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IERI, LA PHENIAN

MARELE MITING AL PRIETENIEI 
COREE ANO - ROMÂNE

Luni după-amiază, în sala 
Palatului Congreselor a avut 
loc un mare miting al locui
torilor Phenianului cu prile
jul vizitei în R.P.D. Coreeană 
a delegației de partid și gu
vernamentale române condu
se de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sub cupola impunătoarei 
săli se aflau mii de munci
tori din întreprinderile orașu
lui, militari ai armatei popu
lare, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă și obștești, 
activiști de partid și de stat, 
oameni de cultură și artă. 
Sînt prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la 
Phenian și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Fundalul scenei, împodobit 
cu drapelele de stat ale ce
lor două țări, este dominat 
de portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen.

La intrarea în sală a con
ducătorilor de partid și de 
stat români și coreeni, în
treaga asistență, în picioare, 
ovaționează îndelung pentru 
prietenia dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

La masa prezidiului iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
soția sa, Elena Ceaușescu, 
Kim Ir Sen, ți soția sa, Kim 
Săng E, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Ion Iliescu, Geor
ge Macovescu, Kim Ir, 
O Jin V, Zăng Zun Thek, 
Yang Hyong Sop, Hă Dam, 
precum și ambasadorul Ro
mâniei la Phenian și ambasa
dorul R.P.D. Coreene la 
București.

Mitingul este deschis de 
Kan Sang San, secretar res
ponsabil al Comitetului oră
șenesc Phenian al Partidului 
Muncii din Coreea.

Primit cu vii și puternice 
aplauze, ia cuvîntul tovară
șul Kim Ir Sen.

întreaga asistență salută 
apoi cu căldură, cu aplauze 
puternice, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntările au fost subli
niate in repetate rînduri cu 
aplauze puternice, îndelung 
repetate.

Cei doi conducători de 
partid și de stat fac schimb 
de drapele ale prieteniei și 
solidarității frățești dintre 
partidele și popoarele noas
tre, se îmbrățișează.

In încheierea mitingului, 
fanfara intonează „Interna
ționala".

Asistența prezentă la miting ovaționează îndelung pentru priete
nia coreeano-română

Cuvintarea tovarășului
KIM IR SEN

Cuvintarea tovarășului
mE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion Gheor
ghe Maurer, ,

Stimați oaspeți români, 
Tovarăși și prieteni,

Astăzi, toate categoriile de 
locuitori ai orașului Phenian 
au venit cu mare bucurie la 
acest miting pentru a saluta 
prietenii români din țara fră
țească. înainte de toate, în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
al guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
și al întregului popor coreean, 
adresez din toată inima, încă 
o dată, un salut fierbinte de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialis
te România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
precum și un cordial salut 
prietenesc poporului român 
din partea poporului coreean. 
(Vii șî puternice aplauze).

Poporul nostru încearcă o 
deosebită bucurie pentru vizi

ta pe care o faceți în țara 
noastră și pentru faptul că 
prin această vizită vor fi în
tărite și mai mult legăturile 
de prietenie dintre popoarele 
țărilor noastre, închegate de 
mult timp.

Vizita în țara noastră a de
legației de partid și guverna
mentale române constituie o 
expresie elocventă a senti
mentelor de prietenie traini
că și a solidarității dintre po
porul român și poporul core
ean, precum și un mare spri
jin și imbold pentru poporul 
nostru în lupta sa pentru con
struirea socialismului și uni
ficarea patriei. (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate).

în timpul vizitei, pretutin
deni poporul nostru v-a în- 
tîmpinat într-o atmosferă de 
sărbătoare. Aceste zile petre
cute împreună cu dumnea
voastră au fost pentru noi 
zile deosebit de plăcute și u- 
tile. Pe parcursul întîlnirilor 
noastre, am reușit să cunoaș
tem și mai bine gloriosul 
drum al luptei poporului ro
mân, meritele sale, succesele
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Recepție oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
‘ Elena Ceaușescu
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au 
oferit luni seara, la Palatul 
Mansude Isa Dang, o recepție în 
onoarea secretarului general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri, 
tovarășul Kim Ir Sen, și a soției 
sale, Kim Săng E.

La recepție au participat to
varășii Țoi En Ghen, Pak Sen 
Cer, Kim Iang Giu, O Jin U, 
Zăng Zun Thek, Iang Hyong 
Sop, miniștri, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești.

Din partea română au fost 
prezenți tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Ion Iliescu, George

Stimate tovarășe Kim Ir 
Sen,

Stimată tovarășă Kim 
Săng E,

Dragi tovarăși și prieteni,

Luăm parte la această im
presionantă manifestare con
sacrată prieteniei româno-co- 
reene după 6 zile petrecute 
în mod deosebit de plăcut în 
frumoasa dumneavoastră țară. 
Din primele clipe ale sosirii 
noastre în Phenian^ și pretu
tindeni pe unde am trecut, 
oamenii muncii coreeni ne-au 
întîmpinat cu caldă simpatie 
și ospitalitate — expresie a 
relațiilor trainice de priete
nie și a dorinței de colabora
re dintre țările și popoarele 
noastre. Iată de ce doresc ca, 
în numele meu și al tovarășei 
mele, al întregii delegații de 
partid și guvernamentale ro
mâne, să mulțumesc Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Cabinetu
lui de Miniștri, tovarășului 
Kim Ir Sen, personal, între
gului popor coreean pentru 
prilejul ce ni s-a oferit de a 
vizita Coreea populară și pen
tru primire# cordială de care 
ne-am bucurat. (Aplauze pu
ternice). Totodată, folosesc a- 
cest prilej pentru a a-

Macovescu, ambasadorul Aurel 
Mălnășan și alte persoane ofi
ciale care însoțesc delegația.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Phe
nian.

S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Populare Demo
crate Coreene și Republicii So
cialiste România.

în cursul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 

Toasturile rostite 
în timpul recepției
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condiții generoase

dresa locuitorilor orașului 
Phenian și întregului popor 
coreean, avangardei sale de 
luptă — Partidul Muncii din 
Coreea — Prezidiului Adună
rii Populare Supreme și Ca
binetului de Miniștri al Re
publicii Populare Democrate 
Coreene un cordial salut to
vărășesc și un fierbinte mesaj 
de solidaritate din partea po
porului român, a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republi
cii Socialiste România. (Vii și 
puternice aplauze).

Vizitele pe care le-am făcut 
în orașele Phenian și Ham- 
hîn, în întreprinderi, institu
ții de știință și cultură, la 
Expoziția industrială și agri
colă a Republicii Populare 
Democrate Coreene ne-au o- 
ferit o imagine grăitoare a 
muncii și vieții poporului co
reean, a marilor sale succese 
obținute pe frontul construc
ției socialiste, în înfăptuirea 
politicii de industrializare so
cialistă a țării, pentru pu
nerea largă în valoare a re
surselor materiale și umane 
ale țării. Am putut constata 
cu satisfacție rezultatele re
marcabile obținute în dezvol-
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caldă prietenie și cordialitate, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au rostit toasturi, 
care au fost subliniate cu pu
ternice aplauze.

Conducătorii , celor două țări 
s-au întreținut cu șefii misiuni
lor diplomatice.

Un ansamblu coreean a inter
pretat piese de înaltă virtuozi
tate din folclorul celor două po
poare.

DUPĂ ACTULCONSlLIILE “ INAUGURAL

UN MECANISM ECHILIBRAT
PE TOATĂ RAZA
DE ACTIVITĂȚI

Pornită din necesitatea abor
dării cu mai multă competență 
și eficiență a problemelor speci
fice diferitelor categorii de ti
neri, hotărîrea Congresului al 
IX-lea al U.T.C. privind consti
tuirea consiliilor tineretului 
muncitoresc, tineretului sătesc 
și tinerelor fete a fost de acum 
transpusă în practică la nivelul 
comitetelor județene, municipale 
și orășenești ale U.T.C.

Și deși de la plenarele de 
constituire ale acestor consilii 
n-a trecut prea multă vreme, 
socotim utilă o discuție pe mar
ginea activității unui astfel de 
consiliu, cu atît mai mult cu 
cît ne aflăm la început de 
drum și încă cu forme de acti
vitate de o factură nouă. Cu 
alte prilejuri, în coloanele zia
rului nostru au fost dezbătute 
o serie de aspecte menite să 
elucideze cîteva dintre proble
mele esențiale de natură teore
tică și practică ale consiliilor a- 
mintite.

De data aceasta vom insista 
asupra experienței acumulate 
în numai două luni de existență 
de către consiliul tineretului 
muncitoresc de pe lingă Comite
tul municipal Tg. Jiu al U.T.C.

O primă remarcă, pe care ți
nem s-o subliniem încă de pe 
acum, este aceea că în pregă
tirea materialului ce a fost pre
zentat la plenara de constituire 
a consiliului s-a dovedit o grijă 
deosebită astfel că s-a pornit de 
la bun început cu o documen
tare temeinică, fapt ce a făcut 
posibilă întocmirea, discutarea și 
aprobarea unui program de acti
vități concret, cuprinzător, cu 
sarcini, termene și responsabili
tăți precise.

Avînd ca punct de plecare 
sarcinile mari, de ansamblu, ale 
consiliilor, dar adaptîndu-le con
dițiilor și cerințelor concrete 
ale municipiului, ale diferitelor 
sale întreprinderi industriale, 
programul de activități cuprin
de cu prioritate acele sarcini a 
căror rezolvare se impunea cu 
stringență.

în acest sens, accentul princi
pal cade asupra unor acțiuni 
menite să determine continua 
ridicare a calificării și pregătirii 
profesionale. La inițiativa și cu 
sprijinul nemijlocit al consiliu
lui tineretului muncitoresc, in 
marile combinate sau in între
prinderile industriale au fost 
organizate numeroase acțiuni 
ca : întâlniri cu cadre de condu
cere și specialiști, simpozioane, 
dezbateri, expuneri, concursuri, 
olimipiade etc., toate convergind 
în direcția însușirii de către toți 
tinerii a documentelor de par
tid și de stat, a principiilor teh
nologice și de funcționare a unor 
mașini complexe din dotarea 
întreprinderilor respective. O 
altă categorie tematică a mani
festărilor amintite și-a propus 
ca obiectiv educarea prin mun
că și pentru muncă a tinerilor.

Dacă secerișul 
ar incepe 

mîine...
...TN JUDEȚUL OLT, DOAR 11 S.M.A. DIN 34 
AR PUTEA FOLOSI ÎNTREAGA CAPACITATE 
DE RECOLTARE DE CARE DISPUN.

De pe platforma Cotmeana și 
pînă în malul Dunării, melea
gurile județului Olt sînt punc
tate de galbenul lanurilor de orz 
și grîu în pîrgă, cu tonuri ce 
se schimbă și se accentuează de 
la o zi la alta. Cele peste 100 000 
hectare dominate de această 
culoare vor cunoaște în scurt 
timp freamătul combinelor și 
oamenilor angrenați în bătălia 
recoltei, ediția 1971. Dintre cei 
3 350 mecanizatori care vor 
străbate cu mașinile lor cîm- 
purile cooperativelor agricole 
de producție, peste două treimi 
sînt constituite din tineri ute- 
ciști. Mulți dintre ei mai au la 
activ cîteva campanii de recol
tare și pornesc acum cu un 
plus de experiență și chiar de... 
curaj. Alții debutează de-abia 
în această vară la seceratul cu 
combinele și la balotarea paie
lor. Printre ei vor sosi și cei 
care termină cursurile școlilor 
profesionale. Tuturora le revin 
responsabilități sporite. Rodul se 
anunță de pe acum a fi bogat. 
Tocmai această bogăție sporește 
gradul de atenție care trebuie 
acordată pregătirii, în cele mai 
mici amănunte, a campaniei de 
recoltare, a tuturor utilajelor 
necesare. Dacă secerișul ar în
cepe mîine, cit de pregătiți v-ar 
găsi ? — iată întrebarea adre
sată mai multor lucrători din 
stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii în momentul în care 
cele 1529 combine și 553 prese 
de balotat ce vor străbate lanu
rile trebuiau să fie reparate și 
verificate.

„Aproape gata — ne răspun
de pentru început tovarășul 
Vasile Lupu, șeful serviciului 
reparații al întreprinderii ju
dețene pentru mecanizarea a- 
griculturii. Spun așa deoarece 
mai avem de reparat încă 80 
de combine și 50 prese de balo
tat. Rămînerea în urmă față 
de termenul planificat se dato- 
rește pe de o parte lipsei de 
piese, pentru a căror procurare 
a trebuit să facem numeroase 
demersuri în afara județului, iar

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a IV-a) 

întărirea disciplinei muncito
rești și a răspunderii personale. 
S-a acordat o atenție deosebită 
integrării în muncă ă tinerilor 
absolvenți, precum și pregătirii 
corespunzătoare a ucenicilor.

Așa stînd lucrurile, în ceea ce 
privește conținutul programului 
de activități și formele diverse 
de concretizare a finalizării pro
puse, un fapt de reținut este 
acela că membrii consiliului au 
trecut imediat la realizarea lui. 
Astfel se explică de ce, în răs
timpul celor două luni, multe 
din acțiunile pe care consiliul și 
le-a trecut în programul de ac
tivități au prins viață.

Vom aminti, pentru exempli
ficare, numai cîteva dintre ma
nifestările ce au avut loc sau 
sînt în curs de desfășurare 
(ne-am oprit la acelea dintre ele 
care ni s-au părut mai deose
bite, mai noi). La Liceul agricol 
a fost organizată, cu participa
rea elevilor, a absolvenților și a 

Piatra Neamț. Vedere de
la... înălțime

Foto : EMIL
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S TI privesc cum lucrează, ținîndu-și tîmpla înclinată, scriind < 
parcă din ce în ce mai repede, pe măsură ce soluția o < 
daiă limpezită, rezolvarea exercițiului matematic nu mai < 
este decît o chestie de rutină : aplicarea metodei adecvate . 
la niște valori oarecare. Ceea ce mă interesează este Iu- < 

% mina aceea care se instalează în fizionomia băiatului, ex- 4 
]► presia de adîncă satisfacție izvorîtă din înțelegere și iz- < 

bîndă. Nu prea de mult încă, pentru el navigarea prin- < 
’, tre necunoscutele ecuației prezenta mai multe dificultăți de- < 

cît trecerea corăbierilor homerici printre Scylla și Carybda. < 
<* lată acum, coloșii — paznici ai strîmtorii — nu se mai bat j 

cap în cap și nu mai apare amenințarea cumplitei sfărîmări < 
]► a unei nave prea fragile. Acum, valorile lui x și y se lasă ) 
<* prinse, ca niște cornute fugare din turmă, dar repede țin- <
* ► tuite în lasso-ul aruncat cu iscusință de îndemînatecul « 
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!k de genul acestora, poate doar ceva mai originale, se ivesc <

în mintea școlarului meu atunci cînd, sfîrșind, lovește caie- < 
]► tul cu coada creionului, deschide cartea pentru o confrun- J 
ik tare de care n-are teamă, verifică și, cu un zîmbet străin < 

de falsa modestie, anunță pentru sine : rezultatul exact. < 
i* Mi se pare că în aceste două cuvinte se concentrează < 
'► bucuriile cu adevărat majore ale adolescentului. Aceasta < 
!► nu presupune o fariseică negare a atîtor alte îndreptățite < 
i* voluptăți (prima zăpadă din vacanță, vibrația trambulinei <

► elastice, descifrarea pașilor de dans, înnodarea perfectă a <
► cravatei, primirea unui bilet semnat cu inițială, recitirea <
* cărții preferate, autodescoperirea într-un prieten și... și.. <
► și...). Rezultatul exact nu se opune tuturor acestor satisfac- ’
► ții, ci le dă un sens, Ie structurează coerent. El se consti- <
* tuie în coloana vertebrală a tuturor preocupărilor. El oferă <
► o carte de vizită impecabil tipărită pentru începutul pre- *
► zentării adevărate a unei noi individualități complexe. <
► Cine se află în posesia mijloacelor de a ajunge, pe dru- ’
* mul cel mai scurt, la rezultatul exact, își va ocupa locul în <
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unor cadre cu munci de răspun
dere, o dezbatere pe tema in
tegrării la locul de muncă a 
tinerilor ce urmează cursurile 
acestei școli, dezbatere ce a pri
lejuit o mai bună cunoaștere a 
exigențelor, condițiilor, obliga
țiilor și posibilităților de repar
tizare în producție, de pregă
tire, de asigurare a unor con
diții optime de viață și lucru. 
Manifestări similare, dar adap
tate specificului întreprinderii 
respective, au avut loc și la 
Combinatul materialelor de con
strucții, la Combinatul pentru 
industrializarea lemnului etc.

In vederea pregătirii perma
nente a tineretului pe linia cu
noașterii și respectării normelor 
de tehnica securității muncii, a 
preintimpinării accidentelor de 
muncă, în colaborare cu ceilalți

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a IV-a)

S-a înființat

Seminarul 
pedagogic 

universitar
Colegiul Ministerului Invăță- 

mîntului a analizat noi soluții 
pe baza cărora să se dea un 
cadru mai adecvat pregătirii 
pedagogice șî activității prac
tice a studenților care vor îm
brățișa cariera didactică după 
absolvirea facultății. Aceste so
luții preconizează înființarea SE
MINARULUI PEDAGOGIC UNI
VERSITAR, organism care se va 
preocupa de întreaga pregătire 
pedagogică.

în pagina a IV-a publicăm o 
convorbire cu tovarășul NICO
LAE DIMA, director general ad
junct în Ministerul învățămîn- 
tului despre înființarea Semina
rului pedagogic universitar.

de ȘTEFAN IUREȘ
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
TON DUC THANG, președintele Republicii Democrate Viet
nam, următoarea telegramă :

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de preșe
dinte al Republicii Democrate Vietnam, în numele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân, precum și al meu personal, îmi este plăcut să vă adre
sez cordiale felicitări și urări de succes în înalta funcție care 
v-a fost încredințată.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărîrea Partidului 
Comunist Român, a întregului nostru popor de a sprijini activ 
și în viitor lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva 
agresiunii S.U.A., pentru libertate și independență națională.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească 
dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Vietnam se vor dezvolta și întări tot mai mult în folosul 
popoarelor noastre, al luptei împotriva imperialismului, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului FAM VAN DONG, primul ministru al Republicii 
Democrate Vietnam, următoarea telegramă :

Cu ocazia desemnării dumneavoastră în funcția de prim- 
ministru al Republicii Democrate Vietnam, în numele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, vă adresez calde felicitări și urări de noi succese 
în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.

Animat de spiritul solidarității internaționaliste, poporul ro
mân este și va fi alături de cauza dreaptă a poporului viet
namez în lupta sa împotriva imperialismului american, pentru 
libertate și independență națională.

Sîntem convinși că prietenia frățească și colaborarea multi
laterală dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvol
tare în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și 
păcii. ____

PLECAREA DELEGAȚIEI P.C.R.
LA CONGRESUL P.S.U.G.

Luni dimineața a plecat în 
Republica Democrată Germa
nă delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care va participa la lucrările 
celui de-al VIII-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania.

Din delegație fac parte to
varășii Richard Winter, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Sibiu al P.C.R., și 
Nicolae Ghenea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R. D. Germană.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost salu
tată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Corpite.tului ,Exe
cutiv, secretar al C'.C. al 
P.C.R., Ilie Rădulescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.,

Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.,' 
de activiști de partid.

Au fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Re
publicii Democrate Germane 
la București, Willy Hoffmann, 
și membri ai ambasadei.

*
La sosirea la Berlin, delega

ția a fost întîmpinată pe ae
roportul Schonefeld de Horst 
Sindermann, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Hans Wittik, mem
bru al C.C. al P.S.U.G.. și 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

Au fost prezenți Nicolae 
Ghenea, ambasadorul Româ
niei în R. D Germană, și 
membri ai ambasadei române.

O IMAGINE A 
CHINEI SOCIALISTE

Ieri după masă, ziariștii bucu- 
reșteni și corespondenții presei 
străine au vizitat in „avanpre
mieră" Expoziția realizărilor 
construcției socialiste din Repu
blica Populară Chineză. Citeva 
mii de exponate, machete și fo
tografii, orinduite cu migală și 
bun gust, înfățișează sintetic o 
țară de dimensiuni uriașe, aflată 
în plin avînt constructiv. După 
cum sublinia Tzai Sin-de, di
rectorul expoziției, „deschiderea 
acestei expoziții reprezintă o 
expresie vie a dezvoltării conti
nue a prieteniei frățești dintre 
popoarele român și chinez". Fo
tografii din recenta vizită în 
R.P. Chineză a delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prefațează expoziția. 
La intrare — alături de portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se află cel al președintelui Mao 
Tzedun.

In tovărășia gazdelor străba
tem expoziția care are o supra
față de 3 500 m.p. Imagini foto
grafice reprezintă recoltele bo
gate ale ogoarelor, noul peisaj 
industria], construcții îndrăzne
țe. Fotografiilor le urmează nu
meroase exponate de o impre
sionantă varietate. Roadele 
cîmpului se oferă cu generozita
te privirilor noastre. Directorul 
expoziției sublinia că diversele 
produse, machete și fotografii 
„reflectă noile realizări ale agri
culturii chineze care se orien
tează după principiul perseveră
rii în producția de cereale ca di
recție principală, ca și al dez
voltării multilaterale a silvicul
turii. zootehniei, pisciculturii și 
a ramurilor auxiliare". O ma
chetă sugestivă ne poartă în 
comuna Dațai, celebră prin re- 
coltele-record de cereale obți
nute constant.

Industria — metalurgică, con
strucțiilor de mașini, chimi
că, petrolieră, textilă etc. — este 
prezentă prin exponate de un 
înalt nivel calitativ. Poposim lin
gă strungul universal cu o lar
gă aplicativitate în producția de 
serie și cu un mare randament. 
Tabloul industrial este comple
tat de bunuri de larg consum a- 
vind o certă eleganță, de fai
moase sculpturi în fildeș și jad, 
de magnetofoane și aparate de 
radio cu tranzistori. Gazdele ne 
atrag atenția asupra unui mi
croscop electronic cu o capaci
tate de mărire de... 200.000 de 
ori, utilizabil în medicină, agri
cultură, fizică și metalurgie. Fi
rește, admirăm macheta gigan
ticului pod de pe Iantzî — care 
dispune de o linie ferată (lungă 
de 6 772 m) și de o șosea (4 589 
m).

Specialiștii chinezi ne dau ex
plicații amănunțite asupra fie
cărui exponat, ne vorbesc des
pre eforturile caracterizate prin 
dîrzenie și abnegație pe care 
poporul chinez le depune pentru 
realizarea sarcinilor trasate de 
Partidul Comunist Chinez. Ex
poziția de pe malul lacului He
răstrău — care se deschide 
marți dimineața — redă convin
gător importantele succese pe 
care poporul chinez le-a obținut 
în toate domeniile construcției 
socialiste.

E. O.

CRONICA 
U. T. C.

• IERI A PĂRĂSIT Capi
tala îndreptîndu-se spre Phe
nian, o delegație a U.T.C., 
formată din tovarășii Ion Ște- 
fănescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. președintele U.A.S.R. 
și Dionise Heljoni, prim se
cretar al Comitetului jude
țean Âlba al U.T.C., care va 
participa la lucrările celui de 
al VI-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor Socia
list din Coreea. La plecare, 
pe aeroportul București-O- 
topeili, delegația a fost con
dusă de tovarășul Ion Al. Po
pescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

De asemenea a fost pre
zent Li Ha Ciun, însărcinat 
cu afaceri al Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București.

• IEBI DIMINEAȚA a 
părăsit Capitala tovarășul 
Mihai Diaconu, membru al 
comisiei internaționale a 
Consiliului U.A.S.R., care ur
mează să participe, ca repre
zentant al U.A.S.R., la semi
narul european organizat la 
Lund (Suedia) pe tema „Stu
denții și societatea". La ple
care, pe aeroportul interna
țional Otopeni, era prezent 
Dan Bîrliba, secretar al 
U.A.S.R., activiști ai Comite
tului Executiv al U.A.S.R.

RUG Bl

ÎNAINTE DE
ULTIMA ETAPĂ
Penultima etapă a început 

sîmbătă după-amiază cu întîl- 
nirea Rapid — Dinamo pe Giu- 
lești. Ploaia care a continuat să 
cadă tot timpul meciului a pus 
la grea încercare ambele echipe. 
Totuși, cei care s-au descurcat 
mai bine au fost rapidiștii, care 
au abordat partida cu mult a- 
plomb. Dinamoviștii au cîștigat 
în final, făcînd eforturi vizi
bile : 8—3. Meritul este și al 
antrenorului Gh. Pîrcălăbescu, 
care a dat posibilitate tinerilor 
săi jucători să se rodeze în- 
tr-un meci dificil, cu toate că 
echipa sa se găsește în situația 
precară a retrogradării. Etapa 
a continuat duminică dimineața, 
pe stadionul din Șos. Olteniței. 
Era ultima șansă a Constructo
rului. ca pe teren propriu să 
tranșeze în favoarea sa un meci 
cheie. C.S.M. Sibiu, într-o zi 
bună, a reușit un meci egal

• Se deschide In Capitală Expoziția realizărilor In construcția socialistă a Republicii Populare Chineze • Cătălina Buzoianu 
și Dan Micu au obținut premiul „Scinteii tineretului0 la Festivalul de la Piatra Neemț • Atomul a fost fotografiat !• La 
Tirgoviște, ediția a IIl-a a Festivalului de poezie „Moștenirea Văcăreștilor” • Ateneul Tineretului vă invită la Garden Party 
® Șantier arheologic al tineretului la cetatea daco-romană Sucidava • „Cuptorul de Aur“cu și fără ghilimele • Pledoarie 

pentru carting • La capătul a patru zile de tenis

LA PIATRA NEAMȚ, 
JURIUL A DECIS

După ce, duminică, s-a încheiat 
simpozionul pe tema „Teatrul 
contemporan-tineret-școală", ul
timul act al Festivalului de 
teatru pentru copii și tineret s-a 
consumat luni, cind juriul pre
zent la Piatra Neamț a hotărît 
în unanimitate să acorde urmă
toarele distincții :

9 Diploma de onoare a Fes
tivalului — spectacolului „Le- 
once si Lena" de Georg Biichner, 
prezentat de Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" din Bucu
rești.

© Premiul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă : 
„Harap Alb", dramatizare de Zoe 
Anghel Stanca, după Ion Crean
gă — Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț, pentru cel mai 
bun spectacol de copil cu o lu
crare originală

• Premiul Comitetului Cen
tral al U.T.C.: „LAPUȘNEANU", 
scene de Dan Micu după nuvela 
lui Costache Negruzzi — pentru 
ținuta artistică a spectacolului 
prezentat de cel mai tînăr co
lectiv participant la Festival.

• Premiul Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor 
din R.S.R. :

— Anca Alecsandra, pentru 
rolul „Radu" din spectacolul 
„Unu, doi, trei, patru..." de A- 
lecu Popovici și Viniciu Gafița, 
prezentat de Teatrul Dramatic 
„Bacovia" din Bacău,

— Spectacolului „Unu, doi, 
trei, patru..." de Alecu Popovici 
și Viniciu Gafița, prezentat de 
Teatrul Dramatic „Bacovia" din 
Bacău.
• Premiul Comitetului pentru 

Cultură și Artă al județului 
Neamț : Teatrului de dramă și 
Comedie din Constanța, pentru 
selecția repertorială și ținuta 
artistică a spectacolelor pre
zentate în Festival.

o Premiul ziarului „Scînteia 
tineretului", pentru regia unor 
spectacole cu mesaj contempo
ran adresate tineretului :

— Cătălina Buzoianu. regi
zoarea spectacolului „Drumul 
încrederii" de Paul Cornel Chi
tic. prezentat de Teatrul Națio
nal din. Iași. . .

. — pan ' Midii; regizorul spec
tacolului „Lăfifișneănu", scene 
după nuvela lui Costache Ne
gruzzi, spectacol prezentat de 
I.A.T.C. București.

© Premiul revistei „Ateneu" 
din Bacău :

— Gheorghe Căciuleanu, pen
tru contribuția adusă la reali
zarea mișcării scenice a unor 
spectacole din Festival.

— Alexandrina Halic, pentru 
interpretarea rolului titular din 
spectacolul: „Pinocchio" de Raf- 
faello Laveena prezentat de Tea
trul „Ion Creangă" din Bucu
rești .

— Petre Lupu, pentru inter
pretarea rolului Percinet din 
spectacolul „Romanțioșii" de 
Edmond Rostand, prezentat de 
Teatrul de Dramă și Comedie 
din Constanta.

• Diplome ale Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri
lor :

în Editura 
politică 

a apărut: 
$TEFAN VOICU

PAGINI DE ISTORIE 
SOCIALĂ

— Teatrului „Ion Creangă" din 
București, pentru spectacolul 
„Pinocchio" de Rafaello La- 
vecna.

— Dalila Gali, pentru rolul 
interpretat în spectacolul „Fata 
care a făcut o minune", de Wil
liam Gibson, prezentat de Tea
trul Mic din București.

— Aneta Forna-Christu, pen
tru rolul interpretat în spec
tacolul „Copilul din stele", de 
Oscar Wilde, prezentat de Tea
trul de Dramă și Comedie din 
Constanța — secția păpuși — 
Vladimir Popov, pt. scenografia 
la spect. „Harap Alb" — Diana 
Ioan-Popov, pt. costume la 
spect. „Harap Alb".

Premiile și distincțiile au fost 
înmînate aseară intr-un cadru 
festiv la Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț. în încheierea 
festivității a fost prezentat spec
tacolul „Harap Alb". în inter
pretarea colectivului gazdă.

VIORICA TANASESCU

ȘANTIER 
ARHEOLOGIC AL 
TINERETULUI

Sute de tineri din orașul Co
rabia și comunele Celei, Orlea, 
Vîrtop. Gura Padinii, Gîrcov, 
Vișina și Izbîceni au participat 
duminică la festivitățile prile
juite de deschiderea. La cetatea 
daco-romană de la Sucidava, a 
unui șantier arheologic al ti
neretului. Colaborind cu Mu
zeul de istorie Corabia și Casa 
de cultură orășenească. Comite
tul orășenesc U.T.C., căruia îi 
aparține această frumoasă ini
țiativă, a organizat deschiderea 
șantierului în ideea de a oferi 
tinerilor pasionați de istorie un 
prilej de a lucra efectiv la des
coperirea unor noi dovezi ale 
prezentei strămoșilor pe aceste 
meleaguri. Amatorii fiind foar
te numeroși s-a preconizat for
marea a 3 detașamente a cite 
50 de tineri care, pe toată pe
rioada de vară, vor da o mină 
de ajutor specialiștilor la efec
tuarea diferitelor săpături și 
lucrări necesare Cu această o- 
cazie vor fi descifrate și pri
mele taine ale pasionantei știin
țe care este arheologia.

încă de dimineață, două gru
puri a cite 30 de fete și băieți, 
constituind o ștafetă pe bicicle
te. au pornit din fața sediului 
Comitetului orășenesc U.T.C. 
cu destinația cetatea Sucidava 
pentru a preda prof. dr. docent 
Dumitru Tudor albumul „Suci
dava 1971". A urmat un simpo
zion intitulat „File de istorie a 
acestor meleaguri"

într-o atmosferă de entu
ziasm. momentul declarării ofi
ciale a deschiderii șantierului, a 
consemnat înscrierea unei file 
deosebite în cartea de activități 
a tineretului din județul Olt.

O. MILEA

LA GARDEN PARTY
Astă seară, la ora 19,30, sîn- 

teți invitații „Ateneului Tinere
tului" la un Garden Party ce se 
va desfășura pe cochetul gazon 
din vecinătatea sediului. Adre
sa : Aleea Alexandru nr. 38. Se 
ajunge cu troleibuzele 82 sau 
8,1, stația Statuia Aviatorilor.

Programul va fi deschis de 
grupa de teatru „Lanterna" cu 
spectacolul „Intre două orașe", 
un montaj de versuri semnat 
de Evtușenco, Arghezi, Blan- 
diana, Brecht, Pușkin, Jazz-ul 
va fi prezent prin muzica 
Duke Ellington, prezentat de 
Aurel Gherghel, redactorul de 
specialitate de la „Săptâmîna", 
In final se vor proiecta citeva 
filme color, producții franceze, 
avînd ca unic și comun prota
gonist trupa de balet „Bejart" 
(?)

Un mic bar, măsuțe si scaune 
au fost pregătite pentru dum
neavoastră între boschetele și 
florile grădinii. Semnalăm a- 
ceastă frumoasă inițiativă, a- 
daptată la sezonul estival, de 
fapt o reeditare a unor seri 
care s-au bucurat de mare suc
ces anul trecut. Inițiativă pe 
care am dori-o permanentizată.

despre volumele lor. După a- 
miază. la Clubul petroliștilor a 
avut lex: întilnirea publicului 
tîrgoviștean cu scriitorii prezenți 
la festival. Academicianul Șer- 
ban Cioculescu a vorbit despre 
locul Tîrgoviștei în istoria cul
turii naționale. A urmat apoi 
un recital de poezie susținut de 
scriitori. în încheiere, a avut 
loc vernisajul expoziției picto
rului Aurel Vasilescu.

VLAD MIHAIL

CRONICARUL NOSTRU 
VA RECOMANDA...

Expoziția de tapiserie, gra
vură și sculptură : ANGELA și 
PETER BĂLOGH, al căror ver
nisaj va avea loc la data de 17 
iunie, ora 19, la Galeria de artă 
„Orizont" (B-duL Bălcescu nr. 
23). Ea ne prilejuiește reîntîlni- 
rea cu doi artiste pentru care 
stilizările expresive. polifonic 
ritmate, viziunea decorativă în 
ansamblu sînt subordonate ex
primării unor idei generoase. 
E o creație care situează, sim
bolic. în centrul interesului său 
figura și universul uman.

C.R.C.

G. R.

„MOȘTENIREA 
VĂCĂREȘTILOR"

In organizarea Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă 
Dîmbovița și a Casei județene 
a creației populare, la Tîrgo- 
viște a avut loc festivalul de 
poezie „Moștenirea Văcărești- 
lor", ediția a treia. Această edi
ție a fost inaugurată în amfitea
trul Liceului „Enăchiță Văcă- 
rescu", unde membrii cenacluri
lor literare din județ au citit 
din creația lor. A doua zi, ce- 
nacliștii dîmbovițeni au susținut 
un recital de poezie la Pucioasa, 
în ultima zi a festivalului, la 
librăria Grigore Alexandrescu, 
cititorii tîrgovișteni s-au întîl- 
nit cu scriitorii ale căror înce
puturi literare se leagă de Tîr- 
goviște : Mircea Horia Simio- 
nescu. Cicerone Theodorescu, 
Matei Alexandru, I. D. Pietrari, 
Costache Olăreanu, iar criticii 
literari Maria Bănulescu și 
Liviu Călin au prezentat recen
tele lor apariții editoriale. Pro
zatorii M. H. Simionescu și 
Costache Olăreanu au vorbit

PETER BALOGH

ATOMUL A FOST 
FOTOGRAFIAT !

Cu ajutorul unui microscop 
electronic cu o putere de 25 000 
volți, profesorul A. CREWE de 
la Universitatea din Chicago a 
reușit o performanță deosebită. 
El a fotografiat atomi izolați ai 
unor metale grele care se gă
seau în combinații macromole- 
culare organice. Fascicolul e- 
lectronic cu care s-a realizat a- 
ceastă premieră științifică avea 
un diametru de numai 5,10-8 
cm. ceea ce. în cifre obișnuite, 
s-ar traduce printr-un număr 
scris cu nu mai puțin de 8 ze
rouri.

încercările pentru punerea în 
evidentă a unor atomi mai mici 
au rămas deocamdată fără re
zultate mulțumitoare. Cercetă
torii speră însă că în curînd șl 
acest lucru va fi realizat.

P. J.

IPENTIW 
TIMPUL 
D¥. LIBE^

LA „CUPTORUL 
DE AUR"

Dacă vă plac plinea caldă, 
sau lipiile proaspete, rețineți 
adresa următoare : Bulevardul 
1 Mai, nr. 69, unde se află 
„cuptorul de aur". Nu vă spe- 
riați, dacă ajungind aici veți 
constata că e multă lume. Cup
torul a atras atenția încă din 
primele zile de funcționare. Dar 
dorințele dumneavoastră vor fi 
prompt și conștiincios îndeplini
te, pentru că, alături de meșterii 
care coc pîinea, se află și „aju
toare" îndemînatice, cane o vînd 
imediat, caldă, proaspătă.

Un cuvînt frumos pentru în
treprinderea de panificație He
răstrău, care a avut frumoasa 
inițiativă de a plasa pe unul 
din marile bulevarde ale Capi
talei, un centru de desfacere 
ad-hoc, unde pîinea se vinde
ca pîinea caldă.

M. S.

CARTING

Intr-o zi anume sătenii de la Rușii Munți, județul Mureș, se-m- 
hracă în cele mai frumoase costume și se întîlnesc la o petrecere 
cîmpenească, cu cîntec, joc și voie bună. Cu acest prilej se reali
zează o veritabilă paradă a portului mureșean.

In fotografie : evoluează formația de dansuri din satul Filia-Deda 
— deținătoarea locului I pe județ și al celui de-al II-lea pe țară. 
Este un fel de prolog la turneul pe care-l va face în cursul lunii 
iulie tn R. P. Ungară.

M. C.

Oare iși face loc ceea ce deocamdată este doar o vagă an
tipatie pentru autoturism? In ceea ce ne privește, nu ni se 
pare fals și disgrațios entuziasmul la moda automobilului. 
Această patimă automobilistică, fățișă ori deghizată, nu are 
o altă față, să zicem «nai deosebită, pe meleagurile noastre. 
Aceiași oameni veșnic^ tulburați de dorința de a pleca, de 
a se înfrăți cu depărtările, de a se rupe de înțepenire sînt 
?1 pe.la_noj c.a Pretutindeni în această epocă modernă. Se 
pare însă că sînt ceva mai nepregătiți. O spune graba mare 
cu care ne aruncăm Ia volan sau ne dăruim vitezei.

Acest adevăr obligă să ne interesăm, cel puțin pentru co
piii noștri, de niște mijloace suplimentare de pregătire. Să 
găsim un mecanism fertil în pregătirea reflexelor vizînd fa
miliarizarea cu volanul. Acest mecanism este cartul. Naivi
tate și inocență veți spune ! Dar dintre toate sporturile me
canice este cei mai puțin scump. Asemuit cu o trotinetă sau 
cu un tobogan pe patru roți, cartul este de o simplitate ului
toare. Un șasiu, volanul și un motor simplu. In Franța, adepții 
acestui spoit se grupează în jurul a peste 200 de cluburi. Pes
te 90 de piste permanente sînt puse la dispoziția copiilor în
drăgostiți de carting. Minusculele și plăcutele mecanisme 
conduse de temerari pînă la 10 și peste 10 ani, echipați cu 
cască, combinezon și mănuși au marele merit să pună în te
mă, să familiarizeze și să pregătească viitorii conducători de 
automobile. Ele se impun tot mai mult prin utilitate, «nai ales, 
divertismentul trecînd pe un alt plan. Nu a sosit oare timpul 
să ne gîndim cu seriozitate la acest sport ? Și să fabricăm, 
în locul unor biciclete care rămîn nevindute în magazine, 

. un tip de cart românesc ?
Pentru cei care vin după noi, întrebarea este cum să smul

gă de timpuriu aptitudini și deprinderi pentru viața evoluată 
de mîine. O absolută consacrare a cartingului poate asigura 
dobîndirea acestor aptitudini și se poate realiza ea însăși. 
Deși absorbiți cu toate puterile în ampla dezvoltare econo
mică a țării în feluritele ei cimpuri, ne puteim îngădui plă
cerea și răgazul de a fi cuceriți de carting ca de o necesitate.

HELLO DOLLY : rulează la Pa
tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Scala (orele 
9,30; 12,30; 15.30; 18,30; 21,30), Fa
vorit (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Festival (orele 9,15; 
12,15; 15,30; 18,30; 21,15), Melodia
(orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45), Sta
dionul Dinamo (ora 20,15), Grădi
na Festival (ora 20,15).

IUBIRE : rulează la Capitol (o- 
rele 16,30; 18,45; 21).

SPLENDOARE IN IARBA ; ru
lează la Capitol (orele 9,30; 12;
14,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF : rut 
lează la București (orele 9; 11,15?' 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20,15), Arenele Romane 
(ora 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Bucegi 
(orele 10; 16; 19,30), Volga (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Tomis (orele 
9; 12,30; 16), Grădina Doina (ora 
20), Grădina Bucegi (ora 20,15), 
Parcul Herăstrău (ora 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Doina (orele 11,30; 15,30; 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU î 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20,15 în continuare).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? : rulează la Central (orele 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), Gloria 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Glulești (orele 15,30;
19) , Floreasca (orele 15,30; 19).

FACEREA LUMII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45;
20) , Arta (orele 15,30; 18), Grădina 
Arta (ora 20,30).

SERATA : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20), Munca
(orele 16; 18; 20).

DĂ-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15), Grădina
Modem (ora 20,45).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Grivia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18), Grădina Buzești (ora 20.30).

BUTCH CAȘSIDY ȘI SUN- 
DACE KID : rulează la Dacia 
(orele 8,45—20 în continuare), Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18),
Grădina Lira (ora 20,30).

PE COMETA ; rulează la Uni
rea (orele 16; 18), Grădina Uni
rea (ora 20,15).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU: ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR ; ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15), Vitan (orele 15.30; 18), Gră
dina Vitan (ora 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SUNETUL MUZICII : rulează 
la Aurora (orele 9; 12,30; 16,30),
Grădina Aurora (ora 20,15).

REGELE LEAR : rulează la
Miorița (orele 10,30; 16; 19,30).

LOS TARANTOS : rulează la 
Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45;
20.30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Cosmos (o- 
rele 15; 17,45; 20,30).

CAZUL C. L. : rulează la Ra
hova (orele 15,30: 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20).

VAGABONDUL: rulează la La- 
romet (orele 15,30; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ROMULUS ZAHARIA ^Steatrc
• •••••••••••••••••••••a

(6—6) și sibienii au mari șanse 
să rămînă în prima divizie. 
După-âmiază, pe stadionul 
Gheneea, Steaua, actualul lider, 
a spulberat ambițiile studenți
lor din PetroȘeni, cîștigînd cu 
11—6. Jocul plin de vigoare, cu 
schimbări de ritm, a plăcut 
spectatorilor. în țară, un rezul
tat care confirmă declinul de 
formă al grivițenilor. Farul a 
reușit un 6—6 cu Grivița Roșie 
și totodată o poziție îmbunătă
țită în clasament. în rest : Rul
mentul Bîrlad — „U" Timișoara 
9—8 ți Agronomia Cluj — Po
litehnica Iași 9—8.

• Pentru locurile care vor 
rămîne vacante în divizia A, în 
campionatul 1971/1972, vor activa 
două echipe din București : 
Sportul studențesc și Gloria.

GABRIEL FLOREA

Turneul internațional 
masculin de șah ai 
României

Runda a III-a a celui de-al 
XI-lea turneu masculin de 
șah a fost marcată de două 
surprize. Marele maestru 
internațional Florin Gheor
ghiu a pierdut în 38 de mu
tări la A. Hennings !, iar 
sovieticul I. Averbach, favo
ritul nr. 1 al concursului, a 

.fost învins de cehoslovacul 
V. Jansa în numai 17 mu
tări ! ! ! Partidele Ghizdavu- 
Ciocîltea și Tatai-Bukici 
s-au încheiat remize.

întilnirea Gheorghiu-Jansa, 
întreruptă în prima rundă, 
a fost continuată ieri. Cei 
doi șahiști au căzut de acord 
asupra remizei.

Turneul continuă astăzi — 
în Aula bibliotecii centrale 
universitare, de la ora 16 — 
cu partidele rundei a IV-a.

TENIS Pe terenul „Progresul"
SCOR FINAL : 4—1

Meciul de tenis România— 
Iugoslavia pentru semifinalele 
grupei B a Cupei Davis (zona 
europeană) s-a terminat ieri pe 
arena Progresul din Capitală cu 
scorul de 4—1 în favoarea tenis- 
menilor români. în ultimele 
două partide de simplu Zeliko 
Franulovici l-a învins pe Ion 
Tiriac cu 6—4, 6—0, 4—6, 6—3, iar 
Ilie Năstase a cîștigat în fața lui

Bora Iovanovici care, din cauza 
unei întinderi musculare, a a- 
bandonat la scorul de 4—6, 6—0 
la seturi. învingînd echipa Iugo
slaviei, selecționata de tenis a 
României va întîlni în finala 
grupei B formația R.F. a Ger
maniei. Meciul va avea loc la 
București în zilele de 16, 17 și 
18 iulie.

Europenele de box
ALȚI 3 PUGILIȘTI ROMÂNI ÎN TURUL DOI

• BOXERII români continuă 
cu succes cursa de calificare în 
sferturile de finală ale campio
natelor europene de la Madrid. 
Alți trei componenți ai echipei 
noastre au reușit să treacă de 
primul tur eliminatoriu. în limi
tele categoriei mijlocie, Alee 
Năstac l-a învins la puncte pe 
grecul Giannopoulos. Un meci 
foarte frumos a făcut Gabriel 
Pometcu (categoria pană), învin
gător net la puncte în fața cam
pionului finlandez Jouka Ein- 
bergh. Ea aceeași categorie Va
leri Sokolov (U.R.S.S.) l-a între
cut tot la puncte pe Ruzicka 
(R.F.G.). întîlniri viu disputate 
au avut loc și în limitele cate
goriei semi-ușoară. Pugilistul 
român Vasile Antoniu l-a domi
nat net pe scoțianul John Gil
lian și a obținut o aplaudată 
victorie la puncte. Un alt favo
rit al categoriei, boxerul ma
ghiar Laszlo Orban, a dispus la 
puncte de Fambch (R.D.G.), în 
timp ce irlandezul Nash l-a în
trecut pe Avzakov (Bulgaria). 
Astăzi au lo-c primele două gale

ale sferturilor de finală. Aurel 
Dumitrescu va boxa cu polone
zul Gotfried, iar Aurel Mihai cu 
turoul Dogru.

FOTBAL
• PROGRAMUL internațional 

fotbalistic al acestei săptămîni 
programează cîteva partide in
teresante. Astfel, miercuri 16 
iunie se vor întîlni la Helsinki 
selecționatele Finlandei și Ceho
slovaciei într-un meci contînd 
pentru campionatul european 
(grupa l-a). în cadrul aceleiași 
competiții (grupa a 3-a), vineri 
18 iunie, echipa Greciei va juca 
pe teren propriu cu reprezen
tativa Maltei.

în preliminariile turneului o- 
limpic sînt programate miercuri 
două meciuri . Franța — Islan
da și Olanda — U.R.S.S.

Finala „Cupei R. F. a Ger
maniei" la fotbal se va disputa 
sîmbătă 19 iunie la Stuttgart și 
va opune formațiile Bayren 
Miinchen și F. G. K51n.

© Furnică a năruit spe
ranțele studenților 
bucureșteni

Meciul Metrom Brașov — 
Sportul studențesc a fost con
siderat pe bună dreptate, 
„capul de afiș" al diviziei B. 
într-adevăr, importanța jo
cului era uriașă pentru ambele 
echipe care aveau neapărată ne
voie de victorie.- Metrom pentru 
a scăpa de coșmarul retrogradă
rii, iar Sportul studențesc pen
tru a-și menține intacte șansele 
în lupta pentru locul I.

„Studenții au dominat 80 de 
minute, declară Coloman Bog- 
dan-Braun, observator federal, 
la Brașov, dar dominarea a fost 
sterilă, ei nereușind să tragă 
nici măcar un șut Ia poartă ! 
Bucureștenii au fost dominați, la 
rîndul lor, de o stare evidentă 
de nervozitate, manifestată nu 
prin indisciplină, ci prin impre
cizie și repetate greșeli tehnice. 
Singurul gol al partidei a fost 
marcat de Furnică, în min. 22, 
care a exploatat o eroare co
lectivă a apărării bucureștcne. 
Metrom — echipă cu posibilități 
și pretenții modeste — a luptat 
eroic, cu o voință fantastică. Cei 
mai buni jucători de Pe teren : 
Gane (Metrom) și Dumitru Nico
lae (Sportul studențesc). Arbi
trul Betchirov — competent și 
imparțial — a avut o sarcină re
lativ ușoară, meciul desfășurin- 
du-se intr-o notă de deolină 
sportivitate".

• •••••

• Campioanele divi
ziei C

Divizia C și-a desemnat du
minică, o dată cu disputarea ul
timei etape, cîștigătoarele celor 
8 serii, care între 20—27 iunie 
vor participa la barajul pentru 
promovarea în divizia B. Iată 
echipele campioane, în ordinea 
seriilor : Chimia Suceava, Meta
lul Plopeni, Delta Tulcea, Chi
mia Rm. Vîlcea, Vulturii Tex
tila Lugoj, Independența Sibiu, 
Unirea Dej și Chimia Făgăraș. 
Ea București se vor întîlni cîști
gătoarele seriilor 1, 2, 3 și 4, iar 
la Oradea cîștigătoarele seriilor 
5, 6, 7 și 8.

® Rezultate în campio
natul juniorilor

Meciurile disputate duminică 
în cadrul sferturilor de finală 
ale campionatului național al ju
niorilor și școlarilor s-au în
cheiat cu rezultatele : Metalul 
București — Politehnica Iași 
3—1, Petrolul Ploiești — F.C. Ar
geș 2—1, „U“ Cluj — Vagonul 
Arad 1—0 și Școala sportivă 
Sibiu — Corvinul Hunedoara 
6—5 (după consumarea timpului 
regulamentar de joc — 80 de mi
nute — scorul era de 1—1. S-au 
executat, apoi, pentru departa
jare, cîte 5 lovituri de la 11 m). 
Duminica viitoare, la Brașov, 
sînt programate partidele semi
finale : Metalul București — Pe
trolul Ploiești și „U“ Cluj — 
Școala sportivă Sibiu.
• Angelo Niculescu și Nicolae 

Roșculeț vor urmări — miercuri, 
16 iunie — la Helsinki, meciul 
Finlanda — Cehoslovacia din 
cadrul preliminariilor „Cupei 
Europei" (seria I).

D. V.

MARȚI, 15 IUNIE 1971

Teatrul de Operetă : LOGOD
NICUL DIN LUNĂ — ora 19.30; 
Teatrul National ,,I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) : SA NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora 20 : Ansamblul „Ransedia
Română" : LA IZVOARE DE 
FRUMUSEȚE — ora 18,30: Tea
trul ,,C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : BIMBIRICĂ — ora 19.30; 
(La Grădina Boema) : La GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 20; 
Teatrul Ion Vasilescu" (La Tea
trul de vară „Herăstrău") : 
FLOARE DE CACTUS — Ora 20.

MARȚI, 15 IUNIE 1971

Redactorul paginii : 
MIRCEA CRISTEA

PROGRAMUL I
• 10,00—11,00 Teleșcoală. Con- ț 

sultații pentru examenele de ad
mitere. Matematică : Probleme
de algebră. Biologie : Principale
le tipuri de nutriție în lumea 
plantelor • 18,00 Deschiderea e- 
mlsiunll • 18,30 Ura ! Vacanța ! 
Emisiune muzical-distractivă pen
tru copii • 19,20 1001 de seri • 
19,30 Telejurnalul de seară. Sport, 
e 20,10 România ’75 • 20,30 Sea
ră de teatru : ,,Asta-i ciudat" de 
M. R. Paraschivescu. Interpretea
ză colectivul teatrului „Maria 
Filottl" din Brăila • 22,00 Bre
viar juridic • 22,15 Telejurnalul 
de noapte • 22.30 Campionatele 
europene de box : sferturi de fi
nală. Transmisiune directă de la 
Madrid.

PROGRAMUL II
• 20.10 Tineretul la rampă. Mu

zică ușoară cu Gabriela Teodo- 
rescu. Dida Drăgan, Viorel Bal
tag, Petre Geambașu • 20,30 An
cheta TV. : „In serios... despre 
locurile de joacă". Investigație 
printre copii, părinți și factori 
de răspundere din Capitală • 
21.00 „Cîntece despre cioburi" — 
desen animat produs de studiou
rile cehoslovace • 21,15 Sesiunea 
— reportaj despre examenele 
studențești • 21,30 Blocnotes, de 
Eugen Mândrie • 21,45 Buletin
de știri. Sport • 21,50 Film se- * 
rial : „Inima lui Bonivur" (IV)
• 22.25 Festivalul de jazz de la • 
Newport (III) • 23,00 închiderea 
emisiunii programului II.
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MARELE MITING DE LA PHENIAN
Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului

KIM IR SEN NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I-a)

dobîndite în construcția socia
listă, precum și poziția Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socia
liste România privind proble
mele mișcării comuniste in
ternaționale, situația din Eu
ropa și problemele păcii mon
diale. In perioadele grele cînd 
România era ocupată de cli
ca fascistă a lui Hitler, co
muniștii români și patrioții 
au dus o luptă curajoasă cu 
arma în mînă pentru elibera
re, împotriva fascismului, iar 
în august 1944, desfășurînd 
insurecția armată, au dobîn- 
dit victoria istorică prin care 
au răsturnat blestematul re
gim de dictatură fascistă.

După eliberarea țării, în
crezător în viitorul său, po
porul român, luînd ferm în 
mîini puterea, a zădărnicit 

.toate acțiunile subversive ale 
imperialiștilor și reacționari
lor din interior și a pășit vi
guros spre instaurarea regimu
lui socialist și făurirea noii 
sale vieți. Bineînțeles, acest 
drum n-a fost neted. Dove
dind, însă, un înalt elan po
litic și patriotic, înfruntând 
greutățile ivite în cale, po
porul român a transformat 
țara sa, care în trecut era ră
masă în urmă, într-o țară so
cialistă prosperă, cu o indus
trie dezvoltată și o agricultu
ră în plin proces de moderni
zare.

Nu de mult, cu prilejul se
micentenarului Partidului Co
munist Român, poporul ro
mân a făcut un bilanț al tu
turor realizărilor strălucite pe 
care le-a dobîndit în lupta 
pentru eliberarea națională și 
socială și pentru edificarea 
societății noi, urmînd steagul 
glorios al partidului.

Astăzi, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul român ob
ține progrese și mai mari în 
lupta sa pentru îndeplinirea 
cu succes a noului plan cin
cinal elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului și pen
tru construirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. (Aplauze puternice).

Apărînd neclintit indepen
dența și suveranitatea țării 
împotriva imperialismului, po
porul român depune eforturi 
susținute pentru a sprijini 
lupta popoarelor împotriva 
imperialismului și neocolo- 
nialismului, pentru înfăptu
irea coeziunii țărilor socialis
te și a mișcării comuniste in
ternaționale, de cdnsolidare 
a păcii în Europa și în în

treaga lume. (Vii și puterni
ce aplauze).

Poporul coreean se bucură 
sincer de toate succesele mi
nunate obținute de poporul 
frate român în construirea u- 
nei noi societăți și îi adresea
ză din inimă urări- de succe
se și victorii strălucite în a- 
ceastă luptă. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

Propria noastră experiență 
demonstrează că în desfășu
rarea cu succes a revoluției 
și a construcției potrivit în
vățăturii marxist-leniniste, ță
rile socialiste trebuie să aibă 
o politică suverană și ea poa
te fi asigurată numai atunci 
cînd fiecare țară socialistă 
dispune de o solidă economie 
națională de sine stătătoare și 
o puternică capacitate de au
toapărare. Astăzi, pe arena in
ternațională are loc o luptă 
îndîrjită între socialism și im
perialism, între forțele revo
luționare și cele contrarevolu
ționare. în aceste condiții, nu
mai atunci cînd țările socialis
te se dezvoltă în mod sănătos, 
pe baze independente, se poa
te afirma superioritatea au
tentică a regimului socialist 
față de regimul capitalist, so
cialismul poate să-și îndepli
nească rolul de puternică for
ță revoluționară a timpului 
nostru care se opune imperia
lismului, poate fl urgentată 
victoria cauzei socialismului 
și comunismului pe scară 
mondială.

Tovarăși,
Ferm convinși că înfăptu

irea în bune condiții a revo
luției coreene constituie o 
contribuție prețioasă la revo
luția mondială, poporul nos- 

. tru construiește cu succes so
cialismul în condițiile grele 
în care se află față în față 

cu imperialismul american și 
duîe o luptă hotărîtă pentru a 
apăra cu nădejde avanpostul 
răsăritean al sistemului so
cialist.

Poporul nostru, continuator 
al glorioaselor tradiții revolu
ționare și al luptei armate 
antijaponeze, ridicînd sus 
steagul revoluționar al ideo
logiei Ciuce, marxist-leni
niste, sub conducerea parti
dului nostru, a înfăptuit ex
celent sarcinile istorice de in
dustrializare socialistă, trans- 
formînd astfel patria sa, care 
în trecut era înapoiată, în- 
tr-un stat industrial care des
fășoară o politică suverană 
deplină, dispune de o solidă 
economie națională de sine 
stătătoare, de o capacitate 
puternică de autoapărare 
și are o cultură națio
nală înfloritoare. Susținînd 
programul de luptă tra
sat de cel de-al V-lea Congres 
al partidului nostru, poporul 
coreean accelerează tot mai 
mult dezvoltarea forțelor de 
producție ale țării și eman
ciparea oamenilor muncii, în
făptuind energic cele trei sar
cini ale revoluției tehnice, 
precum și înflorirea și dez
voltarea pe mai departe a 
culturii socialiste, intensifi- 
cînd opera de construcție a 
culturii și de transformare a 
întregii societăți după tipul 
clasei muncitoare, imprimă și 
mai viguros tuturor fronturi
lor un mare avînt revoluțio
nar pentru a dobîndi. victoria 
deplină a socialismului și a 
realiza unificarea indepen
dentă a patriei.

în prezent, imperialiștilor 
americani nu le sînt pe plac 
succesele noastre și ei acțio
nează furibund pentru declan
șarea unui nou război împo
triva revoluției noastre.

Pe de altă parte, sub forma 
așa-zisei ,,doctrine Nixon“ și în 
spatele cortinei camuflate de 
„reducere" a trupelor ameri
cane care ocupă Coreea de 
Sud, imperialiștii ameri
cani sporesc efectivul trupelor 
marionete sud-coreene, urgen
tând modernizarea lor și se 
dedau neîncetat la acte provo
catoare de-a lungul liniei de 
demarcație militară. Ei intro
duc spioni înarmați și avioane 
și nave spion în spațiul nostru, 
comițînd acte teroriste. Toate 
aceste acțiuni ale imperialiști
lor americani îndreptate spre 
provocarea unui nou război în 
Coreea sînt legate de faptul 
că ei încearcă să-și îndrepte 
vîrful agresiunii lor spre Asia, 
să extindă în Asia focul răz
boiului menit să reprime miș
carea revoluționară a popoare
lor de pe acest continent, care 
crește tot mai mult, pe zi ce 
trece, intensificînd, totodată, 
acțiunile lor împotriva țărilor 
socialiste. Imperialiștii ameri
cani se folosesc în aceste ma
nevre de militariștii japonezi 
reînviați și, ca urmare a acestui 
fapt, situația se înrăutățește tpt 
mai mult.

în timpul participării active 
la executarea planului agresiv 
al imperialiștilor americani în 
calitate de „brigadă de șoc" 
menită să provoace din nou 
războiul în Coreea, transfor
med Coreea de sud într-un 
avanpost al lor, militariștii ja
ponezi încearcă în mod absurd 
să înfăptuiască visul lor de 
altădată, „dreptul de dominare 
în Asia". Reacționarii japonezi 
se pronunță deschis că, în fo
cul americanilor, ei trebuie să 
aibă rolul principal în Asia. A- 
ceasta se manifestă în practică 
atunci cînd este vorba de așa- 
numitele „detașamente de 
autoapărare" care operează în 
afara graniței, și acest rol 
principal în Asia înseamnă de 
fapt Coreea, ceea ce scoate la 
iveală în mod clar intenția lor 
agresivă.

Trîmbițînd despre „dreptul 
de apărare cu perimetrul de 
1 000 de mile" cu centrul Tokio, 
militariștii japonezi au decla
rat în mod deschis că în a- 
ceastă zonă de operație intră 
și C.oreea. Nu de mult, ei au 
desfășurat în apropierea țării 
noastre manevrele comune a- 
mericano-japoneze, iar colecti
vul de ofițeri ai „trupelor de 
autoapărare" ale Japoniei pă
trund deseori în Coreea de 
Sud în mod deschis sau secret. 
O asemenea evoluție a eveni
mentelor ne readuce în minte 
imaginea de la sfîrșitul seco
lului al XIX-lea, cînd milita

riștii jap.onezi au început a- 
gresiunea și intervenția în Co
reea și în alte țări, cu o forță 
armată masivă, sub pretextul 
reprimării răscoalei armate a 
țăranilor coreeni. Militariștii 
japonezi trîmbițează că nu nu
mai Coreea, ci și Taiwanul 
intră în așa numita „sferă a 
dreptului lor de apărare", în- 
cercînd în mod absurd a resta
bili pretențiile de altădată de 
dominare colonială. Toate a- 
ceste fapte ne arată că, pentru 
a menține pacea și securitatea 
în Asia, este imperios necesar 
să se ducă lupta împotriva im
perialismului american și, în 
același timp, și împotriva mili
tarismului jap.onez.

Noi condamnăm energic 
noile uneltiri de război puse 
la cale de către reacționarii a- 
mericani și japonezi și le con
siderăm drept o amenințare 
gravă la adresa păcii din Asia 
și din lume și vom continua cu 
fermitate lupta împotriva aces
tor acțiuni criminale. Ocuparea 
Coreei de sud de către trupele 
agresoare ale imperialismului 
american constituie principalul 
obstacol în calea destinderii în 
Coreea și a unificării patriei. 
Imperialiștii americani trebuie 
să pună capăt imediat mane
vrelor înșelătoare de „reducere 
a trupelor americane", ei tre
buie să plece definitiv și ne
condiționat din Coreea de sud. 
Rămînînd în Indochina, impe
rialiștii americani slujesc pla
nul așa numitei „vietnamizări" 
a războiului și la fel procedea
ză și în Coreea de sud, încer- 
cînd să-i opună chiar pe co
reeni împotriva coreenilor, pe 
asiatici împotriva asiaticilor.

Dar în nici un caz istoria 
nu se va mai reîntoarce, iar 
acțiunile nechibzuite ale im
perialiștilor americani și ale 
militariștilor japonezi sînt sor
tite eșecului. (Aplauze puter
nice).

Coreea de astăzi nu este 
Coreea de altădată. Asia de 
astăzi nu este Asia de altă
dată. Popoarele țărilor socia
liste din Asia care au devenit 
mari forțe revoluționare ale 
timpului nostru se opun im
perialismului și colonialismu
lui, ca și celelalte popoare din 
Asia, au conștiința tot mai ri
dicată și ele nu vor sta cu 
mîinile încrucișate față de a- 
ceste uneltiri periculoase. Ri- 
dieîndu-se cu bărbăție și 
eroism, cu spirit de sacrificiu 
împotriva agresorilor, po
poarele frățești din Indochina 
pricinuiesc imperialiștilor a- 
mericani mari înfrîngeri poli- 
tico-militare, iar poporul frate 
chinez, poporul japonez, alte 
popoare din Asia duc o 
luptă energică împotriva 
forțelor agresive ale impe
rialismului american și a 
militariștilor japonezi. Dacă 
imperialiștii americani și mi
litariștii japonezi, ignorînd în
vățămintele istoriei și reali
tățile evidente de astăzi, vor 
păși totuși pe calea unui nou 
război agresiv și aventurist, își 
vor găsi pieirea definitivă. 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Astăzi și în Coreea de sud 
poporul s-a trezit, își intensi
fică tot mai mult, zi de zi, 
lupta împotriva acțiunilor 
războinice ale imperialismului 
american și a represiunii fas
ciste a marionetelor din sud, 
slugi la doi stăpîni — reac
ționarii americani și militariș
tii japonezi.

Mișcarea avîntată a maselor 
populare din toate categoriile 
sociale ale Coreei de sud își 
ridică glasul puternic, cerînd 
realizarea schimburilor între 
nord și sud, unificarea patriei, 
în orice împrejurare în care 
represiunea fasciștilor a ajuns 
la culme, noi venim în spri
jinul și ajutorul frățesc și 
cald al întregului popor sud- 
coreean, care duce o luptă 
curajoasă antiamericană și 
ântijaponeză. Pentru retra
gerea trupelor agresoare ale 
imperialiștilor americani din 
Coreea de sud, zădărnici
rea acțiunilor de agresiu
ne ale militariștilor japo
nezi, răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste și realizarea 
unificării independente și paș
nice a patriei, cea de-a V-a 
sesiune a celei de-a IV-a Le
gislaturi a Adunării Popu
lare Supreme a Republicii 

Populare Democrate Coreene, 
care a avut loc în luna 
aprilie a acestui an, a lan
sat chemarea către toate 
forțele patriotice din nordul 
și sudul Coreei să se ridice 
strîns unite la marea luptă co
mună națională, realizînd, tot
odată, programul de salvare 
națională în opt puncte. (A- 
plauze puternice, îndelung re
petate).

Dacă, după retragerea tru
pelor agresoare ale imperia
lismului american, în fruntea 
statului se va afla o persoa
nă cu vederi democratice sau 
va fi instaurat un regim 
popular, atunci va fi realizată 
unificarea pașnică a patriei. 
Mișcarea grandioasă care are 
loc sub steagul luptei împotri
va imperialismului american, 
pentru salvarea națională va 
triumfa și nu este departe 
ziua în care va fi' înfăptuită 
cauza istorică a unificării pa
triei. (Vii și puternice aplau
ze).

Ca prieteni apropiați, Core
ea și România au întreținut 
raporturi prietenești și au co
laborat strîns de-a lungul is
toriei. Adîncind necontenit re
lațiile reciproce, partidele, gu
vernele și popoarele țărilor 
noastre s-au sprijinit și s-au 
ajutat reciproc, iar aceste mi
nunate relații de prietenie și 
colaborare au cunoscut o tot 
mai mare dezvoltare și extin
dere în ultimii ani, prin 
schimburi de delegații la ni
vel înalt și prin întărirea le
găturilor reciproce în toate 
domeniile — politic, economic 
și militar.

Atât în timpul războiului, 
cît și în tâmpul reconstrucției, 
Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul român au 
acordat un ajutor sincer po
porului nostru și, în prezent, 
sprijină activ lupta dreaptă 
a poporului nostru pentru u- 
nificarea independentă și paș
nică a patriei.

Pentru toate acestea, folo
sind acest prilej, exprim încă 
o dată recunoștința profundă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, 
guvernului și întregului po
por român. (Viî și puternice 
aplauze, îndelung repetate).

Partidul și poporul nostru 
consideră un factor impor
tant pentru victoria revoluți
ei noastre întărirea și dezvol
tarea solidarității cu forțele 
revoluționare mondiale, con
comitent cu întărirea și dez
voltarea prin toate mijloacele 
a forțelor proprii revoluțio
nare.

Ca și în trecut, ridicînd sus 
steagul marxism-leninismului 
și internaționalismului prole
tar, steagul revoluționar al 
luptei antiimperialiste și an- 
tiamericane, ne vom uni cu 
popoarele țărilor socialiste, 
cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu popoarele 
din Asia, Africa și America 
Latină, precum și cu toate 
popoarele iubitoare de pace 
din lumea întreagă și vom 
lupta tot mai energic pentru 
triumful cauzei comune a so
cialismului, pentru pace și 
democrație.

Actuala vizită în țara noas
tră a delegației de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România are o deo
sebită însemnătate pentru în
tărirea și dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, constituind, totodată, 
o contribuție de preț la în
tărirea coeziunii țărilor socia
liste și mișcării comuniste in
ternaționale. (Aplauze puterni
ce, îndelung repetate).

Noi sîntem deosebit de 
bucuroși pentru faptul că ac
tuala dumneavoastră vizită în 
țara noastră a fost încununa
tă de rezultate minunate. (Vii 
și puternice aplauze).

Și în viitor poporul core
ean va depune toate eforturile 
pentru întărirea în continua
re a relațiilor dintre parti
dele noastre, va întări și dez
volta mai mult prietenia și 
coeziunea frățească dintre po
porul coreean și poporul ro
mân. (Vii și puternice a- 
plauze).

Trăiască prietenia și coeziu
nea frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea ! (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

Trăiască Partidul Comunist 
Român și Republica Socialis
tă România ! (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

(Urmare din pag. I-a)

tarea industriei metalurgice, 
chimice, constructoare de ma
șini, marile progrese dobîndi
te în agricultură, în special 
în extinderea sistemelor de 
irigații și în sporirea rodni
ciei solului. (Aplauze puter
nice).

Ne-au produs o puternică 
impresie hărnicia și capacita
tea de creație a poporului co
reean, hotărîrea cu care el 
muncește pentru a transpune 
în viață planul de dezvoltare 
a economiei naționale în anii 
1971—1976, programul elabo
rat de Congresul al V-lea al 
Partidului Muncii din Coreea.

Vizitând Institutul economi
ei naționale, am remarcat cu 
plăcere preocupările existen
te pentru formarea și perfec
ționarea cadrelor de conduce
re din economie, din unități
le industriale și agricole, din 
administrația de stat. Am a- 
sistat, de asemenea, la spec
tacole realizate cu măiestrie 
artistică, ce vădesc atenția a- 
cordată artei, puternic instru
ment de influențare a conști
ințelor, de educare socialistă 
a maselor.

Realizările dobîndite de Co
reea Populară sînt o vie ex
presie a capacității creatoare 
a unui popor liber și stăpîn 
pe soarta sa, o dovadă a su
periorității orînduirii socialis
te, care oferă cîmp larg de 
afirmare energiei și inițiati
vei tuturor oamenilor muncii. 
Aceste realizări sînt rodul po
liticii de intensă mobilizare a 
forțelor poporului, de aplica
re creatoare a marxism-leni
nismului la condițiile concre
te ale țării — politică promo
vată cu consecvență de Parti
dul Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen. (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

Exprimînd sentimentele în
tregului nostru popor, doresc 
să vă adresez cele mai calde 
felicitări pentru victoriile ob
ținute atât în lupta împotriva 
imperialismului, cît și în ac
tivitatea de construcție socia
listă, să vă urez succese tot 
mai mari în înflorirea patri
ei dv., în edificarea socialis
mului. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.
Ca și poporul coreean, po

porul nostru a trebuit să 
poarte, de-a lungul istoriei 
sale, lupte îndelungate pen
tru eliberarea sa națională și 
socială, pentru înlăturarea 
dominației străine și făurirea 
Unei vieți libere și indepen
dente. Idealurile de libertate 
națională și socială ale po
porului român și-au găsit îm
plinirea în anii revoluției și 
construcției socialiste. în țara 
noastră au fost lichidate pen
tru totdeauna clasele exploa
tatoare, a triumfat deplin și 
definitiv socialismul.

Poporul nostru a realizat 
cu succes planul cincinal 1966 
—1970, iar în prezent a tre
cut la realizarea programului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
stabilit de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Noul cincinal, început anul 
acesta, are ca obiective prin
cipale accelerarea procesului 
de făurire a unei economii 
moderne, continuarea în ritm 
înalt a industrializării, intro
ducerea noilor cuceriri ale 
progresului tehnico-științific 
contemporan, dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, valori
ficarea superioară a resurse
lor țării. Pe această bază, se 
va asigura îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii, ale în
tregului nostru popor.

Totodată, Partidul Comunist 
Român acordă o atenție deo
sebită perfecționării relațiilor 
socialiste de producție, parti
cipării efective a clasei mun
citoare, țărănimii și intelec
tualității la conducerea vieții 
economice și obștești, dezba
terii cu masele largi populare 
a principalelor probleme ale 
politicii noastre interne și ex
terne, realizînd. în felul aces
ta. în practică principiile de
mocrației socialiste — singura 
democrație reală, profund 
populară.

Marile progrese obținute de 
România socialistă se dato- 
resc politicii Partidului Co
munist Român, care aplică în 
mod creator adevărurile ge
nerale ale marxism-leninis
mului la condițiile concrete ale 
țării noastre, călăuzind între
gul popor pe drumul luminos 
al socialismului și comunis
mului. A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român — 
sărbătorită recent în țara noas
tră —a prilejuit o puternică 
manifestare a unității partidu
lui, a trainicilor sale legături 
cu clasa muncitoare, cu ma
sele largi populare, a demon
strat încă o dată că, numai în
tărind rolul conducător al 
partidului în întreaga societa
te, se poate asigura succesul 
operei complexe de edificare a 
noii orînduiri sociale. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

în întreaga sa politică de 
construire a socialismului pe 
pămîntul României, partidul 

nostru își îndeplinește atât o 
înaltă îndatorire națională, 
față de propriul său popor, cît 
și o îndatorire internaționa- 
iistă, față de cauza generală a 
socialismului, a progresului so
cial și a păcii. în această a- 
preciere, pornim de la faptul 
că forțele socialismului și 
păcii sporesc prin succesele pe 
care le obține fiecare țară so
cialistă ; cu cît fiecare țară 
socialistă rezolvă mai bine 
problemele făuririi noii orîn
duiri, cu cît obține succese mai 
însemnate în dezvoltarea eco
nomică, socială, cultural-știin- 
țifică, cu atât mai mare este 
contribuția sa la întărirea for
țelor socialismului în lume, a 
întregului front antiimperia- 
list. Iată de ce considerăm că 
realizările noastre sînt. și ale 
dumneavoastră, așa cum rea
lizările dumneavoastră sînt și 
ale noastre. (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși,
Distanța mare care desparte 

țările noastre nu a împiedicat 
— și nu poate împiedica — 
popoarele român și coreean 
să se simtă aproape și să dez
volte între ele o prietenie trai
nică.

în lupta împotriva imperia
lismului ca și în activitatea 
de construire a socialismului, 
între țările noastre s-au sta
tornicit relații de strinsă co
laborare. Faptul că popoarele 
noastre sînt însuflețite de 
idealurile făuririi noii orîn
duiri socialiste, că relațiile 
dintre ele se întemeiază pe 
principiile marxism-leninis
mului și internaționalismului 
proletar, ale respectului și în
crederii reciproce, asigură ra
porturilor româno-coreene o 
temelie de neclintit. (Aplauze).

în cursul convorbirilor deo
sebit de sincere și prietenești 
pe care le-am avut cu tovară
șul Kim Ir Sen, cu ceilalți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
am constatat cu satisfacție că 
relațiile româno-coreene — 
pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural — cunosc o 
evoluție pozitivă, potențialul 
economic în continuă creștere 
al celor două țări ale noastre 
oferind noi și noi posibilități 
pentru intensificarea colaboră
rii reciproce. în comunicatul 
comun româno-coreean se 
menționează dorința ambelor 
părți de a acționa în conti
nuare pentru punerea mai 
largă în valoare a acestor po
sibilități, în interesul propăși
rii țărilor și popoarelor noas
tre.

De asemenea, apreciind im
portanța întăririi relațiilor 
dintre partidele noastre, am 
hotărît de comun acord să ex
tindem legăturile și schimbul 
de experiență pe linia activi
tății organizațiilor de partid, a 
organizațiilor obștești și de 
masă și în alte domenii. Vă 
asigurăm, dragi tovarăși co
reeni. că România va milita 
pentru continua dezvoltare a 
legăturilor de prietenie și co
laborare între partidele, țările 
și popoarele noastre, că veți 
avea întotdeauna în poporul 
român un aliat de nădejde în 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru construirea socie
tății socialiste. (Vii aplauze), 
în același timp, în ca
drul discuțiilor, a fost exa
minat un cerc larg de pro
bleme ale vieții politice inter
naționale actuale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești, 
ceea ce a prilejuit evidențierea 
unei depline unități de vederi 
asupra tuturor problemelor 
principale abordate.

Stimați tovarăși,
Desfășurarea evenimentelor 

pe plan mondial demonstrează 
cu putere că în evoluția so
cietății, în raportul interna
țional de forțe, se petrec pro
funde transformări. Viața con
temporană aduce puternică 
confirmare adevărurilor gene
rale ale marxism-leninismului, 
ale concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și socie
tate. Noi și noi forțe sociale 
se înregimentează, pe toate me
ridianele globului, în lupta an- 
tiimperialistă, pentru progres 
social și pace ; este limpede că 
situația ihternațională evolu
ează astăzi în favoarea forțelor 
revoluționare, progresiste, 
antiimperialiste.

Un rol important în schim
barea raportului de forțe pe 
plan internațional îl au țările 
socialiste, faptul că în 14 state, 
că pe trei continente, se con
struiește cu succes noua orîn- 
duire, că noi și noi popoare își 
afirmă dorința de a păși pe 
calea dezvoltării socialiste.

România dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare cu toa
te țările socialiste, acționează 
pentru depășirea divergențelor 
care există astăzi în raportu
rile dintre ele, pentru întări
rea colaborării și unității lor 
ne baza principiilor noi ale re
lațiilor dintre state — ale mar
xism-leninismului și interna
ționalismului socialist, ale res
pectării stricte a independenței 
și egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile inter
ne, întrajutorării tovărășești. 

Considerăm că afirmarea pu
ternică a acestor principii în 
relațiile dintre țările socialiste 
va constitui un exemplu pen
tru toate popoarele lumii, con
tribuind la creșterea influenței 
și prestigiului socialismului pe 
plan mondial.

în lupta pentru progres so
cial, pentru socialism și pace, 
împotriva imperialismului și 
reacțiunii, un rol de seamă re
vine în zilele noastre clasei 
muncitoare.

în multe țări, partidele co
muniste și muncitorești se a- 
firmă ca puternice forțe poli
tice în mobilizarea și unirea 
clasei muncitoare, a largi pă
turi sociale în lupta pentru 
transformări democratice, pro
gresiste, în viața societății. A- 
ceasta impune necesitatea de 
a acorda o deosebită atenție în
tăririi unității și forței fiecă
rui partid comunist, dezvoltă
rii colaborării și solidarității 
dintre ele. Partidele comuniste 
și muncitorești își desfășoară 
activitatea într-o mare diver
sitate de condiții social-istori- 
ce, deosebite de la o țară la 
alta. Aceasta presupune stu
dierea atentă a realităților și 
elaborarea de către fiecare 
partid a liniei sale politice, a 
strategiei și tacticii, de sine stă
tătoare, în concordanță cu con
dițiile concrete din țara res
pectivă. Este de înțeles că. în 
asemenea condiții, în zilele 
noastre nu mai este posibilă 
și nici necesară existența vre
unui centru în mișcarea comu
nistă si muncitorească interna
țională. Relațiile dintre parti
dele comuniste și muncitorești 
trebuie să se întemeieze pe e- 
galitate, stimă și încredere re
ciprocă, pe autonomie și inde
pendența fiecărui partid, ex- 
cluzîndu-se cu desăvîrșire ori
ce formă de amestec în trebu
rile interne ale altor partide. 
Numai afirmarea acestor prin
cipii va duce la realizarea uni
tății pe o bază nouă, superioa
ră, liber consimțită, care va fi 
astfel reală și trainică.

Un factor activ în lupta an- 
tiimperialistă sînt mișcările de 
eliberare națională, tinerele 
state independente — cu care 
România întreține largi legă
turi de colaborare. Raporturile 
noastre cu aceste state au un 
caracter reciproc avantajos, 
contribuind la dezvoltarea. e- 
conomico-socială și cultural- 
științifică a țărilor noastre și, 
în același timp, se înscriu în 
contextul luptei generale îm
potriva imperialismului și neo- 
colonialismului, a oricăror for
me de dominație și înrobire a 
popoarelor.

Desigur, subliniind creșterea 
continuă a forțelor socialismu
lui și păcii, avînd încredere în 
perspectivele luminoase pe 
care le deschide acest irever
sibil proces, noi nu uităm că în 
lume mai există încă imperia
lism, forțe interesate să reîn
vie militarismul și revanșismul 
— inclusiv militarismul japo
nez — care se opun transfor
mărilor revoluționare din so
cietate, luptei de eliberare a 
popoarelor, pun în primejdie 
pacea și securitatea internațio
nală.

Politica imperialistă de dic
tat si forță, de asuprire și sub
jugare a popoarelor reprezintă 
un permanent pericol pentru 
libertatea si liniștea popoare
lor. Viața demonstrează, însă, 
că atunci cînd sînt hotărîte 
să-și apere libertatea, indepen
dența și suveranitatea naționa
lă. nu există forte în lume ca
pabile să le înfrîngă.

Deși au trecut mai bine de 
25 de ani de la terminarea ce
lui de-al doilea război mon
dial. pacea nu a fost stabilită 
definitiv, în diferite zone ale 
globului continuă să ardă flă
cările războiului, multe proble
me au rămas nesoluționate ; 
unele popoare continuă să ră- 
mînă despărțite prin granițe 
artificial ridicate între ele — 
așa cum s-a întîmplat si cu po
porul coreean. Considerăm că 
este timpul să se acționeze mai 
hotărît pentru a se pune capăt 
acestei situații de provizorat, 
pentru ca toate popoarele — 
și. desigur, și poporul coreean, 
să-si realizeze unitatea națio
nală. în acest sens. România 
sprijină programul în 8 puncte 
adoptat de Adunarea Populară 
Supremă a Republicii Populare 
Democrate Coreene pentru reu- 
nificarea pașnică a Coreei și 
susține cererea legitimă pri
vind retragerea trupelor Sta
telor Unite ale Amerîcii din 
Coreea de sud, astfel ca po
porul coreean să-și poată de
cide singur destinele fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze 
puternice).

Țara noastră sprijină activ 
lupta eroică a poporului viet
namez împotriva agresiunii 
imperialismului american, se 
pronunță cu fermitate pentru 
retragerea neîntârziată și ne
condiționată din Vietnam și 
din întreaga Indochină a tru
pelor Statelor Unite ale Ame
rică, pentru respectarea drep
tului sacru al popoare
lor vietnamez, cambodgian 
și laoțian la libertate, integri
tate teritorială, dezvoltare 
independentă și unitate națio

nală. (Vii și puternice aplauze).
De asemenea, ne pronunțăm 

pentru soluționarea pe cale 
politică a conflictului din O- 
rientul Apropiat, pentru retra
gerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, recu
noașterea independenței și su
veranității tuturor statelor din 
această regiune, pentru regle
mentarea problemei populației 
palestiniene în conformitate 
cu interesele sale naționale.

Poporul român se pronunță 
în mod hotărît pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale, în primul rînd a de
zarmării nucleare, pentru des
ființarea blocurilor și a baze
lor militare, retragere : trupe
lor străine în granițele națio
nale, pentru înfăptuirea de 
măsuri concrete menite să di
minueze pericolul de război, 
să contribuie la îmbunătățirea 
climatului internațional.

în activitatea pe care o des
fășoară pe arena mondială, 
țara noastră este animată de 
convingerea că pentru soarta 
păcii sînt răspunzătoare deo
potrivă toate statele — indi
ferent de mărimea lor. în zi
lele noastre, atît statele mari, 
cît și cele mici și mijlocii sînt 
chemate să participe activ la 
soluționarea problemelor in
ternaționale, să acționeze cu 
fermitate pentru apărarea 
păcii și intereselor vitale ale 
popoarelor, pentru salvgar
darea păcii și securității ge
nerale. (Aplauze).

Pornind de la realitatea că 
în lumea de azi există state 
cu orînduiri sociale diferite. 
România, adționînd în spiritul 
coexistenței pașnice, dezvoltă 
relații cu toate statele și își 
aduce contribuția la promo
varea colaborării internațio
nale, la cauza apropierii între 
popoare, a înțelegerii și păcii 
în lume. La baza relațiilor 
sale cu toate statele, fără 
deosebire de orîriduire socia
lă, țara noastră situează în 
mod trainic principiile respec
tării independenței și suvera
nității naționale, egalității de
pline în drepturi, neameste- 
cului în treburile interne și 
avantajului reciproc, principii 
care se impun tot mai mult în 
viața internațională drept sin
gurele în stare să asigure co
laborarea fructuoasă între 
națiuni, realizarea unui climat 
de securitate și pace în lume.

Manifestând o preocupare 
constantă pentru realizarea 
securității în Europa, Româ
nia acționează în vederea con
vocării conferinței general-eu- 
ropene. depune eforturi pentru 
normalizarea relațiilor și ex
tinderea colaborării pe conti
nent.

în general, pornind de la 
faptul că pacea este indivizi
bilă. România se pronunță 
pentru stingerea tuturor foca
relor de încordare și război, 
pentru însănătoșirea vieții po
litice internaționale și promo
varea colaborării între state, 
pentru unirea tuturor efortu
rilor în vederea asigurării 
păcii și dezvoltării libere și 
independente a popoarelor.

Dragi tovarăși.
încheiem vizita în Coreea 

prietenă cu impresii puternice 
despre țara și poporul dum
neavoastră. Ne vom aminti 
întotdeauna cu plăcere de fru
moasa dumneavoastră patrie, 
de întîlnirile pe care le-am 
avut cu oamenii muncii, de 
munca și spiritul gospo
dăresc al harnicului popor 
coreean, de caldele mani
festări de simpatie, de so
lidaritate tovărășească, care 
au marcat aceste zile. Cu con
vingerea că vizita și convorbi
rile pe care le-am avut se vor 
înscrie ca un moment de sea
mă în dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre, ca o contribu
ție la întărirea forțelor socia
lismului și păcii în lumea în
treagă, doresc să vă urez, 
dragi tovarăși, noi și mari 
succese în activitatea dumnea
voastră, spre continua propă
șire a Coreei socialiste, în 
lupta pentru unificarea paș
nică a patriei. (Vii și puter
nice aplauze).

Trăiască prietenia dintre 
poporul român și poporul co
reean. dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Mun
cii din Coreea, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Democra
tă Coreeană ! (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

Trăiască Partidul Muncii 
din Coreea, poporul coreean, 
constructor al socialismului ! 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Trăiască colaborarea și uni
tatea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste ! (A- 
plauze puternice, îndelung re
petate).

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare ! (Aplauze înde
lungate).

Vă urez multă sănătate și 
fericire. (Vii și puternice a- 
plauze).

întreaga asistență, în pi
cioare, ovaționează minute în 
șir.
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Vizita delegației de partid și guvernamentale 

române, conduse de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, în R. P. D. Coreeană

Recepție oferită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 

Elena Ceaușescu
Toastul tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Toastul tovarășului 

KIM IR SEN
Stimate tovarășe Kim Ir 

Sen,
Stimată tovarășă Kim 

Săng E,
Stimate tovarășe Țoi En 

Ghen,
Dragi tovarăși și prieteni, 
îmi este deosebit de plăcut 

ca, în numele meu și al tova
rășei mele, al delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne, să vă salut in modul 
cel mai călduros, în această 
ambianță tovărășească, pe 
dumneavoastră, tovarășe Kim 
Ir Sen, și pe tovarășa Kim 
Săng E, pe tovarășul Țoi En 
Ghen și pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat a Republicii Populare De
mocrate Coreene, pe toți oas
peții noștri din această seară.

Acum, cind șederea noastră 
în Coreea populară se apropie 
de sfîrșit, cind trecem în re
vistă zilele petrecute atît de 
plăcut pe pămintul țării dum
neavoastră, doresc să subliniez 
încă o dată că, după convinge
rea noastră, această vizită a 
deschis un nou și important 
capitol in cronica prieteniei și 
solidarității româno-coreene.

Contactul nemijlocit cu oa
menii muncii coreeni, vizitele 
pe care le-am făcut în unități 
economice și social-culturale 
ne-au oferit o grăitoare ima
gine a marilor realizări obți
nute în toate sectoarele de ac
tivitate de poporul dumnea
voastră, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen. Am putut vedea, astfel, 
cum înaltele virtuți ale po
porului coreean, manifestate 
de-a lungul timpului în lupta 
pentru eliberarea națională și 
socială, împotriva imperialis
mului, iși găsesc astăzi un larg 
cîmp de afirmare în opera 
de edificare a Coreei socialiste.

Doresc, totodată, să remarc 
cu deosebită satisfacție carac
terul rodnic al convorbirilor 
pe care le-am purtat în aceste 
zile. Desfășurate în spiritul 
înțelegerii și stimei reciproce 
— caracteristic raporturilor 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre — convorbirile 
au evidențiat dorința ambe
lor părți de a întări prietenia 
și colaborarea dintre 'ele — 
atît pe plan politic, cît și eco
nomic, tehnico-științific și 
cultural.

Țin să reafirm și în acest 
cadru înalta apreciere pe care 
noi o acordăm relațiilor fră
țești dintre partidele, guver
nele și popoarele noastre. 
Dezvoltarea colaborării româ
no-coreene servește atît inte
reselor și aspirațiilor funda
mentale ale celor două po
poare, cit și cauzei unității ță
rilor socialiste, a luptei anti- 
imperialiste, pentru triumful 
socialismului și păcii in lume. 
Atît Republica Socialistă 
România, cît și Republica

La Școala revoluționară 
din Man Gyong De

In țara denumirilor poetice, 
Man Gyong De — denumirea 
unei așezări situate pe un val 
de coline ce coboară spre flu
viul Tedongan — înseamnă 
„10 000 de lucruri care pot fi 
privite". Aici, în apropierea sa
tului natal al tovarășului Kim Ir 
Sen, s-au ridicat clădirile sobre 
ale Școlii revoluționare, liceul 
militar la care urmează copiii 
celor care și-au sacrificat viața 
în lupta pentru eliberarea Co
reei și în timpul războiului de 
apărare a patriei împotriva a- 
gresiunii americane.

Ora 10. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu

Populară Democrată Coreeană 
sint însuflețite de dorința de 
a-și aduce contribuția la dez
voltarea colaborării cu cele
lalte țări socialiste, cu toate 
forțele revoluționare, democra
tice și progresiste din întreaga 
lume, la lupta împotriva po
liticii imperialiste de dictat, a- 
gresiune și amestec, a colonia
lismului și neocolonialismului, 
la stingerea focarelor de con
flicte și încordare în lume, la 
cauza libertății și independen
ței popoarelor.

Dragi tovarăși,
Vom păstra cu deosebită 

plăcere amintirea de neșters a 
manifestărilor atit de grăi
toare ale prieteniei și solidari
tății dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. Vom trans
mite comuniștilor și întregului 
popor român mesajul senti
mentelor de prietenie și stimă 
tovărășească ale poporului co
reean.

Vom fi bucuroși, tovarășe 
Kim Ir Sen, să vă primim, la 
rindul nostru, în România îm
preună cu tovarășa Kim 
Săng E, în fruntea unei 
delegații de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Populare Democrate Coreene 
— unde vă veți bucura 
de aceeași caldă ospitali
tate și sentimente de prie
tenie cu care dumneavoastră, 
oamenii muncii coreeni, ne-ați 
înconjurat intr-un mod atît de 
generos în tot timpul vizitei 
noastre în Coreea Populară.

în încheiere doresc să toas
tez.

In sănătatea secretarului 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea și președintele Cabinetu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
tovarășul Kim Ir Sen, și a so
ției sale, tovarășa Kim Săng E!

In sănătatea președintelui 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, to
varășul Țoi En Ghen !

In sănătatea celorlalți con
ducători de partid și de stat ai 
Republicii Populare Demo
crate Coreene !

In sănătatea membrilor 
corpului diplomatic prezenți 
aici și a soțiilor lor !

Pentru prietenia și colabo
rarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre poporul român 
și poporul coreean !

Pentru realizarea aspirații
lor naționale legitime ale po
porului coreean de reunificare 
pașnică a patriei sale !

Pentru unitatea țărilor so
cialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a între
gului front antiimperialist !

Pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii in lume !

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor .’ 

soțiile, Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Pak 
Sen Cer, precum și ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România sosesc la 
Școala revoluționară. In întîmpi- 
nare se află general de armată 
O Jin U, general locotenent Ri 
O Sang, comandantul școlii, ge
neral colonel Kim Te Hong, ad
junct al ministrului apărării, 
Kand Sak San, secretar respon
sabil al Comitetului orășenesc 
de partid Phenian, Ri Sang San, 
președintele Comitetului popular 
al orașului Phenian.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion 
Gheorghe Maurer,

Stimați oaspeți distinși din 
România,

Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi să exprim pro

fundele mele mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru amabila invitație din 
această seară și pentru cuvin
tele magnifice pe care le-a 
pronunțat la adresa noastră.

Vizita în țara noastră a de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialis
te România, mesageră a prie
teniei poporului frate român, 
s-a apropiat de sfîrșit.

Actuala vizită în țara noas
tră a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este un moment memorabil, 
care va permite să se aprofun
deze și mai mult înțelegerea 
mutuală și încrederea între 
partidele, guvernele și popoa
rele celor două țări ale noas
tre, Coreea și România, și să se 
lărgească și să se dezvolte și 
mai mult relațiile de prietenie 
și cooperare dintre ele.

Poporul nostru a făcut o 
primire călduroasă delegației, 
pretutindeni unde a călătorit, 
și a exprimat înaltul său res
pect și sentimentele de prie
tenie apropiată față de dum
neavoastră.

în cursul întilnirii pe care 
ați avut-o cu muncitorii noș
tri, dumneavoastră ați trans
mis poporului coreean senti
mente de prietenie călduroase 
și frățești ale poporului român 
și înalta apreciere pentru re
zultatele poporului nostru în 
lupta împotriva militarismului 
japonez și imperialismului a- 
merican și pentru succesele 
obținute sub conducerea par
tidului nostru in revoluția și 
construcția socialistă.

Insistînd în mod energic 
asupra retragerii trupelor 
agresoare ale imperialismului 
american din Coreea de sud 
și pentru lichidarea bazelor 
sale militare, dumneavoastră 
ați susținut, de asemenea, în 
mod activ linia partidului 
nostru pentru reunificarea 
independentă și pașnică a pa
triei și lupta dreaptă a po
porului nostru.

Toate acestea demonstrează 
limpede că cele două țări ale 
noastre sînt strîns unite, ca 
țări socialiste, prin legături 
solide de prietenie frățească, 
deși România se află departe 
de noi din punct de vedere 
geografic.

în cursul întrevederilor pe 
care le-am avut în timpul vi
zitei dumneavoastră, într-o 
atmosferă de prietenie tovără
șească a fost exprimată hotă- 
rîrea unanimă de a aprofunda 
și dezvolta în continuare, în 
toate domeniile, relațiile de 
prietenie și de cooperare în
tre cele două partide ale noas
tre, între cele două țări și po
poare, în lupta împotriva im

O gardă formată din elevi și 
eleve prezintă onorul. Se into
nează Imnurile de Stat ale ce
lor două țări. După trecerea în 
revistă a gărzii și defilarea ele
vilor, un grup de tineri prind 
cravate roșii oaspeților și le o- 
feră buchete de flori.

Pe aleile parcului ce conduc 
spre clădirea principală, sute de 
elevi aclamă pentru prietenia 
dintre cele două țări. In sala 
pentru oaspeții de onoare, gene
ral locotenent Ri O Sang adre
sează un cald salut delegației 
de partid și guvernamentale 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

perialismului și pentru victo
ria cauzei socialismului și am 
avut un schimb reciproc de 
vederi asupra unor probleme 
internaționale de interes co
mun.

Aceste poziții și aceste 
puncte de vedere sînt limpede 
indicate în comunicatul co
mun care va fi publicat în cu- 
rind.

Acest comunicat va marca, 
fără indoială, un nou jalon în 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie între țările noastre, ba
zată pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar.

Succesul actualei vizite în 
țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale a 
României are o mare impor
tanță și pentru accelerarea 
coeziunii țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste internațio
nale.

Fiecare țară socialistă iși a- 
duce contribuția sa, prin 
succesele realizate, prin lupta 
proprie revoluționară și mun
ca proprie de construcție, la 
victoria cauzei generale a so
cialismului și la dezvoltarea 
revoluției mondiale. Coeziu
nea mișcării comuniste inter
naționale nu se va putea dez
volta și întări decit prin 
coeziunea și cooperarea în- 
tr-adevăr liberă și bazată trai
nic pe principiile independen
ței partidelor comuniste și 
muncitorești, egale și indepen
dente.

Stimați oaspeți,
Sîntem foarte mulțumiți de 

toate rezultatele magnifice cu 
care se încheie vizita în țara 
noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România.

Poporul coreean dorește în 
mod sincer poporului frate 
român să obțină, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, succese 
și mai mari în lupta intensă 
pentru realizarea noului plan 
cincinal și ca Republica So
cialistă România să prospere 
și să se dezvolte continuu.

Vă rog să transmiteți, la 
reîntoarcerea în patrie, aceste 
dorinți arzătoare ale poporu
lui nostru și salutul de prie
tenie frățească adresat po
porului român.

în încheiere, propun un 
toast în cinstea prieteniei și 
solidarității frățești indestruc
tibile între popoarele coreean 
și român.

Pentru prosperitatea Repu
blicii Socialiste România !

Pentru coeziunea țărilor so
cialiste și a mișcării comunis
te internaționale !

în sănătatea stimatului to
varăș Nicolae Ceaușescu și a 
stimatei sale soții, tovarășa 
Elena Ceaușescu,

In sănătatea stimatului to
varăș Ion Gheorghe Maurer,

In sănătatea tuturor mem
brilor delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România,

în sănătatea reprezentanți
lor diplomatici și a soțiilor 
lor,

In sănătatea tuturor tovară
șilor și prietenilor prezenți !

Prezentând profilul școlii, el 
arată că după absolvirea studii
lor elementare, elevii învață aici 
timp de 7 ani, după care se pre
gătesc pentru a deveni activiști 
de partid și de stat sau urmea
ză cariera militară.

Oaspeții sînt invitați să vizi
teze o serie de ateliere moderne 
destinate instrucției militare, 
precum și laboratoare de zoolo
gie și chimie. In încheierea vi
zitei, pe poligonul școlii au loc 
exerciții de tragere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe comandanți și e- 
levi pentru rezultatele ce le ob
țin la învățătură și pregătirea 
militară.

Reportajul vizitei a fost realizat 
de trimișii speciali

Foto x ANGHEL PASAT
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pe de alta unor conducători de 
unități care au așteptat totul de 
la noi și care nu au organizat 
cum se cuvine fluxul reparați
ilor.

La sfirșitul săptămînii tre
cute doar 11 din cele 34 S.M.A. 
cite există în județul Olt ra
portaseră că sînt gata pentru 
recoltare. La celelalte, numărul 
combinelor care nu străbătuseră 
fluxul reparațiilor variază în
tre 2 (S.M.A. Vlădila) și 13 
(S.M.A. Văleni, Perieți). Faptul 
că la S.M.A. Bucinișu, Radomi- 
rești, Recea, Vișina, Vlaici, re
parațiile au fost terminate 
incă de la sfirșitul lunii mai 
demonstrează că lipsa de piese 
s-a resimțit doar acolo unde a 
absentat.. interesul. „Noi am 
reparat ultima combină pe data 
de 4 mai a.c. — ne spunea Ni- 
coiae Hondor, șeful secției Co- 
lonești a S.M.A. Vlaici. Dacă 
am început lucrul în ianuarie, 
am găsit și toate piesele care 
ne-au trebuit".

Deși vecini, cei de la Optași 
mai aveau de reparat 5 com
bine din totalul de 41. Chiar 
dacă stațiunea, nou înființată, 
nu dispune de un atelier bine 
dotat, multe combine care au 
necesitat reparații ce se pu
teau efectua la nivelul secțiilor, 
trebuiau să fie gata de intrat 
in lan. Preocuparea conducerii 
unității (director inginer Ilie 
Iovescu) nu s-a manifestat însă 
din timp, lăsîndu-se totul pen
tru acum, în prag de seceriș.

Chiar dacă la nivel județean 
s-a preconizat o deplasare a 
330 combine și 464 tractoare din 
stațiunile situate în nord către 
unitățile din sud, unde recolta
rea începe cu o săptămînă mai 
devreme, nil se pot motiva 

restantele înregistrate tocmai la 
secțiile de mecanizare din a- 
ceastă zonă. La S.M.A. Vlă
dila, Dobrun, Stefan cel Mare 
spre exemplu, nu se reușise, 
deși orzul este aproape copt, 
să se pregătească toate combi
nele și presele. Situația întil- 
nită la secția Fălcoi a S.M.A. 
Dobrun este edificatoare. Deși 
au avut de reparat doar 7 com
bine și 4 prese, mecanicii de 
aici nu erau gata decit cu 4 com
bine și 3 prese. Gheorghe Veli- 
cu, mecanicul de întreținere, 
recunoaște deschis că nu s-au 
interesat mai din timp pentru 
că altfel nu era o problemă 
prea greu de rezolvat.

In situația operativă a I.M.A. 
Olt, S.M.A, Vlădila figura cu 
2 combine nereparate din do
tarea de 49 bucăți. Vizi ti nd doar 
una din secțiile stațiunii, Stu- 
dina, găsim 4 combine aflate in 
diferite stadii de lucru, ceea ce 
pune sub semnul îndoielii exac
titatea datelor comunicate foru
lui județean. De altfel, la un 
control făcut pe la mijlocul 
lunii mai, între situația de pe 
teren și cea din cooperative 
exista o diferență de peste 400 
combine, reparate doar pe hir- 
tie. La Studina chiar atunci 
cind mecanicul de întreținere 
Gheorghe Cimpeanu va încheia 
cu ceea ce poate să execute, 3 
combine tot nu vor intra în 
lan pentru că le lipsesc... roțile. 
La una dintre ele toate, iar la 
două numai cele de brazdă. Ce 
s-a intimplat cu ele ? Pe cele 
de brazdă le-au „împrumutat" 
cei din conducerea cooperati
vei, pentru a-și înzestra șaretele 
cu pneuri. Roțile mari au fost 
utilizate în toamnă la confec
ționarea platformelor de tran
sportat coceni. 'De-atunci și 
pină acum li s-a pierdut urma. 
După cum ne-a declarat to
varășul inginer Gheorghe Mus- 
tățea, directorul I.M.A. Olt, ca
zul nu e singular. Pe întreg 
județul „au dispărut" peste 100 
asemenea roți, metamorfozin- 
du-se în mijloace de rulare ale 
atelajelor președinților și in
ginerilor- șefi din cooperative. 
S-a reușit să se procure 80 
bucăți, dar de ce pe banii 
I.M A. și nu pe cei ai coope
rativelor care au procedat în 
această manieră ?

Iată așadar o serie de minu
suri, obiective dar și subiective, 
care impun adăugarea la răs
punsul primit din partea șefu
lui serviciului reparații a unui 
corectiv. In z.ilele care urmează 
pină la începerea secerișului ti
nerii mecanizatori, înecanici de 
întreținere, constituent prin
cipali ai eșalonului mecanizat 
care va strînge rodul lanurilor 
de cereale, trebuie să definiti
veze toate reparațiile necesare 
la utilajele care le folosesc, pen
tru ca o dată intrate în brazdă 
acestea să lucreze „șnur" pină 
la terminarea întregii suprafețe 
planificate. Din rodul bogat al 
acestui an nu trebuie să se 
piardă nici un bob. Condiția in
dispensabilă stă într-o execuție 
corectă a tuturor operațiunilor 
de reparații, într-un interval 
care să nu împiedice începerea 
recoltării la momentul oportun, 
în secțiile rămase în urmă ti
nerii mecanizatori trebuie 
formeze echipe operative 
lucru și să impulsioneze 
crările, în așa fel ca la sem
nalul plecării în „cursă" com
binele, presele, tractoarele să 
lucreze la întreaga lor capaci
tate.

să 
de 

lu-

LICEUL INDUSTRIAL DE POȘTĂ
ȘI TELECOMUNICAȚII

cu sediul în Aleea Baraj Bicaz nr. 9 (în cadrul Șc. gener. 
nr. 94) sector 4 primește înscrieri pentru concursul de admi
tere în anul școlar 1971/1972 ta următoarele specialități.

• Instalații de telecomunicații (băieți).
• Exploatarea rețelei poștale și de telecomunicații (fete).
La concurs se pot înscrie absolvenții clasei a VIII-a a școlii 

generale dacă nu au depășit vîrsta de 17 ani împliniți în anul 
1971 indiferent de localitatea unde își au domiciliul.

înscrierile se fac între 1—17 iunie 1971 la sediul liceului 
pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte :

— certificat de naștere în original și copie ;
— certificat (adeverință) de absolvire (în
— fișă medicală 0—15 ani pentru cei din 

cat medical pentru cei din provincie ;
— buletin de analiza singelui ;
— examen radiologie pulmonar.
Concursul de admitere are loc între 22 

și constă din probe scrise și orale la Limba și literatura ro
mână sau Fizică pentru specialitatea „Instalații de telecomu
nicații" (băieți), iar pentru specialitatea Exploatarea rețelei 
poștale și de telecomunicații (fete) Limba și literatura româ
nă sau Geografia R.S. România.

Matematică scris și oral pentru ambele secții.
Detalii la telefon 43 46 75.
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formulă vor 
a) pregătirea 
urmărește cu- 

către studenți a

— In ce scop s-a înființat Se
minarul pedagogic universitar 2

— Seminarul pedagogic uni
versitar are drept scop asigura
rea pregătirii pedagogice a tu
turor studenților care urmează 
să devină cadre didactice. El 
se înființează în cadrul fiecărei 
instituții de învățămînt superior 
care pregătește profesori și în 
cadrul institutelor de alt profil, 
ai căror studenți doresc, după 
absolvire, să ocupe și o funcție 
didactică

— In ce constă noua formulă 
de pregătire a 
didactice ?

— In noua 
fi cuprinse : 
teoretică, care 
noașterea de 
problemelor privind procesul in- 
structlv-educativ din școală, ac
tivitățile extrașcolare, rolul or
ganizațiilor U.T.C. și de pio
nieri și măsurile pentru ori
entarea școlară și profesio
nală ; b) o pregătire practică 
în vederea formării unor de
prinderi și abilități didac
tice prin efectuarea practi
cii pedagogice în cadrul căreia 
studenții vor aplica metodele 
cele mai eficace de instruire și 
educație a elevilor. în scopul 
pregătirii pedagogice se vor 
ține cursuri, conferințe de psi
hologie generală și a copilului, 
pedagogie generală. metodica 
predării, seminarii, aplicații 
practice, după o structură op
timizată în funcție de profilul 
facultății și de durata de stu
dii. In învățămîntul supe
rior tehnic, agronomic și 
medical pregătirea teoretică 
se organizează prin cursuri 
facultative. Pregătirea practică 
se va desfășura prin asistențe și 
practică pedagogică și va cu
prinde toate activitățile didac
tice și educative în strînsă legă
tură cu specialitatea studentu
lui. Ea se va realiza timp de 
două semestre cu cite 3 ore 
săptămînal, iar la facultățile ciu 
durata studiilor de 3 ani se rea
lizează timp de 3 semestre cu 
cite 3 ore săptămînal. In învăță
mîntul superior tehnic, agrono
mic și medical, pregătirea prac
tică se stabilește în afara celor
lalte obligații prevăzute pentru 
pregătirea de specialitate. Pen
tru organizarea și desfășurarea 
pregătirii practice, Seminarul

Un mecanism echilibrat
pe toată
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factori interesați, pe lingă fil
mele speciale ce sînt vizionate 
lunar la Combinatul pentru in
dustrializarea lemnului și Fabri
ca de confecții este în curs de 
desfășurare — faza pe fabrici și 
ateliere — concursul intitulat 
„între metronom și protecția 
muncii". Și lista unor astfel de 
acțiuni ar putea fi completată cu 
încă alte și alte realizări.

Dar un program de activități, 
oricît de bine întocmit ar fi, nu 
poate cuprinde totul mai ales 
că pe parcurs intervin împreju
rări noi. Esențială in această si
tuație ni se pare nevoia perma
nentă de sondare a realităților 
in continuă evoluție de sesizare 
și cunoaștere a ultimelor nou
tăți ce apar. Dovedind recepti
vitate și realism față de aceste 
cerințe ale actualității imediate, 
consiliul își modifică programul, 
îl adaptează permanent noilor 
condiții, își propune spre rezol
vare noi și noi obiective. în- 
dreptîndu-și atenția în primul 
rînd către realizarea planului de 
producție și pregătirea profesio
nală a tinerilor, consiliul scă
pase la început din vedere unele 
aspecte ținînd de condițiile de 
viață și muncă ale uteciștilor. 
în urma consultării ulterioare a 
acestora consiliul și-a adăugat 
apoi în program o serie de o- 
biective noi, unul din ele și lâ 
capitolul „studii", răspunzind 
tocmai acestor cerințe. „Deși 
programul de activități era în
tocmit și aprobat și trecusem 
deja la aplicarea Iui — ne spune 
ILIE RĂUȚESCU, președintele 
consiliului — viața ne-a de
monstrat că sînt necesare și alte 
măsuri. Consiliul nostru a ma

original) ; 
oraș sau certifi-

iunie — 3 iulie

din

a fi
vor

pedagogic universitar va dis
pune de 1—2 școli de aplicație 
(licee, școli profesionale, gene
rale și postliceale), stabilite în 
funcție de specificul instituției 
de învățăm înt superior.

— Cine va constitui Seminarul 
pedagogic universitar ?

— Acesta va fi constituit din 
catedrele de pedagogie, psiholo
gie Și metodică, iar unde nu 
există aceste catedre, din titula
rii cursurilor pentru desoipline- 
le pedagogice. Seminarul peda
gogic funcționează sub directa 
îndrumare a senatului universi
tar sau consiliului profesoral și 
este condus de un prorector.

— Avîndu-se în vedere îmbu
nătățirea formulei de practică 
pedagogică, ce responsabilități 
vor avea cadrele didactice 
școlile de aplicație ?

— Persoanele desemnate 
profesori în aceste școli 
trebui să aibă cel puțin gra
dul II. Profesorul de specialitate, 
sub îndrumarea titularului 
cursului de metodică, asigură în
deplinirea în cele mai bune con- 
dițiuni a practicii. El răspunde 
totodată de practica unei grupe 
de 10—12 studenți, ține lecții și 
diferite activități educative-mo
del cu caracter demonstrativ, 
stabilește și programează lecțiile 
ce vor fi susținute de studenți, 
îi îndrumă pe aceștia în con
fecționarea materialului didactic, 
repartizează fiecărui student 
cite un elev în vederea cunoaș
terii particularităților indivi
duale, urmărește frecvența și 
disciplina.

— Cum vor fi sprijinite aceste 
școli de instituțiile de învăță- 
mînt superior de care depind ?

— Instituția de învățămînt su
perior poate transfera materiale 
didactice, utilaje, aparate de la
borator, șubstanțe chimice etc. 
în vederea unei bune desfășu
rări a practicii.

— Care sînt obligațiile studen
ților în acest nou context de 
pregătire pedagogică ?

— Studenții vor asista la 30-40 
de lecții, inclusiv ore de diri- 
genție, precum și la diferite ac
tivități în afară de clasă (cercuri 
de elevi, activitatea pe lotul 
școlar), precum și la activități 
cu organizațiile de tineret (in
formări politice, adunări, sim
pozioane). Studenții institutelor 
pedagogice sînt obligați să efec
tueze în timpul verii practica de 
2 săptămîni în domeniul muncii 
educative pionierești, în tabere, 
case ale pionierilor, cercuri sau 
cluburi pionierești. In al doilea 
semestru de practică, după efec
tuarea a încă 10 asistențe la 
lecții, fiecare student va pre-

raza de
nifestat mai puțină grijă pen
tru condițiile în care trăiesc și 
lucrează tinerii. Cind ne-am dat 
seama de acest lucru, am ini
țiat imediat o serie de acțiuni 
pentru a acoperi această defi
ciență a preocupărilor noastre. 
Și sint convins că ulterior vor 
mai interveni și alte situații, dar 
sintem pregătiți pentru a le re
zolva".

Iată, așadar, cîteva dintre ele
mentele ce caracterizează activi
tatea acestui consiliu la început 
de drum. Și din felul in care a 
fost concepută activitatea sa, 
dar mai ales din ceea ce a rea
lizat pină acum, din felul în 
care urmărește și controlează 
organizarea și desfășurarea fie
cărei acțiuni în parte ne întă
rește convingerea unui început 
promițător. în ce constă secre
tul unei asemenea reușite ? In 
seriozitatea, în primul rînd, cu 
care a fost privită hotărîrea 
Congresului al IX-lea al U.T.C. 
privind organizarea și sarcinile 
consiliilor, in cunoașterea si
tuației concrete, a cerințelor, 
nevoilor și intereselor tinerilor 
muncitori din Tg. Jiu, în apli
carea creatoare a indicațiilor 
Congresului la specificul local. 
In al doilea rînd, în adoptarea 

REZULTATUL
EXACT
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partea centrală a curentului vieții moderne, partea cea 
mai rapidă, cea mai plină de interes. Găsirea rezultatului 
exact nu este numai garanția unui bun — să-i zicem așa 
- profesionalism școlar. După cum, evident, n,u se restrînge 
la domeniul matematicii. Implicații de ordin psihologic și 
afectiv o pun în relație cu factorul caracter : nu poți lucra 
realmente bine într-o stare de plictiseală ; și nu te poți 
plictisi dacă ai intrat în stăpînirea adevărului căutat nu 
printryun miraculos „Sesam, deschide-te", ci, treptat, prin 
ambiționarea tuturor resurselor interioare, prin infrîngerea 
inhibițiilor, prejudecăților și fricii, prin alungarea „cu bi
ciul în mînă' a ispititoarei renunțări după primele eșecuri. 
Iar intensitatea degustării succesului, direct proporțională 
cu mărimea dificultăților învinse pe parcurs, chezășuiește 
calitatea materialului uman.

Tn viața omului ce va crește din adolescentul de azi, 
marile evenimente vor fi mereu legate de soluționarea pro
blemelor de larg interes social, în care el va fi investit 

. pasiune și inteligență, îngrijire și elan. Atunci 
exact, în loc să se __ ___________ „
x și lui y, se va întruchipa în cine știe ce finalizări con
crete, potrivit profesiunii îmbrățișate între timp. Dar pe 
chipul specialistului matur de atunci vom regăsi lumina sa
tisfacției astăzi zărită cum plutește peste trăsături nedefi
nitive. Da, cînd de mult și pentru totdeauna briciul va fi 
șters urma dulcelui puf de piersică, si totuși ne vom reîn- 
tîlni cu surîsul de triumf fluturat de la 14 ani, vom ști că, 
într-un important loc de muncă, undeva în țară, niște pa
rametri proiectați au fost atinși în mod ireproșabil, punct 
ou punct, rezultat exact, ad majoram popul! gloriam...

țâ, îngrijire și elan. Atunci rezultatul 
identifice cu abstractele valori date lui

găti și va ține în fiecare 
specialitate 8 lecții de pro
bă, precum și o lecție finală. 
Pentru fiecare lecție studentul e 
obligat să-și întocmească un plan 
dezvoltat, care este verificat , și 
avizat de profesorul de specia
litate. El va întocmi și portretul 
psiho-pedagogic al elevului care 
i-a fost încredințat spre studiu.

— Cum își vor îndeplini obli
gațiile de practică pedagogică 
studenții din învățămîntul fără 
frecvență 1

— Studenții care funcționează 
în învățămînt asistă la 3—4 lecții 
și țin 4—5 lecții de probă, din 
care una finală, sub conducerea 
unui profesor de specialitate cu 
cel puțin gradul II, iar studenții 
care nu funcționează în învăță
mînt asistă la 30—40 Jecții și țin 
8 lecții de probă, precum și o 

. lecție finală. Studenții de la fără 
frecvență prezintă la decanul fa
cultății caietul de practică, îm
preună cu o caracterizare și 
nota acordată și sînt obligați să 
promoveze pracțica pedagogică 
în aceleași condiții ca și studen
ții de la zi.

— Practica se desfășoară și 
în vacanțele elevilor ?

— Da. Vacanțele de iarnă și 
primăvară se folosesc pentru în
deplinirea activităților educative 
realizabile în acest interval (ta
bere, activitatea cu părinții 
serbări, activități pionierești și 
de tineret).

— Cum se alcătuiește media 
ce exprimă gradul de pregătire 
al viitorului cadru didactic ?

— Media se alcătuiește din 
calificativele următoare : media 
notelor obținute la cele 8 lecții 
de probă ; nota lecției finale ; 
nota acordată pentru caracteri
zarea psiho-pedagogică a elevu
lui. Aprecierea se face cu note 
de la 10 la 1, nota minimă de 
promovare fiind 7. La această 
medie se adiționează media no
telor obținute la cursurile de 
pedagogie, psihologie și meto
dică și se face media generală. 
La încheierea practicii pedago
gice, studentul primește un cer
tificat de absolvire a Seminaru
lui pedagogic universitar. Anga
jarea ca profesor în învățămîn
tul de cultură generală, liceal 
sau postliceal este condiționată 
de certificatul privind pregăti
rea pedagogică.

Absolvenții formelor de învă
țămînt care nu au primit pre
gătirea pedagogică vor putea fi 
angajați și titularizați în învă
țămînt numai după îndeplinirea 
obligațiilor menționate și obți
nerea certificatului de pregătire 
pedagogică.

C. S.

activități
unui stil de muncă adecvat, in 
urmărirea realizării sarcinilor. 
Constituit în martie a.c., consi
liul a avut deja o nouă întrunire 
în aprilie. Cu acest prilej, mem
brilor consiliului le-au fost pre
zentate, printre altele, expuneri 
pe marginea documentelor de 
partid și de stat, le-au fost 
aduse la cunoștință datele dez
voltării municipiului Tg. Jiu in 
perioada 1971—1975 etc., toate 
menite să-i ajute în orientarea de 
perspectivă a propriei activități 
Săptămînal, vinerea, președin
tele, vicepreședinții și secretarul t 
consiliului se întîlnesc. Cu a- 
ceasta ocazie se informează re
ciproc. analizează acțiunile des
fășurate, se sfătuiesc asupra 
programului din săptămîna ce 
urmează. Ceea ce ar mai tre
bui, poate, adăugat la toate a- 
cestea ar fi necesitatea ace
leiași continuități și ritmicități 
și în domeniul care abordează 
studiile și analizele unor feno
mene, astfel ineît să poată fi 
evitată din timp posibilitatea 
ca acest organism să devină un 
simplu organizator de acțiuni, 
în felul acesta, consiliul va pu
tea funcționa ca un mecanism 
perfect echilibrat, pe toată raza 
sa de responsabilități.

p
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cîte-

a cărbune- 
prin me- 

trebuie să 
tehnician, ne în- 

posibi-

pe 
pro-

muncii 
în anii

— Ați vrea să 
fățișați pe scurt 
litățile pe care le aveți 
pentru însușirea temei
nică a meseriei ?

a- 
sumă

mecanizator-miner

în ciclul nostru INTROSPECȚII ÎN VIAȚA TI

NERILOR MINERI am inserat o multitudine de 

aspecte din activitatea temerarilor exploratori 

ai adîncurilor din principalele bazine miniere 

ale țării. Printre problemele esențiale reținute 

— probleme de cea mai stringentă actua

litate pentru această ramură industrială — am 

insistat cu precădere asupra eforturilor ce tre

buie depuse pentru completarea forței de 

muncă acolo unde se resimte lipsa ei, pentru 

pregătirea sa cu tot discernămîntul — la ni

velul sarcinilor sporite ale actualului cincinal. 

Subliniam deseori- posibilitățile exploatărilor 

miniere pentru atragerea tinerilor spre minerit, 

condițiile pe care le pot oferi celor care do

resc să-și însușească această meserie, perspec-

O ASPIRAȚIE PENTRU ÎMPLINIREA CĂREIA 
VALEA JIULUI OFERĂ CONDIȚII GENEROASE

0 MESERIE NOUĂ, 
CU UN CONȚINUT NOU

tivele profesiunii în contextul dezvoltării dina

mice a industriei extractive. în pagina de astăzi 

ne-am propus să înfățișăm cititorului — mai în 

amănunt și mai cuprinzător — condițiile pentru 

a deveni miner-mecanizator, atît prin școala 

profesională cît și prin calificarea la locul de 

muncă — în cel mai mare bazin carbonifer al 

țării.

La poalele Strajei, pe un 
platou inundat in verdeață, 
aproape de liniștea și ozonul 
tare al înălțimilor, in vecină
tatea cetinilor cu miros de 
rășină, Școala profesională 
din Lupeni pare un castel 
romantic, o mică și autenti
că stațiune de recreiere. Im
presia aceasta te urmărește și 
mai insistent trecînd pragul 
școlii și căminelor unde cu
rățenia și eleganța — semne
le bunilor gospodari și hăr
niciei — te întîmpină pretu
tindeni. Dorința de a rămîne 
cît mai mult în acest lăcaș, 
printre tinerii săi locatari, te 
încearcă irezistibil. Pentru că 
această unitate de învățămînt 
profesional-minier este fără 
îndoială una dintre cele mai 
frumoase, mai modeme, mai 
înzestrate — cu acest profil 
— din țară. Dar dintre toate 
atributele sale, cele câteva 
sute de elevi reprezintă, fără 
îndoială, particularitatea cea 
mai distinctă, fala propriu- 
zisă a școlii. Pentru că acești 
tineri din băncile sălilor de 
cursuri, din laboratoarele per
fect înzestrate, din atelierele 
școlare sau de pe terenurile 
sportive din jur — se con
stituie în cea mai proaspătă 
generație de mineri — con
tinuatorii strălucitelor tradiții 
de muncă și învățătură ale 
generațiilor mai vechi care 
s-au perindat pe aici. Pentru 
a pătrunde însă mai profund 
în activitatea acestei școli și 
intimitatea elevilor îndrăgos
tiți de meseria pe care și-au 
ales-o, a vieții lor de fieca
re zi, a preocupărilor lor pro
fesionale, cultural-artistice, 
sportive, am legat cu ei 
un dialog apropiat, repor
terul rămînînd în postura ce
lor care, poate chiar în a- 
ceste zile, se îndreaptă spre 
Lupeni pentru a bate la por
țile acestei școli, în dorința 
de a deveni elevii ei, în do
rința de a îmbrățișa una din
tre cele mai vechi — dar 
prin conținutul ei una dintre 
cele mai noi meserii: aceea 
de miner, în expresia actua
lă, corectă — mecanizator- 
miner. Așadar...

— Ce este meseria de 
mecanizator-miner, în 
ce constau atribuțiunile 
celui care o practică ?

— închipuindu-ne că ați 
cunoscut munca minerilor 
cu ani în urmă, modul de 
extracție a cărbunelui în 
abatajele Văii Jiului iar 
acum reveniți la ' aceleași 
locuri de muncă — veți 
vedea că totul s-a schim
bat. Ciocanele și tîrnăcoa- 
pele au fost înlocuite cu 
combine, pluguri și mașini 
de havat — utilaje com
plexe, de înaltă tehnicita
te, de mare randament. E- 
forturile fizice ale mineri
lor sînt eliminate, înlocui
te cu știința stăpînirii a- 
cestor utilaje, cu pricepe
rea și atenția întreținerii 
și exploatării lor. Deci — 
conchide interlocutorul nos
tru, elevul Vaier Motorca

din anul III al școlii în 
care ne aflăm — prin me
seria de meeanizator-mi- 
ner trebuie să înțelegem 
extragerea prin metode e- 
lectro-mecanice 
lui din abataje, 
canizator-miner 
înțelegem un 
dacă vreți, un operator 
care știe să mînuiască cu 
competență, cea mai mo
dernă și mai avansată teh
nică minieră.

vorbeam. Valoarea 
prestate de noi 
II și III ca practică în pro
ducție ni se depune pe 
cecuri individuale, astfel 
că la absolvire, fiecare 
vem în buzunar o 
frumușică.

— Cînd încep înscri
erile, ce acte sînt nece
sare și care sînt crite
riile de admitere pen
tru această meserie ?

— Sălile de cursuri, ate
lierele, laboratoarele — 
continuă dialogul elevul 
Hajducsi Arpad, anul I

mecanizatori mineri — o- 
feră cele mai complete și 
mai moderne condiții de 
învățătură, avem o biblio
tecă cu 40 000 de volume, 
o vastă colecție de publi
cații de specialitate, apara
te și mijloace de experi
mentări și cercetări, adică 
cadrul cel mai optim pen
tru a deveni într-adevăr 
meseriași cu înaltă califi
care, la nivelul tehnicii din 
dotarea exploatărilor noas
tre miniere. Și mai vreau 
să adaug încă un avantaj 
deosebit : după terminarea 
școlii profesionale, în a- 
ceastă meserie noi avem

dreptul ca prin examene 
de diferență să ne înscri
em direct in anul III al 
liceului industrial minier. 
Avem, de asemenea, posi
bilitatea să urmăm liceul 
seral ori o școală de maiș
tri, adică putem urca 
cele mai înalte trepte 
fesionale.

— Am surprins 
va secvențe din timpul 
vostru liber, care ates
tă intensa activitate 
cultural-sportivă a ele
vilor. Vă rog să ne vor
biți mai pe larg de a- 
ceste aspecte.

— Bogăția condițiilor 
materiale de care dispune 
grupul nostru școlar — ne 
relatează unul dintre spor
tivii de bază ai școlii, ele
vul Iacob Gușat — ne per
mit să ne dezvoltăm și să 
ne afirmăm toate aptitu
dinile și talentele noastre. 
De altfel pe terenurile de 
fotbal, volei, handbal, bas
chet, tenis, popice, etc. ca 
și în sălile clubului nos
tru, la diversele instru
mente muzicale, s-au afir
mat și lansat un mare nu
măr de tineri. Cinemato
graful propriu al școlii, cu 
două spectacole pe săptă- 
mînă, televizoarele, jocu
rile de club, spectaco
lele formațiilor artistice, 
de dansuri, muzica u- 
șoară și populară, teatrul, 
corul etc. ca și competiții
le sportive — ne rețin în 
cea mai mare parte a 
timpului nostru liber. Așa
dar, o invitație tentantă 
pentru cei care doresc să 
ne fie la anul colegi.

Două imagini, două generații. O discuție aprinsă, relaxantă după 
ieșirea din șut.

...Atenție concentrată, cercetare pasionantă în laboratorul școlii 
înainte... de intrarea în șut.

— înscrierile au început 
și sînt în curs. Ele se în
cheie în jurul datei de 1 
iulie — precizează ingine
rul George Filip, directorul 
grupului școlar minier. Se 
pot prezenta tineri din toa
te județele țării, absolvenți 
ai școlii generale de 8 sau 
10 ani, avînd 
15 și 18 ani. 
sare : cerere 
certificat de 
școlii generale în original, 
certificatul de naștere în o- 
riginal și copie care se cer
tifică de școală, certificat 
medical eliberat de cir
cumscripția medicală la 
care candidatul este luat 
în evidență, buletin de a- 
naliza sîngelui efectuat cu 
cel mult trei săptămîni îna. 
intea înscrierii, rezultatul 
examenului 
pulmonar 
mult trei 
scrierii, 
faptul că 
cest an 
mai supun examenului de 
admitere teoretic ci doar 
unor teste psiho-tehnice 
care urmăresc aptitudinile 
lor profesionale.

vîrsta între 
Actele nece- 
de înscriere, 
absolvire a

radiologie
efectuat cu cel 
luni înaintea în- 
Important este 
îneepînd din a- 

candidații nu se

— Deși sînt evidente 
de la prima vedere — 
vă rugăm să ne înfăți
șați în cîteva cuvinte 
condițiile care vi se ofe
ră aici pe timpul șco
larizării.

— In primul rînd — 
subliniază elevul Ilie Fă
gaș, anul II — trebuie să 
știți că pe noi, elevii, pe 
părinții noștri, nu ne cos
tă învățătura, viața în 
școală, absolut nici un 
ban ; de la pasta și periuța 
de dinți pînăla îmbrăcă
mintea completă, de la cre
ion pînă la manualele de 
specialitate — totul ni se 
oferă gratuit. Mesele, caza
rea, întreținerea, în gene
ral, sînt excepționale, ele 
corespund celor mai exi
gente pretenții. în vacanțe, 
cheltuielile de deplasare la 
domiciliu sînt suportate de
școală. Toți elevii sînt bur
sieri. Cei care nu locuiesc 
în internat primesc bursa, 
în valoare de 300 lei lunar, 
în mînă, plus toate cele
lalte gratuități de care

...Aproape de ozonul 
munților, la poalele Stra
jei, noile locuințe ale mi
nerilor din Vulcan.

...După eforturile din 
sălile de cursuri, din ate
liere, laboratoare sau de 
pe terenurile sportive, 
cantina școlii devine deo
sebit de ospitalieră. Și nu 
numai prin gustul meselor, 
dar și prin eleganța și 
strălucirea sa, prin calita
tea serviciului prestat.

CURSURILE DE CALIFICARE 
LA LOCUL DE MUNCĂ, 
altă formă de pregătire 
pe care o puteți urma

La posibilele dumneavoastră întrebări 
pe această temă răspunde detaliat tova
rășul I. Karpinecz — directorul cu pro
bleme de personal și învățămînt în Cen
trala cărbunelui Petroșani.

— Cine și unde se poate adresa 
pentru angajare ?

— Centrala cărbunelui Petroșani-Valea 
Jiului — cu sediul în Petroșani, str. 23 
August nr. 2, angajează imediat bărbați 
necalificați pentru lucrări în subteran, în 
vîrstă de la 18 la 45 de ani. Doritorii se 
pot adresa fie oficiilor forțelor de muncă 
județene sau municipale, pe raza cărora 
domiciliază, fie direct la sediile exploată
rilor miniere. Celor care vin cu reparti
ție prin oficiile forțelor de muncă li se 
restituie integral cheltuielile de transport.

— Care este cîștigul ce se reali
zează in prima perioadă după an
gajare ?

— în primele 10 zile după angajare, 
noii veniți sînt supuși unei instruiri pro
fesionale și de tehnica securității muncii 
— perioadă în care sînt plătiți cu 56 lei 
pe 8 ore. Urmează apoi a doua perioadă 
de instruire — de data aceasta în subte
ran, cînd salariul crește la 63 lei pe 8 
ore. După acomodarea în subteran se lu
crează în acord la grupe cu un salariu de 
bază de 69 lei pe 8 ore deci 1 760 lei pe 
lună, la care se adaugă sporul realizat 
prin depășirea normei.

— Cînd se pot înscrie noii anga
jați la cursurile de calificare și care 
este salarizarea în acest interval de 
timp ?

— Participarea la cursurile de califica-

re se acceptă după trei luni lucrate. Ele 
durează un an — la forma fără scoate
re din producție sau trei-patru luni cu 
scoaterea din producție. Pentru cei care 
urmează prima formă se acordă salariul 
realizat în producție iar pentru cei cu
prinși în a doua formă — media cîștigu- 
lui pe ultimele trei luni. După absolvire 
se acordă certificatul de muncitor califi
cat în meseria de miner III, cu un salariu 
tarifar de 76 lei pe 8 ore, adică 1937 lei 
lunar, plus sporul pentru depășirea sarcini
lor planificate. Există apoi posibilitatea ri
dicării în continuare a calificării ajungîn- 
du-se la un salariu tarifar de 98 lei pe 8 ore 
(2 500 lei lunar) la care se adaugă, de ase
menea, sporul rezultat din depășirea nor
mei.

— Cum rezolvă Centrala cărbu
nelui Petroșani cazarea și celelalte 
condiții sociale pentru angajați! 
săi ?

— Ca urmare a uriașelor investiții ale 
statului, Valea Jiului dispune de optime 
condiții de viață pentru mineri. Nefami- 
liștilor li se oferă cazarea în căminele 
muncitorești confortabile — 2—4 persoa
ne într-o cameră contra cost (70—90 lei 
pe lună) — iar pentru familiștii care do
resc să se stabilească în orașele bazinu
lui minier se asigură apartamente cu gra
tuitate de chirie și încălzire și o reduce
re cu 50 la sută a valorii consumului de 
curent electric. Masa salariaților se asi
gură la cantinele exploatărilor — deosebit 
de apreciate de mineri — la un preț de 
13 lei pentru trei mese pe zi. De aseme
nea, se acordă echipamentul de protecție 
gratuit, iar cel de uzură cu o reducere 
de 50 la sută.

— Ce condiții de distracție și re- 
creere oferă Valea Jiului locuitori
lor săi ?

— în paralel cu dezvoltarea producției 
de cărbune s-au dezvoltat, într-o impre
sionantă dinamică, dimensiunile social- 
culturale ale acestui mare bazin minier al 
țării. Alături de zecile de mii de aparta
mente construite în ultimii ani, în Valea 
Jiului există o rețea de învățămînt com
pletă, de la învățămîntul preșcolar la cel 
universitar unde fiii minerilor se desăvîr- 
șesc profesional și uman. Această rețea 
cuprinde 43 de unități școlare din care 
5 licee cu diverse profiluri, 31 grădinițe, 
o școală de muzică și artă plastică, o 
școală populară de artă și o școală spor
tivă. Toate orașele bazinului dispun de 
cluburi, case de cultură, cinematografe, 
un teatru în Petroșani, de baze sportive 
și locuri de agrement.

ROMULUS LAL

înlesnirile, avantajele profesiunii de miner 
în Valea Jiului ? Bateți la porțile sale ! Vefî fi primit cu brafele deschise

Doriți, deci, sâ beneficiați de condițiile,



C. Mănescu și-a încheiat 

vizita in Grecia
Ieri, s-au încheiat convorbi

rile greco-române prilejuite de 
vizita oficială întreprinsă la A- 
tena, la invitația guvernului 
grec, de ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu.

In cursul dimineții, ministrul 
român a avut o nouă întrevede
re cu primul ministru și minis
trul afacerilor externe al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos. 
Această întrevedere a fost pre
cedată de convorbiri între mi
nistrul afacerilor externe al 
României și subsecretarul de 
stat la Ministerul grec al Afa
cerilor Externe, Ch. Xantho- 
poulos-Palamas.

La încheierea convorbirilor, a 
fost adoptat un comunicat care 
va fi dat publicității.

La prînz, ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu 
Mănescu, și soția, au oferit un 
dejun în onoarea primului mi
nistru și ministru al afacerilor 
externe al Greciei, Gheorghios 
Papadopoulos.

Din partea greacă au partici
pat Stylianos Pattakos, vice- 
premier, N. Makarezos, minis
tru al coordonării economice, L. 
Patras, ministru fără portofoliu, 
A. Androutsopoulos, ministrul 
finanțelor, S. Zappas, ministrul 
comerțului, I. Papaviahopoulos, 
ministrul agriculturii, O. An- 
ghelis, șeful Forțelor Armate, 
J. Cambiotis, ambasadorul Gre
ciei la București.

In toasturile rostite la dejun, 
ministrul afacerilor externe al
României și primul ministru al 
Greciei au subliniat utilitatea

Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la 
lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, a 
părăsit luni Ulan Batorul 
plecînd spre patrie.

La aeroport, delegația a 
fost condusă de Țagandamin 
Dughersuren, membru al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., Damdinja- 
vin Maidar, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ai 
R. P. Mongole, B. Lhamsu- 
ren, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M.

Unitatea africană a reve
nit in actualitate. Dar, de 
astă dată, discursurile pe 
această temă au abandonat 
idilismul. Popoarele Africii 
constată că unitatea lor nu 
se mai poate clădi doar pe 
amintirea experiențelor co
mune ale trecutului de asu
prire colonialistă și pe exis
tența unor probleme mai 
mult sau mai puțin asemă
nătoare ce decurg din actua
lul stadiu de dezvoltare 
(sau mai exact — subdez
voltare) economică. Puse în 
fața unor opțiuni politice 
fundamentale, statele Africii 
nu mai pot ocoli dezacor
durile. Pe acest teren — al 
orientărilor politice — au 
apărut diferențieri pe care 
frazele frumoase despre uni
tate. rostite cu aceeași 
frecvență ca și odinioară, 
nu reușesc să le ascundă. Ac
tuala sesiune a Organizației 
Unității Africane se remar
că prin două aspecte : 
schimbarea sediului inițial al 
conferinței și absențele inre-

DILEMELE
AFRICII

gistrate. Fusese vorba, mai 
intîi, ca această importantă 
reuniune să aibă Ioc la Kam
pala, capitala Ugandei. Răs
turnarea produsă în Uganda 
a lăsat, totuși, urme. Mai 
multe guverne refuză să re
cunoască noile autorități ce 
au preluat puterea printr-un 
act de forță. Aceste guverne 
au amenințat cu boicotarea 
unei reuniuni O.U.A. desfă
șurată în Uganda. S-a ținut 
seama de aceste presiuni și 
conferința a fost mutată Ia 
Addis Abeba. Au apărut, a- 
tunci, alte nemulțumiri : ale 
unor guverne care nu înțeleg 
(sau nu vor să ia in conside
rare) rațiunea schimbării lo
cului întîlnirii africane la 
nivel înalt. Și, consecință lo
gică a acestor nemulțumiri, 
la Addis Abeba în sala con
ferinței se vor găsi destule 
scaune goale...

Dar problemele sînt cu 
mult mai complexe. Atitudi
nea față de noii deținători ai 
puterii din Uganda este mi
noră in raport cu contro
versa declanșată de propune
rea privind stabilirea unui 
dialog cu Pretoria. Respin
gerea apartheidului, condam
narea practicilor rasismului, 
reprezentau poziții comune 
ale statelor africane. Cu 
o unanimitate remarcabi
lă, ele înfierau sistemul de 
brutale discriminări introdus 
de minoritatea albă din Re
publica Sud-Africană. Pentru 
Africa neagră, orice concilie
re cu promotorii rasismului 
părea de neconceput. De alt
fel. și cei 13 000 000 negri din 
Republica Sud-Africană și-au 
afirmat decizia fermă de a 
se opune prin totalitatea 
mijloacelor unei asupriri 
ce încalcă legalitatea inter
națională, normele generale 
de comportament uman. In 
unele state africane s-a pro
dus, însă, o evoluție care a 
ajuns pină la punctul în care 
dialogul cu Vorster este in- 

convorbirilor purtate, faptul că 
au dus la o mai bună cunoaș
tere reciprocă în scopul promo
vării pe mai departe a rapor
turilor eleno-române, în folosul 
celor două popoare și al întă
ririi prieteniei și cooperării în 
Balcani și în Europa.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în cursul zilei de luni, mi
nistrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, în
soțit de ambasadorul țării noas
tre la Atena, Francisc Păcuraru, 
a făcut o vizită protocolară re
gentului Greciei, general Gheor
ghios Zoitakis. Convorbirea care 
a avut loc cu acest prilej s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Luni după-amiază, ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, împreună cu 
soția, a părăsit Atena plecînd în
tr-o vizită oficială în Canada.

ORIENTUL APROPIAT
• Parlamentul R. A. U. a aprobat Tratatul 

sovieto-egiptean • Incident la Bab El Mandeb
CAIRO — Agenția M.E.N. a- 

nunță că Adunarea Poporului 
(Parlamentul) a aprobat trata
tul de prietenie și colaborare 
încheiat între R.A.U. și U.R.S.S.

După cum se știe, Tratatul a 
fost semnat la 27 mai de către 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Nikolai 
Podgornîi și președintele R.A.U., 
Anwar Sadat.

TEL AVIV. — Compania 
maritimă israeliană „El Yam" a 
anunțat că o navă civilă ne
identificată a deschis focul, la 
■11 iunie, împotriva petrolierului 
liberian „Coral Sea“, care trans
porta petrol iranian spre portul 
Eilath. Incidentul a survenit în 

puteri și, ca 
ar trebui să 

in acțiuni

dicat drept unică formulă 
posibilă. Președintele Coas
tei de Fildeș, Houphoueț- 
Boigny, a încercat să justifi
ce această idee. Discursul său 
de cinci ore în fața unui au
ditoriu gazetăresc internațio
nal a avut drept punct de 
pornire afirmația că lupta 
împotriva apartheidului ar 
putea genera o confruntare 
între marile 
atare, Africa 
evite angajarea 
violente. Houphouet-Boigny 
a pledat pentru contacte cu 
regimul de la Pretoria, ceea 
ce ar putea să modifice a- 
titudinea acestuia față de 
băștinașii de culoare. Unii au 
încercat să descifreze mo
bilările inițiativei, alții au 
criticat-o cu vehemență. 
Acești critici au obținut, 
de altfel, un argument con
vingător grație lui... Vorster. 
Premierul sud-african a a- 
firmat că orice este negocia
bil, în afară de... apartheid. 
In aceste împrejurări, recon
cilierea propusă de Houp

houet-Boigny nu riscă să 
devină pur și simplu o ac
ceptare a apartheidului, o 
legalizare a discriminării ra
siale ? Există o categorie de 
oameni politici de pe conti
nent, care speră într-o „îm- 
blînzire" a apartheidului, da
torită unor rațiuni economi
ce : uzinele moderne ale al
bilor vor avea nevoie de 
mina de lucru calificată 
neagră, ceea ce va duce Ia 
o ameliorare a standardului 
de viață al populației de cu
loare. Speranțele acestea, 
sînt, însă, clădite pe terenul 
fragil al iluziilor. Vorster se 
gîndește să adune pe negri 
în cîteva „rezervații" pe care 
să le proclame „state inde
pendente". Celor 13 000 000 
negri ar urma să le revină... 
13 la sută din teritoriul sud- 
african. Iar povestea cu „in
dependența" nu este luată 
de nimeni in serios. Cum ar 
putea să supraviețuiască a- 
eeste „rezervații" fără resur
se și fără legături cu lumea 
exterioară ? Printr-o coinci
dență ce nu aparține hazar
dului, ministrul de război al 
Pretoriei, Botha, s-a depla
sat pe malurile Tamisei, 
pentru a trata cumpărarea 
de armament. După elicopte
re, ar fi vorba de fregate 
și de diverse arme moder
ne. Londra pare decisă să 
scoată pe Vorster din izola
rea diplomatică.

Africa se găsește confrun
tată cu dificile probleme. La 
Addis Abeba nu se pierde, 
totuși, optimismul. Secretarul 
general al O.U.A., Diallo 
Telli, vorbea de „anumite 
greutăți, din care nu pu
tem face un mister" dar a- 
dăuga că „datorită eforturi
lor conducătorilor țărilor a- 
fricane și voinței popoarelor 
Africii, am fost și sintem în 
stare să le depășim".

M. RAMURA

Delegația M.A.N. 
la Bonn

Luni la prînz, delegația 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., a sosit în capitala 
R. F. a Germaniei. Pe aero
portul Bonn-Koln, deputății 
români au fost întîmpinați 
de Kai-Uwe von Hassel, pre
ședintele Bundestagului. Erau 
prezenți Constantin Oancea, 
ambasadorul României în 
R. F. a Germaniei, și membri 
ai ambasadei. în scurte alo
cuțiuni rostite la aeroport. 
Kai-Uwe von Hassel și Ștefan 
Voitec și-au exprimat con
vingerea că această vizită va 
contribui la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

Seara, tovarășul Ștefan 
Voitec, cu soția, ceilalți mem
bri ai delegației Marii Adu
nări Naționale au asistat la 
spectacolul cu opera „Puterea 
destinului'* de Giuseppe 
Verdi.

momentul în care vasul trecea 
prin strimtoarea Bab El Man
deb, îndreptîndu-se spre Marea 
Roșie. Deși petrolierul a fost a- 
variat, nu s-a înregistrat nici o 
victimă în rîndul echipajului, 
nava puțind să-și continue dru
mul spre portul de destinație.

BEIRUT. — Agenția France 
Presse transmite un comunicat 
dat publicității la Beirut de or
ganizația „Frontul Popular pen
tru Eliberarea Palestinei" 
(F.P.E.P.), în care se spune că 
„un grup de comando cu sediul 
la Akaba (Iordania) a întreprins 
această operațiune". Comuni
catul adaugă că grupul de co
mando al F.P.E.P. a lansat cinci 
rachete împotriva petrolierului 
„Coral Sea“, provocînd incendi
erea acestuia.

DAMASC. — Ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, 
Pierre Harmel, a sosit dumini
că. la Damasc într-o vizită ofi
ciala. Șeful diplomației belgiene 
a avut întrevederi cu președin
tele Hafez Assad, cu primul mi
nistru, Abdel Rahman Khley- 
fawi, și cu vicepremiierul și 
ministru al afacerilor externe al 
Siriei. Abdel Halii Khaddam.

In cadrul unei conferințe de 
presă, Pierre Harmel a declarat 
că misiunea sa este de a cu
noaște punctele de vedere ale 
țărilor arabe vizitate în cursul 
actualului turneu — Libanul, 
Siria și R.A.U. Țările Pieței co
mune — a subliniat ministrul de 
externe belgian — nu au inten
ția să elaboreze un plan pro
priu de pace, ci numai să spri
jine misiunea încredințată me
diatorului O.N.U., Gunnar Jar
ring, în vederea ajungerii la o 
reglementare pașnică a conflic
tului în Orientul Apropiat. 
Pierre Harmel a afirmat, tot
odată. că intenționează să facă 
o vizită în Israel la sfirșitul 
lunii iulie într-o misiune de in
formare.

Evoluția 
lui „Saliut"

Echipajul stației științifice 
orbitale „Saliut" continuă să 
execute programul de cerce
tări și experimente stabilit, 
informează de la Centrul de 
dirijare a zborului corespon
dentul special al agenției 
T.A.S.S. Luni, cosmonauții 
sovietici au efectuat expe
rimente legate ae punerea 
la punct a sistemului auto
nom de navigație. Inginerul 
de bord Vladislav Volkov și 
inginerul experimentator 
Viktor Pațaev au făcut mă
surători de navigație și cu 
ajutorul mașinii de calcul 
de la bord au determinat, pe 
baza rezultatelor măsurăto
rilor, parametrii orbitei lui 
„Saliut".
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• DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, condusă 
de' tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., care se află 
în Austria la invitația C.C. al 
Partidului Comunist din Austria, 
a vizitat duminică obiective so- 
cial-culturale din Salzburg și 
s-a intilnit cu activiști ai orga
nizației P.C.A. din landul Sal
zburg. In continuare, delegația 
P.C.R. s-a oprit la Leoben, 
vechi centru metalurgic al Au
striei.
• MIHNEA GHEORGHIU, 

prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
care se află în Cuba la invita
ția Institutului cubanez pentru 
prietenie între popoare (I.C.A.P.), 
a vizitat diferite instituții de artă 
și cultură, obiective social-econo- 
mice din capitală și provincie.

• ȘAPTE PERSOANE implica
te în asasinarea fostului vice
președinte chilian, Edmundo Pe
rez Zucovlc. au fost arestate du
minică. anunță un comunicat a) 
Ministerului chilian de Interne. 
Comunicatul confirmă, pe de altă 
parte, că Ronald Rivera, prezum
tivul asasin, a fost ucis în urma 
unul schimb de focuri cu for
țele de ordine, în locuința unde 
se ascundea. Împreună cu Ro
nald Rivera se afla și fratele său, 
Arturo, care s-a sinucis în mo
mentul sosirii poliției.

• CANCELARUL VEST-GER- 
MAN, Willy Brandt, a sosit du-

A

întrevedere I. Banc-M. Bibicici
Tovarășul Iosif Banc, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
a fost primit luni dimineața de 
președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mitia 
Ribicici. La primire — care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, deosebit de cordială — au 
participat Milenko Boianici, pre
ședintele Vecei Executive a R.S. 
Serbia, și Vasile Șandru, amba
sadorul român la Belgrad.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cursul căreia au 
fost relevate rezultatele fruc
tuoase ale vizitei făcute în Iugo
slavia de vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al României,- 
exprimîndu-se satisfacția în le
gătură cu evoluția pozitivă, as
cendentă a relațiilor de colabo
rare ale Republicii Socialiste 
România cu Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia și. în acest 
cadru, cu Republica Socialistă 
Serbia.

A fost evidențiată de ambele 
părți preocuparea de a lărgi și 
adinei, în forme diverse, colabo
rarea și cooperarea româno-iugo- 
slavă. Au fost examinate unele

ȘOMAJUL
LICENȚIAȚILOR

• in Brazilia, din 28 000 de absolvenți,

10 500 nu pot exercita profesiunea 

pentru care s-au pregătit

Ziaristul brazilian Arthur Aymore de la influentul cotidian 
JORNAL DO BRASIL trage un semnal de alarmă : absolvenții 
universităților din cea mai mare și mai populată țară a conti
nentului sud-american nu reușesc să găsească de lucru în eco
nomia națională. După părerea lui Aymore această situație este 
„una din problemele cele mai dificile cu care e confruntată azi 
Brazilia".

Potrivit datelor publicate la Rio de Janeiro, din cei 258 000 
studenți înmatriculați în universitățile braziliene, 28000 și-au luat 
diplomele de absolvenți la sfîrșitul anului universitar precedent. 
Dintre aceștia, 10 500 nu au putut să-și exercite profesiunea pen
tru care s-au pregătit. Anul acesta situația se anunță și mai 
grea pentru noua promoție de absolvenți : surse universitare ci
tate de JORNAL DO BRASIL estimează că „mai bine de jumă
tate din noua promoție de licențiați nu-și va găsi de lucru într-o 
perspectivă imediată". Piața muncii în toate sectoarele de ac
tivitate — observă ziarul amintit — „devine tot mai rigidă. A- 
ceasta provoacă șomaj crescînd în rîndurile mîinii de lucru spe
cializate, întrucît economia nu are posibilitatea să absoarbă 
decît o parte a tinerilor formați în universități".

Ministerul brazilian al planificării stabilise în urmă cu cițiva 
ani un program de dezvoltare în domeniul învățămîntului uni
versitar. Programul prevedea pregătirea unui număr sporit de 
cadre cu studii superioare, îndeosebi ingineri constructori și in
dustriali, arhitecți, agronomi, medici, biochimiști, specialiști îrt 
administrație. S-a asistat, însă, la un fenomen dureros. Tn baza 
datelor devenite cunoscute, în anul 1969 pe măsură ce a cres
cut numărul studenților înmatriculați, au scăzut în mod pro
porțional angajările de personal cu studii superioare. Astfel, în 
industria chimică, din cei 93 de absolvenți din promoția 1969 a 
facultăților de chimie numai 39 au reușit să-și găsească servi
ciu în ramura respectivă. Tn același an din cei 3 704 absolvenți 
ai facultăților de inginerie numai 2 000 au putut să-și exercite 
profesiunea pentru care s-au pregătit iar din cei peste 3 900 ti
neri absolvenți ai facultăților administrative numai circa 1 800 
s-au putut dedica meseriei pentru care s-au pregătit. Comentînd 
această stare de lucruri, specialiștii sînt de părere că ea se 
datorează indicelui încă scăzut al expansiunii industriale în 
Brazilia. Este o situație ăe care autoritățile braziliene sînt con
știente. Dificultățile acestea, consecințele unei _ îndelungate 
stări de subdezvoltare nu sînt, însă, ușor de depășit.

P. NICOARA

Mesajul premierului
Ciu En-lai

Agenția CHINA NOUĂ infor
mează că Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a adresat un mesaj lui 
Moamer El Gedafi, președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, cu ocazia 
primei aniversări a evacuării 
fostei baze militare americane 
Wheelus. Mesajul se referă la 
declarația președintelui Gedafi 
prin care Republica Arabă Libia 
recunoaște Republica Populară 
Chineză și condamnă Statele 
Unite pentru opoziția lor față de 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la Națiunile 

minică în Statele Unitei El ur
mează să aibă la Washington 
întrevederi cu președintele Ri
chard Nixon, cu membri ai con
gresului S.U.A., precum și cu 
alte persoane oficiale.

.SCURT.

e DUMINICĂ SEARA, la 
Dfisselflorf s-a închis expoziția 
„România se prezintă", organiza
tă în capitala landului Renania 
de nord-Westfalia între 4 și 13 
iunie. Zeci de mii de persoane 
au vizitat standurile expoziției. 
Printre vizitatori s-au aflat perso
nalități marcante ale vieții pu
blice vest-germasie.

• O EXPLOZIE PRODUSA In
tr-o clădire din Londonderry 
unde sînt cazați polițiști a mar

modalități și posibilități concre
te, reciproc avantajoase, de pro
movare continuă a relațiilor de 
colaborare dintre România și 
Iugoslavia.

Președintele Consiliului Națio
nal pentru știință și tehnologie 
al Republicii Socialiste România, 
ing. Gheorghe Cioară, și-a înche
iat luni vizita oficială în R. F. 
a Germaniei, efectuată la invita
ția ministrului federal pentru 
problemele educației și științei, 
Hans Leussink.

In cadrul unei convorbiri avu
te cu corespondentul Aserpres la 
Bonn, președintele Consiliului 
pentru știință și tehnologie a 
subliniat că în timpul vizitei au 
fost analizate atît cu conducerea 
Ministerului Federal pentru pro
blemele Educației șl Științei, cit 
și cu conducerea unor mari fir
me industriale, posibilitățile de 
lărgire și diversificare a colabo
rării în domeniul științei și teh
nicii dintre România și R. F. a 
Germaniei. S-a căzut de acord 
asupra unor ample investigații în 
vederea depistării acelor sectoare 
de interes pentru ambele părți 
care să ducă la efectuarea de 
cercetări în comun și să pună 
bazele unei viitoare cooperări in
dustriale.

Unite. In numele guvernului și 
poporului chinez, premierul Ciu 
En-lai a exprimat mulțumiri 
cordiale pentru aceasta.

„Guvernul chinez, subliniază 
mesajul, s-a pronunțat consec
vent pentru stabilirea și dezvol
tarea unor relații de prietenie 
și cooperare cu țările afro-asia- 
tice, în conformitate cu cele 
cinci principii ale coexistenței 
pașnice. Guvernul chinez do
rește să poarte discuții cu pri
vire la stabilirea de relații di
plomatice între China și Libia, 
la o dată apropiată".

cat în zorii zilei de luni sfîr- 
șitul unui week-end dominat de 
numeroase incidente în Irlanda 
de nord.

• INTRE 9 ȘI 11 IUNIE, labo
ratorul selenar autopropulsat 
„Lunohod-l" a continuat să se 
deplaseze pe suprafața Lunii în 
direcția nord-est, parcurgînd în 
acest timp 709 m.

• STAREA VREMII SE AME
LIOREAZĂ PE ÎNTREG TERI
TORIUL CEHOSLOVACIEI. Ploi
le au încetat în cea mal mare 
parte a țării, iar cota principa
lelor cursuri de apă a scăzut sau 
se menține sub nivelul de Inun
dație. In regiunile ale căror te
renuri agricole au avut de sufe
rit de pe urma ploilor căzute în 
ultimele trei zile se lucrează ne
întrerupt la evacuarea apelor.

• PRIMUL MINISTRU BRITA
NIC Edward Heath, a convocat 
pentru astăzi o reuniune de ur
gență a cabinetului său, în 
scopul examinării posibilităților 
evitării falimentului unora din 
cele mal mari șantiere navale 
din țară — „Upper Clyde Ship
builders" din Glasgow. Compania 
scoțiană a anunțat că, fără un 
ajutor de 5 milioane lire ster
line din partea guvernului, ea va 
fl nevoită să se declare în sta
re de lichidare.

D
upă numai cinci» 
șase zile de la 
sosirea în R. D. 
Vietnam, mă des
coperisem stăpî- 
nit de o obsesie : 

thay-ii. Atîta mi se vorbise 
despre această populație de 
munteni ai Indochinei, des
pre pitorescul teritoriilor 
unde-și duc viața, despre arta 
și obiceiurile lor, incit mă 
surprindeam trăgind zilnic 
încă o linie — semn al ne
răbdării — sub punctul : 
„Vizită în districtul Mai 
Thau" (adică la thay), punct 
înscris de către amabilele 
gazde de la Comitetul vietna
mez pentru relații culturale 
cu străinătatea in bogatul 
meu program de vizitare, 
dactilografiat într-o româ
nească cit se poate de co
rectă. Așadar, thay-ii ! încă 
din prima dimineață, in 
treme ce vizitam impresio
nanta Expoziție jubiliară din 
Hanoi, difuzoarele au inceput 
să răspindească Ia un mo
ment dat o melodie mai aspră, 
mai net ritmată, deosebită 
clar de cele transmise pină 
atunci. Imediat, translatorul 
— cel pe care l-am numit in 
niște însemnări anterioare 
înțeleptul Quang — s-a oprit 
ca vrăjit să asculte și m-a 
pus la curent : „Este o melo
die din folclorul thay-ilor. Un 
fel de imn al vinătorilor de 
tigri". La fel, două zile mai 
tîrziu, la Vinh, pe tărîmul 
pescarilor și al țesătoarelor 
de borangic, in vreme ce ne 
răcoream cu ceai fierbinte 
sub un șopron de pe malul 
Fluviului Roșu, grațioasa to
varășă Ai Lam avea să 
rămină deodată cu ceașca 
la buze, ascultind dialogul 
unor bărbați voinici care-și 
fumau țigara nu departe de 
noi, așteptînd liniștiți, în plin 
soare, bacul. „Sînt niște 
thay, mi-a șoptit ea, vorbesc 
in dialectul specific Munților 
Lungi : o vorbire mai ener
gică decit cca din alte zone, 
mai tranșantă. Cei doi au ve
nit aici în delegație. Vor să 
cumpere plase de pescuit 
pentru comuna lor"...

Munții Lungi, vînătorii de 
tigri, folclor insolit, vorbire 
tranșantă, pescari de munte... 
Nerăbdarea reporterului era 
cit se poate de firească, iar 
imaginația lui prefigura în- 
tilniri cu oameni fabuloși. 
Văzusem în magazinele dc 
artizanat din capitală pipele 
cu filtru de apă ale thay-ilor, 
tăiate in bambus și semănind, 
pe trepiedele lor subțiri, cu 
niște branduri gata de tra
gere. Văzusem, la Muzeul de 
Istorie, o arbaletă delicată, 
cu săgeți flexibile, scurte, a- 
dunate într-o cucură lungă 
numai cit o palmă de 
bărbat. Văzusem, la ex
poziția de pictură, in
tr-un tablou, un grup de 
femei îmbrăcate în costume 
colorate puternic (lucru rar în 
Vietnam), sub care scria : 
„Femeie din ținutul thay- 
ilor". Mă intilniscm într-una 
din seri, în răcoarea vibra
tilă a refectoriului de la ho
telul „Reunificarea" din Ha
noi, cu efervescentul pictor 
Mai Van. Hien (un artist de 
mare renume, care ne-a vi
zitat țara și ne cunoaște 
bine mișcarea plastică), și ei 
îmi povestise, printre altele, 
cum a luptat alături de arca
șii thay împotriva colonialiș
tilor. „Fiecare thay, îmi spu
sese pictorul, este un adevă
rat Wilhelm Tell vietnamez. 
Oamenii aceștia au un ase
menea antrenament și arba
letele lor sînt atît de perfect 
construite — incit nimeresc 
o țintă cit un ban de Ia 
50—60 de metri. Iată un 
exemplu : în timpul ambusca
delor, cînd arcașilor urcați 
în copaci li se terminau să
gețile. la un semn dinainte 
stabilit cei de jos îi aprovi
zionau țintind din ascunză
tori cu arbaletele, în... ceafa 
tovarășilor lor. Cum thay-ii 
poartă niște cocuri mari cit 
pumnul, fiecare luptător se 
vedea astfel, în numai cîteva 
clipe, aprovizionat «pe calea 
aerului» cu încă 15—20 de să
geți. Pe care le expediau spre 
inamic. Dar ca să-ți dai sea
ma și mai bine de perfor
manțele lor, trebuie să-ți 
spun că thay-ii obișnuiesc 
să-și înmoaie săgețile în seva 
arborelui Co Nong. Este un 
venin atît de puternic incit, 
se spune, săgețile înmuiate în 
el nu pot fi ținute în încă
perile în care se află copii 
nou-născuți : i-ar ucide..."

P
rea frumoasa Eo

Thi Sin are super
ba vîrstă de... 15 
zile. Doarme dulce 
in micul leagăn 
agățat de tavan 

cu subțiri fibre vegetale — 
iar eu mă surprind cu pri
virea pe pereții de bambus 
dacă nu cumva a fost uitată 
în încăpere vreo cucură cu 
săgeți înmuiate în seva gro
zavului arbore Co Nong. 
Bineînțeles că n-a fost uita
tă... în schimb, pereții gra
țioasei și răcoroasei construc
ții sînt tapetați de sus pină 
jos — într-o dispunere vă
dind bun gust coloristic și 
compozițional — cu tăieturi 
din reviste ilustrate și din 
prospecte turistice, cu foto
grafii din marile calendare 
ale unor companii aviatice, 
cu diplome de merit emise 
de guvern sau forurile dis
trictuale, cu multe, multe 
peisaje din toate țările so
cialiste. De pildă, o imagine 
a plajei de la Balaton stă, 
fără vreun complex al abera
ției geografice, alături de o 
frumoasă perspectivă urba
nistică a Phenianului; mo
numentul lui Vucetici, de la 
Volgograd, își etalează un 
detaliu albastru alături de 
prim-pianul auriu al unor 
fete-secerătoare din Bulga
ria : un călușar român („Rou- 
manie d’aujourd’hui", am 
mai spus-o în însemnări an
terioare. are mulți cititori în 
R.D. Vietnam) își expune 
saltul acrobatic alături de 
goana poetică a unor cai din 
marea cîmpie mongolă ; arhi
tectura „Pragăi de aur" stă 

alături de panorama luxu
riantă a unei jungle de lingă 
știuta paralelă indochineză, 
iar marea florală a unei săr
bători din piața Thien An 
Men strălucește alături de 
tabloul în care o brigadă de 
adolescenți cubanezi minuiesc 
machetele pe unul dintre 
fronturile Zafrei. într-un 
colț, pe un spațiu liber. Ho 
Și Min surizind tinerește iar 
dedesubt un text în vietna
meză transcriind, mi se spune, 
primele versuri din cunoscu
tul poem despre „Sandalele 
unchiului Ho", incălțăminte 
simbolică cu care, potrivit 
gindului generos al acestui 
mare om politic, conducător 
de stat și poet, merită să stră
bați drumurile spre libertate 
și independență, spre pace și 
înțelegere, oricit de anevoioa
se ar fi ele, oricîtă strădanie 
și răbdare, oricîte jertfe ți-ar 
cere.

...Așadar, astfel arată, azi, 
un interior de casă a thay- 
ilor. Ca să-nțelegeți mai bine 
semnificația expoziției ad-hoc 
despre care vă vorbeam mai 
sus, n-ar fi poate lipsit de 
interes să încercăm, în două- 
trei linii, o schiță monogra
fică a acestei populații, sau 
ceea ce s-ar putea numi : 
„Thay-ii la scara istoriei".

ntîmpiător, aici,

I
în mărunta așe
zare Thieng Thau 
— la care am 
ajuns după un 
spectaculos urcuș, 

cu jeepul, pe un drum care 
parcă se duce-n nori, și apoi 
după o coborîre abruptă spre 
o gură de rai unde ferigile fa
buloase cresc alături de bana
nieri și stejari și unde de par
brizul mașinii se izbesc fluturi 
mari cit vrabia —, întîmplă- 
tor, spun, aici, prima lecție 
despre urcușul acestei popu- 

ARCAȘII DIN 
MUNȚII LUNGI
însemnări $ din R. D. Vietnam .
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lății pe scara istoriei mi-a 
oferit-o însăși... scara pe 
care-am urcat ca să pătrund 
in Încăperea unde-și dormea 
dulcele somn prea frumoasa 
Lo Thi Sin. O scară simplă, 
de lemn, tăiată sever în zece 
trepte bine fasonate și aproa
pe negre, ca niște plăci de 
marmură lustruită. O scară 
nespectaculoasă, dar răcoroa
să sub călcătura tălpii goale 
(în casele thay-ilor nu se cade 
să intri încălțat) și consti- 
tuindu-se, după cum aveam 
să aflu, pentru stăpînii aces
tei case (și nu numai ai a- 
cesteia), ca o emblemă a 
timpului nou, socialist... „A- 
ceasta, îmi spune Lo Van 
Nau, tatăl micuței Lo Thi Sin 
și a încă patru thay de-o 
șchioapă, președinte al Coo
perativei agricole din Thieng 
Thau, aceasta este „Scara 
mandarinilor". Se construieș
te din lemn de Ihim (prețio
sul arbore de fier) iar for
matul. dimensiunile și numă
rul treptelor este același, 
pretutindeni și din totdea
una. Numai că, în trecut, a- 
semenea scări n-aveau drep
tul să-și construiască decît 
mandarinii, stăpinii de pă- 
mînturi și păduri, de oameni. 
Scara de Lim indica o locuință 
aristocratică, iar dacă un om 
de rînd ar fi-ndrăznit să-și 
facă o asemenea scară, plătea 
cu viața... De aceea, azi, în 
satul nostru — ca în toate 
așezările thay-ilor — veți 
vedea, la fiecare casă, o ase
menea scară. E un semn al 
mîndriei celor mulți de a se 
ști stăpîni pe ei înșiși și pe 
tot ce îi înconjoară, demni 
de privilegii, de altfel firești, 
dar care le-au fost refuzate 
de veacuri".

Ce seimne putem incrusta, 
deci, simbolic, pe lemnul dur 
al acestei scări a devenirii 
thay-ilor în anii socialismu
lui ?... Această populație stră
veche a provinciei Hoa Binh, 
trăind de veacuri în pădurile 
și stincile Munților Lungi o 
existență de eră de mult re
volută, pradă unei exploatări 
inexprimabile, înecată în 
superstiții, decimată de epi
demii, eroică în lupta ei ne
întreruptă — cu mijloacele 
arcașilor străvechi — împo
triva unei naturi mereu ame
nințătoare, a făcut, în anii so
cialismului, un pas larg cit 
două timpuri istorice. Vînă
torii rudimentari au devenit 
și agricultori : 1 400 de hec
tare de orez cultivă astăzi 
thay-ii, < cunoscători altcînd 
numai ai rodului bananierilor 
și cocotlerilor. Și le cultivă 
intensiv, cu mijloace moder
ne (7 centrale hidroelec
trice de dimensiuni mici 
lucrează pentru sistemele lor 
de irigații ; în fiecare gos
podărie agricolă de aici au 
apărut ateliere mecanice, 
fierării, localnicii dove- 
dindu-se la fel de is
cusiți în aceste meserii noi 
ca și în cele străvechi : pre- 
lucjprea pieilor, țesutul bro
cartului, fabricarea armelor 
rudimentare dar de mare 
precizie). Thay-ii au desco
perit, de asemenea, cultivarea 
sistematică a maniocului și, 
în plus, ca agricultori de dată 
recentă și-au adus contribu
ția lor specifică la îmbogă
țirea soiurilor acestei plante : 
tubercula Giong, care crește 

numai în zona thay-ilor, 
altcînd total ignorată, s-a do
vedit mai consistentă decît 
maniocul „clasic" iar localni
cii sînt mîndri de aceasta... 
Thay-ii — iscusiți vînători de 
tigri ? Desigur, dar nu numai 
atît. 28 de agronomi, zooteh- 
nicieni, silvicultori s-au ridi
cat din rindurile lor ; 120 de 
tehnicieni lucrează azi în
tr-un district unde analfabe
tismul fusese total: toți cei 
15 medici și cadre medii sa
nitare de la spitalul de cen
tru și de la cele 22 de puncte 
comunale — sînt de naționa
litate thay. La fel, mulți 
dintre profesorii și învățăto
rii zonei, la fel specialiștii 
de la micile hidrocentrale, 
„temple" ale timpului nou. 
ridicate prin hărnicia thay- 
ilor pe malurile apelor iuți 
ale Munților Lungi...

Iar toate acestea, să nu 
uităm, au fost împlinite nu 
in condiții de pace ți tihnă, 
ci în condițiile grele ale răz
boiului.

n încăperea cu pe-, 
reții înfloriți de i« 
magini din toate 
țările socialiste 
sorbim din cești 
mici ceaiul verzui 

și aspru al muntenilor. Fu
măm un tutun dur (ți pe-aici 
i se spune tot „iarba dracu
lui"), din pipele ca niște 
branduri. Vorbim despre în- 
demînările thay-ilor. Cu ges
turi expresive Lo Van Nau 
ne explică cum luptă local
nicii, numai cu un cuțit, îm
potriva șerpilor boa și a pi
tonului de cite cinci metri și 
cum se vindecă mușcătura 
veninoasă cu grăunțele plan
tei Hung Bi, care se-nghit 
timp de trei luni — de dimi
neața, la prînz și seara — ca 
niște pastile. Aflăm și alte 
minunății. De pildă, faptul 

că pe aici există un soi de 
lupi mărunți dar foarte pri- 
mejdioși prin aceea că înain
te de-a ataca bivolul îl orbesc 
cu urina lor otrăvitoare. 
„Dar nu șerpii și lupii repre
zintă cele mai mari primej
dii", ne spune semnificativ 
Lo Van Nau. Șl, ca o întărire, 
se ridică și scoate cu grijă 
dintr-un sipet lăcuit o hîrtie. 
Quang mi-o traduse emoțio
nat : „Chitanță. Se adeverește 
prin prezenta că cetățeanul 
Lo Van Nau a confecționat 
pentru luptătorii noștri un 
nulmăr de 19 000 de săgeți pe 
care ni le-a oferit gratuit. 
Comandant : indescifrabil". 
„Asta e din timpul luptei 
anticolonialiste, ne spune 
gazda, mai tîrziu, pen
tru ~ celelalte lupte, am 
învățat să fabricăm și 
arme de foc. Hoa Mai se 
numește pușca lucrată în fie
răriile thay-ilor și nu ne-a 
făcut de rușine pe nici un 
front: am tras cu ea și în a- 
vioane... Căci satul ne-a fost 
bombardat de zeci de ori. 
Casa asta am clădit-o de două 
ori. Mi-au dărîmat-o, cu 
scară cu tot, chiar în ziua în 
care ne pregăteam pentru 
petrecerea inaugurării"...

Ieșim în lumina grea a a- 
miezii. O așezare de junglă, 
înecată-n verdeață, apărată 
de sălbăticiuni cu un gard 
viu și des care face din în
tregul sat o mare ogradă. 
Căutăm semne de-ncrustat pe 
scara simbolică a devenirii 
thay-ilor. Iată, sub un um
brar — o bibliotecă I iată șo
pronul școlii de unde se-aud 
țîncii de-a-ntiia scandind 
„o-i, ol" în vietnameză. Iată 
baia populară — un rîuleț 
captat, trecut prin filtre ru- 
dimentare, tratat cu dezin
fectante și slobozit apoi în 
două clădiri („De ciment !*’ 
subliniază mindru Lo Van 
Nau) : una pentru oameni, 
alta pentru rufe ; iată crescă
toriile de pești : pentru fie
care familie cite una.......Am
fi făcut mai multe aici, în co
mună, se scuză trist președin
tele, dar..." Ne arată, în fața 
școlii, toaca de adunare, con
fecționată dintr-o bombă ne- 
explodață (pretutindeni în 
R. D. Vietnam am văzut ase
menea bombe, ca niște me. 
mento-uri, în fier și rugină, 
ale faptului că războiul stă
ruie încă). Gazda își continuă 
gindul ^„Ne-au bombardat de 
nenumărate ori. Veneau și de 
cîte cinci ori pe zi.

I-am cunoscut pe thay în 
sătucul lor pierdut în ver
deață, într-o amiază toridă 
de _ toamnă, cînd micuța Lo 
Thi Sin — cel mai tînăr ce
tățean al locurilor — dormea 
dulce, ca să crească mare, la 
numai cîțiva metri de bomba- 
toacă spînzurată cu liane în 
fața școlii. Concret, n-aveau 
nimic thay-ii din fabulosul pe 
care mi-1 creasem în imagi
nație înainte de a-i vedea 
dar, în tihna și siguranța lor, 
mi-au apărut monumentali a- 
cești vînători din munții 
Troung Son, de la Capătul 
lumii, bine statorniciți, dato
rită socialismului, pe pro
montoriul prezentului. Pen
tru ei, pentru Vietnam, ur
cușul liber și statornic pe 
„Scara stăpînilor" nu este o 
simplă metaforă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se £ao la oficiile poștala și difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul i Combinatul poligrafia „Casa Soînteii"


