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general Sangoule Lamizana
Vineri dimineața s-a încheiat 

vizita oficială pe care președin
tele Republicii Volta Superioară, 
generalul Sangoule Lamizana, a 
întreprins-o în țara noastră, la 
invitația președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu.

întilnirile și convorbirile din
tre șeful statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Sangoule Lamizana, 
care au prilejuit un dialog-fruc
tuos, ale cărui rezultate își gă
sesc finalitatea în Declarația 
solemnă comună și alte docu
mente de o deosebită impor
tanță, se înscriu ca un moment 
de mare însemnătate pentru re
lațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Vol
ta Superioară, pentru 
colaborării și prieteniei 
cele două popoare.

Sub semnul acestei 
reciproce de a promova și in
tensifica raporturi multiple în
tre cele două popoare a avut 
loc ceremonia plecării președin
telui Sangoule Lamizana.

De la reședința oficială, pre
ședintele Voltei Superioare a 
fost condus la aeroport de pre
ședintele Consiliului *de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

Pe aeroportul Otopeni au fost 
arborate, cu acest prilej, drape
lele de stat ale României și 
Voltei Superioare, iar deasupra 
salonului oficial se aflau por
tretele celor doi președinți ; pe 
mari pancarte erau înscrise ură
rile „Să se dezvolte și să se 
întărească prietenia dintre po
poarele Republicii Socialiste 
România și Republicii Volta 
Superioară „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare

Garda militară prezintă 
onorul președinților Nicolae 
Ceaușescu și Sangoule Lamiza
na. Se intonează, apoi, imnurile 
de stat al Voltei Superioare și 
României, în timp ce sint trase 
21 de salve de artilerie. Cei doi 
șefi de stat trec în revistă garda 
de onoare, după care președin
tele Sangoule Lamizana î.și ia 
rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și de la persoa
nele oficiale române aflate pe 
aeroport.

Mii de bucureșteni fac o caldă 
manifestare șefilor celor două 
sate. Ei exprimă, in același 
timp, deplina aprobare pentru 
activitatea neobosită a conducă
torului partidului și 
nostru, pusă în slujba interese
lor naționale, a păcii și ințele- 
gerii intre popoare.

Cei doi președinți răspund cu 
cordialitate acestor manifestări 
de simpatie.

La scara avionului, președin
tele Sangoule Lamizana și per
soanele oficiale care l-au înso
țit în vizita în România își iau

rămas bun de la Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri. Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe. Bu
jor Almășan, ministrul minelor,

petrolului și geologiei. Alexan
dru Lăzâreanu, ambasadorul 
României la Ouagadougou.

Luindu-și la revedere de 
președinți 
generalul 
mulțumit 
prietenia

la
de Nicolae Ceaușescu, 
Sangoule Lamizana a 
cu căldură pentru 

cu care a fost incon-

în pagina a 2-a

statului

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
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jurat, a exprimat dorința de a 
reintilni pe pămintul țării sale 
pe șeful statului român.

Adresind oaspetelui urarea de 
drum bun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a asigurat că aș
teaptă cu multă plăcere să vi
ziteze Republica Volta Superi
oară.

Vineri, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a primit pe McKinley 
A. Deshield, secretar general al 
partidului „The True Whig 
Party- din Liberia, care face o 
vizită prietenească în Republi
ca Socialistă România, la invi
tația C.C. al P.C.R.

Au fost de față tovarășii Emil 
IDrâgănescu, membru al Com;- 
I tetului Executiv al C.C. a] 
! P.C.R., si Ștefan Andrei, secre- 
țtar al C.C. al P.C.R.
/ Cu acest prilej, reprezentan
I tul partidului „The True Whig 
, Party- a înmînat tovarășului 
> Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
| partea președintelui partidului 
'„The True Whig Party", W. R.
• Tolbert Jr. — președinte al Re- 
j publicii Liberia. în mesaj, pre- 
’ ședinteie Tolbert dă expresie 
| sentimentelor sale de prietenie

și bunăvoință și transmite salu
tările sale călduroase, cordiale 
| secretarului general ai P.C.R., 
. poporului român și Partidului 
Comunist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, în nume-

* ie sâu_ personal aiL.jspnducerii 
■ P.C.R.' un cald și prietenesc

mesa.i de salut președintelui 
partidului „The True Whig 
Party", șeful statului liberian 
— W. R. Tolbert Jr., iar po
porului liberian, succes în dez
voltarea economică și socială 
oe calea progresului și bunăstă 
rii.

împărtășind impresiile din 
timpul vizitei sale în România, 
oaspetele a dat o înaltă prețui
re realizărilor obținute de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R.. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în opera de edifica-

re a unei vieți noi, în ridicarea 
s:andardului de viață al oame
nilor muncii, a formulat apre
cieri călduroase cu privire la 
activitatea intensă desfășurata 
de România pe arena interna
țională pentru pace, înțeleger» 
și cooperare între națiuni, pen 
tru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpinul des
tinelor sale.

în acest context. McKinley A 
Deshield a transmis poporului 
român felicitări călduroase cu 
ocazia sărbătoririi celei de-a 
25-a aniversări a naționalizării 
principalelor mijloace de pro
ducție industrială in România.

In cursul întrevederii, s-a 
exprima: dorința comună de a 
continua și dezvolta contactele 
la diferite niveluri, de a extin
de și accelera colaborarea reci
proc avantajoasă dintre Româ
nia si Liberia pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii, pe baza 
principiilor egalității în drep
turi. respectării independenței 
și suveranității naționale, a ne- 
amestecului în treburile interne.

S-a subliniat necesitatea unei 
strln.se colaborări între, cele 
două state în viața internațio
nală pentru lichidarea definiti
vă a colonialismului și rasismu
lui, pentru depășirea decalaje
lor care separă țările în 
curs de dezvoltare de cele avan
sate din punct de vedere eco
nomic. pentru stingerea foca
relor de încordare, pentru pro
movarea unei politici noi și în
lăturarea vechii politici imperi
aliste de forță, dictat și agresiu
ne, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte, mai bune.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, vineri după-amiază, dele
gația oficială de ziariști din 
Republica Federală Germania, 
care 
tare

La 
față _ ___  _______, _______
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Ion Mărginea- 
nu, director general al Agen
ției Române de Presă.

Cu acest prilej, tovarășul* 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu ziariștii : Heinz 
Schewe, corespondent la Viena 
al ziarului „Die Welt", Peter 
O. Ebel, șeful secției externe a 
revistei „Stern", Siegmăr 
Schelling, șeful secției politice 
a revistei „Welt am Sonntag", 
Cristian Schone. adjunct al șe
fului secției politice a ziarului 
„Frankfurter Rundschau". Lo
thar Labusch, redactor respon
sabil al ziarului „Kolner Stadt- 
Anzeiger", Thomas Metz, redac
tor pentru probleme economice 
internaționale la revista „Wirt
schaftswoche", Nicolaus Prede,

face o vizită de documen- 
în țara noastră.
întrevedere au fost de 
Cornel Burtică, membru

redactor de politică externă la 
Agenția D.P.A., Dirk Reinartz, 
fotoreporter la revista Stern", 
Bruno Szobczak, corespondent 
al Agenției D.P.A. acreditat la 
București.

Răspunzînd întrebărilor ce 
l-au fost adresate de oaspeți, 
președintele Consiliului de Stat 
a relevat unele aspecte ale 
dezvoltării economice și sociale 
a României, a expus poziția ță
rii noastre într-o serie de pro
bleme ale ‘ vieții internaționale, 
îndeosebi ale securității și coo
perării pe continentul euro
pean.

în cursul întrevederii, șeful 
statului român a subliniat evo
luția pozitivă a relațiilor de co
laborare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Federală Germania. In acest ca
dru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că așteaptă 
cu plăcere vizita în R.F. Ger
mania, exprimîndu-și convin
gerea că ea va marca un mo
ment important în dezvoltarea 
raporturilor româno—vest-ger- 
mane, va contribui la extin
derea conlucrării multilaterale 
dintre cele două țări și popoa
re, va servi, totodată, cauzei 
păcii, destinderii, înțelegerii și 
cooperării în Europa și în în
treaga lume.

• Ziariștii Karl Neuman și 
Cristian Schmidt -Hâuer 
din Republica Federală 
Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
c-A Socialiste România, a primit, 
vineri dimineața, pe 
Karl Neuman, șeful 
din Viena al Televiziunii I 
(A.R.D.), si Cristian Schmidt- 
Hăuer. corespondent la 
al Radiodifuziunii din 
Germania.

La primire au fost de

ziariștii 
biroului

Vîeiia 
R. F.

față

tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu a accrdat 
interviuri pentru Televiziunea I 
(A R.D.) și posturile de radio 
..Westdeustscher Rundfunk" din 
R.F. Germania.

• Ambasadorul 
Africa Centrală

Vineri, 15 iunie. 
Consiliului de Stat 
cil Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Alberto Sato, ambasadorul Re
publicii Africa Centrală la 
București.

La itA--vedere a participat 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Ambasadorul a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din’ partea 
președintelui Republicii Africa

președintele 
al Republi-

Republicii

CentraM, general Jâan Bedel 
Bokassa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rîndul său, cele 
mai bune urări președintelui 
Jean Bedel Bokassa.

în continuare, a avut loc o 
convorbire cordială, în cadrul 
căreia au fost abordate proble
me ale dezvoltării relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări 
și popoare.

DECLARAȚIA COMUNICATUL
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Astăzi, în jurul orei 10,30 
posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect din Piața Palatului Re
publicii Adunarea populară 
organizată cu prilejul ani
versării a 125 de ani de la 
Revoluția burghezo-democra- 

tică din 1848 și a unui sfert 
de veac de la naționalizarea 
principalelor mijloace de 
producție.

Mesajul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar general al Partidului Comunist
Român, adresat participanților

LUNI DECISIVE

INTR-UN AN DECISIV
Lunile acestea de vară sint 

decisive pentru îndeplinirea 
planului pe anul 1973. O spun 
conducătorii de întreprinderi 
sau de mari șantiere, preconi- 
zînd, în consec.nță, măsurile 
tehnice și organizatorice ce se 
impun, o afirmă mase largi de 
oameni ai muncii care ridică 
pe un plan superior activitatea 
productivă în vederea infăptui- 
rii obiectivelor stabilite pentru 
această perioadă. Afirmația este 
pe deplin îndreptățită. Intr-ade
văr, obiectivele cu care se con
fruntă economia noastră în lu
nile de vară sint deosebite, iar 
de modul în care vor fi înfăp
tuite depinde într-o măsură ho- 
tărîtoare configurația bilanțului 
pe care-1 vom încheia la 31 de
cembrie.

De ce decisive ? Pentru că, în 
industrie, și nu numai în această 
ramură, planul de dezvoltare 
este superior dimensionat față 
de perioada imediat anterioara, 
Atît sub aspect cantitativ 
mai ales calitativ. Această 
mensionare este de altfel 
mala, ea decurgînd firesc 
legitățile ce guvernează 
dezvoltare economică.

E o perioadă decisivă, pentru 
că pe șantierele de construcții 
activitatea cunoaște în aceste 
luni punctele cele mai fierbinți, 
cotele de vîrf. Este binecunoscu
tă amploarea programului de 
investiții prevăzut pentru cel 
de-al treilea an al cincinalului. 
Numeroase capacități de produc
ție au termen de punere în 
funcțiune în această perioadă, 
iar producția lor este inclusă 
în' planul de stat. Or. intrarea 
acestor capacități in funcțiune 
cu o săptămînă sau mai multe

înainte de termenele planificate 
ar avea o înrîurire extrem de 
pozitivă asupra întregii activi
tăți economice, după cum orice 
întîrzierc poate avea con
secințe greu de determinat a- 
cum. Alte obiective au terme
ne mai îndepărtate, dar lucră
rile care se execută acum, mai 
ales ritrnul și calitatea lor, sînt 
de importanță capitală pentru 
respectarea sau scurtarea

cit 
di- 

nor- 
din 

orice
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rioadei planificate de edificare. 
In sfîrșit, la multe capacități a- 
cum încep lucrările, iar propria 
experiență ne demonstrează ce 
mare însemnătate pentru evo
luția viitoare a lucrărilor are 
un demaraj bun.

De prisos să mai insistăm pe 
caracterul decisiv a) 
luni pentru producția 
lă a țării. Practic, acum se ho
tărăște soarta recoltei din acest 
an.

în această etapă am și in
trat și sint destule semne care

acestor 
agrico-

ne întăresc convingerea că ea 
va fi parcursă cu succes. Cel 
puțin două argumente pot fi a- 
duse în sprijinul acestei afir
mații.

Primul, 
cinci luni 
te bune, . 
Planul producției globale indus
triale aferent acestei 
a lost realizat cu o 
care unele surse o 
circa un miliard de 
de menționat mi se 
că rezultatele cele 
ficative au fost obținute la pro
dusele principale care condițio
nează programul neîntrerupt al 
economiei, la fontă, oțel, alumi
niu, la motoare electrice și mij
loace de automatizare, la mașini 
și utilaje tehnologice, la multe 
alte bunuri de primă însemnă
tate economică. Față de perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut economia României în
registrează o creștere impresio
nantă, de 14,9 la sută. Este 
cel mai ridicat ritm de dezvol
tare consemnat, la noi, în acest 
cincinal și printre extrem de 
puținele înregistrate, in prima 
parte a anului 1973, in lume. A- 
cest ritm face dovada unei ro- 
busteți economice deosebite, a 
unui rar dinamism. Mai mult. 
Aceste rezultate demonstrează, 
prin forța de convingere a fap
tului împlinit, că sarcinile eco
nomice stabilite pentru cel de-al 
treilea an al cincinalului — su
perioare prevederilor inițiale 
de plan — au fost dimensionate

Am încheiat primele 
ale anului cu rezulta- 
pe alocuri, excelente.

perioade 
depășire pe 
cifrează la 
lei. Demn 
pare faptul 
mai semni-

VASILE BABAC

(Continuare in pag. a ll-a)
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CAMPANIA
AGRICOLĂ

• URGENTELE DIN AGRICULTURA, LA ÎNTREȚINEREA CUL
TURILOR Șl RECOLTAT, ASA CUM LE EVIDENȚIAZĂ RAIDUL 

NOSTRU PRIN TREI JUDEȚE.

(în pag. a 7-a)

• UN GRUPAJ DESPRE ÎNDATORIRILE ACTIVISTULUI U.T.C. 
DE LA SATE IN ACESTE ZILE PREȚIOASE PENTRU RECOLTA

(In pag. a 4-a)
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ȘCOALA
de ACULIN CAZACU

Așadar, populația țârii noastre adaugă, la vîrsta ei școlară, 
încă un an. „Stocul de învățămint" al României socialiste în
registrează plusuri care se traduc, dincolo de concizia cifrei 
și tabelului, în cuante de lumină, acumulate și deschise în 
evantai peste țară, ca argumente ale ridicării noastre pe noi 
trepte de progres cultural. Un singur an școlar adăugat lan
țului cunoașterii este un mare ciștig, o nouă galerie în minele 
de aur cenușiu pornit spre lumina zilei, însumind forțe care 
așteaptă să acționeze pîrghii ale sporului și creației.

în zilele acestea, școlile de toate gradele sint traversate de 
un freamăt aparte, predominat de optimism și încredere. Am 
văzut, în licee, revitalizîndu-se frumoase tradiții adolescentine, 
am simțit în acel intens moment al stringerii de mină finale 
și în tremurai palmelor care țineau panglica plină de auto
grafe, manifestarea unei nevoi de descărcare a energiilor,

(Continuare în pag. a Vil-a)

la Festivalul național de la Veneția
al ziarului L’Unită“

Dragi tovarăși,
Dragi prieteni.

Cu prilejul Festivalului de la Veneția al zia 
rului „L’Lnita", îmi este deosebit de plăcut să 
vă transmit, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al poporului ro
mân și al meu personal, un călduros salut și 
urările^ noastre de succes deplin acestei tradițio
nale sărbători a presei comuniste din Italia.

Amploarea manifestărilor pe care le prileju
iește întregul festival ilustrează forța organi
zatorică și popularitatea de care se bucură Parti
dul Comunist Italian, sentimentele de dragoste 
și prețuire cu care este înconjurat de masele 
largi ale poporului. Sărbătorirea ziarului 
„L Unită" se înscrie astfel ca o puternică mani
festare populară a adeziunii față de lupta și 
idealurile comuniștilor italieni.

Doresc să exprim, la această sărbătoare a 
voastră, dragi tovarăși și prieteni, stima și so
lidaritatea comuniștilor români, ale întregului 
nostru popor față de Partidul Comunist Italian, 
față de prestigioasa sa activitate consacrată slu
jirii intereselor clasei muncitoare și poporului 
italian, cauzei păcii .și progresului în lume.

Este un motiv de reală satisfacție pentru noi 
faptul că legăturile de solidaritate și colaborare 
tovărășească dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian s-au dezvoltat și s-au 
întărit continuu pe temelia trainică a marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, a 
respectului și încrederii reciproce. Cu deosebită 
plăcere îmi amintesc de întilnirile și convorbi
rile avute în decursul ultimilor ani cu tovarășii 
Luigi Longo și Enrico Berlinguer, care au con
stituit prilejuri fericite de schimburi de idei și 
experiență, de conlucrare fructuoasă pentru dez
voltarea raporturilor frățești dintre partidele 
noastre, in deplină concordanță atît cu interesele 
bilaterale, cit și ale cauzei generale a unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Desigur, un factor stimulator al acestor legături 
este faptul că ele înfloresc pe solul fertil al tra
diționalelor relații prietenești româno-italiene. 
Prietenia popoarelor este unul dintre cele mai 
nobile sentimente caracteristice societății uma
ne, și putem constata cu bucurie că mileniile 
istoriei au conferit valori noi legăturilor de o- 
rigine. de limbă și cultură dintre popoarele noas
tre latine. Am convingerea că recenta vizită pe 
care am avut plăcerea să o fac în Italia, con
vorbirile pe care le-am purtat cu președintele

Republicii Italiene, cu 
documentele semnate — 
rația solemnă comună și ____
economică pe termen lung —, întilnirile enioțio-

membri ai guvernului, 
in primul rînd, Decla- 
Acordul de colaborare 

nante cu oamenii muncii din citeva orașe și mari 
întreprinderi ilaliene vor întări și mai mult 
aceste tradiționale legături, vor situa pe un plan 
superior relațiile de colaborare dintre Romani? 
și Italia, spre binele reciproc a| celor două 
popoare și pentru consolidarea păcii in lume.

în spiritul deplinei concordanțe între princi
piile politicii sale interne și externe. Republica 
Socialistă Romania întărește continuu prietenia 
și colaborarea cu toate tarile socialiste, promo
vează relații largi cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de sistem social, militind 
activ pentru sprijinirea .și întărirea cursului po
zitiv, îndreptat spre înțelegere și conlucrare 
pașnică intre popoare, spre destindere șj pace, 
ce se conturează astăzi in viața internațională. 
Situăm în mod ferm la baza relațiilor noastre cu 
celelalte state principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectării independenței si suverani
tății naționale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, ale renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, convinși că 
numai pe această bază se pot clădi raporturi 
trainice intre popoare, se poate edifica un cli
mat de pace și conlucrare fructuoasă între toate 
națiunile lumii.

România a salutat cu satisfacție rezultatele 
lucrărilor pregătitoare de ja Helsinki și convo
carea, la iulie, a conferinței general-europene 
și este liotărîtă să facă și în viitor totul pentru 
reușita acestei conferințe, pentru instaurarea 
unor relații noi intre toate statele de pe conti
nent, care să ofere fiecărui popor garanția de
plină că nu va fi victima vreunei agresiuni, că 
se va putea dezvolta liber și independent, po
trivit propriilor sale interese și aspirații.

Dorind deplină reușită festivalului, îmi ex
prim speranța că participarea României la a- 
ceastă frumoasă manifestare va contribui |a 
adîncirea cunoașterii reciproce dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Italian 
și. in același timp, la continua întărire a priete
niei și colaborării româno-italiene, în folosul de
plin al ambelor popoare, al cauzei generale a 
înțelegerii și colaborării rodnice între națiuni, a 
securității și păcii in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU

strln.se
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încheierea vizitei președintelui Republicii Volta Superioară LUNI
DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ

a Republicii Socialiste România si a Republicii Volta Superioară
Republica Socialiști România 

și Republica Volta Superioară,
Lulnd în considerație relațiile 

Întemeiate pe stimă reciprocă șl 
prietenie statornicite intre po
porul român și poporul voltez,

Dorind sâ extindă In conti
nuare raporturile prietenești de 
înțelegere și colahorare recipro
că între cele două țări, pe baza 
dreptului internațional gî a jus
tiției,

Hotărîte să sporească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii, progresului și securită
ții internaționale, la dezvoltarea 
cooperării dintre toate statele,

Reafirmînd atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă dorința popoarelor de 
a trăi in pace unul eu altul, 
într-un spirit de bună vecină
tate și de a dezvolta relații a- 
micale între toate națiunile.

Conștiente de râspund»rea 
care revine tuturor statelor, 
mici, mijlocii sau mari, pentru 
instaurarea unui climat de pace, 
securitate și cooperare în lume 
Si pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești între toate țările, 
indiferent de sistemul lor poli
tic. economic și social sau de 
nivelul lor de dezvoltare,

Reamintind că toate statele, 
fără discriminare, au dreptul șl 
îndatorirea de a participa activ 
la examinarea și soluționarea 
problemelor internaționale de 
interes comun,

Reafirmînd deplina lor con
vingere că pacea și securitatea 
internațională trebuie să se ba
zeze pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărui stat la exis
tență, libertate, suveranitate și 
independență națională, la pace 
și securitate, a dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî liber soarta, fără nici 
un fel de amestec, constrlngere 
sau presiune din afară,

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială in Republica 

Socialistă România a președintelui 
Republicii Volta Superioară, 
general Sangoule Lamizana

La Invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Volta Superioara, genera. 
Sangoule Lamizana. a făcut c 
vizită oficială In România intre 
11 și 15 iunie 1973.

Președintele Republicii Volta 
Superioară și personalitățile 
care l-au Însoțit au vizita', in 
timpul șederii lor în România, 
obiective industriale, agricole și 
social-culturale din București, 
Pitești și Brașov.

Pe întreg parcursul vizitei, 
oaspeții voltezi s-au bucurat de 
o primire călduroasă, pknă de 
afecțiune și ospitalitate, expre
sie a sentimentelor de știmă si 
prietenie care animă reciproc 
cele două țari și popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceausescu, a 
avut convorbiri oficiale cu pre
ședintele Republicii Volta Su
perioară, general Sangoule La
mizana, Ia care au participat :

Din partea română : Emil Drâ- 
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Aimășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Angelo Micukscu, ministrul a- 
griculturii. industriei alimentare 
și apelor, Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Consiliului 
de Stat, Alexandru Lăzâreanu, 
ambasadorul României in Volta 
Superioară, Constantin Stanciu, 
adjunct a] ministrului comerțu
lui exterior, Lucian Petrescu, 
director in Ministerul Afacerilor 
Externe, Nicolae Moldovanu, 
director în Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei.

Din partea volteză : Dr. Joseph 
Conomhc, ministrul afacerilor 
externe, Tiemoko Marc Garan- 
go, ministrul finanțelor și co
merțului, Felix Tiemtaraboum, 
ministrul tineretului și sportului, 
Pierre llboudo. ambasadorul 
Voltei Superioare in România, 
Gregoire Nana, deputat in Adu
narea Națională, Francois Se- 
kone, directorul afacerilor po
litice in Ministerul Afacerilor 
Externe, Philippe Ouedraogo, 
directorul geologiei și minelor, 
Sogbe Simon Some, consilier 
tehnic în Ministerul Planului, 
Jean Baptiste llboudo, consilier 
In Ministerul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
ds sinceră prietenie și deplină 
înțslegere, cei doi președinți 
s-au informat reciproc asupra 
procesului de dezvoltare econo
mică și socială din cele două 
țări, au analizat stadiul actual 
Si perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale șî au făcut 
un șchjmb de păreri cu privire 

Ho țări te să acorde și în viitor 
sprijinul politic, material și mo
ral necesar țărilor care au pă
șit pe calea independenței eco
nomice și dezvoltării. precum 
și mișcărilor de eliberare națio
nală ale popoarelor aflate încă 
sub dominație străină.

Subliniind necesitatea apli
cării stricte a Declarației asu
pra acordării independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, a- 
doptată de Adunarea Generală 
a O.N.U. la 14 decembrie 1960 
(nr. 1514/XV) și condamnmd cu 
hotărîre orice acțiune care s-ar 
opune transpunerii în viață a 
acestei Declarații în ansamblul 
prevederilor sale,

Lulnd act cu satisfacție de 
recunoașterea de către Aduna
rea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, ka cea de-a 
XXVlI-a sesiune a sa. a mișcă
rilor de eliberare națională din 
teritoriile aflate sub dominația 
portugheză ca singurele repre
zentante legitime ale popoarelor 
respective.

Afirmlnd hotăcîrea lor fermă 
de a-și aduce in continuare 
contribuția la lupta împotriva 
colonialismului $i neocolonialia- 
mului. sub orice formă *-ar 
manifesta, ca împotriva apart
heidului și a discriminării ra
siale,

Hotirîte să contribuie activ 
la eforturile generale pentru 
crearea condițiilor de pace și 
securitate în Europa, Africa și 
în întreaga lume,

Reafirmînd. ca țări în curs 
de dezvoltare, dreptul suveran 
al fiecărui stat la utilizarea re
surselor și bogățiilor naționale 
In interesul său propriu si ne
cesitatea sporirii eforturilor pe 
plan național și internațional, 
peniru a se asigura un progres 
mal rapid al economiilor tu
turor țărilor în curs de dezvol

La problemele internaționale de 
interes comun.

Partea români a exprimat În
treaga aa considerație pentru 
realizările dobfndite de Repu
blica Volta Superioară In lupta 
sa pentru apărarea și consoli
darea independenței politice și 
economice, pentru lichidarea »e- 
c he’eter coloeialiamului și sub- 
dezvoltiriu pentru valori fie area 
detun! a bogățiilor sale națio- 
na'.e. centru îmbunătățirea con- 
diț :ior economice, culturale și 
s -^le ale poporului voltez.

Partea voite2ă a dat o înaltă 
larericre succeselor remarcabile 
-hț'r.ute de poporul român în 
opera de edificare a societății 
4, ‘_a..ste, de creare a unei eco- 
2 wr. . avansate si a unei cui- 
•. jr; .moderne, de -idicare a ni- 
• -U/Ji do -iață. Ea a acordat, 
de asmeiMi, £ înaltă apreciere 
peiit! externe a României, 
=c! darită;ii «; sprijinului con- 
5 . er.t acordat mișcărilor de
e!'r**îte națională și tinerelor 
•tate africane -.n lupt» lor dreap- 
*4 pentru independență și pro
gresul lor economic și social.

Animați de dorința de a răs
punde aspirațiilor de pace și în
țelegere ale popoarelor român 
si ••citez si de a dezvolta. in 
continuare, raporturile dintre 
cele două state, președintele 
Consiliului de Stgt al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, și președintele Repu
blicii Volta Superioară, general 
Sangoule Lamizana, *u semnat 
o Declarație solemnă comună 
privind principiile ce trebuie sâ 
guverneze relațiile bilaterale, 
precum și relațiile cu toate ce
lelalte state.

EI au exprimat convingerea câ 
pentru realizarea destinderii (1 
asigurarea păcii în lume asta 
imperios necesar ca toata ttatele 
să respecte principiile procla
mate in această Declarație.

Analizind relațiile româno-vol- 
teze, cele tteuă părți au constatai 
cu satisfacție că acestea, deși se 
află la Începuturile lor. au po
sibilitatea să se dezvolte con
tinuu, In folosul reciproc al ce
lor două țări șl popoare, al păcii 
și Înțelegerii internaționale.

Cele două părți și-au expri
mat hotărîrea lor fermă de a 
acționa pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a coo
perării economice, tehnice, cul
turale și științifice, pe hize re
ciproc avantajoase.

Totodată, ele au convenit să 
intensifice contactele la toate 
nivelurile, să facă aehlmb de 
delegații și experțl în diverse 
domenii pentru concretizarea a 
noi posibilități de cooperare.

Pentru dezvoltarea schimburi
lor economice bilaterale s-a 
convenit ea părțile iă acționeze 

tare, indiferent de or îndoirea 
lor socială sau zona geografică 
din care fac parte, in scopul 
eliminării decalajului dintre 
ele și țările dezvoltate.

Convinse de necesitatea de 
a trece la măsuri efective de 
încetare a curse. înarmărilor 
și de dezarmare generală, in
clusiv măsuri parțiale de de
zangajare militară si dezarmare 
In Europa ți în alte părți ale 
lumii, cum sînt : retragerea 
trupelor de pe teritoriile străine, 
desființarea bazelor militare, 
crearea de zone denuclearizate.

Afirmlnd dreptul tuturor sta
telor la dezvoltare economică, 
socială si culturală indepen
dentă. dreptul de a participa 
la cooperarea internațională și 
de a avea acces neatingherit la 
cuceririle științei și tehnicii 
moderne,

I. Proclamă voința lor co
mună t

d« a lărgi ți adinei relațiile 
lor prietenești sf de coooerare 
In domeniile politic, economic, 
științific, tehnologic. -ulrural- 
artistic, turistic și uman :

de a dezvolta, pe baze reci
proc avantajoase. colaborarea 
economică în multiple domenii 
ți de a extinde schimburile co
merciale, perfectionlnd meto
dele și instrumentele desfășu
rării acestora :

de a facilita dezvoltarea 
schimburilor si a perfecționa 
cooperarea in domeniile învă- 
țămintuiui. științei, culturii, ar
telor și sportuhrt.

II. Proclamă voința kw co
mună de a fundament! relații’* 
dintre ele, precum si ca toate 
c elelal t e s tate., pe u rmâto arele 
principii :

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege sis
temul său politic, economic și 
social, corespunzător voinței șî 

pentru aplicarea prevederilor 
Acordului comercial semnat In 
anul 1070. S-a convenit, de ase
menea. întrunirea Comisiei mix
te, prevăzută de acest acord, și 
să intensifice schimburile de 
delegații pentru o mai bună cu
noaștere a posibilităților reci
proce »i să faciliteze participa
rea la tlrgurile internaționale 
cart AC organizează în cele două 
Uri.

Tn scopul diversificării rela
țiilor economice bilaterale a-a 
căzut de acord să se dezvolte 
cooperarea economică pe termen 
lung în domeniile minier, trans
porturilor, agricol, industrial și 
alte domenii.

Cele convenite c'J privire Ia 
■ dezvoltarea schimburilor rr.e-- 
riale și a cooperării economice 
au fost consemnate intr-un Pro
tocol semnat io timpU! vizitei.

Pentru dezvoltarea relații‘or 
cultural-științifice si facilitarea 
schimburilor de delegații. m 
timpul vizitei a fost semnat un 
Acord de colaborare culturală 
și științifică șj s-a manifestat 
intenția comună de a negocia 
încheierea unui Acord pentru 
desființarea vizelor.

Procedînd la un «chimh d® pă
reri asupra situației internațio
nale. cei doi președinți aJ apre
ciat importanța deosebită d« 
care o are in lumea contem
porană creșterea rolului și in
fluenței forțelor pârii, democra
ției si progresului social, subli
niind necesitatea de a se acți-r'.a 
perseverent In direcția întăririi 
unității frontalul antiimperialist 
care reprezintă un lector esen
țial pentru triumful luptei Îm
potriva politiei! imperialiste de 
dominație și dictat, de amestec 
in treburile interne ale statelor, 
împotriva colonialismului, neo
colonialism ului și rasismului, 
pentru asigurarea respectării 
dreptului popoarelor de a decide 
de sine stătător asupra căii de 
dezvoltare economică și socială.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că in relațiile In
ternaționale se manifestă tot 
mai evident voința popoarelor, 
a tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor, de 
a participa activ, nemijlocit, la 
examinarea și soluționarea pro
blemelor oare privesc soarta 
păcii și civilizației umane. Ele 
au subliniat rolul și contribuția 
pe care țările mici si mijlocii 
o aduc la instaurarea unui cli
mat d* pace si securitate în 
lume, La dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare Intre 
toate națiunile.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele San- 
gotilâ Lamizana au reliefat ne
cesitatea instaurării unor rela
ții noi între state, bazate pe 

Intereselor proprii, în deplină 
libertate și fără nici un amestec 
străin.

2. Dreptul sacru <1 fiecărui 
stat la independență, libertate 
și suveranitate națională șl obli
gația fiecărui stat de a trăi în 
pace șl de a întreține relații de 
bună vecinătate1 cu celelalte 
state.

3. Dreptul suveran al fiecărui 
stat de a dispune de resursele 
sale naturale conform interese- 
Lor naționale.

4. Deplina egalitate în drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, potențial, nivel 
de dezvoltare, de sistemul lor 
politic, economic și social și 
respectarea. drepturilor ine
rente deplinei suveranități.

5. Dreptul inalienabil al fie
cărui stat de a participa la exa
minarea și rezolvarea proble
melor internaționale de interes 
comun.

6. Asigurarea avantajului re
ciproc în cooperarea dintre 
state în orice domeniu ai rela
țiilor internaționale

7. Dreptul și îndatorirea sta
telor de a coopera între ele, 
indiferent de sistemele lor so- 
cial-politice, !n diverse dome
nii ale relațiilor internaționale.

respectarea și aplicarea strictă 
a principiilor universal valabi
le ale dreptului internațional i 
independența și suveranitatea 
națională, egalitatea în drep
turi și avantajul reciproc, 
neamestecul in treburile inter
ne ale altor state, ne recurgerea 
la forță șî la amenințarea cu 
folosirea forței, integritatea te
ritorială și inviolabilitatea fron
tierelor, reglementarea proble
melor litigioase dintre state, 
exclusiv prin mijloace pașnice. 
Cei doi președinți și-au expri
mat hotărlrea de a acționa In 
mod consecvent pentru a se a- 
sigura respectarea în relațiile 
internaționale a dreptului sacru 
ai fiecărui popor de *-?i hotărî 
singur soarta, ae a-și decide li
ber calea dezvoltării, fără nici 
un amestec din afară.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că lichidarea definitivă a 
roton labil mul ui șt newolonfalis- 
mului constituie una din sarci
nile cele mai importante și ur
gente ale lumii contempurane. 
Ei au subliniat necesitatea a- 
plicării neintîrziate a prevede
rilor Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale 
si a rezoluțiilor referitoare la 
decolonizare, apartheid și dis
criminare rasială și. Tn acest 
sens, au exprimat hotărîrea lor 
fermă de a acorda, în conti
nuare. sprijin material, politic 
și diplomatic mișcărilor de eli
berare din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, Namibia și din 
alte teritorii dependente și au 
condamnat politica de apartheid 
și discriminare rasială promo
vată de regimurile minoritare 
din Republica Sud-Africană șl 
Rhodesia. Cei doi președinți au 
apreciat ca deosebit de pozitiv 
faptul că la sesfunea sa din 
anul 1972 Adunarea Generală a 
O.N.U. a recunoscut mișcările 
de eliberare națională din te
ritoriile aflate sub dominație 
portugheză drept singurele re
prezentante legitime ale popoa
relor respective, reafirmînd 
dreptul inalienabil al acestora, 
cit și al tuturor celorlalte po
poare aflate sub dominație colo
nială la autoapărare și indepen
dență.

Cele două părți au reafirmat 
sprijinul și solidaritatea lor cu 
lupta statelor șl popoarelor din 
Africa și alte regiuni ale lumii 
pentru apărarea și -consolidarea 
independenței lor economice și 
sociale, pentru Înfăptuirea nă
zuințelor lor vitale. Ele au evi
dențiat rolul tot. mai important 
al statelor africane în aborda
rea și soluționarea problemelor 
majora ale contemporaneității, 

în scopiri menținerii păcii și 
securității internaționale, al 
promovării progresului eco
nomic și social al tuturor na
țiunilor și dreptul necondiționat 
al tuturor statelor de a parti
cipa Ia cooperarea internațja- 
najă și de a avea acces nestîn- 
gherit la cuceririle științei și 
tehnicii mondiale moderne.

8. Neamestecul In treburile 
interne sau externe ale altui 
stat, sub nici a formă si nici 
un motiv.

9. Respectarea Inviolabilității 
frontierelor și a integrității te
ritoriale a statelor și, drept 
consecință, recunoașterea fap
tului că orice tentativă din 
partea unui stat îndreptată îm
potriva unității naționale sau 
integrității teritoriale a altui 
stat constituie un prejudiciu 
adus păcii și securității interna
ționale,

10. Obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor interna
ționale de Ia orice fel de con- 
strtngere de ordin militar, po
litic, economic sau de altă na
tură, de Ia amenințarea cu forța 
sau folosiră» forței împotriva 
altui stat, sub orice pretext, In 
orice împrejurare și sub arfca 
formă.

Pentru
Republica Socialistă România 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Pentru
Republica Volta Superioară 

General SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii 

Volta Superioară

GEORGE MACOVESCU 
Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România

Dr. JOSEPH CONOMBO 
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Volta Superioară

ÎH lupta împotriva politicii de 
dEnxnnație imperialistă, colonia
listă ss neom ion ia listă șî au 
subliniat importanța consolidă
rii unității de acțiune a țărilor 
afriran» pentru înfăptuirea a»- 
ni-ațfîkjr fundamentale ale po- 
paarefor conține a tu lui. erocind, 
în acest aem, ii contribuția Im
portantă a Organizației Unrtițu 
Africane.

Cef doi șefi de stat au rele
vat că Republica Socialistă 
România și Republica Volta 
Superioară, ca țări în cura de 
dezvoltare, consideră câ re
ducerea șl lichidarea decala
jelor care aepara țările in 
run de dezvoltare de cele 
economic avansate constituie 
o problemă de importanță 
majoră, a cărei rezolvare co
respunzătoare este de interes 
fundamental pentru întărirea 
păcii și securității internaționa
le. pentru asigurarea progresu
lui întregii omeniri. Ei au ex- 
6rimat convingerea câ, pentru 

chidarea fenomenului subdez
voltării economice, sînt necesa
re eforturi susținute din partea 
fipcărei țâri spre a pune în va
loare — conform voinței și in
tereselor sale vitale — bogățiile 
naturale și resursele umane de 
care dispune, asigurarea spri
jinului material al țârilor dez
voltate, precum și realizarea 
unei largi cooperări interna
ționale, prin înlăturarea orică
ror bariere și alte obstacole dis
criminatorii din relațiile econo
mice interstatale, care afectea
ză in special economia țărilor 
In curs de dezvoltare. Ei 
au subliniat necesitatea res
pectării neabătute a dreptu
lui suveran al fiecărui stat de 
a dispune în mod liber de bo
gățiile naturale ți de toate ce
lelalte resurse, de a avea acces 
nestingherit la cuceririle științei 
și tehnologiei mondiale moder
ne, de a participa. In condiții 
de egalitate, la examinarea șl 
reglementarea problemelor eco
nomice și monetare internațio
nale.

Părțile au subliniat necesita
tea creșterii rolului O.N.U. în 
aplicarea programelor prevăzu
te In cadrul strategiei interna
ționale a celui de-al doilea de
ceniu pentru dezvoltare, lărgirea 
și diversificarea programelor 
de cooperare tehnică și a altor 
programe de asistență tehnică, 
precum și intensificarea spriji
nului acordat tuturor țărilor In 
curs de dezvoltare, indiferent 
de orînduirea lor socială iau 
2©na geografici din care fac 
parte.

în legătură cu evoluția situa
ției din sud-estul Asiei, părțile 
au salutat cu satisfacție înche
ierea acordului de Încetare a 
războiului și restabilire a pă
cii în Vietnam, precum și sem
narea acordului privind restabi
lirea păcii și realizarea înțele
gerii naționale în Laos și au 
exprimat speranța că aceste a- 
cordurî vor crea condiții pentru 
instaurarea unei păci durabi
le In această regiune, care să 
permită popoarelor din Indo
china să-și hotărască libere 
calea dezvoltării lor politice, 
economice ți sociale, con
form aspirațiilor lor legitime, 
fără nici un amestec din afară.
Ele consideră că este necesar să 
se-pună capăt bombardamentelor 
Inumane împotriva Cambod- 
giei.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Volta Superioară și-au 
exprimat profunda îngrijorare 
față de perpetuarea situației de 
încordare din Orientul Apropiat, 
care reprezintă o amenințare la 
adresa păcii șj securității Inter

11. Dreptul inerent al fiecărui 
stat la apărare individuală sau 
colectivă.

12. Reglementarea tu-turor di
ferendelor dintre state numai 
prin mijloace pașnice.

In interpretarea șl aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațional 
sînt legate între ele și fiecare 
principiu trebuie să fie Inter
pretat în contextul celorlalte 
principii. Ele trebuie să fie 
respectate riguros de către 
toate statele, în relațiile lor 
reciproce, și nici o violare a 
unuia dintre aceste principii nu 
ar putea fi justificată niciodată 
și In nici o împrejurare.

III. Proclamă voința lor co- 
miBiă ;

de a dezvolta relații de prie
tenie și eoopenare cu toate sta
tele, pe baza principiilor enun
țate ;

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

de a colabora între ele șl eu 
celelalte state în vederea întă
ririi rolului Organizației Na

naționale. Ei s-au pronunțat 
ferm pentru solutionarea grab
nică a conflictului din această 
zonă în spiritul și pe ba2a Re
zoluției Consiliului de Securita
te din 22 noiembrie 1967. care 
prevede retragerea trupelor 
iscscliene din teritoriile arabe 
ocupate, asigurarea dreptului la 
existență, integritate și suvera
nitate al fiecărui stat din aceas
tă regiune și rezolvarea proble
mei populației palestiniene, con
form intereselor sale naționale.

Cei doi șefi de stat au avut 
un schimb de vederi în legătură 
cu situația actuală din Europa 
și convocarea conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
șî cooperare. Apreciind pozitiv 
rerultaleie obținute în cadrul 
consultărilor multilaterale d* 
la Helsinki, ei și-au exprimat 
satisfacția pentru convocarea 
conferinței general-europene, 
care să așeze relațiile dintre 
statele continentului pe prin
cipii noi. astfel Incit să se a- 
sigure fiecărui popor, fiecărui 
stat, posibilitatea de a-și con
centra eforturile spre dezvol
tarea economico-socială de sine 
stătătoare în concordanță cu 
năzuințele sale. Ei au fost de 
acord că realizarea securității 
și consolidarea păcii și secu
rității în lume vor contribui la 
promovarea colaborării interna
ționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Sangoule Lami
zana au apreciat că este impe
rios necesar să se intensifice 
negocierile pentru dezarmare cu 
participarea tuturor statelor in
teresate șl să se întreprindă ac
țiuni concrete pentru realizarea 
dezarmării generale și, In pri
mul rînd, a celei nucleare. 
Avînd în vedere consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei 
înarmărilor, ei au subliniat, tot
odată, avantajele pe care le-ar 
reprezenta pentru întreaga ome
nire dirijarea în scopuri pașnice 
m resurselor folosite astăzi în 
lume in domeniul militar.

în acest sens, rele două părți 
au reafirmat hotărîrea lor de a 
acționa, împreună cu celelalte 
țări ale lumii, pentru oprirea 
cursei înarmărilor. înghețarea și 
reducerea bugetelor militare, pe 
baza unui program concret, în
cetarea producției de armament 
și îndeosebi a armelor nucleare 
șl a celorlalte mijloace da 
exterminare In masă, trecerea la 
distrugerea lor treptată. De a- 
semenea, părțile au reafirmat 
sprijinul țărilor lor pentru a- 
deptarea unor măsuri concrete 
vizînd dezangajarea militară, 
lichidarea bazelor militare și re
tragerea trupelor de pe teritorii 
străine, crearea de zone denu- 
rlearizate, întreprinderea de ac
țiuni împotriva propagandei de 
război. 

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat a] Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea pre
ședintelui Republicii Volta Superioară, general SANGOU7.E 
LAMIZANA, următoarea telegramă :

In momentul în care părăsesc Bucureștiul, la încheierea vi
zitei oficiale pe care am efectuat-o In România, la amabila 
dumneavoastră Invitație, doresc, domnule președinte, să vă 
adresez cele mai vii mulțumiri pentru primirea extrem de 
călduroasă și prietenească pe care guvernul ș! bravul popor 
român au binevoit să mi-o rezerve mie si membrilor suitei 
mele.

Apreciez, împreună cu delegația mea. marea ospitalitate a 
poporului român, grija și atenția deosebită cu care am fost 
înconjurați tn timpul șederii noastre în România.

Plec din frumoasa dumneavoastră țară cu convingerea că 
legăturile de prietenie, care existau deja între țările noastre, 
și pe care vizita mea le subliniază, se vor întări mereu.

Cu mulțumirile mele reînnoite, vă rog. domnule președinte, 
să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni și a constantei 
mele prietenii.

țiunilor Unite in apărarea In
dependenței și suveranității tu
turor statelor și a dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî liber soarta, in con
solidarea păcii și securității 
internaționale șl în stimularea 
cooperării dintre state, în con
formitate cu principiile și nor
mele dreptului internațional ;

de a particioa activ la exami
narea și rezolvarea problemelor 
internaționale In interesul pă
cii și securități! internaționale, 
al cooperării Intre toate sta
tele lumii.

IV. Tn vederea examinării 
problemelor tinînd de aducerea 
La îndeplinire a dispozițiilor 
prezentei Declarații, Republica 
Socialistă România și Republica 
Volta Superioară vor de z voi fag 
consultările dintre ele la toate 
nivelurile, folosind întilnirile 
periodice ale miniștrilor aface
rilor externe și ale reprezen
tanților lor, precum și căile di
plomatice obișnuite.

întocmită la București la 14 
iunie 1973, în două exemplare, 
fiecare în limbile română șl 
franceză, cele două texte avlnd 
aceeași val abilitate.

Părțile consideră că au o deo
sebita importanță, in acest pro
ces, recunoașterea țj respectarea 
Africii ca zonă denudesrizată 
și transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și bunei înțe
legeri. lipsite de arme nucleare.

Cei doi șefi de stat au subli
niat importanța pe care Repu
blica Socialistă România și Re
publica Volta Superioară o a- 
cordă creșterii rolului O.N.U. în 
rezolvarea problemelor interna
ționale, în interesul popoarelor, 
apărarea principiilor dreptului 
internațional, crearea unui cli
mat de deplină securitate în 
lume. Ei au declarat că este In 
interesul profund al tuturor po
poarelor ca O.N.U., celelalte or
ganizații și organisme interna
ționale, să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru promo
varea colaborării și înțelegerii 
intre națiuni, împotriva oricăror 
acte de Încălcare a dreptului in
ternațional, de ingerințe și imix
tiuni în treburile altor popoare, 
pentru înlăturarea surselor de 
conflicte și războaie din lume. 
Cele două părți și-au exprimat 
hotârîrea <je a acționa, unindu-și 
eforturile cu cele ale altor sta
te, în vederea creșterii rolului 
Organizației Națiunilor Unite, 
așa cum preconizează rezoluția 
inițiată de România și adoptată 
la ultima sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Părțile au apreciat că vizita 
oficială In Republica Socialistă 
România a președintelui Repu
blicii Volta Superioară și con
vorbirile care au avut loc cu 
acest prilej constituie o con
tribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor de prieteni* ro- 
mâno-volteze. la cauza păcii și 
Înțelegerii Intre popoare.

Reliefînd utilitatea acestor 
contacte și întilnirile dintre con
ducătorii și oficialitățile celor 
două țări, cele două părți si-au 
exprimat dorința de a continua 
schimbul de vizite la diferite 
niveluri In scopul întăririi cola
borării dintre țările șj popoa
rele lor.

Președintele Sangoule Lami
zana a exprimat viile sale mul
țumiri Excelenței Sale Nicolae 
Ceausescu, președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Socialiste România, guvernu
lui și poporului român pentru 
călduroasa și foarte cordiala 
primire care i-a fost rezervată, 
precum șl membrilor delegației 
sale.

Președintele Sangoule Lami
zana a invitat pe Excelența Sa 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și doamna Ceaușescu să facă o 
vizită oficială In Volta Superi
oară. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data acestei vizite 
va fi fixată ulterior, pe cale 
diplomatică.

(Urmare din pa^. I) 
in mod realist, pornindu-se de 
ia resurse materiale și umane 
certe, ceea ce denotă că și pe 
ansamblu programul de dezvol
tare stabilit peniru 1973 este 
pe deplin realizabil și, așa cum 
o arată angajamentele asumate 
de colectivele de muncă in în
trecerea socialistă, dar mai cu 
seamă modul în care se acțio
nează pentru îndeplinirea lor, 
poate fi chiar depășit.

Intr-adevăr, întrecerea socia
listă care antrenează toate co
lectivele de muncă cunoaște în 
aceste zile momente de puter
nică efervescență creatoare. A- 
propicrea marii noastre sărbă
tori naționale — aniversarea a 
29 de ani de la insurecția na
țională antifascistă armată — a 
declanșat, ca de fiecare dată, 
în toate unitățile de produc
ție o vie emulație în munci, un 
puternic avîni creator. Este cel 
de-al doilea argument pe care-1 
avem în vedere. De fapt cel mai 
important.

Zilnic, presa, radio-lele viziu
nea prezintă fapte deosebite din 
marea întrecere, realizări de 
prestigiu obfinute de numeroa
se colective de muncă. Spre ce 
converg, ce vizează aceste im
presionante eforturi în muncă ? 
tn primul rînd spre îndeplini
rea exemplară a planului. La în
treaga producție globală și la 
fiecare produs sau sortiment în 
parte. Ceea ce este foarte im
portant. Sigur, este bine că se 
îndeplinește planul valoric al 
producției, dar tot atlt de impor
tanță este, dacă nu chiar mai 
necesară, realizarea planului suh 
raportul indicatorilor fizici : 
la fiecare produs, la toate sor
timentele. Or, dia acest punct 
de vedere, cu toate succesele 
înregistrate, mai sînt rimineri 
în urraă. Ele trebuie recuperate 
în cel mai scurt timp, tată de 
ce capătă, in aceste zile, o atit 
de mare însemnătate asemenea 
probleme cum sînt fructificarea 
cu eficiență maximă a spații ier 
și capacitățiilor de producție. ■ 
timpului de munci. întărirea or
dinii și disciplinîi in toate com
partimentele de activitate Ele 
se și constituie, de altfel, m •- 
bîectîve de prun ordin te an
gajamentele luate in întrecere.

O a doua direcție este dală de 
preocuparea susținută pentru 
ridicarea parametrilor calitativi 
ai întregii activități economice. 
Ceea ce înseamnă acțiuni ener
gice pentru gospodărirea rațio
nală a fondurilor de producție, 
pentru reducerea costurilor de 
fabricație, un accent deosebit 
punindu-se pe economisirea me
talului. a energiei electrice și 
combustibilului, a altor materii 
prime și materiale : pentru mo
dernizarea continuă a producției 
șj produselor : pentru creșterea 
în ritm rapid a productivității 
muncii. Cit de mari sînt rezer
vele aici ni le înfățișează fie 
Si numai un singur exemplu. 
Reducerea cu un singur procent 
a ponderii cheltuielilor mate
riale în industrie la nivelul a- 
nul ui 1973. echivalează cu un 
spor de venit național de circa 
4 miliarde lei. Iată o bătălie 
care merită cu prisosință să fie 
dată. Și se dă. Cu toate for
țele.

Am intrat, așadar, în perioada 
în care activitatea ce o desfă
șurăm. mai ales realizările pe 
care le punem în dreptul preve
derilor devin decisive pentru 
îndeplinirea cu succes a planului 
anual. Cele două luni și jumă
tate care ne mai despart de ma
rea sărbătoare de la 23 August 
se anunță a fi. pentru creatorii 
de bunuri materiale, deosebit 
de bogate in succese pe toate 
planurile activității productive.

Constructorii 
de pe Olt

ÎN AVANS 
FATĂ*

DE GRAFIC
La Rm. Vilcta undi nu piste 

mult timp se Ud aprinde prima 
stea din viitoarea constelație 
hidroenergetică a Oltului, oame
nii dau, t!i aceste zile premergă
toare marii noastre sărbători na
ționale, o nouă măsură abnega
ției și dăruirii lor cotidiene. Zile
le acestea noi succese au venit să 
se adauge șirului de victorii cu 
care făuritorii de lumină rntim- 
pină cea de a 29-a aniversare a 
eliberării. Ultima lamelă a prizei 
celor două turbine — curbura 
de beton — a fost turnată. Con
comitent se lucrează la torereta- 
rea camerei spirele. Șantierul cu
noaște un freamăt deosebit. In 
viitoarea sală a generatorului, 
am privit cum membrii asam
blau elementul podului rulant de 
200 tone forță, cu a fuiorul căruia 
echipamentul electromecanic va 
ajunge la locul destinat de pro- 
iectanți. Ca pretutindeni și aici 
oamenii se află într-un stadiu 
avansat. Peste trei deschideri ale 
barajului deversat și peste prisa 
turbinelor, suportul de rezistență 
al podului ce ca transforma Oltul 
iși dezuăluie masivele grinzi de 
beton precomprimat. In majorita
tea punctelor de lucru graficele 
de execuție și-ou ridicat curbele 
spre cote tot mai incite, Pentru 
că toate lucrările de care s-a 
amintit și altele poate mai puțin 
spectaculoase, dar la fel de ne
cesare, preced o operație apropia
tă cu o semnificație aparte • de
vierea apelor băi rinului riu, in
trarea Oft ui ui într-un nou destin. 
Noua matcă a Oltului e reali
zarea cu care constructorii vor 
să cinstească apropiata sărbă
toare.

DORU MOȚOC
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La un sfert de secol de la naționalizarea principalelor mijloace de producție industrială
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e ecranul memoriei, acum douăzeci și 5 cinci de ani, aceste imagini nu existau. S Dar nu era mai puțin adevărat că încă J .............................. I 
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de atunci, și de mai înainte, ele tensionau visul nostru înalt de dezvoltare și erau în chipul cel mai firesc un vis simplu de muncitor. Naționalizarea, ca fenomen amplu, politic, înfăptuit acum un sfert de veac, n-a asigurat numai trecerea către popor a propriei sale sărace avuții pe atunci, ci a dat și un enorm impuls puterii de a visa și crea tehnic, industrial, după cele mai autentice legi ale inspirației dictate de trebuințele mari de aici și în consonanță cu știința conducerii și organizării sociale, sonanță directă cu înseși cuceririle lumii.Se realiza atunci, acum douăzeci și cinci prima mare investiție de încredere in capacitatea de gindire economică a celor "e nu cu mult vmp înainte își ilustraseră și forța politică, dind curs unei aspirații de secole.Ceea ce se moștenise era un prim și hotăritor argument.Ceea ce avea să se creeze era un imens salt în contemporaneitate. Nu fără febrile și grele căutări, nu fără ocoluri uneori și rezistențe. Nu fără lipsuri sau experiențe care ne încercau. Lucruri inerente oricărui început. Cum inerentă era însăși bătălia pentru a le depăși. Și cum inerentă era însăși forța ce aveam s-o descoperim în noi înșine și căreia aveam să-i dedicăm arderile noastre cele mai trainice, zilele și nopțile noastre de douăzeci și cinci de ani încoace cînd nu numai țara, nu numai pămîntul ei, ci însăși vîrsta noastră s-a populat cu mari hale și platforme industriale, cînd înșiși anii noștri au devenit ani electrici, magistrale ale economiei și științei, vase comunicante ale unui efort uriaș.Pe ecranul memoriei, acum douăzeci și cinci de ani, aceste imagini n-au existat. N-au existat nici zecile și sutele de profesii devenite obișnuite azi, comune prin însăși aria lor de manifestare — industria. Și ele sînt o creație, o consecință a tehnicii, o mărturie a ei. In arhitectura virstei tinere sînt implantate profesiile prezentului și ale viitorului. Actul naționalizării — actul care, cum arată secretarul general al partidului, a avut un rol hotărîtor în desfășurarea revoluției socialiste — stă și la rădăcina lor, a profesiilor. Un imens turn de control parcă, o imensă stație radar prin care ne urmărim și urmăm devenirea, apăsînd, de la pupitrele acestor ani, pe pîrghiile viitorului devansat în obiective și cifre pe care să le însuflețim. Un spirit de înaltă profesionalitate, o exigență de înaltă competență, o angajare profundă în cursa cu timpul, cu noi înșine pentru a ne autodepăși, pentru a ne perfecționa, sînt comandamentele, impulsurile de azi, zilnice ale propriului nostru demers. Comandamente de cea mai autentică esență politică și morală, cauză intimă, a fiecăruia, și prin aceasta generală, imperativ major al întregului popor. înfăptuirea programului partidului, a dezideratelor sale hotărîtoare e inima și cugetul nostru, rațiunea noastră de a fi.

iseși directă în con-de amta te a
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întruna singura
Acesta este raportul dintre potențialul economic al țării 

la sfirșitul anului trecut și nivelul produsului social realizat în 
anul care a premers actului istoric de la 11 iunie 1948

Termocentrala de la Rogojelu - încă una din realizările de prestigiu ale puterii populare.

UN JUBILEU IN CIFRE
• Față de anul 1948, INDUS

TRIA METALURGIEI FEROASE 
produce astăzi de 25 ori mai 
mult oțel, de 26 ori mai multă 
fontă, de 19 ori mai multe lami
nate • Producția de oțel a anu
lui 1948 va fi realizată în 1975 în 
numai 13 zile, iar cea de fontă 
în 9 zile.

• Producția INDUSTRIILOR 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI 
GRELE, MAȘINI UNELTE SI PRO
DUSE ELECTROTEHNICE ' a atins 
un nivel de dezvoltare de 64 ori 
față de anul 1948. • în numai 6 
zile se realizează astăzi produc
ția anului 1938.

• Față de anul naționalizării 
— 1948 —, volumul producției 
realizate în 1973 de INDUSTRIA 
CHIMICA este mai mare de 131 
de ori.

• Dinamica înregistrată de 
producția de ENERGIE ELECTRI
CĂ în decursul celor 25 de ani se 
prezintă astfel : 1948 : 1 500 mi
lioane kWh ; 1973: 48 500 mi
lioane kWh. • în 1972 s-a atins 
o producție de energie electrică 
de 1 730 kWh de fiecare locui
tor, depășindu-se cu aproape 40 
la sută media mondială la acest 
indicator.

• TRANSPORTURILE auto de 
deservire generală de marfâ au 
crescut, în comparație cu anul

naționalizării, de 50 de ori, iar 
traficul de călători de 19 ori.

• în anul 1973, CĂILE FERATE 
ROMÂNEȘTI transportă de 5 ori 
mai multe mărfuri și de 3 ori mai 
mulți călători decît în anul 1948 
* 90 la sută din tracțiunea fero
viară este realizată azi cu mij
loace moderne, locomotive elec
trice, locomotive Diesel-electrice, 
locomotive Diesel-hidraulice.

• Producția anului 1948 în 
INDUSTRIA LEMNULUI se reali
zează azi în numai 4 zile * In 
perioada 1960—1972 au fost 
puse în funcțiune un număr de 27 
mari combinate de mobilă, che
restea, plăci aglomerate, plăci 
fibrolemnoase, placaje, furnire, 
binale etc.

• INDUSTRIA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII realizează 
astăzi producția anului 1948 în 
numai 20 de zile.

• Față de 1950, producția de 
ȚESĂTURI de bumbac a crescut 
cu 70 milioane mp, țesături de 
mătase — cu 14 milioane mp, 
TRICOTAJE — cu 40 milioane 
bucăți, ÎNCĂLȚĂMINTE — cu 23 
milioane de perechi.

• în aproximativ 30 de zile, 
INDUSTRIA ALIMENTARĂ reali
zează acum întreaga producție a 
anului 1948.

Pe aceste locuri nu exista, in urma cu 25 de cr.i. nimic. Astăzi se îna’țâ s. fcuetele Uzinei ae 
din Oradea.

în cei 25 de ani care au trecut
de la naționalizare, 
a industriei noastre 

a crescut de

producția globală

25 de ori
• Ponderea industriei la creșterea venitului 

național sporește de la 44 la sută în anul 1950, 
la 58 la sută în anul 1972.

• In cei 25 de ani, harta economică a țării a 
fost îmbogățită cu mii de unități industriale 
moderne, multe din ele reunite în mari uzine și 
combinate. Au fost create, astfel, ramuri indus
triale noi : ELECCRONICA, ELECTROTEHNICA, 
CONSTRUCȚIA DE AGREGATE SI MASINI- 
UNELTE, DE ECHIPAMENT TURBOENERGETIC, 
A ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE, A PE
TROCHIMIEI, ÎNGRĂȘĂMINTELOR AGRICOLE 
și altele.

Imaginile pe care ni le oferâ in fiecare zi moderna întreprindere textila din Botoșani se asociazâ cu 
munca și hârnicia oamenilor ei.

Panorama Grupului industrial de petrochimie Pitești impresionează prin dimensiunile sale.
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 îmbată si duminică 
căminul cultural

din Beliu Ie-a ofe
rit localnicilor acti
vități care au avut 
darul să le reamin

tească multora de o vreme nu 
prea îndepărtată cind satul lor 
era „citat" și „convocat" pe mai 
toate scenele căminelor din 
vestita Țară a Zarandului. E 
adevărat că balul de sîmbătă. 
recitalul brigăzilor artistice, in 
grabă aduse de prin comunele 
vecine și hora țărănească ce 
le-a urmat, alături de reala sa
tisfacție a celor prexenti de a 
li se oferi ceva autentic, a fă
cut mai mult sa stârnească a- 
mintirile și orgoliul celor care 
se fălesc cu un cor aproape 
bicentenar (azi insă năpădit de 
buruienile nepăsării, împotriva 
cărora se acționează cu inventi
va soluție a justificărilor). At
mosfera de autentică sărbătoare 
a fost împlinită de consemna
rea în registrul stării civile de 
la consiliul popular a celei de-a 
496 căsătorie celebrată de-a 
lungul celor 18 ani de muncă ai 
secretarului acestei instituții, to
varășul Moise Zopota. A fost, 
în același timp, pentru prima

A
jungem la Ungu
reni. într-o dimi
neață cu vreme in
certă. în mașină 
văzusem chipurile 
oamenilor îngri
jorate, scrutând cimpurile. ,.E 

bună ea, ploaia, dar de-acuma 
e prea multă — auzeam in jur. 
Ne năpădesc buruienile și nu- 
putem intra in cimp...".

Coborîm din „cursă" la pod, 
lingă apa nămoloasă a Jijiei, 
trecem o bucată prin sat și in
trăm în clădirea consiliului 
popular al comunei. Așteptăm 
aici, eu și activistul Constan
tin Boicu, apariția secretarului 
comitetului comunal U.T.C.. 
Gheorghe Cîrlrgeanu. Sosește 
intr-un târziu, venind de la 
școala unde lucrează și, după 
o scurtă discuție, stabilim o în
tâlnire cu membrii biroului eo
nii totului comunal al U.T.C. în
tre timp, activistul Începe să 
conspecteze in agenda pe care 
i-o cunosc deja, o cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
..Așa stud ez — îmi spune — 
printre picăturfc Altfel, dacă 
n-aș mai citi in mașină. în pau
ze ca asta de acum, n-aș mai 
ajunge să o fac niciodată...**.

Ploaia, care ne încercase pu
țin. încetează la începerea întâl
nirii. Vin, ne rind. șase dintre 
membrii biroului, trei lipsind 
motivat. Suficiențî. oricum, 
pentru a avea ioc o discuție cu- 

'prinzătoare. Activistul, fără for
malități inutile, așa cum șade 
bine unor oameni care se cu
nosc și care lucrează de o 
bucată de vreme împreună. Ie 
dă cuvîntul. Ploile. îmi zic eu. 
e imposibil să nu se gtndească 
la ele... Fără îndoială că și pe 
ei tot asta ii frămintâ. Sint

I
n area seară a pri
mei ztfe din sântă- 
mînă, mulți tineri 
din comuna Rediu 
— județul Galați, 
deși se întorseseră 
de la cîmp obosiți, au ținut to

tuși să fie prezenți din nou 
pe artera principală a satului. 
O anume agitație, in ciuda 
blindei inserări de vară, dom
nea peste tot. Din acele gru
puri s-au desprins însă, la un 
moment dat. unii tineri care 
au pornit spre locul de desfă
șurare a plenarei lărgite a co
mitetului comunal U.T.C. Am 
pășit și noi în urma lor, eu și 
Marian Ștefan, instructor al Co
mitetului județean al U.T.C. 
Galați. Cu noi mai era și tova
rășul Marin Tănase, secretar 
cu problemele organizatorice Ia 
Comitetul județean Galați ai 
U.T.C.. pe care l-am invitat 
prin telefon la aeeastă plena
ră, pentru a fi de față Ia dez
bateri și a trage concluziile ne
cesare. Motivele se desprind 
ușor din primul articol trans
mis din această comună : acti
vitatea cu totul necorespunză- 
toare Ia nivelul comitetului co
munal U.T.C., lipsa oricărui fel 
de acțiuni în mai toate organi
zațiile U.T.C. din localitate timp 
de șapte luni de zile de la a- 
legeri, controlul și îndrumarea 
cu totul superficiale executate 
de patru activiști ai comitetu
lui județean U.T.C. în acest răs
timp. In cele patru zile, cit am 
stat aici, împreună cu instruc
torul comitetului județean, care 
este doar de șase luni activist, 
am reușit să determinăm pri

P
entru prima zi* de 
deplasare în cea 
de-a doua comună, 
la Tălăfăștii de 
Jos. activistul ju
dețului hotă rise sâ 
facă instruirea activului comu

nal. Secretarul comitetului de 
aici nu venise eînd a fost, che
mat la județ la ziua secretarilor 
comunali și. pentru că „neapă
rat trebuia să pună sarcinile in 
fața activului". Dumitru Petcu 
dăduse și un telefon anunțîn- 
du-și intenția. „Și aici, secreta
rul este tot profesor. îmi expli
ca el pe drum, așa că treburile 
or să meargă bine și repede". 
Ajungînd în comună însă, aflăm 
că organele locale în frunte cu 
comitetul comunal de partid, 
care îți aminase și el o instruire 
asemănătoare. își concentrează 
atenția asupra campaniei agri
cole. Cuvîntul de ordine fiind 
„nimic altceva decît campania" 
ne consultăm și noi să vedem 
cum putem sprijini terminarea 
plantării tutunului și legumelor, 
singura lucrare întârziată dar 
care solicită cea mai mare con
centrare de brațe de muncă în 
tot timpul anului. Cum s-o 
sprijinim ? Simplu de zis. aju
tăm la mobilizarea tinerilor dar 
greu de făcut, pentru că. cum 
deschidem vorba și secretarul 
comitetului U.T.C. pe comună și 

dată cind la bucuria mirilor. 
Indre Teodor și Elena Achimp. 
organizația comunală U.T.C. a 
participat alături de ei. nașul 
nefiind altul decit secretarul co
mitetului comunal U.T.C.. Sîrbu 
Gheorghe. împreună cu actul

După cîteva zile,
inerția bate în retragere

care consfințește acest eveni
ment. tinerii de la Fabrica ce 
sticlă din comună $i Jîeciyr.: 
școlii generale de 10 ani le-au 
oferit proaspeților căsătoriți 
primele cadouri dintre foarte 
numeroasele primite după aceea 
din partea celor 350 ce invitați.

Cind am poposit pentru pruna 
dată în comuna Beliu. Împreună 
cu activistul U.T.C- Aurel Buda. 
și ne-am oferit sprijinul tova
rășului director de cămin Gheor- 
ghe Dudaș și organizației U.T.C. 
din comună. după politicoasa 
acceptare a eolaborir::. am fost 

doar de aici, unii poate fii ai 
țăranilor din mașina cu care 
venisem.

Vorbesc unu. doi... «i nimic 
despre asta. Sint toți cadre di
dactice. locuiesc și muncesc ia 
aceste locuri. In plus, au fost
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mobilizați de primar...
investiți cu încrederea de a 
fi reprezentanți ai tinerilor din 
comună. Nu se poare ur.uji — 
gindeam — să nu știe și să nu 
se intereseze de nimic altceva 
decît de propriul lor domeniu 
de activitate profesională. Și to
tuși. Gh. Hrițcu. locțiitorul se
cretarului comitetului comunal 
al U.T.C., Angela Honciuc. Mar
eei Baciu și Stefan Baia tu vor
besc numai despre activitatea 
elevilor din școlile comunei. A- 
flăm destule lucruri, realmen
te interesante unele, dar refe
ritoare la o arie restrirssă din 
sfera de activitate a tineretu
lui. Restul categoriilor de ti
neri ? Lipsesc cu desăvirșire 
din relatările membrilor birou
lui.

Nici despre ce se face pen
tru timpul liber al tineretului 
(cu excepția, din nou. a elevi
lor) nu am putut afla mai 
multe amănunte. „Ce fac tine
rii satului sîmbâta și dumini
ca ? Păi. fetele merg la cofe
tărie, la film. Ia plimbare pe 
șosea... Băieții mai joacă fot-

mii pași de reactivare a vieții 
de organizație : reașezarea
structurii, desfășurarea prime
lor adunări generale, a unor 
acțiuni cultural-distractive și 
de muncă voluntar-patrioticâ. 
stabilirea obiectivelor pe care 

GALAȚI Pe instructor
îl așteaptă unul 

din cele mai grele examene
trebuie să le aibă în vedere pe 
viitor, organizația din comună, 

îmi dau seama însă că acesta 
este doar un început promiță
tor. care de aici încolo va urca 
treptele prefigurate numai dacă 
activul U.T.C. din Rediu și în
deosebi comitetul comunal 
U.T.C.. vor acționa cu hotărire 
și dacă sprijinul de la județ va 
fi intr-adevăr cel necesar. De
ocamdată. Marian Ștefan. in
structorul comitetului județean 
U.T.C., este invitat să rezume 
în fața activului constatările si
tuațiilor întâlnite, ceea ce exis
ta acum și ce ar trebui să fie. 
Vorbește calm, analizează sta
rea de lucruri cu maturitate. în 
fața adunării se prezintă intr-o 
ținută impecabilă. Asta dove- 

secretarii U.T.C. de la C.A.P.- 
urile „Pionierul" și „Tractorul" 
ne întâmpină cu : ..Nu sint ti
neri în sat. tovarăși". Un timp 
le ține isonul și activistul și îl 
întreb dacă este convins de a- 
cest lucru.

TELEORMAN Și totuși, mai
sînt tineri în comună !

— Dar ce. dv. nu știți că la 
sate nu mai sînt tineri ?. îmi 
răspunde el.

îi spun că am cunoștință des
pre mișcarea tinerilor spre oraș, 
dar că mai știu că evidenta or
ganizațiilor U.T.C. numără încă 
destui tineri și cer lămuriri in 
legătură cu aceștia din urmă.

— Da. dar o parte sint în 
evidență doar cu numele, lu
crează pe șantiere și nu s-au 
făcut încă mutațiile prin ta
loane.

— Să vedem care sînt in a- 
eeastă situație. îi propun, și 
pentru cei care sînt totuși in sat 
să încercăm mobilizarea.

Găsim că cea mai bună solu- 

avertizați ca o să fie foarte 
greu să realizăm ceea ce ne-am 
propus. ..Da. ne-a mărturisit 
primuil. noi avem bogate tradi
ții culturale dar ne lipsesc oa
menii cu care să le întreținem. 
Tot ceea ce facem se realizea- 

zâ cu cițiva : doar vara cind 
vin elevii în vacanță mai zbu- 
t:m să ne punem p noi pe pi
cioare. Practic sint foarte puțin- 
earner.i care mai trec pe la că
min". Si am privit clădirea câ- 
mimxhr. const—aiîă în urmă cu 
vreo 15 ani și ne-am dat sea
ma că pTîa pu'.jne sint ..arzu- 
men’eie* menite rt-: determi
ne. ma; ales pe tineri- să vină 
și să-: deschidă ușa. .Am pă
truns fn curte și ne-am convins 
că spiritul gospodăresc de aid 
nu e mai prejos celui de la 
stradă. Pe de o parte două 50- 

bal pe terenul sportiv cind nu 
sint meciuri ale echipe, comu
nei. Cind e cite o nuntă in 
sat se ma: și dansează* — a 
răspuns la întrebarea mea An
gela BoneiJC- Seara distractivă, 
despre care aCu că a fost or- 

Uteciștii

«arrzată la începutul lar.r ma.. 
mi s-a părut a fi. ia acest eor.- 
text. o floare eu rare nu se 
pca.e aduce prunărara ir. ac
tivitatea cultural-distractâvâ.

Informările fiind teranate, 
activistul a trecut la transmi
terea sarcinilor. N-a ma: cerut 
amănunte despre activitatea pe 
care eu nu o putu.=em desprin
de din discuții. Șt.a situația ? 
Atunci de ce nu a intervenit, 
incercinc să facă ceva acolo 
unde comitetul al
U.T.C nu se descurca, sau nici 
nu încerca sâ manifest vreo 
preocupare ? ^Majoritatea ce
lor din birou rittz cadre dxi2?- 
tice. noi in această muncă de 
organizație — m:-a expi rat ul
terior. Am crezut că e bine ea 
ei să se formeze ca activiști 
pornind de ia domeniul care le 
este familiar : școala. Abta apoi 
să le cer alte preocupări".

Am urmărit sarcinile trasate. 
Iată-Ie. enumerate pe scurt : 
să se facă propurter. pentru sti
mularea unor uteristi : să se 
întocmească zraficul cu pro te

dește că a meditat cu seriozi- 
ta'.e la aspeciel» sesizate : con
cluziile sa’? reies, firesc, din 
analiza fap’eior. nu au nie o 
notă forîată. se îmixin. Ascul
ți ndu-1. uni aduc amirte de li
nele dialoguri cu tinerii din co

mună purtate in orele prece
dente : ..Comitetul comunal 
U.T.C., îmi spunea Ștefan Daj- 
bog. a avut multe prilejuri pen
tru a-șî căpăta încrederea noas
tră. dar n-a folosit aproape nici 
unul. Am aștepta! acțiuni cul
tural distractive, sportive. de 
muncă patriotică, pe potriva 
forțelor noastre, am așteptat 
să vmă printre noi, sâ ne cu
noască bucuriile și necazurile. 
Tinerii răspund cu dragă ini
mă la orice chemare dar nu
mai atunci cind se ține seama 
și de ceea ce au pe suflet, de 
ceea ce gindesc. de aspirațiile 
lor".

Se trece la dezbateri Primul 
ia cuvîntul Vasile Goga, loc
țiitorul secretarului comitetului 

ție este să mergem seara la 
cooperativele agr:cole de pro
ducție și să recurgem la o re
partizare a uteciștilor. pe mem
brii comitetelor U.T.C. : vedem 
după cartea de evidență care 
sint plecați, și membrii comite

telor sâ meargă pentru mobili
zare doar la cei care sini ră
mași in sat. Dăm insă peste o 
surpriză cu totul neașteptată. La 
C.A.P. „Tractorul" ia cartea de 
evidentă dacă ai de unde ; află 
care sint membrii înscriși in or
ganizații dacă nimeni nu are 
habar de acest lucru.

— Carte de evidență a uteciș
tilor ! se miră secretarul U T.C. 
pe cooperativa agricolă. Trebuie 
să fie la secretarul U.T.C. pe 
comună.

— La mine ? !. se miră la rîn- 
dul lui cel pe comună. Poate e 
la secretarul comitetului de 
partid, pe C.A.P.

— Ce sâ caute la mine ?. se 

proane susținute numai de 
proptele, iar pe de alta, nimic 
care să dovedească existența 
vreunui program de activități 
săptămînale. Prin dos am dat de 
ușa clubului, am intrat si noi 
și i-am descoperit pe tinerii, atit 

de aspru acuzau de indiferenta 
lor la chemările repetate for- 
mu’ate de către tovarășul direc
tor. Jucau biliard, fumau, mai 
discutau de una. de alta, iar 
aiâuiri ei te va n&ese de șah si 
reir.y iși așteptau amatorii- Am 
făcu* prezentările si am izbutit 
repede să intrăm in asa-xrsele 
probleme de fond. -Da'»: cum 
sâ venim noi. cind afară de 
film nu se organizează nimic la 
cămin ?" ne-a replicat Ion Uies. 
care ne-a asigurat că e? ar E 
cel dinții dispus să pună umă- 
rul.

Sioien totuși circumsceeri. 
reluăm discutarea chestiona cu 

sori: care vor răspunde de 
practica productivă a eievtior 
in perioada de vară ; sâ se în
cheie invățămintul politico-ide
ologic in școli ; să se dezbată 
proiectul d« norme ale muncii 
<i vieții comuniștilor acolo unde 

comunei,

rn s-a făcut aceasta. Ana notat 
indicata de a se face evidența 
exactă a tinerilor pinâ la vira
ta de 3D de ani. in vederea a- 
tragerii lor în întrecerea uteeâo- 
tă_ Alte amănunte despre între
cere insă nu au existat.

Am considera: că trebuie sâ 
intrăm, sâ încercăm împreună, 
cu toții, sâ stabilim ce este de 
făcut in comună, ce acțiuni coc- 
crete trebuie inițiate in a- 
eeastă penoadă. N-a mai fost 
nevoie. A cerut cuvîntul pri
marul comune: Mihai Iurea.
îxvimt la această ședință si 
rare asistase, pini atunci ca 
R m.rae. la dîscuțti. Curosieo 
irne probieraefo erganizatiet. 
nu numai ca prima r dar £ ca 
foști pinâ nu de multi secretar 
a! comitetului comun» U.T.C. 
Cele «puse de el m-au scutit de 
m:er\enție.

„Avem tineri in agricultură, 
in comerț, in S.M.A. și la baza 
de recepție a produselor agri
cole — a spus eL Unde e ac
tivitatea lor ? De ce nu e nici 
un reprezentant al lor la a- 

cocjunal U.T.C.. care recunoaș
te că n-a in*.-?prins nimic in 
calitatea sa. și deodată, neta ni
nes am. spur.e : „Tinerii de la 
noi nu știu să vină la adunări 
generale, la acțiuni- Chiar dacă 
am fi vru: noi sâ facem ceva.

tot n-am fi reușit". Și la fel 
pasează vina și bibliotecara A- 
niai Lupa, responsabila resor
tului politico-ideologic în comi
tetul comunal U.T.C. De unde 
reiese că tinerii sint de vină că 
nu le-au făcut programele de 
activitate tovarășilor din comi
tetele și birourile organizațiilor, 
că nu s-au strins singuri la a- 
dunări generale, etc., etc. Ei, 
nu tovarășii care au fost aleși 
si care acum. în seara aceasta, 
luind cuvîntul în plenară, uită 
complet de niște datorii ele
mentare și de niște norme bine 
stabilite. Pe o poziție asemănă
toare se situează și Stere Ene, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. : alții sint de vină, nu 
dumnealui, n-au fost ajutați 

intreabâ pe bună dreptate secre
tarul de partid.

Și uite așa aflăm că aici nici 
măcar scriptic nu se știe de 
uteciști. întreb cum s-a făcut 
totuși raportul statistic din luna 
martie, cind. așa cum se știe.

C.C. al U.T.C. a indicat în sco
pul limpezirii structurii organi
zațiilor întocmirea unei eviden
țe clare, la fața locului. în toate 
localitățile și organizațiile din 
întreaga tară.

— Eu nu știu nimic, răspunde 
secretarul pe cooperativa agri
colă de producție.

— Situația am făcut-o eu sin
gur. explică secretarul U.T.C. 
pe comună. Am făcut-o și eu 
cum am putut.

— Și cui ați dat-o ?
— Numeric, tovarășului Ene 

de la județ. Dumnealui a fost 
atunci cu acțiunea aceea de 
aici.

Inadmisibilă este situația și 

tovarășul director, cu secretarul 
U.T.C.. aflăm că ..așa sint ei. 
tinerii, se laudă numai, dar cind 
e sâ-i aduni, abia de-i găsești**. 
Constatăm surprinși insă ci leva 
schimbări, la prima vedere nu 
tocmai importante. dar care 
prin urmările concretizate și 
consemnate de noi la începutul 
materialului neagă efectiv opti
ca imposibilității lui ..mai mult 
nu se poate". La intrarea in 
cămin, dinspre stradă, a apărut 
curind programul de activități 
pe săptămina in curs, pe zile și 
ore. iar ușa căminului a stat 
mai multă vreme deschisă. Iar 
dacă simbită si duminică seara 
au fost la cămin mai puțini ti
neri derit ar fi trebuit să fie. 
explicația nu poate fi decit una 
singură : activitatea culturală, 
inclusiv cea bazată pe tradiții 
locale, orientată in exclusivitate 
spre o ..pompare" a ei in con
cursuri eultunl-artiatiee la nivel 
„superior", in dauna folosinței 
proorii. duce inevitabil Ia dis
pariția interesului adevăratelor 
ei producători și beneficiari. 
Ceea ce am realizat noi. prin 
organizarea primei nunti utecis- 
te din comună, vine să ne spr.- 
jine afirmațiile făcute. Inerția 
începe deci să bată in retragere.

ION DANCEA

eeastâ adunare ? Toți cei de 
a:d sint cadre didactice și acest 
lucru s-a văzut... Ați spus că 
facem seri distractive cu elevii, 
că facem duminică sportivă du
minica ce vine... Dar despre 
activ, Lâți economice, nimic. Și 
vedeți doar cum e cu ploile as
tea. Oare tinerii nu au nimic 
de spus și mai ales de făcut in 
&at Așa a vorbit primarul. 
A discutau pe rind. despre ac- 
țrortie economice, despre mun
ca patriotică, despre acțiunile 
educative ce s-ar putea face, 
făcnd pmpjneri concrete, ofe- 
r.ndu-ș: ajutorul. A spus, in
tr-un cuvint, ceea ce mă aș
teptam sâ spună activistul. U- 
cele din propunerile sale vor 
fi cuprinse in programul de ac
tivități al organizație: De tri
mestrul trei. Era un ciștig. Dar 
dacă* se va aștepta de fiecare 
dato intervenția primarului 
pentru a se declanșa acțiunile 
tineretului, dștigul va fi mi
nim. Cred că Constantin Boicu 
a înțeles că spumele primaru
lui se adresau ș: hii. Poate in 
primul rind lui.

MARIAN GRIGORE
P.S. A doua zi. soare Zi bună 

de lucru. O parcelă eu norumb 
răminea insă neprăsită. din 
cauza ?mbolnăvirti celui ce o 
lacra In acord gtobaL Au pră- 
r:-o wtertyu salariap ai C.AP - 
uho Ungureni, mobilizați de 
pr.mar. Toc la intervenția lui 
deci. Secretarul comitetului co
munal al U.T.C. afla abia sea
ra. I-am spus, jumătate serios. 
Jumvab» m glumă, să treacă 
F- această acțiune in programul 
de activități pe trimestrul III. 
Poate insă in formula aceasta : 
„Eseiștii comunei, mobilizați 
de pr.mar—-.

M. G.

«c- etc. Neasumarea răspun
derii nici in acest ceas al... răs
punderii ru este o atitudine care 
să cinstească pe un om inves
tit atit cu conducerea unei or- 
ga-.zatâ: oomxmaie U.T.C.. cit 
și ci oo'.âurerea unei școli ge
nerale. ÎBtr-nn asenoenea con
text nu pot considera decit că 
am fosi msouat cind am pus 
mina pe telefon și l-am che
mat la plenară și pe tovarășul 
Marin Tănase. secretar al comi
tetului județean U.T.C. Fiind 
in depiinâ cunoștință a faptelor 
ș: atitudinilor, nu ne ir.dcim 
că in scurt timp Comitetul ju
dețean Galați al U.T.C. va găsi 
căile cele mai potrivite pentru 
ca și Ia Red.u să se instaureze 
in drepturile ei răspunderea 
fsțâ de sarcinile de organizație, 
ca și tinerii de aici sâ poată 
participa la o vie activitate po
litică și cultural-educativă. pe 
iărim profesKjnaL Cit despre 
instructorul comitetului jude
țean U.T.C.. nu e deloc de in
vidiat- 11 așteaptă aici o mun
că grea, va trebui ca in frun
tea, multor acțiuni să fie el pri
mul. insă nu luind totul asupra 
sa. ci antrenind pe cei mai 
buni, cu tac*, și răbdare, sâ 
formeze deprinderi necesare ac
tivității de organizație. Din cite 
am reușit sâ-1 cunosc, am con
vingerea că va reuși. Și atunci 
eînd va reuși, comitetul jude
țean Galați al U.T.C. va trebui 
să considere că tânărul instruc
tor Marian Ștefan a trecut u- 
nul din cele mai d:fieile exa
mene din munca sa de activist.

ION CHIMIC

la C.A.P. „Pionierul". Secretarul 
organizației de aici știe că are 
in evidență 36 de uteciști. dar 
in scriptele comunei, raportate 
la județ, sint 56.

— Eu 36 i-am spus tovarășu
lui Ene.

— Cind și cum ?
— In primăvară, la telefon. 

Era aici la noi in comună la 
consiliul popular.

Cine este tovarășul Ene ? Este 
tocmai șeful sectorului eviden
ță de la comitetul județean 
U.T.C. Așa că m-am tot gindit : 
ce a putut învăța un activist 
nou, ca Dumitru Petcu. de la un 
activist cu state vechi de plată 
la U.T.C.. ca Ene. cel dinții cu 
care, în perioada de acomodare, 
a fost cîtva timp prin organi
zație ? Numai cum să ia din 
fugă două cifre dezinformatoare.

— Asta este situația, mi-a zis 
apoi Petcu. va trebui să o în
drept eu. Dar acum nu este 
timp pentru a reface evidența 
organizației, am venit să dăm o 
mină de ajutor campaniei. Este 
urgent.

Și. in măsura în. care s-a pu
tut. am dat o mină de ajutor. 
N-o fi fost el, ajutorul, pe mă
sura posibilităților dar a fost 
oricum, binevenit și a dovedi» 
că n-au plecat chiar toți tinerii 
din comună.

N. COȘOVEANU

PREZENTA UTECIȘTILOR 
ÎN ACTIVITATEA

PIONIEREASCA
Din partea organizației U.T.C. 

și cea a pionierilor, de mai 
multă vreme se lansează punți 
de conlucrare, se caută și se 
găsesc soluții. făcind posibilă 
Întâlnirea timpurie intre virsta 
pionieriei și cea utecistă. O so
luție, mai bine-zis, un experi
ment. datând numai de un an, 
îl consacră pe utecistul instruc
tor ajutător. Se va numi așa 
ori altfel, nu se poate spune 
acum, dar nici nu este lucrul 
ce! ma: important. Important 
este ce aduc acești tineri, alături 
de comandanții instructori în 
viața pionierească.

LA SEDIUL CONSILIULUI 
NATIONAL AL ORGANIZA
ȚIEI PIONIERILOR au fost 
convocați cițiva dintre ute
ciștii care fac „pionieratul" în 
munca de instructor ajutător. 
Reprezentanți ai conducerii ce
lor două organizații se consultă 
cu ei asupra posibilităților de 
introducere a acestei funcții în 
toate detașamentele de pionieri, 
le cer sâ-și prezinte experiența.

Sint unsprezece, fiecare re
prezentând o profesie, un loc de 
muncă, o organizație U.T.C. îi 
ascultăm și ne întrebăm ce îi 
determină să-și rupă ore bune 
d.n timpul lor liber pentru a 
lucra cu copiii. Ne dăm seama 
că activitatea i-a prins. Ceea 
ce realizează acum reprezintă 
o sarcină de organizație înde
plinită cu pasiune. Ion Para5- 
chiv. tehnician la Fabrica de 
motoare electrice — Pitești, este 
secretar al comitetului U.T.C. ; 
Mana Vtod. țesătoare intr-un 
atelier de covoare din comuna 
Afumați, îndeplinește sarcina de 
secretar U.T.C. al comitetului 
comunal ; Elena Ionițâ. asis
tentă medicali la Spitalul de 
copii din Ghergani. este locții
tor al secretarului comitetului 
U.T.C pe comună ; Marian 
Codirlașu s-a oferit sâ fie in
structor. fiind student in ulti
mul an ia A.S.E., acum ia 
prag de examen de stat și în 
condițiile in care face naveta 
Afumați—facultate (București) ; 
Ion Dobre, de la Uzinele Vul
can, iși duce munca de instruc
tor in ..schimbul III", intrucît 
iatr-unul este muncitor la ea- 
zancerie. in altul elev în ulti
mul an la școala tehnică, aflat 
fiind in forurile predării pro
iectului. Ion Grigore este elev 
la o școală postliceală de elec
tronică, în Titu : Aurel Stănescu, 
electrician la U.R.U.E.-Cim- 
pina. e familist, are un copil 
in clasa a IV-a. Și așa, fiecare 
din cei ÎL Totuși...

„Totuși, eu ca secretar U.T.C., 
explică Ion Paraschiv — eind 
nai s-a spus că din fabrica 
noastră trebuie să recomandăm 
uteciști care să lucreze pe lin
gă comandanții instructori la 
școala pe care o patronăm, 
m-am gindit că mi-ar place să 
fiu unul din ei. .Asta a fost 
poate o reacție spontane. dar, 
și după ce am chibzuit. am 
ajuns la concluzia ci e bine să 
dau exemplu. Am propus sâ 
mi insotea-sră in activitatea cu 
pionierii, cei mai huni tineri 
muncitori și tehnicieni, secretari 
U.T.C.. locțiitori, cadre de orga
nizație. Dacă este vorba să se 
întâlnească eu uteevetii. să fie 
ajnUți să afle rum va fi in 
U.T.C. — atunci să afle de la 
cri care trăiesc cel mai intens 
viața de organizație**. „Cind am 
primit să fiu instructor, m-am 
gindit la faptul ci și prin noi 
se poate face o legătură mai 
solidă intre școală și uzină. 
Școala unde sint eu instructor 
este patronată de uzină și ci
neva apropiat de virsta lor Ie 
poate demonstra mai bine ceea 
ee reprezintă «brățara de aur 
a meseriei» — adaugă Ion Do
bre. ,.Le-am spus eitorva fete, 
uteciste. din cooperativă : „hai
deți să mergem să vedem cum 
putem să-i ajutăm pe copii în 
organizația lor**. Acolo, Ia școa
lă, am constatat că putem face 
foarte mult. Atit m-au chestio
nat ee realizez eu la locul meu 
de muncă, de unde vin, cum 
se poartă uteeiștii in organiza
ția lor, ce-mi place mie să fac 
in timpul liber, eă ar vrea să 
vină și ei să vadă unde lucrez, 
incit mi-am zis : „na se poate, 
trebuie să mă ocup și eu de un 
detașament, și mi-am luat de
tașamentul unei clase a VH-a" 
— își justifică secretara U.T.C. 
a comitetului comunal din Afu
mați, Maria Vlad, asumarea noii 
sarcini. La care, Elorica Ioniță 
alătură precizarea că a primit sâ 
fie instructor ajutor, fiindcă era 
legată de școală, răspundea de 
organizația U.T.C. de aici din 
partea comitetului U.T.C. și ve
dea în pionieri viitori uteciști. 
Mirela Mareș aduce argumentul 
celor 18 ani ai săi și faptul că 
a fost pionieră, că știe cît a 
dorit ea atunci să-i aibă tova
răși de activitate pe uteciști.

AM NOTAT ACESTE AR
GUMENTE pro—instructor aju
tător de pionieri pentru a elo
gia niște uteciști fruntași ai 
profesorilor cărora nu le este 
perfect egal cui vor lăsa locul 
în organizația U.T.C., pe cine 
vor primi jn marea familie a 
meseriilor, a întreprinderii pe 
care o reprezintă. E tonic să 
privești astfel o sarcină ob
ștească.

Ion Paraschiv și Ion Grigore 

povesteau cit de mirați au fost 
pionierii din detașamentele re
partizate că au venit la ei fără 
catalog. I-au și întrebat: „dum
neavoastră nu ne puneți note ?" 
„Nu înseamnă că pionierii hu-și 
iubesc comandanții — clarifică 
problema Elorica Ioniță — dar 
cum aceștia le sint și profesori 
ori învățători, poate că sint și 
ceva mai în vîrstă, atunci pio
nierii se jenează, iși mai tem
perează spiritul jucăuș, se simt 
uneori ca la lecții ; multe acti
vități le realizează chiar in cla
sa, in același cadru al orelor de 
școală. Noi, devenind niște cola
boratori ai comandantului, ne si
tuăm pe poziția de colegi mai 
mari ai pionierilor, în care ei nu 
văd dublura profesorului, un 
alt matur pus acolo să-i dădă
cească".

Se pare că tinerii cu care dis
cutăm au știut să profite de a- 
tuul omului fără catalog. Un 
simt de fost pionier și fost șco
lar i-a condus spre găsirea ace
lui ..ceva" care să-i ciștige pe 
copii.

Cl M AU PROCEDAT, CON
CRET. ÎN NOUA LOR IPOS
TAZA ?

Ion Grigore a găsit calea de 
apropiere și dialog prin inter
mediul electronicii. O învață, e 
pasiunea lui și are ambiția 
să-și ciștige adepți, să lucre
ze cu pionierii din de
tașament in domeniul in care 
se simte cel mai tare. „în fața 
Ier nu te impui cu vorbe, ci 
cu fapte** — se explică el. 
Faptele ? Mai in joacă, mai în 
serios, detașamentul s-a trans
format în eerc cu tendință spre 
un profil electronic. Ion Gri
gore a adus de la școala post- 
liceală aparate de măsură și 
piese de aparate de radio pen
tru demonstrații introductive. 
Și-a folosit și piesele de acasă, 
din micul său atelier — con
densator, rezistență, tub electro
nic. Comandantul instructor — 
învățătoarea clasei — și condu
cerea școlii au adăugat sprijinul 
lor, cumpârînd din comerț pie
se pentru asamblftri. Și. uite 
așa. îmbinind seriosul cu joaca, 
lucrînd cu pionierii la moderni
zarea tuturor aparatelor și ma
șinilor existente in laborator și 
in atelier, invățindu-1 să-și facă, 
acasă, la poartă, sonerie-semna- 
lizator automat, care să-i anun
țe, oriunde ar fi — în grădină, 
de pildă — că le-a sosit un oas
pete, inițiindu-i in protecția 
muncii, chiar dacă a trebuit 
6ă-i urce pe scăunel ca să-i în
vețe să repare o siguranță, să 
schimbe o rezistență la tablou 
— Ion Grigore a devenit de-al 
lor. „Dacă-i cîștigi pe copii, nu 
te mai părăsesc. I-am dus și la 
prietenii mei de la cooperativa 
..Deservirea" din Titu, coopera
tivă cu care au contract, într-o 
„excur^je de studii", le-am ex
plicat eu, cu importanță. Greu 
i-am scos de acolo după ce cîți- 
va tehnicieni le-au arătat piesă 
cu piesă ce înseamnă un televi
zor. Nu vă spun că intr-o zi mă 
plimbam cu soția și numai râ 
mă văd înconjurat de pionierii 
mei. I-am luat cu noi să vizi
tăm capela lui Ion Ghica. Soția 
lucrează în agricultură. Era pri
măvară, pomii înfloriți și ea s-a 
gindit să le explice științific ce 
se petrece primăvara cu natura. 
Le-a plăcut".

Pionierii detașamentului clasei 
a V-a de la Școala nr. 115 din 
Capitală, aflați la prima întâlni
re cu o meserie, au cunoscut 
prin instructorul lor. Ion Dobre, 
o experiență de v;ață. e drept, 
întinsă nu pe soațiu mare de 
ani. dar densă. Instructorul are 
părerea că „noi trebuie să fim 
o punte de legătură intre între
prindere și școală. în mine co
piii văd un reprezentant al Uzi
nelor „Vulcan". Reproducem, la 
o scară redusă, evident, o parte 
a activității din uzină. Ne-am 
constituit intr-un cere de depa
nare și activitatea i-a captat- 
Cițiva băieți lucrau foarte bine, 
dar aveau note slabe la lecții. 
Am încercat o soluție : le-am 
pus problemele de execuție 
practică prin prisma cunoștințe
lor de la ore, sâ vadă că me
seria cere matematică, fizică. 
Am pionieri eare s-au ambițio
nat și și-au îndreptat notele". 
Interlocutorul păstrează părerea 
de râu că. elev seralist fiind, le 
dedică copiilor prea puțin timp, 
mai puțin timp decît ar dori.

în filele primelor experiențe 
de instructor ajutător, un alt 
tânăr. Mihai Tudorache, de la 
Uzinele „Grivița Roșie", lăcătuș 
de vagoane. înscrie activitatea 
cercului „micul feroviar". 
„Mi-a părut bine că, după o 
vizită la Muzeul tehnic a) căi
lor ferate, pionierii au cerut să 
vină la locul meu de muncă". 
Instructorul a făcut apel la 
specialiști, la doi eroi ai mun
cii socialiste ca să le satisfacă 
pionierilor din detașament cu
riozitatea pentru meseriile fero
viare. Au ascultat și au văzut. 
De pildă, au fost cu instructo
rul Ia stația automată, unde un 
creier electronic triază vagoa
nele iar printr-un sistem de 
semnalizare se evită orice acci
dente. Dar au și lucrat Unele 
piese au rămas în școală, la ca
binetul tehnic, ca lucrări de
monstrative. iar altele au fost 
introduse în exploatare. CE 
FACI CIND DETAȘAMENTUL 
NUMĂRĂ PIONIERI ÎN VIR
STA DE 7 ANI ?

Te cobori la nivelul lor și-i 
faci să priceapă niște lucruri de 
mare importanță pentru formația 
lor comunistă. Județul nostru 
muncește sub deviza „Hărnicie, 
cinste, demnitate, onoare!" 
Le-am spus copiilor lucrul aces
ta și am observat că nu stăpi- 
nesc prea bine noțiunile. Am luat 
fiecare termen in parte — hărni
cia, bunăoară — povestindu-le ce 
înseamnă acest cuvint pentru 
un muncitor din uzina noastră. 
Singuri, fără un îndemn anume, 
au trecut Ja ei, la hărnicia lor, 
spunînd că elevii care au note 
mici nu sînt harnici și-i fac de 
rușine, numindu-î cu curaj pe 
cei in culpă.

Pe Ion Paraschiv l-a uimit te
lefonul primit de la președintele 
de detașament, la uzină. Acesta 
îl ruga să le înlesnească o vizită 
aici. Gestul este de înțeles, din 
moment ce, mai întîi el, instruc
torul, l-a întrebat : „Voi ați vă
zut o fabrică. știți unde lu
crează și ce anume o parte din 
părinții voștri, unde lucrez eu?" 
Nu știau. Telefonul a fost poate 
prima convorbire oficială a pre
ședintelui de detașament prin 
care îi comunica tovarășului 
instructor că au trecut in pro
gram o vizită în fabrică. Răs
punsul prompt — organizarea 
vizitei. Sau imaginați-vă un cerc 
de electrotehnică organizat cu 
pionierii in vîrstă de 9—10 ani, 
la o uzină de profil. Un aseme
nea cerc este condus de tovarâ-* 
șui Ion Stănescu la U.R.U.E.- 
Cimpina. A trebuit să înceapă 
cu acele nimicuri care se numesc 
repararea unei siguranțe, de pil
dă, ori mobilizind cițiva tineri 
din întreprindere să le confec
ționeze jocuri distractive pe 
scheme din ..Racheta cutezători
lor". E și fiul meu în clasă și, 
vă spun drept, aș face orice 
pentru pionieri**.

MARIA VLAD FACE UN 
CONCEDIU PIONIERESC ÎN 
DELTA. Pînă la această amici
ție, insă, instructoarea a avut 
de parcurs o experiență. „Pri
ma dată au venit ei la mine să 
vadă cum lucrez, iar a doua zi 
le-am întors vizita, să văd cum 
învață. Existau două cazuri : 
un băiat amenințat să rămînă 
repetent, o fetiță corigen
tă. Băiatul era mai difi
cil. obraznic, trebuia temperat, 
fetița însă. era liniștită. Am 
plecat după ore împreună și am 
intrebat-o de ce nu-i place să 
învețe. „Dar eu nu aud prea 
bine, tovarășă instructoare, și 
stau în ultima bancă, îmi ex
plica fetița. N-am spus nimă
nui, că mi-e rușine". A doua 
zi am stai de vorbă cu dirigin
tele și am mutat-o pe fetiță în 
prima bancă. Acum Vasilica nu 
mai este corigentă. Am 37 pio
nieri in detașament și 37 pro
movați. Se apropie primirea in 
U.T.C. M-am gindit să organizez 
o întâlnire intre pionieri și ute
ciști. Am invitat secretari U.T.C. 
din școală și uteciști din comună, 
secretara U.T.C. de la „Artiza
nul". Am discutat despre orga
nizația U.T.C. Copiii sînt foarte 
atenți la ceea ce realizăm noi, 
uteciștii. La mine, la „Artizanul" 
este o gazetă de perete „Flori 
si ghimpi". într-o zi m-au in
format că vor să-i ajut să 
realizeze și ei o gazetă aidoma 
— să-i pună Ia „fiori" pe cei 
mai buni și la „ghimpi" pe cel 
cu note de cinci. Au aflat că 
scriu cîteodată versuri si m-au 
chemat să le văd epigramele. 
Băieții detașamentului meu e- 
rau insă convinși câ eu le pro
tejez pe fete și m-au pus la în
cercare, chemîndu-mă să merg 
Ia ei, la cercul de traforaj. 
„Dumneavoastră nu lucrați cu 
noi ?** — m-au întrebat. Faceți 
un gherghef și învățați-le pe 
fetele noastre să lucreze ca dv. 
M-am conformat. Acum am 
multe ucenice pioniere".

Vasile Tap, din comuna Mî- 
năstirea, i-a îndemnat pe pio
nierii săi din clasa a VII-a să-i 
scrie pe îndelete ce ar dori sâ 
Știe de la el despre prietenie, co
legialitate. Și i-au scris. Acum 
confidențele s-au transformat în 
oră, chiar în ore de confidențe. 
Pionierii îl vizitează acasă, le-a 
dat și rachetele sale de tenis, 
jcacă fotbal împreună.

Și la Mirela Mareș, muncitoa
re la Fabrica „Dorobanțul“-Plo- 
iești, pionierii săi vin acasă, că 
locuiesc pe aceeași uliță, în 
Mineciu Pămînteni ; vin să-i 
învețe dansuri, cîntece. să o 
consulte cum să realizeze cuta
re acțiune, să-i spună ce note 
s-au mai luat la școală.

DE FAPT, CÎND E VORBA să 
realizezi ceva cu dragoste, cu pa
siune,- cu dorința de a izbuti 
n-ai nevoie de instrucțiuni și sar
cini speciale, nu te simți supra
încărcat. E de-ajuns să fi fost și 
tu elev la școala unde acum ești 
instructor, să-i fi văzut pe elevi • 
la practică în uzină unde lucrezi, 
să stai pe aceeași uliță cu ei, să 
te gîndești ce le vei răspunde 
eînd pionierii te vor întreba 
cum e în organizația U.T.C- — și 
totul vine parcă de la sine, ex
periența se formează din plăce
rea de a lucra cu pionieri.

Așadar, experimentul își ara
tă rezultatele Utecistul ajutor 
de comandant devine o prezen- • 
ță activă și dorită în activitatea 
pionierească, sprijinindu-1 pe 
comandant să realizeze cu co
piii acțiuni potrivite vîrstei lor.

LUCREȚIA LUSTIG
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Sărbătorim miine, după tradiție, ziua aviației Republicii Socîa- 
liste România. înalta prețuire ce se acordă temerarilor zburători 
militari de pe bolizii supersonici, ea și piloților de pe navele 
aeriene de transport, inginerilor și constructorilor de aparate 
aeronautice, tuturor celor co slujesc țara în domeniul aviatic, re
prezintă o binemeritată cinstire.

Toți slujitorii aripilor românești, asemenea întregului popor, 
nedlntiți in hotărirea lor, își dedică toate forțele și priceperea 
dezvoltării și înfloririi patriei socialiste, întăririi puterii ei de 
apărare.

Intr-o muncă pasionantă, plină de abnegație se află angajați 
aviatorii militari, întregul personal din unitățile de aviație ale 
armatei noastre populare. Pioții, inginerii, tehnicienii militari 
iși fac un punct de onoare din a îndeplini exemplar sarcinile 
rezultate pentru ei din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comandantul suprem al Forțelor noastre Armate, la întilnirea cu 
activul de partid pe armată. Pentru comandanții, organele și or
ganizațiile de partid și de U.T.C. din unitățile de aviație această 
cuvintare, document de excepțională însemnătate, reprezintă un

minunat program de muncă și luptă pentru ridicarea pregătirii 
de specialitate, perfecționarea înzestrării tehnice, cunoașterea 
temeinică a mijloacelor de luptă din înzestrare, sporirea exigen
ței partinice și a spiritului de răspundere, întărirea ordinii și dis
ciplinei, intensificarea activității politico-educative și creșterea 
forței de inriurire a acesteia, promovarea cu perseverență in viața 
ostășească a principiilor eticii și echității socialiste.

Cu dăruire și hotărire iși îndeplinesc misiunile ce le revin 
aviatorii din transporturile aeriene și aviația utilitară. In posturile 
lor de muncă, angajați in intrecerea socialistă, ei obțin rezultate 
deosebite, corespunzător cerințelor mereu crescinde ale econo
miei naționale.

Modernele avioane, care asigură legături între numeroase 
centre economice, culturale și sociale ale țării, precum și cu 
zeci și zeci de orașe din Europa și de pe alte continente, ssnt 
in miini sigure, pricepute. Aviația utilitară și sanitară, in continuă 
dezvoltare, dotată cu noi tipuri de avioane și elicoptere de pro
ducție proprie, constituie o prezență activă în viața economică și 
socială a țării. Mii de tineri din aviația sportivă, căliți la școala

curajului, obțin performanțe de valoare, ridicind tot mai sus glo
ria noastră sportivă pe plan internațional.

La sărbătoarea aviatorilor încercăm un sentiment de profundă 
mîndrie. Urmașii lui Vlaicu, Vuia, Coandă duc mai departe cu 
cinste tradițiile înaintașilor. Stâpinind tehnica modernă ce li s-a 
încredințat, ei zboară mereu mai sus, mei repede și mai bine.

In această zi cind cutezătorii văzduhului raportează cu firească 
mindrie poporului, conducerii de partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului și Comandant 
suprem al Forțelor Armate, că în posturile lor de muncă și de 
luptă iși fac, cu demnitate și onoare, datoria fața de patria dragă 
— România 
sărbătoresc 
îndeplinirea 
țârii a unei
țimi. Spre înălțimi tot mai cutezătoare, sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

socialistă, gindul nostru, al tuturora le adresează un 
omagiu, o adincâ și caldă urare de noi succese in 
misiunii lor, traiectorie simbolică pe cerul senin al 
trăsături ce ne este definitorie : aspirația spre înăl-

Pentru rodul ogoarelor

IXIMLLLL
MĂIESTRIEI
In acea dimineață recentă, totul era pregătit 

„oa la carte" pentru executarea tragerilor ae
riene in țintă terestră. Un singur factor părea 
să „încuree" planificarea. La puțin timp după 
plecarea în poligon a echipei de conducere a 
tragerilor, începuse o ploaie măruntă, deasă. 
Desigur, piloții erau pregătiți să zboare in orice 
condiții meteorologice. Dar tragerea aeriană in 
ținte terestre impune zbor la joasă altitudine, 
o mulțime de manevre, „spargeraa** de sus in 
jos a plafonului de nori. Ofițerul cu previziu
nea meteorologică dăduse, însă, „verdictul" : 
Ia ora planificată, vor fi condiții minunate de 
executare a tragerilor și, intr-adevăr, cînd a a
juns echipa în poligon, * s-a dovedit că, in ciuda 
glumelor care se fac, de obicei, pe seama me
teorologilor, aceștia avuseseră dreptate. S-au 
luat măsuri de marcare a „țintei", s-a instalat 
aparatura si, prin radio, s-a raportat Ia „bază" 
că arbitrii sint gata să aștepte protagoniștii a
cestui deloc ușor examen.

Da, un examen greu pentru tinerii piloți. 
Pentru că, spre deosebire de tragerile in țintă 
aeriană, tragerile în țintă terestră au o doză spo
rită de dificultate. Poate și din cauză că ele nu le 
sînt piloților tot asa de familiara ca cele in 
ținte aeriene. De pildă, fiecare interceptare în
seamnă, de fapt, tot o tragere, chiar dacă a
ceasta nu se execută ,,la cald". S-au luat, insă, 
din vreme toate măsurile. S-a pregătit cu gri
jă si seriozitate fiecare amănunt. Comandan
tul, el însuși un zburător cu vechi state de ser
viciu, le-a explicat tinerilor piloți modul de 
executare a atacului in poligun cu ținte teres
tre, iar alți piloți cu experiență, le-au daî. la 
rîndul Ipr, îndrumări utile.

Dar, iată în aparatul de radiorecepție se aude, 
clară, vocea locotenentului major Ion Tecucea- 
nu. care cere permisiunea să intre la atac. Lo
cotenentul Florin Morarii, instructor cu munca 
U.T.C. pe unitate, îmi vorbește despre el. La 
cei douăzeci și cinci de ani pe care ii are, Te- 
cuceanu este deja un pilot cu o bogată activi
tate profesională. A absolvit în urmă cu mai

IN DATE
Sl CIFRE

bine de trei ani școala de ofițeri ce poartă nu
mele lui Aurel Vlaicii, a fost apoi repartizat să 
zboare pe avionul supersonic și a ajuns să în
deplinească chiar condițiile unui pilot de cla
sa a 2-a. Anul acesta, pentru a doua oară,* tine
rii utecisti l-au reales secretar al organizației 
U.T.C. pe escadrilă. ..Pilot cu frumoase pers
pective", ni-1 caracterizează conducătorul zbo
rului. colonelul G Petre, aviator cu peste doua 
mii de ore pe avionul reactiv.

De undeva, din depărtare, se apropie un bo
lid zburător. Urmăresc prin luneta de rezervă 
executarea tragerii. Locotenentul major Te®u- 
ceanu execută o manevră, se apropie de țintă 
și lansează. Văd rachetele * cum se îndreaptă 
spre sol. iar avionul degajind... Peste cites a 
momente, aud un zgomot surd, de tablă lovita, 
si ținta nu mai există. Urmează, apoi, colegii 
de promoție ai lui Tecuceanu : locotenentul ma
jor Sistase Ciobănescu. locotenentul major Va- 
leriu Chiș și alții. Cu toții au obținut * același 
calificativ : ..foarte bine". Dar mie, mie mi-a 
plăcut cel mai mult Tecuceanu. Poate și pen
tru că a tras primul, poate și pentru că e mo
dest. poate și pentru că mi-a vorbit mai mult 
despre tovarășii săi. decit despre sine. De aceea 
am scris rindurilc acestea despre eL Și mai am 
un motiv : aș dori să afle nea Tecuceanu, ță
ran cn^rator din Sâcenii Teleormanului, că 
Ion, cel mai mare din feciorii săi. este om de 
ispravă, zburător priceput și cutezător.

VAL. M1HAI

• 29 aprilie 1920. Premieră pe 
plan mondial. Ia ființă intiia 
companie continentală din lume 
pentru transportul regulat de 
pasageri : „Compania Franco- 
Română de navigație aeriană". 
Din anul 1925. compania mixtă 
se divide in două companii na
ționale. înaintașele actualelor 
Air. France și TAROM.

• 65 de pasageri au aoelat la 
serviciile TAROM. in primul an 
al existenței sale de sine stătă
toare. în anul 1939. numărul lor 
sporește la 15 340.

• Anii avintului nostru socia
list. în 1969. datorită înzestrării 
TAROM-ului cu noi avioane de 
capacitate sporită. precum și 
continuei dezvoltări a posibilită
ților de deservire a stațiunilor 
de pe litoral și din alte regiuni 
ale țării, au fost transportați, 
calea aerului. 272 300 turiști. 
1972 numărul lor a ajuns 
386 564.

p« 
în 
la

• 1973. începe dotarea cu 
vioane turboreactoare de 
capacitate si cu mare . __ _ 
acțiune, care permit ca TAROM

a
mare 

rază de

Pmatta aeriană a 
țării — aeropor
tul internațional 
Otopeni.

Foto
VAL MIHAI

să extindă rutele sale externe 
regulate de la domeniul conti
nental la cel intercontinental.

• în ultimii 12 ani. volumul 
de mărfuri transportate cu a
vioanele TAROM a crescut de 
16 ori.

5 000 000 și 7 000 000 km parcurși 
in zboruri pe toate meridianele 
globului, fără incidente sau ac
cidente.

Pentru prima data

în lume •••

modul 
ele- 

uzați. 
a fost

Participînd pentru a treia 
iară consecutiv la ediția de 
primăvară a Salonului interna
țional de Invenții d? la Viena. 
inventatorii români din dome
niul metalurgiei, au obținut un 
frumos succes Cele 5 invenții 
prezentate de ei au obținut tot 
atitea medalii.

Iată cîteva amănunte asupra 
lor

Este cunoscut faptul că în 
industria petrochimică se utili
zează o gamă foarte variată de 
catalizatori, unii dintre ei con- 
ținind un procent ridicat de e
lemente scumpe, cum ar ti mo
libdenul și cobaltul. Literatura 
de specialitate nu indică 
de recuperare a acestor 
mente din catalizatorii 
Soluția acestei probleme
găsită de către un colectiv d£ 
cercetători de la Institutul de 
proiectări si cercetări pentru 
industria metalelor neferoase 
și rare - București (I.M.N.R.). 
Noua metodă permite. pentru 
prima dată în lume, obținerea 
cobaltului sub formă de azotat 
de cobalt — materie primă uti
lizată pe scară largă în indus
tria petrochimică — din ^^tali- 
zetori uzați de cohalt și molib
den. catalizatori care, pină la 
aplicarea invenției românești, 
erau socotiți deșeuri nevalori- 
fic-bile Apreciind originalita
tea procedeului și eficiența sa 
economică, juriul salonului a 
acordat invenției Marea meda
lie de aur.

Aceeași distincție a fost
cordată și unei alte invenții a- 
oarținînd unui colectiv al ace- 
luiaș institut. Ea se referă la 
un nou procedeu de separare a 
cuprului, plumbului și zincului 
lin minereuri sulfuroase con
centrate Procedeul specialiști
lor de la I.M.N.R. este extrem 
de eficient și spectaculos : me
talele se separă prin volatili
zare. tn același timp se valori
fică sulful sub formă de gaze 
bogate în bioxid de sulf, care 
se utilizează la fabricarea aci
dului sulfuric Și încă ceva i 
ororesul este autogen — călău-

a-

necesară se obține prin ar
............... ’ în

necesită

ra , .
derea sulfului din minereu. 
acest fel metoda nu ... 
decît un consum redus de com
bustibil suplimentar și aduce o 
reducere a costurilor de prelu
crare.

De frumoase aprecieri din

INVENȚII

ROMANEȘTI

MEDALIATE
partea juriului și a specialiști
lor prezenți la cel de al 40-lea 
Salon de Invenții — Viena 1973, 
s-au bucurat și celelalte inven
ții românești Astfel, invenției 
„Procedeu și Instalație pentru 
producerea și utilizarea atmos
ferelor controlate" — al cărei 
autor este un colectiv din ca
drul I.C.E M_ l-a fost decerna
tă medalia de argint. Prin apli
carea in producție a acestei in
venții la Uzina de țevi „Repu
blica" — București se realizea-

ză anual economii în valoare 
de peste 4 000 000 lei.

Invenția reahztaă de ingine
rul Ion Cioacă impreună cu un 
colectiv de «upccaliști de la 
I C.E.M. se refera la un * nou 
tip de arzător pentru combus
tibili gazoși Aplicată la Uzina 
de țevi Roman, ea conduce la 
realizarea unor economii în 
valoare de oeste 10 000 000 lei 
anual. Noului tip de arzător i-a 
fost decernat, pentru înalta sa 
eficiență economică și origina
litate. medalia de bronz. Cu a
ceeași distincție a fost premia
tă și invenția „Pod rulant cu 
dispozitiv antibelens". titular 
de brevet Institutul de proiec
tare tehnologică pentru lami
noare — București (IPROLAM).

Brevetate jn țări cu puterni
că tradiție tn domeniul me^- 
lurgiei. noile invenții româ
nești medaliate la Salonul de 
invenții de la Viena au Intrat 
în circuitul valorilor mondiale. 
Ele fac, in acest fel. dovada 
marilor succese înregistrate de 
țara noastră în domeniul știin
ței și progresului tehnic.

Ing. A. BRÎNZAN 
din Ministerul Metalurgiei

CR^I^^ICA 
IPOTEZELOR

Oricît ar părea de hazardată, 
această ipoteză pare să devină 
in curind o realitate. Se știe că 
în cazul accidentelor care duc 
la distrugerea parțială a creie
rului pot fi afectate ireversibil 
unele dintre funcțiile fundamen
tale ale organismului. Acciden
tatul poate pierde capacitatea 
vorbirii, auzului, văzului, etc., 
poate paraliza. Pină în prezent, 
specialiștii nu întrevedeau nici 
o posibilitate de recuperare a 
bolnavului. De altfel, printre 
mult discutatele definiții ale 
momentului apariției morții u
nui organism era avansată 
aceea a distrugerii creierului, 
chiar dacă celelalte organe erau 
in perfectă stare. De aici și 
criteriul de alegere al ..donato-

• Pină in prezent. TAROM-ul 
are încheiate convenții de co
laborare cu 15 companii ae
riene din lume : AEROFLOT 
(U.R.S.S.). MALEV (R.P.U.). 
B.E.A. (Anglia). S.A.A. (Suedia). 
A.U.A. (Austria). PAN AM 
(S.U.A.). EL-AL (Israel) ș.a.

A Recunoaștere de prestigiu 
din partea companiilor aeriene 
străine. Pentru serviciile irepro
șabile. amabilitatea și ospitali
tatea dovedite, o publicație de 
circulație internațională supra
numește TAROM-ul „La com- 
pagnie du sourire" (Compania 
surisului).

• Multe dintre echipajele 
TAROM-ului au la activ între

• în actualul cincinal. capa
citatea transporturilor noastre 
aeriene civile se dublează ; circa 
60 la sută pe seama noilor uti
lări. iar restul de 40 la sută se

Aviatorii care efectuează 
misiuni aviochimiee in folo
sul agriculturii îți fac tm 
punct de onoare din reali
zarea ireproșabilă a sarcinilor. 
La sfirfiiul actualului cinci
nal, ei vor realiza cu 60 la 
sută mai multe misiuni speci
fice decît în 1970. Dar există 
posibilități ca aceste sarcini 
să fie substanțial depășite, 
atit cantitativ cit ți calitativ.

...Stnlem pe unul dintre 
cele peste 250 de cîmpuri de 
zbor ale aviatorilor care și-au 
îngemănat preocupările cu 
cele ale țăranilor cooperatori 
și aie lucratorilor din între
prinderile agricole de stat. 
Cu fața arsă de soare și de 
vînturi, pilotul Alexandru 
Țîrlea decolează pentru a îm
prăștia din zbor razant, sub
stanțe care stirpesc dăunătorii 
de pe întinsele lanuri de grîu. 
Trece meticulos, faie cu fî^șie, 
o data, încă o dată, de-a lun
gul ogoarelor, lărind in urma 
sa o dîră alburie, care se lă
țește și se așterne pe verdele 
viguros al culturilor.

Directori de I.A.S.-uri, se
cretari ai unor comitete de 
partid de la sate, președinți 
ai cooperativelor agricole de 
producție, '' ”
Dobrogea, 
Ardeal au 
campaniei 
te, scrisori 
ducerii aviației utilitare, prin 
care aduceau elogii și mulțu
miri echipajelor care îi ajuta
seră în munca pe ogoare. Și, 
iată că a sosit timpul să be
neficieze din nou de servi-

din Moldova ți 
din Bărăgan sau 
trimis, la sfîrț^'ttd. 

agricole preceden- 
de mulțumire con-

ciile _
ție a lui Alexandru Țîrlea, a 
altor piloți ca Aurel Muntea- 
nu, Dumitru Ariton, Ion Tu- 
dose, Cosma Stefanov, Ale
xandru Podgoreanu, a meca
nicilor naviganți Florian 
Nicolae și Nicolae Puiu, a tu
turor celot angajați în ampla 
acțiune de fertilizări și erbi- 
cizări, de combatere a dăună
torilor, o constituie însă miile 
de tone suplimentare de pro
duse cerealiere și fructe, rea
lizate ca urmare a activității 
lor prompte, calificate. con
știincioase. Respectându-și 
riguros obligațiile contractua
la. concomitent eu reducerea 
substanțială a prețului de cost 
pe oră de zbor convenționa
lă, lucrătorii din aviația utili
tară își aduc o prețioasă con
tribuție la înfăptuirea sarcinii 
puse de partid de extindere a 
agrotehnicii avansate, de mo
dernizare a agriculturii noas
tre socialiste. Adeseori, ei sînt 
angajați și în activități avio- 
fotogrametrice. de cercetări 
aviogeomagnetice mm de 

trnnsport,
Mai tineri sau cu ghiocei 

la timple, acești harnici oa
meni ai văzduhului, împre
ună cu toți ceilalți zburători 
militari și civili, își pun în- 
tieaga energie, experiență șt 
competentă profesională in 
slujba patriei, înscriind noi și 
prestigioase realizări în acti
vitatea pentru îndeplinirea 
sarcinii de răspundere ce le 
revine pentru ca hambarele 
să ne fie tot mai pline.

N. BÎRLADEAN

acestora. Marea satisfac-

va datora strădaniilor aviatori
lor taromiști de îmbunătățire a 
indicilor tehnico-economici de 
exploatare a parcului de a
vioane.

• Prima linie aeriană internă 
(BUCUREȘTI — GALAȚI). în
ființată in 1925. avea o lungime 
de 183 km. Axi. TAROM-ul are 
o rețea aeriană internă de a
proape 8 000 km. care leagă Ca
pitala cu 16 centre importante 
din țară : Constanța. Iași. Cluj, 
Timișoara
Satu-Mare. Bacău. Deva ș.a. în
treaga rețea a liniilor aeriene 
regulate TAROM se ridică la 
peste 35 000 km.

• Angajați in lupta dusă de 
întregul nostru ponor pentru 
îndeplinire* cincinalului in pa
tru ani vi jumătate, in primele 
5 luni ale anului 1973. aviatorii 
taromiști și-au realizat planul 
de venituri cu 111.4 la sută, au 
redus cu 1.9 la sută prețul de 
cost la 1 000 călători kilometri 
convenționali.

Craiova. Tulcea.

• Recent TAROM-ului i s-a 
decernat, pentru a 4-a oară în 
ultimii 7 ani. diploma ii drape
lul de întreprindere clasată ne 
primul loc în întrecerea din ra
mura transporturilor si teleco
municațiilor.

La Uzina de utilaj

IN - SPRIJINUL ■ ■ PRODUC
CERCETAREA UZINALA

Marca Uzinei de utilaj pe
trolier Tîrgoviște, alături de 
cele ale altor uzine constructoa
re de asemenea utilaje, a de
venit în ultimii ani un simbol 
al calității și al competitivității. 
Aici au fost fabricate cîteva din
tre produsele care au impus pe 
piața mondială utilajul petro
lier românesc, care au făcut ca 
astăzi țara noastră să fie al doi
lea exportator și al treilea pro
ducător al lumii în acest do
meniu de cea mai înaltă tehni
citate.

Iată de ce, o discuție despre 
contribuția pe care comparti
mentele de concepție ale uzinei 
sînt chemate să o aducă la creș
terea continuă a calității pro
duselor, a gradului lor de com
petitivitate — sarcini pe care 
documentele de partid le-au pus 
și le pun permanent în fața cer
cetării și proiectării — capătă 
în uzina tîrgovișteană o rezo
nanță deosebită. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît este vorba des
pre un colectiv de muncă a că
rui medie de vîrsfă se situează 
în jurul a 26 de ani, iar în ca
drul sectorului de concepție, ti
nerii de vîrstâ utecistă repre
zintă mai bine de 40 la 
din numărul salariaților.

în ciuda acestui fapt, sau 
tie, după cum remarca unul
tre interlocutorii mei, tocmai 
torită lui, eforturile ce se 
pentru apărarea prestigiului 
cerit de produsele uzinei în 
ța unor beneficiari din 34 
țări ale lumii este pe

complexelor sarcini ce revin a
cestui important sector.

Astfel, pînă La sfîrșit'il aces
tui cincinal mai mult de jumă
tate din producție o ' or constitui 
vrodusele* noi și modernizate. 
Planurile lor se află în prezent 
pe planșetele tinerilor specia
liști. Altele s-au materializat 
deja în prototipuri sau se află 
în curs de asimilare în produc
ția de serie. Printre „premiere
le" anului — mi s-a atras aten
ția că 1973 este anul de vîrf al

petroliee-Tirgoviște
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Un nou lot de produse purtând marca Uzinei de utilaj petrolier 
Tîrgoviște — marcă cunoscută ți apreciată în peste 30 de țări 

ale lumii — va lua calea exportului.

tului a evoluat de la 22 la sută 
In 1970 la 36 la sut* în 1973 și 
Urmează să crească în continua
re in actualul cincinal — nu 
poate fi concepută în afara gri
jii pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție. Am 
propus această temă ca subiect 
de discuție ing. AURELIO CO- 
DREANU, din cadrul sectorului 
de concepție al uzinei.

— Principala cale de reduce
re a cheltuielilor de producție o 
reprezintă la noi economia de 
metal. In această direcție s-au 
luat deja în uzina noastră mă
suri deosebite. Să vă dau numai 
un exemplu. în anul 1965 pen
tru confecționarea unei Automa
carale se consumau 11 tone de 
metal. în prezent întrebuințăm 
numai 7,6 tone. Specialiștii noș
tri caută în permanență noi po
sibilități de reducere a consu
mului de metal. Importante e
conomii de metal s-au obținut 
la fabricarea remorcii de 20 de 
tone sau a automacarale de 5 
tone. Numai în primele luni ale

COMPETITIVITATEA PRODUSELOR
SE OBȚINE Sl LA PLANJSETA
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rilor" în cazul transplantului de 
organe.

O experiență recentă aduce 
insă în actualitate problema 
posibilității recuperării unor 
funcții vitale pierdute în urma 
distrugerii parțiale a creieru
lui. Este vorba despre realizarea 
primei proteze cerebrale care a 
permis unei maimuțe paraliza
te să-și poată folosi membrele. 
Experiența a fost efectuată de 
profesorul american Lawrence 
R. Pinneo. care a implantat in 
porțiunea distrusă a creierului 
60 de electrozi reuniți cu un 
ordinator. Acesta a fost pro
gramat pentru a reconstitui sec
vențele diverselor mișcări. Mai
muța a început să mănince. să 
meargă singură. Fiecare din

gesturile sale pune în funcție 
zeci de electrozi. Pentru în
ceput, mișcările au fost dictate 
în mod electronic de experi
mentator. Ulterior însă, maimu
ța a învățat să-și comande 
gesturile datorită unui senzor 
de oontact pus la dispoziția sa. 
în decurs de două luni de ex
periențe. maimuța și-a putut 
folosi membrele pentru majori
tatea mișcărilor. Pe de altă 
parte, țesutul din apropierea le
ziunilor 
sensibil 
terne.

în ce privește omul, cercetă
torul american consideră că va 
fi nevoie de încă 3—5 ani pen
tru ca metoda sa să poată fi 
experimentată.

a devenit mult mai 
la diferite excitații ex-

acestui proces de înnoire a pro
ducției — se află și cîteva noi 
tipuri de instalații de foraj cu 
performanțe deosebite. Cine exa
minează fișele tehnice ale noi
lor produse românești și le 
compară cu cele ale unora din
tre cele mai reputate instalații 
similare, din țări cu o tradiție 
tehnică bogată, se convinge că 
aici se lucrează intr-adevăr ,.la 
nivel mondial". Cîteva exemple 
sînt, cred, edificatoare. insta
lația de foraj F.A.-12 are un 
indice al greutății nete rapor
tată la puterea instalată — u
nul dintre parametri esențiali ai 
acestor instalații - de 248 
C.P., fapt care o situează la 
velul instalațiilor similare 
bricate în R. F. Germania.
stelația de intervenție I.C.-5 
seda caracteristici tehnice 
nivelul celor pe :are le 
produsele unor firme ca 
sau Wilson din S.U.A.

Desigur, exemplele ar 
continua. Dincolo de limbajul 
sec al cifrelor apare însă preo
cuparea permanentă a specia
liștilor uzinei de a „ține pasul" 
în competiția mondială pentru 
calitate, pentru satisfacerea ce
rințelor tot mai ridicate ale pie- 
ții internaționale

Această preocupare este re-
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putea

iiefată și de o altă direcție de 
activitate a sectorului de con
cepție : diversificarea instala
țiilor în raport cu cererea be
neficiarilor, conform condițiilor 
specifice de exploatare din țara 
unde va fi exportat fiecare u- 
tâlaj. O bună ilustrare a grijii 
pentru doleanțele cumpărătoru
lui o constituie adaptarea insta
lațiilor de foraj pentru puțuri 
de apă de tipul F.A.-12 pentru 
amplasarea pe un autoșasiu de 
tip ROMAN. Proiectele a.cestui 
nou utilai, executat la cererea 
beneficiarilor din îndepărtata 
Brazilie. vor fi introduse în 
producția de serie în cursul a
nului viitor. Ele vor contribui 
la ușurarea desfacerii produse
lor noastre, mai ales prin creș
terea gradului lor de manevra
bilitate și vor asigura totodată, 
valorificarea în măsură sporită 
la export a noilor autocamioa
ne românești. Tot la cererea u
nor beneficiari, de data aceasta 
din R.D.G., specialiștii uzinei în 
colaborare cu cei de la Institu
tul de proiectări și cercetări 
pentru utilaj petrolier au tre
cut la adaptarea instalațiilor de 
foraj F.A.-10 și F A.-20 ia ne
voile industriei miniere. într- 
adevăr. mărind di-metrul de 
foraj, aceste instalații pot fi u-

tilizate cu succes la executarea 
puțurilor de aerisire a minelor. 

Fără îndoială că modificarea 
rapidă, îmbunătățirea și diver
sificarea parametrilor instala
țiilor sînt departe de a fi ope
rațiuni cît de cit simple. Dar 
aceste eforturi sint pe deplin 
răsplătite. Mobiiitatea, flexibi
litatea producției în conformita
te cu cerințele beneficiarilor a- 
«igură penetrația produselor 
noastre pe piața mondială. La 
aceasta se adaugă, desigu", și 
necesitatea de a ține seama de 
tendințele dezvoltării acestui 
sector extrem de dinamic. Ri
dicarea gradului de transporta- 
bilitate a instalațiilor, mane
vrabilitatea ușoară, concentra
rea comenzilor, adîncimi și 
teze de foraj mari, puteri 
stalate ridicate etc. — iată 
recțiile pe care se înscrie, 
viitorii ani, modernizarea 
stelațiilor de foraj, direcții 
care constructorii români nu 
mai că se situează, dar la 
furarea cărora participă 
plin.

Realizarea în condiții de
ximă eficiență economică a' pla
nului de export al uzinei, aflat 
în continuă creștere — ponde
rea produselor destinate expor-

vi- 
in
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in- 
pe 

nu-
con- 
din

ma-

anului aceste economii s-au 
frat, pe ansam blul uzinei, . 
peate 200 de tone. Prin ^^f^l^t^lec- 
tarea produselor, prin îmbu
nătățirea tehnologiilor, prin în
locuirea materialelor — rum ar 
fi, de exemplu, introducerea în 
locul oțelului a fontelor r.odu- 
lare — ne-am propus «ă reali
zăm o economie de circa 600 fonii 
metal anual. Și încă ceva. Re
ducerea consumului de metal se 
corelează cu economia de ma
noperă. Toate soluțiile tehnice 
elaborate vizează și acest scop, 
în această direcție, pe baza po
sibilităților existente în uzină 
pentru autoutilare.n cu mașini 
— agregat, am constatat eă pu
tem reduce timpul de lucru la 
anumite produse la mai puțin 
de jumătate.

Cunoscînd aceste eforturi am 
înțeles de ce specialiștii uzinei 
târgoviștene așteaptă, liniștiți, 
confruntarea în eadrul celor 11 
tirguri și expoziții internațio
nale la care vor vartifipg în 
acest an produsele lor, cu cele 
mai noi creații tehnice ale unor 
firme din numeroase ț.ări ale 
lumii.

Grupaj realizat de 
PETRE JTJNTE

ci
ta
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Pentru fiecare dintre noi,

UN MICROSISTEM 
INFOR^j^'TIONAL

t

de academician NICOLAE TEODORESCU
Formarea tineretului este o activitate de in

teres national in fiecare tară si de interes mon
dial pentru întreaga societate omenească. Pro
cesul instructiv-educativ. prin care copilul, in- 
cepind din cea mai fragedă v1tstâ. se formează 
centru a se putea încadra ca un element utii si 
apreciat al generației sale si al întregii socie
tăți din care face parte, in tan sa. este complex 
și îndelungat. El depinde în mod esențial de 
epoca istorică si de obiectiv. 2 acestei societăți 
la epoca respectivă.

Or, epoca actuală. în mlria noastră, se ca- 
tlctet•iz€lzr prin obiectivul major al construc
ției societății socialiste multilateral dezvoltate- 
Această construcție implică stapinitel mijloa
celor celor mai avansate si mai actuale ale 
stiintei si tehnicii realizate pe plan mondia- 
Iii acest -.plan mondial" trebuie să cuprindă, 
ca parte integrantă, si știința si tehnica noastră.

Ceea ce catacterizelză întreaga activitate so
cială bazată pe explozia stiintei — factot de soc 
al -evoluției științifice si tehnice pe cate o trăim 
De plan mondial și. cu atit mai acut. De plan 
national — este complexitatea, independenta și 
rapiditatea acțiunilor și. în consecință, necesi
tatea unei informări multivalente. organizate și 
vertiginoase,

Totul se succede întt-un titm viu. adesea 
uluitor- în cate timpul devine un factor h-:a- 
nîtot- atit ptin modul în care este folosit, ci: si 
prin modul in cate este organizat. Timpul tre
buie stăpînit cu pricepere, ca o tehnică profe
sională de valoare universală. Stapinirea timpu
lui nu se însușește spontan si ocazional, oe bază 
de inspirație si spontaneitate, cum sîntem ade
sea ispitiți să credem. Stlplnitel timpului a 
devenit o știință care se învață, se însușește 
treptat și se asimilează cu efortu-i îndelungate 
si organizate, deoarece ea implică in nt-mu- 
rînd stlDinitea mijloacelor necesare tea-:?,.- ’ 
activitătilor efectuate in timp. în timpul nostru 
și mai ales în timpul societății, al colectivului, 
al grupului în cate efectuăm aceste activități- c°: 
mai adesea împreună cu ceilalți si pentru obiec
tive de interes mai larg decît cel put personal, 
cate este de altfel si el desigur ptezent-

în ultimii ani stiinta stăpinirii timpului a de
venit tributuă stăpinitii informației, cate a c*- 
Dătat amploarea unei noțiuni fundamentale, 
fiind obiect de studiu teoretic, tehnic si r-l.- 
tic al unui sistem de *d’iscipline stiinti--.ee ca 
teotia informației, cibernetica, automatica v. j 
informatica. Organizatea culegerii, inmagazin- 
rii. sottrnii, transmiterii, pteluctătii si dir.r bu « - 
rii informației a pus in evident* noțiunea c«ri- 
clex* de sistem informațional, care o a câr^îu*. O 
amploare si o circulație universal*. Ex? - z.a 
informațională, ca si explozia nucleară. trebuia 
să fie stăpinită. organizată, sistematizata ■> - a- 
ttu a putea fi folosită, ian aceasta a Aeceifv. 
tidiclrea sistemului informațional — care ex. = - 
tă de cînd lumea — la tangul de obiect esen
țial de studiu si de utilizare socială-

în fond, un sistem informațional este un «to
tem. deci in ansamblu organizat, complex, pu
țind fi format din oameni, mașini, - documente, 
aparate linii de comunicații etc.. în cate in
formația se culege, se sortează si inm-adz.--ra
ză, se selecționează se transmite, se pteluctga- 
z* și se distribuie pentru informarea. docu
mentarea și fundamentarea unei sau unor de
cizii- Ăcaste decizii pot avea si au cel mai ade
sea ca obiecVv acțiuni si deci caracter 
dat pot avea și obiective de cercetate. i-^'.l-

PENTRU TIMPUL
DV, LIBER ROMÂNIA — FILM PREZINTĂ:

A1UJ ZURiLE SINI DIN NOU 
MNisTlTS . Capitol (orele 9; 
ax JS ly.auj

O ZI MAj lUNbA DELII UN 
AN . Central (inele MUa; D.3U. 
J5.45, Jt>, i3,|3, 2U,3U),

SJMOX loMHLAn inIEKVINE . 
Rucuiaști (orele 9, JJ,JS; J3,3lD; 
uS.Ja, JH.45, 2Jj. Stadionul Di-auio 
(ord 20.3U), Arenele Koiiane (ura 
z(j,lg;. Gradina București (ora 
20.J5).

FLUTURII SINI LIBERI ; Scala 
(orele 9; J1J5; n,43; iB.JS, u,45: 
2J.J3) Festival (orele 9. U.X 
(3,45, JS la. UB.4S, 2i.i5j. Grădina 
Festival (ora 20,J5j-

ULTIMUL CARTUȘ ; Patna 
(orele X C2,3O>' J6, (8,30. 2t;, 
Luceafărul (oțele w njâ: K3 30: 
16, to.ao, 2J), Favont (orele 9,t5; 
H,X J3.-415. 18, JU,J5: 20,30) Gră
dina Luceafărul (ora 20JSJ.

SLIBERAREA (seriile JV-V) : 
Lumina (oreie 9; J2,30; J6; !9,3<3).

ROND DE NOAPTE : Excelsior 
(orele 9: U.JS. J3 30: H5: mJa. 
20 30j Melodia (orele 9. H.Î5; 
T3.3^, 16, i«,30, 20.45J Modern
(orele 8,45: JUS: J330. JS: ^JO; 
2JJ, Grădina Modern (ora 20-J5J, 
Gtădina Capitol (ora 20).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Doina (orele ms, CLU, 0,30: J3: 
20 jsj La ora 9.45 program de 
desene animate pentru copii ; 
Fîoreasca (orele 13,30: J8, 20,J5),

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Gri vița (orele 9: J3,30. tS:
0,15, 20.30), Gloria (orela 9: (MS: 
J3,30, 16: ULJo, 20,30), Tomis (ore
le 9, U,JS. J3,30, !5,45 H.JS: 20.30J. 
Grădina Tomis (ora 20,!5).

AMJNȚIRJ DIN COPILĂRIE: 
Timpuri Noi (orele fi—ăA-JS fn con- 
tinuareJ.

FATA BATRÎNA : înfrățirea 
■ orele 0,30, U: 20 JS)

HOMOLKA ȘI PORTOFELUL î 
Unirea (orele J5,30 18: 20 30). Gră
dina Unirea (ora 20,J5).

PE ARIPILE VINTULUî 1 Bu- 
zeșn (orele 9: H: l«,3a). Aurora 
(orele JB: l4,3O; O), Grădina Bu- 
zeșu (ora 20). Grădina Aurora 
(ora 20j-

CJPRJAN PORUMBESCU i Lira 
(orele JS^Q: JB). Grădina Lira 
«ora 20),

CE SE tNTlMPLA, DOCTORE 1 
Dacia (orele 9: lJ.lS; 0,30: II: 
OTS: 20,30).

CEAJA Drumul Sării (orele 
0.30: J8: 20,J5J-

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Rucegi (orele JS^O: O). Grădina 
Rucagi (ora 20J5J.

DRUM IN PENUMBRA î GJU- 
testi (O-eie JS.aa: J8: 20J5).

SOLARIS : Cotrocenl (orele
t5.3O: J9).

NICI UN MINUT DE PLICTI
SEALA : Ferentari (orele l5,30: 
J8 20 JS).

CIND LEGENDELE MOR : Vol
ga (orele 9: jus: J3 30: J5,45: J8: 

20 JS) F.amur» lo-ela 9: JEU: 
nw: JS: JUi. 3J»),

OMUL NU E SINGUR : Cnfcțașl 
(orele JS 30. J8: 20-J5J

țara sălbatica pii. io
te^- js «a ia: 2» JS)

PUTEREA SI ADEVARltfc «
Popular (ore'e IV W U M-.J5)

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NAR! V(i-nnui <©•■> IJ!» H).

VERONICA Munea (orele J«: 
J9. 20). Rahova (orele :«: J8 28).

DUMINICA. 11 IUNIE

PROGRAMUL I

8 00 Bună dimineața ' l 29 Cra
vatele roșii. Emisiune festivă nu 
ocazia Ziiei pionierilor din P. S P.. 
9.2S Film serial DHnai- 9.5* Via* a 
satului. U-ea Emis^ne in limba 
maghiară. Jî.» De straja patriei. 
Emisiune consacrată Zilei A«zr^ 
R.S.K. l3.aa Album duaun.baf. 
17,aa Fotbal • U.T.a. — Univers - 
tataa Craiova. Transmisiune dfre-- 
tr de la Arad. (Repriza a II-a>. 
J8,J0 Film serial pentru tinea-. : 
Tunelul timpului. Epsodu. XI. 
..Marco Polo“. J8.SS Vetre folclori
ce. Un . leagăn al dotn<a bănățe
ne- : Valea Aimă;ului. JS JS Publi
citate. J9.2* JIU de seri. JS.» Te
lejurnal. Săptâ—,ina politic* i-te-n- 
nă $. internațională în imagm-, 
IC,la Reporta>ul săptămlnii- Verti
cale in Bărăgan.. 20 30 Fetele cu 
ochi albaștri. Selacțiuni din tpec- 
tacolul cu public organizat de Te
leviziunea Română în cinstea 
fruntașelor în producție de la Fa
brica de confecții si tricota e — 
București. 2L40 Pagini de uir.or : 
Aventuri în eooca de piatră n AS 
Interpretul preferat : Angela Bu- 
ciu. 22.30 Telejurnal. 2î.4ă Dumi
nica sportivă.

PROGRAMUL II

1l.O0—J3-M Concertul Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii . G-eeree 
Enascu-. 20-J0 Publicitate. 20 H E
roi îndrăciți de copii : Pik ți Tik, 
20.45 Telex tehnico-stiintific. AL* 
FJ’m artistic. Fericit cel care ea 
Ulysse... 22.35 Melodii de pretu
tindeni.

^Bteatre
SlMBĂTĂ, II IUNIE 1973

Opera Română : TRAVIATA — 
ora J9.30: Teatrul de Operetă : LA 
CALUL BALAN — ora J9.30: Tea
trul National „I. L- Caragiale" 
(Sala Comedia) : FURTUNA — 
ora 20: (Sala Studio) : PRIZONIE
RUL DIN MANHATTAN — ora

de investignie teoretic*, exDetimentală. tehnic*. 
Sastemul informațional c^port* si acumula- 
tea de infotm^îii, documentări necesare mai 
tirziu, intr-un moment ci nd trebuie realizată o 
acțiune, folosit* o cunoștința, fundamentat* o 
decizie ulte-ioara,

Fonmatea profesională, ca si cea moral*, etic*, 
cetățenească a tineretului este in mod esențial 

I bazată oe educație, procesul educational con- 
ți.nind in mod in-disDensabil- dar nu exclusiv, 

I Invăâaturî-
în fata exploziei «iintei si a informației a 

| devenit imposibil pent—j oricine de a învrța și 
I cetceta fâră a-s: orzaniza ct«"“Sfle informațio

nale otia ci-’ -t- atâ. făt* a «e documenta sis
tematic. alegind ceea ce este esențial si forma
tiv din mfntml:•a covitsitot de bogată exis
tenta și din eane ponte pierde tocmai ceea ce 
ii fi mai important. Dat nu numai procesul 
instructiv necesit* fol<o^itea unui sistem infor
mațional perfecționat, ci insâsi activitatea pto- 
fe^sotală i fiecăruia dintre noi este intrinsec 

. lentă de folosirea organizată a noianului de 
infotmuie- a unui sistem informational a-
oecvat.

De fapt totul revine la stapinitea timpului 
in vederea utilizării lui in mod cit mai eficient, 

I pentru a-J împărți cit mai avantajos intre di
versele activități, dintre cate nu trebuie ex
cluse nici cele agreabile, odihnitoare, arctice, 
sportive si .ni-ci revetia, contempla -«sa natarii si 
a tie’iL De iccci, in vederea optimizării folo
sitii timpului se impune ca fi-^a-e să-și orga
nizeze propriul său sistem infatmational,

Intr-adevăr. organismul u.m?n este un system
■ cibetnetic, adică un sistem in care au loz cone

xiuni directe si ’r.vets? inttc informația cate 
intră si cea ^arc iese Cind învățăm, Ci-d luăm 
cunoștința de o acțiune, cind crimim o d «no- 
z'lt-e de participate la o actlVitlte. cind otiyim 
o open* de lrtă. cind ascultam o mur r* i2-ci- 
bilă sau lmcrtsionantr. cin.d ne tv “ n mij- 

| locul narutii sau intr-un com.pl-.: aâusir:aL
primim iaformatie, Cmd luăm o hna-ire oe a î 
Iz:rcCtlZde noi înșine o acțiune, cind folosim o 1 

I euno-stinț* di- fondul acumuln in memorie,
I fornizim informalie, ma- ptefiS ne furnizăm in
I formație noua înșine, stabilind o conexiune in- 
1 vet^ă intre iernile si intrările sistemului nos- 
I irg tfmrwve Braorm.

Dac* ne-nn or91ml» sistemul lnformlîio-ll 
I r.opriu. 5>n-sslî:± in primul tind sistemul în- 
fd_n noi înșine, al propiiului nos
tra cnaaa->.— pt^int.-o orzamzate c: mai tigu- 
roa*a ■ csa sa — stfEuMieă t cone^ind^-^-^De U 
s -ShesBe^ AnSw~ns‘ :oelle ale mistltatitlot de rare 

: si-.f k^*e d.vg-^^ Actir^L 3» tate le ttttte- 
t — .ndesi ia mata «aoaiă — s-««r» cttsus^u^’c- 

I de isesne-ea- a & oio-uza-ie la nivelul c^-n.n- 
1 t»'ot acestor activități — vo«n ou-ea inceoe a 

c-rx-aste știința sâttinitii ■.•rnpuJui- Fluxul m- 
fotmational al vieții aocietătii m^eme, aut de 
tiecidla1, au: de comolex, atit de uutpl’i-.za•to^r, 
flux care, fă-a o orezâtire î-O^I-j:—tsai, oare 
haotic «i coci^^ior. dcv -e i-te-liz’bil •otganiza: 
si folositor cel-;’- ce au accasA stii-ta i-d ep.-- 
ssbil* — a s^p>i-inii timpa-ni crialr-ua sistem 
inlmrmiuioaal ctooria, activ si oermlne■t p^r- 
fcHibil ptin feio^rea judicioasă si pasionată a 
e-ncxiaoilor inverse a aceuiuil. invălind si apli- 
cind I-rataium primită din afară sau din pro
pria experiență si A^lucnu in acest sistem in
formational oeruo-al.
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„Tovarășe redactor,

mă numesc T.P. și sint profesoară la o școală profesio
nală din Constanta, dirigintă la o clasă de fete. Elevele 
mele au terminat anul acesta școala, au terminat-o, 
spre meritul lor și mindria mea, alcă-^uin^ în fiecare an 
o clasă fruntașă a Crupului școlar. Le-am avut eleve 
din anul I, iar anul acesta le „scot“ ca promoție, de 
obsolvente. Trebuie să spun că școala noastră are cămin, 
astfel incit majoritatea elevelor nu sint din o^aș, ci din 
împrejurimi. In anul I am avut nu puține necazuri cu 
ele — lor s-a închegat greu — dar iubind
munca de dirigintă, mi-am dat întreaga osteneală să fac 
sd simtă și ele că le doresc binele și nu-mi ascund sa
tisfacția că au sinr(i-t aceasta. Participam l^ toate ac
țiunile lor, organizam ore de dirigențig care le antrena 
în discuții fructuoase, pregăteam împreună serbări de 8 
Martie, luptam din ră^jputeri ca să nu se simtă în clasă 
diferența dintre căministe și externe. Din anul H am 
început să le chem acasă la mine, să le dau cărți, să 
a^ultăm muzică împreună, să le învăț, pe cit puteam 
și cu cită experiență aveam, că viața trebuie trăită cu 
pasiune, că trebuie să te dăruiești unei profesii, unui 
vis. Sper să fi rămas în amintirea lor vizitele noastre la 
expoziții, spectacolele teatrale și concertele, întîlnirile 
cu oameni care aveau să le spună ceva despre viața 
noastră și i-am invitat ca să le spună. Le-am făcut cadou 
un album în care să-și lipească pozele făcute, împreună, 
le-am dăruit fiecăreia cite o mică atenție de ziua copi- 
h lui. Dar poate că toate astea sint fleacuri, vreau să 
spun că toate astea poate au intrat firesc în activitatea 
oricărui diriginte. în primul rind mă interesa ce gîndesc, 
cum gîndesc, cum știu să lege o prietenie, știu
exact ceea ce înseamnă o prietenie — și fără să mă 
laud, dar yi fără falsă modestie, mi-am pus tot sufletul 
ca să l^ cizelez- în anul îîî, ulti^iul lor an, adică anul 
acesta, știind că pot face multe lucruri singure, le-am 
sugerat ideea d^ a organiza un simpozion cu tema 
„Cum pășim în viață*1, și la sfirșit le-am si’̂ ițit fericite 
de faptul că se simt mature, că între ele și viață sînt 
punți trainice, că știu ce au de dăruit vieții.

Mă inhibă ideea că scrisoarea mea o să vi se pară 
prea lungă, dar vă rog s-o citiți cu răbdare pînă la 
capăt, fiindcă doresc să cunoașteți exact situația și să 
vedeți in ce constă marea mea durere — aceste rtnduri 
scriindu-vi-le cu durere.

Deci: anul îîI. îar am o serbare, „de la
distanță”, din păcate, fiind în acea perioadă bolnavă, dar 
neuitînd să l^ fac mici daruri celor care s-au afirmat 
mai mult. Mă atașasem mult de ele și aveam senzația — 
mai cu sea^ă din felul cum s-au comportat cu mine 
cind am fost bolnavă — că și ele se simt legate de mine, 
mai precis, au înțeles că-mi iubesc nespus meseria și 
că această meserie deloc ușoară cere pasiune adică ceva 
care nu-mi lipsește. Ca să fiu înțeleasă exact de dv., e 
bine să adaug că n-am visat niciodată să mă fac vedetă 
de cinema și pentru că n-am izbutit m-am făcut ce s-a 
mai putut, re^e profesoară, ci mi-am dorit din primii 
ani ai a^Lescen^ei să îmbrățișez profesia de dascăl ți, 
la repartizare, mi-a fost ciudă că, ghidindu-se după 
media mea. comisia nu m-a trimis „undeva, la capătul 
hunii”, ci intr-un post, la oraș, invidiat de atîția alții. 
Der asta a fost o simpli paranteză, oricit de sinceră a 
fost mărtunirea mea, lua^i-o și dv. ca o simpla pa- 
ranfeză. Să revin l^ clasa mea, în ultimul an. Nu-mi mai 
inrdpcam in p ele d^ m’:nd^ cind, in consiliile profe- 
soale, se vorbea despre ea ca despre o clas^ foarte 
bund, plingram — țint și eu o femeie ca toate celelalte 
— c.nd pă^nții elevilor, tați, desigur, mult mai în vîrstă 
dc?.: mine. îmi mulțumeau pertrti munca mea. Dar iată 
că cine ș^ ceea ce doresc si înțelegeți ext^cc : vine și 
zim cind le comunic fetelor ci se ca organiza banche
ta1. in c-nstea ahsoh^iențdor. Dreptul de a participa
presupunea și o dblig^i^ materială i^lf^imi: 30 de lei. 
-'u așteptam «e înscr^ toate Nici gînd- Unele 
m:-cu spus că n-su bani. .Vu 9:—• ri^i^ltă^ioasă, dar mi se 
pz-e condici să sptr-, că ceie cue au,adus ca arj^^ment 
Sora bsr^iior erou tocmai feteie ca^e venea^u l^ școală 
m nr-totj p^ cere nu-nu. vem.it să-t cumpUr. Altele
R-o» monl^’al erenț^ala cbsenți de la serbare prin fap
tul că rochii „eiegeate”, ca și cum noi ne propu- 

o paradă a modei, dar cel mai grec, cel mai grav 
mine — și că rog sî mâ credeți că asta m-a 

durut cel mei mult — a fnst că altele mi-au spus că 
nu vor să vină pentru că nu se vor simți bine. Dacă 
înainte cu citcca rîn^uri r-^'m spus că sini femeie, am 

femeie, firele, și ec^m, și deci nu m^î sfiesc să 
vă spun că i^.r am ptîns. deși logi^ s-ar părea că nu 
prea aveam motive. în fond, nu *rnt o făcătoare de 
m'nuni, sin! un pedagog c^ oricare cl^uL deci înțe
legeam că nu mi-a fost i- putere se f^ ce 38 de eleve 
să *im^ă prietene una cu alta. Eram totuși in 
rtare să le ofer e^u ha-i celor cere intr-adevăr nu aveau, 
deși p eu duc o viată modestă Eram in tiare să le 
dau eu r^hii in c^'^hl ci^ aș fi fost vvnvmsă că nu 
sint în tia^ să le explic că noi ne t-'îlmm la această
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gostei — ora 20: Teatrul „Lucia 
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serbare fiindcă ne leagă ceva după trei ani și nu 
fiindcă vrem să le vedem scrîșnind din dinți pe 
modelele de la „Arta modei1". Le-am spus ce se mai 
putea spune : „Haideți să mai fim o dată împreună, sint 
ttnără ca voi și vreau să mă simt o dată măcar 
„colegă" cu vo; pînă acum — să zicem — relațiile 
noastre au fost oficiale". Nici la acest argument nu s-au 
ari^l^^at prea sensibile.

M-a durut tare. Nu cred că ceva m-a durut mai mult 
în acești trei ani. Cum se poate să nu fi înțeles că ală
turi de ele eu am tt*it acești ani, că mi-am dăruit ceva 
din mine ? Cum se poate să nu fi înțeles că trebuie să 
treacă peste orice (și cit de mare era acest orice, să fim 
serioși!) ca să vină pentru mine ? Ca să-mi demonstreze 
că ceva am reușit totuși ?

Sînt din ziua aceea tare abătută și siînt că pentru 
seriile următoare de elevi nu voi mai avea atîta încre
dere în mine. Sînt descurajată. Nu credeți că am drep
tate r1".

Probabil așteptați de' la 
mine un răspuns fotmal- 
Ceva cam pe aici : de ce 
să fiți descutljltă ? Aveți 
toată viața înainte ! Tim
pul va șterge mIhnitea de

lipsa noastră de sensibili
tate, Dat, -ăscut Intr-o 
zodie a optimismului, am 
totuși o rugăminte : nu în
cercați să faceți din cazul 
dv, particuln u-ul cu

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IASI

azi, Ei bine, nu sînt ca
pabil de un asemenea răs
puns, Vă înțeleg exact 
dutetel- Ne dătuim altora 
nu pcnttu c* așteptăm de 
la ei recunoștință, Dat 
avem dreptul s* așteptăm 
măcar înțelegere, Avem 
dreptul — i-difenent de 
sex — să plIngem cînd 
sîntem loviți, Nu întot
deauna lacrimile denota 
slăbiciune, Nu toți sîntem 
construiți din criță, Nu în
seamnă că sîntem mai 
proști luptători pentru via
ța asta cue ne e atlt de 
drag*, dacă nu izbutim să 
ieșim dintn-u- impas dccît 
învinși- A fi bărbat — sau 
„bălbltă“, vorba lui nenea 
Ia-cu — nu ciesucune

ca-actet general- Altfel 
spus : nu considerați câ 
tata cîtorva din elevele 
dv- este una, ca s* zic 
așa, „de gene.tltie". Mîh- 
niteia vă va fi și mai mare 
cînd, nu ma îndoiesc, v* 
veți convinge singură c* 
nu c așa și c*, un timp, 
ați îmbrățișat o erezie, 
Dacă aș ști că pot s* v* 
dăruiesc măcar un surîs, 
aș î-dtăzni să vă ccr eu 
scuze în numele elevelor 
dv. cane n-au înțeles ceea 
ce trebuiau s* înțeleagă, 
La urma urmei, am fost 
și eu elev, am făcut și eu 
destule gafe, am mîncat și 
eu sufletul multon profe
sori, așa c* scuzele nu sînt 
chian de citcumstlntă-

„Dragă O.P.I.,

mă numesc Daniela M., sint dintr-o localltate din apro
pierea Galațiului, am 22 de ani și vin la dv. cu rugă
mintea de a-mi da ascultare și de a vă spune părerea 
asupra acestei scrisori care nu e altceva decit oglinda 
propriei mele vieți. Așadar, într-o zi nefericită din anul 
1950 mama mea mi-a dat viață, cos^înd-o gestul foarte 
scump — viața ei. M-au luat în grijă părinții mei ac
tuali (fratele tatălui meu yi soția sa). Adevăratul meu 
tată, după cite îmi dau seama, nu m-a putut reține lingă 
el, n-avea posibilități. După zece ani, intr-un accident, 
s-a dus și el după mama- Părinții mei adoptivi aveau o 
singură metodă de educație: bătaia. Bătaia cînd tre
buia și mai ales cînd nu trebuia. Am absolvit școala ele
mentară cu nota 9. Am dat examen de admitere la un 
liceu și l-am luat. Tata însă se împotrivea să învăț mai 
departe, motivînd că nu mă poate întreține. Deci in 
toamnă nu m-am prezentat Io școală — spre marea mea 
durere. Am intrat să muncesc Io C.A.P., dar deși îmi 
place orice fel de muncă și știu că nici o muncă făcută 
cinstit nu dezonorează, ci dimpotrivă, n-am putut face 
fată. Făceam mereu insolație, medicul mi-a interzis să 
mai ies pe cîmp. Și iată-^ă pe drumul vieții fără nici o 
meserie, fără măcar un singur vis. Lucram pe unde 
puteam, t'n an ș^ jumătate am lucrat la C.A-P. ca aju
tor de contabil, apoi, pe bună dreptate, eu n^a^‘in^ o

coproducție a studiourilor din R-D- Germană și R.P. Polonă
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calificare în această meserie, mi s-a cerut să părăsesc 
postul. Dar asta nu e totul, nu aici se sfîrșește firul po
vestirii mele. Sufăr și acum văzlndu-ni colegele și co
legii mei care și-au gă^ un ros-t în viață, care au o 
meserie, care își iubesc meseria, care fac ceva pentru 
noi toți și pentru ei înșiși. Acasă, viața mea devenea un 
chin. Tatălui meu i se părea că mănînc prea mult, că 
consum prea mult și, dacă n-aș ști că el m-a împiedicat 
să urmez o școală mai departe, aș zice că avea dreptate 
fiindcă nu făceam nimic. îmi venea să-mi pun capăt 
zilelor, dar o rază de lumină mi-a apărut în față. M-am 
împrietenit cu un băiat. Avea o meserie modestă, însă 
punea tot sufletul în ea și ținea la mine. Mi-a cerut 
într-o zi mina, iar părinții mei au acceptat, poate chiar 
mai mult, mi-au arătat că acesta e singurul mod de a 
scăpa de mine- Nu-l iubeam pe prietenul meu, îmi plă
cea doar că se poartă cu mine mai omenește decit alții, 
așa că am închis ochii și am zis da. Ne-am logodit. O 
lună și jumătate logodnicul meu s-a purtat cu mine de 
parcă ar fi vrut să mă facă cea mai fericită ființă din 
lume. Pe urmă, nici acum nu înțeleg de ce, a devenit 
brutal, vulgar. în fiecare seară se ducea la circiumă și se 
întorcea la mine cum se tntorc cei mai mulți care vin 

de la circiumă, pus pe ceartă, agresiv. Nici măcar nu 
cirteam. Trebuia însă să-mi leg viața de el. Eu nu șlio^n 
să fac nimic. Trebuia să depind de cineva. Izbutisem, 
de pe vremea cînd eram funcționară, să string ctțiva 
bani la C.E.C. Ameni^nțată, lovită, a trebuit să-i dau 
acești bani lui. Cînd n-am mai ^^ut ce să-i dau, m-a 
părăsit. Nu l-am regretat și nu-l regret. Dar, fără per
spectiva unei călătorii, iar a început chinul acasă. Am 
început să lucrez ca sezonieră, ca zilieră, prin Galați. 
Dar iarăși nu mai am unde lucra. Ce să mă fac ? Sint 
distrusă. Aș fi vrut să mă calific într-o meserie, dar 
acum, la 22 de ani, nu mai pot intra într-o școală pro
fesională și fără buletin de oraș nu pot intra să mă 
calific la locul de muncă. Sint disperată. N-am pe nimeni 
care să mă ajute nici măcar cu un sfat. V-am scris dv., 
știu că scrisoarea mea nu v-a făcut plăcere, dar vă 
mulțumesc anticipat numai și pentru că ați citit-o. Sim
țeam nevoia unei mărturisiri, întotdeauna ctni spui 
cuiva un necaz te mai liniștești. Oare pot căpăta la 
acest șir de cuvinte un răspuns ? Me^^i eu un răspuns ?

Să încep de acolo de 
undc an fi început onicine 
în locul meu : nu există 
scrisori pe cane lc primesc 
cu plăcere sau cu neplă: 
cete, ci numai scrisori care 
mă îndutctcaz* oti m* 
binedlscun- N-am motive 
s* fiu pica binc dispus 
ptimi-d scrisoarea ta, Ei 
Insa mi-a fost înmInată dc 
catrc secția „Scrisori" a 
ziarului cu men-țunea:

„iăspundeți-i- Danielei M. 
să trimit* numele întreg 
și adnesa fiindcă dorim s-o 
ajutăm și avem posibilita
tea s-o ajutăm", Mi-a fost 
destul atlt ca să pricep că 
„meniți un răspuns" și că 
acest lasp-ns nu tf-J dau 
niște oameni receptivi la 
necazurile semenilor săi. 
In concluzie : ajută-nc ca 
s* te ajutăm !

„Stimate tov. O.P.î., 
eu altă ocazie v-am trimis o scrisoare în care îmi ex
primam un a^um^^ punct de vedere, nu cu pretenția de 
originalitate, în privința modalității de a răspunde celor 
care vă scriu, mai ales celor care vă cer părerea în 
anumite probleme.

Punctul de vedere tni-l mențin, dar faptul că nu 
mi-ați rră-puns la scrisoare a trezit in mine o anumită 
nedumerire și un fel de a interpreta tăcerea dv. Chiar 
dacă există riscul de a mă repeta. vo- mcerca să redau 
pe scurt ceea c^ spusesem anterior. Aminteam atunci de 
faptul că multe din cazurile ce vi se înfățișează fac parte 
din existența socielățil noastTe, că tâncoto de expresia 
manifestării lor anonime, ele sint manifestări ce se pro
duc in viața societății noastre, indiferent dacă expriitii 
aspetcte pozitive sau nu. Aspectul lor individual (de fapt, 
numai aparient individual) impune o explicație într-un 
plan mai larg, în planul social. De aceea aș dori ca^> 
răxunsul pe care 'îl dați unui tînăr în cauză, oricare ar 
fi el, oriu^e s-at afla el și orice problemă v-ar pre
zenta, să existe o explicație, pentru ceilalți, adică, pentru 
cei care sî^ sau s-ar putea afla într-o situație similară. 
Știu, o si^-^mi spuneți că, în definitiv, cine are urechi să 
audă, cine are ochi să vadă, cine are minte să înțeleagă 
ș.a.m.d., dar cred aici o- trebui căutat neajunsul sin- 
gUiăriitiții o1 limitării la cazul concret, strict concret. 
Cred că dincolo de explicația cazului ca atare, trebuie 
să existe explicația cazurilor posibile și atunci va apare 
mai evident faptul că problemele indivizilor se relevă 
ca deteminante necesare oIi? faptelor sociale și explicația 
lor rnstâ prin swMetate ș pentru societate. Cu stimă, 
N. Vasile Gogonea, student, București".

N-am primit prima scri
soare. Aș fi răspuns mai 
devreme. Și aș fi răspuns 
ceea ce răspund și lcam- 
M* străduiesc cit pot să 
fac ce m* sfătuiești- Dat 
nu toata cazurile — cum 
le numești — îmi dau a- 
ceast* posibilitate- Prin
cipial, desigur, ai drepta
te : „problemele indivizilor 
se relev* ca dctcrmi- 
na-te necesate ale fap
telor sociale și explica
ția lot există ptin societate 
și pentru societate"- Omiți 
însă un adevăr care se ex
primă mai rar fiindcă e 
ceva mai gtcu de expri
mat : viața intimă a fie
cărui individ, luat în pii- 
te, n-ane totdeauna foița 
de genetallzlte, de expri
mate simbolică, dac* vrei* 
Eu nu triez scrisorile în 
funcție de capacltltea lor 
de o demonstra ceva vala
bil pentru etapa de dez
voltate a societății noastne- 
Astfel n-an fi niciodată cu 
putinț* s* public, de pildă, 
scrisoarea unui tînăr cate 
se simte singur, cana cre
de — ercde el — că so

cietatea l-a părăsit- Ca sa 
nu mai spun că, însușin- 
du-mi sfaturile pe cate mi 
le dai și pe cate, repet, 
principial lc consider ju
dicioase, mi-at fi teribil 
de simplu s*-i răspund u
nui asemenea tînăr că se 
înșeală, c* viața noastră 
este mult mai darnică 
decît și-o închipuia el, că 
trace piinti-o ctiz* de 
creștere etc,eetc, Deși cu 
rezultate cate nu ta satis
fac, îmi bat capul să-i răs
pund lui și numai lui, pe 
baza datelot cate mi le 
ofetă, atlt cît mi le ofenă 
și nu, cum se zice, „unui 
grup de tovarăși" aflat In 
aceeași situație sau careat 
putea s* se afle In aceeași 
situație. Sînt, bineînțeles, 
destule „cazuri" cate de
pășesc un simplu dialog 
da la om la alt om, de
venind subiecte de coloc
viu- După cum observi, 
nu numai ca nu le refuz, 
dat ele au în aceasta ru
brică o anume pnaponde- 
nență, Te tog mai scria-mi-

Pa sîmbăta viitoare !
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CAMPANIA AGRICOLA
tind plantele se dezvolta rapid

actualitatea

Președintele Cmiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a 
primit din partea președintelui 
Republicii Italiene, GIOVANNI 
LEONE, următoarea telegramă :

Mulțumesc foarte mult Exce
lenței Voastre pentru plăcutul 
mesaj de felicitare trimis cu 
ocazia zilei naționale. Amintin- 
du-mi cu deosebită plăcere de 
recenta vizită a Excelenței 
Voastre în Italia, care a contri
buit foarte mult la întărirea le
găturilor de prietenie și colabo
rare existente între cele două 
țări ale noastre, adresez. în 
numele meu și al poporului ita
lian, sincere urări de prosperi
tate pentru poporul român și de 
fericire personală pentru Exce
lența Voastră.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CtAUȘESCU, 
a primit din partea Reginei An
gliei. ELISABETA. următoarea 
telegramă :

Adresez Excelenței Voastre 
sincerele mele mulțumiri pen
tru amabilul mesaj pe care ați 
binevoit a mi-1 trimite cu pri
lejul zilei mele de naștere și 
vă adresez la rîndul meu, 
dumneavoastră și poporului ro
mân, bunele și călduroasele 
mele urări.

Vineri după-amiază. tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Co-- 
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit 
grupul de turiști din R. P. Chi
neză. alcătuit din activiști de 
partid. de stat și alte cadre, 
condus de Cien Iurț-cin. mem
bru supleant al Comitetului 
provincial Dziangsu al P. C. 
Chinez, membru al Comisiei 
Permanente a Comitetului re
voluționar al provinciei Dziang
su, care se află într-o vizită în 
ța -a noastră.

îr.tîlniren s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Delegația Partidului Comunist 
din Ja^nia, condusă de tovară
șul Tomio Nishizawa, membru 
ai Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.J., care, la invitația C C. 
al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră, a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R. cu o delegație 
a Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-^Mizil, membru-.al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.

Din partea japoneză la con
vorbire au participat tovarășii 
Shichlro Takeuchi, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Shiro 
TayoOa, membru al C.C. al 
P.C.J., și Hiroshi Kikunami, ad
junct al șefului Secției Interna
ționale al C.C. al P.C.J.

Din partea română au partici
pat tovarășii Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului E
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Stefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ghizcla Va»s, 
membru al C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o. atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost discutate 
probleme ale dezvo^l^rii în 
continuare a relațiilor de pri
etenie și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.C.J., s-a realizat un 
larg schimb de informații asu
pra unor preocupări actuale ale 
celor două partide și s-a efec
tuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale vieții con
temporane, ale mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale.

De prașila este nevoie,
nu de explicații

h □

în comparație cu volumul 
mare de lucrări ce se cer execu
tate, aceste zile de plină vara se 
dovedesc a fi destul de mici pen
tru cei ce lucrează pe ogoare. 
Solicită eforturi întreținerea cul
turilor — în care ploile au favo
rizat dezvoltarea buruienilor ; re
coltatul plantelor furajere și a 
legumelor ; pregătirea secerișului 
se cere realizată cu grijă. Acum, 
înseși ogoarele sînt oglinda mun
cii, ele îi recomandă pe fruntași, 
îi prezintă pe cei ce au rămas îr» 
urmă...

TELEORMAN: Două lucrări 
sînt. acum, la ordinea zilei : re
coltatul - •
nerea ( 
tuatiile 
practic, 
gricole : 
prima 
încheiat, iar la sfecla de zahăr și 
la floarea-soarelui se execută cea 
de a treia lucrare cu cultivatorul 
și cu sapa ; și unitățile agricole 
din nordul județului unde apli
carea lucrărilor de întreținere a
bia a fost începută. Buruienile, 
pe alocuri mai mari decît po
rumbul și floarea-soarelui. In
loc să acționeze energic la între
ținerea culturilor. conducerile
cooperativelor agricole din Or
bească și Olteni, Videle, Siliștea, 
Udupu și Blejești. de pildă, spe
cialiștii caută justificări pentru 
întîrzieri, pentru inactivitatea în 
care păstrează tractoarele, cele
lalte mașini agricole. In loc să fie 
dirijate Ia întreținerea culturilor, 
acestea rămîn și acum aliniate la

furajelor si întreți- 
culturilor prăsitoare. Si- 

centralizate 
în două unitățile 

: cele din sud, 
prașila la

împart, 
a- 

unde 
porumb s-a

secțiile de x
că ,.ar costa prea mult folosirea 
lor la executarea lucrărilor de în
treținere". Iar membrii coopera
tori abia de fac față la jumătate 
din volumul de lucrări ce se cer 
executate acum, în cumpăna ce
lei mai aglomerate campanii a
gricole a anului.

încă un semn de întrebare : 
combinele. în județul Teleorman 
peste 100 dintre aceste „corăbii 
argintii" încă n-au fost atinse de 
mîna mecanicilor. De ce ? 
Trei sute de zile din an, aceste 
mașini agricole nu sînt folosite 
în campanie ; să nu fi existat 
nicimăcar zece-cincisprezece zi
le posibile reparării lor ? Greu 
de crezut...

mecanizare, pe motiv vorba aici... Mai multe ar trebui 
făcute, în special, în ce privește 
organizarea muncii. Numai cu 
vorbe și promisiuni porumbul nu 
poate fi ferit de buruieni.

DOLJ : întreținerea porumbu
lui, prin lucrări prăsitoare, si co
situl lucemierelor. sînt lucrări 
principale în iudetul din... miezul 
Olteniei. Hărnicia țăranilor coo
peratori și a mecanizatorilor din 
Mîrșani, Cetate, Maglavit, Gali- 
cea, Giubega. se dovedește si 
prin aceea că sînt pe terminate 
cu prașila a doua la porumb, iar 
cu a treia au și intervenit aco
lo unde se simțea nevoia. Au re
coltat și au depozitat aproape 
cincizeci de mii de tone de lu- 
cemă și au însilozat alte cîteva 
zeci de mii de tone. Mult rămași 
în urmă cu executarea acestei 
lucrări sînt lucrătorii ogoarelor 
de la Scăiești. Coțofenîî din Dos, 
Vîrvnr. Caraula și Vîrtop. De ce? 
N-au avut condiții ? Cauze o
biective nu există. De altceva este

MEHEDINȚI : Zilnic, sapele 
se... mută din cimp. Se acționează 
energic, cu maximă operativitate 
Ia întreținerea culturilor, strînsul 
și depozitatul furajelor. La Os
trovul Mare, Balta Verde, Jian a 
și Deveselul, la Vînjuleț, Vatia, 
Pristol și Salcia, în peste 80 la 
sută din cooperatixele agricole 
ale județului, lucrările de între
ținere se desfășoară conform gra
ficelor. De asemenea, corespun
zător se execută și strînsul fura
jelor. în ritm de melc, însă, se 
desfășoară activitatea din ateliere 
a mecanizatorilor, deși circa 300 
de combine mai trebuiesc puse 
la punct. Lipsesc piesele de 
schimb, dar și pe plan local s-a 
făcut prea puțin în ce privește 
recondiționarea celor cu uzură 
redusă și confecționarea altora. 
Griul însă a dat în pîrgă. Cînd 
veți încheia repararea combine
lor, tovarăși mecanizatori mehe- 
dințeni, la toamnă ?

propunerea inginerului 
Dan Anghel — secretarul orga
nizației U.T.C. de la întreprin
derea mecanică de utilaj tehno
logic, Buzău — a luat ființă un 
curs seral de lăcătușerie desti
nat elevilor din clasa a VIII-a. 
Această inițiativă — care vine 
în sprijinul orientării profesio
nale — a avut ca act de forma
re numeroasele lntîlniri ale ele
vilor. organizate la nivelul mu
nicipiului cu cadre tehnice și 
muncitorești. Desfășurat pe 
parcursul a opt săptămîni (două 
ore săptăminal). acest curs, care 
se încheie în aceste zile, a avut 
în atenție inițierea tinerilor în 
tainele lăcătușeriei. Orele au 
fost împărțite între expunerile 
teoretice și lucrările practice e
fectuate direct In atelierele uzi
nei. (ION TO.MESCU).

Timiș, iar cei ai școlilor gene
rale : 164 și 118, ai școlii pro
fesionale auto; pentru complexul 
de la Costinești. Excursii în 
circuit vor face, incepînd de 
miine, spre Nordul Moldovei, 
elevii școlilor generale nr. 5 și 
19-1 ; în centrul Transilvaniei 
liceenii de la ..Dumitru Pe
trescu", la Izvorul Mureșului 
cei de la ,.RMCtti“. iar spre 
Muntele Roșu cei de la „Mihai 
Viteazul".

„Festivalul călușului 
românesc"

Un turneu... de rezistență în
treprinde. în perioada 18 iunie 
— 10 iulie, Teatrul Bulandra ru 
spectacolul „Valentin și Valen
tina". prezentat la București de 
peste o sută de ori Reprezen
tațiile vor avea Ioc, ducă cum 
urmează : la Caracal. Craiova, 
Tg. Jiu. Petroșani, Hunedoara, 
Reșița. Lugoj. Arad. Oradea. 
Satu Mare. Baia Mare, Luduș, 
Tg. Mureș. Reghin. Sighișoara. 
Mediaș, Sibiu. Tohan. Brașov, 
Sf. Gheorghe și Ploiești.

Cu prilejul închiderii 
anului sportiv școlar

0 ANTRENANTA

„DLNAMO
Ieri a avat loc. pe stadionul 

Dinamo, o grandioasă manifes
tare sportivă, ocazionată de în
chiderea festivă a anului spor
tiv școlar. Timp de aproape 
4 ore, 8 000 de elevi și eleve din 
toate generațiile au oferit cole
gilor lor din tribune — alți 
vreo 15 000 de reprezentanți ai 
populației școlare a Bucureștiu- 
lui — un electrizant program ale 
cărui principale atribute au fost 
măestria. vigoarea, tinerețea ju
venilă. Această manifestare cu 
caracter de masă, vine să ne 
confirme nu numai frumoasele

Timpul nu așteaptă. Orice în
târziere cu aplicarea unei prași- 
le, ori cu recoltatul furajelor, 
conduce, implicit, la pierderi de 
recoltă. Organizațiile U.T.C. au 
datoria să asigure mobilizarea 
largă a tuturor tinerilor la mun
că, sa aiute concret la rezolvarea 
greutăților ce se ivesc.

GH. FEC1ORU

mînd 26 de unități diferite o
feră publicului cumpărător, ca 
și privitorului obișnuit, specta
colul unei frumoase reconside
rări a unui vechi și cunoscut 
vad comercial al Capitalei. At
mosferei vechilor și pitorești
lor buticuri „cu de toate", de la 
ace și nasturi pînă la ambarca
țiuni cu vele și covoare persie- 
ne. Bazarul „Hanu cu tei" i-a 
adăugat haina unui modern mod 
de prezentare și vînzare a 
mărfurilor. Complexul cuprinde 
unități de galanterie, parfume
rie. articole pentru copii, ma- 
rachinărie, încălțăminte, artiza
nat, ciorapi și covoare, corpuri 
de iluminat, consignație și al
tele. Pentru cei ce vor să ză
bovească mai mult la umbra 
vechilor ziduri din ulița Biăna- 
rilor s-a amenajat o cafenea- 
terasă ce poartă numele locu
lui si o berărie „La Cărăbuș". 
(C. Ă.).

pionatele europene de box. îl 
căutăm, și noi pe noul cam
pion al Europei la categoria 
muscă, Constantin Gruiescu. 
Cine l-a văzut numai în ring, 
acolo unde este un adevărat 
argint viu, agresiv și ambi
țios. nu-și poate închipui că 
de fapt Constantin Gruiescu 
este, în viața de toate zilele, 
un băiat liniștit, timid și de 
un respect îndatoritor.

— Care sînt impresiile des
pre competiția încheiată, a
cum cînd te găsești în pestu-

I &-.E.4DA V.-V j

Primele zile de vacanță aduc 
elevilor din Capitală și bucu
ria primelor excursii și drume
ții de mai largă durată. Elevii 
Liceului nr. 21, de pildă, orga
nizează trei grupuri care au 
ales ca obiective traseele, cu 
durata de 6 zile, spre Piatra 
Arsă. Piriul Rece și Curmătu
ra. Cei de la „Coșbuc" au optat 
pentru o excursie de 3 zile la

PE STADIONUL
MANIFESTARE

Foto: VAS1LE RANGA

Una dintre cele mai repre
zentative manifestări de masa, 
^Festivalul călușului românesc", 
prezintă în cea de-a V-a ediție, 
pe scena Teatrului de vară din 
Slatina, tot ce are mai frumos 
această trn0ițiannla și strămo
șească comoară artistică a dan
sului popular românesc. Alături 
de formațiile călușerești renu
mite ale județului Olt (Cala- 
nești, Brincoveni, Bălănești,
Priseaca, Curtișoara, Osica, 
Brebeni. Teslui. Dobrun. Icoa
na, Izvoarele. Vilcele, Movila, 
Scorn^ești, Șerbănești, RnOa- 
mirești). vor evolua, în stilul 
și costumația caracteristică,
echioe similare din județele 
Argeș. Dolj, Ilfov, Hunedoara. 
Mehedinți. Alba. Teleorman, 
Micea, Sibiu, Caraș-Severin.
Pentru întregirea imaginii de 
ansamblu, a relevării bogăției 
artistice a călușului, au fost or
ganizate acțiuni adiacente : se
siunea de camonlcărl „CăIușul 
românesc — • •
autenticitate" 
specialiștilor 
etnografie și 
ai Centrului 
creației populare, a mișcării ar- 
tisl *ce de masă București) ; ex
poziția „Costumul călușăresc 
în județul Olt și alte zone ale 

ii" .

Comisia tineret intelectual a 
sectorului 1 (prima formă or
ganizatorică de acest fel) a 
inaugurat joi ciclul de consfă
tuiri și dezbateri pe tema „A- 
dev-arata față a lumii capita
liste — realități și contraste". 
Deschiderea ciclului a debutat, 
la Ateneul tineretului, cu con
ferința scriitorului Dorin lancu 
despre țările scandinave. Pre
zentând o lume cu un specific 
geografic și social aparte. Dorin 
Iangu a subliniat in acest con
text „Luminile și umbrele" 
unei societăți pline de con
traste, cu aspecte care țin de 
istorie, tradiții și sistem social. 
Conferința a suscitat interesul 
auditoriului, trnnsfarmîn0a-se. 
în final, intr-un fructuos dialog 
cu sala, determinat de între
bările tinerilor prezenți la ma
nifestare. Uteciștii din redacții, 
edituri, muzee, institutele de 
cercetare ale Academiei de 
științe medicale, precum și cei 
din școlile sectorului 1 au con
tribuit Ia o veritabilă dezbatere 
de idei, subliniind succesul ma
nifestării, ceea ce a constituit 
un debut de bun augur pentru 
ciclul cu tema sus menționată. 
(VALERIANA DIANU)

ale sportului șco-performanțe . .
Iar bucui^ean. ci și recordu
rile ce participare, ea constâ- 
tuind o elocventă demonstrație 
a frumuseții și eficienței unor 
asemenea acțiuni de masă.

dovadă de atașament a tineri
lor pentru activitatea sportivă, 
pentru mișcarea in aer liber. 
Ceea -e nu numai că trebuie 
reținut de factorii cu răspun
deri in domeniul aportului, de

istorie, tradiție, 
(cu participarea 
Institutului de 

folclor al R.S.R., 
de îndrumare a

ra de campion al Europei ?
— A fost o întrecere extrem 

de dificilă, soldată cu surpri
ze datorită echilibrului valo
ric existent la fiecare catego
rie. Fiecare gală a fost deschi
să oricărui rezultat. ’* '
există învingător 
dinainte stabilit, 
înțeles acest lucru 
siderat „favorit" 
treptele învins.

— în comparație cu ediția 
„spaniolă", ce ne poți spune 
despre „europenele" de la 
Belgrad ?

— Cu toate că la Belgrad 
turneul a fost foarte dificil, la 
Madrid mi s-a părut ' 
greu.

— Adică ?
— Lă Madrid a fost 

greu, poate pentru că nu 
fost așa de bine pregătit. 
Mi-am dat seamă, acum, cînd 
în aceste ' 
să înving 
fără un 
Cînd ești _ _
turneu, oricH de greu ar fi, 
pare mai ușor. Am muncit 
mult, fiindcă am DORIT SA 
C1ȘTIG. Aveam mereu în 
minte performanțele înainta
șilor mei la această categorie, 
Lucian Popescu, Mircea Do- 
brescu. Constantin Ciucă...

— Intenționezi să te retragi 
din activitatea campetlțlarială? 

' in aceste clipe,
numai 
îmi a-

Nu mai 
și învins 

Cine nu a 
și s-a con
a coborîi

mai

mai
am

întreceri am reușit 
adversari dificili, 
efort extraordinar. 

pregătit bine, orice

„1848 în imagini"
în cadrul manifestărilor pri

lejuite de aniversarea a 125 de 
ani de la Revoluția burghezo- 
democratică de la 1848 în Țările 
Române, în holul cinematogra
fului „Măgura" s-a deschis din 
inițiativa Consiliului orășenesc 
al elevilor și a Comitetului o
rășenesc U.T.C. Șimleul Silva- 
niei, expoziția „1848 în ima
gini".

Expoziția cuprinde lucrări de 
pictură în ulei și acuarelă, exe
cutate de elevi. Sînt prezentate 
figurile unor personalități mar
cante de revoluționari români 
și momentele cele mai semnifi
cative din timpul revoluției. 
Cele mai reușite dintre lucrări
le expuse vor fi premiate.

— Acum, 
vreau să mă gîndesc 
la această victorie care 
duce o enormă mulțumire, 
după ani și ani de muncă, re
nunțări și după îndelungi și 
repetate absențe de lîngă a
ceste două iubiri ale mele. 
Vreau să știți, însă, că acum, 
alături de această bucurie se 
află gîndurile mele de mulțu
mire față de toți cei care au 
contribuit la formarea mea ca . 
sportiv : 
Spacov, 
Steaua, _ 
dispute și antrenamente...

— Care a fost boxerul care 
v-a plăcut cel mai mult de la 
aceste „europene** ?

— Colegul și prietenul, Ga
briel Pometcu, care în mod 
firesc trebuia să fie alături de 
Simion Cuțov și de mine, pe 
treapta cea mai înaltă a po
diumului.

A doua tinerele 
a Lipscanilor

„Hanu cu tei" se numește 
tima revelație comercială a Lip
scanilor. Un mare bazar însu-

cadrele didactice și părinți, ei 
trebuie acționat, făcut totul 
pentru a le oferi posibilități cit 
mai largi să se manifeste, ast
fel. in permanență, in arenele 
sportului de masă. (V.C.)

ul- antrenorii Mârcu 
Ion Chiri ac, clubul 
partenerii mei de

3POZIȚIA

(Urmare din pag. Z) Program
competițional

ȘCOALA
a se regrupa iarăși, în formații noi. Am auzit că, 
la încheietura ochilor stâpiniți de priviri ce se vor 

_________  î n mrstrreln lumtî , s-n ounnot și s- a strcurra t în 
afară o lacrimă — de bucurie, de nostalgie, de speranță, de 
maturitate, de emoție sau de toate laolato. Oricum, pe trep
tele timpului s-au acumulat, dincolo de culoare și sentiment, 
moi multe certitudini, căci fiecare an școlar este, in felul lui, 
o etapă din cursa vieții spre știință și putere. El se fixează 
in cutele firii cu trăinicie, tronsformindu-ne treptat gindireo, 
din dat al naturii in instrument de integrare in sistemele din 
jur și fâeînd din raționamentul fondat pe știre o armă de 
temut în lupta cu necunoscutul.

Se cuvine acum, la ora de bilanț și proiect, să ne gindim 
la cinstirea școlii, a acestui generos laborator in retortele că
ruia se generează bunul cel mai de pree: omul integru, eli
berat de neștiință și ridicat în foța propriei sale măsuri ca 
personalitate și forță creativă. In școală se adună izvcoarale 
putinței noastre de a ști și de a face. Eu ne recreează so
cialmente, ne prelucrează ființa, facind-o aptă de apartenen
ță și de participare la construcția de volori. Avansul ei, la 
care lucrează, cu simț critic și respansabilitate. înțelepciunea 
colectivă a comuniștilor, este propriul nostru avans. Pentru 
că școala, instrucția și formația, nu ne sînt entități exterioare. 
Aparținem lor așa cum aparținem nouă înșine. Dobindim prin 
ea cealaltă capacitate de a respira, pe lingă cea fizică. Aceea 
care instituie metabolismul cunoașterii, schimbul de energie 
cu mediul cultural, in care oxigenul necesar viețuirii biologi
ce este dublat de forța regeneratoare și ardentă o odevoru- 
lui. A cinsti școala înseamnă, în fond, a lucra pentru dinami
zarea ei, a-i dezvălui minusurile și o-i controla funcțiile prin 
măsuri de continuă îndreptare.

Acum, cind încheie încă un ciclu temporal, șct^la noastră 
își afirmă putința propriei sole inovări și deschideri spre pro
gres. In construirea edificiului ei se întîlnesc realismul și cute
zanța comunistă, emanate din convingerea că resursele u
mane ale creșterii sînt fundamentale, iar educația este indis
pensabilă pentru punerea lor in valoare. Școala noastră tre
buie să tindă mai accentuat, în multiplele ei articulații, spre 
perfecționare. Mișcarea ei actuală solicită, mai viguros, mai 
intens, punerea în lumină a unor noi structuri și forme, o unor 
organizări mai elastice, a unei deschideri mgi largi spre cer
cetarea științifică și spre producție. încetineala este și aici, ca 
peste tot păgubitoare. Depășind, mai energic, cercul închis 
al teoriei în sine, școala va putea să-și propage influențele 
prin conjugare cu practica, celălalt laborator de bunuri și 
valori. Personalitatea complexă, ca scop al proceselor ei, poa
te deveni o realitate mereu mai aptă de travaliu și investită 
cu atribute ale integrării rapide în sferele producerii.

Strădania perfecționării școlii, proces dirijat, nicidecum des
fășurat de la sine, vine să opereze moi mult în conținut și în 
organizare, în metode și în finalități, găsindu-^i temeiurile 
în tot ceea Ce s-a acumulat pozitiv pînă acum, în educație și 
în afara ei, pe toate spațiile devenirii multiioterale a socie
tății noastre socialiste,

înainte de 
pe alocuri, 
înșurubate

I

I

a*!.

SERIALUL DE ȘAH
Arta combinației

Albul a sacrificat o figură 
pentru 2 pioni obfinînd un vio
lent atac ce va decide : 
partidei printr-o elegantă 
binație de 5 mutări. Care 
aceste mutări ?

Albul la mutare

CONSTANTIN 
GRUIESCU 

Campion european

so tarla 
rom

' sint

P0Z1I1A OiWIIl

• Performera concursului in
ternațional atletic, desfășurat la 
Atena, a fost cunoscuta campi
oană româncă Argentina Menis. 
Ea a cîștigat proba de disc cu 
o aruncare de 85,16 m. Campio
nul olimpic la Jocurile de la 
Munchen, John Akii Bua (U
ganda). a terminat învingător 
în cursa d» 400 m garduri cu 
timpul de 50” 6/10. iar italianul 
Del Forno s-a clasat pe primul 
loc in proba de săritură in înăl
țime cu 2,17 m.

La o oră destul de matina
lă, sute de bucureșteni, căro
ra li s-au adăugat, pe mo
ment, toți cei care se găseau 
în trecere pe acolo, au venit 
in Gara de Nord pentru a-i 
întîmpina pe boxerii noștri, 
întorși victorioși de la cam-

OCTAVIAN VINTILA

Rubrică realizată 
de VASILE RAVESCU

STIMAT! CITITORI !

FOTBAL. Penultima etapă, a. . 
29-a. a campionatului diviziei 
naționale programează, duminică 
în Capitală următoarele par
tide : Dinamo—S.C. Bacău, sta
dion Dinamo, ora 17.30 și Ra
pid—F.C. Argeș, stadion Giu- 
lești, ora 17,30.

RUGBI. A 25-a etapă progra
mează duminică următoarele jo
curi in Capitală : Grivița roșie 
—Știința Petroșani, teren Parcul 
Copilului, ‘ "...................
versitatea . .
Gloria, ora 10,30. Partida Spor
tul studențesc—C.S.M. Suceava, 
are loc azi pe teren Tei, de la 
ora 17.30. In țară : C.S.M. 
Sibiu—Steaua, Precizia Săcele— 
Vulcan, Farul—Dinamo și Poli
tehnica Iași—Rulmentul Birlad.

ora 9, Gloria—Uni- 
Timișoara, teren

In Capitală, pe
.. ____ ' și
de la orele 14 are loc 
triunghiular Franța — 

' la decatlon

ATLETISM, . .
stadionul Tineretului, azi 
miine 
meciul ..
Italia — România, 
și pentatlon.

La Brașov, 
are loc un

LUPTE LIBERE, 
în sala Armatei, 
turneu internațional de lupte 
libere juniori la care participă 
coneurenți din Bulgaria, R.D. 
Germană. . Ungaria. Iugoslavia 
și România. Azi întrecerile au 
loc de la ora 11 iar mîine de 
la ora 9,30.

POLO. Duminică, în Capitală, 
la ștrandul Tineretului, de la 
ora 11. are loc Intifrirea divi
zionară dintre C.S. Școlar și 
Vagonul Arad.

POPICE. La Mangalia Nord 
(stațiunea Neptun) au loc jocu
rile decisive pentru cucerirea 
titlurilor individuale de cam
pioni ai țării la fete și băieți.

DIRT-TRACK. Duminică, pe 
stadionul Metalul din Capitală, 
de la ora 10, au loc întrecerile 
etapei a IV-a a campionatului 
republican. Vor participa moto- 
cicliști de la Metalul București, 
Voința Sibiu și Vagonul Arad.

Alb : Rgl. Dg6, Tal. Tel. 
pp a2. b2. c2. f2. g2. h2
piese).

Negru : 
Nd5, Cd8. 
piese).

R.‘l. Dd8. Ta8. 
po a6. b4.

Ch«. 
<11

Th8 
f6 (S

Soluția poziției nr. 2
Mutarea prin care albul decide imediat și spectaculos i 

da în favoarea sa este 1. Nf7 — d5 ! ! Este ușor de văzut eâi 
nebunul, negrul este mat, iar in cazul deplasării turnului 
pierde dama.

parti-
i luînd

• Echipa masculină de velei 
Progresul București, aflată în 
turneu în Belgia, a susținut la 
Bruxelles un meci cu reprezen
tativa țârii gazdă. La canatul n- 
nui ioc spectaculos, voleibaliștii 
români au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (8—15, 12—15, 15— 
12. 15—12, 15—12).

în aceste zile oficiile p.t.t.r., factorii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi și instituții vă oferă serviciile lor 
pentru :

• Reînnoirea abonamentelor la ziare și reviste, care expiră 
la sfirșitul lunii iunie a.c.

• Contractare de noi abonamente pe trimestrul Ill și 
semestrul II a.e„ la toate publicațiile cuprinse în Catalogul 
presei R.S.R. 1973.

Pentru ca să primiți publicațiile de la primul număr de 
apariție pe luna iulie a.c.. vă recomandăm să vă adresași di» 
timp unităților sus amintite pentru achitarea abonamentelor.

ȘAH PE

Byrne, 
Korci- 
clasa- 

excep-

• Turneu] interzonal de la 
Leningrad a ajuns la jumătatea 
întrecerii. S-au disputat nouă 
runde, de-a lungul cărora s-au 
înregistrat destule surprize și 
în ultimele trei zile au avut Ioc 
și cîteva partide-derby. care 
crin rezultatele lor au schimbat 
în mare măsură configurația 
clasamentului. Ciștigînd, cu 
negrele, la Larsen și apoi, feri, 
o partidă excelentă in numai 28 
de mutări, cu americanul 
marele maestru sovietic 
noi a trecut în fruntea 
mentului cu un procentaj
tional (7 puncte și o întreruptă, 
probabil ciștigată cu Tal, din 
nouă partide). După părerea 
mea, Korcinoi in cazul unor re
zultate normale pînă la încheie
rea turneului, nu poate pierde 
calificarea. Pentru locurile 2—3, 
în momentul de față se dă o 
luptă îndîrjită între marea spe
ranță a șahului sovietic Karpov 
și foștii lideri Byrne și Larsen. 
Iată și clasamentul părții supe
rioare a turneului in momentul 
de față : 1. Korcinoi 7 (1), 2. 
Karpov 6,5 (1), 3. Byrne 6,5, 4. 
Larsen 6 (!)• Remarcăm în con-

tinuare lupta susținută din mij
locul clasamentului, ai cărei a
nimatori «Tnt marii maeștri Gli- 
gorici, Smeikal și Radulov, pre
cum si evoluția foarte slabă 
pînă în acest moment a fostului 
campion mondial Tal ! (nu a clș- 
tigat încă nici o partidă...).

• Șabist» sovietici Levitina 
este probabila eiștigătoare a 
turneului internațional feminin 
de la Timișoara ; ea are înaintea 
ultimei runde un punct avans 
față de reprezentanta noastră 
Polihroniade. Șanse pentru un 
rezultat remarcabil are, de ase
menea, G. Baumstarck.

• Turneul interzonal din Bra
zilia va avea loc, în urma ulti
mei decizii a Federației brazi
liene de șah, în localitatea bal
neară Petropolis, situată lingă 
Rio de Janeiro. Tuuneul va în
cepe pe data de 20 iulie și va 
reunî 18 jucători, printre care 
14 mari maeștri.

Rubrică realizată de 
FLORIN GHEORGHIU

• La campionatele europene 
de haltere de la Madrid, tfnărul 
soortiv bulgar Nedelcio Kolev, 
în virstă de 20 de ani, a obținut 
o surprinzătoare victorie în li
mitele categoriei semimijlocie 
(75 kg), totalizind la cele două 
stiluri 330 kg (145 kg plus 185 
kg), nou record mondial.

• Turneul international femi
nin de șab de la Timișoara a 
fost cîștigat de jucătoarea so
vietică Ira Levitina, care a to
talizat 9.5 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Elisabeta 
Polihroniade (România) — 8.5
puncte, Gertrude Baumstarck 
(România), Stadler (Iugosla’ ia/ 
și Voroci (Ungaria) — eu cite 
8 puncte.

CONCURSUL
PRONOSPORT

DIN 17 IUNIE im
Rapid—F.C. Argeș
Petrolul—Steaua
Steagul roșu—..U“ Cluj 
U.T. Arad—Univ. Craiova

g 
xJ 
I
19

Dinamo—S.C. Bacău 1
Jiul—A.S.A. Tg. Mureș l,
C.F.R. Cluj—Sportul Stud. 1,
C.S.M. Reșița—F.C. Constanța 1

F.C. Galați—Politehnica lași 1
Chimia Hm. V.—Mcfalul Plop. 1
Știinta Bacău—S.IV. Oltenița 1 
Olimpia S.M.—

Nitramonia Făg. 1

Electroputere—F.C. Bihor

Cooperativa „Constructorul** ca sediul i > București str 
Smirdan nr. 30 — sector 4, înscrie tineri pentru form • dc 
inxățămînt „ucenicie la locui de muncr ca durata d? Z a< 
în meseriile :

• zidar roșar tencuitor
• mozaicar faianțar'
• tinichigiu
• zugrav vopsitor
• dulgher.
Se primesc absolvenți a 8—19 clase Școală GenenL.l i?tr 

15—18 ani, din toată țara
Sc acordă : școlarixarea gratuită și indemnizații fanarr dc 

»ă cum urmează :
Anul I.
359—€59 leit
Anu! II.
455— 750 Iei.

Se mai acordă in mod gratuit : masa de prînz. cazare , 
haine de protecție și abonamente LT.B. pentru deplasu-ea 
la beneficiari.

Solicitanții vor depune următoarele *cte :
• Certificatul de absolvire a 8—19 clase Școala Gene *1“, 

in original.
Certificatul de naștere, original și copie. 
Fișa copilului de la 0—15 ani.
RnOiascopia pulmonară.
Analiza singelui (Wasserman).

din care să reiasă funcția ?i salariul ta
tălui.

înscrierile șe fac zilnic între orele 8—13 la sediul coopera, - 
vei din București, str. Smîraan nr 33. — sector 4, biroul Per- 
sonal-învățămînt-Administrativ. unde se pot da si relații 
suplimentare precum și la telefon 13 60 85 sau 13 47 11.



de peste hotare

Securitatea europeană cauza tuturor
popoarelor continentului, a tinerei generații

Acord interguvernamental
româno-sovietic

de as- 
orașului 

Casa- 
este a-

vehicule de variate 
mărci, im punâtoa-

FTerra

0 nouă fază a eforturilor pentru 
înfăptuirea securități europene

Eforturile pentru realizarea e
dificiului securității europene 
intră într-o etapă nouă. Negocie
rile preliminare (aproape 200 de 
zile au durat tratativele de L 
Dipoli) s-au încheiat cu un bi
lanț remarcabil. Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a dat o a
preciere pozitivă rezultatelor ob
ținute, considerînd că sînt create 
condiții pentru buna reușită a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. La obține
rea acestor rezultate România a 
adus o prețioasă contribuție, prin- 
tr-o activitate dinamică, princi
pială, bogată în inițiative. Dele
gația română, acționînd în con
formitate cu mandatul stabilit de 
conducerea partidului și statului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a militat ferm pentru 
succesul consultărilor pregăti
toare.

Convocarea conferinței pentru 
3 iulie, stabilirea ordinei de zi, 
precizarea coordonatelor funda
mentale, creează premise favora
bile pentru a se înainta în con
tinuare pe drumul securității 
europene. Dialogul intereuropean 
a făcut importanți pași înainte, 
dovedindu-se necesitatea și po
sibilitatea de a se aborda într-un 
spirit constructiv, de bunăvoință 
reciprocă, problemele de care 
depinde viitorul pașnic al conti
nentului, în condițiile în care 
esle respectată egalitatea deplină 
a statelor, indiferent de dimensi
unile lor, grad de dezvoltare, 
sistem social-politic sau aparte
nență la blocuri militare. Fără 
îndoială, cauza păcii în Europa 
și în lume a repurtat o strălucită 
biruință. încheierea cu succes a 
negocierilor de la Helsinki re
flectă forța do influențare a opi
niei publice, rolul pe care po
poarele îl au în asigurarea unui

la

curs pozitiv al evenimentelor. S-a 
putut ajunge la actuala etapă a 
evoluției de pe continentul nos
tru deoarece ideea securității 
europene a cîștigat teren in con
știința maselor populare, deoa
rece ea exprimă aspirațiile lor 
vitale la o Europă a bunei înțe
legeri și păcii trainice, în care 
relațiile dintre state să fie clădite 
pe o bază nouă, democratică 
Sub impulsul acestui factor e
sențial s-au putut înregistra im
portantele deplasări consemnate 
în documentul adoptat săptămîna 
trecută la Helsinki.

Forțe din cele mai largi se 
pronunță pentru securitate euro
peană, pentru asigurarea dezvol
tării independente, suverane a 
fiecărei națiuni europene, la a
dăpost de orice acte de forță sau 
de ingerințe, indiferent de natura 
lor. Alături de popoarele Euro
pei, generația tînără se «firmă ca 
un factor activ în marea bătălie 
pentru însănătoșirea climatului 
politic european, pentru noi ra
porturi între statele continente ■ 
lui, pentru o amplp conlucram 
pașnică de care să beneficieze, 
fără discriminări, toate țările. De 
la .,masa rotundă" pe care a găz
duit-o SnagovuI pînă la reuniu
nile de la Helsinki, Munchen »i 
Florența, cu ocazia a numeroase 
întîlniri internaționale, s-a făcut 
puternic auzit glasul tineretului 
în sprijinul eforturilor pentru gră
birea procesului de înfăptuire a 
securității europene. în noile îm
prejurări. cînd conferința pentru 
securitate și cooperare a fost con
vocată, generația tînără iși con
tinuă strădaniile dedicate nobi
lului țel. Desigur, și apropiatul 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților va prilejui, în ca
drul dezbaterilor programate, o 
nouă afirmare a adeziunii tinere-

tului la lupta pentru o reală 
securitate europeană, care să ga
ranteze respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și decide singur 
destinul, fără nici un amestec din 
afară.

Conferința pentru securitate și 
cooperare poate să marcheze un 
moment de însemnătate cu totul 
deosebită in viața continentului 
Exista condiții favorabile — fără 
precedent — pentru aprofunda
rea destinderii pe continent, pen
tru reglementarea problemelor 
Europei in conformitate cu inte
resele tuturor popoarelor și ale 
cauzei păcii, pentru ca această 
reglementare să se realizeze cu 
participarea tuturor statelor eu
ropene. pe o bază de completă 
egalitate. Dialogul preliminar a 
avut certe rezultate. Aceste re
zultate trebuie consolidate, am
plificate. Procesul realizării secu
rității europene se află abia la 
începutul său. Mai trebuie par
curs un drum destul de lung pînă 
cînd aspirațiile popoarelor Euro
pei vor fi încununate de o reu
șită deplină. Începutul este. însă, 
generator de optimism. Opinia 
publică, conștientă de responsa
bilitățile ei. își exprimă speranța 
că se vor continua eforturile sub 
semnul atitudinilor realiste și al 
spiritului constructiv.

România socialistă — așa cum 
a subliniat Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. — este hotărîtă 
să-și aducă contribuția în conti
nuare. alături de celelalte state, 
la succesul conferinței europene, 
pentru instaurarea pe continentul 
nostru a unor noi raporturi între 
state, a unui climat de colaborare 
în toate domeniile, de securitate 
și pace.

La Moscova a fost semnat, la 
15 iunie, acordul interguvema- 
mental româno-sovietic privind 
colaborarea în construirea fabri
cii de celuloză de la Ust-Ilim. 
Acordul a fost semnat în baza 
convenției generale din 12 iulie 
1972, care stipulează participarea 
țării noastre la realizarea aces
tui obiectiv.

Potrivit acordului, Republica 
Socialistă România va participa 
prin livrări de mărfuri în avans 
și prestări de servicii, la reali-

zarea fabricii de celuloză și a 
obiectivelor legate de aceasta. La 
rîndul său, Uniunea Sovietică va 
asigura României livrări de ce
luloză sulfat albită din lemn de 
rășinoase, conform cotei de parti
cipare.

Acordul a fost semnat din 
partea română de Ion Stoian, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea sovietică 
de L. I. Zorin, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

Rezultate pozitive
După semnarea comunicatului comun 

americano-vietnamez de la Paris
Ministerul Afacerilor Externe al G.R.P. al Republicii Viet

namului de Sud a dat publicității o declarație in legătură 
cu recentul comunicat comun ' " *
semnatare ale Acordului de la

semnat de cele patru părți 
Paris asupra Vietnamului.

M. RAMURA

în declarație se spune că a
cest comunicat oglindește po
ziția justă și atitudinea serioa
să a G.R.P. și a guvernului 
R.D.V. în aplicarea Acordului 
de la Paris. El dovedește că 
propunerea in șase puncte 
prezentată, la 25 aprilie 1973, 
de G.R.P., la Conferința con
sultativă bipartită sud-vietna- 
meză și aceea în cinci puncte,

prezentată de delegația G.R.P. 
în Comisia militară mixtă bi
partită sud-vietnameză, sînt 
raționale și logice in spiritul 
și litera Acordului. Ele co
respund pe deplin aspirațiilor 
poporului sud-vietnamez și 
creează condiții favorabile so
luționării problemelor interne 
ale Vietnamului de Sud.

astronautii

O „A FOST UNUL dintre 
cele mai emoționante mo
mente care se pot imagina", 
a declarat pr<» sorul ameri
can de matematică, Robert 
Bitts, cînd și-a văzut pen
tru prima dată soția și copi
lul la ieșirea din spitalul din 
San Francisco, unde i s-ă fă
cut o operație de implantare 
a unei cornee artificale. 
Bitts, care-și pierduse vede
rea în 1956 și s-a căsătorit 
în 1960, nu-și văzuse soția și 
copilul. Operația, executata 
pentru prima dată în lume 
în cadrul unor cercetări în
treprinse de medicii de la 
Universitatea din San Fran
cisco, constă în implantarea 
• nui complex miniatural de 
dispozitive.

.Conferința poate elabora 
premisele unei ample coopered"

„Skylab“:
la controlul medical general

După trei săptămîni de activitate în spațiu, cei trei astronauți, 
membri ai primului echipaj al laboratorului orbital „Skylab", se 
simt bine, iar starea sănătății lor este „excelentă", a declarat 
dr. Royce Hawkins, director adjunct pentru cercetări medicale 
al Centrului de control de la Houston. Spre surprinderea spe
cialiștilor de la sol, astronauții au consumat o cantitate de ali
mente superioară în calorii previziunilor N.A.S.A., pofta lor de 
mîncare neresimțindu-se de prelungirea activității în condițiile 
imponderabilității. Medicul echipajului, astronautul Joseph 
Kerwin, a procedat joi la un control general al sănătății cole
gilor săi și a anunțat că au o condiție fizică bună. Echipajul 
este în măsură să-și îndeplinească in întregime programul de 
activitate.

Cu toate acestea, Kerwin și Paul Weitz au primit aprobarea să 
folosească mai puțin intens bicicleta ergometrică de la bord, 
datorită unor simptome de apariție a fenomenului denumit „de- 
condiționare cardiovasculară". Acest fenomen, remarcat și la 
echipajele „ Apollo", la reîntoarcerea lor pe Pămînt. este rezul
tatul faptului că inima nu poate să pompeze singele in vase cu 
aceeași forță ca pe Pămînt, în condițiile imponderabilității și, în 
consecință, bătăile sale devin mai rare. Fiind un fenomen de 
adaptare, nu afectează capacitatea de muncă a astronauților, 
chiar în condițiile prelungirii activității în spațiu pe perioade 
de pînă la cîteva luni.

izitatorul 
tazi al 
marocan 
blanca 
desea tentat sâ
caute și sâ re

găsească aici locuri și scene 
din filmele de aventuri cu iz 
exotic, văzute cîndva sau a
mintirea luptelor purtate în 
1942, cu prilejul debarcării
trupelor aliate. Altora, orașul 
le evoca lungile plaje însori
te, albul scînteietor al case
lor, bulevardele centrale stră
juite de moderne și impună
toare buildinguri — sedii ale 
băncilor sau unor mari socie
tăți. Și pentru marocani Ca
sablanca prezintă un farmec 
particular, rămînînd cel mai 
visat și iubit oraș al țării. Este 
destul de greu, de altfel, să 
găsești în lume un alt oraș 
care să-și merite atît de bi
ne denumirea. In secolul 
XVIII, cînd sultanul Moulay 
Mohammed cucerește vechea 
așezare pescărească Casa- 
Branca, îi dă denumirea Ed- 
Dar el-Beida (Casa Albă), 
iar spaniolii, care vor dobîn- 
di ulterior monopolul comer
țului cu grîne prin acest port, 
o vor numi Casablanca,

Mai puțin reprezentativ 
pentru trecutul istoric și cul
tural al țării, Casablanca 
dezvăluie viziiatorului Maro
cul modern, înscris într-un 
continuu efort de dezvoltare 
și progres. De la mai puțin 
de 100 000 de locuitori, cîți 
avea in 1920, orașul a ajuns 
astăzi la circa 1,5 milloane, 
ceea ce reprezintă aproxima
tiv 10 la sută din populația 
țării, în acest mare centru e
conomic, comercial și mari
tim - adevărată capitală e- 
cpnomică a Marocului — sînt 
concentrate 70 la sută din 
industria țării și 75 la sută 
din activitatea ’ '"
Orașul a crescut și s-a dez
voltat odată cu amenajarea 
și extinderea danelor, fiind 
astăzi unul dintre cele mai 
mari și mai bine utilate por
turi din Africa. De-a lungul 
cheiurilor sale pot fi văzute 
numeroase vapoare, sub di
verse pavilioane, cargouri de 
zeci de mii de tone, precum 
și pacheboturi sosite cu pa
sageri și turiști din diferite 
țări. De aici pleacă zilnic, spre 
diverse colțuri ale lumii, cvasi- 
totalitatea bunurilor marocane 
destinate exportului : fosfați, 
citrice, fructe, legume, produ
se ale industriei ușoare și a
limentare etc. Marea uzină 
Sâmaca - unde se asam-

blează 
tipuri și 
rea rafinărie Samir, ca și o 
serie de unități ale industriei 
ușoare și alimentare, dau o
rașului importanța sa indus
trială, reflectă în esență li
niile viitoarei dezvoltări a
Marocului, menită să ducă la 
lichidarea înapoierii econo
mice, lăsată moștenire de a
nii dominației coloniale.

care mai dăinuie parțial și 
astăzi, o imagine inedită, de 
un rar pitoresc. Un imens 
furnicar omenesc pune stăpâ
nire, în fiecare dimineață, 
pe străduțele ce șerpuiesc 
printre casele mici, sub for
mă de cuburi, ce se îngră
mădesc una într-alta. Fiindcă 
ulițele Medinei sînt, in ace
lași timp, și bazarul orașului. 
Intr-o policromie rar întîlnită

CASABLANCA

/•W»*

«MM

comercială.

în configurația edilitară a 
orașelor marocane, Casablan
ca se distinge nu numai prin 
albul strălucitor al fațadelor 
caselor sau prin importanța 
sa economică, ci și prin in
spirația arhitecturală euro
peană. Cu excepția Medinei 
- orașul vechi — motivele a
rabe, aerul „marocan" al 
străzilor și bulevardelor sînt 
mai puțin vizibile. Chiar și în 
Medina poți întîlni străzi mai 
largi și mai riguros trasate 
decît în alte locuri. Vestigiu 
al unei epoci trecute, Medi
na oferă vizitatorului, dincolo 
de zidurile sale de apărare.

și sub forme de prezentare 
dintre ceie mai diverse, „ma
gazine universale" în minia
tură îți oferă, într-un vacarm 
de nedescris, mărfuri indus
triale sau de artizanat.

Viața trepidantă din Medi
na se regăsește, pe un plan 
mai general, în ritmul viu al 
orașului, în mersul grăbit al 
oamenilor spre zonele indus
triale sau birouri, în circula
ția intensă- a automobilelor. 
Este pulsul accelerat al unui 
oraș care prefigurează dez
voltarea viitoare a Marocu
lui, eforturile sale spre mo
dernizare, spre progres.

Interviul ministrului de externe al Belgiei

Președintele
Kekkonen a primit

într-un interviu acordat coti
dianului belgrădean „Politika", 
Renaat van Elslande, ministrul a- 
facerîlor externe ai Belgiei, a de
clarat că viitoarea Conferință 
general europeană pentru secu
ritate și cooperare reprezintă un 
eveniment care marchează trece
rea de la războiul rece la rela
ții de înțelegere. Relevînd rezul
tatele fructuoase ale convorbiri
lor preliminare 
șeful diplomației belgiene a 
preciat că viitoarea 
poate elabora premisele unei am
ple cooperări. In context, Renaat

van Elslande a relevat ca țara 
sa „dorește să aibă relații bune 
și directe cu toate țările".

de la Helsinki, 
a- 

conferință

• PREȘEDINTELE 
tului de 
Nucleară 
univ. lean Ursu. 
vineri, de dr. S: 
di.vmwirul 
Internatio 
.Atom* 
au foss 
cv-perării din
r'i.I.E.A. in dom; 
scopuri pașnice 
cleare.

Comite- 
Energia 

prof, 
primit,

Stat pentru 
dir. România. 

a fost 
-jW-d 

general al Agenției 
. jale pertru Energia 

că în cursul întrevederii 
probleme al? 

r? Rcmjnia si 
niul folosirii în 
a energiei nu-

• DUPĂ ZECE ZILE de dez
bateri, in cadrul cărora au luat 
cuvîntul 30 de vorbitori. Consi
liul de Securitate și-a încheiat, 
la 14 iunie, prima etapa a lu
crărilor consacrate examinării 
situației din Orientul Apropiat. 
La propunerea Angliei. Franței 
și Austriei, membrii consiliului 
au convenit să întrerupă dezba
terile pe această temă pînă la 
jumătatea lunii iulie, urmînd 
ca pauza în lucrări să fie uti
lizată „pentru evaluarea rezul
tatelor discuțiilor" și „pentru 
consultări neoficiale In vederea 
determinării pașilor ce vor fi 
întreprinși în continuare".

încheierea lucrărilor sesiunii 
Consiliului Ministerial al N.A.T.O SUBLINIERI

pe ambasadorul
României

Noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Finlanda, 
Constantin Vlad, a fost primit 
de președintele Urho Kekkonen, 
căruia i-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
Kekkonen, din partea președin
telui Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj de salut și cele mai bune 
urări de succese în activitatea 
sa, de sănătate și fericire per
sonală. Mulțumind pentru me
sajul primit, Urho Kekkonen a 
rugat sa se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu sincere 
urări de noi succese, de sănâ 
tate și fericire, pentru dezvol
tarea și adîncirea în continuare 
a relațiilor dintre România și 
Finlanda. Președintele finlandez 
a salutat evoluția ascendentă 
și pozitivă a relațiilor dintre 
țările noastre. R.P. CHINEZA. - Zonâ industrială in provincia Changchun.

La Copenhaga au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii de 
primăvară ? Consiliului 
ministerial al N.A.T.O.

Cei 15 miniștri ai afacerilor 
externe din statele membre au 
examinat o serie de probleme 
politice și militare, apreciate de 
observatori drept „complexe și 
controversate", din cauza atît a 
disensiunilor care persistă între 
membrii alianței, cît și a anacro
nismului pactului în condițiile 
actualului proces de destindere și 
cooperare din Europa.

La sfîrșitul reuniunii, a fost dat 
publicității un comunicat comun, 
care, reafirmînd principiile și o
biectivele N.A.T.O., exprimă vo
ința părților de a proceda, în 
conformitate cu „schimbările in
tervenite în toate domeniile acti
vității internaționale", la o re
examinare a relațiilor dintre ele..

în legătură cu viitoarea confe
rință pentru securitate și coope
rare în Europa, cei 15 miniștri, 
participanții au exprimat părerea 
că „rezultatele pozitive vor pu
tea fi obținute numai prin ne
gocieri serioase și detaliate, eli
berate de orice dată-limită arti
ficială". Ei au considerat că 
viitoarea conferință va putea da 
îezultate satisfăcătoare.

Referitor la consultările preli
minare de la Viena privind re
ducerea trupelor și armamentelor 
în Europa centrală, statele mem
bre au apreciat că înțelegerea 
realizată pînă acum reprezintă 
„pași înainte utili". Ele au apre
ciat că negocierile în problema 
reducerilor concrete de forțe vor 
începe în luna octombrie 1973. 
Comunicatul exprimă, pe de altă

■arte, satisfacția pentru faptul că 
intre U.R.S.S. și S.U.A. continuă 
convorbirile în problema limitării 
armamentelor strategice (S.A.L.T. 
II).

Părțile, continuă comunicatul, 
au exprimat speranța că relațiile 
dintre cele două state germane 
se vor dezvolta de o manieră 
continuă și satisfăcătoare.

Amman

Ambasadorul
român primit 

de regele Hussein
La 13 iunie , _

Hussein al Iordaniei l-a primit 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României la 
Amman, Mihail Levente, care 
i-a prezentat scrisorile sale de 
acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis suveranului 
și poporului iordanian un me
saj de salut din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Regele Hussein l-a rugat, la 
rîndul său. pe ambasadorul ro
mân să transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie și cele mai bune 
urări de succese în activitatea 
sa în folosul poporului român, 
al păcii și colaborării interna
ționale.

Amatorismul galopant...
53 864 în 1964. 125 057 în 1971. Peste 160 000 conform previ

ziunilor, în 1973. Aceste cifre reflectă, cit se poate de exact, 
„dezvoltarea galopantă a infracțiunilor, în apartamente, e
fectuate în majoritatea cazurilor de neprofesioniști". Am ci
tat dintr-o declarație, foarte mohorîtă, făcută presei <e co
misarul Robert Magoutier din poliția judiciară franceză. A
șadar, furturile banale, dar în proporții îngrijorătoare, stîr- 
nesc apetitul amatorilor, spre deosebire de loviturile în S-il 
mare și cu mina armată care, deși .și ele in plină prolife
rare, , rămîn în sfera de influență a meseriașilor propriu-ziși.

Oricît ar fi amatorii de nepericuloși în comparație cu re
gii hold-up-urilor, ei sînt. totuși, din ce in ce mai mulți. Si 
unde sînt, mulți doritori și o singură „piață" a furturilor, 
fie ele chiar mărunte, apare și sistemul profesional de orga
nizare. In consecință, la Geneva. Frankfurt pe Main și Mi
lano au apărut, în unghere cu sîrg amenajate, „burse" spe
cializate în desfacerea la licitații de noapte a atît de va
riatelor obiecte subtilizate de începătorii francezi. Tranzis-

a.c., regele

•I

vinde benzi de magneto-
altul... adună ce poate.

— Fiecare cu afacerile lui : 
fon,
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mobilier, lenjerie, cecuri, artizanat. în sfîrșit tot ce 
cuprinde o locuință normală este trecut prin contra
, spre talciocurile care scapă controlului direct al po- 
■ De altfel, înșiși factorii de răspundere din

că mijloacele de 
• sînt

a-
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R.F. Germania a cerut 
admiterea în O.N.U.

PER
Fede-

• OBSERVATORUL 
MANENT al Republicii 
rale Germania la Națiunile 
Unite, Walter Gehlhoff, i-a re
mis, vineri, secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
cererea ca țara sa să fie primi
tă în Organizația Națiunilor 
Unite ca membru cu drepturi 
egale. După cum s-a mai anun
țat anterior, observatorul per
manent al Republicii Democrate 
Germane la O.N.U. a adresat o 
cerere similară.

rile care doresc să restabilească 
relațiile lor diplomatice cu 
Cuba" — a declarat, la Cara
cas. președintele Venezuela i, 
Rafael Caldera, relevă Prensa 
Latină. Șeful statului venezue- 
lean a afirmat că. după ce 
Peru, Chile, Argentina precum și 
patru țări de limbă engleză din 
America Latină și-au restabili: 
relațiile cu Cuba, O.S.A. nu mai 
poate ignora realitatea din a
ceastă regiune, Venezuela fiind 
dispusă să ia inițiativa convo
cării comitetului juridic al orga
nizației în vederea adoptării u
nei hotSrîri adecvate.

de

4 ORGANIZAȚIA STATE
LOR AMERICANE trebuie sâ 
se întrunească pentru a-și re
considera atitudinea față de ță-

H. Campora la Madrid
• PRF ȘEDINȚELE ARGEN

TINEI, Hector Campora. a so
sit, vineri, la Madrid. într-o vi-

zită oficială de cinci zile. In 
aceeași zi. el a avut o întreve
dere cu fostul șef al statului 
argentinean. generalul Juan 
Peron, în vederea reîntoarcerii 
acestuia în țară, după un exil 
de aproape 18 ani.

în timpul șederii sale în ca
pitala Spaniei, p-reședin-teie Ar
gentinei va avea convorbiri cu 
oficialitățile țârii gazdă pri
vind evoluția relațiilor bilate
rale.

Aceasta este prima vizită ofi
cială in străinătate a noului 
președinte al Argentinei, de la 
instaurarea in funcția supre
mă, la 25 mai a.c.

• O COMPANIE DE FILM a
mericană turnează un lung-me- 
trai, care se va intitula „Acțiu
ne executivă", pe tema morții

a președintelui John
3 Kennedy. Scenariul 

semnat , de Dalton 
ste scris după nuvela 

circulație a lui Donald 
susține teza potrivit 

președintelui 
y ar fi fost înfăptuită de

tragice 
Fitzgerald 
filmului, 
Trumte. 
de largă 
Freed și 
căreia asasinarea 
Kenne: , ---- ,
o organizație conspirativă. In
distribuția filmului — care, po
trivit relatărilor agenției France 
Presse, va fi gata pînă la sfîr- 
<iiul acestui an — figurează ve
dete de prima mărime ca Burt 
Lancaster, Robert Ryan și Will 
Geer.

nistrul afacerilor externe 
al R P. Chineze, aflat într-o 
vizită de prietenie la Teheran. 
A fost de față ministrul aface
rilor externe al Iranului. 
Abbas Aii Khalatbari, și alte 
persoane oficiale. Cu acest pri
lej — menționează agenția Chi
na Nouă — a avut loc o con
vorbire cordială și prietenească.

Guvernul R.S.C. aproba 
tratatul cu R.F.G.

Ci Pîn-fei la Teheran
• PRIMUL MINISTRU AL 

IRANULUI, Abbas Hoveyda, a 
primit pe Ci Pin-fei, mi-

• GUVERNUL CEHOSLOVAC 
a aprobat, vineri, proiectul de 
tratat cu privire la relațiile din
tre R. S. Cehoslovacă și R. F. 
Germania, prezentat de Bohu- 
slav Chnoupek, ministrul afa
cerilor externe — anunță agen
ția CTK.

Comunicatul, publicat de Mi
nisterul Afacerilor Externe 
cehoslovac, menționează ca pa
rafarea tratatului se prevede a 
fi efectuată la 20 iunie la Bonn, 
urmind ca el să fie semnat, la 
nivel de șefi de guverne, la 
Praga.

Bombardamente asupra 
Cambodgiei
• AVIAȚIA AMERICANA a 

continuat joi, pentru a 100-a zi 
consecutiv, bombardarea diferi
telor zone ale teritoriului cam
bodgian — a anunțat, la Hono
lulu, un reprezentant al Co
mandamentului forțelor armate 
ale S.U.A. din zona Oceanului 
Pacific, Ca și în trecut, la rai
duri au participat bombardiere 
strategice de tip „B-52“.

I
I
I

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

RED ACU A S| ADMINIS TRAJIA « Bușești. Piața „Scinten" Ul ILM.I0. H 60 20 Ahonamen«ele se 
Cititorii din «Uătaătate pot face abonamente prin „ROMPR ES F Ih ATELJA" — Ser*iciul |mport-Export

fac la oficiile poștale și difu/oril din întreprinderi și instituții. — Tiparul t Combinatul 
Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — 2001.

toare, 
poate 
bandă . 
liției franceze. 
poliția, judiciară pariziană au recunoscut c 
urmărire și depistare a spărgătorilor de apartamente „ 
foarte departe de limita minimă a exigențelor. Ca atare, „ 
nual se fură în valoare de o jumătate de miliard de franci 
și se recuperează, în cel mai fericit caz, pînă la 10 milioane. 
Restul înseamnă obiecte definitiv pierdute si hoți scăpa» 
„Cum transferul de posesiune» a devenit o picantă modă 
practicată în special de tineretul străzii, politia franceză, cu 
deosebire secțiile corecționale, au luat unele măsuri. Prima 
— și deocamdată cea mai importantă — a fost elaborarea 
unui , text și apoi producerea de fișe pe bandă rulantă pen
tru închegarea unui sistem informațional exact, bazat pe 
prelucrarea electronică a datelor. Plîngerile se centralizea
ză. astfel, direct și metodic, fiind eliberate de balastul unei 
filiere birocratice. Prin această măsură, care a implicat se
rioase fonduri de investiții, poliția află mult mai repede 
cît se fură. Kămine ca și etapa următoare, depistarea in
fractorilor, ceea ce presupune insă alte fonduri, să fie cu 
tot atît aplomb abordată.

In schimb, pe fondul grijii generale, firmele specializate 
in lacăte, sisteme de siguranță, sonerii de alarmă si cite al
tele au trecut Ia acțiune. O adevărată ofensivă închinată 
„ușii prin care nu se trece" a fost declanșată, cu rezultat? 
dintre cele mai meritorii. Totuși și aici o firmă americană 
concurează strîns pe cele franceze. Firma cu pricina nu pro
duce nici chei, nici bare de siguranță, ci benzi de magne
tofon. Benzile — tip conțin același text : douăzeci si cinci 
de minute dc scandal între Pierre și Henriette care se cear
tă, se ceartă, se ceartă. Se presupune. în urma unui aprofun
dat studiu psihologic, că hoțul amator, auzind un viu schimb 
de opinii într-un apartament care îl atrage, va fi inhibat in 
temerara sa pornire.
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