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Oamenii muncii din județul 
Vaslui, asemenea întregului po
por român, au urmărit cu viu 
interes și legitimă mindrie pa
triotică vizita oficială pe care 
ați întreprins-o in Republica 
Arabă Libiana, Republica Liban, 
Republica Arabă Siriană și Re
publica Irak și dau o înaltă a- 
preciere strălucitei dumnea
voastră activități, consecvenței 
cu care ați acționat și de această 
dată pentru aplicarea în viață 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru e- 
laborată de Congresul al X-lea 
al partidului — se arată în tele
grama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean de partid și Consiliul 
popular județean Vaslui.

împreună cu întregul nostru 
popor, am trăit clipe de înaltă 
mindrie pentru primirea căldu
roasă cu care ați fost peste tot 
întîmpinat, pentru cuvintele și 
aprecierile deosebit de elogioase 
exprimate de conducătorii sta
telor vizitate, de alți oameni 
politici la adresa activității și 
personalității dumneavoastră.

Sintem convinși, iubite tova
rășe secretar general, că docu
mentele semnate în timpul vi
zitei, înțelegerile și convențiile 
stabilite, vor deschide noi și 
vaste perspective cursului as
cendent al relațiilor dintre 
România și Țările Arabe.

Ne bucurăm din toată inima 
că prin contactele și convorbi
rile pe care le-ați avut cu oa
meni politici și reprezentanți de 
frunte ai. vieții economice, cul
turale, științifice, cu muncitorii, 
prin intîlnirile directe cu masele 
de cetățeni, politica internă și 
externă a României, realizările 
remarcabile dobindite de poporul 
nostru pe drumul făuririi socie-

tații socialiste multilateral dez
voltate sînt tot mai mult cunos
cute, fac să crească și mai mult 
prestigiul țării noastre pe plan 
internațional.

Animați de minunatul exem
plu pe care dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
ni-1 oferiți, de înalta pildă de 
dăruire comunistă și patriotică 
pe care o dați, zi de zi, prin

triotică pentru strălucitul mod 
în care ați transmis mesajul de 
prietenie și pace popoarelor din 

Orientul 
în tele- 
județean

statele vizitate în 
Mijlociu — se, spune 
grama Comitetului 
Bacău al P.C.R.

Pe întreg parcursul vizitei 
noi, cei care trăim pe meleagu
rile înfloritoare ale Bacăului, 
v-am urmărit cu inima și cu

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceausescu

activitatea consacrată propășirii 
României socialiste, fericirii și 
bunăstării poporului nostru, 
cauzei păcii și triumfului co
laborării in lume, vă încredin
țăm că organizația noastră ju
dețeană de partid, toți oamenii 
muncii din județul Vaslui, vor 
depune și in continuare toate for
țele pentru a întîmpina cu suc
cese remarcabile cele două mari 
evenimente din viața partidului 
și poporului nostru — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist și al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, ferm convinși că ne vom 
aduce o importantă contribuție 
la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, la ' “ 
rea scumpei noastre 
România socialistă.

împreună cu întregul 
și noi. comuniștii, toți 
muncii din județul Bacău, trăim 
cu intensitate sentimente de a- 
dmcă satisfacție și mindrie pa-

gîndul, retrăind de fiecare dată 
momentele înălțătoare ale sti
mei și simpatiei cu care ați fost 
primit, 
prodigioasei 
tivități.

Dialogul 
l-ați avut 
statelor vizitate, cu unii condu
cători ai partidelor comuniste 
și muncitorești și ai altor orga
nizații progresiste din cele pa
tru țări arabe reprezintă ilus
trarea cea mai convingătoare a 
transpunerii magistrale în via
tă a idealurilor umanitare pe 
care întregul popor român le

satisfacția rezultatelor 
dumneavoastră ac-
constructiv pe care 

cu reprezentanții

nutrește, pe care dumneavoas
tră le promovați cu pasiune și 
dăruire în interesul națiunii 
noastre și al popoarelor vizita
te, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Acum, după încheierea aces
tei istorice acțiuni de pace și 
solidaritate internaționalistă, ex
primăm și pe 
rința și voința 
cii din județul 
monstra prin 
noastră aprobare față 
ceea ce întreprindeți pentru în
făptuirea politicii interne și ex
terne, elaborată de Congresul 
al X-lea și Conferința Națio
nală ale P.C.R.

Scriitorii din România au ur
mărit cu justificată mindrie 
succesele care au incununat vi
zita dumneavoastră în Libia, 
Liban. Siria și Irak, ca mesager 
al statornicei noastre politici de 
pace și prietenie cu toate țările 
lumii — 
grama 
Uniunii

înalta solie pe care ați repre
zentat-o 
torii acestor țări arabe a oferit 
și de astă dată o largă audiență 
principiilor de egalitate, suvera
nitate, independență și în
trajutorare intre popoare, al 
căror promovator sînteți.

această cale do- 
oamenilor mun- 
Bacău de a de- 

fapte unanima 
de tot

se menționează in tele- 
trimisă de Consiliul 
Scriitorilor.

în dialogul cu conducă-

(Continuare in pag. a ,11-a)
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• în 30 de județe ale țârii a început semănatul •Ritmul efectuării arăturilor restante și al pregătirii 
terenului trebuie intensificat ® Tinerii ieșeni au transportat pe cîmp 35 000 tone îngrășăminte naturale 

® în Gorj — ample acțiuni de îmbunătățiri funciare.

în ciuda valului de frig 
abătut asupra teritoriului țării 
noastre în ultimele zile, putem 
spune, fără rezerve, că primă
vara agricultorilor a început. 
Dovadă — >,temperatura“ din 
ce în ce mai ridicată a muncii 
desfășurată pe ogoare, a pre
gătirilor pentru vîrful campa
niei. De altfel, în ultima si
tuație operativă aflată la Mi
nisterul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor se 
consemnează faptul că semă-

natul a început deja în 30 de 
județe, volumul realizărilor, 
peste 83 000 hectare, însem- 
nind circa 13 la sută din tota
lul planificat. Avansate sînt 
lucrările mai ales în județele 
Tulcea, Teleorman, Constanța, 
Olt, Timiș, Gorj, Mehedinți și 
Satu Mare. O mare atenție 
trebuie să se dea efectuării 
arăturilor restante, pe circa 
150 00 hectare, pregătirii ogoa
relor de toamnă pentru se
mănat. Pe agenda agricultori-

lor mai stau în aceste zile ca 
urgențe, îngrijirea semănătu
rilor de toamnă, fertilizarea a- 
cestora, punerea în stare de 
funcționare a tuturor mașini
lor agricole, pregătirea tere
nului pentru plantări de pomi 
și chiar plantările, efectuarea 
stropirilor și tăierilor în li
vezi. curățitul pășunilor și 
multe alte asemenea treburi 
gospodărești. în fiecare din a- 
ceste compartimente, tinerii 
satelor trebuie să-și aducă

atît de solicitata contribuție Ia 
impulsionarea ritmului de 
lucru. Dar iată cum acționea
ză uteciștii din citeva județe 
ale țării.

BUZĂU:

TINERII
SATULUI

Tinerii mecanizatori din 
S.M.A. și I.A.S. s-au prezentat 
cu mașinile bine pregătite la 
startul campaniei agricole de 
primăvară. Ritmul și calitatea 
primelor lucrări o dovedesc cu 
prisosință. într-un interval 
relativ scurt în județ a fost 
pregătit patul germinativ pe 
26 000 hectare, au fost des
fundate, în vederea plantării 
cu viță de vie, peste 500 hec
tare. în livezi, aproape jumă
tate din cei 840 000 pomi / 
stropiți, reprezintă rodul mun
cii tinerilor. Ca urmare a ac
țiunilor lor, în ultima săptă- 
mînă au fost transportate pes
te 400 de tone îngrășăminte 
chimice și naturale și s-au 
efectuat lucrări de curățire și 
îngrijire a 250 hectare pășuni 
naturale. După cum ne relata 
tovarășul Constantin Neagu, 
președintele Consiliului tine-

SI CĂMINUL
»

CULTURAL
Cu un an în urmă, uteciștii 

din cinci localități ale județului 
Vîlcea — Zăvideni (comuna 
Prundeni), Romanești (comuna 
Roșiile), Dobrica (comuna Gră
diștea), Dozești (comuna Firtă- 
țești) și Zlătărei-Drăgășani — 
preluau nemijlocit sub egida 
organizațiilor lor activitatea că
minelor culturale respective de al 
căror bun mers urma să se o- 
cupe direct atit în ce privește 
latura de concepție, cît și cea a 
așa-zisei administrativ-gospo- 
riărească a activității curente. 
Era un experiment pe care Co- 
nrtetul județean
U.T.C. și Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă îl 
lnițiaseră la solicitarea tinerilor 
din'localitățile amintite care nu 
se făcuseră pînă atunci remar
cate printr-o viață culturală de 
o deosebită efervescență. Tine
rii urmau deci să fie ei înșiși 
organizatori ai timpului lor li
ber. Și nu numai al lor, ci al 
tuturor concetățenilor lor. Două 
întrebări își așteptau în per
spectivă răspunsul : vor reuși 
tinerii din comunele respective 
să facă față tuturor problemelor 
pe care le presupunea o aseme
nea temerară întreprindere ? Și 
apoi, vor fi ei în măsură să ini
țieze aceste activități și acele 
programe de natură să răs
pundă nu . numai preferințe
lor lor exprese, ci și interesele 
și preocupărilor altor categorii 
ale publicului consumator de 
cultură din localitățile respecti
ve ? Azi răspunsul la ambele 
întrebări este pozitiv.

Începutul, firește, n-a fost 
lipsit de dificultăți, de ezitări, 
de tatonări. Dar pretutindeni 
lucrurile s-au schimbat în bine 
intr-un timp record. Am înre
gistrat . mai întii o îmbucu
rătoare metamorfoză a lăcașu
rilor de cultură respective. Hăr
nicia și inițiativa tinerească 
și-au spus cuvîntul. A fost re- 
intronată curățenia, ordinea și 
bunul gust. S-a văzut astfel că 
acolo unde pasiunea își spune 
cuvîntul, se poat realiza lucruri 
admirabile. Este drept, Comite
tul județean Vîlcea al U.T.C. 
s-a preocupat de dotarea tutu
ror căminelor culturale prelua
te de tineri cu materiale 
practică cultural-sportivă 
pic-upuri, discuri, jocuri 
remi și șah etc. — astfel incit 
în toate cele cinci localități să 
se poată desfășura activități cu
rente de club. Și după cum s-a

Ce ne spune

experiența unor

organizații U.T.C.

din județul Vîlcea

OCTAVIAN MILEA

(Continuare in pag. a IlI-a)
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popor, 
oamenii

înflori-
patri.i,

Perseverență

Ia panoul

(corespondență de la 
Modern"-club)

• „GHICI, CINE NU 
VINE LA CINĂ ?"

(foileton de Octav 
Pancu-lași

Vîlcea al

de
de

DORU MOȚOC

(Continuare în pag. a lV-a)

care au preluat

activitatea lacașu

rilor de cultură din

localitățile lor

Seara, după programul încărcat al unei 
muncă, autobuzele „convenție" poartă de 
mocentrala Rovinari, 
Vladimirescu" din Tg. Jiu pe 
mează cursurile de subingineri. 
joritatea celor 150 de cursanți, 
clasă sau laboratoare, depun 
susținute pentru a deveni specialiști în termoe- 
nergetică și utilaje pentru materiale de con
strucții. De la tînărul profesor, inginer Vasile 
Cosma, de la I.J.U. Gorj. care ne-a prezentat lo
calul — o „extindere“ închiriată de la liceul a- 
mintit — am aflat că tot ceea ce vedem, întreaga 
aparatură din laboratoare, este executată în ore
le libere (sîmbătă, mai ales, de către aceiași ti
neri harnici și dornici să se instruiască. Intre ei 
l-am revăzut și pe Ion Băcescu, șeful de tură, pe

zile de 
la ter- 

direct la Liceul „Tudor 
tinerii care ur- 

Ei formează ma- 
care, în sălile de 
aceleași eforturi

care-1 întâlnisem 
de-al doilea grup intrat in 
nari. Aprecierile bune ale 
Dragota, secretar de partid la 
confirmă și aici prin notele obținute. Grupa lui 
Băcescu, anul II tcrmoenergetică, a încheiat pri
mul semestru fără nici o restanță. între frun
tași : Emeric Molnar, Mihai Veress, Sigismund 
Para, Ion Popa, Ion Jianu, Georgeta Ionescu, 
Victor Cercel, colegi de generație, de studii și 
părtași Ia cele mai de seamă realizări — tot a- 
tîtea motive de mîndrie pentru ei și colectivele 
din care provin.

comanda al celui 
funcțiune Ia Rovi— 

tovarășului Mihai 
beneficiar, se

V. RAVESCU 
Fotografiile : EMILIAN PLECAN

Protoxidul de calciu

SE PLÎNG DE SINGURĂTATE
DAR SE IZOLEAZĂ Șl MAI TARE

Am fost intr-un sat din județul Tulcea, Frecăței, care a în
scris recent în evidenta populației sale numele cîtorva tineri in
telectuali repartizați aici la absolvirea studiilor. Nu este un sat de 
deltă ci de cîmpie, frumos așezat, cu oameni gospodari, gata să 
primească pe cei veniți de pe alte meleaguri. Dorel Roșu, medic 
veterinar, a crescut într-un sat din bogatul Banat și și-a făcut stu
diile la Timișoara; Petre Ioancea, inginer zootehnist, este de loc

— N-aveam de ales decît între 
Vaslui și Tulcea — spune fără 
înconjur medicul Dorel Roșu. Nu 
regret alegerea, deși am unele 
nemulțumiri. Nu regret pentru 
că am nimerit într-o cooperativă 
agricolă bine pusă la punct ca 
producție, cu un sector zootehnic 
foarte dezvoltat, cu specialiști 
care, deși nu sînt cu mult mai 
în virstă ca mine, au o bogată 
experiență. In plus, am fost a-

jutat să-mi aduc aici și soția 
care, fiind profesoară, a primit 
un post de suplinitoare la școa
la din satul vecin, Poșta. Locu
im intr-un apratament la Casa 
agronomului...

— Și nemulțumirile ?
— Cum să le exprim ca să fiu 

înțeles exact ? Iată, nu sînt an
gajat pe post de medic veteri
nar, ci... de inginer zootehnist. 
Găsiți normal acest lucru ? Mi

găzduit studenția; Elena Mușat, 
n-a părăsit casa părintească din 

Constanța decît odată cu numirea la catedră, întrucît și faculta
tea a urmat-o tot în localitate, la Institutul pedagogic. Cum s-au 
întîlnit drumurile lor de început și ce spun astăzi, după șase luni 
— ca în cazul profesoarei, ori după patru luni — de cînd s-au 
prezentat la post ceilalți doi — petrecute la Frecăței ?

din Teleorman și Capitala i-a 
profesoară de fizică și chimie.

s-a explicat că e mare lipsă de 
ingineri zootehniști, că există un 
medic veterinar de circumscrip
ție și că, la urma urmelor, ni
meni nu mă împiedică să-mi 
fac și profesiunea, doar tot mă 
aflu în sectorul zootehnic... Nu 
este numai cazul meu, foarte 
mulți colegi sînt în aceeași si
tuație, întrucit C.A.P.-urile nu 
au in schemă posturi ‘de medici 
veterinari, poate după ce vor a-

pare mai multe promoții de in
gineri zootehniști vom lucra ca 
medici veterinari. Dar pînă a- 
tunci ? Altceva : eram de puțin 
timp încadrat la C.A.P. Frecă
ței, abia începusem să-mi cu
nosc sectorul de muncă cînd mi 
s-a propus să mă mut la... Țe-

MARÏETA VIDRAȘCU
(Continuare in pag. a U-a)

Să recitim împreună o pagină încărcată 
de poezie din „Lauda electrificării" de 
Geo Bogza : „Dar marea feerie a nopții 
— amestec de basm oriental și intensitate 
de arc voltaic - izbucnea din pereții ca
selor, chiar ai celor mai umile. De o parte 
și de alta a drumului, ele străluceau scăl
date într-o lumină atît de vie și albă, în- 
cît, de fiecare dată, oamenii le priveau 
uimiți, ca pe neașteptate și neînțelese mi
rese.

Cred că rareori a putut fi, în partea 
aceasta a lumii, întâmplare mai plină de 
poezie, ca întîlnirea dintre razele lunii și 
protoxidul de calciu cu care sînt spoiți pe
reții caselor la țară". Nu e 
doar înaltă și intensă poezie 
aici dar, în același timp, e cu
prins în efectul poetic princi
piul însuși al poeziei. De la
eminesciana rază a lunii ccf 
zînd_ pe „mișcătoarea mărilor
gurătate" poezia română n-a mai 
noscut o asemenea intensitate ca în 
tîmplarea" din textul lui Geo Bogza.

Versul eminescian va putea fi murmurat 
totdeauna cu privirile pierdute pe „mișcă
toarea mărilor singurătate". Nu sînt șanse 
prea evidente ca marea să dispară în a- 
dîncul unui pămînt prea însetat. Marea va 
rămîne pentru a întreține perpetuu schimbul 
de mesaje cu raza lunii. în această pri
vință n-avem de ce să ne temem.

Dar protoxidul de calciu, cu el ce se 
întâmplă ? „Dacă altădată oriunde în me
diul rural din țara noastră - scrie distinsul 
estetician Grigore Smeu în „Repere este
tice în satul românesc" - albul de var 
era aproape singura culoare ce acoperea 
spațiui arhitectural, ea a cedat în ultimul 
deceniu locul dominant policromiei".

Ni se semnalează de către un estetician 
serios, înarmat cu datele unor riguroase 
cercetări de teren o tendință de dispariție 
a albului de var. Foarte neliniștitoare dis-

C. STĂNESCU

sin- 
cu- 
„în-

pariție. Neliniștea e cu atît mai mare cu 
cît relativa dispariție a „protoxidului de 
calciu" de pe pereții caselor de țară face 
parte dintr-un fenomen mai general, cu 
implicații față de care nimeni nu poate ră
mîne nepăsător. Explozia echilibrului cro
matic în satul românesc de azi înseamnă 
o nefastă tendință de invazie a orgiei vi
zuale care agresează privirea, exagerarea 
contrastelor cromatice avînd efecte insi
dioase : „Din punct de vedere psihic, se 
creează un joc neliniștitor, iritant, o discon
tinuitate presantă, mult prea sincopată". 
Același cercetător semnalează apoi extin
derea culorilor reci, a tonurilor sumbre : 

albastrul dur, „dinaintea furtu- 
rii", griul intens etc. „Acestea 
creează - ne atrage mereu a- 

tenția esteticianul - o senzație 
de „frig" de „presiune".. 
Nu este vorba de senza- 
brutale (este vorba, fără în- 

■),

• \u

ții șocante,
doială, și de asemenea senzații I - n.n.), 
ci de o influențare lentă, aproape nesim
țită pe moment, dar cu atît mai insidioasă 
prin acumularea ei subterană în timp". In
tensitățile închise și reci ale cromatismului 
„micșorează" formele spațiale - sună un 
alt avertisment.

Desigur, multe din aceste observații au 
putut fi făcute și j 
confirmarea lor sul 
sistematice indică gradul 
măsurilor. Autorii planurilor de sistemati
zare rurală trebuie să le ia în serios.

Dacă nu, s-ar putea să fie acuzați că sa
botează liberul schimb de mesaje dintre 
razele lunii și protoxidul de calciu cu care 
sînt spoiți pereții caselor la țară...

Și vom cere, la proces, audierea mar
torilor : poezia - Lauda electrificării 
Geo Bogza - și estetica aplicativă - Re
pere estetice în satul românesc, de Grigore 
Smeu.

pe cale empirică. Dar 
ib forma unei cercetări 

de urgență al

de

y
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VÄ MULȚUMIM DIN INIMA PENTRU
SPRE BINELE NAȚIUNII

“3
NOASTRE

TOT CEEA CE FACEȚI 
SI AL PĂCII ÎN LUME

(Urmare din pag. I)
Cu o nespusă satisfacție sluji

torii scrisului din țara noastră 
au luat cunoștință de cuvintele 
de luminoasă și caldă apreciere 
pe care președinții țărilor vizi
tate le-au rostit în întimpinarea 
dumneavoastră și de înaltele 
distincții ce v-au fost acordate.

Scriitorii din România vă 
transmit respectuos inalta pre
țuire. entuziasmul și dragostea 
fierbinte pentru neobosita mun
că și dăruire pe care le închi
nați generoaselor idealuri ale 
comunității, construcției socialis
mului și comunismului din pa
tria noastră.

în telegrama Comitetului de 
conducere și Organizației de 
bază ale Uniunii Compozitorilor 
se arată între altele : Alături de 
întregul nostrti popor, compozi
torii și muzicologii din Repu
blica Socialiștii România, exp'ri- 
mind profunda adeziune față 
de politica Alternă și externă 
a partidului și,, statului nostru, 
apreciază vizita dumneavoastră 
întreprinsă recent în țările ara
be. ca o dovrldă strălucită a 
modului în care acționați pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
România și aceste țări, contri
buind astfel la triumful păcii, 
al socialismului, și al înțelegerii 
dintre popoare.

în documentele semnate cu a- 
cest prilej, in rezultatele vizitei, 
membrii Undunii Compozitorilor 
și Muzicologilor văd expresia 
justeții politicii externe pro
movate de România socialistă, 
recunoașterea pe plan interna
țional a înaltului prestigiu de 
care se bucură țara noastră, 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe seci etar general, expre
sia fermității și Înțelepciunii cu 
care militați pentru nobila cauză 
a patriotismului și umanismului 
socialist.

Oamenii muncii maghiari din 
patria noastră, împreună cu 
întregul popor, au urmărit cu 
mult infleres și bucurie vizita 
fructuoasă întreprinsă de dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu în cele patru 
state arabe, trăind sentimente 
de inaltă mindrie patriotică și 
satisfacție pentru strălucitul 
mesaj de pace, solidaritate, 
prietenie și cooperare interna
țională pe care l-ați purtat re
cent in țările Orientului Mij
lociu, se șpune in telegrama Bi
roului Consiliului Oamenilor 
Muncii de Naționalitate Maghia
ră din Republica Socialistă 
România.

Inscriindib- e ca un moment 
de o deosevită importanță is
torică in dezvoltarea relațiilor 
României socialiste cu aceste 
țări, vizita dumneavoastră re
prezintă o contribuție remarca
bilă la soluționarea complexe
lor probleme al'e lumii contem
porane, o expretsie vie a pozi
ției principiale a partidului și 
statului nostru față de conflic
tul din Orientul Apropiat.

Uniți strins in jifrul Partidu
lui Comunist Român, în frunte 
cu dumneavoastră, scumpe to
varășe secretar genetral, oame
nii muncii maghiari ai Româ
niei socialiste — înfrățiți umăr 
la umăr cu toți fiii țării — nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru a aduce aportul lor exem
plar la înfăptuirea sarcinilor_ e- 
conomico-sociale, consacrînd 
roadele muncii lor mărețelor 
evenimente din viața patriei — 
Congresul al Xl-lea al parti
dului și a XXX-a aniversare a 
eliberării României de sub ju
gul fascist.

Permiteți-ne, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă trans
mitem, in numele oamenilor

Wümul femeii ,Latre producție--7măi_direct, măi firescpentru unele tinere
NU LOCURILE 

DE MUNCĂ LIPSESC, 
CI ACELEA UNDE 

SĂ SE MUNCEASCĂ 
MAI PUȚIN!

L
a 31 decembrie 1973, 
la Oficiul forțelor de 
muncă din Baia Mare 
se aflau — înregistrate 
și nerezolvate — un 
important număr de cereri de 

angajare. Din totalul solicitanți- 
lor, cea mai mare parte sînt fe
mei, majoritatea tinere, multe 
din acestea sînt absolvente de 
liceu. Ne-am adresat tovarășu
lui Aurel Chiurcă. economist, 
șeful Oficiului forțelor de mun
că din Baia Mare.

— Față de anii trecuți, în 
1973, procentul s-a ameliorat. 
Dar, el nu s-a apropiat încă de 
limtele normale.

— Ce acțiuni ați întreprins 
pentru reducerea în continuare 
a „contului pasiv“ de femei ne
angajate în producție ?

La începutul anului 1974 am 
analizat într-un lot de 12 între

muncii de naționalitate germană 
din patria noastră, expresia sen
timentelor de cea mai sinceră 
bucurie, de adincă satisfacție și 
mindrie patriotică cu ocazia re
întoarcerii dumneavoastră din 
vizita oficială întreprinsă în ță
rile prietene Libia, Liban, Siria 
și Irak — se spune în telegrama 
Biroului Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană.

Ne exprimăm și de această 
dată totala noastră adeziune la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, la 
politica consecventă pe care o 
promovați, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în relațiile 
dintre state pe linia destinderii 
internaționale, a cunoașterii re
ciproce. colaborării și consoli
dării păcii in lume.

Dind glas recunoștinței noastre 
pentru neobosita dumneavoastră 
activitate în slujba mărețelor as
pirații ale poporului român, vă 
asigurăm că oamenii muncii de 
naționalitate germană împreună 
cu Întregul popor nu -vor precu
peți nici un efort pentru a în- 
timpina cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării României de 
sub jugul fascist și cel de-al 
Xl-lea Congres al partidului cu 
noi fapte de muncă, pentru în
florirea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Dind expresie sentimentelor 
de înaltă prețuire pentru înțe
lepciunea și devotamentul cu 
care promovați politica noastră 
de largă colaborare internațio
nală — se arată în telegrama a- 
dresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către Comanda
mentul Marinei Militare — 
însoțim din inimă deplina 
noastră aprobare față de a- 
ceastă politică, cu angajamentul 
de a munci cu pasiune și răs
pundere pentru ridicarea neîn
cetată a capacității de luptă a 
Marinei Militare, a întăririi dis
ciplinei conștiente pentru a fi 
gata în orice moment ca, la or
dinele dumneavoastră, ale pa
triei, să apărăm cu fermitate 
frontierele maritime și fluviale, 
independența și suveranitatea 
României socialiste.

în telegrama adresată de Con
siliul de conducere al Ministe
rului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, se 
scrie : Documentele semnate și 
acordurile încheiate, convorbirile 
purtate cu conducătorii statelor 
arabe vizitate, cu reprezentanții 
unor partide și organizații poli
tice reprezintă o strălucită ex
presie a activității neobosite ce 
o desfășurați in fruntea parti
dului și a statului pentru pro
movarea consecventă a năzuin
țelor poporului roman de pace, 
prietenie și colaborare interna
țională pe baza dreptății, egali
tății și demnității naționale, a 
respectului și avantajului reci
proc. Permiteți-ne, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
asigurăm m numele tuturor lu
crătorilor din economia foresti
eră și materiale de construcții, 
de întreaga noastră adeziune fa
ță de activitatea fructuoasă des
fășurată cu prilejul acestei vi
zite și să vă mulțumim din 
inimă pentru tot ceea ce faceți 
spre binele națiunii noastre 
socialiste.

Ne folosim de acest prilej pen
tru a reafirma hotărirea fermă 
a colectivelor de muncă din în
treprinderile ministerului de a 
acționa cu toate forțele pentru 
îndeplinirea exemplară și înainte 
de termen a sarcinilor actualului 
cincinal.

în telegrama trimisă de co
muniștii, de întregul colectiv de 
lucrători ai Ministerului Aface
rilor Externe, se menționează t 

prinderi din județ posibilitățile 
de redistribuire pe alte locuri dn 
muncă a unor muncitori urmînd 
ca pe locurile rămase libere să 
putem angaja femei. Conform 
studiului s-au creat 723 de locuri 
de muncă, în care, într-un scurt 
timp, pot fi angajate femei. Pon
derea femeilor angajate în aces
te întreprinderi ar crește astfel 
de la 41 la sută — cît este în 
prezent — la 46.2 la sută. Nu
mai că pînă la îndeplinirea prac
tică a acestei perspective mai 
trebuie să ducem o politică de 
„sensibilizare“ a unor conducă
tori de întreprinderi care se lasă 
cam greu.

— Este suficientă această ac
țiune ?

— Nici pe departe. Am înfiin
țat la Cavnic cu concursul coo
perației meșteșugărești un atelier 
de croitorie în care am angajat 

Strălucită expresie a politicii 
consecvente pe care partidul 
nostru, dumneavoastră personal 
o promovați în relațiile dintre 
state — pentru destinderea in
ternațională, mai buna cunoaș
tere și respectul reciproc, extin
derea colaborării și consolidarea 
păcii în lume — această vizită 
a înscris încă o dată numele 
României în cartea de aur a pre
țuirii universale, demonstrînd 
cu puterea de convingere a fap
telor că fiecare țară, indiferent 
de mărime, poate și trebuie 
să-și asume o responsabilitate 
activă în soluționarea preocupă
rilor majore ale lumii contem
porane.

Transcriind în fiecare din im
portantele documente pe care 
le-ați semnat convingerile în
tregului nostru partid și popor 
potrivit cărora forța dreptului 
trebuie să înlocuiască dreptul 
forței în reglementarea relații
lor internaționale, ați făcut să 
se audă glasul rațiunii și în a- 
ceastă zonă a lumii in care, 
pînă nu de mult, se mai auzeau 
încă armele, făcînd să triumfe 
la mii de kilometri de patrie, 
ideile fundamentale care stau la 
baza politicii interne și externe 
a partidului nostru comunist, a 
exemplarei dumneavoastră ac
tivități interne și internaționale.

Exprimîndu-și întreaga ade
ziune cu această activitate pusă 
în slujba celor mai înalte idea
luri ale contemporaneității, co
muniștii din Ministerul Afaceri

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

lor Externe. întregul colectiv de 
lucrători, din centrală și de la 
misiunile diplomatice, vă asi
gură și pe această cale, stimate 
tovarășe președinte, că nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
traducerea în viață a tuturor 
sarcinilor ce le revin in calita
tea lor de cetățeni ai României 
socialiste și de activiști ai 
Partidului Comunist Român în 
relațiile cu alte state.

Comuniștii, toți salariatii din 
Ministerul Comerțului Exterior 
subliniază în telegrama lor ur
mătoarele : Corespunzător pe 
deplin năzuințelor și aspirații
lor poporului român, întreaga 
desfășurare a vizitei, întilnirile 
și dialogurile cu conducătorii 
statelor respective, cu repre
zentanții unor partide și orga
nizații politice, precum și cu 
un număr mare de oameni ai 
muncii, comunicatele comune și 
acordurile încheiate cu acest 
prilej reprezintă o nouă și im
portantă dovadă a inițiativei, 
fermității și consecvenței cu 
care partidul și statul nostru 
acționează pe planul vieții in
ternaționale. a stimei, autorită
ții și prestigiului de care se 
bucură țara noastră pe toate 
meridianele globului.

Animați de dorința fermă de 
a ne aduce contribuția la reali
zarea tuturor acordurilor înche
iate, lucrătorii din Ministerul 
Comerțului Exterior au întocmit 
— în colaborare cu lucrătorii 
din alte ministere și instituții 
centrale interesate — programe 
de măsuri pentru a concretiza 
cu operativitate fiecare docu
ment cu caracter economic sem
nat cu prilejul istoricei vizite 

circa 50 de femei. Am insistat pe 
lingă conducerile întreprinderilor 
ca acolo unde „nomenclatorul 
meseriilor, profesiunilor și func
țiilor care pot fi ocupate de fe
mei“ o permite, să fie angajate 
la cursurile de calificare cu prio
ritate tinere. Ne vom intensifica 
acțiunile de orientare profesiona
lă în școli și licee. Intenționăm, 
de asemenea, să inițiem convor
biri cu tinerii chiar la cluburile ti
neretului, acolo unde vin foarte 
multe fete care nu au altceva de 
făcut.

Cred că pînă la sfîrșitul anu
lui nu vom mai avea mai mult 
de 500 de cereri de angajări ne
rezolvate din partea femeilor. A- 
ceastă cifră o puteam obține și 
la sfîrșitul anului trecut. Sînt 
locuri nelimitate pentru angaja
re și calificare la Filatura de 
bumbac și la întreprinderea de 
gospodărie comunală și locativă. 
în acest prim trimestru va intra 
în funcție și întreprinderea Avi
cola care ne cere, de asemenea, 
numai femei. Dar, multe femei 
— și tinerele deopotrivă — 
caută locuri de muncă Ia creșe, 
cămine, spitale, școli. Unele re
fuză orice muncă de alt gen. Cît 
despre fetele cu liceu ce să mai 
spun ? Foarte multe, dacă nu 
este o muncă de birou, nici nu 
vor să audă !

...Deci, nu locuri de muncă 
pentru femei lipsesc în județul 
Maramureș.

Iată, tovarășul Aurel Ghiurcă, 
cere o mînă de ajutor din partea 
tuturor factorilor educaționali din 
județ : consiliul sindicatelor, co
misiile de femei, consiliul tine
relor fete de la nivelul comitete
lor județean, municipal, orășenesc 
și de întreprinderi. Sigur că noua 
condiție a femeii depinde de 
foarte multe lucruri, între care 
ezitările, reticențele altora nu 
sînt ultimele. însă impunerea a- 
cestei condiții depinde în foarte 
mare măsură de ea însăși, de fe
lul cum înțelege și concepe na
tura muncii pe care o face.

EMANUEL ISOPESCU 

efectuate în Libia, Liban, Siria 
și Irak.

în telegrama adresată cu a- 
ccst prilej de Ministerul Co
merțului interior se arată :

Alături de întregul nostru 
popor, lucrătorii din comerțul 
socialist au urmărit, cu senti
mentul legitim al mîndriei 
patriotice, vizita dumneavoastră 
in cele patru țări arabe, acti
vitatea remarcabilă pe care ați 
desfășurat-o ca sol al priete
niei și colaborării, al cauzei 
păcii și' civilizației. Această vi
zită a fost o confirmare inter
națională a justeții ș'i realis
mului politicii interne și. exter
ne stabilite de Congresul ai 
X-lea și Conferința Națională 
ale partidului, ale căror prin
cipii și direcții sînt definite și 
dimensionate hotărîtor de proe
minenta dumneavoastră perso
nalitate, de spiritul novator, 
promovat în toate sferele vie
ți. politice, economice și sociale.

Comitetul municipal Gheorghe 
Gheorghiu-Dej al P.C.R. a a- 
dresat o telegramă în care se 
spune, printre altele : Vizita în 
Republica Arabă Libiană, Repu
blica Liban. Republica Arabă 
Siriană și Republica Irak se 
înscrie ca un moment de mare 
însemnătate în dezvoltarea re
lațiilor României cu aceste țări, 
expresie a solidarității interna
ționaliste cu lupta pentru întă
rirea independenței și suvera
nității lor naționale.

Asigurăm conducerea parti

dului, pe dumneavoastră, iu
bite tovarășe Ceaușescu, de de
plina adeziune la acordurile și 
înțelegerile de cooperare reali
zate cu țările vizitate, la întil
nirile și convorbirile avute cu 
conducătorii unor partide co
muniste, progresiste și demo
cratice, ai organizației pentru 
eliberarea Palestinei, ceea ce 
reprezintă o valoroasă contri
buție la întărirea forțelor pro
gresiste antiimperialiste, a uni
tății și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Oamenii muncii din orașul 
Găești, județul Dîmbovița, se 
scrie în telegrama Comitetului 
orășenesc ai P.C.R., trăind sen
timentul înălțător al mindriei 
patriotice și avînd satisfacția 
deplină a triumfului pe plan 
extern al poiiticii promovate de 
partidul nostru, la a cărei elabo
rare, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aveți un rol deosebit, 
apreciază că rezultatele vizitei 
corespund întru totul interese
lor poporului român și ale po
poarelor arabe și că ele vor 
contribui la ridicarea pe un plan 
superior a relațiilor de colabo
rare și prietenie dintre Româ
nia și aceste țări.

Sportivii, tehnicienii și acti
viștii din mișcarea sportivă, ală
turi de întregul nostru popor — 
se scrie in telegrama Biroului 
Executiv al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
— au urmărit cu deosebit inte
res vizita dumneavoastră în cele 
patru țări arabe, vizită care con
firmă puternic justețea și rea
lismul politicii interne și exter- 
.ne a partidului și statului nos
tru, a simpatiei de care se bu-

In port.
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cură țara noastră din partea tu
turor popoarelor. Trăim senti
mente de adincă satisfacție pen
tru că România socialistă, prin 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. poartă solia 
nobilă a păcii și înțelegerii în
tre popoare, indiferent de orîn- 
duirea socială, a destinderii in
ternaționale, a colaborării și 
consolidării păcii in lume.

Consiliul de conducere și Co
mitetul de partid ale Academiei 
„Ștefan Gheorghiu“ subliniază 
în telegrama adresată cu acest, 
prilej : Eveniment remarcabil 
in istoria României socialiste și 
deopotrivă în analele relațiilor 
internaționale contemporane, vi
zita intrepririsă în cele patru 
țări arabe a prilejuit o confir
mare convingătoare a înaltei 
principialități, a spiritului con
structiv și. realismului politicii 
partidului nostru, o recunoaș
tere semnificativă a contribuției 
României la rezolvarea unora 
din cele mai complexe și difici
le probleme politice internațio
nale.

Sîntem unanimi în aprecierea 
că această vizită evidențiază și 
mai mult rolul hotărîtor ce vă 
revine dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în elabora
rea și promovarea politicii ex
terne a țării noastre, neobosita 
dumneavoastră activitate, dina
mismul și patosul revoluționar 
puse neprecupețit în slujba no
bilelor idealuri ale poporului 

român, a cauzei socialismului, 
păcii și progresului social, cola
borării și înțelegerii între toate 
națiunile lumii contemporane.

Contactele și dialogul direct 
cu conducători ai unor state 
arabe, cu reprezentanții unor 
forțe progresiste, cu oameni po
litici, cu fruntași ai vieții eco
nomice. științifice, culturale, cu 
oamenii muncii din aceste țări, 
au relevat înaltul prestigiu, cal
da prețuire de care vă bucurați 
dumneavoastră, poporul și par
tidul nostru.

înaltul titlu de „Doctor hono
ris-causa“ pe care vi l-a decer
nat Universitatea din Beirut con
stituie o expresie elocventă a a- 
cestui prestigiu, a aprecierii de 
care se bucură pe toate meri
dianele politica pe care o re- 
prezentați cu atita demnitate și 
neasemuit devotament, o recu
noaștere internațională a stră
lucitelor dumneavoastră calități 
de om de stat.

în telegrama sa, personalul 
Academiei militare scrie : Ac
tivitatea dinamică, neobosită, 
plină de pasiune revoluționară, 
modul magistral în care dum
neavoastră ați purtat solia Înal
tă și nobilă a păcii, făcind să 
răsune răspicat incă o dată 
glaspl României socialiste, dau 
o nouă și profundă strălucire 
remarcabilei dumneavoastră 
personalități, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in ela
borarea și realizarea politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, animată de idealurile 
de pace și progres social, de 
colaborare între națiuni.

în telegrama personalului 
Comandamentului trupelor de 
grăniceri se spune : Această

SE PLÎNG DE SINGURĂTATE
(Urmare din pag. I) 

lița. Știți, eu nu sînt o „pasăre 
călătoare“, dacă am optat pen
tru Tulcea am de gind să rămin 
aici, cine știe, poate toată viața. 
De ce să nu fiu lăsat șă prind 
rădăcini ? Așa mi-am motivat 
refuzul, dar știu eu cită vreme 
va fi respectat ? Se cam prac
tică obiceiul de a muta oamenii 
de colo, colo. Unii se acomodea
ză. altora nu le place și pleacă...

Ar mai fi unele surse de ne
mulțumire, mai intime. Avem un 
copii, de nici doi ani. Nu l-am 
putut aduce cu noi, grădinița 
pentru cei mici este aici sezo
nieră, cu cine să-l lăsăm ? Acum 
e la bunici, în Banat, și, deși și 
mie mi-e foarte greu fără el, so
ția e neîmpăcată... 1“

Inginerul Petre loancea n-are 
deocamdată asemenea probleme. 
Soția e studentă dar e origina
ră din Tulcea și „cine știe, spu
ne el glumind, poate odată cu 
diploma de medic veterinar va 
lua și locul doctorului Rusu“, 
are casă, nu-i pare rău după 
Teleorman, a găsit la Frecăței și 
amatori de fotbal, așa că totul e 
în ordine. „Nu. nu chiar totul, 
se contrazice imediat, mai am 
bătaie de cap cu îngrijitorii care 
nu prea respectă regulile impuse 
de această meserie, nu-și 
pun halatele, nu înțeleg stricte- 
țile impuse la furajare...“

Toată discuția se poartă în 
prezența inginerului șef al coo
perativei, și el om tînăr. îmi iau 
rămas bun cu convingerea că 
aici totul poate intra pe un fă
gaș normal dacă, cei de care de
pinde permanentizarea acestor 
specialiști, deja cîștigați pentru 
viitorul Tulcei. le vor asculta 
mai des părerile, despre pro
ducție, dar și despre viață — 
care nu e nici trandafirie, nici 
întunecată, ci plină de' surprize, 
și bune și rele, de greutăți, de 
izbînzi și incertitudini, adică a- 
devărată. Trec drumul și intru 
la școală.

Oficiul de gazdă îl face Eu
genia Munteanu, învățătoare de 
la 1 septembrie 1973. A absolvit 

vizită, ca de altfel toate cîte 
le-ați întreprins pe meridianele 
zbuciumatei noastre planete, re
prezintă incă o dovadă deose
bită ca valoare și conținut, că 
făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune este și trebuie să fie 
în puterile statelor, în puterile 
oamenilor. Ne asociem din toată 
inima cuvintului pe care l-ați 
rostit în această parte a lumii, 
documentelor pe care le-ați în
cheiat cu acest prilej, relațiilor 
care s-au statornicit între Ro
mânia, și țările vizitate.

Colectivul Centralei de Prelu
crare a Lemnului din Platforma 
Industrială Pipera scrie între 
altele : Prin poziția și ideile ex
primate de dumneavoastră, 
prin modul strălucit în care ați 
acționat pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare dintre Ro
mânia și țările arabe, vizita de 
lucru pe care ați făcut-o a con
stituit, totodată, un aport de 
seamă al țării noastre la cauza 
păcii, socialismului și înțelege
rii între popoare.

Comuniștii, întregul personal 
al Comandamentului apărării 
antiaeriene a teritoriului se 
scrie într-o altă telegramă, tră
iesc alături de intregul popor, 
puternice sentimente de mindrie 
patriotică pentru faptul că vi
zita in cele patru țări arabe a 
prilejuit o nouă dovadă de sim
patie și respect față de poporul 
român și realizările sale in fău
rirea vieții noi, față de politica 
externă profund constructivă a 
României socialiste, la întări
rea relațiilor de prietenie și 
colaborare între popoare, la so
luționarea pe cale politică a tu
turor problemelor lumii contem
porane.

întregul personal al Coman
damentului trupelor de geniu, 
se subliniază intr-o telegramă, 
a urmărit, alături de intregul 
popor, cu deosebită atenție 
vizita istorică Întreprinsă de 
dumneavoastră in cele patru sta
te din Orientul Mijlociu. Acti
vitatea prodigioasă pe care ați 
desfășurat-o, rezultatele deose
bite ce s-au înregistrat cu pri
lejul vizitei constituie o stră
lucită dovadă a consecvenței, di
namismului și pasiunii ce ca
racterizează activitatea dum
neavoastră neobosită pentru sta
tornicirea unor raporturi noi 
de înțelegere și colaborare in
tre popoare, pentru destindere 
internațională și pace, promo
vate consecvent pe.plan extern 
de partidul și statul nostru.

Conferința .județeană Mureș a 
Frontului Unității Socialiste — 
care a întrunit reprezentanții 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii ai organizațiilor de 
masă și obștești — a reafirmat 
entuziastul atașament și de
plina adeziune a locuitorilor a- 
cestor meleaguri — români, 
maghiari, germani — la politi
ca marxist-leninistă. profund 
științifică, a partidului nostru, 
hotărirea lor de a milita con
secvent și neabătut pentru tran
spunerea sa in viață, se spune 
în telegrama adoptată de parti- 
cipanți.

Exprimînd deplina aprobare 
față de politica internațională 
promovată de către partidul și 
statul nostru, conferința a dat o 
înaltă apreciere contribuției 
deosebite pe care dumneavoas
tră personal, stimate tovarășe 
secretar general, o aduceți la 
elaborarea și transpunerea ei 
în viață. politică ce izvorăște 
din însăși năzuința de pace, 
libertate și independență a po
porului nostru, politică pusă in 
slujba colaborării și înțelege
rii internaționale.

O contribuție remarcabilă la 
înfăptuirea unei politici noi, de 
egalitate și respect, în viața in

Liceul pedagogic din Tulcea și 
și-a ales catedra liberă din pro
priul ei sat. Pentru că e din 
Frecăței. Necazul este altul : Eu
genia Munteanu face naveta la... 
Tulcea. Soțul, tehnician electro
nist, nu-și găsește de lucru prin 
împrejurimi. Există perspectiva 
deschiderii unui șantier de iri
gații și dacă va fi nevoie de 
specialitatea lui aici, atunci se 
vor întoarce, își vor ridica casă. 
Pînă atunci însă...

Elena Mușat, profesoara veni
tă din Constanța, locuiește însă 
în sat. Păstrînd nostalgia locuri
lor natale, a casei părintești. 
Numai nostalgia ?

— Nu, ci și dorința de a mă 
întoarce acolo. Cîțlva ani nu voi 
putea, dar în momentul cînd se 
va putea, o voi face cu orice 
preț...

Gindul de plecare „cu orice 
preț“ nu este un bun sfetnic și 
nici o sursă de entuziasm pen
tru începutul în profesie. A fost 
gindul cu care a poposit Elena 
Mușat la Frecăței sau el s-a in
sinuat pe parcurs, generat de a- 
numite situații ?

— De ce să nu fiu sinceră ? 
Mi-am legănat studenția cu ilu
zia că nu voi părăsi Constanța. 
Știam că Institutul pedagogic ne 
pregătește pentru școlile sătești 
dar destule colege au rămas în 
oraș, ori pe aproape. De ce nu 
și eu ? Am stat acasă, știți ce 
înseamnă casa părintească ? Si 
deodată, m-am trezit singură, 
stau în gazdă, serile mi le pe
trec singură, izolată, parcă...

Aura Dumitru, profesoară la 
școala din Frecăței de trei ani. 
este și ea adeptă a plecării „cu 
orice preț“, poate chiar mai în
flăcărată decit proaspăta ei co
legă. De ce ?

— Nimeni nu ne înțelege — se 
justifică ea. Dar sîntem tinere, 
sintem fete, visăm și noi să ne 
întemeiem un cămin, să cu
noaștem băieți nu numai de-o 
seamă cu noi ca vîrstă dar și ca 
preocupări. Eu sînt logodită. Dar 
cum se desfășoară viața noastră 
în prezent ? De luni. pînă sîm- 
bătă nu ne plictisim, ca să spun 
așa, orele de clasă și activitatea 

ternațională ați adus-o dumnea
voastră, se spune în telegramă, 
și cu prilejul recentei vizite in 
Republica Arabă Libiană, Repu
blica Liban, Republica Arabă 
Siriană și Republica Irak. îm
preună cu întregul nostru popor, 
oamenii muncii din județul Mu
reș își exprimă deplina satis
facție și totala adeziune față 
de rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale acestei vizite — mo
ment de importanță istorică in 
dezvoltarea relațiilor României 
socialiste cu țările arabe.

Ne angajăm în fața dumnea
voastră, că toate consiliile 
F.U.S. din județul nostru vor 
îndeplini cu cinste înalta misiu
ne de a mobiliza energia, capa
citatea creatoare, inițiativa oa
menilor muncii, de a întimpina 
cu noi succese cea de-a 30-a a- 
niversare a eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui.

în telegrama adoptată de de
legații la conferința organiza
ției județene Mehedinți a Fron
tului Unității Socialiste se 
spune :

Urmărind cu viu interes și le
gitimă mindrie patriotică vizi
ta pe care dumneavoastră ați 
efectuat-o recent in unele țări 
din Orientul Mijlociu, toți oa
menii muncii din județul 
Mehedinți, ca de altfel între
gul nostru popor, a avut 
încă o dată un minunat prilej de 
a-și exprima deplina și unanima 
adeziune față de politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru, față de neobosi
ta și pilduitoarea activitate pe 
care dumneavoastră o desfășu
rați ca strălucit reprezentant al 
națiunii noastre socialiste, dor
nică să trăiască in pace și co
laborare cu toate națiunile lu
mii, să-și sporească necontenit, 
prin succesele pe care le obți
ne, contribuția la soluționarea 
problemelor vitale ale' lumii 
contemporane.

Rodnica activitate desfășurată 
de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ilustrează convingă
tor consecvența cu care țara 
noastră, dumneavoastră perso
nal acționați pentru sporirea 
continuă a binemeritatului pres
tigiu de care se bucură politica 
științifică și clarvăzătoare a 
partidului și statului nostru, 
stima, respectul și admirația cu 
care este inconj urată, pe toate 
meridianele lumii, proeminenta 
dumneavoastră personalitate.

Vă asigurăm că sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid, ne vom intensifica e- 
forțurile, vom depune toate 
strădaniile, intreaga putere de 
muncă, entuziasmul și dăruirea 
pentru a înfăptui politica înțe
leaptă a partidului nostru, 
grandiosul program de edificare 
multilaterală a României so
cialiste.

Rezultatele remarcabile ale 
vizitei dumneavoastră în cele 
patru țări arabe, se spune in 
telegrama Comandamentului A- 
părării locale antiaeriene, con
firmă incă o dată realismul și 
înțelepciunea politicii externe 
promovate de România, de dez
voltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările lu
mii, inoiferent de orinduire so
cială, in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, al cerințe" 
lor destinderii și progresului ge
neral contemporan. Vizita între
prinsă constituie o puternică 
reafirmare a preocupărilor per
manente și a inițiativelor între
prinse de dumneavoastră per
sonal pentru continua întărire a 
legaturilor de prietenie cu sta
tele socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele 
lumii.

la căminul cultural ne umplu nu 
numai zilele ci și serile. Simbăta 
și duminica însă, ne închidem 
în casă. Nu avem nici o socie
tate, la cămin se aduc filme 
proaste și e o gălăgie că nu mai 
înțelegi nimica. Nici măcar plă
cerea de a ne îmbrăca pe potri
va vîrstei noastre n-o avem, oa
menii de prin partea locului au 
prejudecăți, ne judecă, ba chiar 
ne bîrfesc. Atunci preferăm să 
stăm în casă...

Sigur, nu e ușor să trăiești 
așa, izolat, cu teama că, purtin- 
du-te firesc, se vor scorni pe 
seama ta fel de fel de vorbe. 
Dar am avut impresia că preju
decățile nu le lipsesc nici lor. 
Iată, tinerele profesoare se plic
tisesc simbăta și duminica. Or, 
tocmai în aceste zile tinerii din 
sat se distrează la cămin, dan
sează. Ele se pling de singură
tate, dar se izolează și mai tare. 
Le e teamă că se vor expune 
lipsei de respect, Dar respectul 
nu se dăruiește ci se cîștigă. De 
stimă, considerație nu se poate 
vorbi în absența relațiilor cu 
ceilalți. Raporturile cu oamenii 
decid. în ultimă instanță, pozi
ția respectată, stimată în sinul 
comunității. Adevăruri simple, 
banale. însă iată că e nevoie de 
„curajul“ de a pune in aplicare, 
zi de zi. asemenea adevăruri 
simple și banale. E nevoie să 
știm cine sînt frații și surorile, 
mamele și tații acestor copii pe 
care-i învățăm carte și cu care 
nu ne plictisim cea mai mare 
parte a timpului. De ce ne-am 
teme de ceilalți, de viața și 
preocupările lor ? Tinărul pro
fesor, om al școlii, este sau tre
buie să devină un om al satu
lui, al colectivității rurale. Iar 
acolo unde are de întimpinat 
prejudecăți, izolarea este nere
comandabilă, dăunătoare : ea a- 
dîncește prejudecățile, trage o li
nie invizibilă, dar resimțită pu
ternic între oameni. Un tînăr 
intelectual nu s-a pregătit spre 
a gîndi așa, ci tocmai invers : 
pentru a învinge greutățile, pre
judecățile și a consolida comu- I 
nitatea. li

PROFESIA TA

MARAFET ALEXANDRU — 
Loco: La toate cele patru în
trebări același răspuns : nu intră 
în cadrul preocupărilor rubricii de 
față. Doar dumneata ți-ai ales 
drumul în viață I Or „Viața bate 
la ușă“ se adresează exclusiv 
celor ce nu șl l-au ales încă.

ECATERINA BOGDANOV
— corn. Vinga, jud. Arad: O 
secție de arheologie ca atare, nc- 
fiind consemnată în îndrumător, 
îți vei putea îndeplini dorința 
tot prin intermediul Facultății 
de istorie. Cea mai apropiată do 
casă o găsești la Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj — str. M, 
Kogălniceanu nr. 1 (Facultatea 
de istorie-filozofie, telefon 1 61 00
— secția istorie). Se dă concurs 
la istoria României (scris și oral) 
istoria universală modernă și 
contemporană (scris).

PAULA CAPRĂROIU — Tul
cea : Dacă ai urmat o secție 
reală nu ai nevoie de nici o ade
verință. Prezintă-te din nou și 
succes. Iți urez o grabnică în
sănătoșire.

MIHAI FILIPEANU — corn. 
Subcetate, jud. Harghita: La 
Arad funcționează Școala de 
specializare postliceală de hidro
logie, meteorologie și protecția 
calității apelor (str. M. Grigo- 
rescu nr. 8-10, telefon 166 45), 
primele două specialități cu cîte 
2 ani de studiu, ultima cu un an 
de studiu. Se dă concurs la : 
matematică (scris și oral), geo
grafia economică a R.S.R. (pen
tru hidrologie), fizică (scris și 
oral), matematică (oral) pentru 
meteorologie, chimie (scris și 
oral), matematică (oral) pentru 
protecția calității apelor. Nu cu
nosc amănunte în legătură cu 
examenul medical.

în îndrumătorul 1973/74 nu 
sînt prevăzute cursuri pentru 
librari ia nivel postliceal.

N. AMET — Ulăcin, jud. 
Tulcea. Visul dumitale este rea
lizabil 1 La Universitatea Bucu
rești funcționează Facultatea do 
limbi și literaturi romanice, cla
sice și orientale (str. Edgar Qui- 
net nr. 7, tel. 14 24 83), iar în 
cadrul acestei facultăți secția 
limba turcă și limba română sau 
o limbă străină (engleza, fran
ceza, germana, rusă) la alegere.

Numai că la această secție (ca 
și la alte limbi orientale) școla
rizarea se face din doi în doi 
ani. Limba turcă a primit stu- 
denți în anul universitar 1973—■ 
74, ceea ce ar însemna că mai 
primește alții în anul 1975—76. 
Să vedem ce ne va spune noul 
îndrumător. Se dă concurs la 
limba orientală respectivă (dum
neata vei da la limba turcă) și 
la limba română sau limba stră
ină pe care o alegeți (în ambele 
cazuri, scris și oral). îți urez 
succes 1

ADRIANA STAN — Beiuș, 
jud. Bihor. Școala postliceală 
sanitară mi se pare cea mai po
trivită pentru dumneata. O poți 
alege pe cea consemnată în ora
șul Brașov (str. V. Maiakdvski 
nr. 13 telefon 1 13 08). Are o du
rată de 2 ani și două secții : 
asistent medical (concurs la ana
tomia și fiziologia omului, chi
mie — ambele scris) și asistent 
de farmacie (concurs la chimie 
și botanică — ambele scris). 
Dacă te pricepi să-i rogi pe toți 
atît de frumos cum m-ai rugat 
pe mine și ai să fii și foarte 
bine pregătită, fără îndoială că 
vei reuși să îndeplinești visele 
„unei fete dornice de a realiza 
ceva în viață“.

EUGENIA POPA — corn. 
Gîrceni, jud. Vaslui. Necăjită 
nu este cazul să fiți, s-ar cuveni, 
dimpotrivă, să vă păstrați cal
mul pentru a rezolva problemele 
ce se pun.

Cursurile care vă interesează 
au un caracter special și nu sînt 
trecute în îndrumător. Desigur 
că C.F.R. pregătește cumva ca
sieri și controlori, dar asta s-ar 
putea afla la regionala respec
tivă sau adresîndu-vă în scris 
serviciului personal și învăță- 
mînt al instituției respective.

Eu v-aș sfătui să vă gîndiți 
la profesiunea de diriginte ofi
ciu P.T.T.R., informîndu-vă la 
Bacău, str. 9 Mai nr. 104, tele
fon 153 40 — unde a funcțio
nat în anul 1972 un liceu in
dustrial de poștă și telecomuni
cații, îndrumătorul pe 1973—74 
consemnează astfel de cursuri la 
nivel postliceal la Bacău și Cluj 
fără a da alte precizări.

Vă mai semnalez posibilitatea 
de a vă pregăti în județul dum
neavoastră ca proiectant în in
dustria construcțiilor de mașini 
grele la școala de specializare 
postliceală respectivă. (Vaslui 
str. Delea nr. 3 telefon 11122).
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Convorbire cu PETRE RĂDUCANU, prim secretar al Comitetului
U.T.C. al sectorului III, București

— Care considerați a fi condiția principală 
pentru ca dialogul să-i intereseze în mod 
egal pe cei doi „parteneri“, să fie perma
nent posibil, să devină rodnic ?

— întrucît dialogul se desfășoară pe te
renul unor realități și interese eare-i apro
pie și îi unește, cred că receptivitatea reci
procă devine o condiție de care trebuie să 
ținem seama. Experiența în acest sens din 
sectorul III arată că atunci cind au fost as
cultate atent opiniile tinerilor, cînd s-a ți
nut seama de propunerile și observațiile lor, 
organizația noastră a avut de cîștigat într-un 
fel sau altul. Fără îndoială, opinia, pro
punerea unui tînăr trebuie să fie argu
mentată și odată însușită de organizație el 
însuși trebuie să participe la împlinirea ei. 
Astfel, în legătură cu activitatea de la casa 
de cultură au existat nemulțumiri. Li s-a 
dat tinerilor posibilitatea să organizeze ei 
înșiși serile cultural-distractive. Situația s-a 
remediat. Nemulțumirea lor a fost construc
tivă. Dar nu putem uita că față de înseși 
îmbunătățirile aduse, opiniile tinerilor sini 
în măsură să formuleze noî obiective de lu
cru. O asemenea poziție activă creează un 
teren autentic pentru dialogul dintre tineri, 
iar nu simplul monolog pe tema „nu sint de 
acord“, „nu mi-a plăcut“, rămînînd cu bra
țele încrucișate.

— Organizația U.T.C. apelează Ia tineri. 
Dar tinerii se adresează organizației ? Se 
sfătuiesc în momentele lor, dificile cu tova
rășii din organizație, cu biroul U.T.C. ?

— O fac, deseori, și în problemele cele mai

diverse. Astfel, la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate cîțiva tineri nu și-au rea
lizat două luni salariul de bază. Ei au adus 
la cunoștința adunării generale această si
tuație. Secretarul U.T.C. din . secție a discu
tat cu conducerea administrativă, dar nu s-a 
rezolvat nimic. Comitetul U.T.C. din între
prindere a preluat această problemă, a in
sistat pentru limpezirea ei. S-a constatat că 
existau deficiențe organizatorice în produc
ție, de repartizare a pieselor, deci, cauzele 
nu aparțineau tinerilor.

— Unii secretari U.T.C. se preocupă de 
sarcinile generale ale organizației, dar sen
sul intervenției și preocupărilor acestora nu 
vizează de jos în sus problemele tinerilor.

— O asemenea viziune unilaterală asupra 
îndatoririlor secretarului U.T.C. se relevă 
uneori și în ședințele comitetelor oamenilor 
muncii, unde acesta nu reușește să prezinte 
și să susțină (uneori nici nu ia cuvîntul) 
doleanțele și propunerile tinerilor privitoare 
la îmbunătățirea muncii și a condițiilor de 
muncă : repartizarea pe mașini, dotarea cu 
scule, amenajarea vestiarelor etc. Or, con
secința unei asemenea poziții se reflectă, 
de asemenea, în atmosfera organizației : ti
nerii pierd încrederea, renunță să mai par
ticipe la discuții, treptat devin opaci la che
mările organizației, indiferenți și chiar re
calcitranți. Tînărul judecă după cum vede 
că se acționează în întîmpinarea propune
rii sale. Receptivitatea secretarului U.T.C. 
la propunerile tinerilor este un element di
namizator al muncii de organizație.

SPRE ABA TAJUL
LUÌ DOLHA

întrecerea

ST. WEISS

Maria Polgar, de la „Industria textilă ardeleană" — Satu Mare, se evidențiază 
utecistă, pentru calitatea muncii pe care o efectuează.

Foto :

• AICI RECORDURILE AU VIAȚĂ SCURTĂ • ZIL
NIC BRIGADA RAPORTEAZĂ DEPĂȘIREA PLANU
LUI • TEHNICA MODERNĂ ÎN MlINI COMPE

TENTE

— Abatajul lui Dolha e a- 
proape !, a exclamat secretarul 
comitetului U.T.C. de la mina 
Lonea, îndreptîndu-se grăbit spre 
locul de intrare în subteran.

In urma- lui, de abia reușeam 
să ținem pasul. Masca și lampa 
ne incomodau vizibil. Noroc că 
nu aveam prea mult de mers.

— Poftiți în colivie !, s-a auzit 
vocea unui miner care a tulburat 
pentru o clipă singurătatea pu
țului.

O cabină imensă ne-a înghițit 
pe toți. Trebuia să stăm înghe- 
suiți, în picioare, iar pe deasu
pra ne sîciiau și stropii de apă 
care loveau ritmic în căști. Cînd 
colivia s-a pus în mișcare înce-

INTEGRAREA PROFESIONALĂ
— Care sint factorii de care trebuie ținut seama pentru a 

se asigura o bună integrare a tinerilor în producție ?
Răspunde lector universitar PAULA CONSTANTINESCU 

STOLERU, Universitatea București.

— în contextul ca
racteristicilor pro
ducției moderne — 
care încorporează 
progresele deose
bite ale științei și 
tehnicii — o bună 
integrare profesio
nală impune drept 
condiție un nivel 
superior de pregă
tire generală obți
nut prin asimilarea 
valorilor sociale, a 
sistemului de cu
noștințe generale și 
profesionale.

De aceea, este 
o condiție impor
tantă preocuparea 
tînărului pentru a 
se informa perma
nent, pentru a asi
mila noile date în 
domeniul profesiu
nii (devenind pro

priul său formator 
într-un act de per
manentă autoins- 
trucție și educare). 
Caracteristicile ac
tivităților profesio
nale moderne im
pun o formare ar
monioasă, o dez
voltare multilaterală 
a propriei persona
lități, pentru o in
tegrare creatoare 
în desfășurarea ac
tivităților profesio
nale. Pentru optima 
integrare profesio
nală, o condiție 
majoră, o consti
tuie, în primul 
rînd, o bună orien
tare profesională. 
Acest aspect, anti
cipativ sau pros
pectiv al integrării

profesionale, este 
decisiv.

Din această pers
pectivă, o dimen
siune psihologică 
importantă a inte
grării profesionale o 
constituie maturi
zarea vocațională a 
tînărului — respec
tiv, conștiința de
plină a propriilor 
posibilități și sin
cronizarea aspirații
lor sale cu poten- 
țialitățile și cu di
recțiile solicitărilor 
sociale. Aceasta 
presupune o sin
cronizare între ceea 
ce tînărul vrea să 
devină și ceea ce 
poate el — impli
cit, ceea ce trebuJe

să devină —- fiind 
conștient de pro - 
priul său potențial 
și de necesitatea 
armonizării sale cu 
sfera solicitărilor 
sociale.

Pentru o bună 
integrare profesio
nală, se impune o 
perspectivă clară 
asupra realităților 
sociale în ansamblu 
— în speță, asupra 
direcțiilor dezvol
tării social-econo- 
mice de la noi din 
țară; tînărul tre
buie să înțeleagă 
caracteristicile și 
sensurile acestei 
dezvoltări pentru a 
se integra la un ni
vel superior de 
participare con
știentă și creatoare.

FAMILIA - PROFIL SOCIAL 
ÎN CONTINUĂ PERFECȚIONARE

—- Ce aspecte noi, specifice* pot fi remarcate în cadrul fa
miliei contemporane ? Ce eventuale mutații sint in curs de a se
realiza ?

Răspunde conferențiar

— Conturarea schimbărilor care au loc în 
familie este condiționată de punerea grupu
lui familial, ca structură elementară a socie
tății, în relații cu instituții, mecanisme so
ciale și tendințe sociale care acționează în 
întregul organism al societății noastre, defi- 
nindu-1. In această perspectivă, modificările 
survenite în structurile și funcțiile familiei 
noastre pot fi înțelese numai prin raportarea 
lor la factorii macrosociali care le determină. 
Dispariția proprietății private asupra mijloa
celor de producție în planul social general 
face ca gospodăria și „zestrea“ să înceteze 
treptat a juca rolul primordial în constitui
rea și desfășurarea vieții de familie, valorile 
pe care se întemeiază o căsnicie în condițiile 
noastre devenind preponderent valorile etice 
specifice orînduirii socialiste. Procesele de in- 
dustrializare-urbanizare contribuie la modifi
carea locului și rolului femeii, nu numai în 
viața economică, social-politică, științifică și 
culturală, ci și în planul „particular“ al re
lațiilor de familie. Independența economică 
a femeii se însoțește de o reconsiderare de 
către reprezentanții ambelor sexe a rolurilor 
ce le revin, nu numai în „lume“, ci și în 
diviziunea responsabilităților menajere, în 
creșterea și educarea copiilor, în luarea deci
ziilor familiale. Pe fondul proceselor a- 
mintite se conturează, în condițiile so
cietății noastre, un profil familial nou, defini- 
bil printr-o serie de note specifice, spre exem
plu restrîngerea structurii familiei la un tip 
nuclear (părinți și copii necăsătoriți). în in
teriorul unităților familiale de acest tip se 
produce o modificare a sistemului statutelor

universitar dr. NATALIA DAMIAN.

și rolurilor, ai cărei beneficiari principali sînt 
femeile și tinerii. Această modificare decurge 
din atragerea treptată a femeilor în activități 
productive extrafamiliale, precum și din asu
marea unui cîmp de inițiativă de către tineri 
într-o perioadă mult mai precoce.

Dacă acestea sînt indicii sigure ale unui tip 
familial nou, modelat de structurile și proce
sele ansamblului social, nu trebuie să uităm 
totuși că tipul ideal al familiei nu se con
fundă cu grupurile familiale real existente. 
Tendințele amintite definesc fără îndoială fa
milia societății noastre, dar ele se manifestă 
mai pregnant în unele zone socio-geografice 
decît în altele, în unele medii socio-profesio- 
nale decît în altele ș.a.m.d. Dealtfel, într-o 
societate, ea însăși în curs de perfecționare 
continuă, ar fi și absurd să presupunem că în 
planul vieții de familie procesul transformări
lor s-ar fi încheiat.

împrejurarea că activitățile casnice se des
fășoară în incinta gospodăriilor, deci întru- 
cîtva la adăpost de „privirile lumii“, de „opi
nia publică“ etc., face ca redistribuirea par
ticipării partenerilor de cuplu la aceste acti
vități să depindă într-o covîrșitoare măsură 
de modelarea culturală, de imaginile, atitudi
nile și deprinderile legate de percepția și eva
luarea statutului și rolului partenerilor in 
viață. Ca urmare, perfecționarea continuă a 
structurilor și relațiilor noastre familiale im
plică eforturile conjugate ale întregii socie
tăți și ale fiecăruia dintre noi pentru pătrun
derea civilizației moderne și a normelor etice 
specifice socialismului în toate țesuturile vie
ții noastre sociale și particulare.
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pîndu-și alunecarea spre adîncuri, 
n-am mai simțit nici unul din 
inconvenientele amintite. Frica 
de necunoscut se risipește și ea.

Am ajuns la orizontul 500 
unde se afla brigada de mineri 
condusă de tînărul Teodor Dolha.

— In cîteva minute îl veți cu
noaște, ne-a asigurat secretarul 
comitetului U.T.C.

Am pornit prin labirintul de 
străzi și bulevarde subpămîntene 
în căutarea acestui bărbat robust 
și curajos, cum ne-a fost des
cris la suprafață. Minutele s-au 
scurs rapid, transformîndu-se în 
ore. Pășeam greoi peste traverse 
și pietre cu ochii ațintiți la va- 
gonetele pline cu cărbune care 
treceau în viteză. De 
întilneam un grup de 
uram „Noroc bun" iar 
pundem la fel.

— Dolha ăsta nu-i

cîte ori 
mineri, le 
ei ne răs-

Intrată în producție la în
ceputul acestui cincinal, în
treprinderea pentru materi
ale de construcții Oradea, 
una din marile unități de a- 
cest fel din țară, fusese pro
filată pe sortimente dintre 
cele mai solicitate pe șanti
erele de investiții : panouri 
pentru locuințe, elemente in
dustriale, stîlpi electrici, șpa- 
lieri pentru agricultură, tu
buri de canalizare, be
toane celulare autoclavizate 
(B.C.A.) simple și armate 
confecții metalice etc.

Și, intr-adevăr, azi, cu ma
terialele fabricate aici, se 
lucrează pe sute de șantiere, 
răspîndite în toată țara. In 
primii doi-trei ani de la 
inaugurare, întreprinderea 
și-a găsit greu ritmul optim, 
comuniștii de aici au trebuit 
să depună mari eforturi pen
tru formarea cadrelor, pentru 
închegarea colectivului, pen
tru definitivarea organizării 
producției. La intervenția e- 
nergică a Comitetului muni
cipal de partid, în ultima 
parte a anului trecut s-a reu
șit pregătirea cu mai mare 
răspundere a producției pen
tru acest an. S-a avut în 
vedere în primul rînd asigu
rarea mersului uniform al u- 
tilajelor și prevenirea stațio
nării lor pentru avarii. Dacă 
în 1973 media lunară a căde
rilor utilajelor era de 60 de 
ore, adică 10 la sută din 
timpul de lucru, în ianuarie 
și februarie anul acesta, ele 
s-au redus la jumătate, cu 
șanse de descreștere în conti
nuare.

îmbucurătoare modificări 
au intervenit și pe diagrama 
disciplinei, respectiv a pre
zenței la muncă. Dar pentru 
că aceasta îi privește pe ti-

neri, ei constituind marea 
majoritate în colectiv, îl lă
săm pe tovarășul Gavril 
Duma, secretarul comitetului 
U.T.C. să ne înfățișeze pro
gresul obținut.

— In anul trecut, lipseau 
zilnic de la program, în me
die cîte 30 de salariati. In 
ianuarie, această medie s-a

neobișnuiți cu exigențele 
producției, o opoziție fermă 
față de orice abatere.

— Ce acțiuni aveți in ve
dere pentru o antrenare și 
mai mare a tinerilor Ia rea
lizarea sarcinilor de plan în 
continuare ?

Răspunsul la această în
trebare îl dau cîțiva secre-

!

ÎNTREPRINDEREA
PENTRU MATERIALE

DE CONSTRUCȚII ORADEA

diminuat pînă la 5 absențe 
nemotivate pe zi. Mult mai 
bine a fost folosit și timpul 
de lucru efectiv în ateliere, 
fapt ce a dus la depășirea 
productivității muncii pe sa
lariat în luna ianuarie — 
continuă economistul Duma 
— cu 1 114 lei. In luna fe
bruarie ne așteptăm la un 
rezultat și mai bun.

— Cum a acționat organi
zația U.T.C. pentru acest re
viriment 7

— Aș putea să răspund 
doar în cîteva cuvinte : prin 
repartizarea unor răspunderi 
exacte pe fiecare tinăr din 
activul U.T.C., pe fiecare u- 
tecist de nădejde. Ce înseam
nă aceasta ? Că nici un tînăr 
din întreprindere certat cu 
disciplina sau insuficient de 
pregătit profesional nu a ră
mas în afara supravegherii 
și ajutorului concret al cui
va. S-a creat astfel o răspun
dere hotărîtă a întregului co
lectiv pentru educarea celor

tari ai organizațiilor din ate
liere.

— Ne-am angajat să reali
zăm, in afara orelor de pro
ducție. un -tipar metalic 
pentru reținătorul de stropi 
la turnurile de răcire din me
tal economisit în valoare de 
20 000 lei — informează Ion 
Hevezi din atelierul mecanic 
și confecții.

— Pe șantierul lucrărilor 
de investiții din întreprindere 
vom fi prezenți zilnic cîte 10 
tineri după orele de program, 
suplinind astfel nevoia de 
muncitori calificați pînă la 
terminarea obiectivului — a- 
daugă Roman Magher, din 
secția a IlI-a.

— în același timp, fiecare 
tinăr din întreprindere va 
efectua cel puțin o oră de 
muncă patriotică pe săptă- 
mină pentru strîngerea meta
lului vechi, pentru sporirea 
materiilor prime și materiale
lor, — completează Ion Dan- 
cea, din secția I.

— Periodic vom organiza 
concursuri pentru cunoaște
rea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale și 
a modalităților de reducere 
a acestora — precizează Ion 
Balmoș din secția a II-a.

Conducerea întreprinderii 
și-a prevăzut, de asemenea, 
continuarea acțiunilor de 
pregătire profesională a sala- 
riaților. Un curs de speciali
zare pentru fierar-betoniști 
și altul pentru operatpri, un 
curs de calificare pentru ma- 
caragiste se vor deschide în 
curînd. în urma 
complex de măsuri 
premisele, dealtfel 
mate și în luna precedentă, 
că în ceea ce-1 privește, co
lectivul întreprinderii își va 
da toată osteneala pentru 
realizarea exemplară a pla
nului și angajamentelor în 
întrecerea socialistă.

Din păcate, însă, nu-i de- 
ajuns. Unul dintre indicatorii 
de bază ai planului — res
pectiv producția marfă vîn- 
dută și încasată este afec
tată din cauză că desfacerea 
producției din 
nu este asigurată, 
proporție de 45 la

Este un semnal 
centrala de care 
întreprinderea din 
Ministerul Economiei Fores
tiere și al Materialelor de 
Construcție și Ministerul Con
strucțiilor Industriale tre
buie să-1 recepționeze ime
diat, să intervină cu măsuri 
concrete pentru punerea la 
punct a problemelor nerezol
vate în activitatea 
colectiv șl în primul 
sigurarea desfacerii 
producții.

acestui 
există 

confir-

trimestrul I 
decît în 

sută.
pe care 
aparține 
Oradea,

ROMULUS

acestui 
rind a- 
intregii

LAL

ACUM, TOATE
LUCRĂRILE SÎNT

DE URGENȚA INTÎI
(Urmare din pag. I)

retului sătesc, s-au remarcat 
prin rezultatele obținute orga
nizațiile comunale U.T.C. din 
Zărnești, Smeeni și Pătirla- 
gele.

IAȘI
în cadrul „Lunii fertilizării 

solului“ recent încheiată, ro
dul acțiunilor celor peste 3 000 
de uteciști antrenați s-a ma
terializat în transportarea și 
administrarea a nu mai puțin 
de 3 500 tone îngrășăminte na
turale. Aprecierile elogioase 
pe care conducerile coopera
tivelor agricole din Hîrlău, 
Ierbiceni, Schitu Duca, Les
pezi, Ciortești, Tansa, le fac 
la adresa uteciștilor au sufi
ciente și serioase temeiuri. 
Dar r/u numai asemenea mo
tive există în județul Iași pen
tru aprecierea ajutorului valo
ros pe.care îl dau tinerii. Iată, 
în cooperativele din Grozești, 
Victoria. Tîrgu Frumos, Golă- 
ești. Prisecani, Gorbani, Bi
volari, ei au fost aceia care au 
efectuat cea mai mare parte 
a lucrărilor necesitate de ame
najarea răsadnițelor și de în- 
sămînțatul legumelor în aceste 
răsadnițe. Tinerii care lucrea
ză în pomicultură au contri
buit pînă la această dată la 
executarea tăierilor la un nu
măr de peste 800 000 pomi 
fructiferi. Timpul bun a per
mis și declanșarea acțiunilor 
tinerești pentru îngrijirea pă
șunilor. Peste 2 000 de hecta
re s-au bucurat, deocamdată,

X

de grija tinerilor, numărul 
lor sporind în fiecare zi. S-a 
trecut și la realizarea lucrări
lor de întreținere a sistemelor 
de irigații. ~ 
funcționare, 
Casa agronomului sînt 
iți un număr de 200 
pentru 
pompiști. Pregătirile 
acțiunile 
plantări de pomi sînt în toi. 
Tinerii din județ sînt hotărîți 
să-și îndeplinească angaja
mentul de a depăși cu 200 la 
sută cifra inițială la aceste 
acțiuni.

Pentru buna lor 
îrr prezent la 

instru- 
tineri 
moto- 

pentru 
de împăduriri și

a deveni

GORJ
Pe meleagurile gorjene se 

desfășoară din plin însămînță- 
rile din prima urgență. în 
cooperativele agricole Hure- 
zani, Plopșoru, Moi, Peșteana, 
Poiana și altele s-au semănat 
aproape 800 de hectare cu 
mazăre și plante de nutreț. 
Așa că tinerii mecanizatori au 
semnat în cartea „Săptămînii 
mecanizatorilor gorjeni“, des
fășurată în perioada 17—24 
februarie a.c. consistente fap
te de muncă.

O atenție deosebită se acor
dă lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Un număr de peste 
3 000 uteciști și-au adus con
tribuția la regularizarea și 
consolidarea a 1900 metri li
niari de albii de rîuri, la efec
tuarea lucrărilor de desecări 
pe 223 hectare și reamenajarea 
sistemelor de irigație locală pe 
o suprafață de 609 hectare ale 
cooperativelor din Aninoasa,

<T".

Arături de primăvară la C.A.P. Uriti, județul Bistrița-Năsăud.
Foto: V. TANASOFF

Ionești, Plopșoru, Țînțăreni, 
Brănești și Turburea. în alte 
comune, ca Stejari, Samari- 
nești, Bîlteni, Săulcști, Vladi- 
miri, la chemarea organizați
ilor U.T.C., tinerii au partici
pat la defrișarea de mărăci- 
nișuri și arborete a peste 800 
hectare de pășuni și finețe.

Pretutindeni, așadar, pri
măvara agricultorilor a intrat 
în drepturi depline. Realiză
rile de pînă acum dovedesc, 
cu puterea faptelor, că tinerii 
satelor sînt ferm hotărîți să 
contribuie la realizarea în a- 
cest an a unor producții re
cord în toate domeniile.

MUREȘ
Pe cîmp — oameni executînd 

lucrări de fertilizare, de săpare 
a unor canale de scurgere a apei, 
de curățire a pășunilor. Surprin
zătoare, dar justificabilă pare 
întîlnirea cu acești oameni la lu
cru în zilele de sărbătoare. 
Atunci cînd legitim ar trebui să 
se odihnească.

— în agricultură, ne decla
ra tînăra Lucia Boantă, pe care

am întîlnit-o la curățit de pășuni, 
toate treburile trebuie făcute la 
timpul lor. Acum e vremea cu
rățitului pășunilor. Dacă n-am 
face-o azi, poate mîine plouă.

Ca ea gîndesc încă aproape 
500 de tineri din Iernut care, 
înarmați cu sape și greble, cu 
furci și casmale, și-au dat întîl- 
nire pe pășunile comunale ra- 
portînd la sfîrșitul zilei de mun
că patriotică curățirea a 350 
hectare.

Asemenea gînduri justifică și 
prezența în cîmp a celor 266 de 
tineri la Chețani care au curățit 
și fertilizat duminică 60 hectare 
pășuni, a celor 126 de tineri 
care au curățit 69 hectare pășuni 
la Gornești, a altor sute prezenți 
alături de cooperatori la Acățari, 
Miercurea Nirajului, Bălăușerie, 
Cuci, Bând și în alte localități.

Luni, la Comitetul județean 
Mureș al U.T.C. am fost infor
mat că în 15 comune au partici
pat la lucrări de îmbunătățiri 
funciare 2 000 de tineri. Ei au 
curățit și fertilizat 590 hectare 
pășuni, au executat lucrări de 
desecări pe 25 hectare, au săpat 
250 metri șanțuri de scurgere.

chiar atît 
de aproape I, rn-am adresat înso
țitorului, văzînd că n-am 
încă la destinație.

Secretarul comitetului 
m-a privit zîmbind:

— Ați uitat că sîntem . 
de metri sub pămînt P Iar după 
o pauză:

— Iată, am ajuns I
Mă așteptam să văd imediat 

oameni, dar nici vorbă! „Am 
ajuns" era, și de data aceasta, 
un fel de a spune pentru că mai 
rămâneau de trecut numeroase 
obstacole.

— Să fiți atenți!, ne-a averti
zat secretarul. Suitorile sînt 
strimte, s-ar putea să alunecați, 
e întuneric beznă. Trebuie să 
aprindeți lămpile...

M-am aventurat primul la ao- 
borîre. Picoarele îmi tremurau, 
scara mi se părea extrem de șu
bredă.

— Fără frică!, m-a încurajat 
el din spate. Din cîteva mișcări 
ajunsese lingă mine.

După coborîș a început urcu
șul pe marginea craterelor care 
— din apropiere — aduceau spre 
rostogol rîul negru de cărbune. 
Glasurile oamenilor deveneau tot 
mai distincte. In sfîrșit, am ajuns 
la locul dorit: abatajul frontal 63 
în care lucra Teodor Dolha și 
ortacii săi. In față ne-a apărut o 
tăietură de cîteva zeci metri în 
pîntecele pămîntului de-a lungul 
căreia stăteau înșirați oameni 
înarmați cu perforatoare, lopeți 
și tîrnăcoape. înaintau pe felia 
de cărbune pînă la epuizarea a- 
cestgia. Am nimerit după puș- 
care, tocmai cînd se strînge re
colta adîncurilor. In momentele 
acelea oamenii nu prea au timp 
de vorbă. Ei sînt preocupați să 
scoată la lumină cit mai repede 
și în cantități cît mai mari cărbu
nele zmuls pămîntului, să exe
cute o nouă pușoare. Vorbele 
circulă rar, predomină hîrșîitul 
lopeților care împing cărbunele 
spre transportoare. Uneori bul
gărele enorm nu poate fi biruit 
de un singur om și atunci îi sare 
în ajutor ortacul de alături.

Cînd a terminat șutul, Teodor 
Dolha era lac de sudoare.

— A fost greu, ne-a mărtu
risit el, dar și satisfacțiile pe 
care le avem sînt mari: am de
pășit planul zilnic cu cîteva tone. 
Randamentele obținute au între
cut așteptările.

Oamenii lui Dolha sînt urmă
riți cu interes în întreaga Vale a 
Jiului nu numai pentru că obțin 
performanțe greu de egalat, ci 
și pentru că sînt autorii unui ex
periment foarte important. Lor 
le-a fost încredințată sarcina de 
a mînui, pentru prima oară în 
acest bazin carbonifer, comple
xul cu cadre pășitoare care, 
într-un viitor nu prea îndepăr
tat, va intra în dotarea multor 
exploatări miniere. Utilizarea a- 
cestuia cere multă prioepere și 
pasiune dar minerii lui Teodor 
Dolha: Aurel Mămăligă, Ilie Mi- 
hoc, Dezideriu Deju, Carol Pa- 
raschiv și alții, posedă din plin 
astfel de calități. Sprijiniți de 
inginerul uteoist Andrei Loy, ei 
fac eforturi mari pentru a se per
fecționa, a-și îmbogăți cunoștin
țele profesionale.

In timp ce străbateam galeriile 
spre ieșire, oamenii lui Dolha 
ne-au mărturisti că nici o me
serie nu este mai frumoasă decît 
mineritul. Aceasta cere bărbăție, 
curaj și știință de carte.

— Nu e nici o exagerare — 
cu ținut ei să precizeze. Minerul 
de azi nu mai seamănă cu cel de 
odinioară. Rolul său este de a 
conduce și exploata mașinile din 
subteran, adică de a mecaniza 
lucrările.

Din vorbă în vorbă am ajuns 
la colivie în tovărășia unor tineri 
atît de minunați. Nici n-am ob
servat cum trecuse timpul!

De abia acum am priceput de 
ce secretarul comitetului U.T.C. 
de la mina Lonea, obișnuiește 
să spună că brigada lui Teodor 
Dolha este aproape...

ajuns

U.T.C.

la 500

MIRCEA BORDA AL. BÄLGRADEAN
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Ò anchetă internațională ’ de CAROL ROMAN

A.D. HERSHEY
Marele savant a- 

merican s-a născut 
la 4 decembrie 
1908 în Owosso, 
Michigan. După 
terminarea univer
sității de stat din 
orașul natal incepe 
să lucreze atit in 
cadrul catedrei de 
bacteriologic, cit și 
ca cercetător la 
Departamentul de 
genetică al In
stitutului Carnegie 
din Wasington.

tncepind din anul 
1962 a fost numit 
director al secției 
de cercetări gene
tice al amintitului 
institut.

Datorită activi
tății sale științifice 
încununate de mari 
realizări, savantul

a fost ales mem
bru al Academiei 
naționale de știin
țe. a primit pre
miul „Albert La- 
sker“ al Asociației 
americane pentru 
sănătatea publică 
și este deținător al 
premiului „Kim- 
ber“ pentru cerce
tări genetice al A- 
cademiei naționale 
de științe.

In anul 1969 a 
primit premiul No- 
bel pentru medici
nă împreună cu 
Max Delbriick și 
Salvador E. Luria“ 
..pentru descoperi
rile lor privind 
mecanismul de re- 
plicație și structura 
genetică a virusu
rilor“.

EGALI ÎNTRE EGALI...
de A.D. HERSHEY

Se părea că eforturile elabo
rării unei planificări pe luna 
martie a manifestărilor zilnice 
care urmează să aibă loc la clu
bul „Modern“ porneau sub cele 
mai favorabile auspicii. în ade
văr climatul general nici nu 
poate fi bănuit altfel, decit pe 
deplin stimulator față de o ase
menea tentativă și asta mai cu 
seamă fiindcă toți cei care au 
un cuvint de spus la buna des
fășurare a muncii cultural-edu
cative de masă din cadrul aces
tui așezămint pot dovedi inte
resul lor viu pentru problemele 
principiale ținind de metodolo
gia acțiunii modelatoare a tipu
rilor de intervenție cit mai sub
tile și in cele mai eficace con
secințe la nivelul conștiinței pu
blicului tinăr, avind structura 
specifică a celui ce frecventează 
cu precădere clubul „Modern". 
Nu vreau să afirm .că discuțiile 
pe care le urmăresc aproape 
zilnic și care întorc, cînd pe o 
parte cind pe alta, diversele as
pecte posibile ale problemelor, 
schimbă fundamental programul 
cunoscut al oricărui așezămint 
din familia celui de care ne o- 
cupăm noi acum. Am încercat 
să sintetizez ideile vehiculate in 
cursul acestor dezbateri și am 
constatat că ele nu pot, în fond, 
decit să sublinieze nevoia tot 
mai acută a diversificării muncii 
culturale de masă, a cuprinderii 
în sfera acestei diversificări a 
unor direcții permanente politi- 
co-ideologice. moral-cetățenești, 
patriotice, ateist-științifice. teh- 
nico-economice, estetice, de a- 
grement capabile să se consti
tuie ca laturi indispensabile ale 
unui mecanism educativ suplu 
și eficient. Chiar așa fiind, 
chiar dacă ni se reamintește 
de la un nivel la altul că există 
în sector categorii de tineri 
de care trebuie să se țină sea
ma cu precădere, ucenici, elevi, 
țesătoare, cercetători etc., ceea 
ce știi și tu la fel de bine, ast
fel de recomandări nu sint to
tuși lipsite de semnificație. 
Meritul lor rămîne fie acela 
că îți confirmă utilitatea pro
priilor intenții, fie că se o- 
rientează spre ceea ce e, în
tr-un moment sau altul, de im
portanță maximă. Punctelor de 
reper pentru planificarea pe lu
na martie li s-au adăugat de 
astă dată și sugestiile cuprinse 
într-un plan recent de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 

ce se desfășoară în cadrul Mo- 
dern-clubului, plan alcătuit de 
către secția de propagandă a 
comitetului U.T.C. din sector. 
Perfectibile, firește, punctele sa
le întrunesc de fapt bilanțul ce
lor mai acute probleme rămase 
încă, și nu numai lunile trecute, 
fără răspuns. Dar pe acestea ci
titorul Ie cunoaște din lectura 
corespondențelor noastre ante
rioare, așa că nu vom stărui 
acum asupra lor.

Ceea ce ni se pare demn de 
reținut este faptul că ambianța 
pe care o înfățișează ca alcătu

EXPERIMENT C8
Cînd se discută cu viteza 

supersonicului și se înfăptuiește 
în ritm de melc...

ind condiția de plecare lă lucru 
în această nouă etapă a expe
rimentului nostru,, rămine pină 
la urmă neschimbată in raport 
cu cea de la începutul lunii fe
bruarie — și atunci atrăgeam a- 
tenția asupra colectivului de 
conducere format din tineri, 
asupra rolului și obligațiilor ac
tiviștilor in valorificarea poten
țialului educativ reprezentat de 
club la amenajarea spațiilor sale, 
la rentabilizare etc. Trebuie să 
recunosc, oricît ar fi de regreta
bil, că gestul practic rămine de
parte de a însoți operativ accep
tarea cererilor reale pe care si
tuația clubului le face evidente. 
Iată de ce tipuri de acțiuni de 
succes, cum s-a dovedit mați- 
neul duminical sau varietățile 
cu autoservire, au cedat pasul, 
șterse din program pe februarie 
și într-o primă variantă ele nu 
mai apăreau nici în martie.

Mi-am pus citeva întrebări fi
rești. Ce implicații definesc ra

portul armonios dintre progra
mul educativ general al unui 
așezămint politic și de cultură, 
cum este ,,Modern“-clubul, și 
programarea manifestărilor pe
riodice instructiv-formative din 
cadrul său ? De ce, știindu-se și 
încă de multă vreme cit sint de 
împlinite, ajungi să constați de 
fiecare dată că progresul rămîne 
aproape iluzoriu ? Răspunsul 
este de o simplitate dezarmantă 
pentru că din toate nevoile a- 
mintite, una singură, ignorată 
sistematic, are proprietatea de 
a menține sensul negativ al ce-

Corespondență 
de la Modern-Club 
lorlalte — se discută, se anali
zează, se iau măsuri, se alcătu
iesc planuri, se remarcă multi
tudinea de remedii posibile, dar 
nu se face și pasul următor, 
nu se acționează, nu se intervine 
concret, într-un cuvint, nu se 
înfăptuiește. Stadiul de proiect 
ajunge astfel să dobîndească o 
autonomie păgubitoare. A-l 
schimba, iată ce ne propunem 
pentru luna martie, a opera 
transformarea verbului preferat 
atita timp aici, a discuta în a 
face.

La drept vorbind, dificultatea 
hotărîtoare pentru această me
tamorfoză o constituie submina
rea rezistenței care invocă pre
tinse cauze obiective la tot ceea 

ce îțî propui să întreprinzi. Pen
tru că nimeni nu iți spune pe 
șleau nu pot. Formula adop
tată este „nu se poate“ și regis
trul ei are un spectru mult mai 
larg decit am realizat-o la înce
put. Așa de pildă, să zicem că 
propui soluții administrativ-gos- 
podărești. Vreau, adică să mut 
niște obiecte dintr-un loc in
tr-altul sau îți dai seama că te
levizoarele din magazie nu mai 
pot fi reparate și trebuie obți
nută confirmarea cooperativii 
specializate ca după aceea să 
întocmești actele de casare și să 

folosești sursele disponibile la 
cercul de electronică aplicată. Ce 
e oare mai simplu ? Nu se poate, 
ni se răspunde aproape automat, 
este prea greu. Un paravan din 
panouri mari articulate cu bala
male nu poate fi mutat pe o 
distanță de 10 metri în sala 
mare, fiindcă e complicată ope
rația de a scoate bucată cu bu
cată panourile din balamale, sint 
7 sau 8 panouri, și a le prinde 
după aceea la loc. Este mai co
mod să nu-ți faci meseria, să 
uiți de existența unor conturi 
din bugetul așezămintului, să le 
lași fără destinație, să le trans
feri la bugetul statului ca și cum 
ți-ar fi prisosit, cînd de fapt, 
fiecare leu bine cheltuit, bine 
investit ar putea să sporească 
fondurile provenite din mani
festările culturale plătite. or
ganizate la sediul clubului sau 
în deplasare. La început ideea 
amenajării unor spații, în hol, 
de artă plastică sau de foto

grafii, așa cum a fost aceea 
consacrată I.A.T.C., cu prile
jul serii de teatru, a fost întim- 
pinată cu același sceptic nu 
se poate. Cine garantează secu
ritatea tablourilor am fost în
trebat, ce o să se spună cind 
or să apără mustăți desenate pe 
fotografii sau arsuri de țigară 
in planșe ? Profețiile acestea 
sumbre nu s-au adeverit, panou
rile cu fotografii nu au suferit 
nici cea mai neînsemnată de
gradare. Dar prejudecata aceasta 
nu se poate, care pune sub sem
nul îndoielii pină Și moralitatea, 
spiritul civic, capacitatea de dis
cernere a tinerilor din cartierele 
Grivița, Pajura și Bucureștii Noi 
alterează uneori relațiile cu pu
blicul, deservind in mod larg a- 
șezămintul. Am tresărit surprins 
auzind într-o seară niște apos
trofări. Se trecea în grabă din 
sala mare in bar, unde urma să 
se proiecteze, pe durata pauzei 
dintr-o seară de dans, un film 
de scurt metraj. „Animalelor, a 
strigat metodistul clubului, adre- 
sîndu-se tinerilor, mai încet ani
malelor, dați buzna ca niște a- 
nimale ce sinteți !“ In sinea 
mea eu mă bucuram tocmai pen
tru că tinerii dădeau buzna.

Oricum ar fi. actualul plan de 
măsuri al sectorului pentru îm
bunătățirea activității la „Mo
dern“ club prevede ca la ple
nara din mai a comitetului să se 
discute cum au fost aduse la în
deplinire prevederile sale. De
sigur, tot ceea ce se preconizea
ză este judecat la modul absolut 
realizabil, dar este realizabil nu
mai cu condiția ca fiecare din 
cei responsabili cu îndeplinirea 
proiectelor sale să acționeze. A 
discuta la nesfirșit și a crede 
că dacă modifici termenele, vine 
altcineva eventual mai de sus, 
să-ți rezolve greutățile zilnice, 
înseamnă a nu duce niciodată 
nimic la bun sfîrșit. în fond aici 
totul depinde acum de oamtfh il 
Atragerea unor colaboratori ini
moși, aderența tuturora, salgriați 
ai clubului sau activiști pe tă- 
rim obștesc, la înfăptuirea unui 
principiu a cărui cheie de boltă 
este acțiunea promptă, mi se 
pare a fi singura soluție de care 
depinde, cu adevărat, succesul, 
consolidarea prestigiului pe care, 
în pofida unor neajunsuri încă 
existente, clubul „Modern“ să 
și-l reciștige.

MIRCEA TACCIU

i
Dacă aș avea vîrstă fiului meu, Peter, care la 

7 august 1974 va împlini 18 ani, poate că m-aș 
hazarda să vă răspund la anchetă: da, aș putea 
cuceri de unul singur Everestul.

Un lucru să fie clar: nu-mi propun să răspund 
eu pentru băiatul meu, la fel cum nu cred că 
i-ar conveni fiului meu să răspundă pentru mine. 
Explicația este evidentă finind seama că sîntem 
oameni deosebiți, cu temperamente și pregătiri 
diferite, iar mai presus de toate, datorită dife
renței de aproape 50 de ani dintre noi, avem alt
fel de opțiuni și de gînduri.

Reprezentăm două generații distincte. Nu însă 
total diferite sau opuse. Ci înarmate diferit în 
fața vieții și de aici avind un alt gen de respon
sabilitate în abordarea unor subiecte dificile.

"’’eîntoreîndu-mă la supoziția mea inițială — 
dacă aș avea 18 ani — poate nu aș spune că aș 
putea să mă înalț pe culmile Everestului de unul 
singur. Aceasta deoarece la acea vîrstă nu știam 
exact ce reprezintă acest pisc, ce primejdii mari 
te pot întîmpina la tot pasul, cit efort, pregătire, 
și sprijin uman ai nevoie într-o asemenea escaladă 
îndrăzneață. Pe atunci știam că fiecare om are 
un destin al său, că prin muncă te poți realiza: — 
această remarcă din urmă făcută mai mult doc
trinar decit pe bază de convingere — și că cel 
harnic își primește răsplata. Afirmații, evident, 
drepte dar insuficiente...

Elanul, laolaltă cu dorința de a ataca orice re
dută precum și aripile fanteziei și ale nesocoti
rii posibilităților reale pe care le ridică viața în 
calea fiecărui om erau atît de puternice incit, în 
necunoștință de cauză, aș fi putut crede că orice 
lucru măreț se află la îndemîna fiecărui tînăr... 
Și astăzi mai apreciez această epocă din biogra
fia mea de care mă leagă continuitatea în năzu
ințele mele, în atacarea unor probleme deosebit 
de grele pentru care, uneori, nu sînt încă pregă
tit. Insă mă hazardez. Numai că, avind la această^ 
vîrstă, o filozofie ceva mai complexă, filtrată 
dintr-o sumedenie de întîmplări și situații care 
astăzi m-ar determina să dau un altfel de răs
puns la anchetă: aș putea cuceri Everestul, nu 
însă singur, ci împreună cu un grup de oameni 
care avem aceeași năzuință și cred în existența 
piscului și, deopotrivă, în izbînda noastră.

Nu cred, apoi că puțini sînt cei aleși să atingă 
culmile.

Mulți, foarte mulți oameni pot atinge perfor
manța. Cu condiția de a înțelege că atunci cînd 
pornesc „la drum“ împreună cu alți semeni tre
buie să simtă și să-i trateze pe toți ceilalți ca 
„egali între egali“. Deseori această chestiune este 
înțeleasă just în întregime, alteori doar parțial și, 
din păcate, de multe ori, eronat.

Voi trece din lumea silogismelor în cea a unei 
exemplificări fundamentale, cel puțin din punctul 
meu de vedere. încă din anul 1962 sînt director 
al secției de cercetări genetice a Institutului Car
negie din Washington. De mai mulți ani lucrez 
într-o echipă compusă din 11 membri, care stu
diază genele umane. Răspunsul acesta pe care-l 
citiți chiar acum se datorează în mare măsură 
întregii noastre echipe care vă scriem și care sîn
tem, într-un sens deplin, membri egali.

Ce vrem să exprimăm cu această afirmație: 
'între noi toți există relații lucrative, funcționale, 
multilaterale, desfășurate într-un înalt spirit de 
competiție și, simultan, de colaborare. *

Deși avem fiecare o specializare întrucîtva di
ferită, totuși comună prin domeniul de cercetare, 
pe planul relațiilor umane dintre noi mizăm totul 
pe două normative ce-și trag seva din străvechi 
dictoane latinești. Primul dintre ele afirmă: „Sol 
lucet omnibus“ - în traducere curenta — „Soa
rele strălucește pentru toți . Deci, dpi punctul de 
vedere al posibilității obținerii performanțele! 
pornim egali în această competiție de viața. Deși 
abordam subiecte corelate, deși fiecare lucram de 
unul singur sîntem constituți într-o. echipa. Gine 
răzbește mai mult, cine izbutește să urce mai de
parte — meritul al său este. Nu de alta,. dar toți 
ne bucurăm de același statut științific m care 
pregătirea, talentul, meritul, inteligența se pot 
manifesta și pot cuceri Everestul. Acesta ar ii 
etalonul obiectiv !

■ Mai avem și un alt dicton —,duI,°cum,an' 
mai afirmat — care ne ferește de multe rele șt

■ care începe acolo unde se termina zona de im 
fluențare a primului. Cel de-al doilea dicton este 
reluarea de către Cicero a spuselor lui l'lP,an s 
Domitius: „Suum cuique tribuere — „Sa 
fiecăruia ce e al lui“...

In practica echipei noastre aceasta înseamnă, 
să dorim și să izbutim să-l înțelegem pe fiecare 
dintr^noi în ceea ce face curent în fiecare mo
ment: dacă este pe o pistă bună și ^apropie de 
rezultat să nu ne mulțumim cu un s at sau cu 
o recomandare bibliografica, ci sa vedem despie 
ce este vorba, tot într-o ipostază concretă, men
tal să-l atribuim fără nici o rezervă aceluia dintre 
noi care a înaintat în ascensiunea sa, a fost pio
nier și care a trasat drumul, chiar dacă este vorba 
— în mare vorbind relativ la o problemă științi
fică — de o simplă potecă care, însă, scurtează 
un drum... Eu nu cred că un microcolectiv poa

dacă aș avea 18 ani — poate nu aș spune că aș 
putea să mă înalț pe culmile Everestului de unul 
singur. Aceasta deoarece la acea vîrstă nu știam 
exact ce reprezintă acest pisc, ce primejdii mari 
te pot întîmpina la tot pasul, cit efort, pregătire, 

îndrăzneață. Pe atunci știam că fiecare om are 
un destin al său, că prin muncă te poți realizai — 
această remarcă din urmă făcută mai mult doc-^ 

evident,

te f uncționa bine dacă nu i se propulsează, neîn
cetat, încrederea în drumul pe care se află și în 
forțele sale, prin indicarea exactă a aportului adus 
de fieoare din echipă la „lucrul comun“. Și ni
meni nu trebuie să se simtă afectat dacă într-o 
străfulgerare a minții oricare dintre noi răzbate 
cu rațiunea și apoi, pe calea experimentului, mai 
departe decit ceilalți. Avem obligația să consem
năm major punctul marcat și să-l înregistrăm ca 
atare. Nu de alta dar — „Suum cuique tribuere“ 
— să dăm fiecăruia ce e al lui...

Ceea ce v-am expus aici reprezintă ipostaza 
fericită cînd toți membrii unei echipe — așa 
cum este și cazul nostru — înțelegem să creăm 
un climat de „egal intre egali".

Vorbeam și de anomalii: uneori se întîmplă ca 
acest spirit de „egalitate“ în munca științifică — 
care aduce mult, mai cu seamă cu cel din sport — 
să fie aplicat parțial; echipajul să fie considerat că 
a funcționat bine atit timp cit un conducător no
toriu se impune și antrenează în jurul său,succe
sori capabili care, însă, atunci cînd în urma unor 
performanțe reclamă și ei dreptul la paternitatea 
„Everestului" sint considerați a fi... indezirabili. 
Asemenea cazuri sînt cunoscute în lumea științei.. 
Aceasta ar fi anomalia 1

Eroarea o considerăm a fi atunci cînd prin e- 
galitate între parteneri de travaliu științific se 
socotește necesar ruperea dintre indivizi a orică
rei căi de acces ori comunicații, socotindu-se 
„normal" ca fiecare să înainteze pe cont propriu, 
cum îl duce capul... Lipsa aceasta de comunica
ție între parteneri poate aduce mari daune atît 
științei cit înseși conceperii reale a termenului de 
„parteneri egali". Nimeni nu spune să faci ceea 
ce nu poate face un altul care și-a asumat sar
cina și răspunderea. Dacă nu poate, să nu se ha
zardeze și să lase locul pentru un altul. In schimb, 
bazat tocmai pe această egalitate care funcțio
nează între oameni și nu între obiecte inerte, ca
peți o seamă de obligații sociale stimulatoare. Nu 
doresc să continui deoarece m-aș întoarce la da
tele inițiale ale semnificației pe care o acord spi
ritului sănătos de „egal între egali“.

Socotesc, că în cadrul anchetei inițiate de zia
rul de tineret o asemenea explicație poate fi fo
lositoare oamenilor tineri, dornici de performanță, 
de realizare într-un IDEAL UMAN GENEROS 
care să ducă societatea mai departe.

Voi insista puțin asupra acestui aspect deoarece 
în numeroase dezbateri cu studenții care fac cer
cetări în laboratoarele Institutului Carnegie din 
Washington deseori premisa unor lucrări strict 
genetice demarează de la convorbiri de ordin 
filozofic-sociologic. Toată lumea cunoaște cit de 
importante au devenit problemele biologiei mo
leculare care se află într-o strînsă interdependență 
cu viitorul omului. Cercetări — unele avansate, 
altele pe cale de a găsi drumul — evidențiază 
posibilitatea realizării unor seturi de gene; aces
tea, alături de realizările epocale din domeniul 
virologiei, embriologiei și biologiei reproducțive 
pot duce la intervenții spectaculoase asupra ge
nelor. Gravitatea dată afirmației se bizuie pe fap
tul că această operațiune științifică s-ar putea să 
aibă teren de aplicație nu numai asupra bacte
riilor și virusurilor, oi chiar și asupra plqnteloi 
și animalelor și, mă gtndesc, chiar la om.

Evident, drumul pe care îl avem de parcurs 
pînă acolo este lung și necesită mari eforturi. 
Dar, încă de pe acum trebuie să ne limpezim 
gîndurile în legătură cu țelul propus. Entuzias
mau!' este mare — să-i direcțianăm pe oameni pe 
calea biologică care să obțină generații mai bune, 
mqi sănătoase, mai fericite, prin înlocuirea unor 
gene ori adăugarea- de elemente genetice. Din 
punctul meu de vedere, oamenii viitorului ar 
trebui să dețină într-o cantitate mai mare ceea 
ce s-ar putea numi „spirit de specie". Cred că 
propulsarea trăsăturii fundamentale a naturii 
omului și anume marele său potențial pentru evo
luție culturală și morală, în context social, se con
stituie ca cel mai desăvârșit aliat al omului de 
știință dornic de a șți că generațiile viitoare vor 
fi mai responsabile față de soarta, în genere, a 
speciei umane. In ultima instanță este o chestiu
ne de supraviețuire.

Acel „spirit de speoie" eu îl determin din con
statarea dacă un fapt, un act ori o îndeletnicire, 
intrate în deprinderea și obișnuința societății sînt 
folositoare omului pe termen lung și nu numai 
pentru o generație. Cunoaștem cit de nesăbuite au 
fost unele invenții ori progrese ale tehnologiei 
care au adus după ele poluarea, alienarea, 
stress-ul, neluate in seamă, matur, numeroși ani. 
Va trebui ca oamenii viitorului, atunci cînd. îna
intează cu un pas în lupta veșnică cu natura, da
torită „spiritului de specie" conștientizat, să poată 
depista tendințele ca și urmările globale.

Și aceasta ar fi o fațetă a ascensiunii omenirii 
spre „Everestul devenirii“, într-o zodie în care 
experimentul și practica să ducă cit mai mult 
posibil, la lumină, înțelegere, cooperare. Este vor
ba de o anume viziune asupra viitorului lumii, 
capabilă să mobilizeze energiile pe calea pro
gresului.

Montaj literar în cinstea aniversării eliberării patriei la Teatrul 
Studio din Oradea.

Foto: ST. WEISS

TINERII SATULUI
(Urinare din pag. I) 

văzut, astfel de activități au 
reușit să intereseze nu numai 
pe tineri, ci și pe locuitorii mai 
vîrstnici din satele respective.

O pondere însemnată in pro
gramele de activități au avut-o 
manifestările ce vizau_ educa
ția moral-cetățenească, patrio
tică și estetică. Uteciștii au rea
lizat fructuoase dialoguri cu 
gospodari de frunte ai comune
lor, primari, juriști etc., abor- 
dind o problematică diversă cu 
un înalt conținut educativ. Or
ganized cu regularitate țoi ale 
tineretului, și alte manifestări 
cultural-distractive, cele cinci 
cămine au reușit să vină tot
odată și in întimpinarea dorin
ței legitime a tinerilor de a 
găsi aici posibilitatea de a se 
recrea în mod agreabil.

Căminul cultural respectiv 
este coordonat de colectivele 
obștești de sprijinire iar pro
gramele de activități sînt elabo
rate și apoi materializate cu 
sprijinul direct al Comitetului 
județean al U.T.C. Recent la 
Zăvideni s-a desfășurat un util 
schimb de experiență la care 
și-au dat întilnire reprezentan
ții tineretului din cele cinci lo
calități. Cu acest prilej s-a 
evidențiat pe lingă realizările 
amintite, faptul că totuși nu s-a 
reușit atragerea permanentă, 
seară de seară, a tinerilor la 
cămin, că acțiunile cu caracter 
educativ sint încă sporadice. 
Totodată participant^ la schim
bul de experiență de la Zăvi
deni au luat in discuție diverse 
probleme legate de organizarea 
și desfășurarea activităților cul
tural-educative, venind cu su
gestii și propuneri interesante. 
Chemarea lansată în numele co
lectivului de conducere al că
minului din Zăvideni, de către 
secretarul comitetului U.T.C. 
din comuna Prundeni. Dori Ior- 
dache, adresat tuturor cămine
lor culturale din județul Vilcea, 
vizează cinstirea prin manifes
tări de înaltă ținută politică și 
artistică a celor două evenimen
te de seamă ale acestui an — 
cea de-a 30-a aniversare a in
surecției naționale antifasciste 
armate și Congresul al XI-lea 
al P.C.R., precum și organizarea 
unui număr mare de activități 
artistice și educative, de acțiuni 
complexe de popularizare a 
realizărilor poporului roman în 
anii edificării societății socia
liste.

— Experiența pozitivă acu
mulată de tinerii din cele cinci

localități, ne-a declarat tovară
șul Nicolae Deaconu, secretar 
al Comitetului județean Vilcea 
al U.T.C., ne-a determinat să 
ne gîndim la extinderea aces
tei modalități de lucru, în spe
cial în localitățile rurale mai 
izolate. Vom continua să spri
jinim aceste cămine culturale 
as’gurîndu-le atît îndrumarea 
metodică de specialitate — a- 
pelind, firește, la specialiști, la 
competența comitetului de cul
tură și educație socialistă — 
cit și baza materială necesară 
pentru desfășurarea unor mani
festări atractive, cu un bogat 
conținut educativ. De altfel, în 
perioada de toamnă-primăvară, 
tocmai cele cinci cămine dau 
tonul în organizarea unor ac
țiuni interesante.

Experimentul vîlcean s-a sol
dat, așadar, cu rezultate pozi
tive.
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ANONIMUL
„Seara pentru tineret" de joi 

se putea intitula „Reportaje“. 
Sau, mai frumos și mai metafo
ric, parafrazînd un titlu cunoscut, 
„Tineri ai zilelor noastre". 
Am aflat cum trăiește și mun
cește un tînăr inginer șef a- 
gronom și sofia sa profesoară; 
le-am admirat copilul și i-arn 
urat viață lungă, sănătate și no
roc. Am oftat văzînd că pe la 
căminele culturale bate vîntul 
și ridică praful de pe eterna 
masă de ping-pong. Ba, cu ace
lași prilej, ne-arn îmbogățit bi
blioteca mentală de capodopere 
cu monumentala strofă dintr-un 
text de brigadă „Și iar verde 
foi pelin / Vii și tu pe la cămin / 
Dar nu pentru conferințe / Ci 
ca să tnănînci semințe". Am 
aflat cum a fost salvată o elevă 
de la moarte, pe șosea, de un 
tînăr anonim căruia nu i se pă
rea că a făcut nimic de excep
ție ; am fost la Constanța unde 
tineretul unei școli sportive își 
călește trupul și caracterul. Și 
pentru pigmentul de culoare ve
selă necesar — Teletopul care 
are ciudata calitate de a ne face 
brusc să ne amintim că e tîrziu, 
că mîine începe o altă zi, plină 
de probleme și întîmplări și că, 
în general, e mai bine să ne cul
căm.1

Sigur, reportajul e oricum, 
piatra de încercare a unui ga
zetar, acolo, în reportaj, viata 
și oamenii vin în fața noastră 
și dau mărturie, forța reporta
jului tocmai în asta constă, în 
capacitatea lui de a ne da ple
nar sentimentul vieții, în depli
na sa semnificație. Reportajul 
trebuie să fie „senzațional", 
adică trebuie să aibă forță de 
șoc, altfel menirea lui e trăda
tă. Oamenii pe care îi aducem 
în fața camerii de filmat tre

buie „hărțuiji", descoperiți în 
adevărul lor de excepție ori de 
data aceasta, cuvântul de „ex
cepție" capătă o multitudine de 
sensuri. Ca argument, nimic nu 
coate fi mai senzațional decît de
monstrația că în viața de fiecare 
zi, pe lingă noi — în același 
aer și în aceeași geografie spi
rituală în care trăim, avem ală
turi tineri frumoși, frumoși de- 
adevăratelea, adică dinăuntru 
în afară, tineri a căror viață și 
muncă poate oricând constitui o 
biografie exemplară — oameni

personaje, oameni simbol, care 
să ne reprezinte și care să sem
nifice adevărurile noastre funda
mentale. Nu întotdeauna re
porterul reușește. Dacă vrem să 
demonstrăm că viata cotidiană, 
„omul de pe stradă" pot fi tul
burătoare, semnificante, nu 
avem voie să facem asta folo
sind mijloacele cotidiene, terne, 
ale banalului. Obișnuitul nu este 
tot una cu forma sa peiorativă, 
banalul. Iată, inginerul acela 
agronom a spus o frază de mare 
frumusețe, răspuns la una din 
întrebările „imposibile" puse 
cîteodată de reporteri: „Ce ar 
fi deci, după dumneavoastră, 
tinerețea?". Omul a răspuns zîm- 
bind — „Intîi s-o trăiesc cum se 
cuvine ?i după aceea am să vă 
răspund". Iată un răspuns care 
lumina deodată întreaga perso
nalitate a unui tînăr care, pînă 
în momentul acestui răspuns po
vestea o biografie pe care cu to
ții o cunoaștem, am îhtîlnit-o 
de sute de ori, biografia omu
lui care pur și simplu își vede

Ghid, dne nu vineludiiâ?“
— Nu vii la cină ? îl în

trebă mama, duminică seara, 
deschizînd ușa camerei sale 
și mirîndu-se că-1 găsește 
duminica seara în camera sa.

— Nu. răspunse el mirat 
că-i chemat Ia masă, obișnuit 
de peste douăzeci de ani să 
fie chemat de mama la masă.

— Nu ți-e foame ?
— Și încă ce foame 1 Aș 

inghiți și un vițel, dar nu 
merit nici o coajă de pline. 
Mîine. mamă, mîine cînd o 
să merit !

Rosti cuvintele ca pe o sen
tință fără drept de apel și 
femeia care adusese în ca
meră un miros de chiftele 
proaspăt prăjite se retrase 
pe vîrfuri, ca de la jumăta
tea unei ședințe. Ajunsă la 
bucătărie ii spuse tulburată 
soțului :

— Dragă, știi cine nu vine 
astăzi la cină ?

— Nu.
— Fiul nostru.
Omul, contrar așteptărilor, 

nu scăpă lingura in ciorbă și 
nici nu înghiți pe de-a-ntre- 
gul ardeiul iute. Probabil, 
își zise femeia, nu știe ce se 
întîmplă cu fiul lor.

Și el chiar nu știa.
In camera sa, înarmat cu 

un foarfece strălucitor, fiul 
lor decupase dintr-un ziar 
titlul de-o șchioapă al unui 
articol : CINE NU MUN
CEȘTE, NU MANlNCA. Pu
sese în treaba aceasta un zel

și o îndemînare care vădeau 
o mare forță artistică. Preci
zia execuției ar fi stîrnit in
vidia celor mai competenti 
maiștri de la „Arta modei" 
și, indiscutabil, cooperativa 
„Munca la domiciliu“ i-ar fi 
decernat premiul întii la con
cursul „Cine știe să taie — 
taie 1“. Dreptunghiul de hîr- 
tie arăta de o perfecție fără 
reproș. Băiatul stătu ore în
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tregi, mut de admirație in 
fața propriei sale opere, așa 
cum, desigur, intr-un secol 
mai puțin trepidant, iși în
găduise să stea un Michel
angelo Buonarroti. Acum, 
surmenat, cu ultimele puteri, 
lipi cu pap hirtia de un pe
rete, realizind o adevărată 
lipitură de maestru, atingind 
prin egala densitate a stratu
lui de pap, dar, mai cu sea
mă, prin așezarea in pagină, 
de un geometrism savant, ri- 
valizind colajele lui Picasso, 
o pată de o lumină dumne
zeiască pe peretele pînă a- 
tunci anodin. Torențiala

cheltuială de energie 11 a- 
runcă intr-un fotoliu, unde 
rămase cu brațele inerte, e- 
puizat. Simțea. în sfîrșit, pa- 
ralizindu-1 acea oboseală care 
te înalță și totodată te cutre
mură, sugerîndu-ți citate 
gorkiene despre măreția o- 
mului.

Drept care se hotărî să nu 
se mai scoale a doua zi la 
șapte spre a se duce Ia for
țele de muncă, instituție cu 
care rîvnea să ia contactul 
de la terminarea liceului și 
apoi de la lăsarea la vatră
— și, cu cele din urmă pică
turi de vlagă, deschise ușa 
și strigă :

— Mamă, adu-mi cina în 
cameră !

Prăbușit din nou în foto
liu. nu mai putu auzi cuvin
tele tatălui adresate mamei :

— Cine spuneai că nu vine 
astăzi la cină ?

— Fiul nostru. Așa cre
deam...

Era o femeie cumsecade și 
credulă, știa să facă perfect 
ciorbă și chiftele, dar avea 
un mare cusur : nu auzise 
nici de Michelangelo Buo- 
narroti, nici de Picasso. De
mult, citise o carte de Gorki
— „Mama“ — dar o uitase. 
O fracțiune de secundă iși 
aminti vag de ea. atunci cind 
din camera băiatului mai 
auzi un ultim urlet :

— Mamă, nu-mi mai aduci 
mincarea aia odată ?

de treabă șt are rezultate fru
moase. Am regretat atunci, 
auzind acest răspuns, că repor
tajul, prim-planul acesta, nu s-a 
desfășurat „altfel", n-a arătat 
altfel decît atitea altele, zeci, 
văzute, toate parcă trase la șapi- 
rograf, folosind aceeași ordine 
a întrebărilor, aceeași succesiu
ne de imagini, pe cîmp, acasă, 
la soție, la locul de muncă, iar 
pe cîmp, iar acasă, iar... îmi 
povestea cineva că la Lotru, la 
o ieșire spectaculoasă dintr-o 
străpungere de tunel, un repor
ter s-a repezit la primul tînăr 
obosit, murdar, fericit, care ieșea 
victorios la lumină după acea 
noapte grea cînd se realizase 
străpungerea, i-a vîrît sub nas 
microfonul fi l-a întrebat: „Care 
este coeficientul de eroism în 
ecuația muncii dumneavoastră 
de zi cu zi ?" Omul l-a privit 
uimit, s-a încruntat, încercînd să 
înțeleagă, după care l-a dat la 
o parte pe zelosul reporter, cu 
mîna înnegrită de praf de piatră 
și i-a zis : „Lasă-mă, domnule, 
în pace". Nu-l „simțise" alături. 
Era o întrebare prețioasă, nela
locul ei. Sînt reporteri care ajung 
direct la oamenii cărora li se 
adresează, găsesc limbajul cel 
mai potrivit, se înțeleg, ome
nește. De obicei, ies cele mai 
frumoase reportaje. De obicei, 
aceștia sînt cei mai buni repor
teri. Televiziunea are o echipă 
de reporteri buni fi foarte buni, 
între care Vartan Arachelian este 
cu siguranță. Reportajul său cu 
fata culeasă de pe șosea de un 
tînăr care nu-și dăduse numele, 
pentru că i se păruse impor
tantă numai salvarea unei vieți 
omenești a fost emoționant. El 
avea rarul dar al simplității, cu 
toate că subiectul era dintre cele 
„senzaționale" ■ Arachelian po
sedă arta dialogului scurt, fără 
prețiozități inutile, fără filozofări 
care „lungesc" cadrul și irită in
terlocutorul. Oficiind fără robă, 
oamenii nu se simt la confesio
nal. Nu manifestă acea „încre
menire" în fața aparatului care 
stă, obsesiv, negru și zgomotos 
în fața lor. Reporterul nu tre
buie să fie un inchizitor și nici 
un profesor ex catedra. Dacă 
vrea să „obțină" într-adevăr 
unul dintre acele reportaje care 
ne relevă frumusețea oamenilor 
și frumusețea muncii, a ideilor 
care o animă. Băiatul acela obiș
nuit, filmat pe un fundal de 
obscură magazie în care se ve
deau borcane și sticle, ascun
dea un fond de aur, fondul ome
niei autentice și fondul, plin de 
bun simț, al modestiei auten
tice. El avusese curajul de a lua 
în brațe o muribundă — riscind 
să facă o mișcare greșită, un 
gest ce putea să fie fatal, a 
oprit o mașină, s-a urcat cu fata 
în brațe in ea, s-a dus în altă 
localitate, a asistat-o în primele 
momente ale îngrjirii medicale, 
după care s-a întors în superbul 
său anonimat, ca să-și vadă de 
treabă. Alții, mulți, pe șosea, la 
locul accidentului, au fugit. Din 
păcate, și fuga e o reacție des 
întilnită în cazuri mortale și ca
zuri vitale. Omul nostru de la 
depozit, n-a fugit. Și-a făcut da
toria. Nu prea înțelegea de ce 
se făcea atîla caz. Reporterul a 
găsit tonul potrivit. Tonul sim
plu fi direct, al frumosului ano
nimat.

SMARANDA JELESCU
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII
A P.C.R. ÎN OLANDA

Luni a plecat la Amsterdam 
o delegație a Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care, la in
vitația Partidului Muncii din 
Olanda, va face o vizită în a- 
ceastă țară.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A MIȘCĂRII 
POPULARE PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI

Luni după-amiază, a sosit în 
Capitală o delegație a Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei, condusă de tovarășul dr. 
Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A., care face o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Din delegație fac parte tovară
șii Paiva Magalhaes Francisco, 
Jose Condesse, membri ai Comi
tetului Director al M.P.L.A., 
comandant Ananias Eseorcio și 
Diandengue Jose, șeful secției 
administrative a M.P.L.A.

ÎNTÎLNIRE LA
în cursul zilei de luni, 25 fe

bruarie, tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-au în- 
tîlnit cu Naphtali Feder, secre- 

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
Iescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentantul
permanent al României la 
C.A.E.R., a plecat, luni, la Mos
cova pentru a participa la lu-

CRONICA 
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Frankfurt, 
delegația U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul Vasile Acostoa- 
ie, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C.R., care a par
ticipat la cel de-al treilea 
Congres al Asociației Studen
ților Marxiști „Spartakus“ 
din R. F. Germania.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Stelian 
Moțiu, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R.

A apărut nr. 4 al revistei 
„MUNCA DE PARTID“. 

DIN SUMAR :
• Miu Dobrescu : Eforturi 

susținute pentru îndeplinirea 
planului • Gh. Carabogdan : 
Acțiuni sistematice, de masă 
pentru modernizarea procese
lor tehnologice • Gh. Stupa- 
ru : Generalizarea inițiative
lor înaintate • C. Nicoda : 
Valoarea analizelor la fața 
locului • E. Cojocaru : Ca
litatea — preocupare de prim 
ordin • C. Rizescu : Cerce
tarea în sprijinul producției 
• Gheorghița Șofîlcă : Cadre 
bine calificate • Gh. Dăoga- 
ru : Munca de partid intr-un 
oraș nou. • Ion Drăgănescu: 
Tineretul, pepiniera organi
zației de partid • Mihai 
Gheorghiță : întărirea răs
punderii cetățenești • Ion 
Hinta : Pregătirea noii gene
rații • Gheorghe Milca, Si- 
mion Orban : Ce se vede și 
ce ar trebui să se vadă d;n 
agitația... vizuală. • Vasile 
Popescu, Ion Pătrașcu : Echi
tatea socială — valoare mo- 
ral-palitică a socialismului.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Iosif Szasz, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni( delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., gene- 
ral-colonel Ion Coman, Gbizela 
Vass și Teodor Marinescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Era de față Antonio Franca, 
reprezentant permanent al 
M.P.L.A. la București.

(Agerpres)

C.C. AL P.C.R.
tar politic al Partidului Unit 
Muncitoresc din Israel — 
MAPAM, și Jacob Majus, mem
bru al Comisiei Politice a 
MAPAM, care fac o vizită în 
țara noastră.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

crările celei de-a 66-a ședințe 
a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

X

• Competiția internațională 
de lupte greco-romane, desfă
șurată la Praga, s-a încheiat cu 
victoria echipei Dinamo Bucu
rești, care a terminat neînvinsă 
turneul. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile Ruda 
Hvezda Praga, Ujpest Dozsa 
Budapesta și Gwardia Varșovia.

Luptătorii români au obținut 
trei victorii, învingind pe rind 
echipele Gwardia (cu 8—0), Uj
pest Dozsa . și Ruda Hvezda (cu 
7—2). Alte ' rezultate : Ujpest 
Dozsa—Gwardia 7—2 ; Ruda 
Hvezda—Gwardia 8—2 : Ruda 
Hvezda—Ujpest Dozsa 6—3.

Din formația Dinamo Bucu
rești s-au evidențiat în mod 
special Nicolae Martinescu. Ion 
Enache, Ion Păun și Adrian 
Popa.

• Echipa de fotbal Dinamo 
București, aflată în turneu in 
Italia, a jucat cu formația F.C. 
Bologna. Fotbaliștii italieni au 
obținut victoria cu scorul 3—0 
(1—0), prin golurile marcate de 
Savoldi (2) și Sartori.

• Turneul internațional de 
la Uniondale (Statul New York), 
contînd pentru grupa a 2-a a 
Circuitului W.C.T., a fost cîști- 
gat de tenismanul american 
Stan Smith. în revenire de for
mă. Stan Stmith l-a învins cu 
6—4, 3—6, 6—3 pe asul austra
lian John Newcombe.

în finala probei de du
blu, perechea Jeff Borowiak 
(S.U.A.)—Dick Crealy (Austra
lia) a dispus cu 6-7. 6-4, 6-4 de 
cuplul australian Ross Case— 
Geoff Masters.

• Tenismanul american Ji- 
mmy Connors a obținut cea 
de-a patra victorie internaționa
lă din acest sezon cîștigînd tur
neul „indoor“ de la Salisbury 
(Maryland). în finală, Jimmy 
Connors l-a întrecut în trei se
turi : 6—4, 7—5, 6—3 pe jucăto
rul sud-african Frew McMillan.

Brevet de onoare 
al calității 
de utecist

La „Ateneul tineretului“ 
predominau uniformele de 
elevi. Cei mai noi uteeiști din 
cîteva școli din sectorul I al 
Capitalei (școala profesio
nală a întreprinderii de re
parat material aeronautic, 
școlile generale nr. 10 
și 180, liceele „C. A. Ko- 
setti“, „I. L. Caragiale“ și 
nr. 21 — cu limbă de
predare germană) s-au adu
nat aici pentru a primi, in
tr-un cadru festiv, carnetele 
de membri. I-am însoțit în- 
tr-una din sălile Ateneului. 
De acolo, dintre ei, am ascul
tat apoi lecția de vie istorie 
povestită cu patetism de invi
tata de onoare a serii, tovară
șa Rada Tănase, care cu 43 
de ani in urmă primise, de 
asemenea, dar cu totul în 
alte condiții, înalta calitate 
de tînără comunistă.

„Cit am să trăiesc — a 
spus, înmînindu-le carnetele 
roșii, vechea activistă — am 
să vă păstrez in memorie. 
Am să vă urmăresc unde a- 
jungeți, pînă la ce treaptă 
veți crește...". Alături de car
nete, un mic pliant pur- 
tînd emblema organizați
ei și titulatura promoți
ei, avind în interior vi
branta chemare : „O nobilă 
iubire de patrie și de popor 
să-ți fie anii, să-ți dăruiești 
partidului întreaga ta ființă, 
să te dedici cu pasiune mun
cii, științei și culturii, să ai o 
viață lungă, fericită, plină de 
izbînzi“.

MARIAN GRIGORE

Câștigătorii 
„Cupei tineretului" 

la șah
(pentru studenții necalificați)

Luni s-a încheiat, la Cra
iova, finala pe țară a „Cupei 
tineretului“ la șah (pentru 
studenți neclasificați). între
cerile, desfășurate timp de 5 
zile, cu participarea repre
zentanților a 16 centre uni
versitare din țară, au fost 
cîștigate la băieți de DAN 
CIOROIU — Craiova, cu 6 
puncte din 7 posibile, urmat 
de Dorel Munteanu — Bucu
rești, cu 5,5 puncte, iar la 
fete de EVA RACZ — Tg. 
Mureș, cu 8 puncte, din 9 po
sibile, urmată de Viorica 
Grigoreanu — Baia Mare, cu 
7,5 puncte și Cornelia Faur 
— Hunedoara, cu 6,5 puncte.
• tn localitatea olandeză 

Heerenveen au luat sfîrșit în
trecerile campionatelor mondia
le feminine de patinaj viteză. 
Pentru a treia oară consecutiv, 
titlul de campioană a lumii a 
fost cucerit de sportiva olande
ză Atje Keulen-Deelstra, care a 
totalizat la multiatlon 185,510 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat patinatoarele sovie
tice Tatiana Averina — 186,869 
puncte și Nina Statkievici — 
187,385 puncte.

• în cadrul „Cupei campioni
lor europeni“ la handbal femi
nin s-au disputat două partide 
retur, contînd pentru sferturile 
de finală. La Budapesta, «chipa 
locală Vasas a învins cu scorul 
de 15—12 (9—7) formația Rad- 
nicki Belgrad. învingătoare în 
primul joc cu scorul de 12—8, 
handbalistele iugoslave s-au ca
lificat pentru semifinalele com
petiției.

Zilele tehnicii finlandeze
Intre 4 fi 8 martie a.c. se vor 

desfășura în Capitală manifestă
rile tehnico-științifice devenite, 
în ultimii ani, tradiționale și gru
pate în cadrul „Zilelor tehnicii 
finlandeze“. Actuala ediție reu
nește în București 26 de firme 
industriale care prezintă ultimele 
creații tehnice în cîteva dintre 
ramurile tradiționale ale „țării 
celor 1000 de lacuri“ : mașini și 
utilaje pentru prelucrarea lem
nului, electrotehnică, materiale 
de construcție, textile și hîrtie. 
Prin intermediul conferințelor 
tehnice, al discuțiilor și schim
bului reciproc de păreri între 
specialiștii români și finlandezi, 
cooperarea tehnico-științifică și 
comercială între cele două țări 
va cunoaște un nou progres, fapt 
ce se înscrie pe linia ascendentă 
a relațiilor de bună cooperare 
între România și Finlanda.

PETRE JUNIE

©aâg’âffl
Biblioteca sectorului VI, îm

preună cu comitetul U.T.C. al 
Fabricii „Fulger“ Bragadiru a 
organizat o intîlnire a tinerilor 
de la unitatea amintită cu re
dactori de la Editura „Albatros“.

Tema discuțiilor „Tineretul 
român — factor activ în opera 
de desăvîrșire a construcției so
cialismului în patria noastră“ a 
suscitat un larg schimb de opi
nii. Au fost prezentate colec
țiile Editurii Albatros, perspec
tivele editoriale. La sediul bi
bliotecii comunale din Bragadi
ru a fost organizată o bogată 
expoziție de carte, predominînd 
ultimele noutăți.

FINALA PRIMEI EDIȚII A COMPETIȚIEI
DE MASĂ CU CARACTER REPUBLICAN

„CUPA TINERETULUI“
în 2-3 martie, la Poiana Brașov

Cea mai mare competiție de 
masă cu caracter republican 
„Cupa Tineretului" se află îna
intea startului întrecerilor fina
le. Sîmbătă și duminică, 2—3 
martie a.c., se reunesc la Poia
na Brașov și Tușnad campionii 
județelor și ai municipiului 
București la schi, sanie și pa
tinaj, în total peste 1.200 de ti
neri sportivi și circa 300 de ofi
ciali. Este competiția de cea 
mai mare anvergură care se des
fășoară în aceste locuri după 
Campionatele mondiale univer
sitare de schi care au avut loc, 
aci, în anul 1952. Agențiile ju
dețene B.T.T. organizează, cu 
acest prilej, excursii la Poiana 
Brașov cu mii de tineri turiști, 
care-și vor susține, ca suporteri 
înfocați, reprezentanții județelor 
în întrecerile finale ce urmează 
să desemneze campionii țării ai 
ediției de iarnă a Cupei Tine
retului. Programul prevede în
treceri la schi fond (sub forma 
unui cros pe distanța între 1—5 
km, în funcție de categoriile de 
vîrstă), schi alpin (slalom), sa
nie și patinaj la care participă 
pionieri, elevi, studenți, tineri 
muncitori și țărani, tineri din 
cooperația meșteșugărească, mi
litari. întrecerile la schi alpin, în 
funcție de condițiile de con
curs, se vor desfășura pe una 
din aceste trei pîrtii: „Bradul", 
„Sub teleferic" sau „Canțer“. 
La schi fond disputele vor avea

Nicolae Licareț
Un concert de inițiere muzi

cală, susținut de Filarmonică, in 
sala de festivități a Liceului 
„Matei Basarab“, ne-a prilejuit 
o reîntîlnire eu pianistul, clave
cinistul și organistul Nicolae 
Licareț, de data aceasta în pos
tură de solist al „Concertului în 
fa minor pentru clavecin și or
chestră" de J. S. Bach. Spuneam 
„de data aceasta“, pentru că pe 
N. Licareț îl cunoșteam doar ca 
fiind cel mai tînăr membru al 
cvintetului „Concertino“. Nicolae 
Licareț este absolvent al Con
servatorului din București. A 
întreprins numeroase turnee 
peste hotare, cu cvintetul din 
care face parte, și în luna ur
mătoare va concerta pentru a 
doua oară în Spania și apoi în 
Uniunea Sovietică. Modul stră
lucit in care Nicolae Licareț 
și-a susținut partitura solistică 
în concertul amintit ne-a con
vins că, în curînd, il vom re n- 
tîlni — ca solist — pe una din
tre primele scene ale țării. De 
fapt, aceasta este și părerea 
maestrului Mircea Cristescu, sub 
bagheta căruia a concertat tînă- 
rul muzician.

MONICA ZVIRJINSCHI

• Programul detaliat al în
trecerilor finale, o 1.200 de ti
neri participanți și 300 de ofi
ciali. • Un original „Carnaval 
al zăpezii", o Agențiile jude
țene. B.T.T. vor organiza ex
cursii cu mii de suporteri.

loc pe pîrtia „Poiana de jos — 
Vînătorul", sau Poiana Ruia. 
Probele de patinaj viteză, pen
tru pionieri, vor fi găzduite pe 
gheața lacului Ciucaș din Tuș
nad. Campionii săniei se vor în
trece pe Drumul Roșu din Po
iana Brașov. Festivitatea de 
deschidere este programată în 
după amiaza zilei de sîmbătă, 
2 martie, începînd de la orele 
17, pe stadionul din Poiana Bra
șov, după care organizatorii in
tenționează, dacă condițiile cli
materice vor permite, să orga
nizeze un original „Carnaval al 
zăpezii" pe Pîrtia „Bradul" sau 
pe patinoarul artificial din Po
iana Brașov. Ședința tehnică 
este programată la 1 martie cînd 
vor sosi la locurile de desfășu
rare a întrecerilor toți coricu- 
renții. Dar iată programul deta
liat al desfășurării întrecerilor: 
sîmbătă, orele 8,30—13 : schi 
fond (pionierii, tinerii din între
prinderi și de la sate) ; slalom 
fete (elevele, studentele și tine

MEDALION XXX
ANGAJAMENT. Anul acesta tinerii din județul Cluj s-au 

angajat să realizeze lucrări finanțate și nefinanțate în valoare 
de 47 milioane lei. Un calcul însă al eforturilor și posibilităților 
pc- care le au a modificat angajamentul. „Cele 47 de milioane 
lei — ne spune Ion Noja, prim secretar al Comitetului județean 
Cluj al U.T.C, — vor fi realizate pină la data de 23 august. 
Din această sumă, 15 milioane reprezintă acțiuni de muncă pa
triotică în sprijinul producției“. Așadar cu acest rezultat vor 
întâmpina tinerii cele două evenimente ale anului. Au fost sta
bilite și măsurile necesare. Pe cele 60 de șantiere vor lucra 
săptămînal furca 10 000 de tineri. (în ultimele două săptămini 
numărul acestora a depășit cifra de 20 000). Pină acum prin 
muncă patriotică s-a realizat o producție suplimentară în va
loare de 800 000 lei, s-au colectat metale vechi in valoare de 
180 000 lei. între organizațiile U.T.C. fruntașe, le amintim pe 
cele de la Fabrica de ciment-Turda, întreprinderea de cazane 
miei și arzătoare. „Armătura“, Exploatarea minieră Aghireș. 
(L. P.)

INIȚIATIVE. „Duminica utilajelor și pieselor de schimb“ ini
țiativa utecișlilor de la I.M. ,„Republica“-Reghin a fost preluată 
și de tinerii de la I.P.M. „Sport“ din oraș. Duminică, mecanicii 
de linie Gh. Pintea, Vasile Ungur, Constantin Danciu și alții 
au verificat, curățat și reglat benzile transportoare, au reparat 
o ștanță electro-hidraulică și o mașină de cusut spate. Frezorii 
Dănilă Vereș și Ștefan Pop, lăcătușii Imre Iosif, Gheorghe 
Stroie, Ioan Moldovan și Emeric Cosma au executat lucrări de 
calitate superioară. Adunate, toate aceste rezultate însumează 
36 000 lei. (MIHAI HAJA).

„CARNAVALUL
Manifestările cu care intîrnpi- 

năm primăvara sînt tot mai 
frecvente și mai pline în conți
nut. Astfel se anunță și „Carna
valul mărțișorului“, acțiune or
ganizată de către O.J.T. Brașov 
și întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București, 
în zilele de 2 și 3 martie, în 
peisajul montan al stațiunii Pre
deal. Fără să vă privăm de bucu
ria surprizei, am reținut pentru 
cititorii noștri cîteva aspecte ge
nerale referitoare la această 
sărbătoare, de la tovarășul Ion 
Goga, directorul O.J.T. Brașov.

— Dorim să oferim iubitorilor 

rele din întreprinderi); slalom 
băieți (elevii, tinerii categoria 
15—19 ani) ; sanie (elevii și pio
nierii, manșa întîi); patinaj vi
teză (pionierii, în cadrul între
cerilor preliminarii) ; duminică, 
3 martie : schi fond (elevii, stu
denții și tinerii din cooperația 
meșteșugărească) ; slalom (pio
nierii, studenții, tinerii din me
diul rural și cei din întreprin
deri) ; sanie: manșa a doua, iar 
la patinaj viteză întrecerile fi
nale. Festivitatea de premiere 
are loc la orele 12,00 pe unul 
din platourile din Poiana Bra
șov.

Avînd în vedere numărul 
mare de concurenți, afluxul de 
turiști, comisia centrală de or
ganizare a Cupei Tineretului a 
întreprins, din timp, o serie de 
măsuri pe linia asigurării condi
țiilor tehnice de concurs și a ce
lor de cazare și hrană. în acest 
sens servicii deosebite au făcut 
agențiile județene B.T.T. de tu
rism care au asigurat, pentru 
majoritatea concurenților, trans
portul la Poiana Brașov. De a- 
semenea, un aport deosebit pen
tru buna desfășurare a acestor 
întreceri de amploare își aduce 
Agenția B.T.T. Brașov, Comite
tul județean Brașov al U.T.C., 
care au avut în sarcină să re
zolve, împreună cu C.J.E.F.S. 
Brașov, toate problemele admi
nistrative.

C. V.

MĂRȚIȘORULUI"
de turism și drumeție, oaspeților 
români și străini prezenți în sta
țiune la odihnă, nu o petrecere 
ca oricare alta, obișnuitele baluri 
de pînă acum, ci o sărbătoare 
cate să devină tradiție. Intr-un 
cadru deosebit, atît pe străzile 
stațiunii, la Clăbucet sosire, cît 
și în opt săli ale unităților repre
zentative din Predeal, circa 2 000 
de persoane vor avea ocazia să 
participe la programul cultural 
organizat cu acest prilej.

lată numai cîteva repere: 
fanfare (cu o melodie originală 
a carnavalului), grupul de măști 
tradiționale (cu un program spe
cial) din Sînpetru, foc de cabană 
(cu jocurile caracteristice), de
monstrații și întreceri de schi, 
umoriști cunoscuți ai scenelor 
noastre, concursul pentru „Miss 
Predeal", dans etc. și cele mai 
alese meniuri și expoziții culina
re, care vor întregi atmosfera de 
veselie și prietenească petrecere.

• Opera Română : Marți
26 februarie 1974 va avea 
loc un spectacol extraordi
nar cu opera ..Flautul ferme
cat“ de W.A. Mozart, spectacol 
în care vor apare cîțiva repu- 
tați soliști ai operei din Saar
brücken : GEORGI KUSCHEFF 
(Sarastro), ELAINE CORMANY 
(Pamina), OSKAR HILLE- 
BRANDT (Papageno) BRIGIT
TE MATTHIEU (Papagena) și 
HELMUTH TROMM (Monosta- 
tcs). Conducerea muzicală v» fi 
asigurată de dirijorul SIEG
FRIED KOHLER, director mu
zical și prim dirijor al Operei 
din Saarbrücken.

Alături de soliștii oaspeți vor 
cînta cunoscuții interpreți ai 
Operei Române : Valentin Teo- 
dorian, Silvia Voinea, Elena 
Dima, Iulia Buciuceanu, Elvira 
Cirje, Mihai Panghe.

...Continuă să se răcească 
ușor. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipi
tații locale mai ales sub formă 
de ninsoare în Moldova, Bărăgan 
și Dobrogea. In rest, precipitații 
izolate. Vîntul va continua să 
prezinte intensificări, pină la 
tare, în estul și sud-estul țării, 
predominind din sectorul sud- 
estic. Minimele vor oscila între 
—4 și +2, în jumătatea de vest 
și între —10 și —4, în rest, iar 
maximele între —2 și +8 grade.

Redactorul rubricii :
V. rAvescu

PENTRU
TIMPUL

DV. LIBER
«»

DINCOLO DE NISIPURI • Ca
pitol (orele 9,30; 11,49; 14; 16.15;
18,30; 20.45).

PROPRIETARII : Scala (orele 
9.19; 11,30; 13.45; 16: 18,30; 21). Ex- 
celsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Grivița (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20.30). Volga (orele 10; 12,45;
15.15 ; 17,45 ; 20.15) ; Gloria (orele
8.45 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18,15 ;
20.30) .

OAMENII DE PE ..FLAMINGO“ ! 
Lumina (orele 16 ; 18,30 ; 20,45).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Lu
mina (orele 9 ; 11,15 ; 13.30).

TRIMESTRUL V : Doina (orele 
14 ; 16 , 18).

IDIOTUL : Doina (ora 20).
PROGRAM DE DESENE ANIMA

TE : Doina (orele 9,30 ; 11 ; 12.30)
CIDUL : Patria (orele 9 : 12.45 ;

16.30 ; 20.15).
ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 

LLAN : Central (orele 9,15 ; 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ; Buzeștl 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ;
20.30) .

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.30 ; 20,45) ; Luceafărul (o- 
rele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
21) ; București (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 : 16 ; 18,30 ; 21) ; Favorit (o- 
rele 9.15 : 11,30 : 13.45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

TRECĂTOARELE IUBIRI : Bu- 
cegi (orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Dru
mul Sării (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT Victoria (orele 9 ;
11.15 : 13.30 . 16 ; 18,15 ; 20.30).

CAPCANA : Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20.15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Festival (orele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Modern
(orele 8,45 ; 11.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

DOSARE DE MULT UITATE: 
Dacia (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 î
18.15 ; 20.30).

SEMURG PASAREA FERICI
RII : Rahova (orele 18 ; 20).

COJOCELUL FERMECAT : Ra
hova (orele 14 ; 16).

MARELE VALS : Giulești (orele 
16 : 19)

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Vitan (orele 15.30 ; 18 ; 
20.15).

INSULA MISTERIOASA : Uni
rea (orele 15.30 ; 18 : 20,15) : Fla
căra (orele 9 : 11,15 : 13 30: 15.45 : 
18 : 20.15).

NU TRIȘA. DRAGA : Pacea (o- 
rele 15.30 ; 17.45 : 20).

JOE KIDD : Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20.15) ; Arta (orele 15,30 ; 18 ; 
20.15).

CERCUL : Progresul (orele 16 ; 
18 : 20).

AVENTURA LUI DARWIN : 
Flamura (orele 9 : 11,15 : 13.30 ;
16 : 18.15 : 20 30).

DIN VIATA UNUI PIERDE-VA- 
RA : înfrățirea (orele 16 : 18 :
20).

LUNA FURIOASA : Cotrocenl 
(orele 15.30 : 18 : 20,15).

VAGABONDUL : Popular (ore
le 10 ; 15.30 ; 19).

JUDO : Moșilor (orele 9 ; 11.15 : 
Î3 30 . 15.45 : 18 : 20).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Munca (orele 16 ; 18 ; 20)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI Aurora (orele 9 : 12.15 ;
16 ; 19,30).

ARTICOLUL 420 : Crîngași (o- 
reie 15 30 : 19).

ACTELE VĂ ROG (ora 14 30); 
CĂPITANUL KOPERNIK (ora 
16 30): BĂDĂRANII (ora 18.45); 
GROCK (ora 20,45), rulează la 
Cinemateca ,.Union“.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10.00 Curs de 

limba germană. Lecția 81. 10.30 
Curs de limba franceză. Lecția 81. 
11,00 întîlniri cu filmul și iubito
rii lui. 16.00—17.00 Lecții TV pen
tru ducrătorii din agricultură. Cul
tura plantelor de cîmp. 17,30 Telex. 
17,35 Curs de limba rusăi Lecția 
80. 18.05 Curs de limba engleză. 
Lecția 79. 18.35 Vetre folclorice : 
,.Tara Oașului“. 19,00 Drumuri în 
istorie : Curtea de Argeș. 19.20 
1001 de seri : Iepurașul Bunny 
Bugs. 19.30 Telejurnal. 20.00 Revis
ta economică TV. 20,35 Teatru TV 
- Istoria comediei. Comedia me
dievală. Spectacol realizat în co
laborare cu Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț, transmis din 
sala teatrului. 21.55 Singură .. în- 
tr-un studio : Ann Christie. 22,15 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Film serial : ..Acțiunea V“. 
Episodul II : ,,în pragul tainei“. 
21.00 Sugestii coregrafice. 21,15 
Telerama. Atelierele lumii. 21.40 
Telex. 21,45 Roman foileton : 
..Germinai“ Episodul I — „Mine
rii“.

România- 
îilin 

prezintă

producție a studiouri
lor „LENFILM" 

regia : Grigori Aronov 

cu: Serioja Gorbovski, 
Igor Urumbekov, I. 
Tolubeev.

I.C.S. „Comaliment" București

Pentru unitatea
„BIG BERCENi“

din Piața Sudului
Ce se va da în folosință în cursul acestui an, 
I.C.S. „Comaliment" cu sediul în București, str.

C.A. Rosetti nr. 5, sect. 1.

Recrutează tineri
Cu buletin de Capitală și comunele subor

donate, absolvenți ai școlii medii și ai școlii ge
nerale de 7 și 10 ani, în vederea calificării prin 
cursuri de scurtă durată pentru meseria de vîn- 
zători și casieri controlori.

Pe timpul școlarizării se acordă indemnizația 
lunară prevăzută de H.C.M. 2105/1969.

Relații suplimentare cît și depunerea cereri
lor se vor face la compartimentul personal de 
la adresa sus indicată.

VREȚI SA FIȚI PRIMII LA ALEGEREA MĂRȚIȘORULUI?
Soluția este deose

bit de simplă I Intrați 
chiar acum în magazi
nele comerțului de 
stat, care vă așteaptă 
cu o mare varietate 
de...

MĂRȚIȘOARE și CA

DOURI

DE PRIMĂVARĂ

Pentru orice vîrstă 
veți găsi: confecții, tri
cotaje, articole de ga
lanterie și marochinâ- 
rie ca și o bogată co
lecție de țesături.



încheierea Conferinței
tarilor islamice»

Cea de-a doua Conferință la nivel înalt a țărilor islamice, des
fășurată timp de trei zile la Lahore, în Pakistan, și-a încheiat lu
crările duminică seara, prin adoptarea unei „declarații de politică 
generală“.

Ședința finală a fost marcată 
de intervențiile mai multor vor
bitori — Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Aii Nasser lVio- 
hamed, primul ministru al Re
publicii Democratice Populare a 
Yemenului, Francisco Mendes, 
președintele Consiliului Comisa
rilor de Stat al Republicii Gui- 
neea-Bissau, Abbas Aii Khalat- 
bary, ministrul afacerilor exter
ne al Iranului, care au subliniat 
importanța întăririi solidarității 
între țările islamice. După în
cheierea conferinței, a fost dat 
publicității textul declarației a- 
doptate de participanții la lu
crări.

în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, declarația ce
lor 38 de state prezente la Con
ferință reflectă hotărîrea de a 
acorda sprijin deplin și eficace 
Egiptului, Siriei și Iordaniei, 
pentru recuperarea, prin toate 
mijloacele disponibile, a tuturor 
teritoriilor ocupate din iunie 
1967, de Israel. Totodată, docu
mentul subliniază că repunerea 
poporului palestinian în toate 
drepturile sale naționale repre
zintă o condiție esențială și fun
damentală pentru soluționarea 
problemei din Orientul Apro
piat și instaurarea unei păci du
rabile și drepte în regiune. De
clarația se pronunță pentru re
tragerea Israelului din Ierusa
lim.

în altă ordine de idei, 
mentul final al reuniunii 
Lahore relevă necesitatea 
dării tuturor consecințelor 
te de stadiul de subdezvoltare al 
economiilor țărilor islamice, pro- 
movînd, totodată, lichidarea ine
chităților care mai dăinuie în 
relațiile dintre statele în curs 
de dezvoltare și cele puternic 
dezvoltate din punct de vedere 
economic și stabilirea unor cri
terii ferme în relațiile lor de 
cooperare. Declarația relevă, de 
asemenea, necesitatea asigurării 
suveranității depline și a con
trolului total din partea țărilor 
în curs de dezvoltare asupra 
resurselor lor naturale, precum 
și a extinderii și diversificării 
cooperării dintre țările islamice 
și, în genere, dintre statele în 
curs de dezvoltare, în vederea 
atenuării dificultăților lor eco
nomice.

Este menționată, de asemenea, 
hotărîrea Conferinței țărilor 
islamice la nivel înalt de 
a încorpora în prezenta de
clarație finală o serie de 
rezoluții adoptate, cum ar fi

docu- 
de la 
lichi- 
lega-

cele referitoare la problema 
Orientului Apropiat, cauza pa
lestiniană, statutul Ierusalimu
lui, fondul de solidaritate al sta
telor musulmane, relațiile eco
nomice internaționale, dezvol
tarea social-economică a state
lor din regiune și altele.

Delegațiile statelor islamice, 
reunite la Lahore, au hotărît să 
constituie un comitet format din 
opt membri — Algeria, Egipt, 
Kuweit, Libia, Pakistan, Ara- 
bia Saudită, Senegal și Emiratele 
Arabe Unite — însărcinat cu 
stabilirea unor mijloace care să 
contribuie la diminuarea dificul
tăților economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare, datorate re
centelor creșteri de prețuri.

★
Ziarele pakistaneze, care apar 

luni, au publicat in extenso 
mesajul președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat participanți
lor Ia Conferința Ia nivel înalt 
a țărilor islamice de la Lahore. 
Ziarul „Pakistan Times“, cel 
mai mare cotidian pakistanez 
de limbă engleză, inserează 
mesajul sub titlul „Ceaușescu 
exprimă speranța că lucrările 
conferinței vor întări cauza 
păcii“. Relatări ample din con
ținutul mesajului au apărut, de 
asemenea, în ziarele de limbă 
urdu.

în buletinele de informații ale 
posturilor de radio și televiziu
ne dedicate manifestărilor le
gate de conferință au fost re
produse citate din mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

ORIENTUL

IN REPUBLICA

fost întîmpi-

Muncii 
vizită în 
sosit luni

Co
de 

Niculescu-
Comitetu- 

Prezidiului

VIZITA DELEGAȚIEI P.C.R
ARABĂ EGIPT

din
a-
la

Delegația Partidului 
munist Român, condusă 
tovarășul Paul 
Mizil, membru al 
lui Executiv, al
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care la in
vitația Comitetului Executiv 
al Partidului 
Olanda, face o 
ceasta țară, a 
Amsterdam.

Delegația a
nată de Andre Van der Louw, 
președintele Partidului Mun
cii din Olanda, de alți mem
bri ai conducerii partidului.

în cursul aceleiași zile, de
legația s-a întâlnit cu mem
bri ai Comitetului Executiv 
al Partidului Muncii din 
Olanda.

APROPIAT
• Contacte diplomatice « Guvern minoritar 
în Israel ?

DELHI. — Președintele Re
publicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, și-a încheiat vizita în 
India, plecînd spre Bangladesh. 
Anwar Sadat a avut convorbiri 
cu președintele V. V. Giri și cu 
primul ministru indian, Indira 
Gandhi, în probleme legate de 
evoluția relațiilor dintre cele 
două țări, fiind totodată, abor
date și aspecte ale situației in
ternaționale.

CAIRO — Ministrul de exter
ne al Egiptului, Ismail Fahmy,

s-a întors, luni, la Cairo, după 
o vizită de zece zile la Washing
ton, unde a avut convorbiri cu 
președintele Nixon și cu secre
tarul de stat american, Henry 
Kissinger, asupra dezangajării 
forțelor siriene și israeliene pe 
înălțimile Golan — anunță a- 
genția M.E.N.

în călătoria sa la Washington, 
șeful diplomației egiptene a fost 
însoțit de ministrul saudit al 
afacerilor externe, Ornar Sakkaf.

„Declarația
de la Tlatelolco"
O diată cu încheierea lucrărilor Conferinței miniștrilor 

externe din America Latină, zona Mării Caraibilor 
S.U.A., la Ciudad de Mexico a fost dată publicității, la 21 

Tlatelolco“.

de 
si 

fe-
bruarie> „Declarația de la

Documentul relevă hotărîrea 
statelor participante la reuniune 
de a-și fonda relațiile reciproce 
pe principiile egalității efective 
în drepturi, neintervenției in 
treburile interne, renunțării la 
folosirea sau la amenințarea cu 
folosirea forței, respectului față 
de dreptul fiecărui stat de a-și 
alege în mod suveran propriul 
său sistem social-politic și eco
nomic de dezvoltare.

Totodată, subliniind faptul că 
statele din această regiune se 
află la începutul drumului spre 
o nouă solidaritate interamerica- 
nă. „Declarația de la Tlatelolco“ 
exprimă opinia participanților 
la lucrările Conferinței, potrivit 
căreia la baza unor relații re
ciproce sincere și realiste stau 
afirmarea unității latino-ameri- 
cane și recunoașterea existenței 
unor similitudini de probleme 
între statele din America Lati
nă și alte țări ale lumii în curs 
de dezvoltare. Cele două Ame- 
rici — de Nord și de Sud — se 
spune în declarație, se află în- 
tr-un. moment istoric fără pre
cedent, cînd se urmărește atin
gerea unor obiective ale drep
tății, păcii și demnității umane, 
și se afirmă necesitatea lichidă
rii tuturor inegalităților care 
mai persistă în lume, promo- 
vind dezvoltarea cooperării eco
nomice internaționale potrivit 
principiilor înscrise în proiec
tul „Cartei drepturilor și înda
toririlor economice ale statelor“, 
propus spre aprobare Organiza
ției Națiunilor Unite de pre
ședintele mexican, Luis Echeve- 
ria. Acest proiect stipulează, in
tre altele, respectarea drepturi
lor și .recunoașterea responsabi
lităților și obligațiilor reciproce 
ale țărilor dezvoltate și celor în 
curs de dezvoltare.

Miniștrii latino-americani își 
reafirmă, în document, solidari
tatea față de cererea Republicii 
Panama cu privire la suverani
tatea asupra Zonei Canalului, 
controlată de S.U.A. Ei au afir
mat că au primit cu satisfacție 
declarația de principii, semnată 
la 7 februarie, de Henry Kissin
ger. secretarul de stat al S.U.A., 
și Juan Antonio Tack, ministrul 
panamez de externe, ca o 
călăuză pentru negocierile în 
vederea unui nou tratat asupra 
Canalului.

Abordînd probleme de interes

alregional, documentul final 
Conferinței de la Tlatelolco 
subliniază necesitatea revizuirii 
conceptului de securitate inter
americana, în sensul promovării 
unor relații pașnice, de coope
rare și solidaritate între statele 
din zonă, care să asigure satis
facerea necesităților privind 
dezvoltarea lor integrală. în a- 
cest sens, participanții la Con
ferință s-au pronunțat pentru 
intensificarea cooperării eco
nomice interamericane prin 
mijloace multiple, respectând 
prioritățile formulate de fiecare 
stat în parte, în mod suveran, 
fără impunerea unor condiții 
politice.

TEL AVIV. — Comitetul Cen
tral al Partidului Muncii din 
Israel a adoptat propunerea ca 
Golda Meir să formeze un gu
vern minoritar. Acest guvern va 
avea ca bază cele 51 de mandate 
ale Partidului Muncii și alte 
șapte mandate ale unor partide 
care au acceptat să participe la 
coaliție. Knessetul (parlamentul) 
are 120 de locuri.

După cum transmit agențiile 
UNITED PRESS INTERNAȚIO
NAL și FRANCE PRESSE, în 
aceeași zi, primul ministru 
Golda Meir a adresat un nou 
apel generalului Moshe Dayan, 
ministrul apărării, și ministrului 
transporturilor și comunicațiilor, 
Shimon Peres, subliniind că 
refuzul lor de a participa la 
noul guvern ar putea fi consi
derat ca o acțiune îndreptată 
împotriva unității Partidului 
Muncii. Aceștia din urmă au 
declarat, în cîteva rînduri, că 
intenționează să nu mai facă 
parte din guvern, ca urmare a 
disputelor în legătură cu recen
tul conflict militar dintre Israel, 
pe de o parte, și Egipt și Siria, 
pe de altă parte.

Hussein El Shaffei, vicepre
ședinte al Republicii Arabe 
Egipt, a primit delegația Parti
dului Comunist Român, condu
să de tovarășul Miron Constan- 
tinescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, lâ invitația 
Uniunii Socialiste Arabe, face 
o vizită de prietenie în această 
țară.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate, a 
fost exprimată deplina satisfac
ție pentru evoluția mereu as
cendentă a relațiilor de priete
nie și colaborare româno-egip- 
tene, pentru aprofundarea și di
versificarea acestora pe. multi
ple planuri, ca urmare a acor
durilor și înțelegerilor realizate 
cu ocazia vizitei în Egipt a pre
ședintelui Consiliului de Stat,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a convorbirilor sale cu p 
ședințele Anwar Sadat.

Luni la amiază, la sediul 
Uniunii Socialiste Arabe din 
Cairo, a avut loc semnarea pro
tocolului de colaborare între 
P.C.R. și U.S.A. pe anul 1974. 
La ceremonia semnării au par
ticipat Mohamed Hafez Ghanem, 
prim-secretar al C.C. al U.S.A., 
Mamduh Salem, vicepremier al 
guvernului egiptean, ministru de 
interne, membri ai Secretaria
tului C.C. al U.S.A. și ai guver
nului egiptean.

în continuarea vizitei sale în 
Republica Arabă Egipt, delega
ția P.C.R. s-a întâlnit cu Mah- 
goub Refat, secretar al C.C. al 
U.S.A. pentru ideologie și pro
pagandă, și a avut o convorbire 
la conducerea revistei „Al Ta
lia“, organ politic și teoretic al 
U.S.A.

ITALIA : Aspect de la o demonstrație a metalurgiștilor desfășurată cu prilejul unei greve 
demonstrative de 24 ore în sprijinul revendicărilor lor economice.

R.D. VIETNAM: Lucrări de extindere a Fabricii de superfosfati 
La Thao

PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• LA 24 FEBRUARIE, poporul 
algerian a sărbătorit, prin mi
tinguri și adunări populare, îm
plinirea a trei ani de la națio
nalizarea hidrocarburilor, „eta
pa ultimă și decisivă a procesu
lui de recuperare a bogățiilor 
naționale ale Algeriei" — cum 
este denumită de ziarul guver
namental „EL MOUDJAHID".

soane participante la miting au 
cerut satisfacerea cererilor 
îmbunătățire 
muncă 
milare 
orașele 
rock.

de 
a condițiilor de 

și de viață, acțiuni si- 
fiind organizate și in 
Birmingham și Kilman-

• MINERII ȘI MECANICII 
DE LOCOMOTIVA din comi
tatul Yorkshire au participat la 
o demonstrație comună la Shef
field, organizată în sprijinul 
grevei naționale a minerilor bri
tanici. Cele peste 7 000 de per-

„Tntîlnire cu
România"

• ORAȘUL BIELA, vestit 
centru al industriei textile ita
liene, este, începînd de la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, gazda 
unor manifestări culturale dedi
cate țării noastre și poporului

român. Grupate sub titlul „în
tâlnire cu România“, manifestă
rile sînt inițiate de primăria 
orașului. în colaborare cu Am
basada României la Roma și cu 
Catedra de limbă și literatură 
română a Universității din To- 
rino.

• GUVERNUL JAPONEZ a 
aprobat, duminică, acordarea 
către Egipt a unui împrumut 
în valoare de 100 milioane do
lari, această sumă fiind desti
nată finanțării unor proiecte 
egiptene de dezvoltare.

a Geneva, lucrările 
Conferinței pentru 
securitate și coope
rare în Europa, se 
desfășoară sub 
semnul eforturilor

spre abordarea unor aspecte 
concrete.

După cum se știe, de Ia ac
tuala etapă a Conferinței se aș
teaptă elaborarea unor reguli cît 
mai angajante privind compor
tamentul statelor în relațiile noi 
care trebuie statornicite pe con
tinent. Așa cum sublinia repre
zentantul țării gazdă, ambasa
dorul R. Binschedler, lucrările 
nu trebuie să se limiteze doar 
la repetarea și afirmarea princi
piilor evocate la prima fază a 
Conferinței, organizată la Hel
sinki, principii cuprinse și in 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite, sau în alte documente, ci 
trebuie să conducă Ia clarifica
rea, precizarea, concretizarea și 
dezvoltarea acestor principii.

Fără îndoială, participanții — 
reprezentând 35 de state, cu o- 
rinduiri social-politice diferite, 
cu potențial economic și militar 
diferențiat, provenind din alian
țe militare opuse, sau state neu
tre — depun eforturi pentru de
pășirea deosebirilor de vederi, 
pentru depistarea punctelor co
mune, pentru găsirea unor mo
dalități de apropiere și înțele
gere, capabile să faciliteze edi
ficarea unui sistem de securitate 
și cooperare pe continent, sis
tem de care popoarele europene 
iși leagă mari speranțe. Așa 
cum a rezultat din desfășurarea 
ședințelor, lucrările n-au cunosJ 
cut un drum lin, lipsit de difi
cultăți. De extremă importanță 
este, însă, că acum se discută și 
analizează intens zecile de pro
puneri, se rețin cele care în
trunesc consensul pentru inclu
derea lor în documentele fina
le, care vor fi înaintate celei de 
a treia faze a Conferinței, pre
văzută a fi organizată ia nivel 
înalt. Desigur, rămîne problema 
ritmului. După cum s-a subli
niat este necesar ca acest ritm 
să devină mai intens, să se ac
ționeze în continuare pentru a 
se elimina tendințele de a lucra 
lent. Toți delegații sînt de acord 
că este nevoie de o impulsiona
re a activității.

Un loc aparte în cadrul dis
cuțiilor îl au urmările 
ționale ale conferinței, 
problemă apărută din 
parea majoră de a se

continuitatea destinderii pe con
tinent a fost înscrisă pe ordinea 
de zi Ia propunerea României 
și a altor state. în conformitate 
cu recomandările finale adopta
te în capitala finlandeză, comi
tetului de coordonare — organ 
al Conferinței — îi revine sar
cina creării cadrului organizato
ric necesar aplicării hotărîrilor 
ce vor fi adoptate în ultima 
fază a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare. România a- 
preciază că prin crearea unui 
organism adecvat cu participa
rea pe bază de egalitate deplină 
în drepturi a tuturor statelor 
Europei, a Statelor Unite și Ca
nadei, s-ar pune bazele conti

Ia Geneva, în cadrul comitetului 
de coordonare al conferinței, re
prezentanții altor state au adus 
noi argumente în favoarea cre
ării unui mecanism instituțional 
al statelor europene. Reprezen
tantul Cehoslovaciei, de exem
plu, reamintind proiectul pre
zentat de delegația României 
în acest scop la prima fază a 
conferinței, accentua necesitatea 
trecerii la examinarea concretă 
a acestui punct. El arată că la 
baza cadrului instituțional pre
conizat ar trebui așezate reguli 
democratice. Reprezentanții Iu
goslaviei, Finlandei și Spaniei 
au sprijinit la rindul lor ideea 
trecerii la abordarea aspectelor

ror obstacolelor care stânjenesc 
schimburile comerciale, pentru 
generalizarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate, pentru în
cheierea de acorduri comerciale 
bilaterale care să fixeze cadrul 
schimburilor între state. Repre
zentanții țării noastre s-au 
pronunțat pentru reflectarea, 
în documentele în curs de 
elaborare, a nevoilor și pre
ocupărilor specifice tuturor ță
rilor în curs de dezvoltare din 
Europa, indiferent de sistemul 
lor social-economic. în unele 
subcomisii s-a și conturat deja 
un acord asupra unor elemente 
preliminare care să fie incluse 
în documentele finale privind

Dialogul european
de la Geneva

institu- 
Această 
preocu- 
asigura

nuării discuțiilor și schimburilor 
de opinii pentru concretizarea 
hotărîrilor și recomandărilor, a 
organizării unor noi reuniuni și 
conferințe. Se impune ca acest 
organism să funcționeze pe baza 
regulilor rotației și consensului, 
prin asigurarea participării ple
nare a fiecăruia dintre statele 
europene la toate formele și in 
toate etapele activității sale. In 
favoarea creării unui asemenea 
organism s-au pronunțat — atît 
la Helsinki cît și la Geneva — nu
meroși reprezentanți. Ministrul 
de externe al Suediei declara 
în acest sens că „există rațiu
nea de a crea o tribună care să 
permită contacte ulterioare ce 
ar putea, mai ales, să faciliteze 
convocarea unei noi conferințe 
și să promoveze, pe alte căi, o 
cooperare mai strînsă spre care 
aspirăm cu toții“. Abordînd ace
eași problemă, ministrul de ex
terne al Norvegiei spunea că 
trebuiesc examinate „urmările 
eventuale ale Conferinței. Con
tinuitatea și elanul procesului 
în curs de ameliorare a relații
lor Est și Vest trebuie să fie 
asigurate pe bază realistă". Și

legate de concretizarea organis
mului european. în acest con
text reprezentantul Iugoslaviei 
releva necesitatea asigurării ca
drului organizatoric adecvat 
pentru continuarea conlucrării 
statelor participante în dome
niile securității și cooperării, în 
vederea rezolvării problemelor 
complexe ale stabilirii unor re
lații calitativ noi pe continent. 
La 21 februarie Comitetul de 
coordonare s-a intrunit din nou, 
cu acest prilej s-a alcătuit 
grup de lucru, care se 
truni la 28 februarie 
examinarea în detaliu a 
rilor instituționale ale 
rinței.

Și în Comisia pentru proble
mele economice s-a trecut la 
procesul de formulare și redac
tare a secțiunilor corespunză
toare în documentele finale ale 
conferinței, privind schimburile 
comerciale, cooperarea indus
trială, cooperarea tehnico-știin- 
țifică, protecția mediului încon
jurător etc. în cadrul acestei 
comisii, delegatul român a ex
pus necesitatea adoptării de 
măsuri pentru eliminarea tutu-

un 
va în- 
pentru 
măsu- 

Confe-

recunoașterea rolului comerțu
lui internațional ca unul din 
factorii importanți ai creșterii 
economico-sociale. Statele parti
cipante au fost unanime în ac
ceptarea ideii potrivit căreia co
operarea industrială poate fi u- 
șurată de încheierea unor acor
duri interguvernamentale bila
terale și multilaterale. Totodată, 
s-a recomandat încurajarea in
tensificării 
triale între 
prinderi și 
din statele
în sfîrșit, în Comisia a IlI-a, în

sărcinată să pregătească propu
nerile în vederea dezvoltării co
operării europene în domeniile 
educației, culturii, informației și 
contactelor umane, discuțiile au 
fost marcate, în ciuda unor di
ficultăți inițiale, de aceeași at
mosferă de lucru. în această 
comisie au fost depuse 69 de 
propuneri, volum ce reprezintă 
circa două treimi din totalul 
documentelor avansate pînă 
acum în organele Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. Delegația română, ac- 
ționind cu înțelegere, în spirit

colaborării . indus- 
organisme, între- 
firme competente 

respective.

constructiv, pentru găsirea so
luțiilor general acceptabile, a 
participat activ la lucrări, adi,'- 
cîndu-și contribuția la procesul 
de redactare, început și în a- 
ceastă comisie de circa două 
săptămini. în concepția țării 
noastre cooperarea in aceste do
menii îmbracă forma untii sis
tem de angajamente pe plan eu
ropean care să întruchipeze vo
ința politică a statelor partici
pante de a dezvolta relațiile de 
prietenie și de încredere între 
ele, pentru lărgirea ariei schim
burilor de valori umane și ar
tistice, cooperării în condiții de 
egalitate, respect și înțelegere 
reciprocă.

Faptul că la Geneva toate or
ganismele conferinței elabor 
ză documentele finale, că 
înaintează pe acest drum, relevă 
progresele in direcția destinderii 
și înțelegerii pe continentul 
nostru, precum și necesitatea 
impulsionării eforturilor pentru 
realizarea aspirațiilor popoarelor 
europene de pace, pentru exclu
derea forței și a amenințării cu 
forța din relațiile între state, 
pentru garantarea deplină a 
dezvoltării lor libere și inde
pendente. în interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ziarului francez „Les Echos“, se 
arată că „DESFĂȘURAREA DE 
PÎNĂ ACUM A LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI NE DĂ TEMEI 
SA APRECIEM CA SÎNT 
CREATE PREMISELE ÎNCHE
IERII EI CU SUCCES, ACEAS
TA FARA NICI O ÎNDOIALA 
VA DESCHIDE CALEA EX
TINDERII COOPERĂRII ECO
NOMICE, TEHNICO-ȘTIINTI- 
FICE ȘI CULTURALE ÎNTRE 
POPOARELE CONTINENTU
LUI ȘI VA TREBUI SA DUCA 
LA ÎNLĂTURAREA UNOR 
SERII DE BARIERE ȘI RES
TRICȚII. TOATE ACESTEA 
VOR CONTRIBUI LA REALI
ZAREA ÎN PRACTICA A UNEI 
COLABORĂRI PE BAZE NOI, 
CU REPERCUSIUNI POZITI
VE ASUPRA PĂCII ÎN EURO
PA. DAR ȘI ASUPRA COOPE
RĂRII ȘI PĂCII ÎN ÎNTREA
GA LUME. ÎN ACEST SPIRIT 
ROMÂNIA PARTICIPA ACTIV 
LA NEGOCIERILE DE LA GE
NEVA ȘI ESTE HOTĂRÎTA SĂ 
COLABOREZE LARG CU 
TOATE STATELE REPREZEN
TATE PENTRU ÎNCHEIEREA 
CU SUCCES A ACESTEI CON- ’ 
FERINȚE“.

IOAN TIMOFTE

Protestul M.A.E
al R. D. Vietnam

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație, con- 
damnînd opoziția manifestată 
de Statele Unite față 
participarea Guvernului 
voluționar Provizoriu al 
publicii Vietnamului de 
la conferința diplomatică 
a țărilor aderente la cele 
patru convenții de la Ge
neva, din anul 1949, pri
vind reafirmarea și dezvol
tarea dreptului internațional 
umanitar aplicabil în conflic
tele armate — conferință a 
cărei ședință inaugurală 
avut loc 
fn cazul 
izbuti să 
participe 
membru 
în declarație 
afecta grav obiectivele uma
nitare ale reuniunii și guver
nul R. D. Vietnam se va afla 
in fața obligației de a-și re
examina poziția, pentru a 
vedea dacă va continua sau 
nu să participe la conferință.

de 
Re- 
Re- 
Sud

a 
la 20 februarie a.c. 
în care S.U.A. vor 
împiedice G.R.P. să 

la conferință ca 
oficial — se arată 

aceasta va

în cadrul lucrărilor pregă
titoare pentru Conferința 
mondială a populației, care 
va avea loc anul acesta în 
România, U.N.E.S.C.O. a or
ganizat la Paris. între 18—22 
februarie a.c., împreună cu 
Universitatea Tufts din Med- 
ford (S.U.A.), un simpozion 
internațional asupra regle
mentării juridice a proble
melor populației în vederea 
elaborării unui tratat uni
versitar despre „Dreptul 
populației“.

La lucrările simpozionului, 
din țara noastră a luat parte 
prof. dr. Dan Zlătescu, con
silier Ia Consiliul legislativ.

Sondaje
preelectorale

în Anglia
Avans al liberalilor

PANORAMI«

în campania electorală din 
Marea Britanie principala 
temă continuă să fie progre
sul înregistrat, în detrimen
tul atît al conservatorilor cit 
și al laburiștilor, de partidul 
liberal, progres pe care îl in
dică toate sondajele de opi
nie. Ultimul dintre acestea 
arată că liberalii ar urma să 
primească 28 la sută din to
talul voturilor.

Comentând această evolu
ție, ziarul „TIMES“ scrie că 
Partidul liberal ar urmări a- 
cum să obțină majoritatea în 
Camera Comunelor. Dar, 
chiar dacă acest obiectiv este 
irealizabil, este de așteptat 
— relevă ziarul — ca libera
lii să cîștige suficiente locuri 
pentru a deține balanța pu
terii.

• DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ AGENȚIA DE PRESĂ 
„ELIBERAREA“, reprezentantul 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a acordat drept de azil 
unei personalități a celei de-a 
treia forțe sud-vietnameze, adu
se cu forța de autoritățile 
saigoneze la locul de remitere 
a personalului deținut de cele 
două părți, de pe aeroportul de 
la Loc Ninh. Persoana în cauză, 
avocatul 
ședințe 
pentru 
pentru 
penitenciar în Vietnamul de

Nguyen Long, fost pre- 
al Frontului popular 
pace și al Comitetului 
ameliorarea regimului

Flerul și trei luni de 
căutări minuțioase, dato
rate comisarului Carlos 
Albertos Garcia, de la 
poliția din Rio de Ja
neiro, au dus la aresta
rea lui Ronald Biggs, u- 
nul din principalii autori 
ai ,,furtului secolului",1 
cum a fost denumitâ lo
vitura din 1963, cînd în 
28 de minute, a fost Je
fuit trenul poștal Londra-; 
Glasgow, soldată cu dis
pariția a 2,5 milioane de 
lire sterline.

otrivit versiunii 
braziliene — mult 
deosebită de cea 
britanică — Biggs 
(care a fost arestat 
la Copacabana), 

s-ar fi divulgat singur, publicind 
un mic anunț intr-un mare co
tidian din Rio de Janeiro. Anun
țul, apărut la „-mica publicitate“, 
cuprindea următoarele cuvinte : 
„Michel Haynes, decorator, 
tel...“. Or, poliția braziliană e- 
fectua de mai mult timp o an
chetă de rutină asupra numelor 
străine publicate în presă. Cu- 
rind după descoperirea numelui, 
comisarul Garcia avea să afle 
două iregularități : Haynes (a- 
lias Biggs) intrase în Brazilia, 
la 8 martie 1970. prin aeroportul 
din Rio, ca turist. Viza sa, m 
momentul apariției anunțului, 
expirase de mult. In plus, încă 
un indiciu prețios : el profesa, 
statut incompatibil cu calitatea 
de turist. Angrenajul polițist 
începe imediat să se pună în 
mișcare...

Comisarul Garcia, cu meticu
lozitate, transmise autorităților 
britanice informațiile privind 
Michel Haynes.

Stupoare ! Renumitul Scoțiană 
Yard nu poseda în — la fel de

sud, s-a opus. începînd din anul
1964, acțiunilor administrației 
saigoneze, militînd pentru pace, 
democrație și independență na
țională, activitate pentru care a 
fost de mai multe ori arestat și 
întemnițat, fiind condamnat, în
1965, la zece ani de muncă sil
nică și cinci ani de exil.

Ascensiunea cursului 
aurului

• CURSUL AURULUI și-a 
continuat, luni, ascensiunea ver
tiginoasă, atingînd la deschiderea

piețelor nivelul record de 167 
dolari uncia, atît la Londra cît 
și la Ziirich. La orginea acestei 
evoluții, experții continuă să 
plaseze neîncrederea deținători
lor de capitaluri în monedele de 
liîrtie. situație de natură să se 
mențină și în zilele viitoare. Vi
neri seara, prețul aurului fusese 
de 163 dolari pe piața londone
ză și de 162 dolari pe cea elve
țiană. Prețul oficial este, după 
cum se știe, de 42,22 dolari, dar 
acesta nu mai este luat în con
siderare nici măcar în tranzac
țiile dintre guverne sau bănci 
centrale.

I PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

renumitul său fișier electronic 
— nici un îndivid cu acest nume. 
Totuși, s-au trimis în Brazilia 
fotografiile și fișele lui Biggs. 
Confruntarea avea să dea rezul
tate mai mult deeît concludente. 
Caracteristicile corespundeau de 
o manieră frapantă cu cele ale 
lui Haynes — decoratorul. Ope
rația de chirurgie plastică, la 
care se supusese Biggs, nu a 
modificat suficient trăsăturile 
sale. Din acel moment, nu mai 
era nici o îndoială...

Poliția a început să-1 supra
vegheze discret, fără a-1 aresta. 
Avertizat. Scotland Yardul a 
trimis doi inspectori, pe Jack 
Slipper și Peter Johnes. Aceș
tia, cu un agent federal brazi
lian, au descins pe bulevardul 
Pradp Junior, Ia elegantul anar- 
tament de la numărul 330, Biggs 
fiind arestat fără a opune re
zistență.

Așa s-a pus capăt unei căutări 
de 8 ani, Biggs evadînd specta
culos, după cum se știe, în 1967, 
de la închisoarea Wandswords, 
unde nu „reușise" să-și ispă
șească deeît circa doi ani din 
cei 30 Ia care fusese condamnat.

Inspectorii Scotland Yard-ului 
ar fi vrut să se îndrepte ime
diat cu prizonierul spre Londra. 
Cercurile britanice din Brazilia 
susțin în acest sens că Biggs ar 
fi fost gata să revină de bună 
voie în Anglia. Numai că, po
trivit legislației braziliene, mi
nistrul justiției a decretat pu
nerea Iui în detenție provizorie 
pentru 90 de zile și transferarea 
la Brasilia. Autoritățile brita
nice au la dispoziție 60 de zile 
pentru a prezenta o cerere de 
extrădare. Procedura riscă în
să, să fie de lungă durată, de
oarece între cele două țări nu 
există un acord de extrădare.

Pînă Ia realizarea unei înțele
geri Biggs rămîne în arest pro
vizoriu în capitala braziliană 
iar emisarii Scotland Yardului 
au revenit pe malurile Tamisei 
cu miinile goale. Ultimul episod 
al „furtului secolului“ nu 
încheiat...

s-a
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