
Proletari din toate țările, uniți-vă !

VIZITA ȘEFULUI STATULUI CAMBODGIAN, 
PRINȚUL NORODOM SIANUK

TI

SOSIREA ÎN
CAPITALA

mili- 
cu

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, vineri dimineața a 
sosit în Capitală» prințul Noro- 
d-.:r) Sianuk, șefub-statului Cam
bodgian, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei. cu 
soția, prințesa Monique Sianuk, 
care face o vizită neoficială In 
țara noastră.

Vizita prințului Norodom Sia
nuk, eveniment de seamă în 

'cronica legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele 
român și cambodgian, constituie 
o nouă și puternică expresie a 
simpatiei și solidarității 
tante a poporului nostru 
lupta eroică a poporului cam
bodgian, cu acțiunile întreprin
se de Guvernul Regal de Uni
tate Națională de sub egida 
F.U.N.C., în apărarea ființei și 
libertății naționale, a dreptu. ii 
imprescriptibil de a dispune de 
propriile destine, conform vo
inței și intereselor legitime ale 
acestuia.

Sosirea înalților oaspeți a a
vut loc la aeroportul interna
țional Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării au 
fost arborate drapelele de stat 
ale României și Cambodgiei, ca
re încadrau portretele președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și prințului Norodom 
Sianuk. Pe mari pancarte era 
înscrisă în limbile română și 
franceză urarea I „Bun sosit în 
România Alteței Sale Regale, 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia. președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei".

La ora 11,30, 
re au călătorit 
aterizat.

La coborîrea _ . ,
țul Norodom Sianuk și prințesa 
Monique Sianuk au fost salu
tați cu căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și soția, 
Elena Maurer, de tovarășii 
Miron Constantinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul a
facerilor externe.

Cei doi șefi de stat își string 
călduros mîinile, se îmbrăți
șează.

Prințul Norodom Sianuk pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu personalitățile ofi
ciale - care-1 însoțesc : Ieng Sary, 
trimis special al Frontului Na
țional Unit și al Guvernului Re
gal de Unitate Națională al Cam
bodgiei | Alteța Sa principesa 
Norodom Keth Kanya ; Sarin 
Chhak, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
F.U.N.C. și ministrul afacerilor 
externe ai G.R.U.N.C., cu soția; 
doamna Kou Roun ; general 
Duong Sam Ol, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al F.U.N.C. și minis
tru al echipamentului mi
litar și armamentului, cu so
ția | Chea San, membru al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C. 
și ministru al justiției și al re
formelor judiciare ; Alteța Sa 
Prințul Sisowath Methavi,

aeronava cu ca- 
înalții oaspeți a

din avion, prin-

(Continuare în pag. a 111-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

o Ministrul iranian al dezvoltării si locuîntelor
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri di
mineața. pe Kurosh Amuzaegar. 
ministrul iranian al dezvoltării 
și locuințelor.

La întrevedere a participat 
Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materiale
lor de construcții.

A fost, de asemenea, de față 
Sadegh Sadrieh, ambasadorul 
Iranului la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire cordială cu

Ambasadorul Republicii Ruanda 
scrisorile de acreditareși-a prezentat

în ziua de 22 iunie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Ntawiha Thomas, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ruanda în țara 
noastră.

INTERVIUL

o 
o

SAMORA 
spus : 
tovarășe

ne expri- 
pro-

de asemenea.
Frontului 

Mozambic — 
: Chipande.

Intilnirea dintre președintele 
Nicolae Ceausescu 

și prințul Norodom Sianuk
Vineri după-amiaza, la Pala

tul Consiliului de Stat, au avut 
loc convorbiri între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, și 
șeful statului Cambodgia. pre
ședintele Frontului Național U
nit al Cambodgiei, Alteța Sa 
Regală, prințul Norodom Sianuk.

Continulnd dialogul fructuos

Vizita protocolară
Altețele Lor Regale, prințul 

Norodom Sianuk, șeful statu
lui Cambodg ia, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, și prințesa Moni
que Sianuk. au făcut. vineri 
seara, o vizită protocolară tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

■ • 
ministrul iranian. in cadrul
căreia a fost evidențiat carac
terul rodnic al colaborării eco
nomice bilaterale, subliniindtî-se 
cu satisfacție faptul că înțelege
rile convenite între președintele 
Consiliului de Stat al României 
și șahinșahul Iranului se tran
spun cu succes in viață. în fo
losul ambelor țări și popoare. 
Totodată, au fost apreciate per
spectivele favorabile ale dez
voltării, în continuare, a con
lucrării în diferite domenii de 
interes comun 
al materialelor

— între care și 
de construcții —

Cu acest prilej președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. și ambasadorul 
Ntawiha Thomas au rostit scurte 
cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut o 

stabilit Intre cei doi șefi de stat 
cu prilejul întîlnirilor preceden
te. convorbirile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și prin
țul Norodom Sianuk au abordat 
probleme bilaterale și interna
ționale de interes comun, într-o 
atmosferă de cordialitate, de 
deplină ințelegere și stimă re
ciprocă. care caracterizează re
lațiile de prietenie și solidari
tate militantă dintre poporul 
român și poporul cambodgian- 

președintele Consiliului Națio
nal ai Frontului Unității Socia
li s*e. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și to
varășei Elena Ceaușescu.

La intilnire au participat to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. și tovarășa Elena Mau
rer, tovarășii Miron Constanti-

t
pe baze reciDroc avantajoase, și 
s-a exprimat voința comună de 
a se găsi noi forme și acțiuni 
de cooperare, corespunzătoare, 
potențialului actual al economii
lor României și Iranului.

în cursul întrevederii, oaspe
tele a adresat calde mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru onoarea de a fi primit, 
pentru prilejul oferit de a vizita 
România și de a purta convor
biri utile cu personalități ale 
vieții economice, pentru ospita
litatea cu care a fost întimpinat 
pretutindeni In țara noastră.

convorbire cordială, priete
nească. cu ambasadorul Repu
blicii Ruanda, Ntawiha Thomas.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat și 
George Macovescu, ministrul a
facerilor externe. 

ie al C«oc5i- 
G-orgc Ma c- 

•iOn afacvtcr ex-

parti ci pa*. de asin ■ea. 
s soe-r-al ai 

Națsoraj Ucr» si aî 
Rcc^f d* teH» 

Cam.btdg'iei. Huoc
membru al Biroului 

ai C.C. la F.U.X.C., mi- 
publice, al te
și al recon-

I-~z Sary. 
Frontului ’ :
Guv *mului 
țonalâ al 
Sambath.
P - .
nistrul lucrările: 
lecomunicațiilor

Dineu oferit de președintele 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

si tovarășa Elena Ceausescu

in onoarea prințului Norodom 
Sianuk și a prințesei Monique

Sianuk
Președintele Consiliului de 

Stat, Nicolae Ceausescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au o
ferit. vineri, un dineu in onoa
rea Altețelor Lor Regale, prin
țul Norodom Sianuk și prințe
sa Monique Sianuk.

Ministrul de stat Julian Amery
In ziua de 22 Iunie, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat a' 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe Julian Amery, mi
nistru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe și ale 
Commonwealfhului al Marii 
Britanii. Oaspetele, care ne vi
zitează țara la invitația Ministe
rului Afacerilor Externe, a fost 
însoțit de Winston Churchill, 
deputat, secretar parlamentar 
personal, și M. Goulding, secre
tar particular.

La întrevedere au participat 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Mircea 
Malița, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat

De asemenea, au fost prezenți 
Derick Rosslyn Ashe, ambasa
dorul Marii Britanii la București,
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Au participat tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
EZna Maurer, tovarășii Paul 
Nscu^scu-Mizjl. Ilie Verdeț.

,'Crntinuare in pag. a lll-a) 

și Popa Pretor, ambasadorul 
R-mâniei la Londra.

Mulțumind pentru onoarea de 
a fi primit, Julian Amery a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu din partea premie
rului Edward Heath fi a minis
trului de externe, Alec Douglas 
Home, întregul lor respect și 
expresia dorinței de • dezvolta 
o colaborare foarte apropiată 
Intre cele două țâri în viitor.

îr.tr-o atmosferă cordială, pa 
fost discutate cu acest prilej 
probleme privind relațiile poli
tice. economice și de a.tă natu
ră dintre 
mi ndu-se 
luția lo 
comun pentru promovarea mai 
largă. pe multiple planuri, a 
raporturilor

In cadrul

cele două țâri, expri- 
satisfacția pentru evo- 
pozltivă și interesul

româno-britanice. 
schimburilor de

Semnarea Comunicatului Comun cu privire 
la vizita delegației Frontului de Eliberare 

din Mozambic (FRELIMO)

Vineri la amiază, la sediul 
C.C. al P.C.R., a avut loc sem
narea Comunicatului comun cu 
privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO).

Comunicatul a fost semnat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și de Samora 
Moises Machel. președintele 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic.

La solemnitate au foist de 
față tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Stoica. Mi
ron Constantinescu. Mihai Da- 
lea. Mihai Gere, șefi de secție 
și adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.. conducători ai 
unor organizații de masă.

Au participat. ’ 
membrii delegației 
de Eliberare din " 
Alberto Joaquim .
membru al C.C. și al Comite
tului Executiv al FRELIMO. 
Armando Panguene. membru 
al Comitetului Central. Jose 
Oscar Monteiro, membru al Co
mitetului Executiv. Jose Mova- 
ne. Marrcdina Chissano și Mi
guel Ambrosio, cadre de con
ducere ale FRELIMO.

După semnarea Comuni catu-

acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

ziaristului Olaf Ihlau de la „Suddeutsche
Zeitung"

După cum s-a anunțat, la 21 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a 
primit pe Olaf Ihlau, corespondent la București al ziarului „Sud* 
a'eutsche Zeitung", căruia i-a acordat următorul interviu ;

in- 
în

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, Dumneavoastră 
sinteți primul șef de stat din- 
tr-o țară socialistă care vizi
tează Republica Federală 
Germania. Ce așteptați prin 
vizita Dumneavoastră în do
meniul politic și economic, ți, 
în primul rind, în ce pri
vește creșterea angajării 
austriei vest-germane
România ?

RĂSPUNS : Doresc să-mi 
prim satisfacția ca voi putea să 
vizitez Republica Federală Ger
mania, ca răspuns la vizita pe 
care președintele Heinemann a 
făcut-o în România, și la ama- 

ex-

vederi asupra unor aspecte 
principale ale vieții internațio
nale, au reținut îndeosebi aten
ția problemele actuale ale 
securității europene, ale dezan
gajării militare și dezarmării în 
această zonă, precum și cele 
referitoare la Conferința gene- 
rai-eurepeană. a cărei apropiată 
convocare a fost apreciată ca 

importanță 
edificarea 
și colabo- 

întreaga 

de o 
pentru

Ceaușescu 
transmită

un moment 
deosebită

:i climat de pace 
rare în Europa, in 
lume.

Președintele Nicolae 
a rugat pe oaspete să
din partea sa domnilor Edward 
Heath și Alec Douglas Home 
salutări și urări cordiale, îm
preună cu dorința de a se reali
za o colaborare mai bună între 
Remania și Ma^ Britanie.

. d e Eliberare, 
președintele 

face în Romă* 
contribuție ia

colaborării în 
împotriva imperial is- 

și colonialismului. Con- 
acest comunicat, care 

de

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și 'Samora Moises Machel s-au 
felicitat călduros, îmbrățișîn- 
du-se prietenește.

Luînd cuvintul. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

„Aș dori, încă o dată, sti
mați tovarăși, ca în numele 
conducerii noastre de partid și 
al .poporului român să exprim 
satisfacția pentru relațiile bune 
dintre partidul nostru și Fron
tul de Eliberare din Mozambic.

Apreciez vizita pe care dele
gația Frontului * 
condusă de 
FRELIMO, 
nia, ca ' 
dezvoltarea 
lupta 
miilui 
sider .
exprimă hotărîrea comună 
a întări colaborarea și solida
ritatea, ca un document ce des
chide perspective bune pentru 
colaborarea viitoare.

încă o dată, doresc să urez 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic, tuturor luptătorilor ar
matei de eliberare succes în 
lupta împotriva colonialiștilor 
portughezi. Urez, de asemenea, 
poporului din Mozambic să ob
țină cît mai repede victoria în 
lupta de eliberare, să poată 
trece astfel la făurirea unei 

di-

volu- 
dintre

bila invitație pe care mi-a adre
sat-o.

Apreciez că vizita va crea po
sibilitatea pentru abordarea, îm
preună cu președintele Heine
mann și cu cancelarul Brandt, a 
unor probleme de interes comun, 
că ea va marca un moment im
portant în dezvoltarea colaboră
rii economice, tehnico-științifico 
și culturale dintre țările noastre.

în cursul vizitei sperăm să fie 
semnate unele acorduri la nivel 
guvernamental cu privire la ex
tinderea colaborării dintre țările 
noastre, cit și realizarea unor în
țelegeri, sau cel puțin parafarea, 
unor acorduri de colaborare și 
creare a unoi societăți mixte, 
între întreprinderi românești și 
unele întreprinderi din Republica 
Federală Germania. Aș putea 
spune deci că vom putea asista 
la o creștere atît a schimburi
lor economice, cît și a colabo
rării sau cooperării în producție 
între industria românească 
dustria vest-germană.

ÎNTREBARE: In ce 
mensiuni ?

RĂSPUNS: Actualmente 
mul relațiilor economice < 
statele noastre se cifrează la cir
ca 1,8 miliarde mărci. Sperăm ca 
în următorii ani, pînă în 1975, 
să ne apropiem de 2,5 miliarde 
mărci, iar în perspectivă ne gîn- 
dim să ajungem la 4—5 miliarde 
mărci pînă în 1980.

ÎNTREBARE: In ce dome
nii anume considerați, dom
nule președinte, că relațiile 
economice se pot dezvolta in 
mod deosebit ?

RĂSPUNS: în afară de schim
burile comerciale propriu-z.ise,
pentm care există încă 
posibilități — și ridicarea 
restricții de cotingente și 
vamale, ca urmare a faptului 
țările' Pieței Comune, deci și Re- 
fmblica Federală Germania, au 
lotărit să acorde României pre

ferințele generalizate, ceea» ce va 
da posibilitatea extinderii largi a 
schimburilor economice — aș
teptăm îndeosebi să se dezvolte 
cooperarea directă în producție 
și crearea unor societăți mixte, 
în special în domeniul industriei 
constructoare de mașini. Sper 

și in-

multe 
unoi 
taxe 

că

vieți libere, independente". 
(Aplauze).

în cuvintul său, 
MOISES MACHEL a

„Vă mulțumesc, 
Nicolae Ceaușescu.

Noi, de asemenea, ... 
măm sentimentul nostru . 
fund. Considerăm că semnătu
rile pe care le-am depus pe a
cest document cimentează te
melia prieteniei dintre poporul 
român și poporul mozambican. 
Considerăm aceasta ca o întă
rire a bazei, ca o consolidare 
a sprijinului pe care îl repre
zintă România în lupta pe care 
noi o ducem împotriva colonia
lismului. Considerăm că relații
le noastre se vor dezvolta, vor 
fi indestructibile și vor rezista 
la toate încercările.

Noi vom transmite comba
tanților noștri, poporului mo
zambican toate aprecierile înal
te pe care Ic-ați făcut aici in 
legătură cu lupta pe care o des
fășurăm în Mozambic". (Aplau
ze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători ai partidu
lui nostru, s-au întreținut. în
tr-o atmosferă cordială, de cal
dă prietenie, cu președintele 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic, Samora Moises Ma
chel, cu membrii delegației 
FRELIMO.

însă că în cursul vizitei și la 
sfîrșitul ei să se poată vedea 
mai bine și mai concret dome
niile în care se va extinde aceas
tă colaborare.

ÎNTREBARE: Ce impor
tanță au, după aprecierea 
dumneavoastră,* relațiile bila
terale dintre țările socialiste 
și nesocialiste ale Europei în 
cadrul unui viitor model de 
colaborare, de genul celui 
care ar putea fi de
Conferința de securitate și 
cooperare in Europa, care va 
începe la 3 iulie la Helsinki ? 

RĂSPUNS: România a apreciat 
întotdeauna că relațiile bilatera
le dintre țările socialiste și ță
rile -nesocialiste din Europa și 
dm întreaga lume tuebme să se 
bazeze pe deplina egalitate în 
drepturi, pe respectul reciproc al 
independenței și suveranității, .pe 
neamestec în treburile interne 
și, desigur, pe avantajul reciproc. 

Realizîndu-se relațiile bilate
rale pe această baza, punerea în 
valoare a acestor principii tre
buie să ducă la extinderea unor 
astfel de raporturi care să se 
încadreze în concepția înfăptu
irii unei securități egale pentru 
toate popoarele; să se asigure, 
în Europa, excluderea forței sau 
a amenințării cu forța în soluțio
narea unor probleme, să se cre
eze condițiile ca popoarele să-și 
poată concentia eforturile în di
recția dezvoltării lor economico- 
sociale, transformînd în acest fel 
continentul european — care a 
cunoscut destule războaie — 
într-un continent al colaborării 
pașnice. în acest sens, apreciem 
că conferința de la Helsinki, care 
urmează să se deschidă la 3 iulie, 
va constitui un moment de im
portanță istorică. Sperăm că aș
teptările și dorințele popoarelor 
— atît din Europa, cît și din în
treaga lume — se vor realiza în 
așa fel îneît să se deschidă o 
perioadă îndelungată — dacă 
s-ar putea, pentru totdeauna — 
de colaborare pașnică, ceea ce 
corespunde intereselor tuturor 
națiunilor.,

ÎNTRERARE : V-ați pro
nunțat în repetate rtndttri 
pentru dizolvarea blocurilor 
militare. Prin ce procedeu 
c-^i^i^i^lți că se poate realiza

(Continuare în pag. a lll-a)
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Un ttnâr a fost accidentat. Și-a 
pierdut, pentru o bună bucată 
de timp, capacitatea de lucru. 
Un simplu accident de muncă ? 
Investigațiile forurilor în drept 
îl desemnează ca atare. Tot ele 
stabilesc că oină aparține, pe 
de-a-ntregul, tinărului cu prici
na : s-a abătut de la una dintre 
cele mai elementare norme de 
protecție a muncii, a nesocotit 
instrucțiunile pe care se obliga
se, sub semnătură, să le res
pecte.

Poate am fi trecut sub tăcere 
tnfîmplarea, care prin consecin
țele sale a „pedepsii*" îndeajuns 
— ha chiar mai aspru decit ne 
așteptam — clipa de neatenție, 
dacă n-am fi aflai două amănun
te menite să ne pună pe gin
dart : in primul tind acela că 
ti nărui condamnat la o lungă 
perioadă de spitalizare era unul 
dintre fruntașii uzinei, cu rezul
tate profesionale capabile ai 
justifice cele mai înalte califica
tive , șt apoi, că abaterea comi
să nu făcea parte dintre cela ex
plicabile printr-o clipă de ne
atenție, ci era de natură te ge
nereze, inevitabil, accidentul. 
Pentru un bun profesionist, a 
asemenea „scăpare* este de-a 
dreptul bizară. De aceea ns-am 
permis să întreprindem — din
colo de circumstanțele momen
tului, elucidate de anchete ofi
cială — o investigație „pe cont 
propriu", dornică si danfice ce 
se ascunde in spatele erorii cu 
consecințe tragice. Ceit tiUsi 
cu acest prilej depășesc — după 
părerea noastră — sfera da w- 
teres restrins a cazului t» Mf 
Dar să nu anticipăm. Istă, pen
tru început,

CINE ESTE VACILE Lî

și... In sfîrșit, ea a plecat singu
ră la mare, iar pe urmă nu s-au 
mai înțeles nici un pic. Nu, nici 
eu nu cred că e suficient un 
concediu ratat ca să transforme 
pe cineva și bănuiesc chiar că 
și Vasile știa acest lucru, dar 
încerca să se mintă. Ce mă re
voltă pe mine este că într-o zi, 
fură să știe Vasile, am încercat 
să vorbesc cu șefa de brigadă a 
neveste-si, s-o rog să discute 
ea ca între femei cu Maria șt 
mi-a sărit pur și simplu in cap : 
că ce mă amestec, că omul are 
txrie să-și aranjeze viața cum 
vi ea, că dacă ti place altul, trea
ba ei. Asta ar fi una. Pe urmă, 
nu știu dacă ați aflat. Vasile e>a 
Student la fără frecvență Nu i 
s-a dat voie si intre în concediu 
ca să-și pregătească sesiunea, 
deși nu-ți luase nici concediul 
de odihni, s-a chinuit el si m- 
rețg ceva, dar n-a reușii ai m

Trebuia să-l ținem în brațe ? 
Puteți să vedeți procesul verbal, 
numai el e vinovat de accident 
(Scarlat G., maistrul echipei).

— îmi pare rău de accident. 
Dar să știți că eu nu mai sînt 
nevasta lui decît cu numele. 
Cînd se face bine, băgăm actele 
pentru divorț. Nu se poate trăi 
cu el. Toată ziua cu nasul în 
carte, că i-a intrat în cap să 
ajungă inginer. Ca după aia, să 
mă lase el. că eu îs numai mun
citoare. Nu mi-a spus nimeni 
a.rta, jfiu eu și singură atîta 
lucru. Nu înțeleg însă ce legătu
ră are cu accidentul. Și el spune 
că e singur vinovat (Maria I., 
soția).

SINGURUL VINOVAT ?

La această întrebare, conclu
ziile anchetei, opiniile celor din 
jur. precum și propriile declara-

SINGURUL 
SAU 
ULTIMUL 
VINOVAT ?

c
TIimtuI care in una dm dim: 

nețile lunii februarie a părisu 
locul de muncă inti-o embeiex 
țâ a Salvării are 27 da aui. L • 
brunet uscățiv, cu ochea de a 
vioiciune venită, paid, ai am 
penseze mobilitatea fa i-a
tiutocondamnat intr-o chpi. Cam- 
tfuriat de vizita reporta ratau. cc- 
zibil nemulțumii ci te taHMH 
„importanță" accideahduL Răs
punde. in schimb cu pidcm fa- 
trebărilor cu caracter buxg'wrix 
Da, e de prin părțile ecc***. ta
tă/ i-a murit chiar ia om âte 
feciorul î$i nuțâMM «xwaarf da 
absolvire a liceului, mmm 
ieșre. El n-a putui sa te 
la o facultate, pew..- ci o H 
însemnai să o oblige h 
const ringeri mttientie drep
tul imposibile. A dai «iimm «a 
o /coala profentmelă da «ac- 
lurgia cu durata da «m. •
rcu/tf intent V«c*B|4W p fa-* 
petrecut muncim! ca m&aee* 
chiar in uzina unde s-a 
ulterior. Calilicaftc^lt trecuta pe 
certificatul de absolvire ii ofereau 
posibilitatea să aspire ia cea mai 
avantajoasă repartizare. A optat 
pentru întreprinderea de pe me
leagurile natale, printre salanații 
căreia se numără incepind din 
1970. Tot în același an a dat ad
miterea la Facultatea de meta-

decit MB 0M <&• șt ebsd
w =S±X» tfr fa B«wns> ere

V„ cei «Mi fam țcutn d net 
eeev'

intenții au eșeuat ca orice în
treprindere individuală și spora
dică. Cînd l-am întrebat de ce 
nu a apelat Za sprijinul celorlalți 
băieți din echipă, mi-a oferit un 
răspuns surprinzător „doar știau 
la fel de bine ca mine ce s-a 
petrecut cu el și n-au mișcat un 
deget 1“ Poate ar fi făcut-o 
dacă cineva le-ar fi sugerat 
oportunitatea unei intervenții co
lective. Astfel, ceea ce știau 
acea consistența și culoarea unei 
btrfe care suna cam așa: Mă, 
săracul Vasile. abia s-a însurat 
și nevastă-sa bate străzile. Și, co
lac peste pupăză, nici cu maistrul 
nu se mai înțelege, l-a luat ăla 
la ochi, nici să se pregătească 
pentru examene nu i-a dat 
voie!" In discuțiile purtate, citi
ta dintre interlocutori au încer
cat să se prevaleze — în privința 
necazurilor familiale ale tocam- 
șului lor — de reticențele impu
se de o elementară delicatele. Să 
nu fi existat nici o portiță prin 
care te se strecoare veritabila 
solicitudine, fără ca intervenția 
să apară deranjantă, lipsită de 
tact ? Poate dacă ar fi chibzuit 
împreună ar fi găsit o soluție. 
Dar. se pare că împărtășeau a- 
ceeași optică cu șefa de echipă 
a Măriei, femeia gata să profe
reze cele mai surprinzătoare 
amorale principii de conduită.

...daca neincurojată tacit sau 
chiar stimulată de opinii „bine
voitoare*. Maria I. ar fi încercat 
tă-1 înțeleagă cum se cuvine pe 
cel care, singură și-l hotărise 
drept tovarăș de viață, ar fi 
dispărut o importantă paris din 
frământările acestuia. Să ne în
țelegem, nu refuzăm tel admitem 
că poate căsnicie lui Vasile I. a 
fost întemeiată pe eroare și că 
infr-tm asemenea caz continua
rea ei devine imposibilă. Și to
tuși vreo puțin s-a încercat pen
tru salvarea și prea mult pen
tru compromiterea acestei relații. 
Dar. mai alei. dacă mairiruL teo
retic „părintele echipei", și-ar fi 
inrms niște resentimente nefon
date. mm fondate infr-e manierd 
care ar putea da serios de gind’i 
conducerii întreprinderii (ce fel 
de eosmsnut a aceia cere, cu tte- 
d.M rxacoisriă. se pretează la 
pcmu da eenad eeior cere ne-au 
fo^ relafate pl k«r fi pricit 
p tratat pe Vasile ape anu mr- 
ofi m mrmfaw datai
W eolecticuhd de cere răspunde. 
fin^i mdtw eeecsd legM de

ta oML ducă Vas£e ar 
fi «tuf Hr radere ta mmm! de 
hagd sd d le-ae A cama apedhnui 
m he se htffaA fa ame m-

«Mtad m A fab jstaa sdd așs^e
Dta «MM M —mm
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Un colțișor... din Baia Mare
Foto: ȘT. WEJSS

ÎNSEMNĂRI
...Frumoși sînt oamenii cînd 

sînt murdari de cărbune și de 
bolțile de dedesupt ale luminii 
încremenite ! Nu-i nici o figură 
de stil, ci o simplă constatare 
despre oamenii „cerului de jos" 
care urcă zilnic la cerul de sus 
pentru a ne spune: „azi am dat 
in plus". Ce altceva poate să dea 
in plus decît cărbune ? Ei bine, 
în schimbul de la care ieșim, tî- 
nărul miner Petru Trăilă, din 
brigada lui Marin Ciubăr de la 
Petrila, poate să spună că a de
venit om. El pierduse o zi, lip
sind nemotivat. Dar „rezultatele 
muncii noastre depind de felul 
cum ne întrajutorăm" — spune 
șeful de echipă. Tînârul a fost a- 
jutat să-și recupereze ziua șl, în 
felul acesta, cu ajutorul celor 
din jurul său — rușinea unei ab
sențe nemoticate nu se va mai 
repeta niciodată. Mai degrabă ar 
intra în pămînt decit să-și oblige 
colegii la uh efort în plus pen
tru o vină de a sal Deci, ieșind 
din „cerul de jos". Marin Ciubăr 
cu echipa sa a dat in plus... o zi, 
un om cu o zi a lui pierdută și 
redobîndită astfel, reintegrată ci-

Diaconescu. dar mai ales fără cel 
mai tînăr și mai entuziast, Rusii 
Vasile 111 — m-aș mai putea 
lăuda cu depășiri de plan pe a- 
mtl acesta ?

— De ce Rusu Vasile III ? 
Joacă în vreo echipă de fot
bal ?

— Dacă ar juca fotbal toți cei 
pe care ii cheamă Rusu Vasile, 
precum lucrează în mină, n-am 
mai avea treabă cu „mondiale
le" I Am bate de pe acum. Sini 
mulți Rusu Vasile aici în Valea 
Jiului. Vasile al meu e al treilea 
Vasile...

Aceștia sini subpămîntenii. Iu
besc tot ceea ce ține de pămin- 
tul lor, de meleagurile natale. In 
după-amiezile aurii și dulci ca 
mierea ale Văii Jiului, după- 
amieze cînd praful de cărbune 
nu mai îndrăznește să întunece 
soarele, minerii, mai ales cei ti
neri, dau o raită din subpamint 
prin împrejurimi, spre înălțimile 
Parîngului, pină sus la cabana 
Rusu, la peștera Bolii, ori spre 
barajul de la Valea de Pești unde 
în zilele acestea se adună mili
oane de kilometri cubi de apă

suBPAMlmm
Reportaj de RUSALIN MUREȘANU

s;
"ACCENTE J

Era supărat
prietenul meu

hiigie și a devenit studentuL a- 
cetfteia. Examenele... (de data a- 
ceasta răspunde fără chef) ...cu 
excepția ultimei sesiuni, celelal
te s-au terminat cu medii peats 
șapte. Numai cea din urmă (în
cheiată cu două sâptămtni înain
tea accidentului, s.n.) a avut un 
bilanț de excepție, un singur 
examen luat, din cele trei susți
nute și acela cu nota minimă. 
Interlocutorul nostru evită să dea 
vreo explicație, ceva it irită în 
rru>tl destul de vizibil. Poaia de 
aceea am fost tentați pe moment 
sa atribuim aceleiași iritări răs
punsul imediat următor : viața 
de familie ? Cum adică ? A, si
gur că e căsătorit. De un an. Ce 
importanță are cu cine ? Cu o 
muncitoare de la aceeași între
prindere. Dacă se înțeleg ? Cind 
mai bine, cînd mai râu, ca toți 
oamenii. (Pare din ce in ce mai 
puțin dispus să răspundă în- 
trebărilor noastre. Răsuflă ușurat 
tind aducem vorba de accident h 
Acesta s-a tntimplat din vino lui. 
„Numai a mea I" precizează, de 
parcă s-ar fi temut să nu presu
punem altceva. N-a fost atent. 
Unde îi erau gîndurile ? (Devine 
din nou evaziv). Nu mai știe, ce 
Contează, bine că nu s-a întim- 
plat mai rău.

Ne luam rămas bun, nu înain
te de a arunca o privire vrafului 
de cărți de pe noptieră: citeca 
cursuri dactilografiate, un volum 
de Tehnica prelucrării metalelor, 
alte titluri de specialitate. „Încerc 
să umplu timpul...", ztmbește, 
ușor stingherit tînărul. Nti-i 
adevărat; pentru așa ceva se 
recurge la alt soi de lectură. Ne 
prefacem că-l credem însă, si il 
părăsim din ce în ce mai hofărîți 
să descoperim ce t s-a întîmplat.

CUM A FOST POSIBIL?

Transcriem cîteva dintre expli
cațiile primite la această între
bai e. așa cum ne-ati fost oferite 
de autorii lor, rezervîndu-ne 
dreptul de comentariu pentru mai 
iiiziu lată-le :

— Mă așteptam să i se întîtri
ple ceca rău. Prea îi mergeau in 
ultima creme, toate de-a-ndoase- 
Ica. în familie necazuri, la ser
viciu la fel. Deși e căsătorit abia 
de un an — chiar în ziua acci
dentului a împlinit un an — nu 
a reușit deloc să se înțeleagă cu 
nevasta. La citeca luni după 
nuntă s-au și ivit necazurile. 
Vasile ciedea că din cauza con
cediului • trebuiau să plece îm
preună yi tn ultimul moment lui 
» s-a amînai plecarea. Ea a ră
mas convinsă că el n-a făcut 
toate demersurile ca să se revină 
asupra acestei amînări. E drept 
că era mult de lucru în perioada 
aceea. Ponte se putea face totuși 
ceva, chiar eu m-am dus la 
maistru să-l rog să intervină, dar 
maistrul nu-l prea acea la inimă

Recent. ■ acid Ioc U CiUnefti — Oaf. judelui Safu-Mn. Orbitoarea odprunelor. mu, cum 
i se mai mine de cdtre locebud, Simhre mied. Loeelmdi eu cemt eu mic, cu mare pentru a 

pertu a, alaiuri de oarpeți, U eceaaU^ aromați reuniune
Fo»o: IM. ISOPESCU

cîului normal da muncă, de gîn- 
dire, da efori.

Frumoși rint deci minerii cînd 
tei din șut, frumoși dar ingîn- 
durați ți triști cîteodată I Un mi
ner nu îniră cîniînd în mind și 
ruci nu iese chiuind. Intra dimi
neața cu soarde în priviri ți iese 
m Hopțite vremurilor la suprafa
ța. Da» țagri dirz «i teM <£'=. A- 
caesta < ț Suhpâsnin-

tad. o hnaa pe cere numai ei a 
omotc la adevJheta ei valoere- 
Tacmai de aceea in tot ce fac 
as rint serioși. încruntați. Bucu
riile la țin îngropate in suflat* 
pentru ei. pentru copii ji nfces- 
te. Acest subpămini care le dă de 
lucnt cere de la fiecare două lu
cruri esențiale : o temeinică pre
gătire dublată de pasiune fi o ti
nerețe robustă. Acest subpămînt 
este viata lor cea mai de deasu
pra, adică lumea ce le dă sa- 
tufaetiM momZă fi materială.

— Ce tafelegi prin satisfacție ? 
l-am întrebat pe îeful de briga
dă. coaMoâitul Constantin Cfa- 
lori de fa sertarul V.

— Adică te nu mă culc pa 
lauri, dar aia pe spini. Ajh dat 
la sfirșitul axului cu brigada mm 
un phn de 1500 tone peste 
plan. E o satisfacție, au ? Dar 
fiii băieții mei isteți și de ir- 
pracâ ce m-aș face ? Fără tite- 
ciștii ri comuniștii Ștrhtn Pîda
ra, Gheorgba Spimt, Coustmitin

trebuincioasă locuitorilor noilor 
blocuri, noilor fabrici și uzine.

Imagini din altă lume umplu 
privirile lor cu stinci detunate de 
exploziile timpului, ori cu lim
pezi ape pline de păstrăvi și los- 
trițe.

— De ce sînt, cîteodată, triști 
minerii ? — îl întreb pe tînărul 
comunist Alexandru Gruber.

El tace fi continuă să-și soar
bă paharul cu bere, pricind cu 
wmtre parcă lungile tinguiri ale 
brazilor, murmurul palei de vint 
printre crengi...

— Mîhniți, mă corectează el. 
Dăm cărbune peste plan, lucrăm 
în mai multe schimburi, dăm tot 
din noi pentru noi ți pentru 
țață; dar ce dăm în locul nos
tru ? Unde sînt tinerii mineri în 
stare să ne înlocuiască ? 1 Mine
ritul, ca și agricultura, e o a doua 
îndeletnicire a românului. Și ti
nerii noștri nu se prea înghe
suie. de teama unei munci grele. 
Dar ei nu știu multe.

— Unii știu totuși, și îndrăgesc 
meseria.

— Unii? Nu tina, ci foarte 
multi. Numai că unii dintre ei 
fa prima supărare fug. Am cres
cut mulți tineri fi mă bazez pe 
ei. I-om învățat să nu fugă de 
greutăți, m-au înțeles și azi tint 
mineri «aci. Dar de, nu tot ce 
aemmi răsare. No{ ducem nume
le părinților noștri de sub munții 
Ardealului. Pe-al nostru, mă gin- 
deec, csned ca duce.

S-au reașezat, în 
> multe locuri, sche- 

< mele de funcțiuni și 
J» atribuții, s-a cîști-
< gat, prin eliminarea 
' multor verigi inter

mediare, un spațiu 
mai larg de iriîția-

‘ tivă și responsabili
tate. Specialiștii au 
mers acolo unde le 
era locul, în pro- 
ducție și mulți. cei 

( mai mulți dintre ei, 
' /, se simt bine. Fac 
: * ceva concret, simt 
7 greutatea și frumu

sețea eforturilor 
1 proprii, drumul de 

la gmd la faptă stă 
în propria lor pu- 
tere și nu în ștam- 

1 pila nu știu cărui 
i funcționar din cine 
’ știe care birou I E o
i? satisfacție aceasta ți 

încă nu una dintre 
V cele mai ușoare. 

j > Problema, totuși,
rămtne. Oamenii au 

I • plecat, formularisti- 
ca a rămas. Schema 
s-a redus cu ceva, 
birocrația nu prea. 
Ea are încă reflexe 
tari ți ține cu din- 

X ții de picioarele 
scaunelor. Sînt apă- 

>> rate scaunele cu o
energie care ar pu
tea mișca hidrocen
trale. Impostura ca
re se mai poate 
naște astfel și care 
merge mină în mină 
cu ipocrizia nu este 
cum se crede de o- 
bicei numai o abdi
care pe cont pro-

< ptiu de la etică ci 
și consecința, mai 
rar repudiată, a

i
 chiar faptului că în- 
seși instituțiile une
ori în raporturile lor 
cu individul accep
tă sau propun si
tuații care îl încu
rajează cu proaste 
obiceiuri. M-am tn- 
tîlnit zilele trecute

1 cu cineva pe care il 
cunosc bine, om ve
sel de altfel, supă- 

’ rat acum
e felul, 
întrebare 
faci? — 

Imai i
glumă.

— Ce să fac, în- 
vîrt hirtii, mi-a spus 
el, de trei săptămîni 
asta fac. Și îmi dă,

cum nu ti 
La banala

— ce 
nu mi-a 

răspuns cu o

cu un zîmbet a- 
mar, amănunte ca- 
re-i consumă timpul 
ca pe o gumă de 
mestecat. De trei 
săptămîni lucrează 
la o informare asu- 
pta unui studiu fă
cut tot de el mai 
înainte, pe teren, în 
care viza organiza
rea muncii în cîteva 
instituții, timp în 
care a fost controlat 
de trei ori, trei șefi 
de-ai lui cu trei e- 
taje de deasupra 
s-au interesat de 
observațiile și solu
țiile lui, le-au auzit, 
le-au reținut, 
subliniat. Și 
că acum face 
formare care 
ră de trei săptămîni 
de-o lehuzie ciuda
tă. Trei șefi cu trei 
etaje de deasupra 
lui umblă cu lupa 
prin cuvinte și îi 
cer să le schimbe.
Fiecare invocă mo
tivul celuilalt: nu-i 
place — ți arată Ia 
etajul următor — 
șefului nu-i place 
cuvîntul acesta. Și 
îți stoarce ți el tim- 
plele ca să găsească 
ceva echivalent.

— Adevăratul 
motiv — crezi însă 
că ăsta e ? — mă 
întreabă amicul 
meu. Nu, n-au ce 
face dom-le, dat nici 
n-au curajul să re
cunoască i aceasta; 
in schimb sâ-i vezi 
cum se vaită și-și 
construiesc oboseli 
tipice, să-i vezi ce 
aer iau de preocu
pați și pe deasu
pra și bolnavi puțin 
ți necăjiți 1 De trei 
săptămîni eu am 
senzația ca nu vin 
la servici ci la ten 
birou public cu o 
cerere unde mi se 
spune galeș, revino. 
„Refă materialul" 
— îmi zic ei și eu 
înțeleg revino. Nu 
iau eu salariul astfel 
pe degeaba și nu 
devin eu un impos
tor din cauza im
posturii altora ?

Impostura, medi
ta prietenul meu, 
are două tăișuri și

le-au 
iată-l 
o in- 
sufe-

cîteodată se întoar
ce cu amîndouă 
spre tine. Le-am 
spus că nu-mi pla
ce acest stil care e 
al scaunelor fixe 
din schemă și unul 
din ei s-a uitat rău 
la mine de parcă aș 
fi vrut să-i iau 
cui. Dar, ptnă 
urmă, stau și 
gîndesc tot eu, 
să facă ei dacă 
dau seama că 
știu să facă altceva 
decît să populeze 
niște scaune ? Pe 
undeva, în felul lor, 
sînt ți cinstiți, ipo
crizia o găsești cel 
mai adesea în veci- ' 
nătatea cinstei, ea 
singură, solitară ca <• 
un arbore-n ctmp, 
nu apare decît hră- < 
nită de vicii de e- \ 
ducație și caracter. 
Luată pe cont pro- ‘ 
priu se vede de la 
distanță și devine 
obiect de atac.
Măștile ei sini infi- <• 
nit mai variate ți 
colorate cu naivități << 
care ascund lucrvri 
meschine. Se const»- V 
mă uneori kilogra- 5 
me de fard pentru 
ca obrazul să arate 
totuși cumsecade și 
tîmpla să pară a J 
transpira muncită 
de gînduri mari, A 
cind impostura sau Z 
ipocrizia ricîie doar 
cu degetu-n tîmplă 
ca găina în vtrf de 
grămezi. Fiindcă y 
nu-i vorba, preciza < 
prietenul meu. nu- << 
moi de formularisti- î’ 
ca strictă a hîriiilor < '< 
ci fi de ceva cu 
mult mai grav, 
dom-le, de aceea a / 
gîndurilor, a unui ‘ 
lamentabil mod de 
a gindi sau de a fi <z 
gîndit — ceea ce 
poate să însemne și 
furat, jefuit de timp, 
consumat după re
țete cronofagice in y 
ore și zile cu care J 
ar fi putut face alt
ceva. Asta e.

Era supărat prie- '• 
tenul meu, supărat < 
cum nu ii e felul. / '

Avea dreptate ? J

A. I.

LA SEMNALELE ZIARULUI

lo
bi 

mă 
ce 
își 
nu
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ZAINESCU

Pe urmele 
unei scrisori

Dac-aj Încerca să creionez 
portretul directorului Casei de 
copii din Tg. Ocna, după rela
țiile primite de La Inspectoratul 
școlar județean, m-as încurca 
in superlative. Ca la o adunare, 
le-am Înșiruit unele sub altele, 
am tras linia și am adunat 
Rezultatul i ,.la ora actuală nu 
există In județ om mai bun !“

Nu-i contestăm directorului 
Constantin Ștefan niște calități 
care l-au apropiat de copii. Cu 
strădanie, cu fantezie a fost re
alizat un interior odihnitor, 
primitor, așa cum trebuie să fie 
mai ales !n cazul unei „familii" 
eterogene. Camerele sînt curate, 
a fost amenajat un teren de 
sport, s-au plantat multe flori, 
parte din ele pe locul unde odi
nioară cursul unei ape separa 
dormitoarele de cealaltă clădi
re a casei. Sînt fapte meritorii 
și contribuția directorului este 
evidentă. Din arest punct de 
vedere, scrisoarea anonimă so
sită la redacție ne-a prezentat 
deformat lucrurile. I-am văzut 
pe elevi venind de la școală 
Aveau hainele curate. La can
tină îl aștepta o masă consis
tentă. Mobilierul din dormitoa
re este bine întreținut. Husele, 
aplicele, florile, tablourile par

Să nu irosim 
superlativele!

ticularizează încăperile, alunga 
monotonia

Pină aici, toate bune. Dincolo 
de acestea, însă, se petrec fapte 
care contravin normelor eticii : 
ele ridică semne de întrebare 
cu privire la superlativele cu 
care a fost aureolat directorul. 
A te* confunda cu problemele 
instituției pe care o conduci este 
un lucru firesc. Nefiresc este a 
confunda instituția cu un teri
toriu in care poți face ce-ți do
rește inima. Și. de ce să n-o 
spunem, in unele direcții așa a 
procedat directorul. Soția din- 
sului îșl permite să-i admones
teze pe educatori in plină stra
dă ; lenjereasa îl croiește la do
miciliu (nu de puține ori) rochii, 
directorul însuși „apelează4' la 
serviciile cizmarului angajat 
pentru instituție. Abuzînd de 
funcție, doi ani la rînd, direc
torul șl soția s-au plimbat pe 
banii statului. In anul 1971, de 
pildă, în perioada 9—17 august, 
soții au făcut gratis circuitul 
României, el conducător^ pri
mind șl diurnă, ea ca învăță
toare (deși nu este încadrată la 
Casa copilului). Tn anul urmă
tor au vizitat R.P. Ungară, plă
tind numaî biletul copilului. 
Doi ani la rînd toată familia, 
compusă din patru persoane, a

beneficiat de soarele și apa 
mării fără să plătească un leu. 
Copiii, iar intr-un an soția, nici 
na apar in scripte, incit te-n- 
trehi pe locurile cui au fost, din 
porțiile cui au mincat ? La In
spectoratul școlar județean mi 
s-a spus ci organele controlului 
financiar intern nu au găsit 
neconcordantă, că toate lu
crurile erau bune și la lo
cul lor. Iată însă, din e- 
xemplul de mal sua. că so
coteala de aicj nu se potri
vește cu cea de ]a Casa de 
copil. Șl nu sînt fapte mărunte.

Și-apol, se cunoaște câ direc
torul mai face casă bună cu 
restaurantul, că soția acestuia, 
învățătoare, rezolvă pe o cale 
deloc onorabilă această proble
mă. Actualul secretar al comi
tetului orășenesc de partid i-a 
atras atenția ?î asupra proce
deului de a uza. gratis, de 
tabere șl excursii. Fără îndoială 
că astfel de sftuațij nu se vor 
repeta. Faptul rămîne, însă. Și. 
deși au mai existat sesizări, 
lucrurile nu s-au elucidat, nu 
și-au primit răsplata pe măsu
ra lor. Așadar, superlativele 
nu-și au sens. Să nu le risipim 
prea ușor, în orice ocazie.

LIDIA POPESCU

IN BIROU »PREOCUP A RP, 
IN SECȚII „JUSTIFICARI-

Articolul astfel intitulat, pu
blicat în „Sein tai a tineretului-, 
nr. 7458, arăta unele aspecte 
negative privind folosirea nera- 
tională a energiei electrice la 
iluminarea unor zone de lucru 
unde activitatea de producție în 
schimburile II ș[ III este mai 
redusă sau chiar inexistenta. 
Din răspunsul primit din partea 
întreprinderii de utilaje pentru 
industria ușoară Qnfoeprindere 
vizată în articol), aflăm că î 
„din păcate măsurile ce i-au 
putut lua pentru ca risipa de 
energie electrică provenită din 
arderea inutilă a unor becuri 
și tuburi de iluminat. în mare 
parte au fost numai diariplina- 
re“. De ce ? Pentru că. se sub
linia In continuare i „Rețeaua 
electrică pentru iluminarea ge
nerală a halei centrale a fn<t 
executată duDă un proiect rir.d, 
nici pe departe, nu erau contu
rate amplasamentele unor zone 
de activități, care s-au schlmhat 
de la an la an, odată cu dez
voltarea întreprinderii. Secția 
mecanico-energetică a căutat «â 
efectueze cîteva modificări cu 
ocazia fiecărei schimbări mai 
Importante, dar numai în limi
tele unor cheltuieli reduse pen
tru a nu risipi sume de bani 
inutile pe lucrări a căror sta
bilitate era incertă. Astfel mal 
sînt șl astăzi zone unde, mo
mentan. deși nu se desfășoară 
activitate In schimburile TI si 
ITT, iluminatul nu poate fi în
trerupt datorită legăturii directe 
cu zonele imediat învecinate 
unde producția se desfășoară în 
toate schimburile". Slntem si
liți să revenim cu întrebarea 
reporterului nostru i „DÎnă cînd 
specialiștii de aici se vor men
ține neputincioși tn fața unor 
deficiențe ?“

„CRITICA A FOST FOLOSITA 
IN MOD CORESPUNZĂTOR",

ne scrie Comitetul municipal 
Brăjla al U.T.C A fost convo
cată o ședință de birou a comi
tetului U.T.C. pe Termocentra
la Chișcani, unde au fost lomu

rite toata problemele referitoa
re Ia întrecerea u tec Istă. S-au 
confecționat mai mult? panouri 
centru agitația vizuală în ca
drul întrecerii, au fost comple
tate caietele de ținere a eviden
ței !n cadrul întrecerii, renun- 
țJr.da-ae la folosirea fișelor de 
eviderțJL La comitetul munici
pal al U.T.C. a-a organfzat un 
schimb de experiență pe această 
temi. Continuă acțiunile în ve
derea popularizării rezultatelor 
bune ți a tinerilor care se afir
mă în mod deosebit

Iată numai cîteva din măsu-

consiliblul popular comunal, 
Gheorghe Buzatu, șl cu ceilalți 
factori care au contribuit la 
apariția nefastă a acestui caz. 
Pentru că mă întreb i Filofteia 
Mihai, repusă în drepturi, poate 
să muncească sub îndrumarea 
și controlul unor astfel de oa
meni ?“

Răspunsul a sosit chiar din 
partea celui în cauză. „Cum 
este de așteptat, se mai ivesc 
unele neînțelegeri dar lucrurile 
se desfășoară mulțumitor. Foș
tii adversari au rămas pe ace
leași poziții. Dacă au cedat la

și o invitație la IonețtL Promi
tem că revenim cu un nou ar
ticol, care eă fie un răspuns 
complet și concret la întrebarea 
..poate Filofteia Mihal să mun
cească sub îndrumarea și con
trolul unor astfel de oameni ?“

SE FAC EFORTURI 
PENTRU POPULAREA 

„CASTELULUI PĂRĂSIT"

Tn „Scînteia tineretului" nr. 
7389, apărea un articol în care 
se cerea un răspuns Departa
mentului Agriculturii de Stat, 
răspuns pe care tinerii din jude
țul Dîmbovița l-ar fi dorit fa
vorabil. „Castelul părăsit" este 
de fapt o vilă apartinind

RĂSPUNSURI AȘTEPTATE
Șl... NEAȘTEPTATE

rile luate de comitetul munici
pal al U.T.C., în urma apariției 
articolului „A dărîma munții si 
a raporta după ureche", din 
„Scinteia tineretului" din 12 
mal 1973.

„AM URMĂRIT CU INTERES 
CAZUL FILOFTEIA MIHAI"

Tn urma apariției în numerele 
7381 și 7396. ale ziarului nostru, 
a celor două articole intitulate 
„Filofteia Mihai are dreptate" 
si „Filofteia Mihai să fie re
încadrată în muncă" mulți ci
titori și-au exprimat, prin In
termediul scrisorilor, bucuria că 
verdictul tribunalului a fost cel 
dorit și așteptat de ei, în con
formitate cu normele legale și 
etice ale societății noastre so
cialiste.

..Am rămas plăcut Impresio
nat de interesul deosebit pe 
care „Scinteia tineretului" 11 
acordă rezolvării problemelor și 
a situațiilor mai dificile precum 
și de neobosita activitate pe 
care o desfășoară în acest sens 
— ne scrie I Gruia, economist 
din Tg. Jiu. Cazul FiloftPia 
Mihal și-a găsit o rezolvare fe
ricită. Aș vrea să știu ce mă
suri s-au luat cu președintele'

reîncadrarea mea au făcut-o 
constrînși de lege. Acum însă 
nu scapă nici un prilej să ac
ționeze în defavoarea mea. 
Astfel, prin decizia nr. 170 din 
23 februarie 1973, a Tribunalu
lui județean Vîlcea, am fost re
încadrată în muncă. Prin aceeași 
decizie, consiliul popular Ionești 
a fost obligat să-mi plătească 
salariul pe 45 de zile. Dar to
varășul Buzatu Gheorghe si to
varășul Dospinoiu, vicepre
ședinte al consiliului popular, 
au refuzat categoric să se con
formeze. Nu de mult a fost re
condiționat căminul cultural dar 
cind a fost vorba să se recon
diționeze și biblioteca ce se află 
în incinta căminului cultural, șl 

,în care nu se făcuse nici o re
parație de vreo 10 ani. tovară
șii mai sus menționați s-au 
opus, ca și cum biblioteca ar 
fi proprietatea mea. Numai da
torită insistențelor tovarășului 
secretar al consiliului popular, 
Dincă N., a fost în cele din 
urmă recondiționată și biblio
teca".

Scrisoarea mai relatează unele 
aspecte privind insuficienta ac
tivitate culturală care se desfă
șoară acum în comună, precum

I.A.S.-ului Pucioasa, nefolosită 
de proprietar și supusă degra
dării. Tinerii din județ cereau 
această vilă pentru ca, prin 
muncă patriotică, să o amenaje
ze ca bază turistică proprie. 
După cîteva reveniri, primim in 
sfîrșit răspunsul mult așteptat : 
„Apreciind în mod deosebit ac
țiunile patriotice pe care tine
retul le desfășoară In cadrul 
județelor și în specia] în agri
cultura de stat se consideră ne
cesar ca. împreună cu organele 
de conducere ale județului, să 
se examineze ce probleme ridică 

-cedarea construcției pentru fer
ma respectivă. în ce mod pot 
fi soluționate".

Precizăm că articolul respec
tiv nu a fost scris în urma unei 
sesizări, ci în urma deplasării 
unui redactor al ziarului la fața 
locului. Reamintim aceluiași 
departament că tinerii din ju
dețul Dîmbovița continuă să 
întrebe șl, de atîta vreme, sâ tot 
aștepte răspuns. Și, firește, nu 
un răspuns nefavorabil.

Rubrică realizată de 
DOMNIȚA VĂDUVĂ
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VIZITA ȘEFULUI STATULUI CAMBODGIAN, 
PRINȚUL NORODOM SIANUK

Interviul acordat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ziaristului Oiaf Ihlau de la „Suddeutsche Zeitung“

(Urmare din pag. 7)
Gheorghe Cioară, Dumitru Po
pescu, Miron Constantinescu, 
Ion Ioniță, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul a-

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

Altetf,
Aș dori încă o dată să vă 

urez bun venit în România, să 
exprim satisfacția noastră pen
tru faptul că ați răspuns invi
tației de a face aceasta vizită 
neoficială, prietenească în țara 
noastră.

După cum cunoașteți. Româ
nia se pronunță în mod con
secvent și statornic pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare intre toate state
le. Desigur, punem pe primul 
plan relațiile cu țările socialiste, 
cu țările prietene care luptă 
pentru dezvoltarea lor inde
pendentă, cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. 
In acest cadru, relațiile dintre 
România și Cambodgia au un 
rol important. Țările noastre 
sint angajate in lupta pentru o 
lume mai dreapta. în care fie
care popor să-și poată rezolva 
problemele fără nici un amestec 
din afară.

Știm că poporul khmer tre
buie să facă fața unei lupte 
grele. Ne bucură faptul că lupta 
pe care n duceți înregistrează 
succese tot niai mari. Am salu
tat cu satisfacție prezența Al
teței Voastre in zonele eliberate 
din Cambodgia, apreciind acea
sta ca o dovadă a faptului că 
Guvernul Regal de Unitate 
Națională constituie unicul re
prezentant al poporului cam
bodgian, ,că orice încercare ar 
face/ clica lui Lon No], oricit 
sprijin ar primi din afara, nu 
va putea împiedica reinstan- 
rarea deplină a puterii legale 
și dezvoltarea democratică, in- 
dependentă a Cambodgiei. In 
țara noastră sînt cunoscute și 
se bucură de o înaltă apreciere 
lupta plină de sacrificii pe care 
poporul khmer, sirîns unit în 
jurul Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (FL'NC), o desfă
șoară cu eroism, victoriile do- 
btndite în bătălia pentru eli
berarea și independența patriei, 
pentru cucerirea dreptului sa
cru de a se dezvolta, de sine 
stătător, în conformitate cu do
rințele și aspirațiile sale.

Aș dori să folosesc și acest 
prilej pentru a exprima senti
mentele de solidaritate ale gu
vernului și poporului român cu 
lupta poporului khmer, solidari
tatea Republicii Socialiste

Aspect din timpul vizitei protocolara.

(Urmare din pag. I)

rectorul de cabinet al șefului 
statului ; Alteța Sa Regală Prin
țul Norodom Yuvanatah ; Alteța 
Sa Regală Prințul Norodom Si- 
hamini ; Pung Peng Cheng, se- 

^cretar general al înaltului Con- 
>* tu al Tronului, cu soția, pe 

ceilalți membri ai suitei. A 
fost prezent Huot Sambath, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C., ministrul lu
crărilor publice, al telecomuni
cațiilor și al reconstrucției, am
basadorul Regatului Cambodgiei 
la București, cu soția.

Dineu oferit de președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena Ceausescu

facerilor externe, cu soțiile, alțl 
membri ai guvernului, persona
lități ale vieții științifice și 
culturale.

Au luat, de asemenea, parte: 
Ieng Sary, Alteța Sa Principesa 
Norodom Heth Kanya, Sarin

Rumania, a guvernului rumân 
cu Guvernul Regal de Unitate 
Națională și cu Frontul Unit 
Național al Cambodgiei. spriji
nul nostru deplin în lupta care 
o duceți. (Aplauze).

Sperăm că Statele Unite vor 
trage concluzii corespunzătoare, 
vor înceta bombardamentele și 
in Cambodgia, vor pune cap*t 
amestecului lor, lăsind poporul 
khmer să-și rezolve problemele 
fără amestec din afară.

Am salutat faptul ca s-a ajuns 
la acordul privind încheierea 
păcii în Vietnam, precum și re
centul comunicat care afirmă 
hotarirea de a aplica acest 
acord. Sperăm că se va face 
totul pentru a se instaura o 
pace trainică și in Cambodgia, 
in toată Indochina, astfel ca 
toate popoarele — vietnamez, 
cambodgian și laoțian — să se 
bucure de o pace reală, să-și 
poată îndrepta forțele spre 
dezvoltarea economico-socîală a 
țărilor lor. spre ridicarea bună
stării lor matcYiale si spirituale.

In spiritul solidarității care a 
animat întotdeauna poporul 
nostru cu popoarele din Indo
china. dorim sâ continuăm a- 
ceastă colaborare și in condi
țiile trecerii acestor popoare Ia 
activitatea pașnica, de dezvol
tare a economiei si a întregii 
societăți, pentru că înțelegem 
că o adevărată independență 
depinde de făurirea unei eco
nomii puternice, independente, 
care să asigure poporului o 
viață tot mai hună. De aceea ne 
exprimăm dorința de a continua 
și întări solidaritatea carp s-a 
manifestat în timpul luptei si 
în condițiile noi de pace. sa 
dezvoltam aceasta colaborare cu 
popoarele din Vietnam si Laos 
și — sperăm. — in curînd, în 
condițiile obținerii păcii și de 
către poporul khmer.

După cum cunoașteți, si în 
Europa s-au obținut pași pe 
calea unor relații mai bune în
tre popoarele acestui continent. 
S-a stabilit convocarea ia 3 iu
lie, a Conferinței general-eu- 
repene care va constitui 
un eveniment istoric în 
viața continentului nostru. Spe
răm că se vor obține rezultate 
bune în cadrul acestei conferin
țe, care vor duce ia așezarea re-

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
Un grup de pionieri oferă 

lnalților oaspeți buchete de 
flori.

în. continuarea ceremoniei, 
comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Se intonează 
imnurile do stat ale României 
și Cambodgiei. Cei doi șefi de 
stat trec în revistă garda de o- 
noare.

Prințului Norodom Sianuk și 
prințesei Monique Sianuk le 
sint prezentați apoi tovarășii 
Gheorghe Cioară, Dumitru Po
pescu, Ion Ioniță, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, membri ai guvernului

Chhak, cu svția. doamna K ■' u 
Roun. general Du .rg Sam OL, 
cu soția, H'joi Sambath. cu 
țîa, Chea San. A?-- Sa prin
țul Sisovath Alteța Sa
Regali prințul Norodom Yu- 
vanatah, Alteța Sa Reș.-.’ă

Jațîilor pe baze noi. de ecalitat*. 
respect și neamestec în trebu
rile interne și, in felul acesta. 
Europa va putea deveni un con
tinent al colaborării și păcii. 
Sîntem convinși că realizarea 
acestui obiectiv corespunde nu 
numai intereselor popoarelor 
europene, ci «i intereselor tu
turor popoarelor lumii.

Ne pronunțăm pentru a s« 
pune capăt tuturor conflictelo» 
sj zonelor de încordare, pentru 
afirmarea in lume a principii
lor de egalitate între toate na
țiunile. pentru lichidarea co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, a oricăror forme de asu
prire si dominație, pentru c» 
popoarele să fie lăsate să cola
boreze in mod liber, corespun
zător dorințelor lor. să-și solu
ționeze de «ine stătător proble
mele interne.

In acest spirit a acționat și ac
ționează România. Sprijinim 
lupta de eliberare națională, 
dezvoltăm solidaritatea cu po
poarele care luptă pentru in
dependență, întărim colabora
rea cu toate națiunile lumii care 
dore«c să trăiască în pace și 
libertate.

Am convingerea că colabo
rarea dintre România și Cam
bodgia. dintre guvernele noas
tre. dintre forțele noastre poli
tice se va dezvolta în continuare, 
■ lit în condițiile luptei care o 
duceți pentru victoria deplină, 
cit si în condițiile cind veți trece 
la reconstrucția pașnică. Asa 
cum am mai menlionat. sînt în
credințat că acrastă colaborare 
ta servi cauzei popoarelor noas
tre. progresului si bunăstării lor. 
cit si cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Urăm poporului khmer. Fron
tului l nit Național al Cambod- 
giei, Guvernului Regal de Uni
tate Națională si tuturor luptă
torilor pentru libertatea și inde
pendența, Cambodgiei deplin 
succes în bătălia eroică pentru 
cucerirea dreptului de a fi stă- 
pin în propria țară, de a-șî făuri 
o viață mai hună, prosperă, de 
a se afirma de sine stătător în 
rîndul națiunilor libere ale 
lumii. Sîntem convinși ca veți 
obține victoria in această luptă 
dreaptă — M vă asigurăm de 
întreaga solidaritate a poporului 
român !

Doresc să ridic acest pahar, și 
sa urez poporului khmer sucres 
deplin în lupta sa, un viitor fe
ricit in pace si independența, 
să toastez pentru dezvoltarea 
activă a colaborării noastre în 
toate domeniile și in toate îm
prejurările.

In sănătatea Alteței Voastre, 
in sănătatea prințesei Monique, 
în sănătatea tuturor oaspeților 
cambodgieni.

și celelalte persoane oficiale 
române care au venit în întîm- 
pinare.

Erau prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați in 
țara noastră.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei aflați pe aeroport au acla
mat cu multă căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe 
prințul Norodom Sianuk. Ei 
și-au exprimat satisfacția pen
tru vizita pe care șeful statu
lui Cambodgia o întreprinde in 
țara noastră, convingerea că ea 
corespunde intereselor popoare
lor român și cambodgian, cauzei 
luptei antiimperialiste, progre- 

prirâsd Norodom Sih am ini, 
Pung Per.g Cheng, cu soția, și 
celelalte persoane din suita Al
tețelor Lor Regale.

Sau intonat Imnurile de stat 
ale României și Camb dgîei.

Toastul prințului
NORODOM SIANUK

Excelența Voastră, Domnule 
Președinte al Consiliului de 
Stat,

Cuvintele atît de prietenești 
și de încurajatoare pe care 
je-ați rostit, primirea deosebit 
de călduroasă șî cordială pe 
care Excelența Voastră, Doam
na Elena Ceaușescu, guvernul 
și minunatul popor român au 
binevoit, încă o dată, să mi-o 
rezerve. soției mele și delegației 
Frontului Unit Național și Gu
vernului Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei, precum 
și amabila invitație pe care Re
publica Socialistă România a 
adresat-o cu generozitate dele
gațiilor Asociațiilor studenților 
patrîoți cambodgieni din Eu
ropa de a veni sa viziteze 
Bucureștiul, glorioasa și atit de 
frumoasa dumneavoastră Ca
pitală, sînt noi mărturii eloc
vente ale prieteniei constante, 
sprijinului total și solidarității 
militante pe care România în
treagă le acordă poporului cam
bodgian în lupta pentru salv
gardarea națională și eliberarea 
completă a patriei.

Fic-mi îngăduit să vă exprim, 
din toată inima, profunda 
noastră gratitudine și eterna 
noastră recunoștință.

Excelența Voastră. Domnule 
Președinte al Consiliului de 
Stat.

După cum știți, luna martie a 
acestui an am petrecut-o în 
zona eliberată a Cambodgiei. 
Conducătorii din interior ai re
zistenței, populația din provin
ciile pe care am putut să le 
vizitez și luptătorii din forțele 
armate populare de eliberare 
națională. în mijlocul cărora am 
fost, nii-au acordat agreabila 
misiune de a reveni la Bucu
rești. pentru a vă prezenta 
salutările lor cele mai respec
tuoase si pline de admirație, 
împreună cu omagiu] cel mai 
profund șî recunoștința față d? 
Excelența Voastră, de partidul 
și guvernul dumneavoastră, 
care de mai bine de trei ani nu 
au încetat să acționeze în 
mod nobil și eficace pe plan 
mondial în cadrul tuturoț orga
nizațiilor internaționale și în
deosebi al Națiunilor Unite în 
favoarea poporului cambodgian.

sulul șl păcii în lume. Prin a- 
plauze și aclamații ei dau glas 
sentimentelor de deosebită sti
mă și dragoste față de condu
cătorul partidului și statului 
nostru, a cărui neobosită activi
tate este pusă în slujba intere
selor națiunii noastre, în slujba 
edificării în lume a unui climat 
de pace și înțelegere, care per
mite dezvoltarea liberă și in
dependentă a popoarelor.

în aclamațiile celor prezenți. 
cel doi șefi de stat iau loc în- 
tr-n mașină, escortată de mot'- 
cicliști, indreptîndu-se spre re
ședința ce a fost rezervată înal- 
ților oaspeți.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate,- președintele 
Nicolae Ceaușescu și prințul 
Norodom Sianuk au rostit toas
turi.

(Agerpres)

Toți acești conipatrioți, al că
ror purtător de cuvînt am 
onoarea să fiu, sînt încurajați 
foarte mult de sprijinul multi
lateral și neprețuita dumnea
voastră contribuție la succesul 
luptei lor.

Ei sînt entuziasmați de gran
dioasele succese ale edificării 
socialismului în România nouri, 
sub conducerea patriotică, dina 
mică și clarvăzătoare a condu
cătorului mult îndrăgit, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, șî 
de succesele nu mai puțin mă
rețe ale politicii dumneavoastră 
externe, de prietenie și apropi
ere, de cooperare pașnică între 
popoare și de apărare formă a 
idealurilor de libertate, drepta
te, egalitate și pace.

Toate aceste succese ale dum
neavoastră asigură Republicii 
Socialiste România și poporului 
român o mare prosperitate, o 
minunată dezvoltare generală șl 
un foarte înalt prestigiu în 
lume. Cu întreaga greutate a 
acestui prestigiu, Republica So
cialistă România, duce o lupta 
politică și diplomatică neînce
tată pentru sprijinirea poporu
lui cambodgian, a Frontului U- 
nit Național si al Guvernului său 
Regal de Unitate Națională pen
tru realizarea cît mai grabnică a 
obiectivelor lor naționale și 
anume recucerirea păcii în con
dițiile unei independențe totale, 
unitate națională și integritate 
teritorială, prin recîștigarea tu
turor drepturilor lor uzurpate 
de o clică de trădători aflată jn 
solda imperialismului străin 
neocolonialist.

In timp ce a fost realizată 
încetarea focului în Vietnam și 
in Laos, respectiv in lunile ia
nuarie și februarie a.c. țara 
mea, Cambodgia și poporul 
său, trăiesc fiecare zi si 
fiecare noapte și aceasta. de 
mai bine de 100 de zile, sub un 
petop neîncetat de fier si de 
foc. datorită aviației S.U.A., 
compusă din B-52 si F-lll. adi
că a aparatelor celor ma: per
fecționat? și celor mai distru
gătoare din arsenalul de război 
al S.U.A.

Crima actuală \ poporului 
cambodgian este refuzul unui 
compromis politic cu regimul 
de trădători stabilit la Phnom- 
Pcnh. capitala noastră, datorită 
protecției armate a imperialis
mului american.

Guvernul meu, care este acela 
al rezistenței naționale și al 
poporului camhodgîan, a propus 
in mod oficial guvernului 
S.U.A. negocieri bilaterale. de 
genul tratativelor Washington- 
Hanoi in «copul de a pune ca
păt în mr.d onorabil actualului 
război din Cambodgia, fără ca 
să existe un învingător, și un 
învins.

Vorbitorul a arătat apoi 
guvernul S.U.A. a opus aces
tei propuneri un refuz cate
goric și definitiv, repetind că 
ar trebui să negociem pa
cea cu clica marionetă și tră
dătoare a lui Lon Noi și aceasta 
„fără amestec străin".

Este o ironie amara să se 
vorbească de „neamestec străin" 
deoarece recent secretarul de 
stat și secretarul apărării ai 
S.U.A. au mărturisit in fața Se
natului american și Camerei 
Reprezentanților a Statelor Uni
te că tară intervenția masivă și 
zilnică a aviației americane re
gimul I.on No| ar fi dispărut 
deja de mult timp.

Problema camhodgiană este 
simplă. Este drajuns ca 
S.U.A. să înceteze acordarea 
de sprijin militar șl protecție 
aeriană regimului marionetă a 
lui I.on No|, pentru ca aceasta 
problemă să lie rezolvată și ca 
pacea să revină in Cambodgia 
o dată cu independența națio
nală.

In această privința noi, cam- 
bodgienii. sintem siguri ca R.S. 
Romania, ilustrul său conducă
tor și eminentul său guvern 
vor continua in mod neobosit 
nobilele lor eforturi in vederea 
sprijinirii reîntoarcerii ime
diate a acestei păci și acestei 
independențe in Cambodgia, 
țara mea. care este atașată fără 
rezerve de marea și eterna sa 
prietena. România Socialistă. 
(Aplauze). ,

Cu aceste sentimente vă cer 
îngăduința sâ ridic, împreună 
cu toți compatrioții mei pre
zenți aici, paharele noastre și 
să închinăm pentru sănătate, 
viață lungă și fericire Exce
lenței Sale, șeful statului ro
mân și a Doamnei Elena 
Ceaușescu, pentru sănătatea , 
Excelenței sale domnului prim- 
ministru și a doameni Maurer, 
a tuturor prietenilor români 
aici de față, pentru glo
ria Republicii Socialiste Româ
nia, pentru prosperitatea po
porului său șî a prieteniei 
indestructibile care unește în 
mod frățesc popoarele cambod
gian și român.

(Urmare din pag. I) 

practic propunerea Dumnea
voastră, și în ce etape ?

RĂSPUNS : Intr-adevar, am 
considerat și consider că trebuie 
să se acționeze cu fermitate pen
tru depășirea vechilor stări de 
lucruri, pentru desființarea 
blocurilor militare, care în noile 
condiții ale dezvoltării vieții po
litice internaționale devin tot mai 
mult un anacronism. De altfel* 
ca să fiu bine înțeles, consider 
ca însăși înființarea acestor 
blocuri a constituit o greșeală, 
și nu a servit intereselor co
laborării și dezvoltării unui 
relații noi în lume. De altfel, 
după cum cunoașteți, țările so
cialiste s-au pronunțat în ne
numărate rînduri pentru desfiin
țarea concomitentă a acestor 
două blocuri militare din Eu
ropa — N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia. Consider 
că dezvoltarea relațiilor bilate
rale, afirmarea în viață a princi
piilor Ia care m-am referit mai 
înaintej Conferința general-euro- 
peană și alte măsuri legate de 
creșterea încrederii între statele 
continentului, merg tocmai în 
direcția realizării acestui dezide
rat, a creării condițiilor nece
sare pentru a se putea trece la 
desființarea blocurilor militare, 
înțelegem, desigur, că nu 
se poate realiza peste noapte 
desființarea acestor blocuri, dar 
considerăm că trebuie acționat 
cu fermitate, trebuie luate mă
suri concrete în această direcție, 
astfel îneît, într-o perioadă nu 
prea îndepărtată, problema a- 
ceasta să se pună cu mai multă 
acuitate și să-și găsească o solu
ție. Consider că se poate acțio
na în direcția luării unor măsuri 
de reducere a trupelor și a ar
mamentelor, de retragere a trupe
lor străine de pe terîtVriile altor 
state, a unor măsuri privind re
ducerea bazelor militare, pre
cum și a altor măsuri în domeniul 
dezarmării, corelate cu măsurile 
politice de care am vorbit — 
ceea ce va duce la crearea pre
miselor pentru a se pune la or
dinea zilei problema desființării 
blocurilor militare. Esențial, este 
după părerea, mea, tocmai dez
voltarea colaborării politice, eco
nomice, întărirea încrederii, de
oarece pe această cale popoare
le vor înțelege mai bine că nu 
au nevoie de blocuri militare, 
ci de o colaborare economică 
egală, reciproc avantajoasă.

De altfel, nici nu se poate 
concepe destindere, nici nu se 
poate concepe o securitate rea
lă, îndelungată fără a se trece 
la desființarea blocurilor milita
re — și considerăm că aceasta 
trebuie sa constituie o preocu
pare a tuturor statelor, a tutu
ror popoarelor din Europa.

ÎNTREBARE : împărtășiți 
și Dumneavoastră părerea 
unor politicieni din Est ți

BOTOȘANI T'neri tolerați la9
activitățile pentru tineri
Intîlnirea cu biroul comitetu

lui comunal Ungureni al U.T.C. 
se terminase. Maî schimbam, 
pe picior de plecare, cîteva 
vorbe. A doua zi, sîmbătâ, în 
sat nu se anunța nimic pentru 
tineri.

— Ce credeți, putem face o 
seară distractivă mîine ? — în
treabă activistul Constantin 
Bcieu. Iar poimîine o duminică 
sportivă ?

După răspunsurile primite, așa 
ceva pare a fi cel mai greu și, 
în același timp, cel mai ușor 
lucru din lume. Cel mai greu 
dacă ar fi sâ se organizeze pen
tru tinerii din sat. „Nu prea 
dansează, vin la baluri și stau 
pe margine — auzim. E si 
timpul prea scurt, n-avem cum 
să găsim orchestră, să aranjăm 
cu bufetul. Știți cît ne-a trebuit 
ca să ne reușească seara aceea 
de la începutul lui mai...-. 
Ideea însă nu e părăsită, îr.tru- 
cît la școli așa ceva se poate 
organiza fără bătaie de cap, 
cum. de altfel, s-a făcut de 
multe ori în comună. Așadar, 
slmbătă. la școala generală din 
Plopeniî Mari, seară distractivă. 
In ceea ce privește duminica 
sportivă, aceasta se face șl ea, 
dar tot cu... elevii. Eventual se 
va organiza și un meci de fotbal 
între echipa comunei. înscrisa 
în campionatul județean, și cei
lalți tineri din comună... Mă 
glr.desc la tinerii din sat Sc 
vor descurca probabil, singuri, 
ca de obicei : filmul, cofetăria și 
plimbarea pe șosea, adică ce 
fac. cum ni se spusese, simbătă 
seara. r*nd nu au norocul să 
fie în «at o nuntă.

Simbătă după masă, nu știam 
încă cum va decurge acțiunea 
respectivă. Dimineața vizitasem 
împreună cu activistul alte or
ganizații, înscrise în nrogramu! 
s&u de deplasare. ..Tn organi
zarea serii cultural-distractive 

îmi spune Constantin Baicu 
— nu mal este necesar să in
tervenim. Tn școli există deja 

Vest, că retragerea trupelor 
străine din Europa și de pe 
teritoriul altor state, așa curn 
ați propus de exemplu Dum
neavoastră, ar putea duce la 
o situație instabilă ?

RĂSPUNS : Nu împărtășeso 
în nici un fel părerea acelor 
oameni politici care consideră că 
retragerea trupelor străine din 
Europa, de pe teritoriile altoi 
state, ar putea să ducă în vreun 
fel la o situație de instabilitate. 
Niciodată, și în nici o împie- 
jurare, prezența trupelor străine 
pe teritoriile altor state nu a 
fost un factor de stabilitate ci, 
dimpotrivă, de instabilitate, de 
neîncredere, a constituit o pri
mejdie permanentă pentru pacea 
și securitatea popoarelor. Deci 
retragerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor state și din Eu
ropa, trebuie considerată ca o 
necesitate pentru cursul destin
derii, pentru asigurarea unei sta
bilități reale și a unei păci trai
nice. Desigur, considerăm ca 
luarea acestor măsuri trebuie să 
se realizeze în conformitate cu 
unele înțelegeri și cu garanțiile 
coresp u n za toa re.

ÎNTREBARE : Nu de 
mult, dumneavoastră ați de
clarat că există posibilități de 
a pune colaborarea tarilor 
balcanice pe baze noi, deși in 
această regiune se află țări 
vecine cu relații calitativ deo
sebite. Puteți să ne spuneți 
mai concret, cum vă imagi
nați această cooperare, mai 
ales că în această regiune 
există păreri destul de dife
rențiate ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia s-a pronunțat mai de mult 
și a acționat consecvent pentru 
extinderea relațiilor pe multiple 
planuri între țările balcanice, în 
vederea transformării acestei 
zone într-o regiune a colaborării* 
fără arme nucleare. Trebuie să 
spun că existența în această re
giune a unor state cu orînduiri 
sociale diferite nu poate consti
tui o piedică în realizarea aces
tor obiective. De altfel, trebuie 
să vă spun că în toate statele 
din Balcani există o părere po
zitivă în legătură cu dezvoltarea 
colaborării și transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a păcii 
și colaborării.

Fără nici o îndoială că există 
diferite păreri — și este și nor
mal — în legătură cu caile de 
realizare a acestui obiectiv, dar, 
în ultimii ani, s-au obținut pași 
importanți pe calea îmbunătățirii 
colaborării dintre toate statele 
din Balcani, deși mai sînt pro
bleme care urmează să fie solu
ționate.

în ce privește România, doreso 
să declar, cu satisfacție, că în
treține relații și, în ultimii ani, 
a extins colaborarea cu toate ță
rile din Balcani. Există, de altfel, 
un șir de organisme comune ale 

o tradiție, așa că nu mai este 
nevoie de ajutorul nostru. O să 
vă convingeți. In plus, e acolo 
Marcel Baicu, membru al bi
roului comunal. Ce trebuie să 
facem noi este să cumpărăm 
niște cărți pentru premii. La fie
care seară distractivă a elevilor 
sînt și concursuri de muzică 
populară și ușoară, de recitări 
ele.1*. Intrăm în librărie, îm
preună cu secretarul comitetului 
comunal al U.T.C., Gheorghe 
Cîrligeanu. Dau șl eu o mină 
de ajutor la alegerea cărților.

Am ajuns, seara, chiar la în
ceperea programului. O sala 
pavoazată cu gust, deloc încăr
cată, cu băncile trase lingă pe
reți — tribune improvizate ad- 
hoc, cu masa juriului, pregăti
tă pentru concursuri... „Nici nu 
știu de unde au scos panglicii» 
si beteala — îmi mărturisești, 
profesoara Elena Alexa. Doar 
ce au auzit că se organizează o 
seară distractivă și le-au și 
adus, flecare ce avea de pe la 
pomul de iarnă. Noi îl chema
sem pe cîțiva să ne ajute să 
aranjăm băncile. Ei au vrut 
insă să pavoazeze în toată re
gula...".

Mă așteptam să înceapă 
dansul. Am asistat însă la mai 
mult Prilejul serii distractive 
a fost folosit șl pentru a-1 co
memora pe Dimitrle Cantemir. 
O prezentare scurtă, făcută de 
profesoara de romană. Maria 
Rotaru, și uq referat, tot scurț, 
dar nu mai puțin interesant, ci
tit de eleva Tatiana Boinoschi. 
Abia apoi muzică. Și dans.

La ușă atrași de muzică, un 
.’’rup de tineri. Sfioși, neîndrăz
nind să Intre, deși, vizibil, dor
nici să danseze. Surprind, în 
timp ce mă Îndreptam spre el, 
încercarea directorului școlii, 
Mihai Ciocoiu, de a-i îndepăr’ 
ta. „Duceți-vă acasă — aud — 
aici e pentru elevi, aici e școa
lă...". Mă zărește si încearcă 
«â-mî explice că sînt tot foști 
eievi ai școlii, că au auzit mu 

țărilor din Balcani în domeniul 
științei, medicinii, istoriei, spor
tului și altele care își desfășoară 
de mult timp activitatea. Ele 
constituie, aș putea spune, un 
exemplu de felul în care s-ar pu
tea acționa și în ce privește co
laborarea economică și, în per
spectivă, realizarea unei reuniuni 
consacrate discutării problemelor 
colaborării în toate domeniile, 
inclusiv a transformării Balcani
lor într-o zonă a păcii.

Desigur, s-ar putea trece și la 
unele reuniuni, poate nu neapă
rat la început la nivelul șefilor 
de guverne sau de state, ci la 
diferite nivele, care să pregăteas
că condițiile unei asemenea re
uniuni la nivel înalt. Dar și în 
această privință, după părerea 
mea, esențială este dezvoltarea 
unei colaborări active bilaterale 
între toate statele care se vor 
înscrie în această orientare ge
nerală.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, am dori să cunoaș
tem părerea Dumneavoastră 
in legătură cu reîntregirea fa
miliilor ?

RĂSPUNS : România a solu
ționat întotdeauna în mod uma
nitar problema reîntregirii fami
liilor. Trebuie să spun însă că 
astăzi o asemenea problemă nu 
mai are acuitatea din trecut și 
sperăm că în viitor va reprezenta 
o problemă tot mai neînsemnată. 
Desigur, vom trata întotdeauna 
în mod corespunzător, pe baza 
principiilor umanitare, dorințele 
de reîntregire reală a familiilor 
— și într-un sens și în celălalt. 

ÎNTREBARE : Plenara
C.C. al P.C.R. a adoptat la 
începutul acestei săptămtni o 
Jiotărîre cu privire la con
struirea Canalultii Dunărea- 
Marea Neagră. Ce. importan
ță acordați acestui proiect ?

RĂSPUNS : Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central cu privire 
la construirea Complexului hidro
energetic și de transport, în care 
figurează și Canalul Dunărea- 
Marea Neagră, se înscrie în pre
ocupările generale de folosire a 
potențialului de care dispune 
România atît în ce privește re
sursele energetice cît și în trans
portul fluvial. Desigur, reali
zarea acestui important canal va 
crea condiții foarte favorabile 
de transport pe mare și pe Du
năre, atît pentru nevoile econo
miei românești, cît și pentru 
scurtarea cu aproape 320 de km 
a drumului de la Marea Neagră 
spre Europa. El va avea, deci, 
o importanță economică mare 
pentru România, ca și pentru o 
serie de țări din Europa, chiar 
pentru Republica Federală Ger
mania.

Doresc, în încheiere, să adre
sez cititorilor ziarului dumnea
voastră și întregului popor din 
Republica Federală Germania 
cele mai bune urări de prospe
ritate și pace.

zică țl că au venit... Scuze pa 
care nu le înțeleg, sau pe care 
mă prefac că nu Ie înțeleg. Ce 
dacă nu mai sînt elevi ? La 
cîmp. doar, vara, lucrează îm
preună cu elevii. De ce n-ar fi 
împreună și aici ? Au Intrat, 
parcă neîncrezători, cu un senti
ment vizibil de „tolerați". Ti
neri tolerați la o activitate a 
tinerilor... Intru în vorbă eu 
cîțiva. Sîr«t muncitori în diverse 
întreprinderi sau sînt tineri coo
peratori din sat. La orele de di- 
rigonție, elevilor li s-au pre
zentat meseriile pe care aceștia 
le practicau. Intîlnirea cu ei, 
însă, era nedorită de director. 
Distanța care se crea astfel nu 
putea aduce nimic bun.

Incet-încet cei cîțiva care au 
intrat s-au integrat în cele din 
urmă între elevi. La un mo
ment dat. pe unul dintre ei, ele
vii 5] solicită să cînte la acor* 
deon. Ia bucuros acordeonul ce 
i se aduce. Ii e cam mic, are 
acasă acordeonul lui, dar se 
descurcă șl cu ăsta. „Mai întot
deauna mi se cere pînă la 
urmă să cînt" — zice rîzînd, în
tre doua melodii. Apropierea 
care se anunță este de cel mai 
bun augur.

A fost o seară reușită și care 
a demonstrat mai multe lucruri. 
Tn primul rînd că, în sat, cum 
e și firesc, tinerilor le place să 
cinte, să danseze. In al doilea 
rînd, că există o mînă de orga
nizatori cu experiență. între ca
drele didactice. în marea lor 
majoritate membri al organiza
ției de tineret și a căror expe
riență ar putea fi folosită prin 
atragerea lor la viața culturală 
a întregii comune. Pentru a- 
ceasta însă, comitetul comunal 
al U.T.C. trebuie să părăsească 
calea minimei rezistențe «i 
să-și Îndrepte atenția si spre 
tinerii din celelalte sectoare de 
activitate ale satului. Experien
ța acestei seri demonstrează că 
3G poate.

MARIAN GRIGORE
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CONSTANTA

Ce măsuri luati
9

Știți că fluctuația este mare

Pe șantier încep să prindă contur uriașe și moderne instalații. Tinerii constructori pot fi mîndri 
de rezultatele muncii lor. Foto: CONSTANTIN CIOCAN

tovarășe comandant? BRĂILA 0 permanentă și specificul ei

BRIGĂZILE
COMPLEXE

STUDENTESTI
> 2>

Șl CERCETAREA
INTERDISCI

Relatam, într-un recent repor
taj, amănunte în legătură cu 
modul în care uteciștii contri
buie la realizarea obiectivelor 
Șantierului din Constanța (vii
toare bază de lansare a unor 
premiere navale românești), în 
legătură cu participarea lor la 
ampla întrecere „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen*'. 
Arătam, printre altele, că atit 
stadiul lucrărilor pe șantier cît 
și aportul uteciștilor la realiza
rea acestora, se situează la ni
vel ce corespunde angajamente
lor. Acum — la circa 10 zile 
după materialul amintit — re
venim (așa cum am promis) pe 
Șantierul tineretului — „Docuri 
uscate". Ne referim in acest 
moment — cînd numărul ceasu
rilor petrecute alături de tinerii 
în salopetă albastră ne permite 
să sesizăm mai limpede proble
me cu care aceștia se confruntă 
— la cîteva aspecte care le influ
ențează direct randamentul in 
șantier, care (precizăm de pe 
acum) împiedică obținerea unor 
rezultate în producție și mai 
înalte : fluctuația <je cadre, ab
sențele de la lucru, modul în 
care aceștia sînt tratați de către 
comitetul U.T.C., comandamen
tul șantierului de tineret, Co
mitetul municipal Constanța al 
U.T.C.

— Fluctuația cadrelor de mun
că, tinere, în special^— ne-au 
mărturisit mai mulți. tovarăși 
din conducerea celor două uni
tăți constructoare, întreprinde
rea de construcții hidrotehnice 
și Trustul de construcții indus
triale —, produce o serie de di
ficultăți in desfășurarea în bune 
condiții a activității. în efortul 
de a preda în timpul stabilit 
anumite lucrări. în momentul 
de față există un deficit de cî
teva sute de cadre. E o proble
mă în care comitetele U.T.C., 
comandamentul șantierului de 
tineret ar trebui să acționeze 
cu hotărîre.

Comandantul Șantierului, to
varășul Nicolae Barbu, întărește 
această opinie, dar nu ne spune 
nimic despre ceea ce a între
prins organizația U.T.C. pentru 
stabilizarea tinerilor pe șantier. 
Motivul ? N-a întreprins practic 
nimic.

— E adevărat, fluctuația de 
cadre e destul de însemnată și 
produce neajunsuri lucrărilor. 
In aceeași măsură afectează și 
consolidarea unui puternic nu
cleu de forțe de muncă tinere, 
specializate.

Aflăm că deficitul actual se

cifrează la circa 500 de tineri, 
în meseriile lăcătuș, montori, 
zidari. Insuficiența numărului 
de muncitori vopsitori pune sub 
semnul întrebării vopsirea și 
deci predarea la termenul sta
bilit (1 iunie) a halei joase — 
construcții metalice.

— Ce putem face — se scuză 
Nicolae Barbu — dacă unii ti
neri părăsesc șantierul după nu
mai cîteva luni. E drept că cele 
5 detașamente de brigadieri se 
descompletează astfel mereu, 
însă ne vin în loc alți tineri. 
Totuși, chiar și în aceste condi
ții. se realizează angajamentele.

Intr-adevăr, ne
această 
anterior. Oricum, faptul e de
parte de a scuza situația exis
tentă, starea de suficiență cu 
care comandamentul și comite
tele U.T.C. de la Trustul de 
construcții industriale și între
prinderea de construcții hidro
tehnice acceptă această situație 
care nu poate avea decît efecte 
negative atit asupra ritmului de 
lucru (ce ar putea fi mult supe
rior celui existent) cit și asupra 
vieții de organizație, din șan
tier.

$i totuși, cum se explică acest 
fenomen ? Uteciștii care.
cesc aici sînt sosiți în mare 
parte din alte zone ale 
Găsesc pe șantier condiții 
lificare, de cazare, de servire a 
mesei, corespunzătoare, în con
tinuă îmbunătățire. Pentru tine
rii de la T.C.I., spre exemplu, 
la sfîrșitul acestei luni, va fi 
dat, in folosință un nou cămin, 
iar alte două se află in con
strucție. Deci cauza fluctuației 
nu se explică, prin lipsa condi
țiilor de muncă și de viață.

Am discutat cu secretarii 
U.T.C. de la T.C.I. și I.C.H.. cu 
comandanții de detașamente 
despre modul în care își propun 
să acționeze pentru eliminarea 
acestui permanent dute-vino. 
Din păcate, răspunsurile primi
te nu dovedesc o cunoaștere 
sau o preocupare temeinică în 
acest sens. Nu este cunoscut 
nici măcar numărul plecărilor 
si al noilor angajați în șantier. 
Comandanții de detașamente ig
noră aceste elemente, chiar la 
nivelul colectivelor pe care le 
dirijează. Se mizează pe o sin
gură „soluție", venirea de noi 
tineri — gata calificați, dacă se 
poate (!) în meseriile deficitare 
— din alte zone ale tării.

Comitetul municipal U.T.C. 
Constanța cunoaște îndeaproa
pe obiectivele șantierului. To
tuși, și aici, am intilnit aceeași

amintim de
replică din reportajul

stare de nejustificată îngăduin
ță ' față de fluctuația de la 
..Docuri uscate**. Desigur, cu o 
asemenea situație nu 
fruntă doar șantierul 
Rezolvarea sa nu este 
Trebuie să existe, mai 
plan de acțiune sistematic 
acest sens (ceea ce. deocamdată I 
lipsește și la comitetul U.T.C. 
Constanța), trebuie apoi în
trebuințate eu îndrăzneală și 
spirit de inițiativă toate pirghii- 
le. toate mijloacele de care dis
pune viața de organizație. In 
momentul de față, in șantier și 
la comitetul U.T.C., aceste posi
bilități sint nefolosite : ultima 
ședință de comandament se a- 
mină de vreo două luni, agita
ția vizuală lipsește, adunările 
U.T.C. sint de cele mai multe 
ori. formale.

Desigur, problema nu este 
lesne de rezolvat cu unii tineri 
trebuie muncit trebuie depus 
un susținut efort de lămurire, 
dar cine este in măsură să rea
lizeze acest lucru in primul 
rind. dacă nu organizația U.T.C. 
din care face parte ? !

se con- 
amintit. 
simplă, 

întii, un 
in

ANDREI BÂRSAN

mun-

țării, 
de ca- LOTRU

Județul Buzău

Mecanizatorii, mecanicii de în
treținere, cît și cadrele de con
ducere din cele 18 stațiuni pen
tru mecanizarea agriculturii din 
județul Buzău au știut să-și or
ganizeze în așa fel munca incit 
la ora actuală sînt pregătite pen
tru a intra în lan toate combi
nele. Este firesc să fie așa, de
oarece au de recoltat griu 
orz de pe suprafața de 49 500 
hectare, apoi imediat vor însă- 
mînța 30 000 hectare cu culturi 
duble și pe alte cîteva mii de 
hectare se vor executa arături 
de ogor.

Din cele relatate de ing. Tibe- 
riu Chiculescu, șeful sectorului 
reparații din cadrul Trustului 
S.M.A., reiese că reparațiile la 
cele 908 combine C 1—C 3 și 
a celor 401 prese balotat s-au 
încheiat. In campania secerișu
lui vor mai lucra încă 30 com
bine „Gloria" pregătite și ele. La 
acestea se mai adaugă punerea 
în funcțiune a peste 150 semă
nători SPC—6 ce vor fi folo
site la însămînțarea culturilor 
duble.

Recepțiile lucrărilor de repa
rații la combine au fost făcute 
atît de către comisia tehnică din 
cadrul Trustului S.M.A., cit și de 
o comisie din Centrala mecani
zării M.A.I.A.A. Toate deficien- 

constatate de comisie au 
remediate, astfel incit fie- 
combină a primit calificati- 
„bun pentru lucru". S-au 
și unele măsuri organizato- 
astfel incit s-au creat toate

condițiile necesare lucrului în 
schimburi prelungite, cit și în 
două schimburi. După calculele 
făcute s-a ajuns la concluzia că 
întreaga cantitate de griu și orz 
ta ajunge în depozite în maxi
mum 10 zile bune de lucru.

OVIDIU MARIAN
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IN VIAȚA ȘANTIERULUI
După ce am publicat o cores

pondență în care arătam că ine- 
ficiența activității de organiza
ție se datorează într-o bună mă
sură și faptului c* 
care răspundea de organizația 
U.T.C. de la Termocentrală. 
Petre Bădărâ. trecuse de prea 
puține ori prin organizație, că 
nu îi acordase direct sprijinul 
de care aceasta avea nevoie, 
activistul amintit mi-a repro
șa: că nu am spus adevărul 
(așa cum îl știa el) ■ el nu fu
sese în șantier numai de patru 
ori — cum afirma prin spusele 
secretarului de partid — ci de 
cei puțin șapte orj, Să presu- 
Siinem câ așa s-a și întâmplat.
ar asta este mult mai grav. 

Să mergi de șapte ori Intr-o 
organizație U.T.C. și treaba sâ 
meargă la fel de prost ? ’ Cu 
alte* cuvinte, nu avem dreptul 
să ne lăudăm cu cit mergem în

câ activistul

Termocentrală.

PLENARĂ

teren ci cu ce facem acolo unde 
ne este datoria.

N-aș vrea să fie înțeleasă 
greșit comparația care urmează 
(la urma urmelor Petre Bădă- 
ră nu a privit din capul locu
lui din interior — ca șantierist. 
dacă vreți — viața organizației 
U.T.C., ci de la comitetul mu
nicipal. din exterior). Doresc 
doar să dau un exemplu de 
eficiență. Activistul care a pre
luat ulterior articolului, răs
punderea organizației U.T.C. de 
îa Termocentrală. Alexandru 
Ene. a pus la punct în numai 
o săptămînă ceea ce ar fi tre
buit să fie fapt cotidian. încă 
de acum cinci luni. în cîteva 
cuvinte : în urma unei ședințe 
de birou, în care activul a fost 
instruit pe baze mai realiste, 
mai apropiate de specificul 
muncii' și. mai ales, de buge
tul de timp al tinerilor, au fost

aduse la zi fișele care cuprind 
întreg efortul tinerilor din șan
tier în cadrul întrecerii „Tine
retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen-. Au fost confecționate 
două gazete care au fost așe
zate în cele mai vizibile și um
blate locuri din șantier. A apă
rut un mare panou pe care sint 
consemnate angajamentele or
ganizației în întrecerea utecistâ 
— angajament luat în consens 
cu angajamentele tuturor șan- 
tieriștilor de la Termocentrală. 
La următoarea ședință de bi
rou (ședințe-fulger, cum le stau 
bine unor oameni activi) a fost 
raportată îndeplinirea sarcinilor 
asumate și s-au făcut propuneri 
de înviorare, și pe mai depar
te. a vieții de organizație. T 
porterul, asistînd zi de zi 
viața șantierului, simțea că 
mai are în față doar niște 
neri muncitori conștiincioși

a șantierelor

BRIGADA... BRIGADIERILOR
Sint opt tineri. Brigadieri ai 

Șantierului național al tineretu
lui de la Lotru. Brigadieri, nu 
numai datorită apartenenței la 
formațiile de lucru ale șantieru
lui uzinei subterane de la Ciun
gei, ci și pentru că sint compo
nent! ai... brigăzii artistice de a- 
gitație — una din formațiile ar
tistice cele mai îndrăgite de ti
neri.

Astăzi nu se mai știe exact cui 
a aparținut ideea constituirii ei. 
Poate lui Nicolae Romaniuc, sau 
lui Florin Predescu, cei care 
semnează textul și punerea in 
scenă a programelor. Sau poate 
altcuiva. Dar de fiecare dată, 
cînd in sala clubului, sau la 
cantină, brigada își desfășoară 
spectacolul dinamic, tinerii din 
sală trăiesc pentru o clipă ilu
zia că ei sint cei care au con
stituit brigada, că sînt coautori 
ai programului pentru că briga
da vorbește in numele lor. Ride 
o dată cu ei. Laudă sau ironi- 
neazâ o dată cu ei. Se amuză 
împreună cu ei de modul cum

se face uneori pontajul. Si cri- 
tici in numeJr Ier pe cei ca-e 
nu te țin de treabă, pe cei care 
intirzre p abtenteată de la pro- 
gram. îi alertează fără menaja
mente — cu intransigență tine
rească — pe cei care se fac că 
nu știu câ, datorită unor defec
țiuni de la stața termică, uneori 
e frig in dormitoare sau câ raf
turile I.L.F.-ului sint in disto
nantă cu primăvara.

Brigada artistică de la Ciun- 
get a devenit astfel purtătoarea 
autorizată de cuvînt a uteciștilor. 
Fiecare din aparițiile ei este o 
„ediție specială" sui-generis a 
unei invizibile (dar omniprezen
te foi colante a organizației 
U.T.C. Și lucrul este firesc, cită 
creme printre componența brigă
zii se remarcă cițiva dintre cei 
cărora tinerii de la Ciunget 
le-au încredințat răspunderea de 
a conduce destinele organizației 
lor de tineret: Drăguța Orzaru 
(secretară), Maria Bădulescu 
(membră a comitetului), ba chiar 
și Ion Stroe, (locțiitorul de secre-

tar al comitetului U.T.C. al șan
tierului ț.

Alături de ei, ceilalți membri 
ai formației dovedesc prin tot 
ceea ce fac — la repetițiile ade-- 
sea obositoare, ca și pe scenă în 
lumina reflectoarelor — că „a- 
mator" vine de la amo-amare- 
amavi-amatum, care înseamă „a 
iubi". A iubi oamenii, a iubi a- 
devărul, cinstea, dreptatea. Și a 
acționa în permanență, neobosit, 
în spiritul lor.

Recent, la întrecerea brigăzilor 
artistice de agitație de pe Șan
tierul național de la Lotru, tî- 
nărul colectiv artistic de la 
Ciungei a fost încununat cu lau
rii primului loc, cîștigind astfel 
dreptul de a reprezenta grupul 
de șantiere în fazele superioare 
ale competiției. Este un mandat 
care obligă și pe care, sîntem 
siguri, tinerii și dăruiții inter
pret! din brigada... brigadierilor 
îl cor onora cum se cuvine.

DORU MOTOC

Re- 
i la 

nu 
ti- 

------- ----  , — , și 
harnici ci și niște uteciști con- 
șiienți de valoarea politică 
efortului lor.

Alexandru Ene a demonstrat 
astfel că specificul de șantier 
nu constituie o piedică — așa 
cum mulți, din comoditate, â- 
firmă — in desfășurarea unei 
sănătoase, reale vieți de orga
nizație. Demonstrația lui a fost 
simplă î nu s-a oprit numai în 
biroul comitetului U.T.C. ; a 
intrat în praful șantierului, la 
punctele de lucru, acolo unde 
oamenii arată ce pot și spun 
limpede ceea ce nu Ie convine. 
Tiu minte că, în prima zi. Ale
xandru Ene ai venit îmbrăcat 
— așa cum se Vice aici „la pa
tru ace" : mapă, costum, cra
vată. A doua zi însă, era și el 
îmbrăcat ca pe șantier. Așa a 
aflat ceea ce trebuie sâ afle 
activist. Și așa a aflat ceea 
trebuie sâ facă mai întâi.

Desigur, mai sînt multe 
făcut. La ultima ședință au i . 
descoperite o serie de lipsuri 
care pot fi remediate : o mai 
bună și mai ritmică desfășurare 
a adunărilor generale (și, mai 
puțin formalism, și aici — pen
tru că la același timp „pierdut" 
se pot obține rezultate incom
parabil superioare), activități 
cultural-educative care sâ co
respundă intențiilor tinerilor 
(viitorul club al tineretului din 
Brăila va trebui să devină și 
pentru tinerii șantieriști un loc 
de ’ J
te) 
de 
din 
de 
ceputul a fost făcut.

a

un 
ce

• de 
fost

întilniri educative, frecven- 
o intensificare a acțiunilor 

muncă voluntar-patriotică 
partea organizației U.T.C. 

la T.A. Dar. subliniez, în-

EMANUEL ISOPESCU

Aspect de la seceratul orzului în I.A.S. Corabia, județul Olt

Dedusă parcă dintr-o mare 
aspirație, iată că această uzi
nă tulceană își numără ulti
mele zile de dinaintea intrării 
sale în marele circuit indus
trial al tării. Sînt zilele cele 
mai grele, cele mai pline de 
evenimente. Sint orele aspre, 
neobișnuit de apăsătoare, 
orele în care restul sectoare
lor de turle și turnuri metali
ce, de zeci de mii de kilo
metri de conducte își afla îm
plinirea.

Aici, acum se naște o nouă 
citadelă a metalului alb.

Privesc grupul de bărbați 
strinși laolaltă, zilnic, la ora 
6 după-amiază, pentru a 
dezbate realizările din ziua 
respectivă, promisiunile și 
realitatea zilei ce vine. Zilnic, 
în această cameră de șapte 
pe șapte, de cîteva luni în
coace, se ține ședința coman
damentului.

— Deci, începem ?

— începem...
— Tovarășe Drăcea Irimie, 

ai cuvînt ul.
— Simbătă, 9 iunie la ora 

20, a fost terminată bateria 
nr. 1, de autoclavare.

— Garantezi că nu va apa
re nici o defecțiune, pe 
parcurs ?

— Garantez.

— Sînt pe drum încă. De 
fț zile sînt pe drum.

— Cum? (un cum aproa
pe irațional prin forța cu care 
a fost rostit, așa cum irațio
nal este și acel du-te-vino de 
6 zile . 6 X 20 = 120. S-au 
pieidut 120 de zile muncă! 
om. Tovarășe Voinea, cine 
răspunde ?

dăm în funcțiune uzina înain
te de termen, apoi toți, dar 
absolut toți trebuie să răs
pundem. Nu avem dreptul să 
ne abatem de la acest anga
jament nici măcar o oră. 
măcar cu o oră, auziți ? Mai 
departe.

— Moara nr. 1 este deja 
în perfectă stare de funcțio-

Nici

CETATEA METALULUI ALB

f

Frazele sint răspicate, laco
nice, fețele aspre și încordate. 
Gesturile repezi, febrile, su- 
gerînd parcă măsura irever
sibilă a evenimentelor.

Un bărbat înalt, masiv cu 
o voce tunătoare, aflat în 
capul mesei se interesează 
îndeaproape de momentele 
cheie ale șantierului. Este to
varășul Teodor Coman, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R.

— Ce s-a întîmplat cu cei 
20 de muncitori ?

— Noi (Trustul de montaj, 
utilaj chimic București).

— Bine, bine, dar vreau să , 
știu persoana care răspunde 
direct de această problemă. 
Tovarășul director general 
unde este acum ?

— Plecat în R.F. Germa
nia. Se întoarce mîine (12 iu
nie n.n.).

— In R.F.G. ? Să-i transmi
teți că mîine trebuie să fie 
aici pe șantier. Răspunde di
rect de alumina Tulcei. Di
rect, auzi ? Ne-am angajat să

nare, dar nu avem încă des
tulă sodă. Așteptăm 330 de 
tone și dăm drumul.

— Cînd ? Sa ni se specifi
ce ziua și, ora exactă.

— Mîine la prima oră
— Tovarășe director Dră

cea, răspunzi!
— Da, răspund. Moara nr. 

1 va funcționa mîine la pri
ma ora.

— Cu axul de la moara 
nr. 2 ce s-a făcut ?

— Trebuia să fie gata în 
ziua de 9 iunie. Mașina care

Sporul de calitate înregistrat 
de cercetarea științifică studen
țească de la un an la altul este 
tradus prin indicatori preciși : 
număr de studenți participant 
la contractele catedrelor, lucrări 
cu aplicabilitate în producție, 
volum de lucrări executate prin 
filialele centrelor științifice stu
dențești de cercetare și proiec
tare, lucrări publicate. In majo
ritatea cazurilor însă, este pu
țin relevantă contribuția cercu
rilor științifice studențești în 
domeniul cercetării lor inter și 
multidisciplinare. încercările în
cununate, de altfel, de succes 
de la Institutul politehnic și In
stitutul de medicină și farmacie 
din București, precum și activi
tatea altor colective inte-rdisei- 
plinare s-a pierdut pe parcursul 
bunelor intenții deși fusesehă 
obținute o serie de rezultate 
concrete promițătoare.

Cum poate fi relansată aceas
tă importantă latură a cercetării 
studențești, ce dificultăți se 
ivesc, au fost primele întrebări 
pe care le-am adresat tovarășu
lui asistent ing. Emil Sofron, 
șeful comisiei profesionale al 
C.U.A.S.C. din Centrul univer
sitar București.

„în contextul revoluției tehni- 
co-științifice contemporane cer
cetarea — și implicit și cerce
tarea studențească —’ capătă un 
caracter din ce în ce mai com
plex, datorită necesității strin
gente impuse de viață de a a- 
borda o problematică fundamen
tală și aplicativă cu caracter 
inter și multidisciplinar. Brigă
zile complexe de cercetare 
reunesc 
și secții 
prezintă 
potrivită
complexe, în același timp, 
valoare aplicativă, fie pe 
tehnico-științific, fie pe 
economico-social, cultural 
ai-tistic. Existența unor 
de brigăzi s-a înregistrat 
niversitate, unde s-au 
cercetări complexe în 
practicii din vara anului

Studenții de la geologie-geo- 
grafie, sociologie, istorie, bio
logie și agronomie au realizat 
cercetări de profil în cadrul 
zonei Satu Mare. In afara cer
cetărilor propriu-zise, s-a înre
gistrat și un mare cîștig de or
din formativ, o cunoaștere și 
mai bună a unor specialități în
rudite, familiarizarea cu cerin
țele muncii în echipă, un util 
schimb de experiență în dome-

ce 
studenți din facultăți 

cu profile diferite re- 
o formă organizatorică 

atacării unor teme 
cu 

plan 
plan 
sau

astfel 
la U- 
făcut 

cadrul 
trecut.

NOTĂ - .

DE CEI-A PIERIT CHEFUL
Trecuse mai bine de o 

săptămînă de la apariția în 
ziar a articolului „Utilajele 
trebuiau să producă dar n-au 
ajuns încă la Pitești ; prețul 

zile de întârziere — 
milioane de Iei !" cînd 
intîlnit întâmplător pe 

tovarășul Mircea Cosma, 
președintele Consiliului ti
neret muncitoresc din cadrul 
Comitetului județean Pra
hova al U.T.C. Eram intr-o 
cantină. serveam masa, și 
observ Ia un moment dat că. 
Ia o distanță de 3—I mese

• îl transportă la Brăila a avut 
o pană, și de aici întîrzierea.

— Tovarășe Munteanu, 
știai că mașina care transpor
tă acest ax nu era într-o stare 
chiar așa de bună ?

— Știam, dar...
— Cînd va fi axul în șan

tier ?
— Azi la ora 19.
— Montarea cînd o faceți ?
— Mîine la ora 8.
— Tovarășe Voinea, cum 

stăm cu Moara 3 ?
— A apărut o mică defec

țiune. N-a fost centrată față 
de coroană. Promitem că poi- 
mîine moara 3 va intra în 
rodaj.

— Răspundeți personal de 
această problemă.

— Da, răspund personal.
Evenimentele se acumulea

ză, se înlănțuie, se derulează.
Fiecare gest, este un cea

sornic invizibil care sugerea
ză parcă același adevăr ime
diat : „aici, acum se naște o 
nouă cetate a aluminei".

PAVEL PERFIL

I

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

cineva îmi face semne dis
perate cu aniîndouă mîinile 
ridicate deasupra capului. 
Era tovarășul Cosma ! îl 
salut dar continuă să gesti
culeze, capul î se lasă cînd 
pe un umăr, cînd pe celălalt, 
toată fața îi exprimă un te
ribil reproș, la adresa mea, 
evident : „Ce mi-ați făcut 
tovarășu* ♦ Ce mi-ați făcut !“

Ce-i făcusem de fapt to
varășului Cosma ?

— Știți ce-am pățit cu ar
ticolul ăla — îmi spune ? A 
picat prost,- l-ați publicat 
tocmai într-o simbătă ! Pe la 
ora 7 seara mă pomenesc cu 
un telefon. Eram invitat să 

de urgență lamă prezint _
L.Z.L.C. Fierbere mare ; Or
ganele locale de partid îm
preună cu conducerea uzinei, 
comitetul de partid. U.T.C. 
și sindicat, porniseră pe ur
mele semnalelor critice ale 
ziarului și analizau la fa(a 
locului stadiul executării fie
cărui utilaj în parte, proble
mele care mai trebuiesc re
zolvate pentru livrarea lor 
urgentă. Eu nici nu citisem 
ziarul. L-ani parcurs pe loc. 
în grabă, să aflu și eu despre 
ce-i vorba ’ Au fost întoc
mite noi grafice de execuție 
pentru toate utilajele priori
tare, s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea asistenței 
tehnice pe schimburi. Toate 
atunci. în seara aceea de 
simbătă.

De fapt, de ce s-a supărat 
tovarășul Cosma? Nu pentru 
că organele locale de partid 
i-au luat-o înainte, au citit 
mai repede decît el presa de 
tineret, altui e motivul su
părării lui : articolul în dis
cuție i-a .stricat" o seară de 
simbătă, din cauza l’ii a tre
buit să lipsească de la un 
banchet. Deși și sîmbăta a- 
c??a costa tot 3 milioane de 
lei. i. MORARU

niul metodelor de cercetare. In 
acest an. dorim să continuăm 
trimiterea pe teren a brigăzilor 
complexe și în același timp să 
continuăm experiența brigăzii 
studenților de la Facultatea de 
limba și literatura română care 
au realizat cercetări etnografice 
și de folclor extrem de intere
sante în diverse regiuni ale 
țării.

De asemenea, în județele Ilfov 
și Tulcea se vor deplasa brigăzi 
ce reunesc studenți de la facul
tățile de istorie, drept și filo
sof ie, pentru a participa la o 
amplă campanie pentru răspîn- 
direa cunoștințelor ateist-stiin- 
țifice în mediul rural. In majo
ritatea institutelor bucurestene 
s-au inițiat astfel .■ de brigăzi 
pentru a activa în perioada 
practicii de vară, reunind stu
denți de la diverse facultăți. 
Este însă necesară și o mai 
mare preocupare din partea mi
nisterelor care tutelează, prin 
dubla subordonare, institute de 
învățămint superior, pentru a 
se putea crea condiții corespun
zătoare muncii echipelor de 
cercetare, precum și o sporita 
atenție pentru valorificarea re
zultatelor cercetărilor. Consiliile 
populare județene pot găsi un 
sprijin extrem de prețios în ac
tivitatea unor astfel de brigăzi 
capabile să realizeze studii va
loroase privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a unor unități, 
localități sau zone oferite ca 
subiect de cercetare. Ca exem
plu : amplasarea unui nou obiec
tiv economie solicită cercetări 
convergente efectuate de geo
grafi, sociologi, economiști, agro
nomi, ingineri. Echipele’ studen
țești pot. prin rezultatele muncii 
lor. conform pregătirii profesio
nale, să ofere răspunsuri judi
cioase unor astfel de probleme, 
încă un factor care reclamă cu 
prisosință extinderea activității 
unor astfel de echipe este spo
rirea nivelului calitativ ai pre
gătirii profesionale al fiecărui 
student care participă la activi
tăți inter și, multidisciplinare.

• un^j 
antre- 

căre

tați inter s_ _______
Elementul mobilizator al 
competiții profesionale 
nează resurse nebănuite 
pot răspunde la un înalt nivel 
de competență cerințelor vieții 
materiale si spirituale".

„Studenții sînt interesați de 
temele de cercetare interdiscî- 
plinară și solicită cu pasiune 
astfel de lucrări, ne spunea 
și V. Bontaș, președintele 
C.U.A.S.C. din Universitatea 
București. Totuși, numărul echi
pelor este mic fată de forțele 
cercetării universitare. Se im
pune o organizare mai riguroa
să la nivel central, eventual, și 
cu . sprijinul Ministerului Edu
cației și învățămîntului. pentru 
a se crea premisele unei activi
tăți susținute în acest dome
niu".

La Institutul agronomic „Nico
lae Bălcescu" din București este 
pe cale de concretizare o iniția
tivă interesantă în acest do
meniu : formarea unei brigăzi 
complexe cu participarea stu
denților din anul IV de la fa- 
cultățile de agronomie, zooteh
nie și economia agriculturii de 
la București și Timișoara. O- 
biectivul este reprezentat de un 
studiu sociologic și geobotanic 
în zona rurală Făgăraș, ce cu
prinde comunele Voila, Simbăla 
de Jos, Ucea de Jos. Lisa, Dră- 
guș, Vistea. „Investigația stu
denților, ne spunea Sevastian 
Udrescu, președintele C.U.A.S.C. 
din Institutul agronomic „Nico
lae Bălcescu", vizează „Stilul de 
conducere în agricultură", su
biect deosebit de important pen
tru aprecierea obiectivă a solici
tărilor profesiei alese. Partici- 
panții la realizarea studiului vor 
beneficia de teste, chestionare, 
analize elaborate în Institut, 
precum și de îndrumarea nemij
locită a unor cadre didactice de 
specialitate".

Atît în cadrul practicii de 
vară, cit și mai departe, pe par
cursul viitorului an universitar, 
se impune o dezvoltare a activi
tății brigăzilor complexe de 
cercetare studențești, nu în sen-, 
sul sporirii formale a numărului 
lor, ci prin inaugurarea unor 
tradiții în cercetarea inter și 
multidisciplinară, conform ce
rințelor producției. Se impun 
continuate și adinci-te colaboră
rile între studenții politehniști 
și cei de la agronomie. I.M.F., 
Institutul de construcții, între 
viitorii economiști și studenții 
de la Universitate, Institutul 
politehnic etc. Posibilitățile de 
cooperare sint multiple și vii
toarea tabără a studenților cer
cetători de la Brașov va consti
tui prilejui unui fructuos 
schimb de experiență în acest 
domeniu, care se constituie de 
pe acum într-un capitol de ma
ximă eficiență a contribuției 
universitare la rezblvarea pro
blemelor economiei naționale.

CALIN STÂNCIULESCU
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„DEZBATERI IDEOLOGICE"
— în aceste zile consemnăm 

intrarea în librării a primelor 
volume din noua 
„Dezbateri ideologice” 
de Editura Politică, 
început, v-am ruga să 
părlășiți motivele în 
cărora s-a luat inițiativa acestei 
acțiuni editoriale care se anunță 
de durată.

— Cel puțin două sînt argu
mentele care făceau necesară 
elaborarea unei asemenea co
lecții. Mai întîi, și cel mai im
portant, de altfel, a fost nevoi:» 
de a reflecta un fenomen real, 
extrem de complex care circum
scrie mișcarea contemporană dp 
idei, confruntarea dinamică 
dintre ideologia marxistă și 
teoriile nemarxiste. De aici 
se impunea luarea unei atitu-

colecție 
lansată 
Pentru 

ne îm- 
virtulea

Convorbire cu RADU SOMMER
șeful redacției de filosof ie a Editurii Politice

dini active pentru a contura 
mai exact, cu date la zi, rolul 
crescînd al marxismului în pei
sajul ideologic actual, valorifi
carea critică a rezultatelor în
registrate de ideologiile nemar- 
xiste și, desigur, delimitarea 
intransigentă față de opiniile 
înapoiate, retrograde, manifes
tate în acest domeniu. Acesta 
este sccpul pentru a cărei îm
plinire editura a găsit de cu
viință să elaboreze colecția la 
care ne referim. După cum s*»

observă chiar din titlul el. ne 
propunem să abordam proble
matica ideologiei lumii cor.tem- 
l>orane de . 
tării deschise, avînd 
asimilarea creatoare 
lor specifice 
terpretarea 
pe care le 
care sîntem

— Ce ne puteți spune despr* 
conținutul și forma de prezen
tare a lucrărilor ce apar și vor

pozițiile confrun- 

a valori- 
secolului XX. in- 
marilor experiențe 
cunoaște epoca Ia 
martori.

apare. in continuare, sub ante
tul noii colecții ?

— Lucrările respective urmă
rea r. in egală măsură, un țel 
informativ și altul formativ, de 
instruire si propagare prin dia- 
1-g a Meilor marxiste. Ele sint 
destinat? publicului larg, inte
resa: de problemele filozofice, 
social-politice și culturale ale 
zilelor noastre. Din acest punct 
de vedere ț:n să amintesc că 
ele se adresează tineretului în 
cel mai înalt grad, știute fiind 
setea lui de a fi li curent cu 
tot ceea ce poartă pecetea nou
lui. ca și exigențele asigurării 
acestuia cu o solidă pregătire 
j-obtico-ldeclogică. De aceea, nu 
ne-am pncus sâ edităm tratate, 
tomuri abstracte și voluminoa
se care să abordeze problemele

verificate a suscita Interesul 
contemporanilor. Dimpotrivă, 
am conceput lucrările ca niște 
sinteze a dezbaterilor ideologi
ce, eseuri elaborate în viziunea 
personală a diverșilor autori, 
fără ambiția de a fi exhausti
ve. dar ilustrînd tendințele, so
luțiile, nuanțele modului de 
rezolvare a problemelor ce cap
tează atenția ideologilor din 
treaga lume — marxiști 
nemarxiști.

— Vorbind despre profilul 
lecției, nu ar fi lipsit de 
teres pentn. cititorii noștri să 
afle cîteva din titlurile de cărți 
reprezentative pentru orientarea 
colecției pe care le vor găsi în 
librării.

— Fără a încerca să epuizăm 
lista, aș outea aminti printre 
altele : „Marxism-leninismul și 
confruntările de idei in filoso- 
fia contemporană", „Libertate 
și responsabilitate în artă și li
teratură". „Determinismul so
cial și libertatea umană", „Pro-

în- 
sau

co- 
in-

)
blematica omului și existenția
lismul contemporan", „Marxis
mul și psihanaliza", „Viitorul 
social în viziunea teoriilor so
cietății postindustriale", „Socie
tatea de consum", „Teoriile con
vergenței și realitățile contem
porane”. „Fideismul șj iraționa
lismul in filosofia burgheză con
temporană", „Marxismul și con
temporaneitatea" și altele.

Colecția este astfel concepută’ 
încit să fie un cadru de afir
mare a creației naționale în 
domeniul științelor sociale, al 
ideologiei. Această opțiune ține 
seama și de necesitatea de a 
face cunoscut punctul de vede
re al comuniștilor români față 
de problemele social-politice cu 
care lumea de azi. în general, 
și țara noastră in special, sînt 
confruntata, de a evidenția con
tribuția României la schimbul 
internațional de valori cultu
rale.

Este neîndoios că epoca noastră a adus 
elemente calitativ noi in punerea proble
mei raportului dintre știință și politică, 
impunînd și exigențe noi pentru soluțiile 
oferite. Aceste elemente și exigențe sint 
generate atît de complexitatea și nivelul 
societății contemporane, cit și de dezvol
tarea științei : altfel spus, ele vin atit din 
partea politicii cit și din partea științei.

Multiplicarea funcțiilor politice, orga
nizatorice și administrative ale statului, 
apariția unor noi dimensiuni și strategii 
ale politicului, ca și cerințele raționali
zării politicii, ale fundamentării științi
fice a deciziilor fac ca autoritățile respon
sabile să nu mai poată recurge doar la 
mijloacele tradiționale ale politicii ;
cestea au devenit insuficiente și, în 
multe cazuri, inadecvate. De aceea, facto
rii politici simt o nevoie acută crescindă 
de date științifice în elaborarea unei po
litici care să fie corespunzătoare 
multiple și variate solicitări.

In același timp, ca expresie a 
,lui revoluției științifice tehnice, 
la o pătrundere tot mai puternică
tei în toate sferele vieții sociale, inclus: 
politice. De aceea, opiniile care contestă 
rolul științei in orientarea și fundamen
tarea politicii râmin izolate și irelevan- 
te. In condițiile noi. nu numai in politică 
ci in toate domeniile practicii amâne se 
pune cu necesitate problema clarificăm 
sistematice, «științifice a cond r so
ciale și tehixJlog.ce ale act.Jit:: ef.xer.te 
în acest context, știința este soctaimer/.e 
obligată să-și ofere serviciile organizăm 
și conducerii sociale, iar caducitatea „a- 
cademismului" științific

ireversibilă.
De aceea, politologia 

tot mai mare măsură o
politice practice. Ea trebuie să aprofun
deze cunoașterea determinismului feno-

menelor sociale, tendințele care se fac 
remarcate, să formuleze teoretic ipotezele, 
fixarea scopurilor, orientarea deciziilor, 
motivele, precum și condițiile de adop
tare a măsurilor de înfăptuire a cerin
țelor reclamate de procesul conduceri: 
vieții societății. Totodată. în obiectul 
cercetare al politologici se înglobează

Adriana Mitescu Libertate

a-

acestor

avîntu- 
asistăm 
a știin-

apare absolută

devine astăzi în 
teorie a acțiunii

de 
de

Stiintd
9 9

politică
SI
5 coc

căi. Cer
că fie ca- 
d* rizie — 
științifice.

A

și responsabilitate

acțiune
9

politică
Conf. univ. dr. 

OVIDIU TRĂSNEA

drept și clarificarea «tructur.. ș: funm:- 
lor acțiunii poht:ee. convergenta d_na- 
m;că a laturilor ș: factorilor muftipi: care 
ccncură ia rouștta ei. Pe de altă parte, 
chiar acțiunea politică efectivă este pre
lucrată teoretic, in acest fel const:tu.n- 
du-se însăși «ființa politică.

Evident, raporturile dintre știință și 
politică smt influențate calitativ de na
tura sistemulu; politic. In societatea

S31X

-etăl

în artă și literatură
umana, libertate — 
răspundere, destinul 
operei — destinul 
creatorului etc.

în conformitate cu 
perspectiva 
gică In care se 
scrie lucrarea, 
t sarea înțelege 
degajeze semnifica
țiile politice, etice și 
sociale ale afirmării 
capacității creatoare 
a omului. In artă si 
literatură, capabilă 
să se impună ca o 

lupta 
mai 

nouă.

o carte 
propriu*

Fără a fi 
de critică 
zisă, dar nici una 
strict ideologică. 
„Libertate și respon
sabilitate în artă și 
literatură" este un 
eseu scris cu vervă 
In care preocuparea 
majoră se îndreaptă 
spre aplicarea con
structivă a unui su- 
mum de principii i- 
deologice cu v a’.oare 
recunoscută la inter
pretarea modului de 
manifestare și rea
lizare a libertății și 
răspunderii creato
rului față de ceea 
ce exprimă în ope
rele pe care le ofe
ră publicului. în lip
sa unei tratări p :r 
teoretice, ca și a u- 
r.eia rare să ccres- 
pundă în totalttate 

iticii 
artistice si litera"?. 
ASriara Mitescu se 
f alosesie de exem
plul unor opere ar
tistice și literare in
trate de mult pe usa 
principală in patri
moniul culturii uni- 
v ersale. Pe asemenea 

exoune 
trobleme ce decurg 

liber
ie. H- 
nștfință

rifie

■nise ea

in raportul 
ite — creai

tate

In 
tră-

ideolo- 
in- 
au- 

să

contribuție la 
pentru o viață 
bună, o lume 
pentru făurirea ur.n 
om mai apropiat de 
adevăratele valori 
ale umacismului. De- 

împo- 
dezu-

âratrie 

ciarinâu-se 
triva ^răcelii 
manhat» > trăirilor", 
a „exacerbării irațio
nale a extazului*, a 
..însingurării și izo
lării social*", autoa
rea ucne -in eviden
ță arâtr-Tttele care 
determină necesita
tea ca artistul și o- 
pera lui să facă do
vada unei conștiințe 
constructive, 
lizată spre 
și găsirea i 
spre omul i 
real, spre 
căruia ii

mobi- 
eăutarea 

drumului 
adevărat, 

poporul 
aparține.

CALCULATORUL 
A PĂTRUNS

Șl ÎN PĂDURE
Folosirea calculatorului elec

tronic — indice al nivelului de 
dezvoltare tehnică al unei na
țiuni — tinde să acopere tot 
mai multe dintre ramurile in
dustriale ale economie: noas
tre. Unul dintre cele mai noi 
domenii în care acesta a Dâ- 
truns și și-a dovedit eficiența 
este cel al exploatării și indus
trializării lemnului și a mate
rialelor de construcție. Astfel, 
în prezent, ministerul de resort 
are in lucru nu mai puțin de 
66 de programe de cercetare 
destinate optimizării sistemului 
informațional din întreprinde
rile sale. Efectele introducerii 
acestor studii — a căror expe
rimentare se va încheia in 
cursul acestui an — vor fi ra
ționalizarea sistemului infor
mațional. ierarhizarea nivelului 
de. decizie, micșorarea ponderii 
personalului tehnico-adminis- 
trativ, scăderea numărului de 
hîrtii și formulare. Cit priveș
te acest ultim punct. în urma 
generalizării, în cursul anului 
viitor, a noilor sisteme infor
maționale, numărul „situațiilor" 
ce trebuie completate va scă
dea cu 30—35 Ia sută. De ase
menea. cel puțin 20 la sută din 
personalul T.A. va putea fi de
grevat de sarcinile administra
tivi, fiind angrenat nemijlocit 
4n producție. O altă urmare a 
folosirii celor mai optime me
tode de lucru va fj însăși creș
terea producției — fără nici o 
investiție suplimentară — cu 
cel puțin 10 la sută.

Pasul următor — îmi expli
cau interlocutorii mei — specia
liștii serviciului de informati
că din cadrul Ministerului E- 
conomiei Forestiere și Materia
lelor de Construcție, va fi con
ducerea directă a întreprinde
rilor cu ajutorul mijloacelor au
tomate de calcul.

— Pentru noi, îmi relata ing. 
Florin Iovipale, șeful serviciu
lui, lucrurile sînt, principial, 
simple. Avem, de exemplu, 28 
de combinate de exploatare și 
prelucrare a lemnului, a căror

organizare și funcționare este 
asemănătoare. Desigur, tehnolo
giile și produsele diferă de la 
o întreprindere la alta. dar ela- 
borind un sistem de conducere 
unic, pentru un combina: care 
ar cuprinde toate genurile de 
activități ce au loc in cadrul 
tuturor unităților, vom putea 
apoi trece la preluarea de că
tre fiecare dintre aceste unități, 
a „modulului" care i se po
trivește. Ce va Însemna aceas
ta ? Scoaterea modului de con
ducere a întreprinderii din do
meniul empiricului și trecerea 
la metodele științifice cele mai 
modeme și maț eficiente de 
conducere a producțieL

Nu mai puțin spectaculoasă, 
aveam să aflu, este intervenția 
directă a calculatorului in pro
cesul de producție- Astfel, la 
darea in exploatare a unei noi 
parcele de pădure computerul 
indică cele mai bune variante : 
cum trebuie organizată munca 
tăietorilor și a țapinarilor pen
tru a obține cea mai bună pro
ductivitate și. in același timp, 
pentru o exploatare rațională 
a ..aurului verde". Creierul e- 
lectronic poate recomanda, de 
asemenea, modalitatea de or
ganizare a exploatării pentru 
ca lungimea drumurilor de ac
ces să fie minimă sau ca dis
tanțele de transport a materia
lului lemnos sâ fie cit mai 
scurte. Și In domeniul materia
lelor de construcție calculato
rul este pe cale să devină un 
auxiliar prețios. Iată numai un 
exemplu : fabricarea cimentu
lui cu o rezistentă mai mare 
de 300 kg. pe centimetru cub 
este imposibilă fără prezența 
unui calculator care să condu
că direct procesul tehnologia 
Practic, o asemenea tehnologie 
este mult prea complexă, cere 
o rapiditate de decizie mult 
prea mare pentru a putea fi 
stăpînită de om. Cu un creier 
electronic drept șef de tură, si
tuația este complet alta. Iată 
de ce noua linie de fabricație 
a cimentului, cu o capacitate 
de 3 000 tone zilnic, care va in

tra în funcțiune îrcă în cursul 
acestui an la Fieni va dispu
ne de un calculator de proces.

în sfirșit un ultim amănunt 
care ii va interesa, cred, pe ti
nerii noșsi cititori doratci sâ 
se anrop -e <je acest domeniu a- 
tit de fascinant- în viitorii ani. 
ministerul are nevoie de cteva 
mii de cadre noi centru util:- 
zarea calculatoarelor. Dacă in 
prezent 6 comb.nate d-spun de 
calculatoare de mică putere 
pentru rezolvarea „problemelor 
curente" cum ar fi calcularea 
salariilor, evidența fiselor de 
aprovizionare, mici opumizări 
a’.e producției eto. pini Ia «Cr- 
șitul anului numărul lor va 
crește la 11 în viitor, desigur, 
amploarea pătrar.der.. compu
terului în atest domeniu, și deci 
necesarul de specialiști de toate 
categoriile, de Ia ooeratori «i 
programatori la matematicieni 
și ciberneticieni, vor crește 
foarte mult.

r Ce ar însemna „domestici
rea* Bombe: H pentru u- 
manitate este ușor de ima
ginat. în primul rind rezol
varea „foamei energetice" 
t— devenită cronica in ul
timii ani datorită tehniciză
rii vertiginoase a vieții Pâ- 
mintului și a scăderii re
surselor de combustibili na
turali clasici. Pe de altă 
parte, energia obținută in 
prezent in centralele nu
cleare pe bază de uraniu sau 
alte materiale fisionabile 
este amenințată și ea de 
spectrul epuizării zăcămin
telor. Această problemă nu 
se va pune însă. practic, 
niciodată pentru centrale
le bazate pe fuziunea con
trolată deoarece materia pri
mă — deuteriul și tritiul. 
izotopi grei ai hidrogenului 
— se află în cantități ine
puizabile in apa mărilor și 
oceanelor. în sfirșit. in ge
neratoarele electrice, mate
rialele fisionabile produc 
cantități mari de deșeuri ra-

spre realitatea 
mijlocul căreia 
ieste și se afirmă.

"Pentru 
deschisa 
omului, 
angajată, 
inovații

' :m 
conținut, 
trariul 
acesta este leit-moti- 
vul ideologie în ju
rul căruia gravitea
ză demersul 
fle 
de 
cu p- marginea 
benâții 
bilității 
tistice 
Tocmai 
cu care 
tare in carte 
cințele 
care le

tehi

o operă 
împlinirii 

militantă și 
. dincolo ne 
formale

fără 
de

Și 
de 

arbi- 
subieetivist,

___ __ _ filoso- 
și critic întreprins 

Adriana Mites- 
li- 

și re'ponsa- 
creațtei ar
și literare, 
plasticitatea 
sint prezen- 

_ conse- 
negattv? pe 

generează 
abser.ța anei conști- 
ințe filosofice, pof
tite. clare și profun
de a autorului, des
pre sine si relațiile 
c*u cei care-i recep- 
•earS creația, pare a 
fi ciștigul principal 
al eseului semnat de 
Adriana Mitescu si, 
totodată, argumentul 
care îndrituiește a- 
pariția lui în colec
ția ..Dezbateri ideo
logice".

Alexandru Boboc Marxism
leninismul și

confruntările de idei
în filosofia contemporană
înainte de orice, 

Alexandru Boboc 
ține să-și avertizeze 
cititorii asupra fon
dului real specific 
problemei pe care o 
tratează în lucrarea 
recent apărută în co- ciale 
lecția „Dezbateri i- 
deologice". Intr-ade
văr. el începe prin 
a sublinia adevărul 
unanim recunoscut 
că în lumea contem
porană, în domeniul 
științelor sociale, te
oria marxistă cîștigă 
tot mai mult teren, 
mereu mai mulți i- 
deologi aderă la a- 
devârurile sale și câ 
întregul front ide
ologic marxist se 
găsește ferm anga
jat Intr-un amplu 
proces de autoper- 
fecționare și auto- 
înnoire în directă 
corespondență cu re
alitățile lumii pre
zente. Pe de altă 
Dârte. da- în același 
olan de discuție, au
torul accentuează 
tendințele tot mai e- 
vidente manifestate 
în rî nd urile repre
zentanților ideolo
giei burgheze de a 
se ancora în proble
matica lumii con
temporane, căutînd 
să ofere un punct de 
vedere cu valoare a- 
plicativă și explica
tivă. Din consemna^ 
rea celor două pro
cese. Alexandru Bo
boc concluzionează 
argumentele care fac 
necesar dialogul* 
confruntarea deschi
să. schimbul de idei 
dintre 
marxistă șl 
xistă, avînd 
central de 
fenomenele 
contemporane, 
oerativele progresu
lui umanității, ex
plicarea căilor con
crete prin care ome
nirea poate păși îna
inte spre viitor.' în

ideologia 
remar

ca punct 
referință 

sociale 
im-

acest context, este 
remarcată contribu
ția ideologilor mar
xiști la stimularea 
dialogului, la așeza
rea acestuia pe te
meiul actualității ^o- 

a lumii, pu- 
în lumină 
crescindă 
elementul 

îl

nindu-se 
influența 
pe care 
politico-ideologic 
joacă în viața socie
tății umane din se
colul XX.

Trecind la discuția 
propriu-zisă, la de
monstrarea amănun
telor problemei. Ale
xandru Boboc op
tează pentru un un
ghi de vedere parti
nic, pledind pentru 
afirmarea activă a 
ideologiei marxiste 
In tentativa ei de 
contracarare a aspec
telor negative pro
duse de teoriile stră
ine acesteia, dar șl 
pentru integrarea 
noilor valori create 
în baza ultimelor 
cuceriri ale științelor 
și progresului ge
neral-social.

Adoptînd o atitu
dine combativă față 
de reprezentanții 
burgheziei în dome
niul ideologic, 
torul vădește 
resul punerii în 
dență a ceea ce 
bun și valoros, 
rabil. în creația 
nora dintre autorii 
foarte cunoscut! ca 
exponenți ai poziții
lor nemarxiste. . în 
domeniul semanticii, 
al teoriei cunoaște
rii. al filosofiei cul
turii, sociologiei și 
teoriei acțiunii, A- 
lexandru Boboc de
partajează cu clari
tate ideea marxistă 
de cea nemarxistă, 
clarifică elementul 
valoros în măsură 
să fie asimilat inter
pretării marxiste a 
fenomenelor sociale

au- 
înte- 
evi- 
este 
du- 

i u-

supuse analizei ide
ologice. Sînt scoa
se la iveală deficien
țele idealiste și meta
fizice, de metodolo
gie, persistente 
orizontul 
burghez, 
pe care purtătorii de 
cuvînt ai acestuia le 
fac voluntarismului, 
iraționalismului, ag
nosticismului.

Exemplificînd 
concret situația pei
sajului ideologic
contemporan, lucra
rea abordează cîteva 
din principalele o- 
rientări și tendințe 
din filosofia nemar
xistă (printre al
tele, pragmatismul, 
existențialismul, per
sonalismul, 
ralismul, 
nalismul, 
nologia), punînd sub 
lupa analizei aspec
tele fundamentale 
ale poziției unui cu
rent sau altul, natu
ra negativă sau po
zitivă a unora dintre 
soluțiile pe care le 
promovează.

Fără a epuiza do
meniul, lucrarea 
este, mal degrabă, o 
amplă și serioasă 
notă de probleme 
scoase la Iveală de 
confruntarea ideo
logică contemporană 
Prin aceasta el adu
ce un argument in
direct în sprijinul 
valabilității singuru
lui mod de susținere 
a unui dialog rodnic 
și deschis, prin pre
luarea a ceea ce este 
progresist și științi
fic în mișcarea ide
ologică burgheză 
prin demonstrarea 
forței de influență 
tot mai mare pe ca
re teoria revoluțio
nară comunistă o are 
asupra tot mai mul
tor oameni din lu
mea contemporană.

în 
ideologic 

concesiile

pe

structu- 
neorațio- 
fenome-

Rubrică, realizată de 
TRAIAN GANJU
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• Recent. 4« de ingioeri români, specialiști in domeniul 
chimiei și petrochimiei, aa primit titlal de experți ai Orga
nizației Națiunilor l ai te pentru Dezvoltare Industrială 
• Cercetătorul american proL Peter Glazer a declarat că in 
următorul deceniu energia solară va fi folosită in mod 
uzual pentru incăizirea si climatizarea construcțiilor ; peste 
alți !• ani. energia Soarelui va permite economii de combus
tibil echivalent? cu peste 2 milioane de barili de petrol 
zilnie • Xoul satelit artificial al Pâmintului. „Cosmos 574”, 
lansat recent in Cniunea Sovietică, isi continuă cu succes 
investigațiile în domeniul cercetării spațiului cosmic circuni- 
terestrn • Dup* • activitate rodnică, dar nu lipsită de pe
ripeții și neprevăzut, ieri, la ora 14.M GMT. a luat sfirșit 
prima expediție din seri* celor trei misiuni la bordul labo
ratorului orbital american „Skyl*b~. • In numeroase țări ale 
«■■fi aperi«liștii acordă o atenție tot mai mare atit de con
troversatelor metode de tratament homeopatice. • Pentru a 
tesla rezistența unei clădiri ca 17 etaje la un eventual 
set*», coostrwctorii din Zagreb an provocat, cu ajutorul unei 
instatatil speciale, un cutremur artificial de gradul 6 • In 
R.P. Polonă an fost experimentați, intr-un mare combinat 
textil, primii rulmenț! confecționați din masă plastică, care 
s-au dovedit a fi mai rezisteați. mai sileoțioși și de 12 ori 
mai ieftini decit cei de metal, o Ia R-F. Germania a fost pus 
La punct un procedeu de fabricare a plăcilor fibrolemnoase 
din scoarță de copac — material considerat pină nu de mult 
ca un de*eu inutilizabil • Oamenii de știință sînt de părere 
că meteoritul — gigant in greutate de peste două tone care 
a căzut la S februarie 19(9 in Mexic are o virstă de 4.6 mi
liarde de ani. fiind cu aproximativ CM milioane de ani mai 
„bâtrin** decit cele mai vechi roci cunoscute pînă ;n pre- 
i*ni p Specialiștii austrieci an elaborat o metodă nouă de 
d-terminare electronică a gradului de uzură al cablurilor 
telefericelor: se speră că prin aplicarea ei siguranța călăto
riilor cu acest mijloc de transport va crește foarte mult.

dioacrive. a căror îndepărta
re și depozitare ridtcâ pro
bleme dificile. Or. reacția 
termor.ucleară este ..curată", 
car.ti ta:ea de substanțe ra-

«ti.r.țâ din multe dintre 
cele mai vestite laboratoare 
ale lumii.

Pr.ma cale o reprezintă 
i.-eălzn’ea. eu ajutorul cu-

dioactive ce rezultă fiind 
infimă.

Iată, așadar, avantajele. 
Dificultatea constă insă in 
„aprinderea" și dirijarea 
reacție/ de unire a nucleelor 
de deuteriu și tritiu. Tocmai 
in aceste direcții se îndreap
tă cercetările oamenilor de

Ingeniozitatea este caracte
ristica comună a celor două 
noi creații tehnice ale stu

denților de la T.C.M.

menii de știință s-au apro
piat mult de limita dincolo 
de care incepe și se autoin- 
treține reacția termonuclea
ră. Astfel, academicianul

Pină /a sîirșitul a cestui deceniu

renților electrici, a celor 
două gaze pină la tempera
tura necesară fuziunii nu
cleelor. Plasma încălzită la 
temperaturi de milioane de 
grade este reținută, fără să 
atingă pereții, cu ajutorul 
cimpurilor magnetice. Lu- 
crind în această direcție, oa-

sovietic Kadomțev conside
ră că această limită va fi a- 
tinsă pină Ia sfirșitul ac
tualului deceniu.

O altă cale o reprezintă 
folosirea laserului. La In
stitutul de fizică al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. 
a fost propusă drept „țintă"

STUDENȚI PE DRUMUL AfIRMAR

Seraliștii
de la T. C. M.
Recenta sesiune de comunicări 

a cercurilor științifice studențești 
de la Politehnica bucureșteană a 
prilejuit citeca reușite prestigioa
se ale studenților seraliști. Astfel, 
studentul Igor Zelenin, din anul 
IV al Facultății de tehnologia 
construcțiilor de mașini a realizat, 
sub conducerea șefului de lucrări, 
dr. ing. Aurel Brăgaru, o mașină 
de pilit, acționată cu..- aer com
primat. Se știe că în atelierele 
de întreținere, de scularie și 
matrițerie această operație este 
foarte răspîndită, mașinile fiind 
insă, în mod obișnuit, acționate 
electric. Sistemul electric clasic 
presupune folosirea unui număr 
mare de angrenaje și subansam- 
ble care, dat fiind pierderile de 
forță, reduc randamentul mașinii 
și care se uzează foarte repede, 
necesitînd cheltuieli de întreți
nere ridicate. Aceste dezacantaie 
sînt eliminate de noua mașină, 
la care numărul de piese în 
mișcare este mult mai redus — 
construcția este cu aproape 60 
la sută mai simplă, iar greutatea

a fascicolului laser o bilă • 
dintr-un amestec înghețat .
de deuteriu și tritiu cu un !
diametru mai mic de 1 mi- | 
limetru. Această mică buca
tă de gheață este aruncată I
într-o cameră specială unde |
este iradiată simultan dc 9 ■
lasere. Se realizează astfel .
o încălzire rapidă a substan- I
ței în toată masa ei. In afa- [
ră de aceasta, undele de șoc 
ce apar fac sâ crească den- I
sitatea țintei, fapt extrem de I
important pentru eficiența ■
„chibritului-laser". Progra- I
mind impulsurile razelor 
laser, cercetătorii speră să 
obțină o compresie și mai |
puternică — fapt care ar 
duce la creșterea de peste I
10 000 de ori a densității țin- s
tei. în aceste condiții micul «
soare artificial se va aprin- |
de, degajînd cantități enor
me de energie. I

se reduce la jumătate — iar de
fecțiunile mecanice sînt mult mai 
rare. Pe de altă parte, prețul de 
cost este cu cel puțin 25 la sută 
mai scăzut. La aceasta se adaugă 
și faptul că noul sistem este mult 
mai silențios. Cum într-o între
prindere obișnuită rețeaua de aer 
comprimat este un element Ici 
fel de obișnuit ca cea de curent 
electric sau apă. adaDtarea ei nu 
ridică nici o dificultate.

Aflată în curs de brevetare la 
O.S.I.M., noua mașină are deo
sebite perspective de aplicare, 
numeroși reprezentanți ai pro
ducției interesîndu-se de posi
bilitatea folosirii ei. Pentru acest 
fapt, pentru ingeniozitatea so
luțiilor tehnice adoptate, lucrării 
i-a fost decernat premiul III și a 
fost selecționată pentru a fi pre
zentată în cadrul sesiunii națio
nale a studenților inovatori și in
ventatori ce se va organiza în 
toamna acestui an-

De același binemeritat succes 
s-a bucurat Și lucrarea studentu
lui Nicolae Diimitrache din anul 
VI seral al aceleiași facultăți. Sub 
îndrumarea șefului de lucrări ing. 
Gh Badescu, viitorul inginer a 
reușit să adapteze o mașină obiș
nuită de găurit pentru operați ti
nea de filetare. Această reali
zare prezintă un interes deosebit 
pentru producție, filetarea, mai 
ales în interiorul pieselor, fiind 
o operațiune extrem de răspîn
dită. Or, deocamdată, ea se face 
manual sau pe mașini provenite 
din import. Este deci ușor de în
țeles cît d.e avantajoasă este 
noua soluție care permite folosi
rea oricărei mașini de găurit care 
se află în toate atelierele obiș
nuite. Pe de altă parte, produc
tivitatea crește în mod deosebit: 
chiar față de mașinile normale 
de filetat ea este de 3 ori mai 
mare lată de ce, în perspectivă, 
noua creație tehnică studențească 
va fi aplicată în întreprinderi ca 
„Automatica" sau „Electromagne
tica", unde se realizează sute de 
mii de asemenea piese lunar.

Redactorul rubricii
PETRE JUNIE
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___________yȘtwnțz
organizării limpului
Scinteii tineretului

La baza muncii noastre — 
interesul ș dragostea 
pentru meseria aleasă

de academician GH. MIHOC

„Tocarițe redactor, aceste ânduh ci le trimite un 
eleo care peste citeva zile •scrisoarea etfe datată 5. VI. 
"73, op.-i) termină data a Xl-a de liceu ți intră în va
canță. Braco, o să spuneți, felicitările mele, odihnă si 
distracție plăcută / Numai câ eu o si câ răspund cum 
nu crd ci că așteptat: nu mi simt deloc obosit iar 
distracțiile nu m-au lipsit nici tn timpul scolii. Atunci, 
-,e^ cofiua dc^ cr-ai dori w-fl urez ? Să-mi urați, 
cos r^bbca, puțină înțelegere din partea părinților mei. 
$i ci simt nedumerit, istm direct tn subieec :
Unt aacurui fus la părațțt ambii economiști la o î«- 
trepr^i^ere fi o instituție brafoceană- Mă iubesc mult, 
dm eu am crescut, am 13 ani tar ei mă iubesc tot ca 
pe un copii mic. împreună cu cvu multi colegi, am ho
tărî: cu ti cnccnțc aceasta w ne en&tam ți si muncim 
temper-șr m dicerr* locuri. Există atit in orașul nos
tru cit ți in orașele și comune apropia^^e asemenea po- 
tibdiiițL FinsOn mei iași se op—. Ei țtiu una ți bun t 
ia ca.~©Mfl tebuir s mi odAurar Trebuie să mă odih- 
utx, mhe s "f— Am 1.€9 îaă&me. unt bine dezvol
tat rizic t*sc seră. cschon p m f'ctbci ■, eu înțeleg să-mi 
pe'sec vacanta Miei. Vreau s muncesc. Dar pentru 
cste wi trebuie si mi se den core. Mai trebuie să fiu 
mteles lată ci tocmai mțeieg^ita iuu lipsește. Nu 
ză cer — Ir •rruCik* «Mn. peii-nAu-mi cauza.
V cer dom ii cd dai o părr in legături cu „casd*

necesare, parcă altfel port l.blua-jaansa-ii cumpărați din 
banii mei, parcă altfel este micro-bicieleta pe care 
mi-am cumpărat-o din munca mea. E o chestiune de 
mindrie, ce-i așa de greu de înțeles ?“ (SERGIU NAI- 
CU, slsv cl. XH-a, București).

„Părinții mei sînt temători că nu voi reuși să mă odih
nesc și să mă distrez suficient în vacanță. Dar tinerii 
care intră în producție la 16 ani sînt oare în primejdie 
de a nu se odihni și a nu se distra suficient ? Eu le 
spun părinților mei că nimeni, dacă ne angajează pe, 
noi eievii în vacanță, n-are de gînd să calce legile sta
tului si să ne pretindă nouă un program de muncă de
pășind cel normal, care lasă vreme suficientă pentru 
distracție și odihnă oricărui tinăr". (ELENA GRAURE, 
clcvă anul III, București).

Oprcrc citatclc din «cri- Dc pildă, pentru părinții
sori aici. Sper să fi fost țti, Iorif Matcianu.
concludente și pentru alții.

ELENA BUNESCU, jud. Argeș:

..Ce înseamnă să fii om ? E o întrebare pe care sînt 
silită să mi-o pun tot mai des...

Cu aproape 5 ani în urmă am întîlnit un băiat cu nu
mele de Nici State din comuna Ciofrîngeni, Argeș. 
Ne-am împrietenit repede, am început să ținem unul la 
altul și am hotărît, aproape de terminarea școlii, să ne 
căsătorim. Din dragostea noastră am dat naștere unui

opus. Adaug că sînt căsătorit și am o fetiță de 2 ani. So
ția lucrează la aceeași întreprindere, dar și cu mă simt 
încă apt de muncă și nu mi se pare că cer un lucru 
care nu mi se cuvine, dorind să lucrez acolo unde am 
mai lucrat și unde nu din vina mea am ajuns invalid".

Dorind să te ajute, con
vinsă că ai dreptate, redac
ția s-a adresat Comitetului 
județean Bacău al U.T.C. 
și a primit, «cmnat dc pri
mul secretar, un răspuns 
din care citez : „Din dis
cuțiile purtate cu condu
cerea unității în carc a lu
crat Aurel Zaiccnco, am 
desprins promisiunea fer
mă dc a i sc asigura un 
loc dc muncă după capa
citatea sa“ Așadar, nu 
cred ca va mai trebui să 
aștepți mult pînă cînd a- 
ccastă promisiune să de
vină realitate. Mă întreb 
însă de cc a trebuit «ă 
aștepți pînă acum, de cc a 
fost nevoie dc intervenția 
ziarului și a Comitetului

portascră obida unor ani 
de grelc încercări, din ora
șe și tîrguri alc căror ruinc 
încă mai vorbeau dc 
război, cram unii carc ți
neam pentru prima oară o 
lopată în mînă și alții carc 
nu ținuseră încă între dc- 
gctc un crcion, ne-am adu
nat, deopotrivă, băieți ti
mizi, roșind la o vorbă 
mai dcochiată, purtind la 
piept fotografia părințilo» 
de care nc cra dor și sub 
pernă versuri dc Arghczi 
— și dcrbcdci, în înțelesul 
cel mai strict dar nu și 
mai puțin pitoresc al cu- 
vmtului,' bătăuși, cu un 
limbaj interlop împănat de 
toate necuvințelc pamîn- 
tului, etalînd o mîndric

Acum citeva decenii conducerea științifică n 
întreprinderilor nu se punea cu aceeași inten
sitate ca astăzi. Ritmul accelerat al activității 
industriale a contribuit ca știința să devină 
cu timpul, un factor nemijlocit al producției, iar 
planificarea activității economice o necesitate. 
La fel, productivitatea muncii a devenit un fac
tor de bază pentru obținerea unei eficiențe 
sporite a întreprinderilor. Citim adesea în une
le dări de seamă că producția unei întreprin
deri a crescut de la un an la altul cu un anu
mit procent, din care o fracțiune se datorează 
productivității muncii Mai citim că uncie țări, 
avansate din punct de vedere tehnic, au o pro
ducție industrială mai' mare decît alteJe dato- 

ă unei productivități a muncii mai mari. Tn 
.meniul producției materiale productivitatea 

muncii joacă deci un rol de bază. Oare nu se 
întîmplă același lucru și în domeniul activită
ții intelectuale ? Munca intelectuală dă același 
randament, indiferent de modul cum e orga
nizată ? Iată niște întrebări asupra cărora ti
nerii noștri trebuie să reflecteze adînc.

In baza unei îndelungate experiențe, m-am 
convins că în societatea contemporană, cu rit
mul accelerat al dezvoltării tehnico-științifice, 
cu un flux informațional uriaș, organizarea și 
planificarea muncii intelectuale sînt indispen
sabile. Acest principiu al muncii ordonare tre
buie să fie pentru studenți o*axiomă.

Organizarea timpului de învățare al tinerelu
lui este o problemă cu mult mai accentuată in 
zilele noastre decît în trecut. Pentru rezolvarea 
acestei probleme — ca în toate cazurile — avem 
nevoie de niște indicatori, care pot fi scopul, 
mijloacele de învățare, timpul disponibil. Cu 
alte cuvinte, care este scopul pentru care în
vățăm ? Cu ce mijloace putem acționa pentru 
atingerea scopului ? Jn funcție de disponibilul 
nostru de timp, cum putem atinge eficiența 
maxima ?

Tn ceea ce privește scopul învățării, cJ este 
definit prin pregătirea pentru o profesiune. Tn 
mintea unor studenți, cJ se reduce însă la obli
gația dc a lua unele examene, ccca cc este cu 
totul altceva. Promovarea examenelor nu poa
te fi un scop în sine. Examenul reprezintă doar 
un control al cunoștințelor făcut de profeTr. 
Dc multe ori acest control nu dă garanția cu
noașterii întregii materii, deoarece studentul 
nu răspunde d?cît la citeva întrebări cuprinse 
în biletul dc examinare Interesul studentului 
pentru a deveni un profesionist capabil în spe
cialitatea aleasă este însă dc a stăpîni întreaga 
materie predată Ia curs și chiar mai mult de
cît ■tîta, prin consultarea altor tratate dc spe
cialitate decît cursul profesorului.

Cunoașterea superficială, bazată mai mult pe 
memorie decît pc judecată, devine adesea m 
impediment pentru înțelegerea materiei din 
anii care urmează.

Prin urmare, pentru un student conștiincios, 
organizarea timpului său de lucru trebuie să 
urmărească un singur țel : obținerea de cu
noștințe temeinice și întinse în viitoarea iui 
profesie, precum și formarea capacității de a 
lucra cu aceste cunoștințe în mod independent.

Mijloacele care stau la dispoziția studentului 
pentru obținerea scopului urmărit sînt cur' 
rile, seminariile, biblioteca, orele dc consul
tație ftc.

Evident că toate mijloacele trebuie să fie fo
losite. Unele dintre flf sînt impuse de regu
lamente ca, dc exemplu, cursurile, seminarul - 
Altele sînt la dispoziția studentului, care le 
poate selecționa în funcție de preferințele lui. o: 
situația cunoștințelor lui. de aspirațiile lui In 
orice caz, este o problemă dc decizie, care tre
buie rezolvată pentru atingerea eficienței m.a- 
xime în scopul urmărit. Principiul fundamenial

în pregătirea studentului trebuie să fie con
ținu ita tea în muncă. Activitate i®SWi<pnsU, 
de orice natură, nu admite întreruperi. M^shi 
studenți nu cunosc și nu aplica acest fji’nop-^tu 
Ei muncesc intens in perioada examenelor, Lu. 
restul limpului pa'ticip.nd inactiv ia scminaru 
și la cursuri. Pregătirea lor prin munca indi
viduală durează citeva zile Înaintea examene
lor. Este, evident, o muncă efectuată puțin 
trecerea examenului, nu pentru cunoașterea 
materiei in condiții optime. Avînd Ce p*"**^. - r 
un număr imens dc cunoștințe intr-un timp 
scurt, acești studenți nu au timp dc {Hectare 
Ei se bazează exclusiv pe memorie pentru a 
putea face față exigențelor «i azmauhrl. Dv, 
după trecerea examenului, m-tcrn astfel Învă
țată se uită repede.

Studiul efectuat sub presiunea examen—lai 
este ineficient. In condiții ■ormnle, studentă! 
trebuie să învețe tot anul, cu creion at la Mbâ. 
nclăsind nici o problemă neinic-easă, compjf- 
tînd cursul cu date culese din alte tmax. O 
regulă utilă este ca după fiecare oră dc curs 
studentul să studieze in condițiile mai sus ară
tate lecția predată de profesor. In chipu. —ccrt— 
dl îșl prepară examenele in timpul anulai. In 
liniște, fără starea dc nervozitate dc la sfirșă- 
tul semestrului. Invățind materia In țimpul ■- 
■ulul, studentul conștiincios, In preajma exa
menelor, face doar o repetiție, evitind un s-’- 
mennj inutil.

Unii studenți sc pregătesc după notițele lua
te la cursul profesorului. Folosirea notițelor 
este necesară, car nu este suficienta. Limitată 
numai ia această învățare, personalitatea lor nu 
se dezvoltă. Este util ca ei să-șî pună singuri 
probleme în legătură cu cursul și pentru rezol
varea lor să folosească din plin biblioteca și 
orele dc consultație. In fluxul uriaș de infor
mații în care trăim, nici un profesor nu poate 
epuiza la cursul său materia pe care o pr*da. 
Trebuie să se înțeleagă că ceea cc predă p r-o- 
fesorul este un minim, care dă posibilitatea stu
dentului să lucreze singur mai departe ■ «
ceasta nu numai in facultate, ci ia *-x re**— 
vieții sale, educația pe: mnncntă fiind umpcsă 
dc cerințele mereu crcsclnoc a! societății ți de 
progresul științei. Studentul de astăzi trCb-ie 
să sc formeze ca cercetă*, or independent încă de 
pe băncile facultăți Altminteri el riscă să de
vină un profesionist rutinar, incapabil să se n- 
dapteze unor ®ci condiții create de progresele 
realizate în specialitatea lui.

O atenție dc^osebită trebuie acordată învăță
rii limbilor străine de marc cirvu:a;x. Infor
marea științifică intr-o singură limbă na poște 
satisface un intelectual doritor dc a c-imoavte 
realizările științei contemporane.

Disponibilitățile de timp pentru stodcnU «l®t 
reduse Clasica rsoartlțtc a timpului *8 ore or 
muncă. 8 orc de odihnă, s ore ta dispoziție per
sonală) nu se poale aplica automat, ma: co 
scamă în lumea studențească. De aceea. se im
pune o inventariere a problemelor cu sropd 
dc a li se aloca timpul necesar Da? un «tuo-tt 
nu este un automat. Este o diferență Intre pla
nificarea muncii lui și a unei întreprindea Itc 
aceea nu insistăm asupra bugetului dc timp al 
tineretului s'udios El trebuie să fie I~tocir.:t 
de fiecare student In parte, după prcdiIecti • ■ e 
lui, după capacitatea lui. după conștiinciozita
tea lui

Planificarea rămînc in—ă necesară, eond^înd 
ta rezultate superioare cu o marc economie de 
timp.

La baza organizării mărcii studentului *rr- 
buir însă să stea interesai șj dragostea pentru 
disciolina pr care o învață Altminteri maxa 
lui drvinr chinuitoare și «terUă.

CERAMICA
de IOAN DUMITRESCU

RIURILE
de NICOLAE IOANA

Din cenușă «-■ «cos, din lut miicnnr 
Ceramica Dacă, de vremuri pă«trată- 
Un timp fără margini ii este olnr 
Pe p—Jiștc— țării cu lumina bogată.

Solstiții și cumpcni, și ele gravară 
Cu litcrn vremii, sigiliu de dor, 
Și țic, ți-r astăzi cunună solară 
Pămint al luminii, cu-nsemn uimitor.

Și nopți și izvoare și qpă din stele 
Concentric, inscripții pc ea au drpus, 
Și citr garoafe și citc lnlrlc,
I® miez, ii sînt focul dc nerăpus I

deopotrivă bărbați «intcm 
îndrăgostiți de un riu 
dc un riu care sc vcdc noaptea i® pomi 
și nc împrăștie pe ccr chipurilc. 
Noaptea lingă chipul frmsii 
■c colindă un riu 
pe malul lui vcdcm mnmele 
increzutoarc in noi 
și simțim rîul ca un soldat cc doarme, 
peste " 
pertc

gurile «ecatc 
dorința noastră de a fi riu.

cer păsărileOglindite sînt î® . 
ln miezul nopții simțim cum in noi 
oarclc strămoșilor sc mișcă 
ca lumina în zori printre frunze 
și cum nc îndeamnă 
să nu curgcm mai sus de albie 
să nu lăsăm și «ă nu ne părăsim qlbiilr în carc curgcm 
«ă nu uităm dc noi cind legănați pc altc păminturi 
sau pe mări cind i® călătorie plecăm.

\ Albiile rîurilor continuu ne ridică 
t și nc înfloresc prin acr chipurilc.

Deoqrscc -c-zl* tiu 
a—-i oosni — t». te rog 
să-mi per»ti să-«K fac 

rnL crspr» smift ^Postata 
— căd e safk=t dr 
dătSiatf — problema a 
asc^a^-ărs in prtMfaCbe a
studeațxîor p carvdor df^ 
■kăneir c—se. in timpul 
saa intr-o perioadă a v>- 
dstri

Snt desm părini f» pr- 
dacoi c—se open direct 
aderi cn in trmpal 
cantclar eleva snm sî
stadea<a să năCă o ata
re nee>v—.ntr sint dr a- 
seansara. destos psc^»-
so£i si părmă care. Iu 
dormța de a lua o pnzăfie. 
a-nn izba&t £ac^ să se
desprindă de o Uv—psă s^ 
nha a tadoaefdar. la cr mă 
prrvsfte. o spsn d— cwd 
iocrdho* că aphmd &ă re
zerve cma^n
tăți ca adolraesațE. cărv» i 
«hinK^ltl. să harrszr î» da- 
fsrite «e^^are ds nttarKn- 
!e. frrțts irmrinsrap pt»> 
tra coatrib^bn im «l i^ 
firește, hoo^raddxe or 
tonte a^if co—dbță cnar 
rir^.mfcFs—ză a uur^esc 
în «ncăst—trn vau^ă mur- 
sa torrftzfr- No mr se 
oars r*să cxnsbl să «o * 
informez, măcar ia treacăt. 
despre motivrle pr care Ir 
rnnxă cri cs —a retăsc® 
în a mcsr—x acr—5w- 
■ră ds nrtr'fai» cri «ătf 
de-a dreptei ev
Intă, vedmr in că-
trd— păreri, ca să ix apa.
-pentn cinsti— :

— V—canta trCbuic să 
Se rezervată, în exclusivi
tate. odihnei. Pentru mun
că vq fi vrrms tontă vinta, 
ta timp cr cu vacante dr 
ritc trcî hmi na te m—i în- 
tSsqti o dată cu intrarea 
dC&Btivă i® producție și 
sa cneratarsn permanentă 
a n—ri pmfcsii-

— E crcn dcvrcmc cn 
rnft* adoGracesfi să cisti- 
rc hani ^in propria lor 
seacă. Argumentul su- 
: ecq : chrk~iJrra acestor 
boi nr țmca fi prcn puțin 
comtoq^'ăL

— Unrăc sectoare dc 
— iw* ar pctr— dcd—ns— 
o asemcorn fa^ă dc atrac
ție as*npra cdoiscritobri 

lir co-m-n-gc rcprdc 
«ă țanvrcșă școalî- ba 
■Acs «-o leac dr card.

N-—n răbdare «ă iau 
Fscnr* d-ccrc urLc oinnec-
fi !■ fi-
da le amai bombardamest

tea Seci pnțm* a »- 
crater murța. Dacă rwo 
fnc. «ts d» r pc^. o că 
am nVs o — «s

-ăcr a Mce^—r cier-Ior w
.tft«dcuC*ar 'nWm as» coț 

lc cccrscNasdropc.

Ja anMMsromr firi aie ^i^^ 'p = pmme ta 
cu am foairte nAeat m^<Și de drzeîzme eisnot» 

pt tmpad ior^rU* « ejcedm o atcdcnpăo^ w a 
mamă ia Acme pr&knxpe. emu^teeane o tre-
dzbsr pe care w nmmm ci mmem «o morno^med t-o 
dberupj, dar se cuti mem pmxaQakă de a o dez- 
ootoa. Și am sroOc pe departe aeassim eme mict edm- 
ostre Edua^rn prio mooed p peaces mari ip șeseșe 
ttdd n fiiebm cămp de acăcresee tu ce ani pn- 
tite. vara oeeme cO aieDr ‘mim două acupafs : oceen 
dc tro^idam iamaoac bme hmes u p «m dat
numen sfe^re la OX Tj de aus^t-m le uă-ns
decrrnmd. b—^l■— cme mi pemanaulL dep cmd ■aneu 
este si d^ia L-beausț' f DISC AL. Mmdtr^. Facuba- 
teu de i|t^ie. tncsrep'tA

^Vaomta e taxei destui timp pentru o&Ami Do
axparia—ta uAi*ekm ^^^en'e. afirm oi nrm ai
loc p aheeca decit lectmă ș stre-nd. p o enrwr-e* «o 
ser le-ctvu. p nr ftmd. p la orb’: am^mia p taiael- 
zm. Mt-er prinde hme ea o ie-mi o iss p «i
hr-rrz M-m Hase o ^ație oe berrmi am —o
zero amb". fLUtt.AS SOLKCV. c^ d. a XI-v 
PVneșttiL

_An irrvof Ca cccc trecută ba •c*^uc^ p n^ î*ino 
li cd miat t*. ă vdtimal riad, a^-aa mieunat bone 
petm-z.i Deșt pări—fu me-, beăa a^a febuma dBKIB 
p rac no autieaSă medscrbi îmi p» eexana MP cela

de OCTAV PANCU-IASI

hc•r^el. Eram fericită, dar a fost o prea scurtă fericire, 
ț'indcă cel al .cărei suți^ credeam că voi fi a început 
să mă ocolească. Am căutat să stau de vorbă cu el, 
l-am scris la Institutul teologic unde studia, însă nu mi-a 
riirpimi Am pl^ca^ l^ el, la București. E'a dreptul meu 
dt afla ce anume ii făcea să se poarte astfel cu mine. 
A recuzat *fra de vorbă. Văzînd că nu pot să-i vor- 
belc, apelat l^ ajutorul riectorului institutului. Aces
ta l-a chemat, dar N. S. a negat că este tatăl copilului 
m-v. cerd că nici pe mine nu mă r^icunoaște. De
fept, pentru alte fapte iomica. curtnd a fost exmatricu
la'. D~ atunci ne-am întîlnit doar la înfățișările în pro- 
c-ctul intentat de mine pentru recunoașterea paternității 
și Mbă^i^rea pensii de întraținera. Mi privea distant, 
rece. Am cîștigat procesul, dar in același timp, nici el 
ru l-a pierdut. Cum se poate asta ? Uite-așa t pensia 
ie totlafinara a copilului nostru o plătesc părinții lui, d 
neecied mei un serviciu, trăind din speculă cu țigări 
stiMne c—m. pe litoral. invîrtind alte afaceri în rest. și 
iffă de unde întrebarea mea : ce înseamnă să fii om ? 
Corn poate cin^a sâ treacă atît de ușor de la dragoste 
le nepăsa/e, de la teologie la contrabandă ?"

An certitudinea că în- 
tr^Jbam carc ts frămînlă 
te-qr ducc b an răspuns 
mi xxnpe dc adcrăr re- 
ftcsKx^i^-o aș: cs în- 
rez^sră să u fii om ? Da
că istocin estr destul ds 
hocată în cxrmplr privind 
avxM cun* poatc a- 
jvoce dr h teologic la 
c^ntr^b-ndă, •chiar rccent 
prcra ne-a informat dsrprs 
niștc crotelandisti de

droguri dc aiurea carc as
cundeau hnșiș sub sata■t), 
dc ln dragoste — atunci 
cînd —cert «sntimcnt exis
ta cu adevărat — la nepă
sare c un drum pc carc 
mi-l pot imagina mni grcu, 
mai exaat : nu mi-l pot 
imagina în nici un fel. Mai 
mult cn sigur că sfîntul din 
Ciofrîngeni n-a avut și 
nu are nici un sentiment 
sfint

rTocarfya redactor.
m_ Ltfir AUREL ZA1CENCO și am vîrsta de 25 de 

tni Prin țrrzcnîa scrisoare că r^g să binevoiți să mă 
enreți in problema pe care că cm rrlala-o mai jos.

In anul 19R1 cm abso^icii școala de meserii de 3 ani 
da Baiu ți nictr angarat ca timplar de mobilă la 
LIL Moidacaltar-n- Am luccl la această intraprin- 

p:ni rn exal 1971. hnw ■c•a^^/ie. tind am sufe- 
v-t n ccrrirsf de ewocă in ama cărda cm rămas in- 
vdSd de Aaas^ă, Apo> ■« s-a dat tn* ajutor de
€9 . frnw o d/aPțd de c lum, Dupâ vindecare. 
r— «M*»*** c® pent czvceți intlaprinde•e. dar fără 
1— ■ ■ v® nr^iilcf. în airu^ D73. ex^^d un pos^ de
CTC l-am cfof con^ucaria^. Mi »-a ap-nhat de
ricrf 1ia—•lad Orgerazarea muncii ți s^viciul Pro^f^^- 
ts -sW ceTaraa ^ea a ajuns la șeful sectorului,
fee acetia năti n-« rnjt audâ de mine,
axabm ci laent inficgi*- Pe urmă, am aflat

la iahar■ei■ndesa ar er.nta m p^a de paznic. L-am 
arat anăon* pe ocdOcl Om nou inră același tovarăș s-a

Județean Bacău al U.T.C.? 
Chiar într-atît «ă-și fi pier
dut omenia cri care aveau 
datoria să te ajute la pri
ma ta ccrcrc ? Mă bucur 
nespus că vci primi curînd 
ccea ce meriți pc drcpt, 
dar ®u mă pot opri să 
nu-mi exprim tristețea că 
atîta amar dc vrcmc ®-ai 
găsit nici u® «priji®.

ANTON DODU, Jud. 
Buzău.

îmi scrii deosebit dc e
moționant dcsprr faptul că 
te pregătești sa pleci pe 
u® ș—ntiri- național al ti
neretului. Rîndurilc tale 
mi-au adus aminte că —®ul 
accrta sc împlinește u® 
sfert dc veac dc la prime
le mari șantiere dc munca 
patriotică alc tineretului și 
că... și eu am fost î® Ar
cadia ! Adică, c un fel dc 
a spunc „mi-nm adus ■
minte". Mai cxact ar fi: 
n-aș fi putut să uit, nu 
mi-aș fi iertat dacă uitam... 
Grăbiți «ă trăim, nvizi să 
devenim «tăpînii clipei ur
mătoare, viața ne silcștc la 
paradoxul de ■ înregistra 
diurn un suspin generat dc 
„fugit irrcparabilc tem- 
pus“. Este motivul, și ®u 
crl din urmă, pentru care 
rămînem recunoscători e- 
venimcntclor capabile sa 
ne dăruiască senzația î®- 
frîngcrii ireversibilității 
timpului, voluptatea că 
putcm fi răpiți ireparabi
lului. A fort, fără îndoială, 
pentru mulți di® generația 
mcn u® asemenea moment 
cînd nc-am dat scama ca 
s-au scurs dcja 25 de a®i 
de la cel mai memorabil 
eveniment al adolescenței 
noastre ; botezul muncii. 
Avram 17, «9 sau 20 dc 
■®i pc atunci, cram uce
nici. clcvi sau studenți, c
ram vcniți din satc carc su-

greu de explicat că nu 
și-au cunoscut niciodată... 
părinții, dormind cu șișul 
«ub pernă. Avram 17, 19 
sau 20 de ani pe atunci 
și toată averea noastră cra 
u® gcama®ta®aș de carton 
sau o traistă. Eram î®«ă, 
incontestabil, cci mai bo- 
g—ți oameni di® lumc, 
pentru că -le noastre erau 
iubirea și dăruirea și vi
sul, ■ noastră era superba 
satisfacție de a constata 
cum,, cu fiecare zi ce tre
ce, cu ficcarc ®ou viaduct 
sau kilometru de conductă, 
dcvcnim mai oameni — 
și nu oricc fcl de oameni, 
ci dintre aceea care, înno- 

kbilați dc un ideal copleși
tor de .înalt, trăiesc arzînd, 
recunoscători vieții c—-i 
cheamă acolo undc e mai 
grcu, tocmai pentru că s 
mai greu... Dar poate că 
®u mi se potrivesc mic, u® 
oarecare poștaș carc n-arc 
voic să-și piardă lucidita
tea (și, pe cît posibil, ®ici 
cititorii) ascmcnca efuziuni 
lirice. Dcci, drum bun și 
spor la treabă 1

TONI D., 19 ani, Med
gidia :

„Vă rog «-o dați la ziar 
pe numita Lucia M. care 
®u vrca să se mai întoarcă 
la cc ■ fost' întrc ®oi...“

Am dat-o I Și acum 
■ștcpt cu sufletul la gură 
să văd dacă o «ă sc mai 
întoarcă la cc a fost întie 
voi sau o «ă apuce pe alte 
drumuri. Și într-un caz și 
în celălalt ți®c-mă la cu
rent, povestea voastră mi 
sc pare grozav dc palpitan
tă, să am cu talent qș 
facc di® ca un serial *V 
carc ar eclipsa pînă și atît 
de minunatul și de in
structivul „Doamna în 
albi

re «îmbăta viitoare 1

producție ■ studiourilor mqghinrcI studiourilor engleze după picsq lui W. Sh-kcrpc-reproducție ■

regia : CHARLTON HESTON

I
I

cu : Charlton Heston (Antony), Hildegard Ncil (Cleopatra). Eric 
Porter (Enobarbus), John Cnstlc (Octnvius).

«ccnariul PETER MULLER, ISTVAN SZEKELY, după romanul 
Iui ERXO SZEP

rcgia : ISTVAN SZEKELY

Cintccul „Salcimul liliachiu" compus dc PAL ABRHAM I
cu : Judit H■lasz, Andras bi11®1, Imrc Raday Manann

ANUNȚ
ST1IMAȚI CITITORI !
în aceste zile oficiile _ P.T.T.R., factorii poș

tali și difuzorii de presă din întreprinderi și 
instituții vă oferă serviciile lor pentru :

— Reînnoirea abonamentelor la ziare și 
reviste, care expiră la sfîrșitul lunii iunie a.c.

— Contractare de noi abonamente pe 
trimestrul III și semestrul II a.c., la toate pu
blicațiile cuprinse în Catalogul presei R.S.R. 
I973.

— Pentru a primi publicațiile, începînd de 
la primul număr de apariție pe luna iulie a.c., 
vă recomandăm să vă adresați din timp uni
tăților susamintite pentru achitarea abona
mentelor.

ANUNȚ
COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ

Recute—ză absolvenți ni școlii generale de 8-^10 ani pentru 
înscrierea ln concursul dr admitere ln următoarele formc de 
invățămi^ și mcscrii.

Școalq profesională electromecanică A.M.A. • lăcătuș mc 
ccnic pentru industria chimică și rafinării o opeiator ln fnbri 
carca compușilor nzotului și îngrășămintelor cu azot o ope
rator ln fabricare- m-trri-lelor plastice • operator ln f-bri- 
carea produselor explozive © operntor ln fabricarea color-nț- 
lor «i intermediarilor o «trung-r - frezor - rabotor - mortczoi 
o lăcătuș mecanic pentru cazanc și turbine cu abur o lăcătuș 
mccnnic pentru locomotive o in«t-l-tor tehnico-sanitar și gazc 
- uccnicic in locul de muncă o sudor.

Esamsnul v— avea loc în perioada 3/10 iulie 1973. înscrie
rile sc fac pînă l- 1 iulis 1973 l- secretariatul centrului școlar 
pentru industrin chimică Fâgâraș; tclcfon 1 18 49,

ÎN PERIOADA ȘCO^LA^R!IZ^RII CA Șl ÎN CEA A EXAMENU
LUI SE asigura CAZARE.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE GEAUȘESGU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Marelui Duce 
JEAN DE LUXEMBURG, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătoririi aniversării Alteței Voastre — ziua na
țională a Marelui Duca-t de Iiuxemburg — am plăcerea să vă 
adresez, in numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
Kemânia și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală, de prosperitate poporului luxembur
ghez prieten.

îmi amintesc cu plăcere vizita recentă în Marele Ducat de 
Luxemburg, precum și convorbirile fructuoase pe care le-am 
avut cu această ocazie și am convingerea că bunele relații 
dintre România și Luxemburg vor continua să se dezvolte in 
interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii în Europa 
și în lume.

actualitatea
E xZZZZE —I

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Mau
rer, a primit, vineri dupâ-amia- 
ză, pe ministrul de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
ale Commonwaalthului al Marii 
Britanii, Julian Amery.

, La întrevedere, desfășurată

într-o atmosferă cordială. au 
luat parte Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. precum și Popa Pretor, am
basadorul României la Londra, 
și Derick Rosslyn Ashe. amba
sadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

(Agerpres)

Primire la Conisiliui de Stat
Vicepreședintele Consiliului 

de Stat, Emil Bodnaraș, a pri
mit vineri dimineața pe minis
trul de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe și ale Common- 
wealthului al Marii Britanii, 
Julian Amery.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată 
într-o ambianță de cordialita
te. au participat Popa Pretor, 
ambasadorul României la Lon
dra. și Derick Rosslyn Asbe. 
ambasadorul Marii Britani: ia 
București.

• TOVARĂȘUL ION PĂ-
ȚAN, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a primit, vi

' neri la amiază. pe membrii 
1 conducerii Băncii France-Ro- 
i mâne de la Pans și pe repre

zentanții băncilor franceze ac
ționare la Banca Franco-Ro- 

< mână.
La convorbirile care au avut 

j loc intr-o atmosferă cordială a 
participat tovarășul Vasile Vo- 

• îoșeniuc. presedi^tei-e Consiliu
lui de administrație al Băncii

■ Române de Comerț Exterior.

• ÎN ZlL A DE ** îlXTE a t 
s-a întrunit la BucurofH C«M-

l liul de Adm.i-.^»>: al Bâr.c.;
Franco-Rom-î-r Aa Paris cam

I a analizat acxivitatesi bănci, -s* 
I pe-MMâa 1 ia.nuarie — 31
■ ' <973.

• DELegâîTA spacW^tf
f-<- >- - -1.^ > - .*
r-. «swgur. tf***^1 tesunCtâru
U l■C■^ațelor. care a făcut • 

1 viritâ Tn i-ara noa-tră, a pârV 
' ' »er 3-șă -arr-ăză'.. Casă»
' uU

La placarr. ce aerooortui O» 
1 topeni. deîegâtiî a fost *ordaisd 
I de Vasrfle FaULcieț- mAărtr^d

ecozienie: forestiere și matrr. P» 
I jeâor de cîastrucțxi- ?re«ru^— *

de Sccrgb Sfcdrieh. artba^sad— 
rul Ira — U ft.

NAARGHITA : 5 milenii de cultură muzicală 
indiană într-o voce românească

A plecat îndrăgostită de-un 
ciniec ca să cutreiere lumea și 
să sn înearcă în țară cu toate 
ciate^le Iadiri, adunate de-a 
luncui a cî-mti milenii. Cr^a ca 
■:meai nu teia să accepta — 
că in afara da indieni altcineva

Iii, pr carr am început deja să 
ie prezint cu orchestra radiote- 
lrviziunii române, dirijată de 
maestrul Sile Dinicu, cal mai 
competent muzician pentru gr- 
-u1 meu. Voi susține la televi
ziune și un spectacol da o oră.

— Concerte ?...
— Mai tîrziu, în toamnă, după 

ce mă voi întoarce din nou din 
India, unde pregătesc un docu
mentar artistic, sub rgida Ca
sei de filmr „Lakshmy rnter- 
prisrs", „Arta indic-ă prezen
tată dr o româncă". Mă bucur 
că va fi difuzat în toată lumra, 
arătind iubirea noastră pentru 
oameni, că nu există frontiere 
pe acest pămint în materie de 
sentimente.

Visez o casă numai cu mu
zică. Eu să ascult. Să trăiesc un 
moment carr mi-a plăcut și nu 
sa poata explica. Muzica rsta o 
asemenea minune invizibilă. Și 
sâ pictez... Am rămas o roman
tică, o sentimentală. Mă impre

Conferința internațională
a sindicatelor din invățămint

Vineri dimineața au început 
în Capitală lucrările Conferin
ței internaționale a sindicatelor 
din învățămînt. Organizată de 
Federația Internațională a Sin
dicatelor din învățămînt in co
laborare cu Uniunea sindicate
lor din învățămînt, știință și 
cultură din Republica Socialistă 
România. Conferința pe a că
rei ordine de zi sînt Ir - 
scrise probleme actuale ale 
educației tehnice-prefesionaie 
și unitatea de acțiune a or
ganizațiilor educatorilor cu cla
sa muncitoare în soluționarea 
acestor probleme, reunește de
legații reprezentînd sindicatele 
învățătorilor, profesorilor și a- 
ducatorilor din 41 de state ale 
lumii, precum și. reprezentanți 
ai Federației Sindicale Mondiale 
și ai UNESCO.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de Paul Delaneu? 
(Franța), președintele Federației 
Internaționale a Sindicatelor din 
Învățămînt

Tn numele guvernului Repu 
blicii Socialiste România, parti 
cioanții la Conferință au fost 
salutați de tovaiășul Pa 
Niculrscu-Mizil. vicepr cgudUM 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației și învățământu
lui.

Infățișind preocupările ce

se manifestă în Rom n.a 
pentru dezvoltarea și perfecțio
narea învâțămînturuL tovarășii 
Paul Niculascu-MizL a ară V 
că. la începutul acestei saora- 
mini. In cadrul unui ii. ii: ftt 
politic — ședința plenară a Co
mitetului Central al Partid-i-ji 
Comunist Român — au fost 
examinate probleme artua-le ș 
de DerâpectiTi cie scoiii roma
nești și a-au adoptat măsuri de 
mare importanța •.--'.ru v’i'erui 
acesteia — extinderea sistemu
lui de educație preșcolari con
solidarea si mai buna orientare 
a Invățămfc'-tuîuî obligată- de 
îO ani, generaliwarea în urmă
torul decent 1 a Irv4timt”»iOri 
liceal, integrarea din ce in re 
mai profundă a învățâminm^tu 
superior cu croducțiC si cerce
tarea stiintiF.ii, m-osernizar^a 
structurilor. r“"i^nuta >uL for
mele și metodelor de i-viță- 
mi-t, dervittaea predării -tii-- 
țelor sociale și îmbunătățirea 
activității educative.

Salutî-du-i pe participant: în 
numele Uniunii Generai? a Sin
dicatelor. tovarășul Mihai Da- 
lea. președintele Go-<2i«iui 
General al U-G-S-R a spus ,

Organizarea la București a 
acesei importante reanima ra
dicale constituie pen*ru rame*.? 
muncii din țara nocstră m -iv

CRONICA U.T.C
Ier- a sosi 5a Canctalâ • I 

' drfMr a Fedarata*. Tine- | 
1 rets'—; Coqeutisr dm Ita_a 
] : F.T C-Lx rrăssâ de Năc^da 
I Paiao mspbru al DneîH-- 
I nii F.T.CL care. La m 
I Unnmu Ttnereturx Coma
I -ist. va efectua o rista .n 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Enrreauor^a! Barure*’ — 
Otupeni. de'-ezafca a fost sa
lutată fte sr-arisul Neică 
Constantin, adjenr: de șef de 
sm^e U C-C. al U.T.C, de 
acavstr ai CC ai U.TjC.

Pentru pionieri

HM Dl lACANȚ Ă Ii BUCUREȘTI
Există un București al sseanței? S-ar părea că locuitorii 

Capitalei nu înscriu numele acestui oraș printre locurile favo
rabile destinderii și recreerii și de aceea ori de cite ori au pri
lejul apelează la „muntele- și „marea- acestei țări. Și totuși 
Bucureștiul poate oferi suficiente condiții de vacanță asa cum 
au dovedit-o cu prisosință organizatorii vacanței pionerești.

Era deci firesc să-i întrebăm 
cum au izbutit Ne răspunde to
varășul Danciu Eugen, șeful co
misiei de sport, turism și pregă
tire militară din Consiliul mu
nicipal de organizare al va
canței.

„Ne-am folosit în organizarea 
acestei vacanțe de aproape toa
te complexele sportive, parcu
rile și în general de locuri.e 
unde pot fi 'ntreprinse activi
tăți sportive sau culturale. Ast
fel, pentru toți pionierii Gaîta- 
lei, indiferent de sectorul sau 
școala din care fac parte, au 
fost puse la dispoziției com
plexul cultural-sporti v „Cute
zătorii-, Palatul pionierilor, Par
cul „N. Bâlcescu" și Complexul 
tineretului de la Strâulești. în 
afara lor, In cîteva din sectoa
rele Capitalei au luat ființă 
centre de vacanță cum ar fi ia 
„Parcul tineretului" și la „Teh- 
nic-club" pentru pionierii din 
sectorul V, la „Club T—4“ și la 
Stadionul „Olimpic" pentru cei 
din sectorul IV și, la sfirșit, în 
sectorul III la „Universal-club" 
și la Școala sportivă nr. 2.

Exclusiv pentru acțiuni spor
tive au fost amenajate baza 
nautică Herăstrău, lacul I.O.R. 
și Baza sportivă Electra. Tot in 
cursul acestei vacanțe a fost 
lansetă și popularizată o acțiu
ne de învățare a înotului pe 
care am întitulat-o „Delfin 73" 
și care se va desfășura în ba
zinele mai multor ștranduri, cum 
ar fi cel al Tineretului, Ia Pa
latul pionierilor, Complexul „Cu
tezătorii", bazinul Obor și altele

Tot o acțiune sportivă, ce va 
reuni în competiție elevi și pio
nieri din Capitală, este și cea 
dedicată fotbalului interstrăzi, a 
cărei fază finală se va desfășu
ra la Constanța și va fi încu
nunată de „Cupa Speranțelor".

Pe lingă acțiunile sportive, in 
planul de măsuri al comanda
mentului mai sînt înscrise cele 
8 cinematografe al căror pro
gram este dedicat în exclusivi
tate pionierilor și elevilor. De 
asemenea, la Megeșoaia, Herăs
trău, Pustnicul și Pope ști-Jila- 
va se vor organiza serbări cîm- 
penești urmate de focuri de 
tabără.

„Cutezătorii" și-au propus 
pentru această vâră 124 de ex
pediții, ale căror itinerarii au 
fost stabilite în cadrul fiecărei 
școli.

Am vizitat în continuare cîte
va din centrele de vacanță, c- 
•olo unde măsurile comanda
mentului municipal au început 
lă fie transpuse în practică. 
Pesprr programul de vară al 
Palatuluii pionierilor ne-a vorbit

tovarășul director Nicolae Pre- 
descu.

Am popularizat deja progra
mul de activități pionierești. In 
ceea ce privește „Satul de va
canță" anul acesta va avea o 
capacitate sporită și in plus am 
introdus dteva măsuri noi de 
organizare. Repartizați pe de
tașamente, pionierii vor conduce 
singuri o mare parte din acti
vitățile zilnice pe care Ie va
găzdui PalatuL Voi enumira
doar dteva! o serie de între
ceri și jocuri sportive, vizionări 
de filme, audiții muzicale. Vor 
funcționa pe timpul verii toate 
cercurile Palatului, iar forma
țiile artistice vo^ susține un
program la Arenele Române: 
vor da un spectacol de Ziua in- 
vățătorului: vor participa la a 
treia ediție a „Serbărilor mării" 
pentru trofeul „Scoica de aur" 

Grupul coregrafic pregătește 
spectacolul de sunet și lumină 
dedicat zilei de 23 August. De 
asemenea, vor fi organizate ex
poziții de artă plastică: cerami
că, la Teatrul „Ion Creangă": 
o alta cu lucrările realizate în 
toate cercurile Palatului. Trei 
echipaje vor participa la expe
dițiile „Cutezătorii": numeroși 
pionieri vor merge în taberele 
de la munte și mare.

In ziua de 1 septembrie Pa
latul va găzdui două concursuri- 
expoziție, cel intitulat „Mini- 
tehnicus în vacanța" șl un al
tul de artă fotografică sub ge
nericul „Bucuriile vacanței".

Dar nu numai Palatul pionie
rilor este animat în aceste zile. 
La Școala generală nr. 146, ca 
și la Școala generală nr. 150, 
vacanța pionierească a intrat în 
drepturile ei. Panouri mari în 
culori vii și alcătuite cu fante
zie prezintă datele și orincipa- 
lele activități ale pionterilor din 
aceste școli.

„Programul, ne-a spus Ilea
na Tudor, instructoare de uni
tate din Școala nr. 146, l-am 
stabilit după o consul tare reci
procă începută încă din luna 
mai între comandanții-instruc- 
tori și pionierii detașamentelor 
respective. Acțiunile care au 
primit cele mai multe adeziuni 
(excursiile, jocurile sportive, 
drumețiile) au fost cuprinse în 
programul pentru vacanță. Voi 
aminti doar cîteva, excursia cu 
itinerariul Caraiman—Babele— 
Omul—Mălăiești, taberele de la 
Răstolnița, din Delta Dunării, 
Eforie-Sud, Năvodari, Păuliș. 
Ca activități zilnicei jocuri 
sportive, întreceri pe terenul 
sportiv al școlii.

Aceasta este a patra vacanță 
de vară cînd organizăm expe-

diții p ionieriești. Ne-am propus 
următoriul traseu, Deva—Sarmi- 
zegetusa—Cetețile de la Blidari, 
Voștești Geoagiu-Bâi, Simeria. 
Gfâdiștea. .Alba Iulia. un tra
seu ce conferă expediției un 
pronunțat caracter istoric.

Cum vacanței pioneresti îi 
este familiară si munca, ne-am 
Dropus ca perioada 18—30 iunie 
să Ce destinată muncii patrio
tice ia uzina care ne patro- 
ne^ză*.

La 2S iunie, carnavalul pione- 
resc va reprezenta semnalul de 
ir.ce^u: pentru vacanța crava
telor roșii. SL ne-au convi-s 
prii e.tele. această vară va 
rimine —nnoracilă în amintirea 
miilor de pionieri ai Capitalei. 
Datorită lor. Bucureștiul se va 
transforma îr.tr-un oraș al va
canței.

ELENA RUBELI

| țȘrn^(ra^<a
I 
I 
I
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LUMEA SE DISTREAZĂ : Capi
tol (orele S; U; U; 15: 17: H; Zi),

SEMNALE : Lumina (orele 9; 
11.15: 1LM: 1<: 1Mi: 21.45 j.

MONTE CARLO : Pairia (ore.e 
19: 113», 19: 20,45), Luceafă
rul (orele 830: 11: 1330: 16: U.M: 
21), Grădina Luceafărul (ora Z0.15).

FLUTURII SÎNT LIBERI ! Sala 
Palatului (ora 20.1â), Scala (o
rele 9: 11.1S: 13,45: K.15: 18,45
21.15) . festiva (orele 9: 113»: 13.45: 
16.15: 19.45: 21.15), Modem (orele 9: 
11,15: 13,30: 10: 18,15: 20,45, Gră
dina Modern (ora 20.30). Grădina 
Se'ect (ora 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE, 
București (orele 9: 11,15: 13.30: 
16,15: 18 45: 21), Favorit (orele 8,45: 
11: 13,30: 16: 18,30: 21), Sta
dionul Dinamo (ora 20,30), Arene
le Romane (ora 20.15), Grădina 
București (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ , Central 
(erele 9,15: 11,30: 13,45: 1«: 18,15:
20.30) , Excelsior (orele 9: 11,15:
13,30, 16: 18.30: 21) Melodia (orele 
9, 11.15: 13,30: 16, 18,30: 20.45), Glo
ria (Obiele 9, 11.15: 13,30: 16: 18,15:
20.30) .

ORGANIZAȚIA , Grădina Festi
val (ora 20,15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA , 
Bucegi (orele 15.30: 17,45: 20). Doi
na (orele 11,15: 13,15: 15,30: 18:
20.15) , Grădina Bucegi (ora 20,30).

SĂLBĂTICIA ALBA , Timpuri 
Noi (orele 9—18 în continuare). La 
ora 20.15 program de documenta
re în premiers.

I VERONICA , înfrățirea (orele 16: 
18: 20). Cosmos (orele 15,30:
18: 20).

IPE ARIPILE VÎNTULUI î Grivi- 
ța (orele 10: 14.30: 19,15), Tomis 
(orele 9: 14: 18,30), Grâdina Tomis 
(ora 20,15).

ICIPRIAN PORUMBESCU , Flo- 
reascs (orele 15,30; 1 9), Miorița

(orele 9: 12.30; 16; 19,30).
ROND DE N OA pn,!! Buzeștl

■ (On^le9 ; 111 5 : A,30; , 6 : tZ,lJ5|
I 20,3el. Atu oora :ore1e 9: 11,1 5; 13,10:

sionează o trăsură cu cai, o 
casă țărănească...

GETA MATEI
V. RAVESCU

interpretate" (NATIONAL-ZEI- 
TUNG).

„...Tn rolul titular, al lui Ma- 
sc-InHo, Ionel Pantra a apărut 
drept un i-terprrt care dispune 
de o manieră dr cînt l—grijită 
și sigură (BASLER NACHR^TCH- 
TEN).

Artistul cent1-uă să cînte a
ceastă operă la Basrl.

C. J.

artă șl altele. Astăzi și mîine, 
aceste manifestări ver culmina 
cu programe prezentate da crle 
mai buna formații participanta 
Sînt inclusr, p^i-trr ' altele, un 
concert-spectacol al formațiilor 
muzicale alr Casei p1e-iar1lor, 
concerte dr fc-fcră și muzică 
ușoară susținuta de formațiile 
Casai dr cultură, o paradă a 
costumelor pepularr (cu pre
mierea celer mai alesr), un 
spectacol festiv, la carr partici
pă si formații invitate, dans, 
e.t.c.

ACTUALITATE 
TRA^iSMIT y

A apărut 
nr. 6 al revistei

„PROBLEME 
ECONOMICE"

Tînărul bas clujean IONEL 
PANTEA a i-trrprrtct rolul ti
tular din opera ..MasaniellQ 
furioso" dr Reinhard Keiser — 
lucrare barocă, anterioară ope
relor lui Hăndrl și Telemann — 
la opera din Basal.

Succesul avut de cîntărrțul 
român apare consemnat în cro
nicile scrise pa marginea aces
tui spectacol, din care reprodu
cem mai jos cîteva rinduri i

.... Glasul viguros al basului 
Ionel Pantra și-a etalat pe de
plin frumusețea In ariile mari

1 ' AVIZIER ' ' |
• O întreagă săptămină, dedi

cată crlei de a cincra ediții 
„Cireșar *73“, a î-mă-unch11t. 
pa cre-rlr culturale din Cisnă 
dir — Casa de cultură. Parcul 
Măgura, Cetatea Cis-ăd1earc — 
bogate și diverse manifestări 
cultural-folclorice i spectacole 
folclorica, cerale, ce-certe de 
muzică ușoară și de fc-fară, 
vrr-iscjr al uner expoziții da

• Petroliștii schelei Băicei au 
înscris în graficul întrecerii so 
c1cl1ste, care sa desfășoară în 
cinstea zilei da 23 August, reali
zări ce reprezintă mai bine da 
jumătate din angajamentul asu
mat pe întregul an. Rezultatele 
obținute pînă acum, ca și con
dițiile deosebit dr fcvercbile ca 
s-au creat prin cpIIccfnc nor
melor upitare de structură și 
lmbunătătirrc conducerii forma
țiilor de lucru, au determinat co 
IrctiVul să redime-s1eneze posi
bilitățile de depășire a planului 
pe acrst c— și să sporească an
gajamentul. Astfrl la producția 
marfă angajamentul a fest ma
jorat de la 900 000 lei la 1 800 000 
lai, la productivitatea muncii cu 
485 lri pr cap dr salariat, la ți
ței cu 10 la sută, iar la gazolli . 
-ă cu 75 la sută.

VALENTIN ANGHEL

SPORT SPORTxmttafta ar

.IW

'«D-p

parhOe_

rw SERIALUL DE ȘAH
^mn

aaac.

ATLfTSM , .Stcdie-ul „Rr-
publicii" din Capitala găzdu
iește timp de două zile întra-

Turneul interzonal de șah 
da la Leningrad sa apropir de 
-•ix-ăț S-au jucat deja 12 runda, 

-tru desemnarea caîor
Viitori candidați la titlul 

au mai rămas da dis- 
umai 5 partida I- pra- 
lupta penfru calificare

ns> foarte striniâ, șansa buna 
da a ocupa cNe trai locuri 

*. pcactăN șase jucâ"ori 
■*ii. Kareov. Byrne, La-- 
SroeAal » Hubre:?. Da’.o- 

ta că, in nsod cu to- 
rzăter. in ru-da a 12-a 

m iugoslavul Ruka- 
v-na. marele raarm wv.etie

Krcrtixii nc a izbo^.: să s^ <5a- 
tAjara tu rCsacsenu dar ciiti- 

—■ Tft! w ■ygaK

DaLj

:.-r a fă

4»tN,-S»V4>-

decide fin^ul de la Leningrad. 
Mai mult ca sigur insă că, dacă 
1.-3t^ va fi tot atit da stn-să 
ca oînă acum vom asista pro
babil. la meciuri de baraj pen
tru calificare.

• La Varna a luat sfirșit un 
turnau internațional destui de 
put^n^jc organizat da federația 
bulgară da sah. învingător a 
ieșit actualul campion bulgar 
Etmenkov cu 10 din 15 posibila. 
Rep*eMN)tcntul nostru. D. Ghiz- 
ifinia a arat o com^^t^re ine
gală. clasinidu-^ in final sub 
:xx bi. âula »ale. pe locurile 
S—11. Ia egnliwr au Soirtdonov 
p A-ananN". ea 73 oct.

• La ■ihersua. ta O! an da.
rr }or m. țaraea ^'ematioccl. 
-a ccre o serir de ju-
câtori. ce vor Mc mir la '•- 
tancoe*:■-’ br^.iiar_ După șapte 
rmda'. coriducra maralr ma^tru 
«•g-IIN-ic Ghellar cu 5 puncte, 
dcr lider va radera-? probabil 
maghurtil Szabo cu <5 (1^_ Dn 
remarcat o aici, debutul osci
lant a siviatirului Poiugcavski 
unu dintre ca: mci nedutcb1T: 
=ari maestri actuali, -ara a 
P.Năut de a do

FLORIN GHEORGHIU

SPORT SPORT

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL , Mîinr au loc î-tîl- 

nirile rrsta-tr din cadrul di
viziei naționale , U.T.A.—Um- 
vrrsitatec Ci-Iivc și Diname— 
C.F.R. Cluj, partidă ccre sa 
dispută în Ccpitclă, pa stadio
nul Dinamo, da la erc 17.30. în 
cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupri României* au Ioc ur
mătoarele î-tîlniri , azi, a 
stadionul „23 August" din Ca
pitală da la ora 17.30 , Construc
torul Gclcți î-tîl-așta pe S. C. 
Bacău. Mîine, In țară, lc Con
stanța , Petrolul — Metalul 
București : Brașov , Staauc— 
„D" Cluj , Ploiești , FC 
g^—Chimia Rm. Vi Icaa.

pa

Ar-

RUGBI , Ultima atapă a cam- 
JiO-ctUlUi a-e loc mîine. In 
Capitală «înt programata doua 
cartice , StaaHa^Precizia Saca
le. teran GLN^.raa. ora 10.30 și 
Vulcan—Politehnica Iași, i?ra- 
Vulcan, era 10. Tn țară i C.S.M. 
Suceava—GfIvIIc Roșie. Uni- 
varsitc^ac Timișoara — Sportul 
Studențesc. Rulmentul Birlad— 
Gloria si Șiii-țc Petroșani—Fa
rul.

cerile calei de a deua etapr a 
campionatului republican pa 
echipa. Concursul începe azi, 
la era 16 și mîine, de la era 
9,30, cu participarea a 9 echi
pa , Dinamo. C.A.U., Steaua, 
Rapid, Metalul, și selecționate
le județelor ArgNș, Cluj, Bra
șov, Timiș.

HALTERE , Azi în sala Giu- 
lești, de la era 17, are lec o în
trecere triunghiulară cu parti- 
cipcrrc echipelor T.S.K.A.- 
Olosces a, Legic-Vcrșev1a și 
Stacuc București. Printre hal
terofili figurează numeroși re
cordmani și campioni din țările 
raspactive. Din echipa Steaua 
nu ver lipsi campionii din a- 
crst a-, F. Balaș. Dinică Sta-, 
Roșu V ictor și alții.

POI.O , Derbiul seriri I a 
diviziei naționale di-trr Dina
mo și Rapid arr loc duminică, 
în Capitală, de la era 11, la 
Ștrandul Tineretului. Azi, dr la 
ora 15. are loc partida din se
ria a Il-a dintrr C.S. Șcelar și 
Olimpia Oradea.

pștira că — 
mttr*retacnă Mii 

4a bănc rrk a*irt“ «La
ftnarnra mwical ^năc. • fm
— sLle de fUONv. din
K-^anaa • perfectă interpretă 
c cănteceJor iadîea**. siateu- 
xeazâ ia această frază -Kuwait 
Timas” opiniila sale. Iar -Thr 
I-dicn Express", ca sâ ne oprim 
aici cu citatele, conchidea in- 
tr-u- articol. -Seducția iaaun- 
cii indiana”. „Naarghita din
România asta o onoare unică 
pentru muzica -oastră de ia • 
cintâreața unică".

Ci-tă și dansează, joacă in 
filme fără sâ fie dublată. A 
avut ambiția, după propria-i 
măntun1s1nr, să raalizaze un lu
cru considerat imposibil da 
mulți și a reușit— imposibiluL 

Pe-tru cîteva zila Naarghita 
a revr-it acasă.

— Am vrul na m-ărturisNștr 
ea. să fie cunoscută românca și 
nu Naarghita. Să contribui la 
cunoastaraa României pe tot 
pămi-tul pe care-l cutnrirr. 
Plecările mă fac sâ iubasc 
mai mult țan.

— Ce -e Iâs^ți în țară în 
ceastâ ședere la București ?

— Un disc L.P. cu 16 madc

„Arta 6

MARȘ , Competiția interna
țională „Circuitul dr marș 
P.T.T." are loc mîine în Capi
tală. La proba de 20 km par
ticipă mărșăluitori din U.R.S.S., 
Crheslevacia, Pelenia, Ungaria, 
Bulgaria, Grecia, Italia și 
România. Plec-arra are loc la 
8.30 In fața Palatului Telefoa
nelor.

POZIȚIA 4 Albul la mutare

I HI â
< 1 1

i S i
i
ft ' A

â ' ft
'■ ââi

fi

Albul a obținut o copleși
toare poziția dr atac, in carr 
decizia vine rapid, negrul 
capitulând după numai doua 
mutări, din cauza pierderilor 
materiale. Care sînt cale două 
mutări ?

POZIȚIA (OMROL

CICLISM ! Continuă întrece
rile din cadrul celei de-a 
XVIII-a ediții a cursai cicliste 
„Cupa Voința". Azi arr loc eta
pa Bacău — Tg. Ocna — Bacău 
(176 km.), iar mîina o cursă pa 
un circuit de 60 km. pr străzi
le erașului Bacău,

MOTO , Mîine la Reșița arr 
loc etapa a Il-a a campionatului 
republican da vitază pa șosea.

OINĂ , La Cîmpina, continuă 
astăzi și mîinr finalele „Cupri 
U.G.S.R.-, competiție de mare 
amploare la care participă 16 
echipa din întreaga țară.

a-

fi

r0.40; 18: 20,15), Grădina Aurora 
(ora 20.30). Grădi-a Buzeștl (ora 
20.15) .

ADIO ARME , Fenantan1 (orale 
10: 16).

HOMOLKA ȘI PORTOFELUL , 
rrrr-tari (onă 19).

AGEA PISICA BLESTEMATA , 
Dacia (orela 8.30: 10.45: r3.r5: 
15,4^: 18.r5: 20,45), Giulești (orrle 
10.30; 18: 20,300.

GEAȚA , Pccea (orala 16: 2«'.
CE SE INTÎMPLA, DOCTORE ? , 

Unirec (orela r0J^: 19, 20,30). Gră
dina Unirea (ora 20,15).

O ZI MAI LUNGA DECIT UN 
AN , Moșilor (orale 15,30: 13:
20.15) .

GÎND LEGENDELE MOR , Lira 
(erele 15,30: 18: 20,15), Arta (orela 
10,30: 18: 20.r0), Grâdi-c Lira (ora 
20.301 Grădina Artc (era 20.30).

CU MTUNILE CURATE , Gotro- 
crni (orele 15,30, 18).

GLASA MUNCITOARE MERGE 
TN PARADIS 1 Cotroceni (ora
20.15) .

COPIII CĂPITANULUI GRANT , 
Volga (errle 9, 1r,ro: 13,30: 16, 
10,15: 20,30). Flcmurc (erele 9: 
11.15 o -3.eo; *

O FLOARE .
NARI , Drumul Sării (orele 
19).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE > 
gas1 (errle 10.30: r8: 20.15).

SOLARIS » Viitorul '
19).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELTT , 
Popular (orele 15.30, “•

ATCT ZORTLE SÎNT 
LINIȘTITE , 
15,30, 19).
2(^.1^').

DRUMUL SPRE VEST t
(erele 10.30: 18; 20 15).

OMUL NU E STNGUR 1 
renpla 10.30; 18, 20 15).EU .... ----- ----....
BEȘTI 
(erele 10.30: 18: 20.10).

DOMNULUI
DRAGOSTE: 
(era 20,30).

TREI copn MINUNE (orele 101 
K, 14). TRUBADURII DIAVOLU
LUI 9 ra 16.» STAN ȘI BRAN 
STUDENT LA OXFORD — orela 
16.^1 22 3:,;, Cinemateca „Union “.

slMBATA, 23 IUNIE 1973

13,30: 
Flamura (erele 

16; 18 15 , 20,30).
■ ȘI DOI GRĂDT- 

. .................15,310,

Operc Română , TURANDOT — 
ora 1139: Teatrul de Operetă , LA 
CALUL BĂLAN — ora 19,30: Tea
tru! National ,1. L. Ccrcgicle" 
(Sala Comedia) , TRAVESTI — 
era 20: (Sala Studio) , IADUL și 
PASAREA — ora 20, Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulc-drc" (Schitu Mă- 
gurranu) ANUNȚUL LA MICA 
PUBLICITATE — orc 20: (Sala 
Studio) , PUTEREA ȘI ADEVĂ
RUL — orc 20: Teatrul Evreiesc 
de Stat • MATH AN ÎNȚELEPTUL 
— era 19,38, Ansamblul „Rapsodia 
Remână" , MELEAGURI FERME
CATE — orc 18,e0; Circul „Glo
bus- , ARENA '73 (Spectacol in- 
trrnaționcl) — ora 19,30.

DUMINICA, 24 IUNIE 1973
Crfn-

(orele 15,30:

19). 
DIN 

VUc- (orrle 
Grădina Vita-

NOU
10,3n:
(ora

Munca

Raheva

VOR-NU VAD. TU NU 
EL NU AUDE , Progresul

PROFESOR CU 
Grădina Moșilor

Oprra Română , RĂPIREA DIN 
SERAI — ora n, STUDIO DE BA
LET 
rată , 
10,30:

orc 19.eo: Trctrul de Ope- 
MY FAIR LADY — ora 

La CALUL BĂLAN — orc 
19.30: Teatru] „Națio-cl „I. L.
Gcragiale" (Sala Comedia) o TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
erc 10,30: SĂ NU-TI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA — orc 15.301 
DULCEA PASARE A TINEREȚII 
— ora 20; (Sala Studio) , DESPRE 
UNF.LE LIPSURI NEAJUNSURI 
SI DEFICIENȚE ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — erc 20; Teatrul 
„Lucia Sturdzc Bulcndrc" (Schitu 
Măgurec-u) , JOC DE PISTCT — 
orc 20, (Salc Saudie) , PUTEREA 
ȘI ADEVĂRUL — era 20: Tea-

Alb , R<1, De5, Tel, Td6, 
Nb2. Nb3. pp. al b4, e3. f2, 
<2. h4, (12 pirsa).

Nrgru : Rh8, Da7. Ta8, Tr8. 
N_cS, Cd8. pp a6. b5, e6, K. 
gî, bî. (IZ piese).

Soluția poziției nr
Poziția nr. 3 i-terve-ită In partida Peteres — Krotki, Boston 

19« 1. se rezolvă prin următoarea combi-cție dr 5 mutări , 
I. Tel — a8 — ! Dd« x e8 : 2. Dg6 X — Nd5 — U : 3. Df6 X h8 
— X.. Rfg — Bl ; 4. Tal — rl -f-NH — e6 :' 5. Tel X «6 4- ! și albul 
cîștigă dcmc și pcrtidc.

3

23.00 Fotbal , U.R.S.S. — Brazilia 
(î-registrcrr de la Moscova).
PROGRAMUL II

trul Evreiesc dr Stat; UN MAZEL- 
TOV... PE PLACUL TUTUROR — 
era 1913^: Circul ,,Glebus" , ARE
NA '73 (Sprctacel 1-ter-aț1oncl) — 
orrla 16 și 19,30.

S1MBĂTA, 23 IUNIE 1973

18.00 Agenda. 16,10 Film serial 
„Dakuri**. Episodul „Judy și pu
iul dr elefant" (II). 16.35 Armenii 
intime. 17.15 Azi și mîinr. Emisiu
ne dr informație culturală la zi. 
17,25 Reporterii neștri prste hota
re. 17,50 Istoria filmului sonor , 
„Zboară . cecerii". Emisiune dedi
cată școlii sovietice de după anii

DUMINICA, 24 IUNIE 1973
PROGRAMUL I

PROGRAMUL I
9.00 Curs dr limbă germană. 

Lecția a 59-a. 9.30 A fost odată ca 
niciodată... ,.Flecrea da piatră" 
(II). 10.00 Telex. 10.05 Avanpremie
ră. 10,10 Ansambluri folclorice , 
Ansamblul „Rapsodic Bucr’ilor". 
10.40 Da verbă cu gespedinela. 
11.00 Liră lingă stemc țării — a- 
misiune dr versuri. 11.10 Arc peste 
timp , ,.Undr apele sr întrrc cu 
focul". 11,30 Intermezzo coregrafic 
cu Ilrc-c Iliescu și Marinei Ște- 
fănescu. 11,45 Roma- feileten „Fe
meia ir. a]b“. Episodul IV. 12.35 
Cărți și idri. 13,00 Telejurnal. 16.00 
Telex. 16,05 Cunoașteți legîie ? Ro
lul și contribuția juriștilor în cu
noașterea și explicarea legilor. 16.20 
Barzi si rapsozi , Anghellnc Savu 
d.n cemu-c Bîlcc. jud. Suceava. 
10,30 Emisiune în limbc germană. 
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Specta
col organizat la Tg. Mureș. 19.00 
Medalion „Ștefan Ludwig Roth". 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Cîntecul săptămînii , „Mine
rul și cerul". 20,05 52 de i-ițiativr 
în 52 de săptămîni. 20.15 Tele-e-- 
ciclopedia. 20.55 Publicitate. 21.00 
Film serial ..Manix". 21.50 Parada 
vedetelor , Mirrille Mathieu, Tom 
Jo-rs. Radmila Karaklaui. Gianni 
Mercndi. Marie Laferet. 22.10 Ima
gini din Luxemburg. 22.33 Telejur
nal. 22,30 Caleidoscopul operetei.

8.00 Bu-ă dimi-eața ! 8,20 cic-
vatrle roșii. 9.15 Film sarici. Dak- 
tari. 9.40 Viața satului. Da luni 
pînă duminică. 10,40 Emisiune în 
limbc maghiară. 12.30 Da strajă 
pctriei. 13,00 Album duminical. 16,40 
Film serici pe-tru tinrnrt. Tunelul 
timpului. Episodul XII — Alama. 
17.30 Fotbal , Dincmo — C.F.R. 
Cluj și U.T.A. — Universitatea 
Graieva. Transmisiuni directe și 
altrn-aiive de Ic București și A
rad. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tr-
le.lunnal. Săptămî-a politică in- 
ter-ă și internațională în imagini. 
20.10 Grenică Ic o a-ivrrsarr. 20.35 
Fi]m artistic. Vikingii. 22,35 Tele
jurnal. Sport.
PROGRAMUL II

11,00—13,00 Ce-certul Orchestrei 
Simfonice a Filarmonicii „Grergr 
Enescu". Simfonia nr. 92 dr Haydn 
și Simfonia a VIH-a de Bruckner. 
20,10 Avanpremieră. 20,15 Eroi în
drăgiți de cepii. Interpretează Mi- 
haNla Isircte și Iurir Daria. 20.45 
Cîntece de pe Semeș cu Maria Bu- 
tcciu. 21.00 Program de circ. 21,15 
Telex tehnico-științific. 21,30 Emi
siune de varietăți. Un cuplu pe 
adresa dv.

GABRIEL FLOREA

FINALA TURNEULUI 
i-trr-aționcl de tenis dr la 
„Queens Club" din Londra 
se va disputa î-tre jucătorul 
român Ilie Năstcse și engle
zul Robert Tayler.

In semifinale, Ilie Năstasr 
l-c î-vins cu 6—8, 9—7, 7—5 
pe campionul, sovietic Alek
sandr Metrrveli, iar Tayler 
l-a î-trecut cu 7—5, 6—3 pe 
custrclic-ul Owen Davidsen.

Semifinalele prebri de 
simplu frmri s-au încheiat 
cu următoarele rezultate , 
Olga Morezova (U.R.S.S.)— 
Valeria Ziengenfuss (S.U.A.) 
6—2, 6—3 : Evon-e Geela- 
geng (Australia) — Julir 
Heldman (S.U.A.) 6—2. 6—0.

• FEDERAȚIA INTERNA
ȚIONALA “ 
(F.I.F.A.) 
lista crler . 
ccre se va alcătui echipa Eu
ropei pe-tru mrciul cu selec
ționata Amrricii de Sud. 
După cum sr știr, acrst meci 
sr va disputa la 31 octombrie 
la Barcelonă, cu ecazia fes
tivităților prilejuite de Ziua 
me-dială a fotbalului. Iată 
-umele celer 16 jucători , 
Viktor (Cehoslovacia), Jenn
ings (Irlc-da dr Nord), 
Stefanevici (Iugoslavia), Fc- 
chetti (Italia), Moorc (An
glia), Krel (Olanda), Nrtzer 
(R. F. Germanic), Keita 
(Franța), Eusrbio (Portuga
lia), Cruyff (Olanda), Lubcn- 
ski (Polonia), Riva (Italia), 
Pirri (Spania). Gallrgo (Spa
nia), Beckenbauer (R. F. 
Germanic) și Edstreem (Sue
dia).

• TRAGEREA LA SORȚI 
a meciurilor primului tur din 
cadrul competițiilor europe
ne i-tercluburi dr fetbal 
(„C.C.E.", „Cupa Cupelor" și 
„Cupa U.E.F.A.") — ediția 
1973—1974 va cvea loc la 
Ber-a in ziua de miercuri 
11 iulie.

Pe de cltă parte, U.E.F.A. 
a comunicat că viitorul con
gres cl acestui for își va 
desfășura lucrările la 22 mai 
1974, la Edinburg.

DE FOTBAL 
a daț publicității 

16 jucători din
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Realitățile vieții internaționale relevă 
cheia de boltă a construirii unui trainic edificiu 
rității europene o constituie statornicirea 
intre statele continentului nostru, 
stiimă.și respect reciproc, prietenie 
locul scindării Europei in grupări 
nit, de asemenea, absolut evident

cu pregnanță că 
........ al secu- 

unor relații nm 
relații de încredere 

și colaborare, care să ia 
militare opuse. A deve- 
că asemenea relații tre

buie să se bazeze, la rindul lor, pe o seama de princip* e 
fundamentale ale eticii și dreptului internațional care sâ 
fie respectate de toate statele și față de '

Este unanim apreciat și recunoscut faptul 
țial al reuniunii multilaterale pregătitoare 
l-au reprezentat preocuparea și eforturile 
succes pentru formularea principiilor, a 
„cod de norme" care să guverneze relațiile dintre statei - 
continentului nostru. E încurajator și semnificativ că par

* ’ ~ ‘ a reprezentanților
au reușit *ă crlsta- 
perseverentă, desfă- 

reciproc —

ticipanții la cea mai largă reuniune 
statelor europene cunoscută în istorie 
lizeze — printr-o Activitate colectivă, . 
șiirată în coordonatele egalității și respectului 
un șir de principii esențiale ce trebuie să fie așezate la te
melia relațiilor dintre toate statele Europei.

în documentul final adoptat în unanimitate, prin con
sens, la reuniunea pregătitoare, se reflectă concepția că 
securitatea poate fi înfăptuită nu prin angajamentele mi
litare și prin înarmări, nu prin permanentizarea blocurilor 
militare care divid continentului nostru, ci prin statorni
cirea trainică a unui sistem nou de relații intre state ba
zate pe „acele principii fundamentale pe care fiecare stat 
participant trebuie șă le respecte și sâ le aplice in rela
țiile sale cu toate celelalte stale participante, independeri 
tic sistemele lor politice, economice sau sociale, pen'ru a 
asigura pacea și securitatea tuturor statelor participante* 
în ..decalogul de norme** cuprins în documentul care 
sta la baza lucrărilor conferinței general-europene 
uf lat consacrarea asemenea principii fundamentale 
egalitatea suverană și respectarea drepturilor inerente su- 
u'ranității, nerecurgerea la amenințarea sau la folosirea 
forței, integritatea teritorială a statelor și inviolabilitatea 
frontierelor, neintervenția in treburile interne, egalitatea 
in drepturi a popoarelor și dreptul acestora de a dispun e 
de ele însele, cooperarea între state, reglementarea pașnică 
a diferendelor. întreg ansamblul de norme înscrise in 
cumentul reuniunii do la Helsinki reliefează odată mai 
mult, in esență, realitatea că temelia temeliilor unei reale 
securități și a unei rodnice cooperări europene o consti
tuie consfințirea și respectarea strictă a dreptului sacru a! 
fiecărui popor de pe continent de a fi stăpln deplin pe 
soarta sa. dc a-și făuri nestingherit destinul potrivit voinței 
sale suverane. Desigur, elaborarea și simpla recunoaștere a 
normelor de conduită în relnțiile dintre statele europene 
nu sînt suficiente pentru a putea reprezenta un factor efi
cient de statornicire a unei trainice securități și cooperări 
pe continent. De la recunoaștere trebuie să se treacă la ri
guroasa aplicare a acestor principii. Se impune un angaja
ment solemn al tuturor statelor in sensul respectării depli
ne a fiecăruia dintre principiile esențiale. Este, fără indo 
ială, salutar unanimul consens realizat la Helsinki și in 
această chestiune dc importanță deosebită. „Principiile
enunțate — se stipulează in documentul final al reuniunii 
pregătitoare — vor trebui încoiporate intr-un document d . - 
formă corespunzătoare care va fi supus spre adoptare con
ferinței. Acest document va trebui sâ cuprindă dorința sta
telor participante de a respecta și aplica principiile in mod 
egal și fără rezervă, in toate aspectele relațiilor lor recipro
ce și ale cooperării lor. pentru a asigura tuturor statelor 
participante avantajele ce decurg din aplicarea acestor prin
cipii de către toți*.

Fste pentru opinia publică din țara noastră un motiv de 
mare satisfacție faptul că in documentul care va sta la baza 
conferinței general-europene se află încorporate idei M prin
cipii fundamentale promovate cu consecvență de România 
in politica ei externă. In „decalogul" normelor relațiilor din
tre statele europene care și-a aflat cooperarea la Helsinki 
regăsim principiile înscrise în numeroase documente t ac;ti
ne, in Declarațiile solemne semnate de România cu alte >!■- 
te din Europa și din alte continente. Declarații a căror esen
ță constă tocmai in angajamentul solemn asumat de a res
pecta integral aceste principii recunoscute.

„Dorini — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca lucră 
rile conferinței să ducă la afirmarea puternică a principi- - 
lor noi în relațiile dintre state : respectul independeniă m 
suveranității naționale, egalitatea în drepturi. axantajal 
:eeiprne. Numai afirmarea și înfăptuirea acestor principii 
vor da garanția instaurării unor relații noi intre statele mB- 
tlnentulul. Este necesar să se adopte de către toate tării? 
hotărirea solemnă dc a renunța la folosirea forței sau I a 
amenințarea cu forța in relațiile dintre state, de a s« fac* 
totul pentru soluționarea problemelor care se pot L i jntre 
stale, pe cale pașnică, prin tratative. Trebuie găsite căile 
necesare pentru a crea garanția că fiecare popor se va pu
tea dezvolta în libertate, că-ri a a putea făuri viața așa csr 
o dorește, fără nici un amestec din afară-

Statuarea la conferința gencral-europeanâ a „decalogului 
dc normi^" cristalizat la reuniunea pregătitoare, precum și 
asumarea angajamentului tuturor statelor de a le respects 
neabătut, integral, in relațiile reciproce prezintă premisa 
principală a securității si cooperării europene. Opinia pu
blică din țara noastră. împreună cu toate popoarele continen
tului nostru. își exprimă năzuința ca apropiata Conferință a 
securității si cooperării europene să promoveze statoBucerea 
unor noi relații de încredere, stimă și respect reciproc Mi
tre statele continentului nostru, sâ contribuie substantial la 
transformarea Europei — atit de încercată in trecut de răz
boaie si învrăjbire — intr-un continent al picii, 
și cooperării, in interesul tuturor europenilor, 
in lume.

securității 
al păcii

• Examinînd cererile adre
sate anterior secretarului gene
ral al O.N.U. de către guvernele 
R.D. Germane și R.F. Germa
nia. Consiliul de Securitate a 
hotărit în unanimitate. Ia 22 
iunie, să recomande Adunării 
Generale admiterea celor două- 
state germane în Organizația 
Națiunilor Unite. Hotărirea 
Consiliului a fost adoptată la 
propunerea Comitetului său 
pentru admiterea de noi state 
membre in O.N.U., care a reco
mandat. in două paragrafe dis
tincte și in ordine alfabetică, 
primirea R.D. Germane și 
Germania în organizație.

• Amerlzlnd cu succes, 
neri, la ora 15 și 50 minute 
Bucureștiului). echipajul . 
tult din astronauții 
Conrad, Paul Weitz și Joseph 
Kerwin a încheiat prima etapă 
a programului de cercetări din 
cadrul misiunii ,,Skylab“ — așa- 
numitul „Laborator al cerului". 
Primii pași făcuți de cei tr^e^i 
astronauțl pe puntea portavio
nului „Ticonderoga", care i-a 
recuperat în estul Oceanului 
Pacific, la o distanță de circa 
1 300 kilometri sud-vest de San 
Diego (California), i-au arătat 
pe aceștia într-o bună condiție 
fizică, după o activitate de 28 
de zile în stare de impondera
bilitate.

în capitala Tunisiei a f*st 
dat publicității un ^muni- 
cat comun cu privire la re
zultatele c^Bvorh^rl^nr dintre 
delegația comisiei perma
nente a Comitetului inter
național pentru pregătirea 
Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților de 
la Berlin si condu^rea Co
mitetului de pregătire a 
festivalului pana/rican al ti
neretului. care urmează »* 
aibă loc la Tunis.

In comunicat se arată. is--1 
tre altele, că cele două ea- 
mitete pregătitoare au con
venit să colaboreze iradea- I 
proape și să-și coordoneze- I 
acțiunile in vederea reușitei 
festivalurilor de la Berlin si 
Tunis (festivalul de la Tu- |
nis va avea loc intre 15 si | 
22 iulie, iar cel de la Berlin 
în perioada 28 iulie—5 au
gust). Comitetul pregătitor 
al festivalului de la Berlin 
a invitat un număr de circa 
800 de tineri africani la 
festivalul mondial al tine
retului din capitala- R.D. 
Germane.

Convorbirile sovieto - 
americane la nivel înalt

Joi. Ia Camp David, au continuat convorbirile soa ieto-ameri- 
cane la nivel inalt. Agenția TASS informează că in cursul cob- 
vorbirilor desfășurate intr-o atmosferă de lucru, constructivi, au 
fost examinate o serie de probleme importante ale situației in
ternaționale actuale.

în aceeași zi. la Casa Albă a 
avut Ioc ceremonia semnării, de 
către Leonid Brejnev și Richard 
Nixon, a unui Acord sovieto- 
american cu pri 
rea tehniro-știi 
niul folosirii ener giei atomice 
in sconuri pașnice, precum și a 
unui document intitula t „Prin
cipiile de bază ale tratativelor 
privind limitarea in continuare 
a armamentelor strategice ofei- 
•VR*.

Acordul cu privire la colabo
rarea tehnico-științifică in do
meniul folosirii energici atomice 
in ^copuri pașnice prevede că a- 
eea—ă colaborare va fi înfăp
tuită pe baza avantajului reci
proc și a egalității. Ea se va con
centra asupra a trei domenii 
principale : dirijarea sintezei
termonucleare, in vederea reali
zării. in ultimă inste ,5. a unor 
prototipuri și reactoa. e termo
nucleare pornind de la cercetări 
teoretice și pini la folosirea in
dustrială ; react^re-multiplica- 
toare cu neutroni rapizi : cerce
tarea proprietăților fundamenta
le ale materiei.

Acordul prevede organizarea 
unor cercetări comune teoretice 
si experimentale. în special in 
domeniul fizicii energiilor înal
te. medii și joase prin folosirea 
secele^stnarelnr, utilajelor pen
tru prelucrarea datelor experi
mentale și a altor instalații de 
^re dispun cele două țâri.

Tn legătură cu formele de rea
lizare a acestej en!ahnrarl, acor
dul menționează, intre altele, 
crearea de grupuri de lucru al
cătuite din oameni de știința ș. 
ingineri pentru elaborarea <: în
făptuirea proieetelor comune,e- 
abonarea in comun de instala - 

și utilaje experimentale, e- 
uarea dc c^B^-ultări, semina- 
șt consfătuiri de leere.

schimbul de modele de i-nstâsa- 
etilaie și materiale de cons- 

ețle. schimburi de oameni de 
nță și specialiști, de informa

ții tehnice șt științifice și aîtele- 
Pentru îndeplinirea acordului 
care a intrat in vigoare m mo
mentul «emBărli- va fi constitui
tă o comisie mixta sovieio- 
smerlcsBâ care se va intrunîa- 
nual.

Documentul referitor la pris- 
ci pi i le de bază ale trataliveior 
pentru limitarea in conținuarea 
armamentelor strategice 
ve enunță șapte principii in con
formitate cu care urmează sâ se 
desfășoare tratativele q.late^le 
in această problemă. Părțue vor 
continua convorbirile active cu 
scopul de a elabora un aco^ 
pe rmaBent rtfen.'^r la B-hssn 
mai complete de limitare ai 
mamentelor stra tegic* o5hbb- 
ve. precum și Ia reducerea taf 
intr-o fază ulterioară. In decurs 
de un an. părțile vor depune e
forturi serioase pentru elabora
rea prevederilor unui aseramaa 
acord permanent care sâ poată 
ti semnal in 1974.

Noîle acord uri in acest dome
niu se vpt baza r*-* priocapstie 
doamentelor senteto-amen. rafie 
din mai 1972 r. din iuaae 1F3. 
Părțile se vor călăuz: xn spe-

l 2-T-a pTioeiptui rt-a-Mi•*<- 
__ ifiterese^or serantățu e^rir a 
lartenerului gî recuaoaster.. fap- 
uluj că teotativete de a obciue 

o««a9a|e Mbiowrter. d^ect sau 
Mod j ocs. ar L cu
aUrxea rriMn T 4o pace in- 

U e l R 5 A m SX A-
Limitării*- opv» or.ssw e- 

Jor «rateg. * ro se pot re-
i atit Ia 1 
șa la pit

După semnarea celor două 
document-e. Leonid Brejnev a o
ferit la ambasada U.R.S.S. din 
Wash n.gton, un dineu in onoa
rea președintelui R chard Nixon, 
In toastul rostit cu ac-est prilej, 
L. Bre jnev și-a exprimat satis
facția in legătură cu faptul că. 
prin eforturi comune, s-a izbutit 
sâ se facă un nou pas înainte in
tr-o probl~ă de imp^^tarnă vi
tala și in același timp complexă, 
cum este rea a limitării arma
mentelor strategice ale U.R S.S. 
și tr continuare, vorbito
rul s-a referit la celelalte- acar* 
du:* și convenții ;neheia:e in 
timpul vizitei sale, re^^ind că 
toate acestea vor conferi rela
țiilor sovieto-ameri-cane un ca
racter mai amplu și mai stabi:. 
In același timp. Leonid Breir*.ev 
a arătat că in raporturile celor 
două țări mai există încă destu
le probleme nerezolvate sau ne
rezolvate in întregime, atit in 
sfera limitării armamentelor 
strategice, cit și in domen-ul co- 
mercial-^o^^i^. EI i-a adre- 
satt apoi președintelui Nixon — 
in numele Prezidiului Sovietului 
Suprem și al guvernului U R-S-S. 
— invitația de a face o vizită o- 
ficialâ in Uniunea Sovietică f® 
1974.

Ră5punziBdi preșetLntele R. r- 
hard Nixon a declarat eă con
vorbirile pe care le-a a ■-,*■- 
19T2 și acum cu Leonid Brejnev 
au dus la p mai bună i ’ 
a diverg^^tel^ 
întărit hotărirea 
Iilor de a le din - 
țin de a le rezol 
frunzare.

In continuare. preș^dfc :ele 
S V A. a arătat că ia ruto» ■eie 
intilrnri cu Leoc.d Bre-nev. d-B 
1974. v> căuta sâ- tirme con
vorbirile in speritsl de acuta, 
astfel ra șc ele sâ ducă la re
zultate concrete sc «a atingerea 
țelului propus — nu numa de 
a imbuBâtâ^ reMCflb «Barvea- 
no-son^^^ dar r de a iS-î-^ra 
pare-a In lusMa întreacă respec- 
tind drepurCe tetiarae țărilor 
mari gt ntn.

Agent-a TASS 
fatoasa Sc- etică 
Unde ale Anerida 
vineri. ut. acord pe 
limitat cn privire U preîntim- 
pinarea unui- rizbai uarinz
care ineă î* ▼'Igoure ia »o- 
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cii Populare Co 
o ampuă manifestare 
la . ‘ ‘
lumii, organizata cu 
owitiMtlcltr dm Brazzaville. 
La tr»*hita£e au părunsat Ce- 
«ar-M< poIo-Dadet. secretar al 
CC »1 Partidului Ccngolex ai 
Muncii, alte ofieiahtă 
leze. membri ai 
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numeros

PatiLocul reze* României 
— «taăod de fotografii artistice, 
publicații etr — intitulat „Prie
tenie-. înfățișează, in 
dere. un mare panou 
ten tir. d o convorbire 
r<ea«.Ă presedint
stlbrtni 4c
Art?-14! > <0?
Ceauaeoru. 
siliului de
Populare 
N'Gouabî. Pavilionul a fost vi
zionat de un numeros public.

Președintele P.C. Italian, 
varășul Luigi Longo, l-a primit 
•. Ir.erl la prînz, la sediul Corni 
tetului Central al P.C.I., pe to- 
• crasul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. aflat în Italia cu ocazia 
festivalului național al ziarului 
... U -eta". la care România 
participă în calitate de invitată 
ce onoare.

îr. timpul convorhirii care a 
sa ut Ioc cu acest prilej și care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
ca’dă, tovărășească , tovarășul 
Cornel Burtică a adresat tova
rășului Luigi Longo un salut 
cordial și cele mai bune urări 
c* -ânătate din partea secreta
rului general al P.C.R., tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Evocînd cu multă căldură re 
ccr.ta intilnire pe care a avut-n 
ca secretarul general al P.C.R., 
cu ocazia vizitei oficiale în Ita* 
lia, președintele P.C.I. a trans
mis. U rindul său, urări de să
nătate și de succes tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în rodnica sa 
activitate de conducător al partl- 
Gul-i și statului român.

La intilnire a fost prezent 
Iacob Ionașcu. ambasadorul 
României, la Roma.

Tovarășul Cornel Burtică s-a 
intiimt cu tovarășul Giancarlo 
Pajetta. membru al Direcțiunii 
și al Biroul-ii Politic al P.C.I. 
Convorbirea ce a avut loc cu 
acest orile,' s-a desfășurat in
tr-o aernosterâ cordială, tovără
șească.

în curau] după-amieziî de vi
neri. Warâsul Cornel Burtică 
s-a intllnî: c-u Mario Zagari, 
membru al Dire-țiunii Partidu
lui Socialist llaiiam. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire, 
esre s-a ’ *' *
tnOîferă

sosit 
parte 
ziarului 

. tova- 
membru 

i execj-
1 P.C.R.
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In preajma vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
in R. F. Germania

Mare expoziție industrială 
românească

Sub numele „România salută 
IIamburgul*, la 22 iunie s-a des
chis, la Hamburg, o mare expo
ziție industrială românească — 
manifestare ce se înscrie la loc 
de frunte în ansamblul prezen
telor românești în Republica 
I ederală Germania, in preajma 
vizitei, în această țară, a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Expoziția prezintă 
produse ale principalelor ra
muri ale industriei românești — 
mașlnl-unelte, mașini pentru 
industria construcțiilor, insta
lații pentru prospectarea și ex
ploatarea petrolului, mașini și 
unelte agricole, motoare de di
verse tipuri, automobile precum 
și bunuri de consum — aparate 
de radio și televizoare. frigi
dere, încălțăminte, mobilă și 
produse ale industriei alimen
tare.

Exponatele românești ocupă o 
suprafață totală de 7 200 metri 
pătrati.

La ceremonia de deschidere a 
expoziției au fost prezenți mi
nistrul federal al transporturi
lor, Lauritz Lauritzen, președin
tele Senatului orașului Ham
burg. Peter Schultz, precum și 
alte nflelali:ățl locale. A fost de 
față ministrul român al indus
triei chimice, Mihail Florescu.

Luind cuvintul, președintele 
Senatului, Peter Schultz, a ex-

la Hamburg
primat speranța că apropiata 
vizită a președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușesee. va aduce o contribu
ție importantă la dezvoltarea 
bunelor relații existente și la 
lărgirea lor.

In cuvintul său, directorul 
Societății de tirguri și expoziții 
din Hamburg, Hoerenz Hans 
Joachim, a elogiat nivelul teh
nic ridicat al exponatelor româ
nești. El a subliniat faptul '•ă 
I-amburgul, prin întreprinderile 
sale, este un important partener 
comercial al României — reve- 
nindu-i circa 20 la sută din vo
lumul total al comerțului româ- 
nn-vest-german, „Această expo
ziție — a spus el — este de na
tură să stimuleze dezvoltarea, 
în continuare, a schimburilor 
comerciale dintre nrașel■laBd 
Hamburg și România".

încă din primele ore după 
deschidere, expoziția româneas
că a atras un mare număr de 
vizitatori.

în cadrul expoziției — care 
va rămîne deschisă pînă la 1 
iulie — vor avea loc conferințe 
cu caracter tehnic, proiecții de 
filme documentare și de popu
larizare a realizărilor tării noas
tre în diverse domenii de acti
vitate, precum și parade ale 
modei românești, enBeurseri cu 
premii pe tema „Cunoașteți 
România ?“

Die Welt: Vi^îlta

va stimata 
cooperarea 
dintre cete 
două state

Ziarul „Die Welt“ din 22 iu
nie, publică la rubrica repor
taje un articol semnat de Heinz 
Schewe, consacrat țării noas
tre. După ce face o prezentare 
generală a planurilor de dez
voltare a economiei românești 
în viitorii 15 ani, pe baza prog
nozelor oficiale publicate în 
țara noastră, autorul articolului 
apreciază că România va 
continua să se dezvolte în 
această perioadă în același ritm 
rapid de astăzi. Sînt relevate 
relațiile bune de cooperare între 
România și R. F. Germania, 
care se desfășoară în condiții 
reciproc avantajoase. In înche
ierea articolului, Heinz Schewe 
consideră că apropiata vizită a 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușesee, în R. F. Germania 
va da noi stimuli ^wperării 
economice și în alte domenii 
dintre cele două state.

„Nutrim convingerea că vizita

zona piMwlor. a holdelor și a viilor, scăldate de apele* rin- 
I«i Abette. Este regiunea livezilor nesfîrșlte și a morilor de 
apă si. mai ales, a trandafirilor. Pinâ acum cinci — <ase 
decanii. Luxemburgul era cunoscut îndeosebi prin ținu] și 
butașii lei de trandafiri. De îndată, insă, ce s-a descoperit 
că Herul iese la suprafața pămiBtuluii tăietorii de lemne și 
•gncaltorii au devenit oțelari și turnători. Azi. furnalele și 
oțelâriile din Valea Alzeite fac din Luxemburg al cincilea 
centra siderurgic al Europei. Anual se obțin 5.5 milion» 
tone de oțel, ceea ce înseamnă 16 tone pe cap de locuitor. 
>.derurgia constituie 70 la sută din exporturile țării și fo
losește circa jumătate din totalul forței de muncă ocupată 
in industrie. Paralel, au luat ființă și s-au dezvoltat indus
tria constructoare de mașini, chimică, a materialelor de 
en■ttrueție. pielăriei, textilelor etc., pentru ca treptat struc
tura economică să fie diversificată.

Forma de guvernâmint in Luxemburg este monarhia con
stituțională ereditară. Șeful statului. Marele Duce Jean al 
Luxemburgului numește pc cei 21 dc membri ai Consiliului 
de Stat a doua cameră a parlamentului), dispune de unele 
prerogative judiciare și poate interveni in problemele legis
lative. Guvernul actual este condus de premierul Pierre 
Werner <i este o coaliție intre partidele creștin-social și 
liberai.

Luxemburgul este membru al Comunității belgo-olando- 
luxemburgheze (Benelux) si al Pieței comune.

Pe plan extern. Luxemburgul dezvoltă relații de prietenie 
si colaborare cu numeroase țări ale lumii, indiferent de 
sistemul social-politic al acesteia. Intre România și Luxem
burg s-au statornicit relații diplomatice și de colaborare pe 
multiple planuri, in interesul reciproc și al înțelegerii inter
naționale. Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Luxemburg 
a reflectat cursul pozitiv al raporturilor româno-luxembur- 
gheze. perspectivele acestor legaturi.

Cu prilejul zilei naționale a Luxemburgului, poporul și 
tineretul român urează poporului și tineretului lux-emburghez 
noi succese pe calea progresului și pacii.

Deși a început sezonul estival. 
Pentru ziariștii aflați în aceste 
zile la Bonn sau in alte impor
tante centre ale R.F. Germania 
punctele de maxim interes ră- 
mîn in continuare cele înscrise 
în agenda politică, neobișnuit de 
încărcată pentru sfîrșitul lunii 
iunie. Am avut prilejui, îm
preună cu ceilalți membri ai 
delegației de ziariști români, să 
asist la dezbateri parlamentare, 
sâ discut cu reprezentanți de 
frunte ai Bundestagului, cu per
sonalități de seamă ale foruri
lor executive. Cei mai mulți 
dintre oamenii pnlitlel consideră 
că soluția reală in A^t^i^irea asi
gurării unui climat de pace și 
securitate in Europa și în lume 
este intensificarea schimburilor 
și coo^rării in toate domeniile, 
fără discriminări.

Este un fapt remarcabil că 
intr-un sezon politic atit de în
cărcat, cu o atît de bogată a
gendă internă și internațională, 
cercurile politice și de presă 
afirmă un interes deosebit pen
tru apropiata vizită în Republica 
Federală Germania a președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Vizita șefu
lui statului român este aștep
tată cu optimism, cu speranța 
că ea a a fi încununară de re
zultate pozitive pentru cele două 
țâri și popoare, că va contribui 
substanțial la consol livrea cli
matului general de cooperare și 
«eeuritatei Atit in capitală cit 
și in landuri se afirmă convin
gerea că sizita va aduce o in
tensificare a relațiilor dintre 
Romania și R.F. Germania, con
tribuind ia dezvolterea colabo
rării pe multiple planuri : po
litic. economic, tehnico-ștunți- 
flei cultural etc. în corespon
denta de astăzi mă voi referi la 
eiteva aspecte de natură sâ 
sublinieze ^teresul manifestat 
față de apropiatul eveniment in 
cercurile economice vest-ger- 
mane. dorința de a deschide noi 
căi de cooperare, de intensifi
care a relațiilor economice.

Majoritatea comentatorilor de 
presă și a observatorilor politici, 
apreciază creșterea accelerată a 
schimburilor comerciale cu 
România, precum și faptul că 
există încă numeroase resurse 
care pot fi valorificate. Aceas
tă opinie este împărtășită și la 
Ministerul Economiei. unde 
doamna HELGA STEEG, di
rector al Departamentului 
de relații externe a ținut 
să precizeze că în momen
tul de față cooperarea eco
nomică dintre România și R.F. 
Germania poate fi caracterizată 
cu adjectivul bună, dar că sînt 
posibilități pentru pași și mai 
importanți. In această privință, 
a afirmat interlocutoarea noas
tră. noua lege română de co
merț exterior oferă eondlțil pen
tru intensificarea relațiilor noas
tre economice. Referindu-se la 
apropiata vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in R.F. Ger
mania. doamna Helga Steeg a 
subliniat : ,.în aceste zile, acti
vitatea în cadrul ministerului 
nostru se desfășoară sub semnul 
Dregătirilor pentru acest eveni
ment deosebit de important. Do
ri* ta noastră este ca vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
sâ fie un succes pentru ambele 
țâri"*

Interesul deosebit manifestat 
pretutindeni aici, in R.F. Ger
mania, față de apropiata vizită a 
președintelui Nicolae Cesușeseu, 
speranțele pe care le trezește a
cest eveniment in cercurile poli
tice și economice sint în primul 
rind legate de năzuința majoră 
către promovarea unei politici 
de dezvoltare economică inde
pendentă, de colaborare cu toate 
țările pe baza respectului reci
proc și a egalității depline în 
drepturi. „Noi dorim ca relațiile 
u^r.'.re țările noastre — ne spu
nea WALTER FRITZE, șeful 
Oficiului de presă al Federației 
Sindicatelor Germane — să fie 
exemplare. Considerăm ca un 
fapt foarte pozitiv apropiata 
vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu ; sperăm că acest eve-

Convorbiri cu reprezentanți 
ai cercurilor economice 

din R. F. Germania
De la trimisul nostru ADRIAN VASILESCU

niment va adinei cooperarea în 
toate domeniile, c-ă relațiile din
tre cele două țări vor deveni și 
mai strînse, și mai cnrdiaee'*.

Pulsul preocupărilor în vede
rea accentuării colaborării ro- 
mâno-vest-germane bate cu in
tensitate mai ales în unitățile 
economice care de mai mulți

roase condiții și sîntem convinși 
că vom găsi căile de a to valo
rifica**.

» Întrevederea noastră cu WER
NER FIGGEN, ministrul muncii 
și asistenței sociale din landul 
Renania de Nord — Westfalia 
este, de asemenea, semnifica
tivă privind perspectivele rela-

La malul Marii Baltice, o remarcabilă realizare a constructorilor 
români

ani cooperează cu țara noastră. 
Sîntem la Asociația pe acțiuni 
„GHH — Getehnffnungshitte'* 
— ale cărei întreprinderi vor fi 
vizitate de tovarășul Nicolae 
Ceaeșesee. Uzinele GHH au fost 
fonda(e cu peste 200 de ani în 
urmă | cu ridicarea acestor u
zine a început dezvoltarea in
dustrială a bazinului Ruhr. în 
prezent, întreaga activitate de 
aici s-a profilat în exclusivitate 
pe realizarea unor produse fi
nite, <GHH‘‘ fiind astăzi cel 
mai mare producător de con
strucții de mașini-unelte din ță
rile Pieței comune. România este 
bine cunoscută de speelallștll 
firmei. Relațiile economice cu 
țara noastră s-au intensificat în 
ultimii ani, sporind considerabil 
atît exporturile cît și importu
rile. Numeroase acorduri econo
mice sînt încununate deja de 
rezultate pozitive, iar altele sînt 
în curs de perfectare. Convorbi
rea avută cu membrii Consiliu
lui de administrație ai Asocia
ției pe acțiuni „GHH** este edi
ficatoare atît pentru rezultatele 
colaborării cu țara noastră, cit 
și. mai ales, pentru perspectivele 
acestei colaborări. „Noi sîntem 
onorați de faptul că președintele 
Nicolae Ceaușe6ee va vizita uzi
nele noastre — ne-a spus dom
nul JURGEN BURANDT. direc
torul presei și informațiilor — 
și sperăm că această vizită va 
contribui la o și mai puternică 
dezvoltare a relațiilor pe care 
le avem cu diferite firme din 
România. Această năzuință se 
bazează pe faptul că exporturile 
noastre către România se des
fășoară în condiții normale, iar 
în ceea ce privește importurile, 
tot ceea ce ni s-a livrat este din 
punct de vedere tehnic în or
dine și corespunde cerințelor 
pieții. Noi cunoaștem că Româ
nia dispune de o serie de unități 
de mașini-unelte moderne, că 
are specialiști foarte buni, iar 
unele dintre fabricile noi tre
zesc chiar invidia tehnicienilor 
noștri. Puteți deduce, așadar, că 
sîntem dornici să dezvoltăm 
colaborarea economică cu țara 
dv | în acest sens există nume-

țiilor româno-vest-germane. 
Domnia sa ne spunea : „Lumea 
de azi, pe măsură ce se tehni
cizează, trebuie să dezvolte re
lații de colaborare în toate do
meniile, dar mai ales în cel 
economie. Important este, însă, 
ce fel de relații dezvoltăm Po
litica României de înțelegere pe 
bază de avantaje reciproce, fără 
imixtiuni în afacerile interne, se 
bucură de toată admirația și 
respectul nostru. Vă rog să mă 
credeți că nai spun acest lucru 
din politețe, eu vin dintr-o par
te a acestui land unde oamenii 
sînt obișnuiți să spună adevărul 
brutal. Am fost de două ori în 
România, am vizitat orașe și 
fabrici, avînd astfel posibilitatea 
să înțeleg mai bine realitățile 
țării dumneavoastră, să în
țeleg mai bine că putem 
cdlabora pe multiple planuri. 
Acum așteptăm cu interes și cu 
bucurie ziua de 26 iunie, cînd 
președintele Nicolae Ceaușescu 
va sosi în R.F. Germania. Nu
trim convingerea că această vi
zită va fi deosebit de rodnică".

...Călătoream de la Liibeck 
spre Travemiinde. Din mașina 
care străbatea în viteză o auto
stradă paralelă cu țărmul Mării 
Baltice admiram silueta elegan
tă a unei remarcabile construc
ții cu peste 30 de etaje 1 hote
lul „Maritim" ridicat aici, la 
malul Mării Baltice, de con
structorii români. Mi-am amin
tit ce ni se spusese la Ministerul 
Economiei : „Sute de construc
tori români lucrează de cîțiva 
ani în R.F.G. ; satisfacția pen
tru ceea ce fac ei este generală 
și ofertele au crescut. Așa se 
explică hotărîrea guvernului 
pentru ca activitatea construc
torilor români să fie extinsă**. 
Silueta elegantă a hotelului 
„Maritim" se înalță, așadar, ca 
un simbol al conlucrării dintre 
două țări europene care promo
vează o nolitică de bună înțe
legere și doresc să coopereze 
intr-un climat de deplină se
curitate.

Bonn, iunie 1973
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