncii în climatul căruia 
creștem devine astfel rațiunea 
de a fi, confirmarea cea mal 
sigura a tuturor virtuților noa
stre creatoare și morale.

Departe de a fl numai niște 
lucizi pragmatici, niște bâieți 
capabili, fârâ prea multe scrupu
le in ce privește misiunea socia
la și morala a întreprinderilor 
noastre, punem pe prim-plan 
deopotrivă armonizarea construc
ției noastre interioare cu marea 
construcție a țării — socialismul, 
știind bine că chipul imereti 
noastre e însăși imaginea noua 
a țării, una din biruințele cele 
mai mari ale operei de multi
laterală transformare revoluțio
nară pe care o înfăptuiește cu 
clarviziune, cu desăvirșit uma
nism și tenacitate partidul co
muniștilor. Moștenitori ai unor 
alese calități morale, aflate tot
deauna în marea stimă a oa
menilor acestui pămînt, benefi
ciarii unui exemplar cod moral 
comunist minunat statuat de că
tre Proiectul de norme ale vie
ții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, înțe
legem prea bine că adevărata 
cucerire pe care trebuie s-o re
prezinte în succesiunea genera
țiilor tînăra generație de astăzi 
trebuie să întrunească nu nu
mai o chintesență de virtuți pro
fesionale, ci și altitudini morale 
care să ne situeze la înălțimea 
viziunii partidului privind mode
lul de viață și de om caracte
ristic celor ce vor făuri comu
nismul și vor avea fericirea să 
se bucure de -multiplele sale îm
pliniri. Organizația revoluționară 
care

o 
nerații prin 
a tineretului comunist, 
să fie în cel mai înalt grad acea 
școală a vieții, de conducere 
politică și socială propagatoare 
a politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român, ca- 
talizatoarea formării convingeri
lor cu limpezime de cristal ale 
constructorului de azi și de 
mîine al României socialiste. 
Fiind tinerețea patriei și a lu
mii comunismul, secretul tine
reții stâ în a sluji cu devota
ment, cum ne îndeamnă tovară
șul Nicolae Ceaușescu pe toți 
tinerii țârii - indiferent de locul 
nostru de munca - partidul, pa
tria, poporul, comunismul. A- 
ceasta și înseamnă, în multitu
dinea lui de semnificații, entuzi
asmul lucrurilor mari, deviza pa
triotismului activ, întemeiat oe 
fapte și înalte aspirații ale tine
reții comuniste.

unește în rîndurile sale 
mare parte o tinerei ge- 

definiție uniune 
trebuie
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u cîțiva ani în urmă 
am participat la in
struirea activului 
U.T.C* dintr-o co
mună. După o in
troducere timidă fă
cută în fața unui 

auditoriu restrîns, instructorul 
de la județ a trecut la ceea 
ce în limbaj curent se cheamă 
transmitere de sarcini. Și-a scos 
din servietă caietul voluminos
și-a început să citească tot ce-și 
notase la județ, unde participase 
și el timp de mai multe zile la o 
instruire. Vorbea cu glas mono
ton, fără să ridice ochii de pe 
filele acoperite cu litere mărunte, 
enumerînd activitățile ce trebuie 
întreprinse la liceul care-., nu 
exista în localitate sau sarcinile 
ce revin organizațiilor U.T.C. de 
la exploatările miniere, care, de 
asemenea nici vorbă să figureze 
pe harta economică a comunei. 
Ceea ce spunea activistul era 
desigur valabil pe ansamblul ju
dețului, dar cu totul nepotrivit 
în parametrii unei singure co
mune.

Zilele acestea am avut din nou 
prilejul să particip la o instruire 
a activului U.T.C. dintr-o co
mună, Crăciunelul de Jos, jude
țul Alba. Impresia pe care mi-a 
lăsat-o a fost însă diametral 
opusă. Ba, mai mult, am ajuns la 
concluzia că noțiunea transmite
rii de sarcini nu mai corespunde 
realității întrucît ceea ce se face 

de 
cu 
de

oraș,
11 000

m în fată agenda 
de lucru a activis
tului Comitetului 
județean Botoșani, 
al U.T.C., Constan
tin Boicu. „Am 

o zonă complexă, cuprinzînd 
comunele Ungureni 
fapt aproape un 
11 sate și peste 
locuitori, cu spital și 8 școli 
generale — comuna Știubeieni, 
și comuna Vorniceni, care are 
și un liceu — imi spune acti
vistul. Pentru munca mea in 
teren agenda aceasta e instru
ment de lucru permanent. Alt
fel m-aș pierde in amănunte, 
cum mi se întimpla in urmă 
cu ani. Ia începutul activității. 
Azi, am aici tot ceea ce îmi 
trebuie. Intr-un fel un tablou 
al situației de pe terenS

Răsfoiesc mai atent agenda. 
Structurată pe capitole, cu pa
gini albe după fiecare, rezerva
te pentru problemele ce se vor 
ivi pînă la sfirșitul anului. Mă 
opresc la notele de probleme 
ale instruirilor. Revine mereu 
în atenție latura concreta a 
activității de organizație : cu
noașterea de către tineri a sar
cinilor de producție, atragerea 
uteciștilor din C.A.P. la forma 
de rUribuție în acord global, 
lansarea și urmărirea întrecerii 
„Tineretul — factor activ in 
îndeplinirea cincinalului înain
te de termen". Ultima revine 
'cu consecventă printre obiecti
vele ce trebuie urmărite in 
teren, incepînd cu luna martie.

D
? sîmbătă pînă 
duminică noaptea 
este un spațiu în 
care prezenta ori
cărui comitet co
munal U.T.C. tre
buie să capete noi 

valențe, mai ales prin ac
țiuni cultural-educative și spor
tive bine organizate, atractive, 
pe potriva cerințelor tinerilor. 
Nicicînd în cursul săptămînii nu 
este un prilej mai nimerit pen
tru acțiunile care să cuprindă 
pe toți membrii uteciști din co
mună, îndemnînd la întărirea 
legăturii sufletești dintre tineri 
Iși organizație, nicicînd cei din 
organele alese nu au o ocazie 
mai bună pentru a se dovedi cu 
adevărat animatori ai activității. 
Tocmai de aceea, aflîndu-ne vi
neri în comuna Rediu, ne-am 
pus firesc întrebarea : ce se va 
organiza sîmbătă și duminică 
pentru tineri, la ce acțiunj vor 
fi chemați să participe ?

La întrebarea noastră, răspun
sul se lasă îndelung așteptat, 
apoi aflăm că n-a fost prevă
zută decit o duminică cultural- 
sportivă deoarece se așteaptă 
venirea echipei de fotbal din 
Pechea pentru o întîlnire în 
cadrul campionatului interco- 
munal. Hotărim, așadar. Marian 
Ștefan, instructorul comitetului 
județean U.T.C., și cu mine, să 
trecem în posturi de inițiatori. 
Facem pregătirile necesare, sta
bilim un plan cu obiective pre
cise, de care se vor ocupa Geor- 
geta Dumitrache, responsabila 
resortului cultural-distractiv din 
cadrul comitetului comunal

răspunde 
’ ’î de 

Voievodeni

oan Cernea, instruc
tor al comitetului 
județean Mureș al 
U.T.C., “ . ’
printre altele 
comuna Vwlo. 
doar de două luni 

și jumătate. Practic a stat 
mai mult, și acest „mai mult" 
înseamnă două-trei zile printre 
oamenii ei, printre tinerii de aici.

O înviorare a activității U.T.C. 
din raza comunei Voievodeni se 
observă. O recunosc înșiși pri
marul și secretarul comitetului 
de partid. Pașii făcuți spre ceea 
ce numim funcționalitate a or
ganizației comunale de tineret, 
spre cuprinderea și activizarea 
conștientă la acțiune a tuturor 
tinerilor, sînt însă prea mici, ra
portați la cele șase luni care au 
trecut de cînd tovarășul Alexan
dru Szakacs a fost ales secretar 
d comitetului comunal U.T.C. E 
drept că în primele trei luni a 
lucrat cu un instructor scos din 
muncă, ulterior, ca necorespun
zător și aceasta explică oarecare 
neconcordanță dintre intenții 
și acțiuni. Tocmai de aceea efor
tul activistului despre care, sin- 

azi, aici, sub această denumire 
este mult mai variat și complex. 
Instruirea nu s-a rezumat la 
enumerarea unor îndatoriri ce 
revin organizațiilor U.T.C. pe 
comună în perioada imediat ur
mătoare ci și-a fixat concomitent 
scopul de a ridica nivelul general 
de pregătire al activiștilor. Con
stantin Bota, secretarul consiliu
lui popular comunal, a ținut o

ALBA Instruirea nu s-a confundat
cu o transmitere formală de sarcini

interesantă expunere despre so
cietatea socialistă și religie, core 
a stîrnit discuții aprinse, eviden- 
țiindu-se cu argumente solide 
incompatibilitatea dintre concep
ția marxist-leninistă și misticism. 
In continuare, sub conducerea 
lui Augustin Dan, instructor al 
comitetului județean al U.T.C., 
s-a desfășurat un util seminar la 
statutul U.T.C. întrebările inte
ligent puse i-au obligat pe par
ticipant să gtndească, să gă
sească formulările cele mai po-

Mă așteptam însă ca agenda să 
înregistreze, prin notele luate 
cu ocazia deplasărilor, activități 
specifice diferitelor sectoare. în 
comunele de care răspunde ac
tivistul existind 18 organizații 
ale tinerilor din C.A.P.. 3 orga
nizații din stațiunile de mașini 
agricole etc. Paradoxal insă, la
tura economică, concretă, a ac

BOTOȘANI DE CE ABIA 1N IUNIE
IL PREOCUPĂ PE ACTIVIST

ÎNTRECEREA UTECISTĂ?

tivității desfășurate de tinerii 
uteciști e ilustrată destul de 
palid. Predomină școlile, ana
lizate sub toate aspectele : or
ganizatoric, stil de muncă etc. 
„Știți, în perioada aceasta ele 
ridică cele mai multe proble
me — justifică Constantin Boi
cu acest aspect. Se apropie 
sfirșitul anului școlar. mulți 
absolvenți vor părăsi satul, re
ușind la diferite școli profesio
nale sau licee, se apropie și va
canța cu problemele ei de or
ganizare a timpului liber al

U.T.C.. ?i tovarășul secretar 
Stere Eni; ne sfătuim cu direc
torul căminului cultural și 
ajungem la concluzia că acțiu
nea se poate desfășura in bune 
condiții. Le comunicăm tinerilor 
vestea și ei își manifestă bucu
ria și se gindesc, desigur. în 
sinea lor. dar și cu voce tare, 
că ar fi putut să primească 
asemenea invitații din partea 

ANIMATORII
AU VENIT EA DANS CU MAPELE!

comitetului comunal U.T.C., și 
cu alte ocazii. Invitații și nu 
doar motivări neîntemeiate.

Vine ora începerii, dar n-au 
luat sfirșit repetițiile formației 
artistice. Nu-i nimic: tinerii 
intră în sală, repetiția generală 
se desfășoară cu public. Pe sce
nă se cintă, se dansează, e un 
adevărat spectacol al tinereții — 
nici că se poate o mai bună 
parte culturală a acestei seri 
distractive. Peste două ore. în
cepe dansul. O sirbă îndrăcită 
care se prelungește. încit fetele 
stau pe margini admirindu-i in
vidioase pe infocații flăcăi, iar 
organizatorii, care s-au făcut 
că nu înțeleg invitația noastră 

ceri să fim, avem deocamdată o 
impresie bună, trebuie să se de
plaseze pentru a recupera niște 
rămîneri în urmă, pentru a re
para greșelile celui care l-a pre
cedat.

Nu putem spune că nu există 

o participare, o integrare a tine
rilor în viața comunei. Constatăm 
cu satisfacție că nu există con- 
travenienți de Ia normele de viață 
civilizată, tineri care să nu lu
creze. Afirmăm însă că aportul 
organizației U.T.C- la conștienti
zarea tinerilor asupra participării 
plenare la această viață, e sub 
limita posibilităților. Acțiunile 
care să aibă în față drapelul or- 

trivite. Prin ce se manifestă ca
racterul revoluționar al organiza
ției de tineret ?, care sînt drep
turile și îndatoririle unui utecist ?, 
ce principii stau la baza activi
tății U.T.C- ?, iată cit ev a din 
punctele de reper care au însoțit 
dezbaterile. Cind răspunsurile 
erau incomplete, sau greșit for
mulate, Augustin Dan intervenea 
prompt, competent, aducind co

rectările de rigoare. Ceea ce ms-a 
reținut insă atenția a fort modul 
în care s-au transmis sarcinile. 
Activistul s-a sfiit să utilizeze a- 
ceasta expresie și aveam imediat 
«j constat de ce. ceea ce 
spui tinerilor din comună nu 
semăna decit în mare cu ceea ce 
• se transmisese de la județ. A 
vorbit despre necesitatea îmbu
nătățirii activității poiitico-edu- 
cative in toate organizațiile 
U.T.C., derp'e acțiunile ce tre
buie întreprinse in vacanța ds 

eâevilor... Cu celelalte catego
rii de tineri problemele sint 
mai clare, mai ales ținind sea
ma de faptul că toți tinerii din 
comună sint antrenați intr-o ac
tivitate productivă oarecare. 
Cazuri de tineri care nu mun
cesc nicăieri lipsesc aproape cu 
desăvirșire... Am acordat to
tuși atenție lansării întrecerii 

uteciste. lucru realizat la orga
nizații U.T.C. din comuna Știu
beieni și la o parte a organi
zațiilor U.T.C. din C.A.P. a- 
farținînd de comuna Ungureni, 

n deplasarea ce urmează voi 
definitiva această acțiune. Pină 
De data de 20 iunie vreau să 
încep sâ cunosc rezultatele...-. 
Deci, din martie și pină astăzi, 
abia acum se pune problema 
antrenării tuturor categoriilor 
de tineri in întrecere — și mai 
ales aceea a cunoașterii rezul
tatelor...

privind pavoazarea sălii, stau 
neclintiți, ca și cum nici nu ar 
fi de față. Facem un semn celor 
doi acordeoniști să cinte un 
vals, fetele așteaptă, băieții aș
teaptă și ei. iar secretarul co
mitetului comunal U.T.C. și loc
țiitorul său stau rezemați de 
perete, strîngind în brațe... ma
pele. Da, au venit cu mapa la 

dans ! Și mapele îi împiedici 
să danseze... Pină la urmă, re
porterul și instructorul comite
tului județean U.T.C. se văd 
nevoiți să dea tonul, deoarece 
ei și-au lăsat mapele personale 
la camera oficială. Și tot ei vor 
avea grijă ca seara cultural- 
distractivă să se desfășoare în 
continuare într-o bună armonie. 
Stere Eni. secretarul comitetu
lui comunal U.T.C.. a dansat cu 
o singură fată, și atunci invitat 
de învățătoarea Georgeta Du
mitrache. responsabila resortu
lui cultural-distractiv. Sâ ne 
mai mirăm de cuvintele unei 
tinere profesoare cind * ne-a 
mărturisit cu emoție că sîntem 

ganizației sînt prea puține. Ca 
și inițiativele proprii. Realizarea 
unor obiective propuse mai de 
mult, de a mobiliza tinerii la ame
najarea parcului, la înfrumuseța
rea localității, întîrzie din lipsa 
„răsadului de flori*', a fondurilor 

pentru a-1 cump.ra. Suze,H? 
noastră, data șefuli fermei le
gumicole, secretaruii comitetu-" 
lui comunal totodâ, de a găsi 
un loc chiar în spjile fermei 
pentru un răsad, n putea veni 
mai de mult din pa»a membri
lor comitetului ? In ța căminu
lui cultural un spate destinat 
terenului de volei. Ice nu 
făcut ? Motivele : 

s-a 
a putut

vată, despre participarea tine
rilor la lucrările agricole etc., dar 
in cea mai mare parte cucîntul 
său a fost dedicat realităților din 
comuna Crăciunelul de Jos, sar
cinilor concrete, specifice ce re
vin orzanizațiiloT U.T.C. de aici. 
S-a referit pe larg la obligația 
de a •€ recruta tineri pentru zo
otehnie. evidențiindu-se cu satis
facție faptul câ prin grija organi

zației U.T-C. au fost îndrumați 
deja asupra acestui sector al co
operativei patru uteciști. S-a 
vorbit apoi despre cercul da 
conducere a tractorului prevăzut 
a te deschide in curind. care 
oferi tinerilor din sat. elevilor, 
posibilitatea de a învăța această 
frumoasă meserie.

— Anul trecut, a adăugat ac
tivistul, in comuna dc. a apâiut 
o prețioasa inițiaîică studenți țt 
elevi vemți în vacanță s-au con
stituit in brigăzi de muncă pa-

Cer amănunte asupra comu
nelor pe care urmează să le 
vizităm împreună în următoa
rele zile. îmi propun să înso
țesc activistul in munca sa. 
de-a lungul întregii deplasări 
lunare. E. cred, cel mai bun 
prilej pentru a cunoaște stilul 
de muncă și modul cum înțele
ge acest activist, altfel deloc 

lipsit de experiență Unind sea
ma de vechimea sa in această 
muncă, sarcinile ce-i revin pe 
linia îndrumării și controlului. 
Poate, astfel, voi afla răspuns 
și la nedumeririle pe care sim
pla răsfoire a agendei mi le 
ridicase : de o ordine desăvâr
șită. dar ilustrind o prioritate 
care se cere încă explicată ce
lui ce cunoaște accentul pe care 
trebuie să-l aibă munca de or
ganizație in ceea ce privește 
educarea tineretului prin și 
pentru muncă. Orientarea pro- 

primii ei parteneri de dans aici, 
la Rediu, după patru ani de 
zile de dnd s-a prezentat la 
școala din această comună ?

A doua zi, ne îndreptăm spre 
locul unde trebuie să se desfă
șoare duminica cultural-sporti
vă. De fapt, este un simplu 
meci de fotbal, la fel ca și ce
lelalte pe care Stere Eni le-a 
raportat la județ drept dumi

nici cultural Mwrtive. Dar cine 
se prezintă ultimul pe teren. 
Încălțat cu o gheată de fotbal 
și cu un tenis, îmbrăcat cu un 
chilot alb și cu un tricou bleu? 
Secretarul comitetului comunal 
U.T.C., Stere Eni. Și-a uitat 
echipamentul acasă, ne spune 
dumnealui, animatorul, sau cel 
care ar trebui să fie.

Spre seară, ieșim din nou pe 
artera principală a satului. Sute 
și sute de tineri se plimbă li
niștiți, îmbrăcați de sărbătoare. 
Cîțiva ne opresc, ne înconjoară: 
„Am vrea să dansăm și în sea
ra asta, ne spun ei. Ajutați-ne, 
vă rugăm mult !“. Tinerii insis
tă. A fost de ajuns o singură 

intra discul pentru nivelare, nu 
avem lemne pentru stilpi, sînt 
nejustificate. Atît primarul cit și 
președintele C.A.P. sînt de 
acord să pună la dispoziție cele 
necesare. Dar cui ?

O problemă la ordinea zilei în

C-A.P. e acum întreținerea cul
turilor. Sector deficitar la brațe 
Ih^nuncă — legumicultura. 

d< gîndit să luăm noi 
de teren pe care să 
fcaynlormează secre-0 supraf^ 

° lucrăm, 
tarul.

vedere că ° rtrebui executiv PUfine zi,e
_ cutată pnma praș4

ie, răs- 
|nd în

triotică. Ei ay adus o contri
buție substanțială la strîngerea 
recoltei. Ce-ar fi să le înființăm 
din nou ?

— M-am gîndit și eu la acest 
lucru, i-a răspuns secretara or
ganizației U.T.C. pe cooperativa 
agricolă. încă in cursul lunii 
iunie vom constitui patru echipe 
pe combine, patru la transport și 
două la selectare. Pe ceilalți ti
neri îi vom repartiza la stropitul 
viei.

In același mod s-a hotărît ini
țierea unor întreceri comunale la 
atletism, ciclism și volei precum 
Și organizarea unui meci de fot
bal între selecționatele satelor 
Crăciunelul și Valea Lungă.

Ascultînd această transmitere 
(făcută in ambele sensuri), aveam 
senzația că particip la un coloc
viu matur, plin de răspundere al 
activiștilor din comună și de la 
județ, călăuziți cu toții de ace
lași ideal: participarea plenară 
cit mai eficientă a uteciștilor la 
dezvoltarea și înflorirea satelor. 
In acest caz, activistul care citea 
cu glas molcom noutățile luate 
de la județ avind grijă să nu 
scape nici un curîni, a rămas de 
domeniul trecutului- E bine așa ■

ALEX. BÂLGRADEAN

fesională a elevilor. singură, 
oridt de bine și de conștiin
cios făcută, mi se pare. deo
camdată. insuficienta pentru a- 
ceasta.

Mă opresc la planul de de
plasare. Prima comună in tra
seu — Ungurenii. Planificarea 
prevede participarea la o șe
dință a birouhii comitetului 
comunal, prilej pentru a anali
za rezultatele organizației in 
ultimul trimestru. Urmează 
transmiterea sarcinilor, uredo- 
minind cele urgente cerute de 
planificarea comitetului jude
țean al U.T.C. — închiderea in- 
vățămintului politic in școli, 
propuneri pentru taberele de 
muncă, trimiterea reprezentan
ților comunei Ia faza de prese- 
lectie pentru concursul de re
citări ^Eminesciana-. De aseme
nea. e menționata clarificarea 
evidenței tinerilor din comuna, 
pină la virsta de 30 de ani, a 
parti ci părților la întrecerea u- 
tecista, mai figurează proble
me de propagandă. culturale, 
sportive etc. Obiectivele con
crete. după cum mi se spune, 
urmează , a fi stabilite in teren, 
în funcție de situație. Punctele 
de plecare înscrise în agendă 
acoperă o arie destul de largă 
a activității. Terenul va veri
fica materializarea acestei in
tenții a activistului.

închei ziua așteptind depla
sarea...

MARIAN GRIGORE

acțiune pentru ca acum să nu 
mai mergem noi după ei. ci să 
vină ei la noi. Le vorbim des
pre ringul de dans pentru care 
am făcut demersuri necesare la 
primarul comunei și la preșe
dintele cooperativei agricole. 
Am stabilit locul, vor primi 
materialele necesare dar va tre
bui să și-1 amenajeze singuri, 
prin muncă voluntară. Tinerii 
se entuziasmează, hotăriți să 
treacă imediat la acțiune. Și, 
Intr-adevăr, in acea seară de 
duminică, in loc de dans are 
loc prima acțiune de muncă vo
luntară pentru amenajarea rin
gului din comuna Rediu.

..Sint tineri minunați, ei ar 
pu:ea sâ facă lucruri minunate, 
r.e spune badea Tiber. Dar nu 
au un animator". Cum nu au, 
bade Tiber ? Dar comitetul co
munal U.T.C. ce este ? Nu tre
buie să stimuleze el. prin toate 
mijloacele de care dispune, ta
lentele tinerilor din comună, 
pentru ca forța lor creatoare 
să asigure perpetuarea frumoa
selor tradiții, să inițieze acțiuni 
și sâ evidențieze tot ce e bun ? 
Nu trebuie să i se adreseze lui 
tinerii, cu toata încrederea pen
tru satisfacerea cerințelor legi
time. inclusiv pentru o seară 
cultural-distractivă ? Ba da, 
bade Tiber. Comitetul comunal 
U.T.C. trebuie să fie acest ani
mator, un animator neobosit, 
care cu pricepere și maximă dă
ruire să fie mereu alături de 
tineri în toate aspirațiile lor. 
spre o deplină și multilaterală 
afirmare.

ION CHIRIC

n-ar trebui să treceți la acțiuni 
concrete ? Să știți de pe acum pe 
cîți tineri contați, să știe și con
ducerea C.A.P. ce suprafață va 
fi lucrată de către tineri și ce 
mai are de făcut ? Și bine ar fi 
să începeți chiar cu membrii co
mitetului comunal U.T.C.

Așa se face că la plenara co
mitetului comunal U.T.C., con
vocată în ședință extraordinară, 
fiecare membru s-a hotărît să exe
cute prin muncă patriotică lucră
rile de întreținere și să recolteze 
suprafața de 0,05 ha plantată cu 
ardei. împreună am discutat și 
cu alți tineri care și-au manifes
tat adeziunea față de acțiune, 
urmînd ca acestea să se materiali
zeze într-un angajament scris.

Așadar, începutul a fost făcut, 
întrebările rămîn însă mai de
parte și așteaptă și ele să ca
pete un răspuns satisfăcător. 
Așa de exemplu, de ce a trebuit 
să venim noi în comună ca să 
urnim cîteva lucruri dintr-un 
impas care le încremenise ? 4Nu 
era mai normal ca cele cîteva 
idei sugerate de noi să fi pornit 

partea comitetului comunal ? 
iMk MTRCEA BORD A 

întreprinderea 

de mecanică 

fina - Sinaia

EXIGENȚELE LA CARE
NE RAPORTĂM

Momentul istoricului act al 
naționalizării nu mai are acum 
urme direct materiale — „în 
locul acesta, la poarta aceasta, 
de la telefonul acesta...'4 etc. 
Poate doar în arhiva fotografi
că. Modesta „fabrică de șuru
buri. buloane. piulițe și ron
dele", o societate pe acțiuni, nu 
mai există ; pe locurile ei, la 
Sinaia, una dintre ce’e mai im
portante întreprinderi de meca
nică fină din țară. Se numește 
— un nume cu rezonanță plă
cuta — M.E.F.I.N. Eticheta cu 
această inscripție este întîlnitâ 
astăzi în țară la toate motoa
rele cu ardere internă ce folo
sesc o pompă de injecție ; în 
țară și în 80 de țări al? lumii.

Este un salt cu putere de su
gestie pentru perspectiva în
tregii noastre industrii, un drum 
lung de 25 de ani, nu lipsit de 
sinuozități, dar in continuă as
cendență ca o spirală ce tinde 
spre perfecțiune — în cazul de 
față înalta specializare. Primul 
pas pe calea specializării a fost 
făcut imediat după naționaliza
re, cînd se renunță la a fabrica 
cuie și var și întreprinderea pri
mește sarcin^ de a produce u- 
nelte agricole și piese de schimb 
pentru tractoare și mașini auto. 
„In numai cîțiva ani gradul de 
tehnicitate al produselor noas
tre a crescut foarte mult. Apre
ciind calitățile colectivului nos
tru. partidul ne încredințează 
in anul 1953 sarcina de a fabri
ca primele pompe de injecție 
românești Este anul hotăritor 
in profilarea și specializarea 
întreprinderii noastre4*. Cuvin
tele tovarășului Aurel Bnghici, 
director al „M.E-F.I.N.-ului încă 
din anul IS51 îndeamnă spre 
imaginea începutului, spre o 
cronologie a aducerilor aminte. 
Odată cu primele pompe, pri
mele produse complex** fabri
cate în întregime la Sinaia, pri
mii fruntași ai întrecerii socia
liste. Cel mai bun strungar, cel 
mai bun rabotor. cel mai bun 
montor. O întrecere în care nu 
ciștiga j doar cei în cauză : cîș- 
tiga ritmul general, sporea am

Dinamica activității economice 

a Întreprinderi» de mecanică fină sinaia
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biția fiecăruia. în primul an 
după naționalizare s-au pro
dus aproape 4 000 de pompe 
pentru tot atîtea tractoare ro
mânești. Și nu era deloc o rea
lizare înscrisă ca o simplă so
coteală pe hîrtie. Inginerul 
Petre Fundea. vechi și el 
în fabrică, își amintește : „în 
momentul în care s-a stabilit a- 
devăratul profil aveam mașini 
și utilaje cu totul neadecvate

PREȚUL UNEI ZILE DE ÎNTÎRZIERE
(Urmare din pag. I)

tralele industriale care au cu- 
vintul cel mai greu în stabilirea 
graficelor de recuperare a res
tanțelor. După Dărerea mea. ex
plicațiile acestei situații trebu
iesc căutate acasă Ia furnizori. 
Ei sint cei mai în măsură să 
lămurească jn detaliu cauzele 
nelivrării la timp a utilajelor 
pe care le așteptăm să sosească 
cit mai repede cu putință, la 
Pitești

Ce răspund furnizorii U.Z.U.G 
Ploiești

Ing. Ion Cuțulab — șef birou 
pregătirea fabricației : La înce
putul lunii mai ne-am angajat 
ca pînă la sfîrșitu.1 lui iunie sâ 
expediem, cu destinația Pitești, 
toate cele 153 de utilaje res
tante. Sînt în măsură să vă 
asigur că în cea mai mare parte 
angajamentul nostru va fi res
pectat. Prin măsurile luate la 
nivelul întreprinderii, prin e- 
forturile deosebite ale muncito
rilor, maiștrilor și inginerilor 
noștri, cred că vom reuși ca 
pînă la 10 iunie să livrăm apro
ximativ 100 de utilaje din cele 
153. Celelalte le vom termina 
pînă la finele acestei luni. Ne 
va rămîne doar un schimbător 
de căldură fără de care nu 
poate intra în funcțiune instala
ția de dezalchilare toluen. N-am 
putut să-1 executăm, pentru că 
nu ne-au venit încă din im
port materialele necesare.

Uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie* București

Ing. loan Chivăran — ingine
rul șef al uzinei i Utilajele 
pentru intrările în funcțiune 
din acest an și la noi au prio
ritate absolută. Ne-am concen
trat toate forțele pentru execu
tarea și expedierea lor cit mai 
grabnică. Doar întîrzierea mare 
cu care am primit o serie de 
materiale ne-a adus în această 
situație. Acum se lucrează fără 
întrerupere la utilajele mai 
complicate și cu volum mare 
de manoperă pentru a le preda 
Piteștiului în această lună. 
Doar cu un reactor de 18 tona

scopului — unele cu caracter u- 
niversal și noi aveam un pro
dus specializat, altele speciali
zate, dar pentru cu totul alt 
produs. S-a impus imediat se
pararea secțiilor de producție 
de cele auxiliare, organizarea li
niilor de fabricație în flux teh
nologic, reproiectarea și per
fecționarea întregului echipa
ment tehnic S.D.V.". Vorbind 
teoretic mai ales, toată această 
organizare și 
a fi împlinită 
ușurință. Și 
fiindcă noi, 
cu criteriile

reorganizare pare 
totuși cu oarecare 

judecăm astfel 
astăzi, operăm 

unei tehnici și
tehnologii deja moderne. Dar 
atunci foștii salariați, ai so
cietății anonime pe acțiuni 
erau oameni obisnuiți să-și 
compare și să-și verifice mun
ca după etaloane vagi sau 
devenite la noul produs, nefo
lositoare. Cei care pînă atunci 
măsurau piesele în milimetri

SPECIALIZARE,
TEHNICITATE,

COMPETITIVITATE
trebuiau să treacă la prelucrări 
unde cotele erau socotite în sub
multiplii acestuia, zecimi su
timi, miimi. Odată cu perfec
ționarea proceselor tehnologice 
a trebuit ca oamenii să învețe. 
Au învățat mult și unii dintre 
ei chiar de la A Ia Z. Cîțiva 
dintre inginerii de astăzi, Ion 
Stoica. Cornel Georgescu. Mir
cea Mărgărit, sînt muncitorii 
de ieri ai fabricii. Firește, exem
plul sugerează efortul spre în
vățătură, înalta profesionaliza
re. dar astăzi învățătura repre
zintă deja ceva obișnuit In 
uzină lucrează cîteva sute de

1948 1973

absolvenți de liceu, iar în toam
na trecută — fapt cu puternică 
semnificație socială — gruoul 
școlar profesional a putut oferi 
candidaților la admitere doar 
cite un loc la 7—8 tineri. Fireș
te zic, dar oricîț de mult ar fi 
învățat toți, oricît de mult efort 
intelectual ar fi fost înmagazi
nat în munca diurnă, oricît de 
mult patos ar fi pus fiecare în 
ceea ce face, nu s-ar fi ajuns 

treaba rimîne încă încurcați, 
îl vom pute* livr* doar după 
45 de zile de la primirea ma
terialelor restante din Import

Uzina „1 Mai* Ploiești

Ing. Dumitru Moldoveanu — 
șef serviciu producție : Toate 
obligațiile noastre față de Pi
tești sînt comenzi preluate de 
la U.Z.U.C. Ploiești. Nefiind 
specializați în producția de 
utilaj chimic, ne-am pomenit 
că nu avem sudori autorizați 
pentru așa ceva. La asta s-a 
adăugat lipsa de materiale. A- 
bia în aprilie le-am primit. Cre
deam atunci că vom reuși să 
le facem în mai, dar n-a fost 
cu putință. Oricum, nu mai 
încape nici o îndoială că pînă 
la sfirșitul acestei luni le vor 

Șuteu Liviu, lăcătuș montor de la Fabrica „Unirea" Cluj, lucrînd 
la montarea rulmenților pe role.

Foto: O. ARCAD1E

la limita rezultatelor de astăzi 
dacă întreprinderea n-ar fi fost 
supusă unui vast program de 
înnoire, dezvoltare și înzestra
re tehnică. Statul a investit 
aici cu fiecare an fonduri im
portante, convins că are cui în
credința mașinile cele mai per
fecționate, utilajele cele mai 
moderne.

Cronologic, ar fi multe de 
spus. Eforturile umane și ma
teriale și-au găsit în etape îm
plinirea firească, M.E.F.I.N.-ul 
devenind un pion al industriei 
constructoare de mașini. Trac
toarele, de la primele tipuri pî
nă la cele modernizate de astăzi, 
apoi locomotivele Diesel-elecțri- 
ce care împînzesc magistralele 
de fier ale țării — cînd trec 
prin dreptul halei principale u- 
nii mecanici fac să șuiere sire
nele în semn de saiut — apoi 
locomotivele speciale Diesel-!îi- 
draulice, apoi cel mai nou pro
dus românesc autocamioanele 
ROMAN (în sfîrșit nu pot fi e- 
numerate aici toate produsele 
legate de M.E.F.I.N.) au prins 
viață și trăiesc cu o puternică 
inimă de oțel în corpul lcr — 
pompa de injecție fabricată la 
Sinaia.

înalta tehnicitate impusă prin 
efort uman și material, specia
lizarea pe trepte din ce in ce 
mai ridicate au angajat între
prinderea în rîndul celor mai 
bune din țară și străinătate. Cu- 
vîntul competitivitate răsună ca 
un apel general încă dc acum 
cîțiva ani. Ajungînd la prelucrări 
de mare precizie, colectivul de 
muncă a trecut să asimileze pro
duse cu o înaltă tehnicitate. Și 
nu s-a apucat sâ le inventeze 
din nou pierzînd vremea cu 
încercări, unele poate complet 
sterile, ci le-a asimilat pe cele 
din dotarea tehnică mondială 
care au acumulat în decursul 
multor ani cea mai bună gîn- 
dire inginerească. întîi s-a asi
milat celebra pompa de injecție 
Bosch, iar mai recent la fel 
de celebra CAV-ul din Anglia. 
Iată prin cuvîntul directorului 
cîteva aprecieri ale străinilor 
care, conform contractelor eco
nomice și prestigiului pe care 
aceștia îl apără, sondează cali
tatea noilor noastre produse. 
„La dificultatea uzinării pom
pelor de injecție standardul ca
litativ este uimitor, spun ei 
despre pompa Bosch, iar. in ceea 
ce privește CAV-ul, ne-au asi
gurat că in raport cu alți parte
neri aici Ia noi se face cea mai 
bună integrare. Sînt aprecieri 
care ne măgulesc, firește, dar 
nu ne vom culca pe lauri. Con
struim la Breaza o hală mo
dernă de fabricație, unde vom 
produce în acest cincinal to^te 
piesele de precizie. Procedăm la 
aceasta mutare fiindcă in hala 
actuală, deși foarte modernă, 
fiind etajată, pot exista unele 
vibrații care împiedică realiza
rea preciziei la microni, (ar noi 
vrem ca toate produsele noastre 
să fie impecabile".

Specializare, tehnicitate, com
petitivitate ; criterii tehnice și 
umane firești ale unei produc
ții moderne chiar dacă ea se 
află pe locul unei foste fabrici 
de cuie. Devenită firească prin 
actul naționalizării, prin pu
ternicul salt în industrializarea 
socialistă.
VICTOR CONSTANTINESCU

primi pe toate. Cele mai multe 
sînt in curs de expediere.

Uzina meeanicâ de utilaj chimie 
București

Ing. loan Munteanu, șef ser
viciu pregătire, programare și 
urmărire a producției : Am a- 
vut greutăți în primul rind la 
capitolul forță de muncă. Avem 
de executat utilaje de’ mare 
complexitate. iar muncitorii 
noștri, cei mai mulți. sînt în
cadrați la unu bază. Cu toate 
acestea, datorită măsurilor teh
nice și organizatorice luate de 
conducerea uzinei, împreună cu 
comitetul de partid și U.T.C., 
toate utilajele restante con
tractate cu Combinatul petro
chimic Pitești vor fi livrate 
pină la sfirșitul acestei luni.
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Timpul înseamnă viață; 
risipa lui echivalează

• •

cu risipa vieții
de academician ȘTEFAN MILCU

Timpul capătă o semnificație și devine o com
ponentă conștientă a vieții noastre, pe măsura 
dezvoltării sistemului nervos central și trecerea 
de la trăirea inconștientă la una din ce în ce 
mai conștientă, stăpînită și controlată. în co
pilărie nu există decît timpul biologic trăit 
după orarul impus de familie. O dată cu intra
rea în diferite forme de școlarizare, copilul 
tace cunoștință cu tinipu! social, care îl va do
mina tot restul vieții. De astă dată noțiunea de 
timp devine, o componentă decisivă a existenței 
și îl va stăpîni pînă la obsesie în activitatea 
socială și personală. Pentru prima dată timpul 
capătă parametrii care se măsoară nu numai 
cu minute și secunde, ci în eficiență, produc
tivitate, economie și risipă.

Poate cea mai instructiv umană este relația 
dintre economia și risipa timpului, a ceea ce 
se poate nunii foarte sugestiv „bugetul de 
timp". în nici o perioadă a existenței noastre 
nu avem nevoie, ca în tinerețe, de conștiința 
acestei relații, pentru că atunci risipim timpul 
cel mai intens și absurd. Nu rareori anii și lu
nile trec pentru unii tineri ca apele ce curg 
năvalnic, cu ocolișuri, fără vreo folosință, ca 
un simplu element geografic.

Această „sîngerare" este primejdioasă prin 
dificultățile ce le întîmpinăm în recuperarea 
conținutului și prin golurile inevitabile de edu
cație, care se realizează în trepte pe măsura 
vîrstei. Această formă a timpului social se in
tegrează de fapt și în structura diferită a tim
pului biologic la tînăr și vîrstnic.

Conștiința acestor fenomene și mai ales res
ponsabilitatea bugetului de timp trebuie să-și 
găsească cea mai ridicată intensitate și repre
zentare în tineretul din învățămîntul superior. 
Parcurgînd uman și social o etapă decisivă in 
existența lor, studenții trebuie să-și organizeze 
bugetul de timp cu inteligență, stăruință și 
conștiința responsabilității față de propria lor 
viață.

S-ar putea obiecta imediat că de fapt în tot 
ce este esențial acest buget este impus de pro
gramul de invățămînt și ceea ce rămîne este 
comparativ modest și trebuie „consumat ori
cum", ca timp liber. Acceptând ceea ce este real 
in această observație, se poate totuși constata 

ușurință că râmîn numeroase posibilități 
folosire a unor fragmente de timp, care 

pierd pe nesimțite în cunoscuta, amețitoarea 
înșelătoarea stare a tinereții. In care nu se

cu 
de 
se 
și ------------------------------------ ___ __
poate nici simți și nici imagina „ireparabila 
tugă a timpului-, atit de cunoscută in lamen
tațiile poeților și eseiștica filozofico-hterară.

De fapt timpul ..extrașcolar" oferă posibi.i- 
tatea trăirii aspirațiilor și tensiunilor caracte
ristice tinereții, dar și accesul la cultura ge
nerală, care In perioada universitară conur.iă 
și amplifică pe aceea doblndită în etapele pre- 
universitare.

Pentru realizarea acestei recomandări sînt 
accesibile diferite forme colective, în cluburi și 
asociații, pînă la organizarea individuala a 
timpului liber. în această ultimă formă există 
cele mai multe pierderi spontane și „de la sine- 
ale unor zile și ore care, înșir!ndu-se de-a lun
gul anilor, ating cantități surprinzătoare. O 
îndelungată experiență personală în acest ca
pitol al autoeducației mă îndreptățește să re
comand tinerilor cititori ai acestor rfaduri să 
mediteze la realitatea acestor fenomene și să 
facă efortul de a trece de la risipa timpului 
la economia lui.

Aceste recomandări sînt justificate șl de 
losirea calitativ criticabilă a timpului liber 
extrașcolar în sensul cel mai general. Dacă 
pirăm la dobîndirea unui grad oarecai e 
cultură generală, timpul consacrat acestui obiec
tiv trebuie dirijat spre acele manifestări care 
ne oferă șanse calitative. S-a vorbit In ultima 
perioadă de diferite forme de cultură, chiar 
de anti-cultură. Nu-i necesar să comentăm a- 
ceste noțiuni, familiare în universitate. Totuși 
selectarea căilor și formelor de acce« la cul
tura superioară calitativ ar trebui sâ rețină a- 
tenția tinerilor. Ne referim la frecventarea nu 
numai a manifestărilor distractive, dar Intr-un 
echilibru oarecare și a celor instructive, ca
pabile să ne deschidă noi orizonturi In viața 
noastră spirituală. Din acest punct de vedere 
ar fi interesant de analizat, pe baza unoi date 
statistice, In ce măsură tineretul universitar 
frecventează expozițiile de artă, sălile de con
cert, conferințele și bibliotecile de cultură ge
nerală. Neavînd aceste date, nu-mi permi: să 
formulez nici o concluzie într-un sens sau altul

Este potrivit să considerăm folosirea timpu
lui extrașcolar și în legătură cu pregătirea 
profesională. De fapt este vorba de o ampli
ficare a pregătirii individuale într-un anumit 
domeniu al științelor, tehnicii și culturii sau 
de dobîndirea unei culturi generale în legătură 
cu cea specializată. în universitate sînt orga
nizate cu aceste intenții cercurile științifice 
studențești. Experiența în organizarea și con
ducerea acestor cercuri ne-a arătat că am pu
tea obține rezultate mai bune și mai conform** 
cu intențiile organizatorilor, dacă timpul con
sacrat de studenți ar fi consistent In actua
lele condiții activitatea în aceste cercuri nu 
poate da decît un grad oarecare de informare, 
asemănător cu ceea ce vedem printr-o fereastră 
deschisă într-o vastă regiune geografică.

Ar fi de reflectat în completarea acestor po
sibilități oferite de cercurile științifice, la aso
cierea tinerilor, în măsura aspirațiilor perso
nale, pe lingă un „maestru-, acordind acestui 
termen o accepțiune foarte largă. Este vorba 
de o modalitate tradițională folosita în cele 
mai diferite domenii ale științei, culturii și 
tehnicii. Tinerii ce ar dori să lucreze mai în
deaproape alături de un profesor sau specia
list par a fi destul de numeroși, dar factori 
defavorabili la care .participă cei doi parteneri 
reduc sau împiedică realizarea acestei forme 
de mare perspectivă In recrutarea si dezvol
tarea tinerilor cu aspirații. Am *^^*-*7 această 
limitare nu Ir.tUnoiă^r peatrs r* a? pea^e 
fi o formuiă de masă Este «aafiăea- ta 
seama de raoortul cretre -rumAral d* 
si cel de cadre didactice pentru a ne 
de această realitate

După opinia noastră, unul din factorii care 
împiedică realizarea chiar a arai -ir.rm po
sibil este tot timpul Lipsa lui sau înlizarea sa 
defectuoasă — rezultatul este același. Nu tre
buie să includem în arest bCart necariv 
timp numai tinerii, ci, !ntr-o măsoră btr.efc- 
țeles diferențiată calitativ si cauza’. chiar pe 
..maeștrii- posibili sau potențial’ ’

Problemele complexe ș: multiple ale timpu
lui cu variantele si nenpectivele hti, cînd op
timiste când descurajante, mentă ater.țta si 
meditația noastră. Pentru tineri: care n au în 
față și intră în definiția viitorului, capătă o 
pondere și mai exigentă. Să nu uităm -ă timpul 
tnseamni viață și risipa lui echivalează cu 
risipa vieții.

fo
sa u 
as- 
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V. W., Timișoara :

„Stimate O. P.-I., vă puteți face timp să ascultați o 
poveste dureroasă ? Vă împărtășesc, atît rtit pot mai 
pc scurt, povestea mea.

Am 19 ani. In primăvara "72, am cunoscut un băiat. 
Urmam amîndoi liceul, el era în anul III, eu în anul 
II. Ni se părea interesant tot ce discutam, o mare parte 
a preocupărilor noastre erau comune, ne descopeream 
preferințe comune... totul era minunat. A urmat apoi 
vacanța de vară și ne simțeam fericiți că puteam fi mai 
mult timp împreună (eu vacanțele le petrec în sat, la 
bunici, iar el locuiește acolo cu părinții). Ne înttlneam 
în fiecare zi, făceam excursii yi ne mărturiseam ceea ce 
eram convinși amîndoi că se poate numi o dragoste 
caldă, pură. Ne puteam imagina orice, chiar și faptul 
că în plimbările noastre ne vom întîlni cu ființe extra
terestre... doar un singur lucru refuzam să credem : că 
ceva, că cineva ne va despărți- Așa a trecut frumoasa 
vacantă și a reînceput școala. Eu m-am reîntors la Ti
mișoara, el în orașul în care învață. Despărtiți de 50 de 
km., ne vedeam totuși in fiecare săptămînă, făceam to
tul ca să ne vedem, ne scriam mereu, fericiți că ne-am 
întîlnit, fericiți că ne iubim. Dar a intervenit ceva (mai 
bine zis cineva) rare să ne întunece bucuria : părinții 
lui. Au început prin a-i interzice să mă vadă, au con
tinuat prin a-i face scandaluri de cite ori pomenea des
pre mine. La început ne-am zis: „lasă, o sd treacă, pro
babil ei nu văd cu ochi buni prietenia noastră fiindcă 
se tem că vom învăța mai prost"*. Și am început să în- 
vățăm și mai bine, deși yi pînă atunci ne număram prin
tre primii din clasele noastre, am continuat să ne In- 
tîlnim, Curind ne-am dat seama că nu situația la fn- 
vățătură îi face pe părinții lui să se opună legăturii 
noastre, ci altceva. Pur și simnlu. părinții lui mă urau. 
Si mă urau dintr-un motiv care o să vă uimească : pro
vin dintr-o familie de altă naționalitate decît familia 
lor. Vă întreb : Credeți, tovarășe O.P.-I., că mai pot 
exista astfel de prejudecăți în societatea noastră. într-o 
colectivitate în care poporul iomăn yt naționalitățile con
locuitoare sînt egale in drepturi yi trăiesc într-o deplină 
frățietate ? Și credeți că o asemenea prejudecată poate 
despărți doi tineri care se iubesc ? Nu știu ce răspuns 
îmi veți da, însd noi am luat deja o hotărire: să no 
despărțim. Nu ne socotiți lași. Prietenul meu e în ulti
mul an de liceu, se pregătește să dea examen de admi
tere la facultate, are nerc-.e deci de liniște pentru • 
învăța yi prietenia lui cu mine H aduce din partea pă
rinților lui nesfîrșite scandaluri. Așadar, am plîns amîn
doi, am suferit, dar...

Au trecut de atunci luni, ne întflnfm doar în-
timplâtor și nu ne vorbim fiindcă el este întotdeauna 
însoțit. Colegele merg cu băieți, la plimbare, la re
uniuni ; eu îmi petrec duminicile singură, citind, uttîn- 
du-mă la televizor, rar stissd de vorltă cu o prietenă. 
Mă simt umilită și nenorocită. Mi-e greu, mi-e foarte 
greu, credefi-mă. Știu ci dci h>i nu-i este mai ușor. De 
ce iă fim atit de arpru pedeniți *â-ă nici o vină ? Si
gur, am putea să coulmsaăm si ne vedem pe ascuns, 
ne-am pricepe, n-aceți griși. *4-* păcălim pe părinți, dar 
noi vrem sâ fim cinstiri șs drepți cu ei — ei de ce nu 
»nt tot «șa cu noi ? Ce M fac? N-aveți un cuc'.nt bun 
ți pentru mine P Am răbdare, aștept, aștept, dar ce 
jnume trebuie si aștept P“.

CORNEL UDREA, 18 ani, Rădăuți:
„Eu fac de multă vieme colecție de fotbaliști. Am 

cîteva sute, dar îmi lipsește tocmai Răducanu. N-ați 
putea dv. să mi-l trimiteți

Dorind să te servesc, 
m-am ciocnit de o mare 
greutate. Cu toate efortu
rile mele de a-1 băga în- 
tr-un plic, Răducanu s-a

KOLEA KUREL1C, Dărmănești, Suceava :

„Stimate domn,

un fidel cititor al rubricii „De la om la om** s-a săturat- 
Paharul a fost umplut pînă la refuz- Nu mai pot să tac. 
Simt că explodez. Vreau să provoc la duel pe toți cei 
ce scriu acestei rubrici cu pseudonime. De ce, stimați 
Ieși și Ygreci, vă ascundeți

Așa suna corespondența 
lui Kolea datată 8. III. 72. 
Nu i-am răspuns. Mi-am 
spus că dacă îl mai las să 
se gîndească un pic, își va 
răspunde și singur de ce 
unii au toate motivele să 
nu-și dea numele în vileag 
sau de ce eu, adeseori, 
înlocuiesc numele unor 
tineri cu inițiale. Fire de

în plic, ramburs ?**.

opus. A fost o luptă crîn- 
cenă între noi, din care el 
a ieșit învingător, iar eu 
sper să pot ieși curind din 
spital.

numele adevărat ?*
Recunosc

gîndit încă ce-o 
atunci cînd nu mi 
mai scrie. Probabil o să 
fiu nevoit să mă apuc și 

‘ eu de o treabă, că vremea 
trece și tot omul e dator 
să facă ceva. Deocamdată 
însă sînt scutit de această 
sumbră perspectivă. O 
dovadă sînt și cele două

că nu m-am 
să fac
se va

bine ca altul. Mă trezesc 
cu o nouă epistolă de la 
el prin care mă infor
mează că n-are de gînd să 
mă asculte, deoarece ceea 
ce îi propun eu nu-i... 
modem !

Și iarăși, ca atare, o stu
dentă din anul întîi (MA- 
RIA-ANTOANETA L., din 
Iași) probabil încă emoțio
nantă de faptul că s-a 
trezit pe lista celor admiși 
la facultate, păstrînd încă 
pe buletinul de identitate 
fotografia înfățișînd-o cu 
codițe sau cu părul strîns 
în bentița albă a uniformei 
școlare, îmi scrie : „Mă 
anihilează senzația că a 
trăi înseamnă a face per
manent ucenicie, că viața 
se compune din veșnice 
acumulări.-." Mai mult ca 
sigur, îi răspund, că dacă 
și-ar fi propus un minut 
de sinceritate, s-ar fi gră
bit să spună că singura 
rațiune a vieții ei de stu
dentă este aceea de a în-

tipii de viață** vechi de 
cînd există pe lume semi- 
doctismul. Ceea ce mă 
miră este că prea puțin și 
mult prea rar li se spune 
acestora adevărul care tre
buie să-i dezarmeze din 
capul locului • că ceea ce 
cred ei că a fi modern nu 
mai gustă nici moliile, sînt 
banalități pe care cafe
neaua le-a fumat de mult**.

Te întrerup din nou ca 
să mai dau cuvîntul cuiva- 
(VLAD B.» 18 ani, Cluj) 
Acuzîndu-mă de „lipsă de 
înțelegere față de niște 
fenomene firești", Vlad 
îmi reproșează : „De ce vă 
deranjează fetele care fu
mează ? Și de ce vă de
ranjează că, la concerte, 
cînd ne place ceva, batem 
din picioare ? Acestea fac 
parte din viața modernă !**. 
Mărturisesc că încă nu 
m-am dumirit de ce o fi 
modem să fumezi, dar 
mai cu seamă de ce-o fi 
modem să înlocuiești a-
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StMBATĂ, I IUNII 1171 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. 9,30 
A fost odată ca niciodată... 
, Secretul pantofiorului de aur" 
(III). 10,00 Telex. 10,05 Publicitate. 
10,10 „Vă prețuim prin cint și joc“ 
— concert-spectacol de muzică 
pcpulară și corală. 10,40 De vorbă 
cu gospodinele. 11,00 Selecțiuni 
din emisiunea „Seară pentru ti
neret". 11,45 Roman foilton : „Fe
meia in alb". 12,35 Cărți Și idei. 
13,05 Telejurnal. 16,00 Telex. 16,05 
Cunoașteți legile ? Legea privind 
organizarea și funcționarea Curții 
Superioare de Control Financiar. 
16,20 Barzi și rapsozi : Constantin 
Simionescu din comuna Polovragi, 
jud. Gorj. 16,30 Emisiune în limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. Spectacol studențesc reali
zat la Cluj. Participă studenți și 
elevi laureați ai festivalului „Pri
măvara studențească Cluj ’73" și 
Festivalul național al liceelor de 
coregrafie". 19,00 Iunie 1948—iunie 
1973. Un sfert de veac de indus
trializare socialistă. 19,20 ÎOOI de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
Înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor. 20,00 Cintecul săptămî- 
nii : „Tineri in țara tinereții".
20,05 52 de inițiative in 52 de săp- 
tămîni. 20,20 Tele-enciclopedia : 
Sahara (III) ; Breviar (nave) ; 
Gag (n). 21,00 Film serial :
„Mannix". 21,50 Ilustrate muzicale 
expediate de formația vocal-ln- 
strumnetală „Roșu și negru". 22,10 
Telejurnal. 22,20 Finalele campio
natelor europene de box. înregis
trare de la Belgrad.
PROGRAMUL JI

16,00 Agenda. 16,10 O capodoperă 
a muzicii vocale : „Cîntecele și 
dansurile morții" de Mussorgski. 
Preludiu la opera „Rovanscina". 
16,40 Azi și mîine. 16,50 Publicitate. 
16,55 Cîntece și jocuri populare. 
17,25 Reporterii noștri peste hota
re : De la Maheta la Tbilisi. în
semnări din Republica Sovietică 
Socialistă Gruzină. Bled (R.S.F. 
Iugoslavia). 17,55 Istoria filmului 
sonor : „Cele 400 de lovituri ale 
noului val francez".

temaționalA ta imagini. 28,11 Uni
re, muncitori, unire I Film reali
zat de Eugen Mândrie consacrat 
aniversării unui sfert de veac de 
la actul revoluționar al nauonali- 
zâril. 24.40 Ion Finteșteanu și Mar
cel Anghelescu ta dialog pe me
lodiile lui Ionel Femic. ».» Film 
muzical. Orchestra de cinci parale. 
22.45 Telejurnal. Sport.
PROGRAMUL II

11.00—13,00 Concertul Orchestrei 
Simfonice a Filarmonicii ..George 
Enescu-. 20.10 Publicitate. 30,11 
Ei oi Îndrăgiți de copii : Rumcajs. 
20 55 Caleidoscop cultural-artistic. 
21,15 Telex tehnico-științific. 21,35 
Opera In studio. Alexandru Lăpuș- 
neanu.

triu) : CARUSELUL MELODII
LOR — or» 20; Teatru’ „C. Tâna- 
se“ fia Teatrul de vară ..23 Au
gust-) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 20; Teatrul „Țăndări
că- (Sala Victoria) : BU ALI — 
ora 11; (Sala Academia) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA ? - 
ora 11: Circul „Globus- : ARENA 
*73 (Spectacol internațional) — o- 
rele II; II și li.»;

forței voastre de lupți cu 
menliiitatea învechită ? 
Dar liniștea necesară stu- 
dăuhii prietenului tău nu 
patra f: oare asigurată și 
ahfd decit printr-o hotă- 
rire fără drept de apel ? 
Dad te iubește cu adevă
rat. crezi oare că prietenul 
tău e mai hrriștit acum, 
devpiTțît ie trae. p eă sa~ - 
«rfe de a se prezâri peo- 
tra ranen >-au crescut ? 
Lasă-uă sâ mă îndoiesc. 
Și îndoindu-niă, dă-iri 
voie sâ scot din contextul 
scrisorii cea mai impor
tantă întrebare a ta — 
..Credeți că o asemenea 
prejudecată poate despărți 
doi tineri care se iubesc ?“ 
— yi să-ți răspund la ea : 
nu, nu cred. Dacă uneori, 
din nefericire, dragostea 
e chiar mai presus de ju
decăți, ea este, din ferici
re, întotdeauna mai pre
sus de prejudecăți. Dar 
cine, la noi, să lupte în 
primul rînd cu prejudecă
țile moștenite de la orân
duiri inechitabile, dacă nu 
tinerii, adică cei care s-au 
născut într-o societate 
dreaptă, condamnînd, prin 
tot ce are ea mai nobil, 
șovinismul, intoleranța na
țională ? Iată de ce vă în
demn pe voi, doi tineri 
crescuți la altă „școală" 
decît a trecutului care 
trebuie uitat, să învingeți 
pe alte căi decît prin 
renunțare.

DUMINICĂ, 10 IUNIE 1973 
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața. 8,30 Cra
vatele roșii. 9,25 Film serial pen
tru copil : Daktari. 9,50 Viața sa
tului. 11,00 Emisiune în limba 
maghiară. 12,30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical. 16,10 Film 
serial pentru tineret : Tunelul 
timpului. Episodul X „Ultima pa
trulă". 17,00 Fotbal : Petrolul Plo
iești—Universitatea Craiova (divi
zia A). Repriza a IT-a. Transmi
siune directă de la Ploiești. 17,45 
Desene animate. 19.00 Cîntâre pa
triei. Concurs coral interjudețean. 
IQ-2O moi de serj. 19.30 Telejurnal. 
Săptămîna politică internă și in-

spadasin, Kolea a preferat 
însă să continue duelul cu 
mine și iată-mă primind 
de la el o nouă scrisoare 
cu acest conținut :

„Să nu credeți că nu 
mi-am dat seama de ce nu 
m-ați publicat. Ca sa nu 
vă iau oamenii! Citind 
cele scrise de mine, cei 
care nu vor putea renunța 
la inițiale yi pseudonime, 
nu vă cor mai scrie. Și 
ce-o să faceți atunci ?**

BEBI P., 22 de ani,
„Tova rășe redactor,

corespondețe ale lui Kolea 
și cele imposibil de nu
mărat ale altora care îmi 
umplu locuința, servieta și 
buzunarele. Iar secția 
„Scrisori" a ziarului mă 
cheamă să-mi mai înmîne- 
ze un stoc, ce-i drept, de 
data asta nu prea mare, 
deoarece la întrebarea mea 
dacă să vin la redacție cu 
un camion, mi s-a răspuns 
că nu-i nevoie ; e suficien
tă o simplă furgonetă.

Drobeta Tumu-Severin :
poate vi se pare curios că în

dv.

2 
(doi) ani am fost căsătorit de 4 (patru) ori. Două căsă
torii legitime. Fiecare a durat cîteva luni. Acum termin 
divorțul cu soția nr. 4 iar după aceea nu știu ce să fac**.

Cum te-ai descurcat de 
patru ori, bănuiesc că ai 
ceva experiență și știi sin
gur ce să faci în continua
re. Singurul sfat pe care 
pot să ți-1 dau este că 
dacă vrei să înveți sâ

numeri, să zicem pînă la 
zece, poți s-o faci mult, 
mai lipsit de riscuri în- 
cercînd cu bile, cu beți- 
gașe, pe degete și nu pe 
neveste.

22 de am. Cluj:ADRIAN CKUCEANU,
~Afi observat, sini sigur, cit de frecventă a devenit H 

ultimul timp expresia fi modem". Ea lipsește rar 
dpifr-o discuție cu un caracter cit de vag elevat, tinzînd 

preia in conversații locul deținut în geanta șoferului 
de cheia universală și ambiționind sa facă ordine prin 
idei. Nu mi s-ar părea ciudat, dacă expresia ar vehicula 
sensurile care au impus-o inițial, dacă, deci, ar defini 
acel tonic deziderat al unui individ de a ține în per
manență pasul cu epoca sa, de a fi receptiv la tot ce e 
nou yi impus ca o consecință a dezvoltării societății, de 
a milita, conștient și perseverent, pentru promovarea 
ideilor ce înnobilează un timp propice progresului, civi
lizației. Dar, în destul de multe cazuri, nici vorbă de așa 
ceva- A fi modem, intr-o recentă și nu puțin răspîndită 
accepție cotidiană, nu desemnează, cai, mei pe departe 
acea atitudine lucidă asupra raportului individului cu 
vremea și colectivitatea sa, ei măsoară pur și simplu 
capacitatea unora de a fi mai snobi decît alții, de a 
prelua în mod necritic — mărturisind cel puțin lipsa 
maturității — tot ce se poartă, la propriu și la figurat, 
pe aiurea".

Ca atare — continui eu, 
folosindu-mă de mai multe 
corespondențe — un licean 
(DAN S., 17 ani, Bucu
rești) a cărui vastă expe
riență de viață, chiar po
vestită cu risipă de amă
nunte, abia ar reuși să 
acopere spațiul unui caiet 
de teză, îmi trimite niște

versuri despre zădămicia- 
zădămiciilor și deșertăciu- 
nea-deșertăciunilor. Ii răs
pund acasă, în plic, că mi 
se pare că se maimuță
rește. De ce nu scrie, îl 
întreb, despre prima lui 
dragoste, despre biruințele 
sau insuccesele sale, adică 
despre ceea ce știe mai

văța, de a acumula, că 
abia își stăpînește bătăile 
inimii în preajma unui 
examen mai dificil, că-i 
vine să danseze de bucu
rie cînd, învățînd, acumu- 
lînd, reușește să satisfacă 
exigența și severitatea unor 
profesori. Dar, vezi, așa 
ceva nu i se pare modem. 
Foarte tăios, într-o a doua 
scrisoare, îmi replică : 
„Gîndiți bătrînește. Un om 
modern nu trăiește într-o 
lume a sentimentelor de 
fiecare zi; le depășește, 
se apropie de sinteze** 
(sic!).

Dar să revin la scrisoa
rea ta. Te citez în conti
nuare : „Pentru o anume 
categorie de tineri, nu atît 
de numeroasă ca să tra
gem, pripiți, cine știe ce 
semnale de alarmă (dar 
nici atît de redusă ca s-o 
ignorăm, o.p.-i.) a fi mo
dem înseamnă a fi... alt
fel decît toată lumea, afi- 
șind o originalitate încăr
cată de ostentație, maimu
țărind niște poze și „prin-

„Tovarășe redactor,

Mă numesc Mihai K. și ______ , ___r.
citesc și eu în fiecare sîmbătă rubrica „De la om la om". 
Sincer să vă spun, cu unele răspunsuri care le dați tine
rilor nu sînt de acord. Prea îi luați la mișto (ca să zic 
așa}. S-ar putea să mă luați și pe mine, însă nu mă tem. 
In fine, iată motivul pentru care m-am hotărît să vă 
scriu : locuiesc în orașul Deva și am o prietenă de 14 
ani. Nu prea arată ea de 14 ani. Este dezvoltată și se 
ocupă și cu gospodăria, învață bine și mie mi se pare 
destul de coaptă la minte. Dar din răspunsul pe care 
l-ați dat în numărul trecut elevei Georaeta C, de 14 ani. 
din lași, am impresia că nu 
ani capabilă să aibe un

Nu iau pe nimeni la 
mișto (ca sa zic și eu așa), 
ci glumesc de cîte ori mi 
se pare că o glumă poate 
nuanța nn adevăr mai bine 
decît un sfat sforăitor. Și 
acum la obiect : consider 
că, la 14 ani, o fată poate 
să aibă și o sută de prie
teni, dacă prin prietenie 
se înțelege ceea ce nu se 
poate înțelege decât prin 
prietenie. Dar mai consider 
(ca mulți alții și ca majo
ritatea zdrobitoare a fete-

plauzele cu bocăniturile 
ghetelor, când, dacă nu 
mă înșel, cronicarul lui 
Magelan descoperea acest 
obicei la primitivii din nu 
știu care insule din Pa
cific. Păi, dacă acestea sînt 
semne ale imperativului „a 
fi modem", ale cui semne 
or fi acestelalte (dau cîteva 
la întîmplare) : 1. Extraor
dinara atracție a matema
ticii. 2. Tentația speciali
zării dusă pînă la perfec
ție. 3. Aviditatea de a ne 
informa etc, etc ?

Mă întrebi la p.s. dacă 
poți să-mi scrii. Chiar te 
rog !

IRINA VÎRLAN, Galați 
și STELUȚA IANCU, 
Pitești.

Comunicați de urgență 
adresele voastre. Cu sco
pul de a vă ajuta, redac
ția a intervenit la Minis
terul Sănătății care, la 
rîndu-i, vă caută printre 
mii de Irine și Steluțe, dar 
nu dă de voi-

am 19 ani. Ca mulți tineri

prea considerați o fată de 14 
prieten**.

lor de 14 ani) că la aceas
tă vîrstă, chiar cînd ești 
dezvoltată, te ocupi cu 
gospodăria, înveți bine și 
pari destul de coaptă la 
minte, este prea devreme 
pentru o căsătorie sau 
pentru ceea ce eu numesc 
cum se numește — con
cubinaj — deși sînt destui 
cei care vor să înfrumuse
țeze termenul prin eufa- 
mismul „căsătorie nelegiti
mă".

Pe sîmbăta viitoare !

19,30;
Stat :
PLACUL 

19,30; Teatrul

cu olteni — 
Teatrul Evreiesc 

UN „MAZELTOV" 
TUTUROR — 

,.Ion Vasiles-

Citatul - releu
Filmul angles Filmul iugoslav (Urmare din pag. I)

SIMBĂTĂ, 9 IUNEE 1973
Opera Română : RIGOLETTO — 

ora 19,30; Teatrul de Operetă : VO
IEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 20; (Sala Studio) : 
IADUL ȘI PASAREA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : VALENTIN 
ȘI VALENTINA — ora 20; Teatrul 
de Comedie : BUFFALO BILu și 
INDIENII — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : COMEDIE CU OLTENI 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc 
Stat : NATHAN ÎNȚELEPTUL 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu 
mitica popescu — ora 19,: 
(la Sala Palatului) : CARUSE
LUL MELODIILOR — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (la Teatrul 
de vară „23 August) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 20; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
BU ALI — ora 17; (Sala Acade
mia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI UN 
REGE NATAFLEȚ — ora 17; An
samblul „Rapsodia Română" : ME
LEAGURI FERMECATE — ora 
18,30; Circul „Globus" : ARENA 
’73 (Spectacol internațional) 
orele 16 șl 19,30;

DUMINICA, II IUNIE 1171
Opera Română : ALBERT HER

RING — ora 11; Teatrul de Ope
retă : SUZANA — ora 10,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — orele 10,30 și 15,30; 
FURTUNA — ora 20; (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
10,30; PRIZONIERUL DIN MAN
HATTAN — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : A 12-A NOAPTE — 
Ura 10,30: ANUNȚUL LA MICA 
PUBLICITATE — ora 20; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 
10,30; UN HAMLET DE PROVIN
CIE — ora 20: Teatrul Giulești : 
COMEDIE -------------
ora 
de 
PE 
ora ____ _____
CU" : MOZAIC UMORISTIC - orâ 
19,30; (la Teatrul de vară Herăs-

regia : Roy Baker

O ZI
MAI
LUNGA
DECÎT | 
UN

cursivității textului, îl colorează strident, în tonuri distonant? 
Accept, fârâ îndoiala, citatul pe deplin justificat, perfect inie 
grat în textul nou, luat din lucrarea originală, care a fost 
parcursă în întregime. Dar citatomania snobă și necritică îmi 
trezește repulsie și mîhnire.

Citarea este, în alt registru de idei, o operație morală. 
Cînd împrumut ideea cuiva, idee pe care o socotesc absolut 
trebuincioasă, atunci trebuie să-l citez, să-l așez între ghili
mele pe toată lungimea textului său. Fac, în același timp, un 
act de etică profesională, la antipodul căruia stă alt act, 
din păcate întîlnit și el în aceleași teze de licență ; compi
larea. Un act în contradicție cu moralitatea. Cînd semnezi un 
text în care ai compilat masiv, fără scrupule și remușcare. 
este ca și cum ți-ai parafa singur dovada hoției. Am auzit, 
chiar, pe unii lâudîndu-se că dețin rețeta compilației infaili
bile, că există o tehnologie a combinării ideilor prin care se 
disimulează perfect furtul.

Abdicarea, pe acest plan, de la normele eticii profesionale 
Ș -este - prin implicațiile sale — mult mai dăunătoare decît am 

crede la întîia vedere. Ei i se asociază rapid propulsia 
incompetență și caria spațiilor profesionale.

Citarea este, în al treilea rînd, un act tehnic. Ea trebuie 
cută integral, astfel încît oricine să poată identifica un frag
ment citat, avînd la dispoziție, în subsol, numele complet al 
autorului, titlul complet al lucrării, ediția, editura, anul apa
riției, localitatea, pagina. Rarerori găsim toate aceste date 
la un loc în tezele de licență. Tehnica citării nu este o ope
rație minoră, peste care se poate trece rapid cu vederea și 
cu o doză mare de neglijență.

In întreita sa determinare intelectuală, morală și tehnică, 
citatul autentic și justificat potențează gîndurile și deschide 
pîrtii noi de meditație. Să-l cultivăm ca atare, cu grijă și 
măsură, făcîndu-l un releu al gindurilor noastre, și nicidecum 
un scop al lor.

de

fă-
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Comunicat cu privire la cea 
de-a XXVII-a Sesiune a Consiliului

Lucrările Conferinței
Naționale a Uniunii
Artiștilor Plastici

de Ajutor Economic Reciproc
în perioada 5—8 iunie 1973 a 

avui loc la Praga cea de-a 
XXVII-a Sesiune a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările Sesiunii au parti
cipat. delegațiile țârilor membre 
ale C.A.E.R., conduse de : tova
rășul S. Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, tovară
șul L. Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., președin
tele Guvernului R. S. Ceho
slovace, tovarășul C. R. Rcdri- 
guez, viceprim-ministru al Gu
vernului Revoluționar ai Repu
blicii Cuba, tovarășul H. Sin- 
dermann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, tova
rășul J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, tovarășul P. Ja- 
roszewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, tovarășul J Fork, 
membru al Biroului Politic ai 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, tovarășul A. N. Kosî- 
ghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste-

în conformitate cu Convenția 
dintre C.A.E.R. și Guvernul 
R.S.F.I., la ședință a participat 
o delegație a R.S.F.L, condusă 
de tovarășul A. Vratușa. vice
președinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F.I.

La lucrările Sesiunii a parti
cipat, de asemenea, tovarășul 
N. V. Faddeev, secretarul Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La Sesiune au participat re
prezentanții unor organizații in
ternaționale ale țărilor membre 
ale C.A.E.R.

în calitate de observatori, la 
Sesiune au participat : Ri Von 
Bom, ambasadorul extraordinar 
si plenipotențiar al R.P.D. Co
reene in R. S. Cehoslovacă, si 
Dung Dut Ha, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. D. Vietnam în Rw S. Ceho
slovacă.

Sesiunea a fost prezidată de 
tovarășul L. Strougal. conducă
torul delegației Republicii So
cialiste Cehoslovace, președinte
le Guvernului R. S. Ceho
slovace.

Sesiunea a examinat multila
teral probleme ale înfăptuirii 
Programului complex al adînci- 
rii și perfecționării In conti
nuare a colaborării și dezvoltă
rii integrării economice socia
liste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. A fost examinat rapor
tul Comitetului Executiv cu pri
vire la activitatea C.A.E.R. in
tre Sesiunile a XXVI-a și a 
XXVII-a. O informare In aceas
tă problemă a prezentat tovară
șul F. Hamouz, președintele Co
mitetului Executiv, vicepreșe
dinte al guvernului R.S.C. Se
siunea a examinat, de aseme
nea, coraportul Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul activității de planifi
care și rapoartele Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare teh- 
nico-științifică, Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru construc
ții de mașini și Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru indus
tria ușoară cu privire la stadiul 
înfăptuirii unor acțiuni din 
programul complex.

★
Sesiunea a relevat faptul că 

țările membre ale C.A.E.R. fac 
tot ceea ce este necesar pentru 
coeziunea continuă a statelor 
membre, pentru întărirea și ex
tinderea relațiilor frățești mul
tilaterale. Colaborarea economi
că a țărilor membre ale C.A.E.R. 
trebuie să se dezvolte în direc
țiile folosirii maxime a posibili
tăților integrării economice so
cialiste. Aceasta va asigura în
tărirea în continuare a poten
țialului economic și tehnico- 
științific și capacității de apăra
re a țărilor membre ale C.A.E.R.

Sub conducerea partidelor ’.or 
comuniste și muncitorești, dato
rită eforturilor oamenilor mun
cii, mobilizării tuturor resurse
lor materiale și financiare in
terne, colaborării economice si 
tehnico-științifice largi, țăr'-.e 
membre ale C.A.E.R.. îndepă- 
nind cu succes planurile econo
mice, au obținut in anul 1972, 
ca și in anii precedenți, noi suc
cese în dezvoltarea continuă a 
economiei lor naționale. în întă
rirea forței economice și a uni
tății politice a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

O expresie grăitoare a succe
selor obținute de țările membre 
ale C.A.E.R. o constituie crește
rea dinamică a venitului națio
nal, care în anul 1972 a crescut, 
jn ansamblu pe țările membre 
ale C.A.E.R., in comparatei cu 
anul 1970, cu 11,6 la sută. Creș
terea producției industriale în 
ultimii doi ani, în țările membre 
ale C.A.E.R., în ansamblu a re
prezentat peste 15 la sută, in 
timp ce in țările capitaliste dez
voltate aceasta a reprezentat 8.8 
la sută. A fost asigurată crește
rea în continuare a bunăstării 
popoarelor țărilor membre ale 
C.A.E.R. Au crescut veniturile 
reale pe locuitor, a sporit vo
lumul comerțului cu amănuntul, 
a continuat să se extindă con
strucția de locuințe. Țările mem
bre ale C.A.E.R. au obținut suc
cese importante în lărgirea con
tinuă a învățămîntului și în Îm
bunătățirea deservirii medicale a 
populației.

Ca urmare a măsurilor adop
tate de către țările și organele 
C.A.E.R., cu privire la îndeplini
rea Programului complex și a 
hotărîrii celei de-a XXVI-a se
siuni a C.A.E.R., a continuat a- 
dîncirea și perfecționarea cola
borării și a dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R. înfăptui
rea Programului complex a de

venit principalul conținut al co
laborării economice și tehnico- 
științifice dintre aceste țin.

Țările membre ale C.A.EJI, 
organele si organizațiile lor com
petente au trecut la realizarea 
convențiilor bilaterale și mul
tilaterale Încheiate de ele in pro
bleme ale planificării comune, 
construirii de obiective cu efor
turi comune, specializării si co
operării in producție, colaborării 
tehnico-științifice. colaborării In 
domeniul navigației maritime 
etc. S-au Intencîfltat legăturile 
directe dintre ministere fi de
partamente. organizații de cer
cetări științifice, ecozxxni.e și 
alte organizații din ținte mem
bre ale C.A.E.R.

Țările si organele Confiliuitâ 
au continuat infăouiirea -e mă
suri. care au contribuit la acce
lerarea creșterii si la sporire* 
eficienței economiei, științei si 
tehnicii Republicii PxnLare 
Mongole.

Republica Cuba, care din ar-’Jl 
1972 a devenit membră a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, s-a încadrat în mod artrr 
in înfăptuirea acțiunilor dm Pro
gramul complex.

A continuat să se dezroite fi 
să se adineească oolabcrarei 
multilaterală a țăr-Zor membre 
ale C.A.E.R. cu Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, 
care se realizează în “rjanele 
C.A.E.R.. în problemei* car* pre
zintă interes reciproc.

Au căpătat o dezvoltare eer- 
tinuă comerril reciproc al ță
rilor membre ale C .VK_R . pre
cum si relațiile lor eeeaamice 
externe cu celelalte țâri ale 
lumii. Volumul total al core
țului exterior al țărilor membre 
ale C.A.E.R. a atins 0.4 mi--ar
de ruble în anul 197?. Volumul 
schimburilor țârilor membre a-e 
C.A.E.R. in comerțul ru toate 
țările lumii a crescut cu M ♦ -a 
sută, in comparație eu anul 1971. 
iar schimburile reciproce de 
mărfuri — cu 10J la sută.

Sesiunea a constau: cu aatf«- 
facție că politica activă. iubi
toare de pace a țărilor membre 
a’.e C.A.E.R-, indrectatâ spre a- 
firmarea în relațiile internațio
nale a principiUor teninwtt a-e 
coexistenței pașnice, spre des
tinderea încordării intemapoea- 
le. creează condiții pentru Lăr
girea în continuare a legături
lor economice și tehnjcv-sum- 
țifice recioroc avantajoase in
tre statei  e eu crind^.ri 
social eeonomxe diferise. în
deosebi iu Europa- Țăriîe mem
bre ale C-A-E.R. reafirmă fap
tul că slnt gata U dezvolte le
gături economice Cj alte țân, 
indiferent de orinduirea ior so
cială și de stat, pe baza egali
tății, avantajului reciproc și 
neamestecul ti în treburile in
terne.

Sesiunea Consiliului a aoro- 
bat convenția privind colabo
rare j dintre Consiliul de Aju
tor Economic Reeip.oe ți Re
publica Firlar-oa. sem.atâ 1» 
16 mai a.e.

In anii 1972—1973 a conțin-at 
să se dezvolte colaborarea țâri
lor membre ale C-AX-R- In do
meniul activității de planifica
re : In conformitate eu progra
mul acrobat, au început lucră
rile privind coordonarea planu
rilor de dezvoltare a economiei 
naționale ale țărilor membre 
alt C.A.ER. pe perioada 1376— 
1980 ; s-au desfășurat consulta
ții reciproce In organele 
C.AI.R. cu privire la principa
lele probleme ale politicii eco
nomice ; s-a extins colaborarea 
în domeniul prognozării , s-au 
desfășurat lucrări privind plani
ficarea comună; s-au efectuat 
schimburi de experiență cu pri
vire la perfecționarea sisteme
lor de planificare și conducere 
a economiei naționale.

S-a lărgit colaborarea în do
meniul producției materiale, in
clusiv în ramurile de combusti
bil. energetice și de materii 
prime, în ramurile industriei 
prelucrătoare, agriculturii, trans
porturilor etc. A continuat ela
borarea de propuneri privind 
construirea cu eforturile c-mu- 
r.e aie țărilor interesate a unei 
serii de mari obiective indu
striale.

în cursul lucrărilor Sesiunii, 
președinții organelor cer.traW 
de planificare din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, 
lonia. România, Ungaria și 
U.R.S.S., din însărcinarea gu
vernelor lor, au semnat Con
venția generală privind cola
borarea în construirea pe 
teritoriul Uniunii Sovietice a 
Combinatului minier de extrac
ție și prelucrare a azbestului 
ce la Kiembaevsk, cu o capa
citate de 500 mii tone pe an.

Ținînd seama de importanța 
coordonării planurilor de dez
voltare a economiei naționala 
ale țărilor membre ale C.A.ER. 
pe anii 1976—1980 pentru înfăp
tuirea acțiunilor din Programul 
complex. Sesiunea a trasat sar
cină Comitetului C-A.E.R. pen- 
ru colaborare In domeniul ac
tivității d* planificare și celor
lalte organe ale Consiliului ca. 
In perioada următoare, să-și 
concentreze activitatea asupra 
elaborării unor căi eficiente de 
soluționare a problemelor cola
borării economice în domeniul 
asigurării necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R cu princi
palele lipuri de energie și com
bustibil, Inclusiv energia nu
cleară, și asupra adâncirii cola
borării țărilor în dezvoltarea 
ramurilor de materii prime.

Sesiunea a recomandat țări
lor membre ale C.A.E.R. și a 
trasat sarcină organelor Consi
liului ca. în conformitate cu 
Programul complex, să țină sea
mă în mai mare măsură de pro
blemele legate de apropierea șl 
egalizarea nivelurilor de dezvol
tare economică a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Se înfăptuiesc măsuri cu pri
vire la lărgirea și adîncirea co
laborării tehnico-științifice. Au 
fost definite principalele direc
ții și cele mai importante pro
bleme ale științei și tehnicii 
pentru colaborarea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe perioada 
1976—1980 și pe o perspectivă 
mai îndelungată. Au fost obți
nute rezultata pozitive privind

-itioraje

tru noi tipuri de mărfuri de 
calitate superioară, folosirii mai 
intense a livrărilor reciproce și 
a schimburilor de sortimente 
ale produselor industriei ușoare 
pentru lărgirea gamei acestora 
pe piețele interne ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.. îmbună
tățirii asigurării industriei ușoa
re cu materii prime naturale și 
chimice de calitate superioară și 
cu utilaje moderne, dezvoltării 
specializării și cooperării in 
producția de mărfuri de larg 
consum. în legătură cu aceasta, 
Sesiunea a adoptat recomandări 
concrete pentru țări și sarcini 
pentru Comisia permanentă a 
C.A.E.R. pentru industria ușoa
ră și pentru alte organe ale 
Consiliului.

Sesiunea a adoptat principa
lele direcții și sarcini ale cola
borării în domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor, orezentate de 
Comisia permanentă a C.A.E.R. 
per.tru poște și telecomunicații 
F a recomandat țârilor membre 
ale C.A.EJL ri a trasat sarcină 
OTjanekr corespunzătoare ale 
Consiliului si se călăuzească 
după acestea in cadrul înfăp
tuiri: colaborări:.

Sesiunea a relevat faptul că 
țâri’* membre ate C.A.E.R. ri 
organele Censilluhii au înfăp
tui: o se-.e de acțiuni privind 
perfecrionarea în continuare 
a •elsr.’-w- vaMar-financia^e 
dri-re țările membre ale 
C_A_EJU oeriectiorarea bazelor 
j-ridic* ale colaborării. imbură- 
tâtîrea aririntâtă organelor 
C.AXJL

Sesiunea « e-nder.r.v ac Uri
na*-a sari deșfâr-rari fn legă
turi ca !“fSr*ufrea acțiunilor 
mrespmrătoar* dm Programul 
romclex de către organizațiile 
mterstataje ale tfrixr membre 
ale C-A-EJU indeotebi de către 
Ban-a Internați mală de Cola
borare EiCT.rmtcâ si Banca In- 
tema^onalâ de Invwtiții. Voiu- 
mrl total al d*ron*âr-.lor dintre 
băncile imputemirite ale țărilor 
menaibr* ale C_A_E.R_ realizate 
prin B.I.Ci, a crescut In anul 
1972. In comparație cu anul 1971. 
cu Dește lâ la «utâ. S-au extins 

U'

ai
l-L 
ct"

dintre
BLC.E. fi bâ“ctie d-fcxiteioc
Uri a3e laai. tocai al
ape Ba-:_ c* Ha •

mp-- r.

set.

altor țâri a> lumii a crescut in 
anui 1K2 faU de aaul 1971. tu 
IU la <st*L A răpită: o dervori 
zar* r?“tfn^â sistens-l de cre- 
citare ne J-'-lmji lung c pe ter-

Btrrii Internap male de Icre»

Sesiunea a adepcat o bocârire 
ca pmvme la crearea feudului 
de burse al C.A-ER- centru a- 
condarea de asisimțâ țăruor in 
curs de dezvoltare m pregaurea 
cadrelor lor raionale in msn- 
tutele de iaTâțasslnt superior 
dia țările membre ale C_Ai_R_. 
ia ce pcivesae acele șpeiiaLiă*.. 
care afn: de cea ma. mare as- 
pcrtanU pen mu oer uitarea e- 
roooo^ei. sn»n:ei ș. tehnicii țâ
rilor in curs de <5ex*. ritare. Ță
rilor membre ale C-A-EJL, nara 
pariiripâ crearea foaduiui de 
burse Ii s-a reecmandat. iar 
Comitetului Executiv i s-a tra
sat sarcină să Întreprindă mă
surile necesare pectru ca focdul 
d« burse al C-A-EJL să înceapă 
să fur.rt.mez* din anul școlar 
19741975.

Sesiunea a adoptat măsurile 
elaborate de Comtetul Executiv 
al C-A.EJL. care se preconizea
ză să se efectueze în legârzrâ eu 
cea de-a 2s-a aniversare a cre
ării Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, care va avea 
loc in an ul 1974.

Sesiunea a aeroba: actiritatea 
Comitetului Executiv dintre »e- 
s. mle a XX’.T-a și *,XXVH-a 
ale C-A.EJI. privind conducerea 
activității organeler C.A-EJL. 
legată de Înfăptuirea Progra- 
mului complex ș: a botârlmlor 
cele: de-a XXVI-a sesiuni a 
C_A_EJL. si a adoctac. In legâ- 
rurt ou probLemele examinate, 
.botâzfri .ot esp m râtoare. In- 
dreptase acre îndeplinirea în 
cmtinjere a Programului com
plex. ____

Lucrările celei de-a XX\ H-a 
sesiuni s-au iesfă^ura: fn spiri
ng deptteei Înțelegeri lectpraee 
și intr-o atmosferă de prietenie.

Ion Gheorghe Maurer
Vineri dimineața, la Praga, a 

avut loc o întîlnire între tova
rășul I°n Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Alexei 
Kosîghin. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Au fost discutate probleme de 
interes comun privind rela
țiile dintre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S.

întllnirea s-a desfășurat totr-o 
atmosferă cordială, tovărășeas
că.

0/ PRIVIRE LA CEA DE-A ȘAIZECI 
Șl TREIA ȘEDINJĂ A COMITETELE! 

EXECETIV AL C. A. E. R.
In zilele de 7 și 8 iunie 1973, a avut loc la Praga cea de-a șai

zeci și treia ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările ședinței Comitetului Executiv au participat re
prezentanții permanenți ai țărilor membre în C.A.E.R. — loc
țiitori ai șefilor de guverne din țările membre ale C.A.E.R. și 
Reprezentantul permanent al R.S.F.I. pe lîngă C.A.E.R., mem
bru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I. Ședința a fost 
prezidată de T. Țolov, prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul Republicii Populare Bulgaria, care 
a preluat funcția de președinte al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat probleme și a adoptat hotă- 
rîri corespunzătoare, legate de..organizarea lucrărilor privind 
îndeplinirea hotărîrilor celei de-a XXVII-a Sesiuni a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

Conferința națională a Uniunii 
Artiștilor Plastici și-a continuat 
vineri lucrările.

în cursul dimineții au conti
nuat dezbaterile pe marginea 
documentelor prezentate în ziua 
precedentă, în centrul discuți
ilor aflîndu-se probleme majo
re ale activității artistice. Lista 
vorbitorilor înscriși pentru a- 
ceastă zi a fost deschisă de ar
tistul poporului Corneliu Baba, 
după care au luat cuvîntul pic
torul scenograf Dan Nemțeanu, 
pictorul Vasile Celmare. sculo- 
torul Ion Vlasiu. criticul de artă 
Adrian Petrigenaru. sculptorița 
Silvia Radu, pictorul Ion Chișu, 
pictorul scenograf Paul Bort- 
novschi. sculptorul Ovidiu Mai- 
tec, criticul de artă Vasile Dră

semnul solidarității cu eroicul popor vietnamez

Mitingul tineretului de la Baia Mare
în cadrul manifestărilor dedi

cate celei de a IV-a aniversări 
a constituirii Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. vi
neri după amiază, la Casa de 
cultură a sindicatelor din Ba. a. 
Mare a avut Joc un miting de 
solidaritate cu tineretul si 
poporul vietnamez, la care au 
participa: numeroși tinen mun
citori. student: fi elevi din mu
mei piu.

Au luat parte, <je asemenea, 
Nfujaa Lar.z Hanh. ambasade- 
ruL Republicii Democrate Viet
nam. Vu Le. insâremat cu afa
ceri a-L al Ambasade-. Republxni 
Vietnamului de Sud la Bucu- 
resti. alu membri ai celor douâ 
ambasade, ca fi reprezentam ai 
organelor locale de partid, acu- 
v-T.: ai Uniunii Tineretului Co- 
mur.jt.

După curimu'. de deschidere, 
rostit de Augustin Cîr.ța. prim 
secretar al Comitetului mumri- 
oal Baia Mare al U.T.C.. tova
rășul Aarustm Poo. prun secre
tar al Comitetului județean Ma
ramureș al U.T.C-. a adresat, ia 
numele tineretului de pe me- 
’.eaxurile maramureșene. un 
cald salut de solidar ta te fi sin
cere febextări eroâeului popor fi 
tinere: rirtnamea cu pr.lejul ce
le: de a IV -a aniversări a con- 
sutmr.i Guvrrauhn Revoluțio
nar Provtwrn» al Repubi ini 
Vletnamuliri de Sud — eveni- 
rnert de o «essa'fxatie .«*or.râ 
decsebctâ. rezultat străluci: al 
rtctasSor m~lrtar?_ poiîtice ti 
d t>joraa:-ee irrecfira** de for- 
*e> patriotice sud-vtetrameze.

Duaâ ce a relevat rjcceeele 
obcmu’e de poporul fi tineretul

16 sau 18?
Deci, 18 «au II ? Problema 

divizie: naționale eu 18 ech-pe 
•e discută tet mai insistent in 
—tima vr«ne, dar opțiunile se 

încă așteptate. opiniile 
f-rmulate fiind deocamdată e- 
chivoce. De la început să șpu- 
r.em câ noi fintem. fără re
zervi. pentru varianta cu 18. 
Ne pronunțăm pentru lărgirea 
ariei de cuprindere nu numai La 
primul esalcr. — divizia A — ci 
»i ia celelalte categorii — la B 
fi C, inclusiv La juniori. Dar 
sâ argumentăm.

Primul argument ar fi acela 
al unei mai echitabile reprezen
tări re*<rafiee. Odată cu noua 
împărțire administrativă a țării, 
au ană rut noi centre urbane, 
fiecare județ fiind interesa: ti 
parricipe In sistemul competi- 
țional — și nu numai la fotbal 
— cu una sau mai molie echipe. 
Dincolo de sentimentul de măn- 
±*ie și orgoliu, de acel patrio
tism local, faptul că un județ, 
un oraș, o mare unitate econo
mică, ori un institut de invăță- 
mîm superior are o echipă ce 
activează in primele eșaxxne 
ale fotbalului românesc le de
termină pe acestea să se pre
ocupe cu un nu/c interes de 
dezvoltarea, la scară de masă, a 
activității fotbalistice, obiectiv 
inscris și in recenu Hotărire a 
Plenarei C.C. «j P.CJC, ale că
rui consecințe sini limpezi pen
tru oricine : antrenarea tineri
lor la practicarea sportului, lăr
girea bazei de selecție pentru 
performanță, stimularea promo
vării valorilor. In plus, se știe 
că in structura mișcării noastre 
sportive avem echipe legate 
strica de viața și activitatea u- 
nor mari unități economice, 
instituții de invățămint, de un 
mare oraș. Să ne gindim bine 
și să judecăm drept : ce ar În
semna viața sportivă a unor 
mari orașe, mari centre munci
torești ca : Arad, Cluj, Tg. Mu
reș. Ploiești, Reșița etc. fără 
echipe in prima divizie a țării?

Nu putem să rostim, apo;, 
mereu, acea teză a basei de 
masă a sportului de perfor
manță fi s-o uităm exact ci nd 
e vorba chiar de fotbal — 
seortul rege. Măsurile organi
zatorice puse In aplicare de 
Federație, investițiile materiale 
in dezvoltarea activității fotba
listice, la nivelul tuturor virate
lor : copii, juniori mici, juniori 
mari, tineret sub 21 de ani, ti
neret pină la 23 de ani (func
ționează, în prezent 46 de cen
tre de copii și juniori, față de 
12 în 1965. apoi 51 de secții de 
forbad in unitățile de Invățâ- 
mînt). adoptarea unor sisteme 
competiționale proprii, adec
vate pentru asigurarea unei ac
tivități continue, nu pot duce 
la efectele scontate — în ultima 
instanță la creșterea de valori — 
dacă nu se găsește forma și 
locul unde valorile ce ies la su
prafață să se poată exprima și 
perfecționa pe un plan superior.

Campionatul actual are o se
rie de caracteristici, de trăsă
turi specifice, particulare. Se 
pune, deci, și întrebarea : slnt 

guț. pictorul Ion Nicodim, arhi
tecta decoratoare Florica Va
sile seu.

Conferința a fost salutată de 
Maria Stănescu, membru al Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. în nu
mele tuturor organizațiilor sin
dicale. de Constantin Boștină, 
președintele Uniunii Asociaților 
Studenților Comuniști din Ro
mânia. în numele tineretului, de 
frezorul Gheorghe Fiorea, în 
numele muncitorilor din Capi
tală. precum și de un grup de 
pionieri.

Participanții la conferință au 
luat apoi în dezbatere și au 
aprobat modificările propuse la 
actualul statut al U.A.P.

(Agerpnes)

vietnamez in lupta pentru in
dependență și libertate, vorbito
rul a arătat, in continuare, că 
România socialistă, tânăra ei ge
nerație. au milita: cu perseve
rență pentru încetarea agresiu
nii imperialiste și soluționarea 
pe cale politică a războiului din 
Vietnam și din întreaga Indo
china. Profund devotată idealu
rilor de pace «i libertate, prin
cipiilor internaționalismului pro
letar. tara noastră iși reafirmă 
neabătut scLdantatea cu aspi
rațiile naționale ale poporului 
vietnamez, acordindu-i in con
tinuare sprijin material, politie 
fi diplomatic, in vederea fău
ririi unui viitor de pace fi bu
năstare. pentru reunificarea pa
triei.

La miting au mai luat cuvîn
tul Gavr.1 Dancoș. muncitor la 
întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase. Il ear. a Mihai, 
studentă la Institutul pedagogic 
de 3 ani. Cornel Tohătan. elev 
la Liceul ..Gheorghe Sincai**. 
Vorbitorii au relevat în cuvinte 
calde, sentimentele de prietenie 
fi solidaritate pe care poporul 
român, t.ne-etul patriei noastre 
le nutresc fața de poporul și 
tireretul vietnamez.

In cuvintul sâu. Vu Le. însăr
cinat cu afaceri a.L al ambasa
de*. Republicii Vietnamului de 
Sud. după ce a adresat mulțu
miri pentru sentimentele de 
prietenie fi solidaritate expri
mate de cei present:, eu acest 
prilej, a evoca: p* larg efortu
rile Frontului National de Eli
berare si Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud pentru or
ganizarea fi conducerea luptei

SPORT • SPORT • SPORT

Intr-adevăr, echipele care șe văd 
pîndite, la această ori, de re
trogradare, cele care au un ni
vel valoric scăzut și nu pot faca 
față divinei A ? Să luăm căteva 
dintre ele. Bunăoară U.T.A. : nu 
are echipa arădană jucători de 
valoare ? Dacă nu vrem să ne 
gindim la Domxle, Kun, Bro- 
șovschi, Popovici etc. să ne a- 
mintim de succesele ei inter
naționale ! E adevărat, ea tra
versează, acum, o perioadă de 
conjunctură, dar n-ar fi păcat 
oa această „criză" să fie fatală? 
„U" Cluj, echipă și club cu pu
ternice tradiții în promovarea 
de valori, nu dispune de jucă
tori pentru divizia A ? Nu prac
tică un fotbal la nivelul celor
lalte echipe situate mai bine în 
clasament ? Nerezolvarea unor 
probleme interne — și nu In

PE TEME 
DE FOTBAL 

ultimul rînd neșansa — au *- 
dus-o in nesneritata postură da 
candidată La retrogradare. Sigur, 
altfel se pune problema „Spor
tului studențesc" care n-a reușit 
să evadeze de pe ultimul loc. 
Dar și aici dacă »e analizează 
bine situația, vom observa că in 
clipa in care s-a structurat e- 
chipa și s-au promovat unii 
jucători tineri, apellnd și la ju
cători experimentați din divizia 
secundă, ea s-a ridicat ca joc și 
rezultate la nivelul echipelor din 
eșalonul fruntaș. In clasamen
tul returului ocupă — după 10 e- 
tape — poziția a șasea, situin- 
du-se peste Steagul roșu, S. C. 
Bacău U.T.A.. Rapid. Steaua, Pe
trolul etc. sau A.S.A. Tg. Mureș, 
care adună un mănunchi le ti
neri jucători foarte talentați — 
Hajnal, Boloni, Fazekaș. Cani- 
aro etc. — ne reprezintă în fi
nala „Cupei balcanice** și n-are 
loc în divizia A ? Și se mai pot 
da exempte. Nu este vorba, 
deci, de o discrepanță valorică 
evidentă între echipele clasate 
pe primele locuri si cele situate 
pe ultimele ! Se poate replica : 
dar și în divizia B fint echipe 
și jucători fruntași. Vom răs
punde că nu este bine să se 
mai repete ceea ce s-a întâm
plat cu Progresul.

Există în concepția unora 
ide ea greșită, și de aici și fal
sul argument, că in prima divi
zie a țării trebuie să figureze 
un număr restrins de echipe care 
au valoare internațională. Dar 
ce înseamnă, cine dă această 
valoare internațională echipe
lor? Tocmai competiția! Cu cit 
e mai puternică lupta, cu cit 
durata campionatului e mai mare 
și confruntările mai dese și mai 
grele, cu atit echipele se rodează 
mai bine, iși perfecționează 
mijloacele și stilul de joc, iși 
mențin forma sportivă. Să nu 
uităm că sporirea numărului e- 
chipelor în campionatul nostru 
a adus unele schimbări calita
tive : în lupta pentru titlu își 
spun tot mai viguros cuvîntul

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
primului-ministru al Regatului Hașemit al Iordaniei, ZAYD 
AL-R1FAI următoarea telegramă :

Sînt extrem de recunoscător pentru felicitările pe care Exce
lența Voastră a avut amabilitatea să mi le transmită cu ocazia 
numirii mele în funcția de prim-ministru. îmi face o deosebită 
plăcere să exprim Excelenței Voastre profunda mea apreciere 
pentru nobilele dumneavoastră sentimente și atitudine priete- 

‘ nească.
Vă rog să acceptați cea mai înaltă considerație, precum șl 

cele mai bune urări pentru prosperitatea și, progresul țării 
dumneavoastră.

Vineri dimineața. Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a primit pe dr. Dietrich 
Von Men.ges, președintele con
cernului Gutehoffnungshutte din 
R. F. Germania, care se află în 
țara noastră la invitația Ministe
rului Comerțului Exterior.

împotriva agresiunii, pentru ob
ținerea victoriei finale.

Arătînd că poporul și tinere
tul vietnamez s-au bucurat în
totdeauna. în lupta sa. de sim
patia și solidaritatea internațio
naliști a tuturor forțelor pro
gresiste și democratice de pre
tutindeni. vorbitorul a adresat, 
în numele Frontului Național de 
Eliberare, al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. calde mul
țumiri și recunoștința fierbinte 
pentru sprijinul material, moral 
și politico-diplomatic acordat de 
Partidul Comunist Român. de 
guvernul și poporul tării noas
tre. în lupta extrem de grea pe 
care Vietnamul a dus-o de-a 
lungul anilor. încheierea Acor
dului de la Paris — a subliniat 
în continuare Vu Le — înseam
nă o victorie strălucită a po
porului vietnamez, deoarece el 
pune capăt prezentei trupelor 
străine pe pămîntul Vietnamu
lui. reprezintă totodată, o armă 
eficace ne care poooml vietna
mez o are la îndemînă pentru 
a continua lupta, in scopul de a 
atinge obiectivul său funda
mental : edificarea unul Viet
nam oașnic independent, neutru 
și prosper, care să înainteze pe 
ca’ea reunificării patriei.

în încheiere, vorbitorul a urat 
succes deplin oonorului fi tine
retului român în înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen. în 
realizarea obiectivelor stabiHte 
de cel de al X-lea Congres al 
Pari'dului Connmîtt Român și 
de Conferința Națională.

PETRU C. BRATU

•chipele din provincie, iar suc
cese internaționale (echipele de 
club în „cupele europene" și 
naționala în Campionatul Mon
dial și Cupa Europei) am înce
put să înregistrăm tocmai când 
au apărut condițiile invocate. Tot 
pentru opțiunea noastră mai ple
dează fi exemplul al-tor țări cu 
fotbal avansat, în care campio
natele au 18 echipe : Iugoslavia, 
Spania, Bulgaria, R.F. Germa
nia, Grecia, Scoția sau chiar 20 
de echipe (Franța) ori 22 (An
glia).

Echipele noastre au demonstrat 
că cel mai bine se pregătesc sus- 
ținind meciuri in campionatul 
intern. Cu cțt este mai lung cu 
atît vom avea echipe și jucători 
mai in formă. De ce jucătorii 
noștri pierd din capacitate, în- 
deminare tehnică șl forță de joc, 
pierd din forma sportivă și 
condiția fizică în. vacanțele 
fotbalistice prea lungi — este o 
chestiune a cărei dezbatere nu 
e locul și momentul potrivit s-o 
facem acum, aici și în fugă. In 
orice caz, această realitate sus
ține ideea majorării numărului 
de echipe — la toate eșaloanele 
— și. în consecință, a prelungi
rii programului de activitate 
competițională.

Restul problemelor — sporirea 
La 34 de etape, programarea în
ceperii campionatului mai de
vreme, se vor juca unele etape 
și la mijlocul săptămânii, va 
fi frig sau zăpadă, vacanța în
tre tur și retur prea scurtă (in 
unele țâri nici măcar nu există* 
o asemenea vacanță !), greută
țile financiare (nici acestea nu 
există, fotbalul nostru trăind și 
prosperînd pe fonduri proprii), 
aglomerarea competițională în 
unele luni ale anului, falsa criză 
de spectatori, sint aspecte ne
esențiale ale problemei. Dacă 
vrem, intr-adevăr, să facem to
tul pentru dezvoltarea soccerului 
românesc, pentru creșterea , va
lorii performanțelor sale, in ra
port cu cerințele actuale și cu 
progresul înregistrat in alte do
menii. atunci trebuie să depășim, 
neapărat, faza tatonărilor, în
trebărilor și să eliminăm de la 
început calculele probabilităților 
care nu exprimă altceva decît 
comoditate, evaziune, inerție. In 
acest context, ni se pare semni
ficativ că unii oameni ce se în- 
virt prin lumea fotbalului fac 
alergie cînd e vorba de profilul 
unor echipe. Ce are profilul sau 
apartenența unor echipe cu 
ideea de progres în fotbalul 
nostru ? Tuturor trebuie să li 
se asigure drepturi și criterii 
echitabile de promovare și dez
voltare.

Nu este în intenția noastră să 
minimalizăm valoarea contraar- 
gumentelor ce se pot aduce la 
ideea creșterii numărului de e- 
chipe in diviziile naționale. Sînt, 
însă, multiple argumente care 
vin în favoarea ideii de a se 
studia temeinic — obiectiv și 
responsabil — posibilitatea spo
ririi la 18 a numărului echipe
lor în diviziile de fotbal.

VASILE CABULEA

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Congo, 
Charles David Ganao, a făcut, 
vineri, o vizită în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost în
tâmpinat de Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Marii Britanii, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Derick 
Rosslyn Ashe, a oferit vineri 
seara o recepție.

Cu același prilej, ambasadorul 
Marii Britanii a vorbit la pos
turile noastre de radio și tele
viziune.

Vineri după-amiază. a părăsit 
Capitala Leo Kaprio, directorul 
Biroului regional pentru Europa 
al Organizației Mondiale a Să
nătății, care a făcut o vizită în 
țara noastră.

Vineri după-amiază s-au în
cheiat la Constanța lucrările se
minarului internațional cu tema 
„Conservarea creatoare și dez
voltarea dinamică a peisajelor 
cultivate" organizat de Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia în colaborare cu Uniunea 
Internațională pentru conser
varea naturii.

Corul de copil al Radiotelevî- 
ziunii Române, care a întreprins 
un turneu în Iugoslavia, undo 
a participat pentru a doua oară 
la Concursul și Festivalul In
ternațional al corurilor de copii 
de la Celje, a fost distins cu 
Premiul al II-lea.

Vineri după-amiază, a plecat 
la Havana o delegație din do
meniul transporturilor, condusă 
de tovarășul Alexandru Grecu, 
președintele Comitetului Uniu
nii Sindicatelor din întreprin
derile de transporturi și tele
comunicații. care va face o vi
zită în schimb de experiență în 
Republica Cuba.

între 4 și 8 iunie a făcut e 
vizită îr. țara noastră o delega
ție elvețiană condusă de dr. 
Hani Schmindler. secretar ge
neral al Crucii Roșii Elvețiene.

PROGRAM 
COMPETITIONAL 
fotbal. Etapa a XXVII-a 

a diviziei naționale de dumi
nică este dominată de cuplajul 
interbucureștean : Rapid-Sportul 
Studențesc, ora 17 și Steaua-Di- 
namo, ora 19,15 care se va desfă
șura pe stadionul er23 August" 
din Capitală.

în țară : C.S,M. Rețița-„UM- 
Cluj ; Jiul-F.C. Argeș ; Steagul 
roșu-A.S.A. Tg. Mureș ; U.T.A.- 
F. C. Constanța ; Petrolul-U- 
niversitatea Craiova; C.F.R. 
Cluj-S.C. Bacău.

RUGBI. Partidele etapei a 
XXIV a diviziei A. Duminică, jn 
Capitală : Gloria-Sportul Stu
dențesc, teren Glopia, ora 9, 
Steaua-Farul, teren Ghencea, 
ora 10,30 și Dinamo-Rulmentul 
Bîrlad, teren Olimpia, ora 16. 
In tară : Știința Petroșani-Poli- 
tehnica Iași, Precizia Săcele- 
Grivița Roșie, C.S.M. Suceava- 
Vulcan ; Universitatea Timi- 
șoara-C.S.M. Sibiu • Azi, pe 
stadionul Giulești (ora 16), are 
loc finala turneului campionate
lor de rugbi al școlilor profe
sionale ale Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

GIMNASTICA. La Constanța, 
în sala sporturilor (ora 17,30) 
continuă întâlnirea de gimnastică 
România-U.R.S.S. Astăzi sînt 
programate exercițiile libere a- 
lese • în sala „23 August" din 
Capitală azi (ora 17) și mîine 
(ora 9) are loc întâlnirea inter
națională de juniori România- 
Bulgaria.

ÎNOT. în Capitală are loc în
tâlnirea de natație România-Iran. 
Azi (de la ora 17,30) și mîine 
(ora 10), au loc la Ștrandul Ti
neretului. probele de înot. Tot 
azi (ora 17), la Bazinul „23 Au
gust" au loc probele de sărituri.

POLO. în cadrul întâlnirii de 
natație România-Iran, la ștran
dul Tineretului din Capitală sînt 
programate două partide de 
polo : azi (la ora 18,oO) și mîine 
(la ora 10). La ora 11. are loc în
tâlnirea divizionară dintre C. S. 
Școlar-„Mureșul“-Tg. Mureș.

ATLETISM. Pe stadionul Ti
neretului din Capitală (azi de la 
ora 16 și mîine de la ora 9) au 
loc două importante manifestări 
atletice : Concursul republican 
de primăvară a] juniorilor categ. 
I și campionatele republicane 
școlare. La aceste concursuri 
și-au anunțat participarea peste 
600 de tineri atleți.

G. FL.

CONCURSUL
PRONOSPORT

(din 10 iunie 1973)
Steaua—Dinamo 1x2
Rapid—Sportul St. 12
C.S.M. Reșița—,,U" Cluj 1
Jiul—F.C. Argeș ix
Steagul roșu—A.S.A. Tg. M. 1 
U.T. Arad—F.C. Constanța 1 
Petrolul—Univ. Craiova lx
C.F.R. Cluj—S.C. Bacău 1
S.N. Oltenița—Dunărea 1
C.F.R. Pașcani—Progresul B. lx 
Minerul Anina—Corvinul 1
F.C. Bihor—Olimpia S.M. 1
C.F.R. Timișoara—Minerul B.M. 1
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O^NSJLTTIRILE MULTILATERALE 
DE LA HELT^II^L^I S-AU ÎNCHEIAT CU SUCCES

APORTUL CONSTRUCTIV AL ROMÂNIEI LA REUȘITA NEGOCIERILOR PENTRU PREGĂTIREA CONFERINȚEI EUROPENE

PRIVIND SECURITATEA Șl COOPERAREA

Președintele Rafael Caldera 
despre viitoarea vizită a 

tovarăș ului Nicolae Ceausescu i 1

în Venezuela

Vineri,8 iunie, după mai bine de o jumătate 
de an de activitate susținută, au luat sfîrșit con
sultările multilaterale de la Helsinki de pregă
tire a conferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa. Cele 34 de delegații participante au 
adoptat în mod solemn, în unanimitate, reco
mandările finale ale consuHanlor, care cu
prind : organizarea conferinței, ordinea de zi 
și directivele pentru organele de lucru, preve
derile referitoare la participanți, observatori 
și invitați, data și locurile în care se vor desfă
șura cele trei faze ale conferinței, regulile de 
procedură, aranjamentele financiare.

în legătură cu aceasta, partl- 
cipanții au aprobat în cursul 
dimineții și ultimele propuneri 
privind aspectele militare ale 
securității (din cadrul primului

Ordinea de zi a Conferinței pentru securitate și
adoptată in mod solemn, în unanimitate, prin

din 8 iunie a consultărilor multilaterale

cooperare în Europa, 
consens în ședința 

de la Helsinki
I. PROBLEMELE REFERITOARE

LA SECURITATEA IN EUROPA

în exercitarea instrucțiunilor 
precizate în continuare, Comisia 
va avea în vedere obiectivul 
mai larg de a contribui la îm
bunătățirea relațiilor între sta
tele participante și de a asigura 
condițiile In care popoarele să 
poată trăi în pace, la adăpost 
de orice amenințare sau preju
diciu la adresa securității lor.

In activitatea sa, Comisia va 
porni de la premisa că întări
rea securității în Europa nu 
este îndreptată împot’iva nici 
unui stat sau continent și va 
trebui să constituie o contribu
ție importantă la pace și secu
ritate In lume.

Examinînd problemele referi
toare la securitatea în Europa, 
Comisia va avea în vedere con
textul mai larg al securității 
mondiale și, îndeosebi, raportu
rile care există , între securita
tea în Europa și în regiunea 
mediteraneană. r

Comisia va fi asistată în lu- 
-rările sale de subcomisiile res-

••
a) Comisia (subcomisia) este 

însărcinată să examineze și să 
•eunțe, conform scopurilor și 
an.-cipiiloo. Națiunilor Unite, 
acele principii fundamentale pe 
cere fiecare stat participant 
trebuie să le respecte și să le.a- 
plice în relațiile sale cu toate 
celelalte state participante, in
dependent de sistemele lor po- 
litjce, economice său sociale 
pentru a asigura pacea și secu
ritatea tuturor statelor partici
pante.

Principiile enunțate vor tre
bui Incorporate intr-un docu
ment de formă corespunzătoare 
care va fi supus spre adoptare 
conferinței. Acest document va 
trebui să exprime dorința sta
telor participante de a respecta 
și aplica principiile, in mod e
gal și fără rezervă, în toate 
aspectele relațiilor lor recipro
ce și ale cooperării lor, pentru 
a asigura tuturor statelor parti
cipante avantajele ce decurg din 
aplicarea acestor principii de 
către toți.

Reafirmarea, cu toate clarifi
cările și adausurile considerate 
de dorit, precum. și enunțarea 
precisă, conform scopurilor și 
principiilor Națiunilor Unite, a 
următoarelor principii care au 
o semnificație primordială și 
care guvernează relațiile re
ciproce ale statelor partici
pante sint cousiderate . ca 
fiind deosebit de importante :

— egalitate suverană, respec
tarea drepturilor inerente suve
ranității,

— nerecurgerea la amenința
re sau la folosirea forței.

— inviolabilitatea frontierelor,
— integritatea teritorială a 

statelor,
— reglementarea pașnică a 

diferendelor,
— neintervenția în treburile 

interne,
— respectarea drepturilor o

mului $i a libertăților, fundamen
tale, inclusiv a libertății gindi- 
rii, conștiinței, religiei sau con
vingerilor,

— egalitatea în drepturi a po 
poarelor și dreptul popoarelor 
de a dispune de ele însele,

— cooperarea între state,
— executarea de bună credin

ță a obligațiilor asumate con
form dreptului internațional.

Achit^u-se de aceste sarcini 
Comisia (subcomisia) va ține 
seama în mod deosebit de De
clarația cu privire la principii
le dreptului internațional refe
ritoare la relațiile de prietenie 
și colaborare între state, con
form Cartei Națiunilor Unite.

b) Comisia (subcomisia) va ex
prima ideea că respectarea 
principiilor enumerate mai sus 
va favoriza dezvoltarea relații
lor normale și prietenești între 
statele participante precum și a 
contactelor lor politice care vor 
contribui, la rîndul lor, la pro
gresul cooperării lor. Ea va exa
mina. de asemenea, propunerile 
vizînd eficienta nerecurgeni la 
amenințare sau la folosirea for
ței. In acest context, ea va stu
diai propunerile avînd drept o
biectiv o metodă de reglemen
tare pașnică a diferendelor din
tre statele participante și va 
întreprinde elaborarea acesteia.

c) Comisia (subcomisia) va ți
ne seama de faptul că statele 
participante doresc să elimine 
cauzele tensiunii care ar putea 
subzista între ele șl să contri
buie la întărirea păcii si secu
rității în lume, avînd prezent în 
vedere faptul că eforturile in di
recția dezarmării completează 

punct al ordinii de zi). De ase
menea, a fost soluționată pro
blema participanților si obser
vatorilor la conferință, care, 
după cum se știe, a generat dis- 

destinderea politică si sînt ele
mente esențiale într-un proces 
in care toate statele participante 
au un interes vital.

în vederea întăririi încrederii 
și creșterii stabilității și secu
rității, Comisia (subcomisia) va 
supune Conferinței propuneri 
corespunzătoare referitoare la 
măsuri ca notificarea prealabilă 
a manevrelor militare de anver
gură pe o bază care sâ fie spe
cificată de conferință si schim
bul de observatori U manevrele 
militare prin invitare în condiții 
reciproc acceptabile. Comisia 
(subcomisia) va studia, de ase
menea. problema notificării pre
alabile a mișcărilor militare de 
anvergură și va prezenta con
cluziile sale in legătură cu a
ceastă problemă.

Comisia (subcomisia) va acorda 
atenție expunerii părerilor țări
lor participante asupra diferite
lor subiecte menționate in pa
ragrafele precedente, asupra in
teresului particular pe care îl 
acordă acestora. în special din 
punct de vedere al securității 
lor și, grija lor de a fi infor
mate asupra evoluției.

II. COOPERAREA IN DOME

NIILE ECONOMIEI, ȘTIINȚEI Șl 

TEHNICII Șl

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

PREAMBUL
Comisia este însărcinată să 

elaboreze un proiect de docu
ment final (documente finale) 
cuprinzînd orientările generale 
și recomandările concrete pen
tru promovarea eforturilor co
mune de cooperare crescîndă 
în domeniile economiei, știin
ței și tehnicii și mediului 
înconjurător, din care statele 
participante se vor putea inspi
ra în relațiile lor reciproce în 
aceste domenii și pentru înche
ierea de acorduri bilaterale sau 
multilaterale precum și reco
mandări cu privire la dispozi
țiile ce trebuie reținute între 
diferitele state participante.

Comisia va ține seama de 
contribuția pe care o asemenea 
cooperare o va putea aduce la 
întărirea păcii și securității în 
Europa. Ea va ține cont de ase
menea de interesele țărilor și 
regiunilor în curs de dezvolta
re precum și de efectele pozi
tive pe care lărgirea coo^ră- 
rii între statele participante o 
va putea avea asupra relațiilor 
economice mondiale.

Comisia, ținînd seama de cele 
precedente, va examina căile și 
mijloacele prin care, pe baza 
unui acord reciproc între sta
tele participante, țir.îndu-se 
seama de diversitatea sistemelor 
economice și sociale și în con
diții de reciprocitate a avanta
jelor și obligațiilor, va fi posi
bil să se înlesnească dezvol
tarea comerțului și cooperării 
în diferite domenii ale activită
ții economice, științei și tehni
cii, precum și in cel al mediului 
înconjurător. Ea va ține seama 
în această privință in special 
de lucrările Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Europa.

Examinînd problemele refe
ritoare la coo^rarea în Euro
pa, la care se referă acest man
dat, Comisia va ține seama de 
relațiile care există între a
ceastă coo^rare în Europa și 
în regiunea mediteraneană.

In proiectul său de document 
final. Comisia va formula pro
punerile pertinente, bazate pe 
respectarea deplină a principii
lor după care se călăuzesc rela
țiile dintre statele participante 
și a căror enumerare face parte 
din instrucțiunile Comisiei răs
punzătoare pentru punctul nr. I 
al ordinii de zi.

Comisia, asistată de subcomi
siile corespunzătoare, va exa
mina următoarele probleme :

1 — SCHIMBURI COMER
CIALE

Comisia (subcomisia) va studia 
dispozițiile generale pentru dez
voltarea comerțului și schimbu
lui de servicii intre statele par
ticipante. Ea ar putea discuta 
despre problemele generale le
gate de clauza națiunii celei mai 
favorizate. Ea ar putea exami
na, de asemenea, măsurile me
nite să reducă sau să înlăture 
treptat obstacolele de orice fel 
care împiedică dezvoltarea co
merțului.

Comisia (subcomisia) va exa
mina măsurile speciale, menite 
să înlesnească tranzacțiile co
merciale și schimburile de ser
vicii. ca de pildă măsurile tin- 
zînd la îmbunătățirea :

— facilităților și contactelor 
de afaceri, 

cuții ample și prelungite în 
ultimele zile, în legătură cu ce
rerea Maltei de lărgire a cercu
lui participa-ților.

In final, pe baza unei propu
neri formulate de reprezentan
tul României, ambasadorul Va
lentin Lipatti, ședința plenara a 
aprobat, in unanimitate, prin 
consensul celor 34 de delegații, 
fără nici o modificare, următorul 
text cu privire la problema par
ticipanților și observatorilor la 
conferință : „Conferința și orga
nele sale de lucru vor lua cu
noștință, intr-o manieră care va 
fi stabilită, de părerile statelor 
neparticipante in ce privește di
feritele puncte ale ordinii de zi.

Statele situate in regiunile a
diacente Europei și la care se 
face referință in dispozițiile ca
pitolului al ll-lea, și in special 
cele mediteraneene, care deja 
și-au exprimat interesul de a-și 
face cunoscute punctele de ve

— schimburilor de informații 
privind posibilitățile comerciale 
și condițiile specifice ale comer
țului,

— dispozițiilor aplicabile la 
reglementarea litigiilor comer
ciale, inclusiv diferite forme 
de arbitraj.

2 — COOPERAREA INDUS
TRIALA ȘI PROIECTE DE IN
TERES COMUN

Comisia (subcomisia) va studia 
formele și modalitățile de coo
perare industrială și va examina 
diferitele măsuri prin care sta
tele participante ar putea încu
raja dezvoltarea acestei coooe- 
rări folosind, la nevoie, cadrul 
acordurilor interguvernamentale, 
bilaterale sau multilaterale.

Comisia (subcomisia) va e
xamina în special măsurile pe 
care guvernele le-ar putea lua 
pentru a crea condiții favorabi
le acestei cooperări între orga
nizații, societăți și întreprinderi 
corespunzătoare ale statelor 
participante. Ea va ține seama 
de faptul că formele specifice 
ale acestei cooperări ar trebui 
stabilite bilateral, in afară de 
cazul cînd participanții vor ho
tărî altfel. Această examinare 
s-ar putea referi la formei e di
ferite de cooperare, ca de pildă 
cooperarea in producție si vîn- 
zare. în schimbul de informa
ții asupra posibilităților de ■coo
perare industrială, îmbunătă
țirea condițiilor de transpunere 
în fapt a proiectelor și alte 
măsuri care sr putea dezvol
ta și înlesni diferitele forme de 
coooerare industrială.

Comisia (subcomisia) va * e
xamina. de asemenea, posibili
tățile de încurajare a proiec
telor de interes comun si de 
elaborare, la nevoie, a unor re
comandări în această privință.

Această examinare s-ar outea 
referi la posibilitățile de a 
transpune în fapt proiecte -a 
interes comun în domeniile re
surselor energetice, exploatări- 
materiilor prime și. atunci cînd 
va fi cazul. în dome-iu’ trans
porturilor și comunicațiilor.

3. — ȘTIINȚA ȘI TEHNICA
Comisia (subcomisia' va e

xamina propunerile referitoare 
la dezvoltarea cooperării in do
meniul științei și tehnicii, * ți-înd 
seama de coo^rarea existenta 
de pe acum, sau care este pre
conizată în acest domeniu, pen
tru a înlesni, prin mijloace ca 
îmbunătățirea contactelor și in
formării. aecesul la progresele 
științei și tehnicii, pentru a con
tribui la soluționarea cit mai e
ficientă a problemelor car® pre
zintă un interes general și pen
tru a ameliora -condițiile vieții 
omului.

Aceste propuneri se vr refe
ri Ln special la domeniile care 
oferă condițiile cele mai favo
rabile pentru o asemenea coo
perare. la formele ți metodele 
care permit ducerea ei la bun 
sfîrșit. precum și la obstacolele 
care îngreuiază ac-asLa coope
rare și mijloacele de a le î-lă- 
tura. Cu prilejul examinării a
cestor p^bleme, comisia (sub
comisia) se va strădui să ia 
drept bază pract.ci-i* existente 
și să țină seama de posibilitățile 
s. mijloacele organirațiilor in
ternaționale existente, compe
tente în materie.

4. — MEDIUL ÎNCONJURĂ
TOR

Comisia (*«bc«om*siai este În
sărcinată să examineze proble
me referitoare la protejarea si 
ameliorarea medialii: înconjură
tor și In special să precizeze 
domeniile care sint de interes 
general pentru statele partici
pante și care sin*. cele mai po
trivite pentru dezvoltarea și co
operarea dintre ele. ca de pil
dă protejarea mărilor din ju
rul Europei, a apelor și a . at
mosferei, ameliorarea condiții
lor de mediu și de viață, in 
special în orașe, protejarea na
turii si a resurselor sale.

Pentru diferitele domenii care 
au fost definite, comisia (sub
comisia) va examina și va pro
pune formele și metodele cele 
mai corespunzătoare de coope
rare bilaterală și multilaterală, 
inclusiv cooț^rarea pe o bază 
regională și subregională. Cînd 
se vor examina aceste proble
me. comisia (subcomisia) se va 
strădui să ia drept bază prac
ticile existente și să țină seama 
de posibilitățile și mijloacele 
organizațiilor internaționale
existente, competente în mate
rie.

5. — COOPERARE ÎN ALTE 
SECTOARE

Comisia (subcomisia) ar putea 

dere la conferința, sint in mod 
special vizate in prezentul ca
pitol.

Comitetul de coordonare deci
de modalitățile pe baza cărora 
organele de lucru ale conferin
ței pot să consulte organizațiile 
internaționale competente privi
tor la diferitele puncte ale ordi
nii de zi".

Acceptarea in unanimitate de 
către cele 34 de state partici
pante a acestei propuneri a de
legației române, in finalul con
sultărilor multiiaterale de la 
Helsinki, a evidențiat o dată in 
plus participarea constructivă și 
activă a României la progresul 
negocierilor, aportul valoros al 
țârii noastre la reușita negocie
rilor pentru pregătirea conferin
ței europene privind securitatea 
și cooperarea. Acest lucru a fost 
subliniat de numeroși reprezen
tanți la consultări, care au a- 

întreprinde examinarea urmă
toarelor probleme referitoare 
la :

— dezvoltarea transporturilor 
și comunicațiilor între statele 
participante.

— promovarea turismului 
printr-un schimb de informații, 
de tehnici și rezultate ale expe
rienței dobîndite, precum și 
prin examinarea unor măsuri 
corespunzătoare.

— aspecte economice si socia
le ale brațelor de muncă migra
toare.

— formarea de cadre în dife
rite domenii de activitate eco
nomică.

— eventual alte probleme for- 
mînd obiectul unui acord co-
mun.
III. COOPERARE IN DOME-

NIUL CULTURII, EDUCAȚIEI,

INFORMAȚIILOR, CONTACTE-

LOR Șl IN PROBLEME UMANI-

TARE

Pentru a contribui la consoli
darea păcii și înțelegerii intre 
popoarele și statele participan
te, precum și la îmbogățirea 
spirituală a person-alității uma
ne. fără deosebire de rasă, sex, 
limbă sau religie, și indepen
dent de ramurile lor prlitice, 
economice și sociale, comisia, a
sistată de subcomisiile cores
punzătoare, va fi însărcinata să 
examineze toate posibilitățile de 
cooperare. permițfnd crearea 
unor condiții mai bune pentru 
creșterea schimburilor în dome
niile culturii și educației, pen
tru o difuzare mai largă a in
formației. pentru extinderea 
contactelor dintre oameni și 
pentru soluționarea probleme
lor umanitare. în acest scop, ea 
nu numai -â va utiliza forme
le de cooperare existente, dar 
va elabora, d* asemenea, căi și 
mijloace noi, •orespunz^toare a- 
c^to- obiective.

Tn documentul său final, co
mis.» va formula propuneri 
pertinent*, haza'e pe reo*>»ctal 
deplin fata de orineiDiile 
care călăuzesc relațiile dintre 
fatele oarticioante si a căror 
enumerare este inclusă în in- 
țTucțiunile --misiei însărcinate 
să se ocud* de aunctul numărul 
unu a’ ordinii de zi.

Comisia va trebui să exami
neze- de asemenea. în ce măsu
ră se va putea aoela la concur
sul instituțiilor exifente pentru 
;ealin= — a acesto obiective.
L — CONTACTE ÎNTRE PER

SOANE
Comisia 'sutaBomisia) va pre

găti propuneri nentru a facilita, 
pe olan individual sau colectiv, 
particular sau oficial, o mai 
mî’e libertate in mișcarea și in 
contactele intre persoane, insti
tuții și organizații ale statelor 
participante.

Pentru a contribui ]a examina
rea favorabilă $i la reglementa
rea problemelor pertinente de 
către statele interesate in con
diții reciproc acceptabile, ea va 
trebui să acorde o atenție parti
culară următoarelor puncte :

a) Contacte și Intilniri regu
late pe baza legăturilor de fa- 
m*?e. întregirii familiilor, căsă
torie intre resortisanți din dife
rite state.

b) deplasări pentru rațiuni 
personale sau profesionale. îm
bunătățirea condițiilor de tu
rism, cu titlul individual sau co
lectiv.

') intilniri între tineri, dez
voltarea de contacte și compe
tiții. in special in domeniul 
sportului.
2. — INFORMAȚII

Comisia (subcomisia) va pre
găti propuneri pentru a facilita 
o difuzare mai liberă și mai 
largă de informații de orice na
tură. Procedînd astfel, ea va 
trebui să acorde o atenție deo
sebită :

a) îmbunătățirii difuzării in
formației vorbite, scrise, filmate, 
radiodifuzate și televizate ca și 
a accesului la această informa
ție, și extinderii schimbului de 
informații,

b) încurajării cooperării în 
aceste domenii ale informației 
pe bază de acorduri pe termen 
acurt sau lung.

c) îmbunătățirii condițiilor de 
exercitare a profesiunii lor pen
tru ziariștii unui stat partici
pant pe teritoriul unui alt stat 
participant.

3. — COOPERAREA ȘI SCHIM
BURILE ÎN DOMENIUL CUL
TURII

Comisia (subcomisia) va pre
găti propuneri in vederea lărgi- 

preciat în mod deosebit contri
buția delegației române la de* 
pășirea impasului ce periclita 
incheierea cu succes a consuli* 
tarilor. Reprezentantul Maltei, 
manifestindu-și satisfacția pentru 
formula convenită in urma pro
punerii t delegației noastre, a 
mulțumit pentru eforturile depu
se de România în vederea găsi
rii unei soluții general-accepta- 
bile in chestiunea participanți- 
lor și observatorilor la vîiioarea 
conferință general-europeană.

In ședință, s-a stabilit, prin 
tragere la sorți, ordinea în care 
miniștrii de externe ai țărilor 
participante vor prezida la lu
crările primei faze a conferin
ței. conform principiului rota
ției, înscris în regulile de pro
cedură.

Ordinea de zi a conferinței 
cuprinde următoarele patru 
puncte : probleme referitoare la 
securitatea în Europa ; coope
rarea în domeniile economiei, 
științei, tehnicii și mediului în

rii și îmbunătățirii cooperării și 
schimburilor în diverse domenii 
ale culturii și va indica com
ponentele și obiectivele unei 
dezvoltări coerente pe termen 
lung a acestor schimburi. în 
lucrările sale, ea va ține seama 
de rezultatele conferinței inter- 
guvernamentale asupra politici
lor culturale in Europa, ținută 
la Helsinki in iunie 1972. inclu
siv de conceptul lărgit de cul
tură. ale cărui linii mari au fost 
indicate de această conferință.

Comisia (subcomisia) va lua 
în mod deosebit in considera
ție :

a) extinderea relațiilor între 
instituții guvernamentale și or
ganizații neguvernamentale com
petente care se ocupă de pro
bleme culturale ;

b) promovarea unei cunoaș
teri reciproce și a unui acces 
mai complet in ceea ce privește 
realizările înregistrate in dome
niile literaturii, artei și în cele
lalte domenii de activitate cul
turală ;

c) îmbunătățirea posibilităților 
de contacte și schimburi în do
meniile mai sus menționate ;

d) extinderea oontactelor și a 
cooperării intre creatori și ani
matori in domeniul culturii ;

e) cercetarea comună a unor 
noi domenii și unor noi forme 
de co^^rare ; coo^rarea in 
studierea aspectelor sociale ale 
culturii ;

f) încurajarea unor forme de 
co^^rare culturală cum ar fi : 
manifestări internaționale în do
meniul artei, cinematografului, 
teatrului, muzicii, folclorului 
etc., târguri și expoziții de 
cărți, proiecte comune in 
domeniul salvgardării monu
mentelor și locurilor istorice, 
coproducția și schimbul de fil
me și de programe de radio și 
televiziune.

Comisia (subcomisia), atît 
timp cît va studia rolul state
lor în cooperarea în domeniul 
culturii, va ține seama de con
tribuția pe care minoritățile 
naționale sau culturile regiona
le ar putea s-o aducă în cadrul 
respectării principiilor mențio
nate mai sus.

4. — COOPERAREA ȘI SCHIM
BURILE ÎN DOMENIUL INVA- 
TAMlNTULUI

Comisia (subcomisia) va pre
găti propuneri pentru a ampli
fica cooperarea și schimburile 
în domeniile învățămîntului și 

Volta
g* • uSuperioara

• Situată în vestul continentului african 
intre Mali, Niger, Dahomey, Togo. Ghana 
și Coasta de Fildeș, Volta Superioară iși 
trage numele de la cele trei fluvii care o 
brăzdează de la nord spre sud : Volta 
Neagră, Volta Roșie și Volta Albă. întreaga 
suprafață a țării, * de * 274 200 kmp, cuprinde 
un vast podiș cu o înălțime variind între 
200 și 600 de metri, cu o vegetație specifică 
de savană. Clima țării este caracterizată 
prin două sezoane reci (15 noiembrie — 
15 februarie și 15 iunie — 15 septembrie) 
și două sezoane calde (15 februarie — 15 
iunie și 15 septembrie — 15 noiembrie), cu 
o perioadă de ploi relativ scurtă. Princi
palele orașe sînt Ouagadougou — capitala 
țârii, cu o populație de peste 100 000 locui
tori și Bobo — Dioulasso (67 000 locuitori), 
principalul centru economic. Populația 
Voltei Superioare numără 5 490 000 de lo
cuitori ce aparțin celor 36 de grupuri etnice 
existente. Dintre aceste grupuri cel mai 
numeros și totodată cel mai vechi este gru
pul mogsis (peste 2 milioane de locuitori).

• Asemeni multora din țările Africii. 
Volta Superioară a suferit o îndelungată 
dominație colonială, cu toate consecințele 
sale asupra nivelului de dezvoltare a țării. 
După proclamarea independenței, la 5 
august 1960, întreaga populație a țării aș
tepta transformări sociale-economice, tran
sformări care nu s-au produs timp de 5 
ani, perioadă în care guvernul țării a fost 
condus de p-esealntele Maurice Yameogo. 
Greva generală care a avut loc în decem
brie 1965, ca urmare a nemulțumirii popu
lației, a dus la căde—a guvernului lui 
Yameogo. Odată cu venirea la conducerea

conjurător ; cooperarea în do
meniile culturii, educației, al 
informațiilor, contactelor și în 
probleme umanitare ; urmările 
instituționale ale conferinței.

★
Conferința urmează să-și în

ceapă lucrările, în prima fază, 
la nivelul miniștrilor afacerilor 
externe — pe baza recomandă
rilor finale ale consultărilor — 
la 3 iulie 1973, ora 11,30, în ca
pitala Finlandei.

Participanții și-au manifestat 
satisfacția în legătură cu acor
dul realizat la reuniunea pre
gătitoare, apreciind că astfel 
s-au creat acele premise nece
sare. de natură să asigure suc
cesul Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

In încheierea ședinței, parti
cipanții și-au exprimat gratitu
dinea față de guvernul finlan
dez pentru condițiile create, 
pentru buna desfășurare a con
sultărilor. Președintele consul
tărilor, R. Totterman, a oferit 
apoi o cupă de șampanie în 
cinstea participanților.

științei, pe termen scurt sau 
lung. Aceste propuneri vor fi 
realizate pe plan bilateral sau 
multilateral, în funcție de do
rință, între statele participante 
și organismele neguvernamenta
le. Comisia (subcomisia) va lua 
în conssderare în mod deose
bit :

a) creșterea legăturilor dintre 
instituțiile de stat și organis
mele neguvernamentâle care se 
ocupă de problemele privind 
învățămîntul și știința ;

b) îmbunătățirea accesului, în 
condiții reciproc acceptabile, al 
studenților, caa-elon didactice 
și cercetătorilor din statele par
ticipante la instituțiile lor edu
cative, culturale și științifice 
respective ; o evaluare mai 
exactă a problemelor de com
parație și de echivalență între 
grade și diplome universitare ;

c) încurajarea studierii limbi
lor și civilizațiilor celorlalte po
poare în vederea creării con
dițiilor favorabile pentru lărgi
rea cunoașterii culturii fiecărei 
țări ;

d) schimburi de experiență 
cu privire la metodele de în- 
vățămînt în diferite domenii, 
inclusiv metodele care sint fo
losite in pregătirea adulților, 
și schimburi privind materialele 
de Invătămint.

Atunci and va studia rolul 
statelor în coo^rarea in dome
niul învățămîntului, comisia 
(subcomisia) va avea în vedere 
contribuția pe care minoritățile 
naționale sau culturile regionale 
ar putea să o aducă în cadrul 
respectării principiilor mențio
nate mai sus.

IV. URMĂRILE CONFERINȚEI

Pe baza progreselor realizate 
la conferință, comitetul de 
coordonare va examina proce
durile care s-ar putea dovedi 
necesare pentru a traduce ln 
viață hotăririle conferinței și 
per. tru a promova procesul de 
îmbunătățire a securității și de 
dezvoltare a cooperării în Eu
ropa. După ce va examina pro
puneri in acest scop, inclusiv 
în domeniul organizării, el va 
face toate recomandările pe 
care le va considera utile. Exa- 
minind urmările conferinței, 
comitetul va lua, de asemenea, 
în considerare contribuțiile 
care, potrivit lui. ar putea fi 
cerute organizațiilor internațio
nale existente.

țării a guvernului de militari condus de 
generalul Sangoule Lamizana a început 
o nouă etapă in dezvoltarea țârii. Au fost 
elaborate o serie de planuri vizînd lichi
darea moștenirii dominației coloniale, pu
nerea în xaloare a bogățiilor naturale și 
exploatarea intensivă a suprafețelor ara
bile.

• Economia Voltei Superioare este slab 
dezvi^^tată ca urmare a dezinteresului ma
nifestat de autorități in îndelungata pe
rioadă a dominației coloniale, dar și din 
cauza lipsei căilor de comunicație și a 
insuficientei puneri în valoare a resurselor 
țării. Marea majoritate a populației este 
alcătuită din agricultori și păstori. De a
ceea, principala preocupare a guvernului 
președintelui Lamizana este ace-a de a 
realiza o serie de obiective economice, 
întinse suprafețe din teritoriul ță-li sînt 
explorate de geologi pentru a se descoperi 
noi rezerve de minereuri. Unul dintre 
obiectivele in curs de realizare este pro
iectul numit „Tambao", după numele regiu
nii în care a fost descoperit un mare zăcă- 
mint de magneziu. Pentru valorificarea a
cestui zăcămînt, evaluat la peste 10 milioa
ne tone, s-a început construirea a două căi 
ferate, cu o lungime de 693 km și cu per
spective de extindere în țările vecine —

Mali și Niger. Alte proiecte prevăd con- 
tt-ulrea de fabrici textile și de întreprin
deri pentru p-eluc-area industrială a pro
duselor agricole. Eforturi însemnate se fac 
pentru lichidarea analfabetismului, pentru 
p-egăti-ea de cadre cu o calificare pro
fesională, pentru dezvoltarea rețelei medico- 
saniiare.

• Pe plan extern. Republica Volta Su
perioară promovează o politică de adîncire 
a colaborării interafricane, de dezvoltare 
a relațiilor cu toate statele lumii. Guver
nul Republicii Socialiste România a recu
noscut noul stat independent Volta Supe
rioară, încă din primele zile ale existenței 
acestuia. Intre cele două țări s-au stabilit 
relații diplomatice la rang de ambasadă. 
In toamna anului 1970 a fost semnat primul 
acord comercial dintre România și Volta 
Superioară, menit să contribuie la * dezvol
tarea relațiilor economice pe o bază reciproc 
avantajoasă.

Viziita pe care o va întreprind? în țara 
noastră președintele Republicii Volta Supe
rioară, Sangoule Lamizana, va deschide noi 
perspective favorabile pentru aaînci-ea 
prieteniei popoarelor noastre, a colaborării 
dintre cele două țâri.

R.T.

CARACAS 8 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Vene
zuela, dr. Rafael Caldera, a 
primit pe profesorii partici- 
panți la cursurile organizate 
de Universitatea Centrală din 
Caracas, cu tema „Investigația 
istorică și probleme de istorie 
contemporană în țările socia
liste". Cu acest prilej, prof, 
dr. Paul Alexandru Georges
cu a transmis președintelui 
Rafael Caldera un mesaj de 
salut din partea Universității 
București, exprimînd stima și 
prețuirea oamenilor de cultu
ră din România pentru reali

CONVORBIRE 
KOHL-BAHR

Agenția ADN anunță eă 
Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., și Egon Bahr, ministru 
cu însărcinări speciale al R.F.G., 
au avut, la 8 iunie, la Berlin, 
o convorbire în probleme de 
Interes comun. Ei au convenit 
ca la 20 iunie la Bonn să se 
facă schimbul de note prevăzut 
cu privire la intrarea în vigoare 
a Tratatului asupra bazelor 
relațiilor dintre Republica De
mocrată Germană și Republica 
Federală Germania în cazul în 
care Camera Populară a R.D.G. 
Iși va da aprobarea pentru acest 
tratat la 13 iunie. Prin aceasta, 
tratatul va intra în vigoare la 
21 iunie 1973.

în același timp, cele două 
părți s-au informat asupra da
tei prezentării de către R.D.G. 
și R.F.G. a cererii de primire 
în Organizația Națiunilor Unite.

• COMISIA PENTRU PRO
BLEMELE EXTERNE a Came
rei Reprezentanților a S.U.A. a 
adoptat un proiect de lege prin 
care președintele Statelor Unite 
este obligat să obțină asentimen
tul Congresului pentru a angaja 
forțele militare americane fn- 
tr-un conflict extern.

Proiectul de lege a fost remis 
spre dezbatere în plenul Came
rei Reprezentanților.

Dezacorduri 
franco-americane 

în probleme monetare
Sesiunea Consiliului ministerial al Organizației pentru Coope

rarea Economică și Dezvoltare (O.E.C.D,) și conferința banche
rilor occcdentali, ambele desfășurate la Paris, au evidențiat 
opoziția pregnantă dintre tezele monetare franceze și cele sus
ținute de S.U.A., relevă într-un comMtariu agenția FRANCE 
PRESSE.

Reprezentanții Franței au 
cerut cu insistență ca S.U.A. să 
intervină pe piețele de schimb 
pentru a susține dolarul, al cărui 
curs, în comparație cu majo
ritatea monedelor vest-europene, 
a înregistrat o scădere con
stantă. Ministrul francez al 
economiei și finanțelor, Valery 
G^card d’Estaing, a reafirmat 
tezele franceze în legătură cu 
preconizata reformă a sistemu
lui monetar occidental, potrivit 
cărora ar urma să fie statuate 
în primul rînd revenirea la o 
convertibilitate generală a mo
nedelor și la ratele de schimb 
fixe, în limite precise ale aces
tora.

Replicînd propunerilor minis
trului francez, delegații ameri
cani prezenți la reuniunile de 
la Paris au dec'arat că ei nu 
consideră necesar ca S.U.A. să 
intervină pentru susținerea 
cursului dolarului. în interven
ția sa ministrul de finanțe al
S.U.A., George Schultz, s-a pro
nunțat pentru flexibilitatea 
cu-suIuI de schimb al monede
lor.

Pe de altă parte, ministrul a
merican a căutat să prezinte, 

zările științifice și artistice ale 
poporului venezuelean. Mulțu
mind pentru mesaj, președin
tele Caldera a subliniat nece
sitatea colaborării multilate
rale dintre state și a declarat 
câ VIZITA PE CARE 
PREȘEDINTELE CONSILIU
LUI DE STAT, ’NICOLAE 
CEAUȘESCU, O VA FACE ÎN 
VENEZUELA VA MARCA 
UN MOMENT DEOSEBIT DE 
IMPORTANT PE CALEA 
DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR 
DE COLABORARE ȘI PRIE
TENIE DINTRE CELE DOUĂ 
ȚÂRI.

Președintele 
Pompidou 
vo vizita. 
Pekinul

în cursul ceremoniei de 
prezentare a scrisorilor de a
creditare a noului ambasador 
al Republicii Populare Chi
neze la Paris, președintele 
Franței. Georges Pompidou, 
a confirmat intenția sa de a 
efectua în luna septembrie o 
vizită oficială la Pekin. Ei a 
precizat că nimic nu s-a 
schimbat în proiectele sale 
șl că la invitația conducă
torilor chinezi va efectua o 
vizită în China, vizita care 
va constitui — după opinia 
sa — dovada „voinței co
mune" a ambelor țări „de a 
merge înainte respectând pe 
deplin identitățile naționale", 
transmite agenția France, 
Pre^e. „între țări cum sînt 
Franța și China, între cele 
două popoare ale noastre, 
trebuie să existe întotdea
una loc pentru noi progrese. 
Tocmai în acest spirit vom 
avea plăcerea să-1 nrimirri în 
următoarele zile in vizită o
ficială pe ministrul afaceri
lor externe al Chinei, cu care 
voi fi fericit să mă întrețin 
personal".

după cum scrie agenția FRAN
CE PRESSE, o imagine mai con
ciliantă a poziției S.U.A., ară- 
tînd că viitoarele negocieri mo
netare ar trebui «ă se desfășoa
re pe baza „avantajului mutu
al și al reciprocității globale", 
ceea ce este interpretat drept o 
încercare de a veni în Intîmpi- 
narea cererilor vest-europene.

• LA HOUSTON S-A ANUN
ȚAT că în urma deblocării execu
tate joi, în cursul ieșirii in spațiu 
de către astronauți, panoul solar 
rămas intact s-a desfășurat in 
întregime și furnizează în pre
zent aproximativ 2 000 wați. Se 
precizează că în condițiile sta
bilirii celei mai bune poziții in 
raport cu Soarele, cantitatea de 
energie elect-ică furnizată de 
panou poate să crească pînă la 
3 000 de wați. S-a creat, astfel, 
posibilitatea -espectă-ii în între
gime a programului de cercetări 
științifice prevăzute în misiunii* 
celor trei echipaje.
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