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CONTINUĂ VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

V

ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Reprezentanții a aproape 60 de țări
au exprimat prețuirea și admirația
față de politica României socialiste

Șefii misiunilor diplomatice a 
aproape 60 de țări, acreditați la 
Cairo. împreună cu soțiile lor, 
au f^Quț o vizită., președintelui 

de Stat,- -Nicolae 
și tovarășei Elena

Primele zile ale primăverii înseamnă pentru sute de tineri din Iași prezență activă pe Șantierul 
de împăduriri din pădurea Breazu
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Campania
agricolă 
in județul

L Mari sau mici,
toate suprafețele

TREBUIE INSĂMINTATE 
IN EPOCA OPTIMA!

Galați F

Cu o zi înainte de începerea 
celei de a 4-a luni a anului, în 
județul Galați, însămînțările 
din epoca întîi nu erau încă 
încheiate deși, și în această 
parte a țării, timpul de lucru a 
fost excelent. Numai la floarea- 
soarelui, de exemplu, mai ră
măsese de semănat 18 la sută 
din suprafața planificată, 
putea termina 
Cu siguranță că da. 
stau realizările _ ________
agricole care au avut de însă- 
mînțat suprafețe mari și care 
au încheiat această lucrare : 
Pechea 660 hectare. Corod 570 
hectare, Piscu 350 de hectare și 
altele. Realizările obținute de 
unitățile agricole fruntașe în 
prima campanie agricolă a anu
lui sînt rezultatul firesc al or
ganizării superioare a muncii 
care a permis folosirea cu ran
damente ridicate a mașinilor a- 
gricole. In alte unități inten
sificarea muncii s-a produs mai 
tîrziu, în ultima perioadă, su-

Se
mai devreme ? 

Mărturie 
cooperativelor

ficient de devreme totuși pen
tru că la această dată au și fost 
recuperate în bună măsură în- 

- tîrzierile. La Sivița, bună
oară, pînă la 28 martie nu fu
seseră însămânțate decit 40 hec
tare pentru ca peste două zile 
realizările să ajungă la 190, 
mai rămînînd de semănat doar 
20 hectare. Nu s-a întâmplat 
nimic deosebit. Conducerea 
cooperativei a concentrat doar 
pe aceste terenuri 4 semănători 
conduse de cei mai destoinici 
mecanizatori ai secției — Oprea 
Duțu, Nicolae Oprea, Constan
tin Ciobanu și Niculiță Oprea 
— și lucrarea a avansat rapid. 
Ajunși aici se cuvine menționat 
faptul -că, deși ritmul ultimelor 
zile a fost deosebit de intens, 
lucrarea e de cea mai bună ca- 
litaite. Un sondaj făcut împreu
nă cu inginerul șef al unității, 
tovarășa Silvia Petrescu, relevă 
respectarea întocmai a distanței 
dintre rânduri, a adîncimii de 
semănat, a densității de 60 000

Convorbiri oficiale româno-egiptene
La Palatul Kubbeh din Cairo 

au început, luni dimineața, con
vorbirile oficiale dintre secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, 
Anwar Sadat.

Au participat din partea ro
mână Ion Pățan. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al comerțului exterior, 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Bujor Almă-

șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Ștefan Andrei, 
Constantin Mitea, Gheorghe 
Oprea, consilieri ai președinte
lui, Titus Sinu, ambasadorul 

• României la Cairo.
Din partea egipteană au par

ticipat Hussein El Shaffei și 
Mahmud Fawzi, vicepreședinți 
ai republicii. Aziz Sedki, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Sayed Marei, prim secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe, Mohamed Mer- 
zaban, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul eco-

nomiei și comerțului exterior, 
Mamduh Salem, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul afacerilor interne, Hafez 
Ismail, consilier al președintelui 
pentru problemele securității 
naționale, Murad Ghaleb, mi
nistrul afacerilor externe, Yahya 
al Molia, ministrul industriei 
petrolului și bogățiilor minerale, 
Osman Assal, ambasadorul egip
tean la București.

Au fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor 
egiptene și ale vieții 
ționale.

româno- 
interna-

înalții oaspeți români
7a Muzeul de egiptologie

In cursul dimineții de luni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Muzeul de egiptologie 
din Cairo, fondat în 1857, unul 
din cele mai cunoscute și pres
tigioase așezăminte de cultură 
din Republica Arabă Egipt și 
din lume. Oaspeții au fost în
soțiți de Mamduh Salem, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și 
interne, 
tului de 
prilejul __  __ _______
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, de 
doamna Aisha Rateb. ministru 
al afacerilor sociale, și ceilalți 
membri ai Comitetului de o- 
noare.

Monumentala clădire, aflată 
în Piața „Al Tahrir“ (Piața „Li- 
bertătii“), ce adăpostește mu
zeul, dispune de cea mai bogată 
colecție de vestigii ale Egiptu
lui antic, descoperite pe par
cursul mai multor decenii de a- 
sidue cercetări arheologice — 
în total aproape o sută de mii 
de piese — statui, mumii, sar
cofage, stele funerare, bijuterii, 
obiecte . de uz personal, care

ministru al afacerilor 
președintele Comite- 

onoare constituit cu 
vizitei în Egipt a se-

oferă o imagine impresionantă 
a înaltului grad de dezvoltare 
atins de civilizația egipteană cu 
milenii în urmă. Multe dintre 
piesele expuse, mărturii grăi
toare ale geniului unui popor 
străvechi, reprezintă, prin per
fecțiunea și originalitatea lor. 
creații de o valoare inestima
bilă.

Directorul muzeului, A. Selim, 
dă ample explicații asupra di
verselor exponate printre care 
statuia din diorit a lui Khefren. 
grupul statuar din șist al lui 
Mykerinos și al Zeiței Hathor, 
statuile din calcar ale lui Ra- 
hotep și soției sale Nofret, care 
se numără printre cele mai re
marcabile opere ale antichită
ții. Se vizitează în continuare 
sălile care cuprind o mare par
te din tezaurul găsit în mor- 
mîntul lui Tutankamon — sin
gurul mormânt faraonic care nu 
a căzut pradă jefuirilor în de
cursul mileniilor, rămînînd in
tact — o serie de piese, printre 
care faimoasa mască de aur 
care acoperea chipul mumiei, 
aflindu-se în momentul de fată 
la Londra, unde s-a organizit 
o expoziție jubiliară — sala mu
miilor, alte săli ale muzeului.

aprecia-Oaspeții dau o înaltă 
re acestor relicve ale strălucitei 
civilizații care s-a născut pe 
malurile Nilului cu mii de ani 
în urmă și care astăzi este dusă 
mai departe, în condițiile 
de către poporul acestor 
leaguri, redevenit stăpîn 
propriai soartă.

în încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu scriu în 
cartea de onoare : „Am vizitat 
cu deosebit interes „Muzeul de 
egiptologie" care oferă o amplă 
imagine a străvechii civilizații 
înflorite pe aceste meleaguri.

Calde felicitări organizatori
lor muzeului pentru grija cu 
care conservă și pun în valoare 
aceste inestimabile valori de 
artă".

Consiliului 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, luni după-amiază, la 
Palatul Kubbeh, cu prilejul vi
zitei oaspeților români în 'Re
publica Arabă Egipt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, cu acest prilej, pe amba
sadorii Etiopiei, Belgiei, Libe
riei, Kuweitului. Suediei, Gre
ciei, Zairului, Cubei, Finlandei, 
Mongoliei. R. D. Germane, Ira
kului, Argentinei, Iugoslaviei, 
Republicii Burundi. Republicii 
Democratice Populare a Yeme
nului, R. P. Chineze, Ungariei, 
Filipinelor, Albaniei, Japoniei, 
Tunisiei, Iranului, Poloniei, Ma
rocului. Ugandei, Republicii 
Mali, Republicii Shri Lanka, Pa
kistanului, G.R-P- al Republicii . 
Vietnamului de Sud, Indoneziei, 
Venezuelei, Danemarcei, Alge
riei, Libanului. Republicii Popu
lare Congo, Columbiei, Braziliei, 
Tanzaniei, Turciei, pe însărcina- 
ții cu afaceri ai Libiei, Sierrei 
Leone. Cambodgiei, Camerunu
lui. Ghanei, Spaniei, Sudanului, 
Indiei, Olandei, Italiei, R. D. 
Vietnam, R.P.D. Coreene, Gui
neei, Mauritaniei, Canadei, Se
negalului, Republicii Africa Cen
trală, Uniunii Sovietice.

La solemnitate au asistat to
varășii Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistru al comerțului exterior. 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, precum și Ti
tus Sinu, ambasadorul României 
la Cairo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice ale Etio
piei Algeriei, R.- P. Chineze, Re
publicii Populare Congo, Iugo
slaviei, Finlandei, Zairului. Un
gariei, Tunisiei, Turciei, Cubei, 
Liberiei, Libiei. Argentinei, Fili- 
pinelor. Mongoliei, R- D. Germa
ne, G.R.P- al Republicii Vietna
mului de Sud. Poloniei. Bulga
riei, Uniunii Sovietice, Republi
cii Africa Centrală, Ghanei, Ira
nului, Greciei, Republicii De
mocratice Populare a Yemenului 
și ale altor state-

A fost subliniată, cu acest pri
lej. însemnătatea deosebită a vi
zitei în Africa, apreciindu-se că 
ea a dat rezultate foarte bune. 
Numeroși ambasadori și-au ex
primat speranța că țările lor vor 
avea onoarea de a fi vizitate de 
șeful statului român. In context, 
a fost relevată însemnătatea 
deosebită a convorbirilor la ni
vel înalt pentru stimularea rela
țiilor bilaterale și soluționarea 
problemelor internaționale în 
spiritul colaborării dintre state.

In cadrul discuțiilor, șeful sta
tului român s-a referit la unele 
probleme internaționale, reafir- 
mînd poziția României față de 
problemele Conferinței pentru 
securitate în Europa, transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, lichidarea focarelor de 
tensiune și conflict din lume. 
Toți șefii misiunilor diplomats 
ce au exprimat prețuirea și ad
mirația țărilor lor față de poli
tica României socialiste, față d® 
activitatea conducătorului ei, ac
tivitate consacrată cauzei păcii, 
securității internaționale, cauzei 
colaborării între popoare.

TINERII ÎN UNIFORME ALBASTRE
Activitatea de pregătire pentru apărarea patriei

CARACTER
CONCRET,
ATRACTIV

Tovarășa Elena Ceaușescu a
o delegație a Secretariatului
pentru problemele mișcării de femei

noi, 
me- 

pe Plecarea spre Alexandria
Luni seara, tovarășul 

Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, precum și 
de Mamduh Salem, vicepremier 
și ministru de interne, și Aisha 
Rateb, ministrul afacerilor socia
le, din partea gazdelor, au ple
cat cu un tren special spre 
Alexandria.

Oaspeții români urmează să

SĂ DISCUTĂM DESPRE

Nicolae 
Elena

facă o vizită în acest oraș în 
cursul zilei de marți.

La sosirea în stația Sidi Gaber 
din Alexandria, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebită căldură și cordiali
tate de guvernatorul Alexan
driei, Fouad Moheyeddin, de ca
dre de conducere ale guverno- 
ratului și de șefii misiunilor 
consulare la Alexandria-

Pe tovarășul Alexandru Par- 
fenie, comandant al centru
lui de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei de la 
Uzinele textile din Arad, l-am 
cunoscut cu prilejul unei ședin
țe. Erau de față Denisa Pădu- 
rean, secretara biroului Comi
tetului U.T.C. de la U.T.A., 
Gheorghe Gînga, responsabil cu 
pregătirea tineretului pentru a- 
păra-rea patriei în biroul U.T.C., 
Domnica Ilisie, Elena Tomșa și 
Dana Lucuț, secretare ale unor 
comitete U.T.C. de secție din 
uzină. Era o întrunire întîmplă- 
toare ? Nu, pentru că, așa după 
cum am aflat, în fiecare zi de 
marți din săptămînă colectivul 
amintit, căruia i se adaugă după 
caz și alți factori, se întîlnește 
pentru a analiza felul în care 
s-a desfășurat activitatea de 
pregătire în ziua precedentă, 
pentru a stabili măsurile, sar
cinile și responsabilitățile 
pentru săptămînă următoare. 
Urmărirea permanentă a modu
lui în care se desfășoară această 
activitate, evidențierea reușite
lor dar, mai ales, a nereușite
lor, măsurile operative și efi
ciente luate pentru înlăturarea 
deficiențelor constatate au deve
nit, aici, o practică, fac parte 
din stilul de lucru al Comitetului 
U.T.C. Este și acesta un argu
ment menit, să explice rezultatele 
foarte bune obținute în cursul

anilor. Dar nu singurul. Pentru 
că măsura despre care vorbeam 
face parte dintr-o suită de ac
țiuni organizatorico-educative 
îndreptate către un singur țel; 
desfășurarea în oondiții optime, 
corespunzătoare a activității de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, îndeplinirea

AL. DOBRE
(Continuare în pag. a 11-a)

plante la hectar. Și la CavadF» 
nești, faptul că se lucra la însă- 
mîhțatul ultimelor hectare din 
cele 240 prevăzute în plan se 
datora tot creșterii vitezei de 
lucru din ultimele zile. Pre
ședintele unității, inginerul Du
mitru Băltărețu, menționa ace
eași ambiție a tinerilor meca
nizatori de a nu rămîne în 
urmă, de a se situa cel puțin 
Ia nivelul vecinilor. Fiind pe 
punctul de a termina însămîn- 
țările din epoca întîi o parte 
dintre ei, printre care Zenovie 
Bujoreanu, Hristache Florea, 
Ion Toma și Ion Bujoreanu au 
fost repartizați la pregătirea 
terenului pentru semănatul po
rumbului.

Exemplul ultimelor două uni
tăți relevă că sînt toate posi
bilitățile pentru ca și celelalte 
cooperative agricole care au în
târziat însămînțările din epoca 
întîi să încheie rapid această 
lucrare, âsigurind astfel înca
drarea semănatului acestor cul
turi în epoca optimă. Pentru a- 
ceasta trebuie învinsă însă 
mentalitatea unor cadre de con
ducere sau tehnice din unele 
unități, mai bine spus superfi
cialitatea cu care acestea pri
vesc culturile cărora le-au fost 
destinate suprafețe mai mici. 
Pentru că la Tudor Vladimi- 
rascu într-o zi de lucru nu s-au 
realizat decit 30 hectare, deși 
mai erau de însămînțat încă 
50 hectare de floarea-soare lui. 
Tovarășul inginer șef Mircea 
Țăranu motiva ritmul nesatis
făcător prin aceea că .,nu e 
grabă, 50 de hectare se fac în- 
tr-o zi dacă vrem“. Și cazul nu 
e singular. Aceeași situație și 
aceeași superficialitate se în
tâlnesc și la cooperativele agri
cole Fîntînele, Independența, 
Fundeni. Nu ne propunem să 
dăm noi lecții specialiștilor din 
aceste unități, vrem doar să le 
amintim că încadrarea semăna
tului în epoca optimă are o im
portanță deosebită pentru re
coltă și nu e permis nimănui 
să se abată de la această regulă 
de bază a agrotehnicii.

OCTAVIAN MILEA 
(Continuare tn pag. a Il-a)
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în cursul după-amiezii de luni, 
tovarășa Elena Ceaușescu a pri
mit, la Palatul Kubbeh, o dele
gație a Secretariatului pentru 
problemele mișcării de femei a 
Uniunii Socialiste Arabe, condu
să de Karima El Sayed, care 
răspunde de acest Secretariat.

A avut Ioc o discuție cordială, 
in cadrul 
ducătoarea,
membre ale delegației, care au

anul trecut,

căreia atît con- 
cît și mai multe

vizitat România ___ ____ .,
și-au exprimat satisfaoția pen
tru posibilitățile ce li s-au oferit 
de a cunoaște mai îndeaproape 
realitățile din țara noastră.

Au fost, de asemenea, aborda
te probleme privind activitatea 
organizațiilor de femei din Re
publica Arabă Egipt și Republi
ca Socialistă România, precum și 
bunele relații existente între a- 
ceste organizații și perspectivele 
dezvoltării lor în continuare.

în ziarele „România liberă" și 
„înainte" (din județul Dolj) pre
cum și în Buletinul oficial, pu
tea fi citit nu de mult următo
rul anunț : „Pierdut comenzile 
nr. 788, 789, 790, alte comenzi 
fără adresa furnizorului și de
legațiile 4094, 4095 din 15 decem
brie 1971, precum și alte dele
gații pentru ridicarea materia
lelor (în alb) purtind ștampila 
și antetul Întreprinderii de Con
strucții și Proiectări Craiova. 
Le declarăm nule". Ziarele s-au 
vîndut, anunțul cu pricina, scris 
cu litere bune de pus sub mi
croscop, a fost citit sau nu, 
însă actele pierdute, declarate 
oficial nule, n-au mai putut -fi 
găsite în ciuda așteptării încor
date a craiovenilor.

Cu decupajul de la „Mica pu
blicitate" în mină, am bătut la 
poarta dtorva mari depozite de 
materiale. Am pus o singură în
trebare celor care, pe baza 
unor comenzi și delegații asemă
nătoare cu cele pierdute de 
I.C.P. Craiova, eliberează mate
riale in valoare de sute de mii

ACTELE AU FOST „ANULATE" 
FIINDCĂ SI RĂSPUNDEREA 

LOR A FOST NULĂ !
de Iei Ia un singur transport : 
„Ați citit cumva anunțul ?“ Nu-1 
citiseră. Așadar, oricît de „nule" 
ar fi aceste acte, un găsitor ne
cinstit poate introduce cu ușu
rință mina în avutul statului. 
Cazuri asemănătoare s-au mai 
întâlnit De fapt, ce poate fi mai 
ușor pentru un infractor, om 
fără scrupule, decît să treacă un 
nume fictiv în spațiul alb din 
delegația cu antet, ștampilată și 
semnată în toată regula de că

tre director și șeful serviciului 
de aprovizionare ? Așa cum ne 
declarase însuși omul care pier
duse actele, atunci cînd un de
legat se prezintă la vreun de
pozit înarmat cu asemenea de
legații și, în plus, cu comenzile 
cele mai autentice, întocmite pe 
baza unui contract bine cunos
cut de furnizor (deci și de șeful 
depozitului), nu i se mai cere 
să se legitimeze și cu buletinul 
de identitate. Cu alte cuvinte,

delegatul e crezut așa, doar pe 
baza delegației citite în goană.

Ne-am deplasat și la Craiova, 
curioși să-i cunoaștem pe pă
gubași. La Început, bucurie : au 
crezut că le-am adus actele 
pierdute. Mai apoi, și-au expri
mat frica. Era și cazul; pînă la 

decembrie 1972, data la care31
DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. a 11-a)

Tn toamna anului trecut aflam că doi președinți de mi
crocooperative agricole de producție au avut un rodnic 
schimb de .experiență. Primul președinte tocmai împlinea 
în ziua schimbului paisprezece ani’— al doilea, trecuse de 
cincisprezece... Dacă, la sfîrșit, cei doi președinți au sărit 
capra sau au bătut mingea pe un tăpșan, asta n-am mai 
aflat. Important este să reținem că erau președinții unor 
unități fruntașe.

Cînd tăblița de pe ușă indică : director — înseamnă că 
înăuntru vei găsi un director, și nu altceva. Un birou, un 
scaun directorial — și un director de șaisprezece ani: 
„Desigur, fiind nou în munca aceasta nu pot spune că am 
o vastă experiență. Dar mă străduiesc...". Adolescentul di
rector încheiase o ședință a comitetului de direcție și acum 
se. grăbea la treburile curente, numeroase și complicate. 
Micro-întreprinderea pe care o conduce are, deocamdată, 
două secții, una mecanică, pentru băieți, alta de artă 
populară, și croitorie, pentru fete. Beneficiul anual — 
50.000 lei. O mioro-întreprindere în plină dezvoltare.

Este vorba, deci, de practica în producție a elevilor — 
despre care trebuie spus, de la început, că nu merge peste 
tot ca. pe roate. Printre altele, practica aceasta a complicat 
și mai mult viața unor părinți : pînă de curînd, ei se ocupau 
doa.r de rezolvarea Io timp și în cît mai bune condițiuni 
a unor probleme de fizică,de matematică etc., acum asta-i 
situația, trebuie să mai vadă și de altele, să împletească 
rogojini, să croșeteze, să pună la punct o mică instalație 
electrică... Puștiul zice că el nu se pricepe și nici chef nu 
prea are (și zicînd acestea, se duce iar tăticul
se-apucă de lucru... Apoi, nu puține lestinate o-
relor de practică sînt lăsate în părăsire, sau utilate neco
respunzător. Dar toate acestea sînt chestiuni care se pot 
rezolva în timp scurt. (Chiar și părinții se vor plictisi în 
curînd.să împletească rogojini pentru fiul răsfățat). Impor
tant mi se pare, faptul că în aceste ateliere școlare, micro- 
întreprinderi, micro-cooperative agricole de producție încep 
să se formeze viitori ingineri, tehnicieni, economiști, lu
crători de înaltă calificare. Firește, nu toți elevii de azi 
vor.îmbrățișa numai aceste meserii. Dar, gîndim că nici 
unui profesor de latină nu-i strică să știe cum se repară un 
scurt-circuit.

(Continuare In pag. a 111-a)
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| evenimente]
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășului JANOS KADAR, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, tovarășului PAL LOSONCZI, președintele Con
siliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, și tovară
șului JENO FOCK, președintele Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, în numele poporului român și al nostru per
sonal, vă transmitem dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
poporului frate ungar, felicitări cordiale și un cald salut tovă
rășesc cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub jugul fascist.

întregul nostru popor se bucură din inimă de realizările^ re
marcabile obținute de oamenii muncii din Ungaria vecină și 
prietenă, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar în construcția socialistă, creșterea potențialului economic 
al țării, înflorirea științei și culturii, ridicarea nivelului de 
trai, dezvoltarea democratică a orînduirii sociale și de stat.

Ne exprimăm convingerea că semnarea noului Tratat de prie
tenie, convorbirile utile pe care le-am avut cu prilejul recentei 
vizite în România a delegației de partid și guvernamentale un
gare vor contribui la dezvoltarea rodnică a relațiilor de soli
daritate frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, a colaborării multilaterale dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, pe 
baza trainică a principiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, în interesul poporului român și poporu
lui ungar, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

De ziua marii sărbători naționale, vă urăm dumneavoastră și 
poporului ungar noi și mari succese în înflorirea Ungariei so
cialiste.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii 
Senegal, LEOPOLD SEDAR SENGHOR, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Senegal, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, 
adresez Excelenței Voastre sincere felicitări, urări de sănătate 
și fericire, iar poporului senegalez mult succes în dezvoltarea 
economică și socială a patriei sale.

PRIMIRE LA TOVARĂȘUL 
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit, luni după-amiază, 
pe ambasadorul Greciei la 
București, Jean Ch. Cambiotis,

în legătură cu plecarea sa de
finitivă din țara noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cor
dialitate, a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

OMENIE... LA
100 METRI ÎNĂLȚIME
Fără tsă-și dea seama că-și 

pune viața în pericol, copilul 
Marius Mihăilescu, în vinstă de 
14 ani, din municipiul Hune
doara, s-a urcat zilele trecute 
pe unul din pilonii de susținere 
a funicularului ce transportă 
minereu de fier de la Uzina de 
preparate Teliuc la Combinatul 
siderurgic Hunedoara. Apoi s-a 
agățat cu brațele de toarta unei 
corfe a funicularului intențio- 
nînd să traverseze în acest fel 
Valea Cernei care desparte doi 
vensainți ou o deschidere de 
peste 400 metri. Abia cînd a a- 
juns deasupra prăpastie! a in
trat în panică și a început să 
țipe. De teamă și slăbit de pu
teri a scăpat o mînă de pe 
toarta corfei ținîndu-se numai 
cu una pînă a ajuns deasupra 
plasei de protecție a șoselei 
unde și-a dat drumul.

Rămas suspendat la o sută 
de metri înălțime de la sol și 
la 128 metri sub linia funicu- 
larului, copilul trebuia salvat. 
Se lăsase înserarea și în ace
lași timp se întețise vîntul și 
frigul. Sosiți la fața locului, co
muniștii Ion Fundui, șeful in
stalației de transport, Axente 
Goia și Gheorghe Toma, mun
citori revizori la întreținerea 
funicularului, au acționat 
prompt. Asigurați cu centuri 
de siguranță, cei doi muncitori 
s-au urcat într-o corfă, funicu- 
larul fiind acționat cu atenție 
deosebită, iar cînd au ajuns 
deasupra plasei au executat di
ferite manevre dificile prin 
care copilul a fost urcat în 
corfă și adus la sol după o oră 
de ședere la înălțime. Prin gri
ja și eforturile celor trei sa- 
lariați ai Uzinei de preparare a 
minereului de la Teliuc, copilul, 
aflat la un pas de a-și pierde 
viața din cauza aventurii ne
chibzuite în care se antrenase, 
a fost salvat.

Luni seara, a sosit în Capitală 
senatorul Abbas Massoudi. pre
ședintele Grupului de publicații 
Attela’at din Iran, care, la invi
tația conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, va face o vi
zită in țara noastră.

La invitația ministrului mun
cii. Petre Lupu, luni diminea
ța. însoțit de un grup de spe
cialiști. a sosit în Capitală pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru problemele de muncă și 
salarii al Consiliului de Miniș-

tri al U.R.S.S., A.P. Volkov.
în după-amiaza aceleiași zile, 

A. P. Volkov și persoanele ofi
ciale care îl însoțes-c au făcut 
o vizită la Ministerul Muncii, 
unde au început convorbirile cu 
Petre Lupu și cu alți membri 
ai conducerii ministerului.

în zilele următoare, oaspeții 
vor continua schimbul de opi
nii cu cadrele de conducere ale 
Ministerului Muncii și vor vi
zita obiective industriale din 
București și din alte localități 
ale țării.

TOATE SUPRAFEȚELE 
TREBUIE fctoîUTE!

' (Urmare din pag. 1)

Calendarul agricol al coope
rativelor și mecanizatorilor din 
județul Galați e foarte în
cărcat în aceste zile. Ca pretu
tindeni, de altfel. De prisos să 
mai arătăm că efectuarea lucră
rilor la timp presupune o mare 
concentrare de forțe, folosirea 
tuturor mijloacelor de care se 
dispune. Dacă o facem e pen
tru că în județul Galați „nu se 
simte” apropierea timpului cînd 
va încape cea mai mare lucrare 
a acestei campanii — semăna
tul porumbului și se face parcă 
abstracție de condițiile specifi
ce ale acestei primăveri cînd 
solul dispune de o cantitate in
fimă de apă. Altfel nu se ex
plică de ce lucrările de pregă
tire a terenului pentru semăna
tul porumbului ca și cele desti
nate păstrării apei în sol s-au 
efectuat pe suprafețe atît de 
mici.

Rămîneri in urmă sînt și la 
plantatul cartofilor și a viței 
de vie care s-au executat doar 
în proporție de 75 la sută și 
respectiv 25 la sută. Apoi, legu
micultura intră în aceste zile 
într-o importantă etapă a reali
zării tehnologiei de lucru : 
plantatul în solarii și pe cîmp. 
O proporție însemnată din to
talul torței de muncă din acest 
sector o dețin tinerii, de aici 
decurgînd însemnătatea parti
cipării lor zilnice la muncă. Cei 
de la Sivița, atîți cîți sînt, lu
crează cu conștiinciozitate în a- 
ceste zile la plantatul verzei 
timpurii și al tomatelor în cele 
5 hectare de solarii. Pînă în 
ziua popasului nostru realiza
seră deja 10 000 metri pătrați 
varză timpurie și 1 000 m.p. to
mate. La Fundeni există chiar 
o echipă a tineretului condusă 
de Tatiana Șerban, care s-a an
gajat ca la toate culturile pe 
care le lucrează în acord glo
bal, să depășească cifrele pla
nificate. Răsadul îngrijit de 
fete (căci ele constituie majori
tatea) este frumos, bine între
ținut, ceea ce dă certitudinea u- 
nei creșteri și rodiri bogate a- 
tunci cînd va fi mutat în cimp. 
Echipa are și vedetele ei care 
s-au impus prin priceperea deo
sebită și prezența zilnică la 
muncă : Săndica Save, Ma- 
ricica Lupu, Rodica Iordache, 
Gherghina Manole. Din cei 100 
legumicultori care se prezintă 
în medie la lucru la ferma coo
perativei din Tudor Vladimi- 
rescu, peste 50 sînt tineri. Șeful 
fermei, tehnicianul Petrache 
Frumușanu, și el tînăr, ne vor
bește laudativ despre munca 
lor, dar remarca faptul că nu
mărul ar putea fi mai mare. 
„Pînă acum ne-am descurcat 
bine, pentru că am avut de lu
cru doar în răsadnițe. După 
cum vedeți întreaga suprafață 
de 5 700 m.p. este bine îngrijită 
și produce răsaduri de bună ca
litate. Vor veni insă zile cînd 
numai cu o sută de oameni nu 
vom mai putea face față. Or. se 
pot mobiliza ușor 300 de oa
meni. Mai sînt tineri care ar 
putea veni în grădină să mun-

ceașcă". „Da, sigur că da, — 
ne răspund surorile Maria și E- 
caterina Asanache, Viorica și 
Dumitra Nedelcu, Maricica Tu- 
dose, cîteva din tinerele prezen
te în răsadnițe. Se lasă mai 
greu convinși". Ce a întreprins 
organizația U.T.C. pentru an
trenarea lor la aceste lucrări ? 
„într-adevăr, la noi mai există 
tineri care pot fi antrenați la 
muncă din legumicuitură, ne 
spune tov. Gheorghe Tudosie, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. Am și fost de altfel so
licitați de către conducerea coo
perativei să ajutăm la mobili
zarea tinerilor la muncă în sec
toarele deficitare : legumicui
tură și viticultură. Am însărci
nat pe secretarul organizației pe 
cooperativă, tov. Mitu Posto- 
lache, să se ocupe de acest lu
cru". Cum și-a îndeplinit sarcina 
am văzut la grădina de legume. 
Dar o chestiune atît de impor
tantă poate fi rezolvată prin 
simpla trasare a unei sarcini, la 
un singur om ? Antrenarea ti
nerilor în totalitate la muncile 
de sezon, creșterea eficienței 
participării lor sînt obiective 
imediate asupra cărora organi
zațiile U.T.C. din satele ju
dețului Galați trebuie să stăruie 
cu toată capacitatea și mijloa
cele de care dispun. O impune 
îndatorirea de mare răspunde
re ce le revine de a contribui 
în cea mai mare măsură la rea
lizarea producțiilor sporite pre
văzute în planul național de 
dezvoltare a agriculturii noas
tre în acest an.

(Urmare din pag. I)

cu un înalt simț de răspundere 
a acestei nobile sarcini pușe în 
fața organizației U.T.C., de 
partid.

Și. fiindcă experiența organi
zației U.T.C. de la Uzinele tex
tile din Arad ni se pare demnă 
de urmat de către alte organi
zații, vom încerca să subliniem 
cîteva dintre soluțiile adoptate, 
dintre modalitățile de a acționa.

La loc de cinste trebuie, în 
primul rind. menționată pasiu
nea și conștiinciozitatea cu care 
comandantul centrului se achită 
de obligațiile ce-i revin, situîn- 
du-<se întotdeauna printre ani
matorii activității. Colaborarea 
dintre comandanții de centru și 
detașamente și organizația 
U.T.C. se înscrie pe linia unei 
perfecte înțelegeri, fiecare înde- 
plinindu-și cu simț de răspun
dere sarcinile atribuite prin 
lege. Săptămânal, comandanții 
de detașamente fac pregătirea 
minuțioasă a ședinței urmă
toare, fapt ce asigură un nivel 
superior predării, precum și 
competență. Secretarii și res
ponsabilii cu pregătirea din ca
drul comitetelor U.T.C, nu se re
zumă la simpla anunțare a tine
rilor, la mobilizarea lor, ci par
ticipă efectiv la ședințele deta
șamentelor de care răspund, 
ceea ce facilitează cunoașterea 
,pe viu" a întregului proces, fă- 
cînd posibilă intervenția promp
tă atunci cînd se cere. în sfîr- 
șit, organizarea detașamentelor 
pe schimburi, acțiune la 
care contribuția conducerii 
tehnico-adminîstrative nu e de 
neglijat, atestă aceeași gri
jă aceeași preocupare asigurî-nd 
un cadru organizatoric adecvat. 
O atenție deosebită este, de a- 
semenea, acordată asigurării ba
zei materiale necesare unei reu
șite predări și însușiri a cunoș
tințelor. Aci, inițiativa, spiritul 
gospodăresc și-au găsit un teren 
prielnic. Fotosindu-se toate po
sibilitățile. îndeosebi cele pro
prii, s-a ajuns ca baza materială 
să fie asigurată în cea mai mare 
parte. Nu vom aminti despre în
treaga gamă a materialelor ne
cesare pentru ședințele de in
strucție și executare a trageri
lor. realizate cu forțe proprii, ci 
vom menționa originala și utila 
sală de transmisiuni pusă la 
dispoziția cercului tehnico-apli- 
cativ de specialitate, cerc con
dus cu competență și sîrguință

INVITAȚIE LA 
„FLOAREA 
DE STÎNCĂ"

înaltele calități artistice de 
care s-a bucurat, la edițiile an
terioare, concursul de muzică 
populară și ușoară al elevilor 
Liceului din Rucăr — județul 
Argeș, a sporit prestigiul acesei 
manifestări culturale, extinzîn- 
du-i sfera în întregul județ.

Anul acesta festivalul-concurs 
„Floarea de stîncă“ de la Ru
căr se va bucura și de partici
parea reprezentanților elevi ai 
liceelor din alte județe. Fiecare 
județ poate înscrie doi concu- 
renți pentru fiecare gen muzi
cal, pînă la 14 aprilie, cînd va 
fi ridicată cortina pe scena pi- 
toreștei așezări muscelene. în 
cele trei zile destinate concur
sului, Comitetul județean U.T.C. 
Argeș, împreună cu gazdele, va 
organiza alte plăcute activități 
pentru concurenți.

V. RĂVESCU

DE LA MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII

După cum s-a mai anunțat 
în ultimul timp, în unele țări 
au apărut cazuri de îmbolnă
vire de variolă. Deși în Româ
nia nu s-a semnalat nici un 
asemenea caz, Ministerul Sănă
tății a luat toate măsurile de 
prevenire a apariției acestei 
boli pe teritoriul țării noastre. 
Astfel, au fo9t intensificate ac
țiunile de pază sanitară a fron
tierei. S-a instituit obligativi
tatea prezentării certificatului 
de vaccinare antivariolică pen
tru toate persoanele care vin 
sau tranzitează prin țara noas
tră și provin din țări în care 
s-ah înregistrat cazuri de îm
bolnăviri.

Totodată, s-a efectuat vacci
narea sau revaccinarea antiva
riolică a populației din zonele 
cu risc crescut de contaminare, 
precum și a persoanelor care 
prin profesiunea lor sînt mai 
expuse (personalul sanitar, ho
telier, ș.a.).

Prima promoție 
de agente de circulație 

începi,nd de ieri tradiționale
le apeluri „pe teme de circu
lație" — adresate deopotrivă 
pietonilor și conducătorilor auto 
— sînt rostite în 11 puncte de 
mare trafic din Capitală de că
tre tinere cochet îmbrăcate în 
uniformele albastre ale miliției. 
Sînt cele 29 de reprezentante 
ale primei promoții de agente 
de circulație, calificate în ca
drul și din inițiativa Inspecto
ratului de Miliție al municipiu
lui București. „Este vorba — 
ne-a declarat cu amabilitate 
generalul maior Emanoil Rusu, 
comandantul adjunct
al șefului Inspectoratului gene
ral al Miliției — despre tinere 
bacalaureate, cunoscătoare a 
una sau mai multe limbi străi
ne și, evident, a tuturor taine
lor profesiei pe care și-au a- 
les-o. Sperăm ca această ini
țiativă, pentru a cărei materia
lizare s-au depus eforturi des
tul de complexe, va fi primită 
cu toată încrederea de către 
populație, că tinerele în uni
formă vor fi sprijinite în înde
plinirea misiunii lor de către 
opinia publică, de către fiecare 
participant la traficul rutier".

Desigur, s-ar putea spune 
multe lucruri despre aceste ini
moase fete (în cea mai mare 
parte uteciste) cu a căror pre
zență plină de farmec — în 
mijlocul animației traficului 
modenn. pe marile artere de 
circulație — se vor obișnui în 
curînd, nu numai locuitorii Ca
pitalei, ci și numeroșii turiști 
care o vizitează. Ne rezumăm 
însă la cîteva secvențe. .,0 par
te din procesul de familiarizare 
cu traficul marelui oraș — ne 
mărturisește Ana Ilie. premiantă, 
cu media 9,50, împreună cu 
Aurelia Dorobanțu — s-a des
fășurat de la... bordul unui eli
copter. Am putut lua cunoștin
ță astfel, „de la cel mai înalt 
nivel", de ansamblul probleme
lor de a căror rezolvare con-

cretă vom răspunde". Discuție- 
fulger cu primul echipaj de 
circulație auto feminin al 
I.M.M.B. La volan — Dorina 
Stana (posesoare, ca și colegele 
sale, a permisului de condu
cere auto) ; la „postul de ob
servație", supraveghind comen
zile stației de emisie-recepție, 
fosta sa colegă de liceu Lud
mila Fercu. Amîndouă sînt pu
țin emoționate, totuși demon
strația practică a echipajului 
decurge perfect. Un ultim dia

log cu una din agentele de 
circulație pe care blitz-ul fo
toreporterului a situat-o în 
centrul atenției : Viorica Crețu 
(fostă... vicecamptoană mondială 
de juniori la caiac).

— Cu ce gînduri porniți pe 
traseul concret al meseriei ?

— Cu puțină emoție... și cu 
multă încredere.

— Succes !

ANDREI BÂRSAN 
VIOREL RABA

ATLETISM REZULTATE DE 
VALOARE MONDIALA

PENTRU 
TIMPUL 

DV. LOBEIR.

Inaugurarea oficială a sezo
nului atletic în aer liber a avut 
loc sîmbătă și duminică pe sta
dionul Republicii, printr-un 
reușit concurs organizat de co
misia municipală de atletism.

Deși majoritatea performan
țelor pot primi calificativul 
bun pentru acest început de 
sezon, ele rămîn în umbră față 
de excelentul record republican 
obținut de Argentina Menis la 
aruncarea discului : 63,42 m.
CEA MAI BUNA PERFOR
MANȚA MONDIALA în acest 
moment. Faptul că recordul ei 
este a 4-a performanță reali
zată din toate timpurile în 
lume, o prezintă de pe acum 
printre protagonistele acestei 
probe la Jocurile Olimpice de 
la Munchen.

Cum spuneam, sîmbătă s-au 
obținut și alte recorduri notabile 
naționale. Dintre ele cel mai va
loros este al Măriei Linca, la 
Sroba de 3 000 m. plat cu 9 :44,0.
i lista celor mai bune per

formanțe mondiale din sezonul 
trecut, acest record ar ocupa 
tocul patru. Trebuie precizat că 
această probă feminină, care se 
dispută de puțin timp in țara 
noastră, a fost oficializată de 
Federația internațională, ur- 
mînd ca începînd cu prima edi
ție a campionatelor europene 
să figureze alături de celelalte 
probe feminine.

Alte recorduri s-au înregis
trat tot la demifond și aparțin 
juniorilor Cornelia Holub și 
Gheorghe Ghipu, la proba de 
2 000 m. : prima cu 6 :26,6 a în
trecut cu 8 secunde recordul 
Nataliei Andrei, iar al doilea 
cu 5 :23,4, cu peste 4 secunde 
a bătut recordul lui Petre Lu
pan.

Cele trei recorduri la demi
fond, care urmează după suc
cesele înregistrate la Atena de 
crosiștii noștri, prevestesc un 
reviriment al acestor probe, 
pînă nu demult deficitare.

TIMIȘ VASILIU

de soldatul fruntaș în rezervă 
Alexandru Domocoș. Cercul 
tehnico-aplicativ de centraliști- 
telefoniști ne oferă prilejul de 
a sublinia o nouă valență a ac
tivității desfășurate la U.T.A., și 
anume, aceea a găsirii unor noi 
modalități care să ducă la creș
terea gradului de atractivitate

Caracter 
concret 
atractiv

și interes printre tineri. Și al 
doilea cerc tehnico-aplicativ, cel 
sanitar, care funcționează de 
mai mulți ani, oferă un argu
ment convingător în acest sens, 
în programa cercului, alături de 
noțiunile obligatorii, specifice, 
au fost introduse expuneri și 
ședințe practice cu o sferă de 
largă aplicabilitate în viața de 
toate zilele. în activitatea coti
diană. Să menționăm, din acea
stă categorie, cîteva : igiena a- 
limentară, igiena personală, in
tervențiile în caz de electrocu
tare etc. Larga cunoaștere a a- 
cestor noțiuni generale a făcut 
posibilă intervenția cu succes, 
în punctele sanitare instituite

ad-hoc, a cursantelor acestui 
cerc în timpul inundațiilor din 
primăvara anului 1970.

Așadar, sporul de atractivitate 
și interes este dat de pregătirea 
temeinică a fiecărei ședințe în 
parte, de diversificarea pregăti
rii prin înființarea unor cercuri 
tehnico-aplicative cu caracter 
util și eficient, cu o sferă largă 
de aplicabilitate, prin organiza
rea unor întreceri între detașa
mente, a unor aplicații comune, 
prin organizarea majorității șe
dințelor în aer liber.

Relativ la acest ultim aspect 
am reținut și supunem atenției 
factorilor responsabili propune
rea tovarășului Alexandru 
Parfenie ca anul de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei să se desfășoare în
tre lunile ianuarie-octombrie. 
De ce ? Pentru că, motiva in
terlocutorul nostru, perioada de 
sfîrșit de an implică sarcini pro
fesionale ce se repercutează a- 
supra calității ședințelor de pre
gătire. Pentru că perioada de 
mijloc a pregătirii, cînd majori
tatea ședințelor ar trebui să se 
desfășoare în aer liber, coincide 
cu lunile de iarnă, improprii ie
șirii în aer liber.

Iată, deci, cîteva dintre ele
mentele, sumar expuse, care au 
netezit drumul tinerilor de la 
Uzinele textile din Arad în ob
ținerea unor succese remarca
bile, în atingerea tuturor indici
lor pregătirii tineretului pentru 
apărarea patriei. O experiență 
în care pasiunea și responsabi
litatea acționeză armonios. în 
care fiecare din cei chemați s-o 
realizeze dă dovadă de inițiativă 
și conștiinciozitate. Rezultatul ? 
Obținerea — doi ani consecutiv 
— a drapelului de fruntaș pe 
județ. O activitate caracterizată 
prin continuitate, prin acumu
lări succesive.

CONVOCAREA LOTULUI NAȚIONAL 
DE FOTBAL

• DOMIDE DIN NOU PRINTRE TRICOLORI
Ieri dimineață s-au reunit, la București, componenții lotului națio

nal de fotbal în vederea pregătirii comune pentru meciul amical de 
sîmbătă, cu echipa Franței. Printre noii convocați se află și Domide. 
Iată, de altfel, lista celor 19 jucători chemați la lot : Răducanu, 
Adamache, Sătmăreanu, N. Ionescu (Petrolul), Dinu, Lupescu, Hăl- 
măgeanu, Deleanu, Anca, Dumitru, Radu Nunweiller, Lucescu, Dem- 
brovschi, Dobrin, Iordănescu, Uifăleanu, Domide, Sandu Mircea 
(Sportul studențesc) și Fl. Dumitrescu.

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERILE 
INTERNAȚIONALE

ILIE NĂSTASE
A ÎNVINS PE CEHOSLOVACUL 

FRANTtSEK PALA

• TURNEUL internațional de te
nis de la Monte Carlo s-a încheiat 
ieri odată cu disputarea finalei 
probei de simplu bărbați, în care 
s_au întîlnit românul Ilie Năstase 
și cehoslovacul Frantisek Pala. 
Confirmînd pronosticurile, Ilie 
Năstase a obținut victoria în trei 
seturi : 6—1, 6—0, 6—3, după o oră 
și jumătate de joc, în care a de
monstrat o netă superioritate — 
subliniază corespondentul agenției 
France Presse. Etalînd o gamă 
completă, cu stopuri subtile și vo- 
leuri imparabile, Năstase a fost un 
învingător incontestabil. La sfîrși- 
tul partidei el a primit pentru a 
doua oară consecutiv cupa Prin
țului Rainier al IlI-lea de Monaco, 
trofeu ce recompensează pe cîști- 
gătorul acestui tradițional concurs.

• PROBA DE SPADA din cadrul 
campionatelor mondiale de scrimă 
pentru tineret, a luat sfîrșit cu 
victoria sportivului elvețian 
Evequoz. Reprezentantul Româ
niei, Paul Szabo, s-a clasat pe lo
cul trei în turneul final obținînd 
medalia de bronz. Pe locul doi s.a 
situat scrimerul polonez Jani
kowski.

UN COMENTARIU 
AL AGENȚIEI FRANCE PRESSE 

DESPRE
JUNIORII RUGBIȘTI ROMANI

• COMENTIND finala turneului 
internațional de rugbi F.I.R.A. ’72, 
rezervat echipelor de juniori, co
respondentul agenției France 
Presse scrie. între altele : „Echipa 
României își înscrie pentru prima 
oară numele în palmaresul aces
tei competiții, cîștigată pînă acum 
de trei ori consecutiv de repre
zentativa Franței. In finala dispu
tată la Roma, în prezența unui 
public numeros, tinerii rugbiști

români au învins cu scorul de 
17—11 selecționata Spaniei, care 
furnizase marea surpriză prin eli
minarea echipei Franței. Rugbiștii 
români au demonstrat în acest tur
neu o bună condiție fizică și o 
tehnică a jocului care confirmă 
valoarea binecunoscută a rugbiului 
din România**.

• CURSA cicliști internațională 
desfășurată în circuit la Pleven a 
fost cîștigată . de rutierul român 
Mircea Virgil — 17 puncte, urmat 
de Vasil Budakov (Bulgaria), Ivan 
Stefanov (Bulgaria) și Nicolae Ga- 
vrilă (România).

• LA PALATUL sporturilor din 
Budapesta a început un mare con
curs internațional de lupte greco- 
romane si libere, reunind sportivi 
din 7 țări, printre care și Româ
nia. In competiția de lupte greco- 
romane, campionul român Gheor
ghe Berceanu (cat. 48 kg) l-a în
vins prin tuș pe Seres (Ungaria).

FOTBAL : Programul întreceri
lor de mîine

SĂPTĂMÎNA fotbalistic-5 inter
națională este dominată de semi
finalele cupelor continentale, care 
intră acum în faza lor decisivă. 
Iată programul întîlnirilor de 
miercuri 5 aprilie : „Cupa campio
nilor europeni" : Ajax Amsterdam- 
Benfica Lisabona ; Intemazionale 
Milano-Celtic Glasgow. „Cupa Cu
pelor" : Dinamo Berlin-Dinamo 
Moscova ; Bayern Munchen-Glas- 
gow Rangers. „Cupa U.E.F.A." : 
Tottenham Hotspurs-A.C. Milan ; 
Ferencvaros Budapesta-Wolver- 
hampton Wanderers. Cu mare inte
res, în cercurile fotbalistice, este 
așteptat meciul amical dintre se
lecționatele Franței și României, 
meci programat sîmbătă la Bucu
rești. Săptămîna aceasta își în
cepe turneul în Africa echipa Pe
rului. în primul meci, fotbaliștii 
peruani vor întîlni, la Casablanca, 
selecționata Marocului. La Praga 
se va disputa duminică meciul 
amical dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și Austriei.
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FELIX ȘI OTILIA ! rulează la 
Patria (orele 9,30; 13; 16.30; 20), 
Floreasca (orele 15,30; 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

PIROSMANI : rulează la Capi
tol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20.45) .

HEI, PUȘTIULE ! : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30; la orele 10 Program pentru 
copii).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Lucea
fărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , București (orele 9; 11,15;
13,30; 16,30; 18,45; 21).

DUMINICĂ LA ORA 6 : rulea
ză la Lumina (orele 9; 12; 15; 18;
20.30) .

MARY POPPINS : rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20), Fes
tival (orele 9.30; 13; 16,30; 19,30), 
Favorit (orele 9,30; 12,30; 16,30;
19.30) .

MICUL SCALDĂTOR : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17.30; 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15).

INCIDENTUL : rulează la Fero
viar (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Volga (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30).

INTRAREA LIBERĂ LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la . 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

TARZAN OMUL JUNGLEI : ru. 
lează la Timpuri Noi (orele 9; 
— 18,30 în continuare); Program de 
documentare (ora 20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO ; ru
lează la Progresul (orele 15.30; 18: 
20,15).

PUTEREA SI ADEVĂRUL . ru
lează la Rahova (orele 15,30; 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS ; ru
lează la Excelsior (orele 9,30; 13,00; 
16,15; 19,30), Modem (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE CA ULI- 
SE... : rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30). Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ,

DECOLAREA î rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Bucegl (orele 15,30; 18; 20,30).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează ‘ 
la Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,30).

TORENTUL DE FIER: rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

LOVE STORY : rulează la Pa
cea (orele 11; 15,45; 18; 20,15).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Arta (orele 15,30; 18; 20.15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

ANTRACIT : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

LOCOTENENTUL BULLITT ! ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17.45; 20), Giuleștl (orele 15.30; 18;
20.30) .

DREPTUL DE-A TE NAȘTE : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) .

OSCEOLA: rulează la Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20).

WATERLOO : rulează la Cosmoa 
(orele 15,30; 19).

MIRII ANULUI H : rulează Ia 
Vitan (orele 15,30; 17,45; 20).

MARISIA ȘI NAPOLEON : (o- 
rele 10; 12), MATA HARI (ora
14.15) , BISCUIȚI PENTRU CĂȚEI 
(orele 16,30; 18.45). PE CURÎND 
(ora 21), rulează la Cinemateca 
„Union".

ACTELE AU FOST „ANULATE1*
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Opera Română : CARMEN — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă 5 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio) : JOCUL 
DE-A VACANȚA — ora 20; Tea
trul de Comedie : NICNIC — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu) : LE- 
ONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala 
Studio) I IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; Teatrul Giulești : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul .,C. I. 
Nottara" (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă" ; N-A FOST ÎN ZADAR
— ora 9,30; Teatrul Mic : VICLE
NIILE LUI SCAPIN — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
BIMBIRICĂ — ora 19,30: (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19.30; 
Teatrul Evreiesc : BARASEUM ’72
— ora 19.30; Teatrul ..Ion Vasiles- 
CU“ : VARIETĂȚI NON-STOP — 
ora 19,30: Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : AVENTURILE 
LUI PLUM PLUM — ora 10: (Sala 
Academiei) : RĂI Șl NĂTĂRĂI — 
ora 10; Circul Globus : PLANETE
LE RÎD SUB CUPOLA — ora 19,30.

(Urmare din pag. 1)

expiră de fapt aceste acte... 
nule, există posibilitatea ca ele 
să fie folosite, dacă au nimerit, 
cumva, pe mina unui răufăcă
tor. Iar materialele comandate 
valorează peste 100 000 lei !

— Am pierdut actele în Bucu
rești, pe cheiul Dîmboviței, ne 
spune Popescu Dumitru, șeful 
serviciului de aprovizionare al 
întreprinderii de Construcții și 
Proiectări Craiova. Șoferul par
case camionul pe Splaiul Inde
pendenței și apoi ne-am dus să 
servim masa la un bufet de lin
gă Podul Izvor. Era imediat 
după amiază. Cînd ne-am întors, 
ușa cabinei fusese forțată. Lip
seau șuba șoferului și servieta 
mea cu acte.

Aceasta este și declarația fă
cută imediat organelor de mili
ție. Am vrut insă să vedem cit 
de autentică poate fi întimpla- 
rea relatată. Am fost pe Splaiul 
Independenței, în tocul unde, 
zice-se, șoferul Marin Bobolan 
își garase 'mașina și ne-am con
vins că, la declarata oră a ..fur
tului". circulația pe această ar
teră este zi de zi atît de inten-

să, incit nimeni nu s-ar fi în
cumetat să taie, acolo, garnitu
ra de cauciuc a geamului cabi
nei, să facă loc pentru introdu
cerea mîinii și apoi, după mi
nute lungi de încercări, să 
deschidă din interior siguranța 
încuietorii. De altfel, în aceeași 
zi, Popescu Dumitru i se plin- 
sese merceologului Nicolae Cior
tan, salariat al aceleiași între
prinderi, că uitase cabina ma
șinii deschisă, dar nu pe cheiul 
Dîmboviței, ci în curtea unei 
întreprinderi. Aceeași variantă 
ne-o relatase și directorul în
treprinderii din Cratova, tovară
șul Eugen Buzescu. De la în
ceput. deci, avem de-a face cu 
ceva care amintește nesinceri- 
tatea (să nu pronunțăm, încă, 
cuvântul necinste !). Dacă tot 
fuseseră furate actele, nu era 
mai bine ca Popescu Dumitru 
să recunoască la miliție că a ză- 
borit puțin mai multișor la bu
fetul cu pricina ?

— Da, șeful serviciului de a- 
proviztonare este cit se poate de 
vinovat, ne-a dealarat tovarășul 
director Buzescu. în ceea ce mă 
privește, sînt convins că a lăsat 
cabina deschisă. A dat dovadă 
de neglijență, asta e. E drept,

trebuia să-d. pedepsesc într-un 
fel, dar nu l-am pedepsit. Cum 
s-o fi făcut, cînd de fapt și eu 
eram vinovat ? Da, vinovat ! Nu 
trebuia nici într-un caz să sem
nez comenzile și delegațiile în 
alb. Dar am și eu o scuză — 
ne spune mai departe tovarășul 
director Buzescu. Sint prea tî
năr. Abia am împlinit 28 de ani. 
Sînt tehnician, nu am prea 
multă experiență și m-am lăsat 
dus de cuvintele altora. Da, așa 
e : nu trebuia să accept semna
rea în alb a unor acte care, 
astfel, pot fi folosite de oricine.

E drept, Eugen Buzescu este 
tînăr. Nu ne așteptam însă ca 
tinerețea să fie invocată ca o 
scuză. Tehnicianul Eugen Bu
zescu a fost numit directorul 
acestei întreprinderi. pe cînd 
abia împlinise 26 de ani. Prin 
urmare, îi fuseseră apreciate, 
credem, tocmai tinerețea, cura
jul acestei vîrste, puterea de 
muncă. Ca dovadă, in doi ani, 
întreprinderea condusă plnă la 
numirea sa de un grup de 
cheflii care o aduseseră la 
sapă de lemn, a izbutit să se 
redreseze, ajungînd printre în
treprinderile de profil fruntașe, 
în ultima vreme însă, au apă-

rut din nou necazurile, genera
te, cele mai multe, de predilec
ția unora pentru băutură chiar 
și in timpul programului, de 
iresponsabilitatea altora. Așa se 
face că numai în cîteva luni s-a 
desfăcut contractul de muncă la 
5 tineri salariați, care se făcuse
ră vinovați de beții repetate. 
Pe de altă parte, a crescut și 
numărul abaterilor de la disci
plina muncii. Astfel, din relată
rile mai multor interlocutori, am 
aflat că unii salariați din apa
ratul tehnico-administrativ al 
întreprinderii de Construcții și 
Proiectări Cratova, nu se sfiesc 
să meargă în timpul serviciului 
la o țuică prelungită, sau chiar 
la piață. Sîntem informați că la 
unele puncte de lucru amplasa
te în 4 județe se mai fac și 
mici afaceri cu materiale. Fireș
te, pe sub mînă, cu localnicii. 
(Faptul ar trebui controlat și ve
rificat de către cei in drept), 
în curtea întreprinderii din 
Craiova, prevăzută cu gard so
lid și cu gheretă la poartă, 
poate intra cine vrea, ca la el 
acasă. în momentul vizitei 
noastre, pentru a salva aparen
tele, am fost nevoiți să-d cău
tăm nod pe portarul Stan GrecM,

care dispăruse undeva, prin 
curte. La plecarea noastră, por
tarul își încheiase schimbul, ve
nise altul. Dar... se înțelege 1 
nu era nici acesta la post. L-am 
căutat împreună cu însuși di
rectorul întreprinderii, însă fără 
succes. Iar in acest timp, pe 
poartă intra și ieșea cine voia...

Iată, așadar, că furtul invo
cat, sau mai bine-zis pierderea 
din neglijență a unor acte de 
valoare nu este un caz singular 
la Întreprinderea de Construc
ții și Proiectări Craiova. Lipsa 
de responsabilitate și interes, 
goana după souze, comoditatea 
multor salariați. slaba muncă 
de educație cu tinerii și nu nu
mai cu ei și, în sfîrșit, dezorien
tarea conducerii acestei între
prinderi, care se plînge de exis
tența unor asemenea neajunsuri 
pe fundalul realizării mulțumi
toare a cifrelor de plan (Curios, 
dar întreprinderea e planificată 
de CENTROCOOP, organul tu
telar, să lucreze în pierdere !) 
au desigur același numitor co
mun.

Nu putem fi de acord că de 
vină ar fi tenerețea directoru
lui ori a majorității salariaților 
acestei întreprinderi, unde me
dia de vîrstă este de numai 23 
de ani. Tinerețea nu poate fi 
o scuză în asemenea împreju
rări. Tinerețea se caracterizea
ză întotdeauna prin dragoste de 
muncă, pasiune, entuziasm, do

rință de a te ridica în ochii 
altora și în propriii tăi ochi ț 
se caracterizează, de asemenea, 
prin combativitate, intransigen
ță și capacitate de a stăpîni o 
situație, prin dorința de a in
staura în colectivul în care 
muncești o atmosferă care să 
asigure disciplina oamenilor, 
seriozitatea și responsabilitatea 
tor. Atunci ? Credem că altun
deva trebuie căutată explicația 
pe care încerca s-o dea inter
locutorul nostru din Craiova : 
în mentalitatea că democrația 
înseamnă toleranță a abaterilor 
mai mid. sau mai mari care, 
cu timpul, duc la o lege a bunu
lui plac, greu de stăpinit Ase
menea stări de lucruri apar în 
acele colective lipsite de liantul 
ce se numește spiritul de echi
pă, spiritul generator de grijă 
pentru tot ceea ce tine de locul 
de muncă. Dacă ar fi existat 
acest spirit, manifestat în atitu
dinea tuturor. de la director 
pînă la proiectant sau la zidar, 
cu totul alta ar fi fost situația 
Ia I.C.P. Craiova, care în pre
zent caută zadarnic un „ac" de 
100 000 lei, într-un car cu ne
glijențe. în cazul de față „acul" 
e greu de descoperit. Rămîne 
insă la vedere „carul", care 
trebuie văzut chiar dacă unora 
nu le place să-1 privească. De 
fapt, acesta este și scopul pen
tru care am realizat ancheta 
noastră.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Tele-școala. 10,00 
Curs de limba rusă. Lecția a 10-a. 
10,30 Ex-Terra ’72. 10.55 Căminul
(reluare). 11,40 Film serial ; Patru 
tanchigti și un cline" (IX) — re
luare. 12,35 Telejurnal. 16,30—17,00 
Curs de limba franceză. Lecția a 
9-a — reluare. 17,00 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. 18,00 
Muzică de promenadă executată 
de Fanfara reprezentativă a Ar
matei. 18,10 Documentar TV. 18,30 
întrebări și răspunsuri. 19,00 cin. 
tec și joc în Poiana Lacului — 
Argeș. 19,20 1001 de seri — „Aven
turile celor doi căței". 19,30 Tele
jurnal. 20,10 Teatrul liric TV. 21.10 
Prim plan. 21,40 Tele-glob : Rapso
dia Ungară. 22,00 Emisiune mu
zical-coregrafică. 22,30 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,10 Tele-cinemateca pentru co
pii și tineret.,,Cele trei lumi ale 
lui Gulliver — o producție a stu
diourilor americane. 21,45 Agenda. 
21,55 Luminile rampei. 22,25 Telex 
tehnico-ștlințlfic. 22.35 Dicționar 
muzical-distractiv (reluare).
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Cu prilejul dineului oferit de președintele Anwar Sadat

U.T.C. SEMICENTENAR

Dragă prietene, președinte
Nicolae Ceaușescu,

Dragi prieteni,
In numele poporului și gu

vernului Republicii Arabe E- 
gipt și în numele Uniunii So
cialiste Arabe, îmi este plăcut 
să vă salut pe dumneavoastră, 
pe soția dumneavoastră și ex
celenta delegație care vă înso
țește, dorindu-vă o ședere plă
cută și rodnică, în cursul că
reia veți putea lua cunoștință 
de istoria omului egiptean, au
torul primei civilizații din 
lume, luptător de-a lungul a- 
nilor pentru progres și liber
tate.

Poporul nostru vă salută 
astăzi în calitatea dumneavoas
tră de conducător al unei țări 
care luptă pentru independența 
și libertatea ei și care crede 
în principiile nobile pentru 
care luptă în vederea instau
rării libertății, păcii și bună
stării. Vizita pe care o între
prindeți vă va da ocazia să 
luați cunoștință de natura e- 
tapei pe care o parcurgem, de 
poziția noastră față de sfidările 
care ne confruntă, atașamentul 
nostru față de cauza păcii ba
zate pe dreptate și respectul 
drepturilor fundamentale ale 
omului contemporan.

Vizita dumneavoastră va a- 
duce o contribuție pozitivă la 
așezarea unor baze solide ale 
unei noi etape a relațiilor din
tre țările noastre, constituind 
un moment important în di
versificarea lor, a unei coope
rări fructuoase între popoarele 
noastre, spre binele și bună
starea wlor.

Dragă prietene,
Ați venit la noi după o că

lătorie de-a lungul continen
tului african ; fără îndoială că 
ați simțit îndeaproape proble
mele care confruntă acest con
tinent, care duce o luptă în
dârjită pentru o viață demnă, 
în pofida sfidărilor de diferite 
feluri create de statele impe
rialiste în decursul secolelor 
care au trecut și care continuă 
să fie create în fața bunăstării, 
prosperității și chiar libertății 
acestor popoare în alegerea 
drumului lor. împotriva Africii, 
aceste forțe aplică o politică 
expansionistă, întreprinzînd ac
țiuni de sabotaj, de separare și 
discriminare rasială și, în fi
nal, recurg Ia agresiunea ar
mată. Sălbăticia lor se mani
festă în Rhodesia, Africa de 
Sud, coloniile portugheze și în 
numeroase state independente 
ale Africii. Toate aceste forje 
constituite intr-un pact, sfi
dează organizațiile internațio
nale și regionale, opinia publi
că mondială, toate principiile

Vizita tovarășei 
Elena Ceaușescu 

la Centrul 
de cercetare 

științifică din Cairo
Luni, 3 aprilie, tovarășa Elena 

Ceaușescu, însoțită de ministrul 
egiptean al afacerilor sociale, 
doamna Aisha Rateb, a vizitat 
Centrul național de cercetare 
științifică din Cairo. Directorul 
centrului, dr. Duhomi Abdurah
man Musa, a prezentat pe larg 
preocupările colectivului de 
cercetători, activitatea orientată, 
în special, spre rezolvarea 
unor probleme privind eforturile 
de dezvoltare economică a țării.

Vorbind despre colaboratorii 
săi, directorul centrului a pre
zentat aportul deosebit al docto
rilor în științe Mohamed Ibra
him Rushoy, Hassan Amiri 
Hassan, Bahey El Diri Mustafa, 
Mohamed Abdel Wahab, Moha
med Hafiz Yousef, care au stu
diat în România și care lucrea
ză acum în munca de cerceta
re pentru valorificarea completă 
a petrolului — importantă sursă 
naturală, care asigură venituri 
însemnate economiei egiptene.

Membrii Consiliului de con- 
dv-cere al centrului, șefii celor 
opt secții, au urmărit. în 
prezentarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, date privind organi
zarea cercetării științifice în 
România, strînsa legătură a 
activității oamenilor de știință 
cu producția, participarea di
rectă a acestora la dezvoltarea 
tuturor compartimentelor socie
tății românești contemporane.

în continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat laboratoare 
de chimie a petrolului, de colo- 
ranți organici și polimeri. Di
rectorul centrului a exprimat 
onoarea deosebită a colectivului 
de cercetători de a primi vizita 
tovarășei Elena Ceaușescu, de 
a cunoaște aspecte ale presti
gioasei activități științifice des
fășurate in România.

Toastul președintelui Toastul președintelui

ANWAR SADAT NICOLAE CEAUȘESCU
și documentele elaborate de 
comunitatea internațională, me
nite să asigure dreptul omului 
de pretutindeni.

Dragă prietene,
La sfîrșitul călătoriei dum

neavoastră în Africa, veți avea 
ocazia aici, în zona noastră, să 
luați cunoștință de aspectele a- 
gresiunii exercitate de sionis
mul mondial în Palestina, îm
potriva poporului palestinian, 
în Ierusalim și Gaza, pe malul 
occidental al Iordanului și in 
interiorul teritoriilor arabe din 
jurul acestuia.

Această agresiune este spri
jinită de Statele Unite ale A- 
mericii și aliații lor, care vor
besc uneori în numele acestora 
în acțiunea de dominare a te
ritoriilor și popoarelor arabe, a 
bogățiilor lor naționale. Ea re
prezintă o nouă serie a agre
siunii dezlănțuite de aceste 
forțe împotriva regiunii noastre, 
care speră să înfăptuiască ceea 
ce a eșuat din dorințele lor, în 
mod special din 1956. Sintem 
încredințați că aceste forțe sînt 
la sfirșitul lor și în final vor 
suferi înfrângerea și retrage
rea. așa cum se dovedește în 
zona noastră arabă. De aseme
nea, ele suferă înfrângeri în 
Asia de Sud-Est, în Africa și 
America Latină.

înțelegînd acest lucru, aceste 
forțe fac presiuni politice, mili
tare și psihologice, sperînd să 
obțină victoria. Ele sprijină ca
pacitățile militare ale Israelu
lui in aer și pe mare, vizind 
să-și mențină interesele și să 
exercite o agresiune continuă.

în umbra agresiunii, a unor 
încercări și acțiuni de intimi
dare, ele se prefac a fi pentru 
pace și încearcă să înșele lu
mea înainte de a ne înșela pe 
noi. Noi știm exact, din expe
riența noastră îndelungată, de 
partea cui se situează Statele 
Unite ale Americii, care sînt 
politica și scopurile lor. Noi. aici, 
sîntem conștienți de toate u- 
neltirile care ni se pregătesc în 
calea eliberării noastre, a voin
ței poporului. Sîntem încre
dințați de dreptatea cauzei 
noastre și sîntem hotărîți să nu 
cedăm din drepturile noastre.

Lupta noastră nu se va opri 
pînă nu vom lichida agresiu
nea și vom redobândi drepturile 
noastre.

Dragă prietene,
Egiptul a întreprins tot ce 

i-a stat în putință pentru în
făptuirea păcii, luînd în consi
derație răspunderea sa nu nu
mai față de popoarele noastre 
arabe, dar și pentru consolida
rea păcii în lume. Noi înțele-

Presa egipteană despre vizita 
înalților oaspeți români

Vizita în Egipt a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu con
tinuă să se afle în centrul aten
ției presei egiptene, care con
sacră spații largi relatării dife
ritelor momente ale primei 
zile, subliniind cordialitatea cu 
care au fost primiți înalții oas
peți, aportul deosebit de impor
tant al contactelor și întrevede
rilor șefului statulu-i român cu 
președintele Anwar Sadat, în 
vederea dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie dintre 
cele două tari.

Ziarul „Al Ahram“, principa
lul cotidian egiptean, a publicat 
pe prima pagină un amplu re
portaj al sosirii în capitală a 
conducătorului partidului și 
statului nostru. Sînt inserate, 
de asemenea, știri despre depu
nerea de coroane la Mausoleul 

gem că pacea este indivizibilă, 
însă noi nu putem să fim sin
guri răspunzători de înfăptui
rea acestei păci. Și nu vom în
făptui pacea pe seama trage
diei poporului palestinian și a 
popoarelor regiunii noastre.

Națiunile Unite și reprezen
tantul secretarului general au 
întreprins, în decursul celor 
cinci ani, unele acțiuni în ve
derea înfăptuirii păcii. Răspun
derea pentru situația actuală 
revine acelor forțe care împie
dică instaurarea păcii.

Popoarele noastre nu vor ră
mâne pasive în timp ce aceste 
forțe întreprind acțiuni pentru 
a ne pune în fața faptului împli
nit .pe teritoriile noastre. Opinia 
publică mondială a devenit con
știentă de realitatea intențiilor 
expansioniste ale Israelului. Pri
etenii libertății, dreptății și legii 
de pretutindeni se situează cu 
fidelitate de partea principiilor 
noastre. Sute de milioane de oa
meni din statele socialiste, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, se 
situează cu fermitate împotriva 
agresiunii și acordă tot sprijinul 
pentru lichidarea ocupației.

Popoarele noastre arabe înțe
leg astăzi foarte mult drepturile 
lor și sînt hotărîte să și le re
vendice, fiind pregătite să folo
sească toate armele în bătălia 
destinului ; nu le vor înșela a- 
cele forțe care, pe de o parte, 
sprijină agresiunea, și prin a- 
ceasta amenință națiunea noas
tră. integritatea ei, iar pe de 
altă parte acționează pentru a 
menține interesele acesteia în 
țara noastră. După cum nu ne 
vor înșela acele argumentări ce 
contravin principiilor și legilor 
internaționale.

Dragă prietene,

Sîntem încredințați că dum
neavoastră și poporul dumnea
voastră luptător, care dorește 
pacea și progresul, veți face to
tul pentru cauza victoriei, drep
tății și justiției.

Dragi prieteni,
Vă invit să fiți alături de 

mine în a saluta în mijlocul 
nostru pe prietenul Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, pe doamna 
Ceaușescu, pe membrii delega
ției care îl însoțesc pe Excelența 
sa, pe poporul român prieten, 
căruia îi dorim un progres con
tinuu și succese tot mai mari.

Salut prietenia dintre Româ
nia și Egipt, țări care depun e- 
forturi pe calea dezvoltării și 
construirii unei vieți noi pentru 
popoarele și țările noastre.

lui Gamal Abdel Nasser, des
pre vizita protocolară făcută la 
reședința de la Guiza a pre
ședintelui Anwar Sadat, despre 
schimbul de decorații, precum 
și despre dineul oferit în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Palatul Abdin.

Ziarele ,,A1 Goumhouria", 
„Al Massaa“ și „Al Akhbar" re
latează, de asemenea, despre 
primirea prietenească ce le-a 
fost făcută solilor poporului ro
mân de către conducătorii egip
teni și de locuitorii orașului 
Cairo.

„Le Progres Egyptien", „Jour
nal d’Egypte“’și „Egyptian Ga
zette" acordă, de asemenea, 
ample spații primei zile a vizi
tei, relatînd, totodată. despre 
programul zilelor următoare.

Toate ziarele publică, de ase
menea, numeroase fotografii 
de la sosirea oaspeților români, 
de la ceremonia schimbului de

Dragă prietene, președinte 
Anwar Sadat,

Dragi prieteni,
Vă rog să-mi permiteți ca, în 

numele meu, al tovarășei mele 
și al colaboratorilor care mă în
soțesc, să vă exprim cele mai 
calde mulțumiri pentru amabila 
invitație de a vizita țara dum
neavoastră. Doresc, de aseme
nea, să exprim mulțumirile 
noastre pentru ospitalitatea cu 
care ne înconjurați, pentru cu
vintele adresate poporului ro
mân.

Este pentru mine o deosebită 
plăcere să vă adresez, cu acest 
prilej, dumneavoastră, domnule 
președinte, soției dumneavoas
tră, guvernului și întregului po
por egiptean prieten, un salut 
cordial din partea mea> a Con
siliului de Stat, a guvernului, a 
întregului popor român.

Intre țările noastre există 
vechi relații de prietenie. Isto
ria vorbește de legături stră
vechi între popoarele român și 
egiptean. De-a lungul secolelor, 
poporul român, ca și poporul e- 
giptean, au cunoscut jugul asu
pririi străine și au dus lupte 
grele pentru eliberarea naționa
lă și socială.

Cunoaștem contribuția deosebit 
de prețioasă a poporului egip
tean Ia civilizația șl cultura uni
versală, așa cum cunoaștem e- 
forturile pe care le face astăzi 
pe calea dezvoltării economico- 
sociale, a făuririi unei economii 
puternice independente.

Am venit în țara dumneavoas
tră cu dorința de a explora îm
preună caile pentru dezvoltarea 
tot mai puternică a cooperării 
în domeniile economic, științi
fic, cultural, în toate sectoarele 
de activitate. Sperăm că în aces
te zile, pe care le vom petrece 
în țara dumneavoastră, vom pu
tea cunoaște mai îndeaproape 
preocupările de astăzi și de vii
tor ale poporului egiptean, vom 
putea găsi împreună căile pen
tru o conlucrare mai strîhsă în
tre România și Egipt.

Poporul român este preocupat 
astăzi de a asigura dezvoltarea 
tot mai puternică a patriei sale 
pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Am obținut în cei 27 de ani de 
la eliberare succese remarcabi
le. Industria românească produ- 

decorații, precum și de la alte 
momente ale zilei de duminică. 
, Cotidianul „Al Ahram“ inse
rează și un articol semnat de 
prof. Roman Moldovan, preșe
dintele Camerei de Comerț, cu 
privire la dezvoltarea comerțu
lui exterior al României. Ace
lași ziar informează pe larg 
despre declarația comună ro- 
mâno-sudaneză, subliniindu-se 
că în aceasta se cere soluționa
rea grabnică a situației din O- 
rientul Apropiat, ex.primîndu-se 
sprijinul față de mișcările de 
eliberare din țările africane, a- 
siatice și arabe.

Televiziunea egipteană a 
transmis, pe lîngă reportajele 
vizitei, un film cu momente din 
viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Știri despre 
vizită au fost, de asemenea, 
transmise în toate buletinele de 
actualități ale postului de radio. 

ce astăzi de 19 orî mai mult de
ci t înainte de eliberare. Agri
cultura — complet cooperativi- 
zată — asigură satisfacerea tu
turor cerințelor de produse agro- 
alimentare ale întregului nostru 
popor. Am acordat și acordăm 
o mare atenție problemelor în
vățământului, științei, culturii, 
considerînd că acestea reprezin
tă factori hotărâtori pentru pro
gresul oricărei țări- Dezvoltând 
întreaga activitate economico- 
socială, am pus și punem pe pri
mul plan creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a poporu
lui. Facem totul ca socialismul 
să asigure omului cele mai bune 
condiții de viață, cele mai largi 
libertăți democratice» dezvol
tarea umanismului — toate a- 
cestea * constituind, de altfel, e- 
sența însăși a societății socia
liste.

Avînd asemenea preocupări, 
este de înțeles că acordăm o 
mare atenție colaborării cu cele
lalte state ale lumii. Noi pornim 
de la faptul că, pentru a putea 
concentra eforturile în direcția 
dezvoltării economico-sociale 
este nevoie de colaborare, de 
pace între toate popoarele lu
mii.

Fiind țară socialistă, punem, 
desigur, pe prim plan relațiile 
cu toate statele socialiste, cu ță
rile care au pășit pe calea dez
voltării independente. Conside
răm că colaborarea economică, 
tehnică, științifică, culturală și 
în toate domeniile dintre țările 
socialiste și țările care doresc 
să se dezvolte independent este 
esențială pentru progresul fiecă
rei țări în parte, pentru cauza 
păcii în general.

, Nu uităm însă că în lume sînt 
și țări cu orînduiri sociale dife
rite și. ca atare, trebuie să gă
sim căi de colaborare» în spiri
tul principiilor coexistenței paș
nice, între toate statele- De alt
fel, noi considerăm că, în condi
țiile puternicei revoluții tehnico- 
științifice contemporane, este o 
necesitate colaborarea între toate 
statele, participarea lor activă la 
diviziunea internațională a mun
cii-

Desigur, în același timp, nu 
uităm că în lume mai acționea
ză din păcate forța, se mai re
curge Ia practicile imperialiste 
de amestec în treburile altor 
state. De aceea, România acțio
nează cu toată hotărârea pentru 
a se pune capăt politicii impe
rialiste de forță și dictat.

Este necesar să punem la baza 
relațiilor între state deplina e- 
galitate în drepturi, respectul 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în trebu
rile interne, avantajul reciproc. 
Noi pornim de la faptul că un 
popor care dorește să trăiască 
liber trebuie să înțeleagă că, în 
același timp, trebuie să respecte 
și dorința altor popoare de a fi 
libere, stăpîne pe destinele lor. 
Problema organizării și dezvol
tării unei națiuni sau alteia con
stituie preocuparea fiecărui po
por și nimeni nu poate să se 
amestece și să încerce să-și im
pună punctul său de vedere. 
Iată de ce România acționează 
cu toată fermitatea pentru li
chidarea colonialismului, neoco- 
lonialismului, pentru dreptul 
popoarelor de a^și decide singu
re destinele.

în vizita pe care am fâcut-o 
intr-un număr de țări din Afri
ca am putut constata cu satis
facție dorința acestor popoare 
de .a-și uni eforturile pentru 
a-și asigura dezvoltarea inde
pendentă. Considerăm că este 
necesar de a intensifica efortu
rile pentru lichidarea colonia
lismului din Africa, pentru li
chidarea rasismului.

în acest sens, -noi apreciem că 
este necesar de a se acorda mai 
mult sprijin popoarelor din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
pentru a scutura mai rapid do
minația colonială portugheză. 
România a acordat și va acorda 
și în viitor întregul său sprijin 
acestor popoare pentru a-și cîș- 
tiga independența.

Considerăm, de asemenea, că 
una din problemele centrale ale 
țărilor Africii este dezvoltarea 
unei puternice economii inde
pendente. în acest sens, este ne
cesară atît o strânsă colaborare 
între ele, cît șl cu celelalte țări 
de pe alte continente, cu țările 
socialiste, pentru a asigura un 
progres mai rapid. Relațiile Ro
mâniei cu țările care au pășit 
pe calea dezvoltării indepen
dente urmăresc tocmai asigura
rea dezvoltării fiecărei econo
mii în parte și, în același timp, 
servesc cauza luptei antiimperia- 
liste.

Dragă prietene,

Cunoaștem preocupările dum
neavoastră pentru lichidarea stă
rii de încordare și a urmărilor 
conflictului din 1967. Noi am 
salutat diversele propuneri pe 
care le-ați făcut în direcția unei 
soluții politice, pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate 
din 1967. Noi ne pronunțăm în 
general împotriva oricăror cu
ceriri teritoriale; de aceea, 
ne-am pronunțat și ne pronun

țăm pentru retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocu
pate. Considerăm că este nece
sar să se ajungă la o soluție 
care să excludă în viitor un nou 
război, să garanteze integrita
tea și suveranitatea tuturor sta
telor. Sperăm că prin eforturile 
tuturor celor dornici de pace, de 
asigurarea dezvoltării indepen
dente a fiecărei națiuni, se va 
ajunge la realizarea păcii în a- 
ceastă zonă.

In același timp, noi conside
răm că trebuie să se țină seama 
și de soluționarea problemelor 
populației palestiniene.

O pace trainică nu poate fi 
realizată dacă nu se asigură 
pentru populația palestiniană 
condiții de viață corespunză
toare, de dezvoltare indepen
dentă, potrivit dorințelor sale.

In acest spirit a acționat și 
va acționa România. Și în viitor, 
ea va face tot ceea ce poate 
pentru a contribui la realiza
rea acestor deziderate ! Noi știm 
că nici un popor nu se poate 
dezvolta în condiții de război; 
de aceea, dorim ca poporul e- 
giptean să aibă cît mai repede 
condiții de pace spre a se pu
tea concentra asupra dezvoltă
rii sale în toate domeniile de 
activitate.

Știm, de asemenea, că pacea 
este indivizibilă. De aceea, ne 
pronunțăm pentru a se pune 
capăt războiului din Indochina, 
pentru retragerea trupelor Sta
telor Unite, pentru dreptul po
poarelor vietnamez, cambodgian 
și laoțian de a-și hotărî singure 
calea dezvoltării lor. în general 
ne pronunțăm cu hotărîre împo
triva acțiunilor militare îndrepl 
tate contra altor state. Istoria 
a demonstrat că asemenea acți
uni nu servesc pînă la urmă de
cât cercurilor imperialiste, colo
nialiste.

Trăind în Europa, milităm 
pentru instaurarea unui climat 
de securitate și pace pe conti
nent, pentru o largă colaborare 
între toate statele, pe baza de
plinei egalități în drepturi; a- 
vem convingerea că aceasta co
respunde atît intereselor națiu
nilor europene, cît și cauzei se
curității și păcii tuturor popoa
relor lumii.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru măsuri hotărîte pe calea 
dezarmării și lichidării perico
lului unui război atomic. Por
nim de la faptul că este necesar 
ca popoarele să-și spună cu mai 
multă hotărîre cuvîntul asupra 
tuturor problemelor internațio
nale. Desigur, există țări mari, 
țări mijlocii, țări mici, cu orîn
duiri sociale și cu politici dife
rite ; dar, considerăm că solu
ționarea marilor probleme inter
naționale nu se poate face deoît 
cu participarea tuturor statelor. 
Este dreptul fiecărui popor de 
a participa la soluționarea pro
blemelor care îl privesc — și 
problemele păcii și cooperării 
internaționale privesc toate po
poarele lumii! De aceea, noi 
considerăm că și țările mici și 
mijlocii — așa cum sînt Româ
nia și Egiptul — trebuie să-și 
spună cu mai multă hotărîre 
cuvîntul în viața internațională.

Este necesar să crească rolul 
Organizației Națiunilor Unite, 
să crească rolul și cuvîntul sta
telor mici și mijlocii în aceasta 
organizație. în ce privește Ro
mânia, ea este hotărîtă să parti
cipe tot mai activ la viața in
ternațională, iar în problemele 
care o privesc, este ferm decisă 
să se ocupe ea însăși de acestea . 
— dezvoltând, desigur, colabo
rarea și cooperarea cu toate ță
rile care se pronunță pentru 
conlucrare între popoare, pen
tru pace și progres social. In a- 
cest spirit dorim să abordăm 
împreună cu dumneavoastră 
problemele internaționale ac
tuale. Și sper, dragă prietene, 
că vom găsi și în acest dome
niu multe puncte comune, că 
vom găsi un cîmp larg de co
laborare pentru a spori contri
buția țărilor noastre la cauza 
păcii și cooperării.

începând vizita în țara dum
neavoastră cu aceste gînduri, 
îmi exprim convingerea că a- 
ceastă vizită, convorbirile pe 
care le vom avea împreună, vor 
marca un moment nou în rela
țiile dintre România și Egipt. In 
definitiv, cred că nimic nu des
parte România și Egiptul; dim
potrivă, totul pledează pentru 
o colaborare și o cooperare 
strînse între ele în toate dome
niile de activitate.

V-aș ruga, dragi prieteni, să 
închinați ou mine — ca să spun 
așa — pentru dezvoltarea cola
borării și prieteniei dintre Ro
mânia și Egipt !

Doresc să vă adresez, încă o 
dată, dragă prietene și dragi 
prieteni, cele mai bune urări, 
să urez poporului dumneavoas
tră realizarea cît mai grabnică 
a dorințelor sale de pace, să-i 
urez multă prosperitate și fe
ricire.

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor 1

SESIUNEA TINERILOR 
SPECIALIST! DIN 
CONSTRUCȚIILE 

DE MAȘINI

în zilele de 6—8 aprilie, în 
București, va avea loc o sesiune 
de comunicări științifice a tine
rilor din ramura construcțiilor 
de mașini. Prima manifestare 
de acest gen în sectorul respec
tiv, ea a trezit un deosebit in
teres în rîndurile specialiștilor, 
manifestat prin cele peste 240 
de cereri de participare primite 
de organizatori.

— Dintre acestea, ne spunea 
ing. Nicolae Alexandrescu, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la I.G.T.C.M. (organizator al se
siunii cu sprijinul Comitetului 
Central al U. T. C., Uniunii 
Sindicatelor din ramura me
talurgiei și construcțiilor de 
mașini și al I. D. T.) o 
comisie de specialiști a selec
ționat cele 140 de comunicări 
ce vor fi prezentate în primele 
două zile. Sînt atît cercetări e- 
fectuate în cadrul cercurilor 
tehnice cît și studii elaborate și 
conduse de tineri sau la care 
tinerii au avut o contribuție e- 
sențială. I.C.T.C.M.-ul se pre
zintă cu 40 de lucrări.

O serie de amănunte organi
zatorice ne-a oferit ing. Nicolae 
Voinescu, responsabilul resortu
lui profesional din comitetul 
U.T.C. al institutului.

— Așteptăm 220 de partici
pant din țară și cam tot atâția 
din uzinele și institutele bucu- 
reștene. Cele opt comisii : Teh
nologii și utilaje de turnătorie, 
metalurgia pulberilor ; Tehnolo
gii și utilaje pentru deformări 
plastice, tratamente termice și 
acoperiri de suprafață ; Utiliza
rea calculatoarelor electronice 
în organizarea fluxului tehnolo
gic și a producției ; Tehnologia 
prelucrării la rece, scule așchie- 
toare, dispozitive: Mașini u- 
nelte; Organizarea activității 
de control, calitate, fiabilitate ; 
Elemente de acționare mecani
ce, electrice și hidraulice, flu- 
idica, mecanizare și automati
zare ; Sudură, curenți de înaltă 
frecvență, electrotehnică își vor 
ține lucrările în sălile Grupului 
școlar Unirea. Sâmbătă, în sala 
de festivități a liceului „N. Băl- 
cescu“ va avea loc o Consfătui
re a tinerilor specialiști în con
strucția de mașini, In care se 
vor discuta probleme privind 
sporirea contribuției pe care 
ne-o putem aduce la introduce
rea progresului tehnic în dome
niul nostru de activitate. Pentru 
asigurarea reușitei sesiunii a 
fost întreprins un important e- 
fort organizatoric. Printre nu
meroasele materiale tipărit^ cu 
această ocazie aș menționa7 și 
faptul că beneficiind de spriji
nul I.D.T.-uIui, am asigurat 
cîte 40 volume pentru fiecare 
secție, conținând lucrările în 
forma lor întreagă. în felul a- 
cesta, le asigurăm și populari
zarea, fiind convinși că dueîn- 
du-le cu ei, tinerii din toată-
țara vor contribui la generali
zarea unor idei prețioase cu
prinse într-unele din studiile 
comunicate. Aș vrea să menți
onez că aceasta a însemnat ti
părirea a circa 500 000 de pa
gini, pentru care am plătit nu- . 
mai materialele, restul operații
lor fiind asigurate prin sute de . 
ore de muncă voluntară ale ti
nerilor de la I.D.T.

A. BANC

|CONCURS |

„TRADIȚII 
REVOLUȚIONARE 
ALE TINERETULUI 

DIN ROMÂNIA"
Liceele din sectorul I al Ca

pitalei — „dr. Petru Groza", 
„I. L. Caragiale", „Mihail Sa- 
doveanu", nr. 32, nr. 24 și „C. A. 
Rosetti" — au înscris în boga
tul calendar omagial al semicen
tenarului, o nouă acțiune. La A- 
teneul tineretului un număr 
mare de uteciști s-au întîlnit în 
cadrul unui pasionant concurs 
școlar cu o temă generoasă, de 
natură să-i ajute pe elevi să-și 
adâncească cunoștințele lor des
pre istoria trecută și prezentă a 
organizației revoluționare din 

I
> DIRECTORUL

NOSTRU
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<
<
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(Urmare din pag. I)

Directorul în vîrstă de șaisprezece ani, de care pome
neam mai sus, se descurcă binișor în treburile tehnico-ad- 
mimstrative — și ceva mai greu în relațiile cu colegii-lucră- 
tori. Este prieten cu tofi, se văd la cursurile teoretice în 
fiecare zi; locurile și nâzbîtiile adolescentei nu-i sînt 
străine. La ora H, împreună cu ceilalți se-nd'reaptă sj el 
spre întreprindere. Colegii se risipesc pe la bancurile de 
lucru, el intra in cabinet. Din acel moment solocitantii si 
nu sînt puțini — i se adresează cu ■: tovarășe director..' A 
zimbit la început, acum nu, nu mai zîmbește, și-a luat ro
lul în serios. Cu zîmbete și cu glume nu se face treabă. 
Adolescentul-director a observat că multi dintre colegii de 
clasă și de școală dovedesc aptitudini practice uimitoare. 
Cîfiva i-au prezentat inovații. Băieți pe care îi credea apți 
doar pentru chestiunile teoretice. A mai observat, apoi, că 
cei fără tragere de inimă la cursurile teoretice, tot fără 
tragere de inimă vin și aici, și mai mult încurcă. Are vreo 
patru care umblă cu certificate medicale ; are alți patru-cinci 
cu „neplăceri" și-ar vrea să-și ia valea. Pe doi i-a găsit în 
parcul Herăstrău cu undița. Dar nu pe matul lacului, ci 
pe o bancă, vorbeau de-ale lor. Măcar să fi prins niște 
pești. Să fi făcut ceva de folos. Nimic.

Așa încep grijile pentru un director-adolescent. Cu ab
sențe nemotivate, cu rebuturi. Așa a înțeles că el trebuie 

exercite funcția nu numai în timpul orelor de prac
tică, ci zi de zi, în tot cursul anului școlar. Cu ajutorul lui, 
sîntem siguri, vor înțelege și ceilalți, colegii, că se află nu 
numai îptr-un proces de producție, ci și într-un fericit proces 
de formare ca oameni utili societății.

care fac parte. Concursul a fost 
intitulat ,,Tradiții revoluționare 
ale tineretului din România" și 
a fost condus de către un juriu 
competent, al cărui președinte a 
fost tovarășul Constantin Petcu- 
lescu, autorul cărții recent a- 
părute „Crearea Uniunii Tinere
tului Comunist".

Ca in orice concurs, au exis
tat emoții, ambiție de a face do
vada celei mai bune pregătiri, 
echipe de suporteri formate din 
colegi. Atmosfera de concurs a 
fost menținută de către tână
rul actor Șerban Cantacuzino, 
care a îndeplinit rolul de exa
minator- Dar rolul cel mai im
portant l-au avut elevii concu- 
renți care, ca rezultat al muncii 
personale de studiu și ajutorului 
primit de la profesori și organi
zația U.T-C., s-au prezentat în 
concurs cu un mare volum de 
cunoștințe despre organizația lor 
aflată la vîrsta semicentenaru
lui. întrebările n-au fost ușoare 
— despre istoricul și rolul cercu
rilor socialiste și muncitorești, 
al organizațiilor socialiste stu
dențești, promovarea socialismu
lui științific în mișcarea munci
torească, presa de tineret și pri
mele gazete ale mișcării revo
luționare de tineret, congrese 
U.T.C., figuri de eroi uteciști 
etc.

Si-au disputat locurile I, II și 
III liceele „Dr. Petru Groza", 
nr- 32, „Mihail Sadoveanu", „C. 
A. Rosetti". Dar câștigători au 
fost toți cei aflați în sala de con
curs — concurenți și asistenți — 
întrucît au participat la o utilă, 
sugestivă și tinerească lecție de 
istorie din viața organizației 
noastre de tineret.

VASILE CÂRJE

PRESTIGIOASĂ SESIU
NE DE REFERATE 

ALE ELEVILOR
Liceul „Mihai Viteazul" din 

Capitală și-a invitat sîmbătă e- 
levii și profesorii, precum și co
legi din alte licee, chiar și pă
rinți, la o foarte interesantă ac
țiune școlară- A avut loc o se
siune de referate a cercurilor de 
elevi pe care școala și organi
zația U.T-C. au consacrat-o se
micentenarului.

Sîntem obișnuiți cu asemenea 
manifestări științifice de creație 
anunțate de acest prestigios li
ceu. Intr-adevăr și de astă dată 
sesiunea a confirmat ce rezul
tă dintr-o activitate stimulativă, 
care-i conduce pe elevi să facă 
din anii de învățătură ani de 
studiu, de investigație, chiar de 
creație» cît valorează să știi să 
cultivi în liceu curiozitatea știin
țifică, emulația la învățătură, 
competiția inteligenței. De re
marcat un lucru: îndrumătorii 
sânt, evident, profesorii, dar se
siunea și activitatea din cercuri 
care a precedat-o. au fost lăsate 
în bună măsură în răspunderea 
elevilor.

O scurtă însemnare nu poate 
face oficiul de cronică a sesiu
nii, se mulțumește doar să-i re
marce amploarea. Lucrările s-au 
desfășurat în 9 secții, cuprinzând 
aproape toate disciplinele școla
re — n-a lipsit nici muzica. Sec
țiile cu cele mai multe lucrări, 
reflectând semnificativ încotro se 
îndreaptă interesul elenilor, sînt 
cele de limba română, matema
tică, biologie. Dar au foșt bine 
reprezentate și secțiile de științe 
sociale, de istorie, de fizică și 
chimie. O cifră finală va expri
ma poate mai concludent ce a 
însemnat această manifestare 
dedicată semicentenarului: au 
fost susținute 200 lucrări apar
ținând unui număr corespunzător 
de autori elevi. Ceea ce înseam
nă că unul din șase elevi ai li
ceului desfășoară activitate în 
cercuri, poate mai mulți, întru
cît pentru sesiune au fost se
lectate cele mai bune lucrări.

Și o informație de la același 
liceu : duminică, în sala Ateneu
lui Român» corul liceului — for
mație artistică cu tradiție» a 
prezentat un concert dedicat se
micentenarului „Tineretul lumii 
cîntă", manifestare care s-a 
bucurat de succes.

L. L.
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Interviul 
nostru cu ing. 
ION PUȘCAȘII, 

director general în 
Ministerul Educației 

și Învățămîntului

și liceele de specialitate
7

1973, Direcția generala a învățământului profesional, tehnic 
și liceal de specialitate a luat din timp masuri definitivând 
nomenclatorul de meserii și specialități și rețeaua școlilor 
profesionale si liceelor de specialitate la care vor putea 
candida absolvenții școlilor generale. Diferențierea și spori
rea numărului de meserii și specialități față de anul școlar în 
curs au reprezentat principalul subiect al discuției pe care 
am avut-o, pentru dumneavoastră, la Ministerul Educației și 
învățămîntului, cu tovarășul director general, ing. ION
PUȘCAȘU.

— Care sînt principalele 
elemente ce vor caracte
riza viitorul an școlar în 
învățămîntul profesional și 
liceal de specialitate ?

— Rețeaua școlilor profesio
nale și a liceelor de specialitate 
va fi sensibil sporită și diver
sificată. Județele Harghita, Tul- 
oea, Bihor și municipiul Bucu
rești vor avea cite două noi 
școli profesionale. Alte 11 ju
dețe vor beneficia de școli pro
fesionale nou înființate. Iată și 
cite va din meseriile pentru care 
se vor putea pregăti candidați! 
admiși în aceste unități de în- 
vățămînt : dulgher, zidar-beto- 
nist, instalator electrician, me
canic utilaje, sondor mecanic, 
lăcătuș foraj extracție, sudor, 
strungar, mecanic agricol, vân
zător, tîmplar, țesător covoare și 
țesături naționale etc. Și în ca
drul liceelor de specialitate no
menclatorul vă fi îmbogățit în 
viitorul an școlar cu o serie de 
profesiuni de mare interes pen
tru economia națională.

— Vă rugăm să exem-
plificați.

— Electromecanica va fi dife
rențiată în funcție de viitoarele 
locuri de muncă (nave și insta
lații portuare, exploatarea, în
treținerea și repararea vagoane
lor, utilaje de construcții, mij
loace de transport urban, in
dustria alimentară etc). De ase
menea, înregistrăm în noua edi
ție a îndrumătorului prezența 
specialităților : turism, prelu
crarea automată a datelor, fi
zică aplicată, fizică electronică, 
arhitectură și sistematizare, bio
logie apdicată etc. De altfel, 
traduse numeric numărul spe
cialităților din liceele de specia* 
Etate va crește de la 66 la 95.

— Considerînd că rolul 
matematicii și fizicii în 
dezvoltarea economică â 
țării noastre crește con
tinuu, vă rugăm să ne 
prezentați liceele de ma« 
tematică-fizică și de pre* 
lucrare automată a date* 
lor.

— Liceele de matematică-fi* 
zică realizează pregătirea îrt 
specialitățile fizică aplicată și fi» 
zică electronică. Pe lîngă disci
plinele de cultură generală și de 
tehnică generală, elevii acestor 
licee primesc cunoștiințe de de
sen tehnic, rezistența materiale
lor, tehnica vidului, spectrosco
pie aplicată, defectoiscopie ne
distructivă, manipularea izotopi
lor radioactivi, electronică, căl

Pe parcursul celor 10 ant 
pe oare li petrece
elevul în școala ge

nerală, clasa a VIII-a repre
zintă primul prag către drumu
rile profesionale ce i se deschid. 
Acum opțiunea se exprimă prin 
alegerea școlii po9t-generaile la 
porțile căreia va bate. Frecvent 
însă, această opțiune este făcu
tă în sine, ruptă de contextul 
general în care trebuie gîndit 
viitorul unui tînăr. Am înregis
trat o asemenea gîndire frag
mentată, supusă doar scopului 
de a reuși la concursul de admi
tere într-o școală post-generală, 
la cei mai mulți elevi de clasa 
a VIII-a. Lor li se mai pot găsi 
circumstanțe- Dar și puțini pă
rinți leagă acest act de orienta
rea profesională propriu-zisă. 
Oricît de ciudat ar părea, nici 
în școala generală nu este încă 
creat climatul de natură să dez
volte o viziune de perspectivă 
— elevilor și părinților acestora 
— cu privire la însemnătatea 
opțiunii școlare de acum.

O școală generală din plin 
centrul Capitalei. în clasa a 
VIII-a A, la întrebarea ce vor 
face după absolvirea clasei, ele
vii răspund, în proporție de pes
te 80 la sută, că. vor aborda li
ceul. In două cazuri este numit 
liceul de specialitate, sistemul 
de ucenicie la locul de muncă 
nici nu este citat, iar restul op
țiunilor converg spre școala pro
fesională. Confruntate aceste a- 
legeri cu părerile părinților se 
constată că coincid în cea mai 
mare parte- Diriginta clasei, 
chiar dacă în multe cazuri se 
îndoiește de justețea alegerilor, 
e în defensivă, întrucît n-a reu
șit, în practica ei, să schimbe 
hotărîrile elevilor și mai ales ale 
părinților.

Să începem cu elevii, cu mo- 
bilurile care le declanșează op

POȘTA PAGINII
Butnaru Maricica — Zamos- 

tea, jud. Suceava : Pe lîngă 
Școala de specializare post li
ceală de stenodactilografie din 
București, str. Sfinții Voievozi 
nr. 52—54, funcționează și o sec
ție de comerț exterior.

Oprișoiu Jean Nelu — Tîrnă- 
veni, jud. Mureș : Dragă Nelule, 
în principiu informațiile cerute 
le poți obține la autoritățile de 
resort, adică la cele care se o- 
cupă cu astfel de probleme. Mă 
întreb, totuși, dacă, încheind un

Școlile— 
profesionale

culatoare. In liceele pentru pre
lucrarea automată a datelor se 
pregătesc cadre pentru următoa
rele specialități : analiști, pro
gramatori și operatori pentru 
calculatoarele electronice.

— Cînd vor avea Ioc 
concursurile de admitere?

— Pentru liceele de speciali
tate concursul se va desfășura 
între 22 iunie și 3 iulie pentru 
toate locurile planificate, ur
mând ca, în cazul neocupării lor, 
să se mai organizeze o sesiune 
între’ 1—10 septembrie. Pentru 
învățămîntul profesional, con
cursul se va organiza separat 
pentru promovații clasei a 8-a și, 
separat, pentru absolvenții școlii 
generale de 10 ani intre 6—14 
iulie, și, în cazul necompletării 
locurilor va avea loc o nouă se
siune între 1—10 septembrie.

— Există noi prevederi 
în ceea ce privește limite
le de vîrstă ale candida- 
ților ?

— Pentru școlile profesionale 

țiunea. O primă categorie, nu 
foarte numeroasă, știu ce vor, 
au și acoperire pentru hotărârea 
luată. Au învățat foarte bine, 
și-au pus la încercare capacita
tea în concursurile de limbă ro
mână, matematică, fizică ori 
chimie și se simt pregătiți să-și 
înceapă studiile liceale. Unii 
dintre ei s-au informat asupra 
caracterului atît de diversificat 
al liceului de cultură generală în 
momentul de față și își doresc 

O întrebare pentru elevii clasei a VIII-a:

UNDE VEȚI ÎNVĂȚA 
MAI DEPARTE?

să urmeze secția reală sau uma
nistă, clasele speciale științifice,t 
licee cu profil de limbi străine 
etc. La această categorie de elevi 
vederile nu depășesc însă liceul 
de cultură generală- Deși prin
tre ei se găsesc constructori de 
micro-aparate, elevi care și-au 
dovedit inventivitatea și îndemâ
narea în orele de atelier, pasio
nați ai experiențelor de chimie, 
de fizică, de biologie nici unul 
nu s-a gîndit la liceul de profil, 
ca un mijloc direct de transfor
mare a pasiunilor — descoperite 
și verificate timpuriu — în te
melia unei posibile profesii. Un 
alt grup de elevi se îndreaptă 
spre școlile profesionale- Aici 
apare limpede tradiția familiei 
care i-a influențat. In sfârșit, ul
tima categorie se alcătuiește din 
elevi care încă nu și-au definit 
personalitatea, care aleg liceul 

contract cu societatea nu este 
indicat săil respecți. Pe de altă 
parte, „lîncezeala și plictiseala" 
nu sînt o fatalitate de care să 
nu poți scăpa. Se pune întreba
rea ce ai făcut tu ca să le izgo
nești din colectivul în care tră
iești.

T. Ciodaru — jud. Olt: Nu 
sîntem informați. Adresați-vă 
direct Uzinelor „Electromagne
tica”, București, Calea Rahovei 
nr. 266, serviciul personal și în
vățământ. 

limitele de virstă stnt aceleași 
ca și în anul școlar trecut cu ur
mătoarea excepție : pentru me
seriile „mecanizator minier", 
„sondor foraj-extracție" și „son
dor de mină“ limita maximă este 
de 20 ani.

— Ce ne puteți spune 
despre desfășurarea con
cursului ?

— Concursul de admitere cons
tă în susținerea a două probe 
scrise și a două probe orale la 
două obiecte studiate în școala 
generală. In unele meserii pre
gătite prin școli profesionale 
probele orale se vor putea susți
ne în scris. Pentru anumite me
serii la propunerea ministerelor 
și celorlalte organe centrale sau 
locale, care au în subordine școli 
profesionale, cu aprobarea Mi
nisterului Educației și învăță
mântului, concursul de admitere 
se poate desfășura sub forma 
unor probe de cunoștințe susți
nute în scris. La unele specia
lități stabilite de Ministerul E- 
ducației și învățămîntului, la 
propunerea ministerelor și orga
nelor centrale sau locale care au 
în subordine licee de speciali
tate, concursul de admitere poa
te fi precedat de susținerea unor 
probe practice de verificare a 
aptitudinilor care sînt elimina
torii și au loc cu 3—4 zile îna
inte de data începerii concursu
lui (de exemplu : desen liniar, 
desen după natură la liceul de 
arhitectură și sistematizare).

C. STĂNCULESCU

„.pentru că acolo merge și cole
ga mea de bancă", sau „pentru 
că așa vrea tata", sau pentru că 
„pot să încerc, dacă nu reușesc 
urmez clasa a IX-a a școlii ge
nerale, și încerc iar, apoi urmez 
a X-a și iar dau la liceu, și abia 
după aceea am timp să merg la 
școala profesională".

Părinții. Aici lucrurile sînt 
mai complicate. Toți, aproape 
fără excepție, afirmă că nu se 
pun de-a curmezișul hotărârilor 

luate de copii. „Cum s-o împie
dic pe fetița mea să meargă la 
liceu — spunea o mamă — dacă 
ea vrea ? Și apoi merge cu prie
tena ei din clasa I". Un tată a 
recunoscut :■ „Eu mi-am făcut li
ceul la maturitate, sînt munci
tor. Mi-a fost greu să învăț, dar 
am muncit. Am ambiția ca băia
tul meu să învețe la vârsta po
trivită. I-am pus și meditatori, 
nu se poate să nu reușească. De 
ce să mă gândesc chiar de a- 
cum la profesiunea lui cînd are 
abia 15 ani ?“

Asemenea criterii subiective 
guvernează în bună parte pe pă
rinți și îi determină să se as
cundă după formula „nu se pun 
de-a curmezișul hotărîrilor lua
te de copii" (deși poate n-ar fi 
un act de încriminat în unele 
cazuri, ci o manifestare a răs
punderii părintești). Iar ambiția,

VIATA BATE IA UȘĂ!
de SEN ALEXANDRU

Gîrbeafă Marian — Bucu
rești : Studiile la Facultatea de 
geologie-geografie a Universi
tății București, secția de geo
grafie, durează patru ani. Se 
dă examen la geografia fizică și 
economică a R.S. România (scris 
și oral), geografia economică și 
politică a lumii (scris).

Mândru Victoria — Sărmaș,

Sînt elev în ultimul an de 
studiu al unui liceu teo
retic din Capitală.

Mărturisesc deschis că sînt 
un elev mediocru, în ciuda unor 
aparențe care mi-ar putea infir
ma destăinuirea. Da, sînt medio
cru și uneori obositor de banal; 
sînt fără ambiții și fără hotărîri 
ferme, fără inițiative proprii. Și 
nu vreau să aduc aici vreo vină 
școlii pentru această dezorienta
re. Cineva însă tot trebuie să 
poarte vina; și acel cineva se 
pare nu pot fi decît eu. Dar de 
ce aș fi tocmai eu ? De ce aș fi 
eu purtătorul propriului meu rău? 
Dar, cum tot răul e spre bine — 
după cum spune o înțeleaptă 
vorbă bătrînească — să nu dez- 
nădăjduiesc și să analizez lucid 
situația.

1. — Toate lucrurile au o cau
ză. Și încep să mă întreb dacă 
au existat motive care au deter
minat situația mea actuală. De 
ce am ales liceul teoretic ? Bă
nuiam că e cea mai bună solu
ție. Cum aș fi putut obține cer
titudinea de care aveam nevoie ? 
Ar fi trebuit să mă convingă ci
neva. Dar nimeni nu s-a simțit 
dator să încerce acest lucru. În
seamnă deci că eu am fost cel 
care a decis. Dar pentru a deci
de trebuie să cunoști mai multe 
posibilități, să ai din ce să alegi, 
iar eu n-am cunoscut nici o altă 
variantă. In consecință, am hotă- 
rît, ajutat de conjunctură, de ig
noranța mediocrității mele, plus 
de un așa-zis simț al „turmei". 
Se pare că un element devine 
frecvent — necunoașterea. Necu
noașterea fiind izvorul tuturor 
relelor, înseamnă că pe undeva 
pe aici se află și izvorul răului 
meu.

2. — Anii de liceu : un elev 
fără personalitate, cu înclinații 
spre ocolirea obstacolelor. Îmi 
dau seama acum că, de fapt, tot 
timpul am fost șovăitor și dez
orientat, dar nu mi-am dat seama 
și nu s-a observat prea evident 
— bănuiesc — deoarece nimeni 
nu mi-a atras atenția și totul 
mergea mai departe, independent 
de voința mea și mă purta și pe 
mina, ou minimum de efort, că- 

ca să n-o numim prejudecată, 
de a-și vedea copiii la liceu îi 
conduce la ignorarea sau ocoli
rea celorlalte instituții școlare 
— chiar dacă se situează la a- 
celași nivel calitativ cu liceul, 
chiar dacă deschid în fața ab
solvenților căi de realizare pro
fesională mai favorabile. Oare e 
puțin lucru ca, paralel cu stu
diile liceale, să dobândești și o 
calificare profesională urmînd 
liceul de specialitate ? Și știu 

oare părinții că absolventul șco
lii profesionale are dreptul, prin 
cîteva examene de diferență, 
să-și echivaleze anii de învăță
tură cînd și-a însușit o meserie 
cu numărul de ani de studiu 
corespunzători liceului ?

Admițînd că elevii sînt încă 
prea mici ca să gîndească în 
perspectivă actul alegerii școlii 
post-generale pe care o vor urma 
iar că părinții, prin forțe proprii, 
nu ajung singuri la toate sur
sele de informare de care au 
nevoie — ațît pentru a lua o ho- 
tărîre potrivită copilului lor cît 
și pentru cunoașterea tipurilor 
de școli existente, a avantajelor 
pe care le oferă — ajungem au
tomat la școala generală, la ro
lul ei în justa orientare de viitor 
a elevilor. Dacă școala ar face 
complet și cu forță de convinge
re, măcar informarea elevilor și 

jud. Harghita : îmi pare rău, 
dragă Victorița, că nu-ți pot 
răspunde „în plic" pentru că 
tare mă rogi frumos. Dar dacă 
ar fi să răspund așa celor ce-mi 
scriu mi-ar trebui sute și chiar 
mii de plicuri. Și nici1 nu vreau 
să nedreptățesc pe unii răspun
zând altora altfel decît o fac 
pentru toți. Dar dacă citești zia

iră acest prag la care am ajuns 
și peste care nu se mai poate 
trece.

De ce nu se mai poate trece ? 
Acum este nevoie de o totală 
mobilizare a forțelor, este nevoie 
de voință iar eu n-am voință. 
Trebuie să hotărăsc singur și eu 
nu pot. Dar dacă mă las iarăși 
purtat de șuvoi, voi mai aluneca 
— în cel mai fericii caz — încă 
5 ani de facultate cu mini
mum de efort și voi ajunge iarăși 
la un prag de unde însă, de data 
aceasta, va începe „viața cea 
mare" și de acolo nu vor mai 
fi etape și nu va mai fi nici un 
nou șuvoi. Atunci voi avea ne
voie de propriile mele picioare

Dileme 

în ULTIMA 
BANCĂ
pe care însă alunecările de prea 
lungă durată mi le vor fi atro
fiat.

Problema are și un alt aspect. 
Terminînd o facultate oarecare 
voi obține o diplomă, voi avea 
chiar o profesiune, care nu-mi 
va absorbi toate preocupările, iar 
în timpul disponibil mă voi ocu
pa de spiritul meu. de lucruri 
care țin mai mult de sensibilita
tea mea (mă întreb de ce mi-oi 
fi ales eu secția reală ?). Dar 
nu m-aș simți în stare să 
practic o profesiune cu care 
să nu stabilesc nici un contact 
afectiv. De fapt, nici n-aș fi în 
stare s-o stăpînesc și demnitatea 
mea de om, căci am așa ceva, ar 
fi serios șifonată dacă ne gîn- 
dim la cele spuse de Heraclit: 
„e rușinos să fii neștiutor, dar 
e o rușine mai mare să practici 
un meșteșug pe care nu-l cu
noști".

Sînt zbuciume și neliniști care 
reflectă urmările unei educații 
defectuoase. Fără a emite pre
tenții în materie de educație, pot 
să afirm că atît o lipsă de aten
ție cit și o atenție prea mare din 
partea părinților duce la aceleași 
urmări dăunătoare: pierderea 
personalității sau, mai bine-zis, 
neformarea acesteia ori formarea 
unei pseudo-personalități.

Atunci cind ești mereu con- 
strîns să accepți brațul cuiva 
drept sprijin, începi să te obiș
nuiești cu acest braț și dacă e 
retras cîndva rămii neajutorat, 
nu mai poți înainta și cazi. Și 
dacă nu e retras, tot cazi, pen
tru că timpul îmbătrânește bra
țul acela și nu mai are putere 
să te susțină. în ambele cazuri, 
cauți o viață întreagă cu dispe
rare din priviri brațul sau orice 
altceva de care să te agăți... 
Tristă viață...".

li cer scuze prietenului meu 
că am așternut pe hirtie aceste 
mărturisiri ale lui. Am socotit 
însă că vor fi utile, punindu-i pe 
gînduri, pe cei care se află în 
aceeași situație. Poate și celor 
mai mici. Poate și părinților. Am 
păstrat secret doar numele prie
tenului meu...

GHEORGHE BUCATARU 
elev — București

a familiei și încă ar fi un pas 
înainte pe drumul orientării șco
lare și profesionale. Ca să ră- 
mînem tot în cadrul exemplului 
citat trebuie să spunem că ele
vii ciasei respective cunosc mai 
puțin de zece profesiuni. Părin
ții n-au adăugat altele. Cînd s-a 
optat pentru liceu, s-a indicat 
doar Liceul „Ion Creangă", din 
vecinătatea școlii generale res
pective. Oare nu sînt prea săra
ce cunoștințele elevilor și ale 
părinților în acest domeniu ? 
Asta se petrece în București, 
unde funcționează peste 40 de 
licee de cultură generală, 
unde sînt 24 licee in
dustriale și economice, unde 
38 de școli profesionale dau 
calificare în zeci și zeci de pro
fesii și unde există un sistem 
închegat de ucenicie la locul de 
muncă.

Vizitele în întreprinderi, întâl
nirile cu profesioniști, orele de 
dirigenție sau lectoratele cu pă
rinții care au copii în clasa a 
VIII-a, făcute sub egida orien
tării școlare și profesionale, tre
buie să se soldeze neapărat cu 
informarea exactă și detaliată 
asupra acestor date. Altminteri 
nu se dovedesc ca acțiuni orien
tative- Există la ora actuală și 
material editat — monografii 
profesionale, broșuri de prezen
tare a unor școli, rețeaua școla
ră — cu care se poate alcătui o 
mică bibliotecă documentară a 
clasei care să stea la îndemîna 
tuturor — elevi sau părinți.

Erorile necorectate oînd elevul 
este în clasa a VIII-a, se re
simt dureros mai tîrziu, atît 
pentru individ cît și pentru so
cietate. Și dacă la 14—15 ani se 
pot corecta ușor, cu trecerea a- 
nilor implicațiile se adîncesc, 
drumul spre profesie ajungînd 
inutil întortochiat și ocolit.

MARIETA VIDRAȘCU 

rul, așa cum afirmi, vei citi de
sigur acest răspuns.

In județul Harghita funcțio
nează o școală profesională sa
nitară (Odorheiul Secuiesc, str. 
V.I. Lenin, nr. 2, telefon nr. 
277). Vei putea deveni soră me
dicală (nu asistentă, deoarece 
nu ai absolvit liceul). învăță
mântul este gratuit. Se cere să 
fi împlinit 16 ani. Examene se 
dau la limba și literatura ro
mână (scris și oral) științe bio
logice, (anatomia, fiziologia o- 
mului, igienă) scris și oral. Și 
pentru că ți-am dat adresa, scrie 
școlii spre a afla răspuns la 
celelalte întrebări.

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

f FILM ) FELIX Șl OTILIA
Ecranizarea cunoscutului ro

man al lui George Călinescu 
este un mai vechi proiect pe 
care astăzi regizorul Iulian Mihu 
și scenaristul loan Grigorescu 
l-au finalizat adaptând cartea 
(minus două excepții) cu fide
litate. Subiectul romanului fiind 
bine cunoscut (destinul unui 
tînăr și istoria unei moșteniri 
pe fundalul procesului de alie
nare al unui mediu burghez) 
nu vom insista asupra lui. Nici 
chiar asupra felului în care 
personajele filmului intră sau 
nu în tiparul exact, calchiat, al 
personajului literar pentru că 
există riscul de a alimenta inu
til interminabila controversă pe 
tema ecranizărilor. Mai ales că, 
în cazul de față, autorii filmu
lui ar putea aduce argumentul 
scriitorului, Care scrie undeva : 
caracterul emoției cinematice 
nu este dramatic și a faoe cri
tica subiectului, a concentrării 
scenelor, a deznodămîntului și 
a expresiei retorice este a păși 
pe un drum străin...". în plus, 
chiar faptul că filmul poartă 
un alt titlu decît cel al cărții e 
o dovadă asupra unei alte vi
ziuni asupra subiectului, o in
terpretare a lui. Nu mai este 
vorba, declarat, de o „enigmă" 
pe care o sugera cartea (este 
drept, la fel de greu de definit 
ca și „crima" lui Sylvestre Bon
nard), ci de cuplul Felix și O- 
tilia.

Deși trăsăturile dominante ale 
personajului romanului sînt în 
parte păstrate în film, mai m- 
les în ceea ce privește familia 
Tulea, Iulian Mihu și loan Gri
gorescu se pare că au insistat 
doar pe întâia parte dintr-o idee 
mărturisită de romancier : „O- 
tilia nu e personaj principal... 
Felix și Otilia sînt acolo in oa- 
litate de victime și de termeni 
angelici de comparație".

O lecție de viață îi este ofe
rită lui Felix de un mediu în 
care apare violent o mizerie 
morală, la Stănică. Aglaie, Cos- 
tache, una fiziologică la Titi, 
Aurica și Olimpia, o mediocri
tate voluptoasă, la Pascalopol, 
ori — și aici este cheia subiec
tului — o mediocritate aspi
rată, a Otiliei. în roman, Otilia 
e un personaj care — pînă să 
ajungă în final cînd Felix ob
servă peste ani într-o fotogra
fie că „un aer de platitudine 
feminină stinge totul", — sur
prinde printr-un instabil echili
bru între copilărie și maturita
te. între frivolitate și luciditate. 
Echilibrul neintîlnit fie el și în 
această postură fragilă la per
sonajul pe care filmul îl re
duce discret dar fără apel la 
micile frisoane ale unei nubi- 
lități voit aminate. Otilia e pă
gubită și de „enigmă" și mai 
ales de o anumită complexitate 
psihologică, toate acțiunile ei 
par urmarea unui calcul rece. 
Deși e superioară — cel puțin 
prin educație și intelect — ea 
se integrează resemnată în ga
leria celorlalte personaje femi
nine de care momentan este 
despărțită de cîteva evenimen
te mai mult sau mai puțin fe
ricite. Fapt care face ca sin
gurul personaj feminin aflat în 
plină și autentică dramă să 
fie — dacă n-avem prejudecata 
aparențelor și a „distincției" 
intelectuale — Aurica. Această 
interpretare a fost unul din 
punctele de plecare ale cineas
tului, motivată public printr-un 
interviu.

De la început și pînă în fi
nalul fimului, Otilia rămîne un 
personaj static căruia numai 
cunoașterea din lectură a e-

Din nou laude
pentru corul „Madrigal^

Am asistat marți seara la un 
concert de excepție, un concert 
organizat de Agenția de Impre
sariat Artistic și Radioteleviziu- 
ne în afara agendei obișnuite a 
stagiunii, un concert în care ni 
s-a oferit posibilitatea de a ne 
reîntâlni cu două dintre cele mai 
interesante formații ale Capitalei:^ 
Orchestra ae cameră „București" 
inițiată de violonistul Ion Voicu 
după exemplul marilor formații 
europene conduse de virtuozi ai 
arcușului, și Corul „Madrigal".

Orchestra de cameră „Bucu
rești" s-a înscris în ultimele două 
stagiuni în activitatea artistică 
a țării și am mai avut posibilita
tea să consemnăm în această ru
brică valoarea unei trecute ma
nifestări în care au figurat de alt
fel multe dintre piesele înscrise 
și în programul săptămînii tre
cute.

Am dori de astă dată să ne o- 
prim mai pe îndelete asupra 
corului Madrigal, corul condus 
de Marin Constantin, ansamblu 
ale cărui manifestări au fost soco
tite în ultimii ani momente uni
ce în viața de concert națională 
și internațională. Formația despre 
care Leopold Stokowski scria că 
este întruchiparea perfecțiunii 
artistice.

In concertul de marți seara am 
ascultat alături de cîteva dintre 
capodoperele Renașterii, în care 
Madrigalul oferă întotdeauna o 
sinteză a muzicalității, rafinamen
tului și bogăției sale interpretati
ve — cîteva semnificative lucrări 
concepute în ultimul timp de 
compozitorii noștri pentru madri- 
galiști. Este lăudabilă această 
preocupare a Madrigalului față 
de noile creații românești, aborda 
rea plină de solicitudine a unor 
lucrări ale cnmtm?>fc-ilor actuali, 
între care și tinetâ. In program

noinei romanului îl poate o 
oorda un aer juvenil șl o im
previzibilă senzualitate. Aceas
ta este prima excepție din cele 
două de care aminteam la în
ceput cînd subliniam fidelita
tea narativă a ecranizării. A 
doua este lunga secvență de 
la sfârșitul filmului cuprinzînd 
reîntâlnirea dintre Felix și Pas- 
caiopol imaginată de autori în
tr-un tren sanitar în timpul 
primului război mondial. Foar
te frumos filmată, secvența 
este totuși discutabilă prin ne
firescul pe care-1 propune, pu
tând fi acuzată dacă nu de un 
melodramatism desuet atunci 
de fortuita justificare a deve
nirii tânărului personaj mas
culin.

I-a reușit lui Iulian Mihu în 
acest film, atunci cînd a lucrat 
cu uneltele portretistului și 
moralistului, cronica de mora
vuri a unei lumi apuse. Fără 
nici o tăietură de montaj, ma
rea secvență a venirii lui Felix 
în casa Giurgiuvenilor (un tur 
de forță și al operatorilor Al. 
Intorsureanu și Gheorghe Fis
cher) este o lecție cinemato
grafică exemplară. Toate per
sonajele principale apar într-o 
stranie „defilare" prezentată 
sarcastic. Intrarea în subiect — 
ca și în roman de altfel — se 
face brusc și din două-trei re
plici personajele acaparează ne
milos imaginea. Meritul dintot- 
deauna al regizorului constă în 
alegerea unei distribuții exce
lente : de la Clody Bertoia (A- 
glaia), Gheorghe Dinică (Stă- 
nică Rațiu), Gina Patrichi (O- 
limpia), Eliza Petrăchescu (Ma
rina), Violeta Andrei (Geor- 
geta) Sergiu Nicolaescu (Pasca
lopol), Aristide Teică (Vasiliad) 
și pînă la mai puțin cunoscuțiî, 
aflați la al doilea rol, sau de- 
butanți : Ovidiu Schumacher 
(Titi), Elena Dacian (Aurica), Ra
du Boruzescu (Felix), Julieta 
Szonvi (Otilia), ca să nu mai a- 
mintim de performanțele nepro- 
fesioniștilor Herman Chrodower 
și Arpad Kemeny — în rolurile 
celor doi bătrîni, Costache și 
Simion — fac din Felix și Oti
lia un film de distribuție. Este 
desigur aici un merit al regi
zorului, alegerea actorilor rămî- 
nînd încă un secret al autenti
cilor cineaști.

Amintind de secvența din 
casa Giurgiuvenilor trebuie să 
consemnăm în special decorul 
(scenografia Radu Boruzescu), 
toate acele coridoare și încă
peri, cu zidurile lor macerate, 
cu mobile grele și cariate, cu 
draperiile lor prăfuite. Acele 
camere sufocante în care toți 
se pîndesc, se urăsc, se ofilesc. 
Un decor cinematografic foarte 

au figurat astfel, alături de cu
noscutele piese ale lui Alexandru 
Pașcanu și Tudor Jarda (Poemul 
pentru cor a cappella, toacă, clo
pote și timpani „Bocete străbu
ne" și respectiv miniatura „La 
casa de peste drum"), lucrări pli
ne de prospețime și frumusețe 
melodică, trei noi prime audiții: 
prelucrarea plină de farmec a 
unui cîntec moroșenesc, și suite
le lui Mihai Moldovan „Obîrșii" 
și Dan Buciu — „Remember".

Remarcam în stagiunea trecu
tă, după audiția unei piese sim
fonice semnate de Dan Buciu, 
predilecția tânărului creator pen
tru culori inedite, nevoia sa de 
a încerca mereu noi căi de ex
presie. Regăsim aceste trăsături 
și în piesa Remember intitulată 
de autor „Scene dramatice cu 
muzică pentru cor a cappella, 
cor antic, soliști, recitator și ban
dă magnetică, pe versuri din 
poemul Surîsul Hiroșimei de E. 
Jebeleanu".

Noua lucrare este plină de „e- 
venimente" captivante pentru as
cultătorul sălii de concert, dar 
căile de expresie investigate au 
fost de mult deschise și am avut 
uneori impresia că asistăm mai 
puțin la un act muzical de ele
vație și mai mult la derularea 
unei muzici — ce-i drept bine fă
cută — dar care nu depășea ceea 
ce numim într-un termen obiș
nuit prin „muzică de ilustrație".

Revelația serii a fost, fără în
doială, Mihai Moldovan, tânărul 
creator care a demonstrat în 
ultimele stagiuni, în multiple ipo
staze componistice, predilecția sa 
pentru o muzică de densitate, pen
tru investigarea unor zone adînci 
ale artei folclorice. La prima ve
dere „Obîrșiile" pot fi atașate 
seriei unor lucrări ca cele scrise 
în ultimii ani de Vieru, Nicules- 
cu, Maibâ, pentru formația lui 

bine „exploatat", f&ră a cădea 
în ostentația exercițiului for

mal, în luxul descrepit al case
lor cu molii.
Adunarea familiei la catafalcul 

lui Costache prilejuiește o altă 
secvență memorabilă. Aici re
gizorul își schimbă tonul', are 
accente parodice și închipuie 
cu evidențe de pamflet cinema
tografic un fel de „cina cea de 
taină" cu apostoli venali. Tot 
ceea ce este ironie necruțătoa
re în observarea acestui mediu 
de o agresivă trivialitate îi reu
șește pe deplin regizorului. Și
retenia senilă a lui Costache, 
demența precoce a lui Titi ori 
cea blândă a tatălui său, Si
mion, suficiența Aglaiei, prostia 
Olimpiei, abulia Marinei, ori 
perfidia lui Stanică ne sînt, pre
zentate în toate registrele^ posi
bile, oferindu-i lui Iulian Mihu 
posibilitatea demonstrării unor 
calități profesionale de care ci
nematografia noastră are ne
voie ca de aer.

în ceea ce privește zona de 
lirism a filmului, însă, viziunea 
regizorală e parcă din alt loc. 
Lăsând la o parte decorul som
ptuos rafinat din conacul lui 
Pascalopol, vânătoarea, haitele 
acelea de câini și castelul cre
puscularului boier din Bărăgan 
— lucruri care pot să placă, e 
adevărat unui „balcanic" dar nu 
și lui G. Călinescu — nu pu
tem să ne spunem totuși că ele 
par împrumutate dintr-o lume 
septentrională, că ele sînt nefi
rești, jignitoare aproape, în 
cîmpia de lîngă Dunăre. Este 
de neînțeles pentru regizor cum 
a putut să ne ofere o secvență 
ca aceea a petrecerii de la 
curtea lui Pascalopol, cu ritua
lul ei străin de mediul propus 
de subiect. întreținând nostalgii 
de îmbogățiți în căutare de bla
zon. De asemenea, dacă plastici
tatea imaginilor pastelate din 
secvența cirezilor de bivoli 
este de o frumusețe stranie, ca
valcada celor doi eroi, Felix 
și Otilia, într-un peisaj de no
blețe degajată nu e decît o 
concesie făcută filmului comer
cial.

Am insistat asupra acestor 
lacune tocmai pentru că în 
Felix și Otilia ele sint parazi
tare și fură din calitățile unui 
film care, în general, este o 
creație autentică. în stare să 
certifice momentul de flux al 
cinematografiei noastre. Fără 
îndoială însă că discutarea a- 
cestui film din unghiul ecrani
zării ar putea stârni controverse 
profitabile, un acord unanim, 
pe acest plan, fiind puțin pro
babil.

TUDOR STANESCU

Marin Constantin. Dar Mihai 
Moldovan are forța de a învinge 
orice manierism și de a crea o 
operă de adîncă autenticitate.

Succesul cu totul deosebit al 
concertului de marți seara repu
ne în actualitate necesitatea unei 
stagiuni corale permanente a an
samblurilor profesioniste.

Decenii în șir, ansamblul co
ral a fost mediul care a cultivat 
marile tradiții ale muzicii româ- 
■hești. Corul a fost și rămîne epi
centrul activității noastre artisti
ce. și creația corală românească 
se situează indiscutabil prin va
lorile ei în marea constelație ar
tistică universală. Nu numai la 
manifestările corului Madrigal ci 
la toate concertele a cappella 
participă un public entuziast dor
nic să asculte capodoperele lite
raturii corale naționale și uni
versale. Seria de manifestări co
rale organizate în ultimii ani de 
Televiziune, sub titlul „Cîntare 
Patriei", a demonstrat și ea pe
renitatea genului în conștiința na
țională, constituind de altfel un 
reviriment al activității corale de 
masă pe plan național.

Există — cel puțin în Capitală 
— toate condițiile necesare ini
țierii, începînd chiar din acest 
an, a unei stagiuni corale perma
nente a formațiilor profesioniste, 
stagiune la care pot să-și dea 
concursul în viitor și marile an
sambluri de amatori. în sfîrșit, 
despre public. Cel de acum este 
desigur, receptiv, plin de solici
tudine. Am dori însă să sugerăm 
o acțiune mai organizată și mai 
insistentă de lărgire a cercului ce
lor care au privilegiul de a ascul
ta corul Madrigal. In fond, ce-și 
poate dori o formație de această 
valoare decît un public foarte 
larg, foarte divers, format din 
toate categoriile ? Și, în special 
tineri.

IOSIF SAVA
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La Cristuru Secuiesc:

La Comitetul orășenesc U.T.C., 
în încăperea prin ferestrele că
reia se văd ramuri mustind de 
sevă, ascult și notez monologul 
unui tînăr mecanizator de la 
S.M.A. Cristuru Secuiesc. 
Zice el :

— Cinci au fost băieții din 
S-M.A.-urile hărghitene pe care 
i-am însoțit și condus la finala 
de la București a Olimpiadei ti
nerilor mecanizatori: Horvath 
Nicolae de la Lăzarea, Boroș 
Tibor de la Gheorghieni, Ion 
Bercea de la Sîncrăieni, Naghi 
Iosif de la Cîrța și Balasz Ioșif 
de la Plăieșii de Jos. Cinci din 
cinci locuri, dar toți ca unul — 
harnici, inimoși, chibzuiți și, mai 
cu seamă, ambițioși. Acu, e 
drept, la finală n-a cucerit nici 
unul dintre ei locul întîi, dar 
Horvath Nicolae al nostru tot 
s-a clasat al nouălea (a dat baraj 
pentru locul opt și tocmai atunci 
l-a găsit... intimidarea !) și a fi 
al noulea tînăr mecanizator al 
țării nu e de ici, de colo... Așa 
că, întorcindu-ne noi acasă încă 
fremătind de febra întrecerii și 
plini de impresiile adunate la 
Consfătuirea pe țară a tinerilor 
mecanizatori, care a avut loc tot 
în zilele acelea, am adunat ute
ciștii de la noi, de la S.M.A. 
Cristur, le-am povestit cum a fost 
la București și le-am pus urmă
toarea problemă : „Cum să fa
cem să nu se stingă, o 
dată cu finala, la noi la 
Harghita, flacăra întrecerii ?“ 
Am stat de vorbă cu 
Savuy Atilla, secretarul de 
U.T.C-, am cerut sfatul lui Al. 
Nemeș, secretarul de partid, am 
ascultat părerea tuturor tinerilor 
și astfel chiar acolo, în adunare, 
a și fost redactată, cuvînt cu 
cuvînt, Chemarea la întrecere a- 
dresată tuturor organizațiilor 
U.T.C. din Trustul S.M.A. al ju
dețului Harghita... Are opt punc
te chemarea noastră. Le putem 
rezuma astfel : lucrări de cali
tate și la timp, reducerea cheltu
ielilor de producție planificate, 
organizarea de vizite documen
tare la unitățile producătoare de 
mașini agricole, stîrpirea abate
rilor de la regulile de protecția 
muncii și de circulație, organi
zarea, la un nivel superior ani
lor trecuți, a muncii voluntar- 
patriotice, activizarea muncii 
cultural-educative, înviorarea 
activității sportive. La fiecare 
dintre aceste puncte, organizația 
noastră și-a propus obiective 
concrete- De pildă : depășiri ale 
sarcinilor de plan cu 23 000 de 
lei, economii în valoare de 18 000 
de lei, vizite la „Semănătoarea” 
București și „Tractorul“-Brașov, 
urmărirea frecvenței la instruc
tajele tehnice, muncă voluntară 
pe șantierele de construcții ale 
S.M.A. de la Rugănești și Săcel, 
înfrumusețarea secțiilor, con
struirea a trei terenuri de sport 
(acțiune valorînd 18 000 de lei). 
Apoi : înființarea a patru echipe 
sportive, a unei brigăzi artistice 
la nivelul unității și apoi ini
țierea unui concurs al tuturor 
brigăzilor de mecanizatori din 
județ. Ne-am mai pro
pus : urmărirea activității
mecanizatorilor noștri pe 
lingă căminele culturale din 
comune, înființarea și pa
tronarea cît mai multor cercuri 
de mici mecanizatori pe lingă 
școli — și multe altele...

Ascult monologul tînărului 
mecanizator și aș vrea să-1 în
trerup cu întrebarea : „Cine 
crezi că va cîștiga această în
trecere ?” Dar nu este nevoie 
să-1 întrerup, pentru că el însuși, 
parcă ghicindu-mi gîndul, conti
nuă :

— Nu știu cine o să cîștige 
pînă la urmă întrecerea. Sigur 
că am vrea să fim noi aceia, dar 
chiar dacă n-o să fim, ne va ră
mîne totuși mîndria de a fi fost 
inițiatorii, deschizătorii de 
drum... De altfel, la chemarea 
noastră au răspuns de îndată 
toți mecanizatorii din județ . iar 
angajamentele fiecărei unități ne 
arată că gîndul nostru, al fina- 
liștilor Ia Olimpiadă a fost bun 
și că am dobîndit primul și cel 
mai important succes : acela de 
a face ca întrecerea sg nu se 
stingă nici măcar o zi-.. întâmpi
narea și sărbătorirea semicente
narului U.T.C. ne-a obligat pe 
toți să cinstim evenimentul așa 
cum se cuvine, iar această primă 
și importantă izbîndă — spiritul 
entuziast ou care au răspuns 
toți tinerii mecanizatori din ju
deț chemării noastre — ne arată 
că am izbutit...

Așadar, la Cristuru Secuiesc 
consemnăm un monolog opti
mist. Nu rămîne decît să notăm 
și numele celui care-1 rostește : 
tînărul comunist Torbk Traian.

ÎN JUDEȚUL HARGHITA

Simion Bela și Aron Cso
mir, cei doi tineri maiștri 
despre care vrem să scri

em, nu se cunosc, lucrează în 
locuri de muncă diferite atât 
ca așezare în spațiu, cît și 
ca profil. Primul — la între
prinderea de construcții montaje 
a județului Harghita, cel de al 
doilea — la Filatura de lînă din 
Miercurea Ciuc. In plus, nici Si
mion Bela, nici Aron Csomir nu 
sînt autorii unor acte spectacu
loase. Deci, motivul pentru care 
ne-am propus să-i prezentăm îm
preună este altul : ambii sînt 
secretari ai comitetelor U.T.C. 
din unitățile economice unde sînt 
angajați. Și în această calitate, 
mai bine-zis în felul în care 
știu să-și onoreze mandatele ce 
le-au fost încredințate, rezidă de 
fapt legătura care-i unește, care 
face posibilă și necesară prezen
ța lor în acest reportaj.

— E drept — mărturisește Si
mion Bela — în construcții există 
o prejudecată în virtutea căreia 
datorită dispersării mari a fron
turilor de lucru, instabilității 
muncitorilor, programului de 10 
ore, este extrem de dificil să des- 
fășori acțiuni proprii. Și totuși, 
mi-am spus la începutul acestui 
an, voi încerca să înving această 
inerție. Așa încît, odată luată ho- 
tărîrea, după ce în prealabil con
sultasem și pe ceilalți membri 
ai comitetului, am făcut cu
noscut tuturor tinerilor, în adu
narea generală, intenția de a de
clanșa un concurs avînd ca prin
cipale obiective : realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan, ca
litatea lucrărilor, ridicarea cunoș
tințelor profesionale. Ideea, con
trar tuturor așteptărilor, a fost 
primită cu interes.

— De unde se vede că, așa 
cum precizați, era vorba de o 
prejudecată și nimic mai mult. 
Ce a urmat apoi ?

— Apoi, începînd din 17 fe
bruarie, deci după o lună și ju
mătate de la start, o comisie, 
constituită la solicitarea noas
tră, formată din reprezentanți ai 
comitetului de partid, comitetu
lui oamenilor muncii, în prezen
ța șefilor de loturi s-a deplasat

„citirea” foilor de pontaj, din 
sondarea opiniei maiștrilor, după 
controlul riguros al calității lu
crărilor și testării concurenților 
— fiecare a trebuit să răspundă 
la trei întrebări în specialitate — 
au fost desemnați câștigătorii 
fazei de masă a competiției... A- 
poi am hotărît ca, de la 1 mar
tie fiecare tânăr constructor 
ce a obținut rezultate meritorii 
în cadrul concursului să ajute 
concret la perfecționarea profe
sională a cîte unui utecist mai 
slab pregătit din echipa sa.

Așadar, inerția a fost învinsă. 
Simion Bela a luat inițiativa pe

La Sf. Gheorghe
și Miercurea Ciuc:

tivitate, cum vreți să-i spuneți. 
După cum existau în aceeași mă
sură destule motive pentru a 
trece neîntîrziat la treabă. Aron 
Csomir a ales cea de a doua va
riantă.

Problema nr. 1 era, este și va 
fi — după cum ne spune — pro
ducția, educația tinerilor prin 
muncă și pentru muncă.

Și au trecut doar trei luni de 
la data cînd, proaspăt maistru, a 
venit la uzină. Timp scurt dar 
în care interesul și preocuparea 
s-au materializat în înființarea 
comisiei tinerilor ingineri și teh
nicieni — ce va avea atribuții 
precise în organizarea cursurilor 
de policalificare, propagandă 
tehnică, atragerea uteciștilor spre 
mișcarea de invenții și inovații, 
inițierea unor dezbateri cu ti
tlul „Tînărul întreabă, specialis
tul răspunde”, organizarea sărbă-

Un numitor comun:

LUPTA
CU INERȚIA

cont propriu și a dus-o la buD 
sfîrșit pentru că, în calitatea sa, 
nu putea rămîne indiferent la ce
rerile presante ale producției. 
După cum nu putea rămî
ne indiferent nici Aron Cso
mir. Este adevărat întreprin
derea la care lucrează a in
trat în funcțiune parțial doar 
în decembrie 1971, vîrsta medie 
a salariaților săi de-abia depă
șește 19 ani, majoritatea dihtre 
aceștia se află la primul lor con
tact cu activitatea industrială, 
organizația U.T.C. de-abia se 
consolidează... Existau deci sufi
ciente scuze pentru a justifica

toririi majoratului — prilej fo
losit și pentru a fi prezentate 
perspectivele întreprinderii, con
ținutul diferiților indicatori eco
nomici ; dezbateri pe teme de 
disciplină, un schimb de experi
ență cu principalii furnizori — 
tinerii de la Uzina de fibre sin
tetice din Săvinești, discuții cu 
părinții navetiștilor care 
zie de la servici și altele.

După cum spuneam la începu
tul acestor rînduri, Simion Bela 
și Aron Csomir nu sînt autorii 
unor fapte spectaculoase...

întîr-

GH. GHIDRIGAN

fost prezent entuziasmul tinerilor din bri
găzile de muncă voluntar patriotică
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La U.E.I.L. Toplița, pădurea își trimite ofranda pe rampa 
primăverii

....POLUL FRIGULUI"
ERA FIERBINTE

Cărțile de geografie, ca și zia
rele în caire citim zilnic mini
mele temperaturilor în diferite 
puncte și localități din țară, fac 
cunoscut numele comunei Joseni 
ca pe un adevărat „pol al fri
gului”, dată fiind așezarea sa 
într-o depresiune adîncă, joasă 
(de unde și Joseni). Am vizitat 
însă locurile nu din acest mo
tiv. Acolo, tineretul se întâlnise 
cu reprezentanții organelor loca
le de partid și de stat, ou con
ducători de întreprinderi și in
stituții la un colocviu sugestiv 
intitulat „Obligațiile tineretului 
față de înflorirea și propășirea 
comunei natale", cu atât mai 
interesant cu cît denumea, în 
suita de acțiuni dedicate semi
centenarului U.T.C., o manifes
tare politico-educativă originală 
în comparație cu ceea ce se 
putea întâlni în alte comune.
~ Chiar în „Clubul tineretu

lui* s-a ținut acea masă-rotun- 
dă — ne spunea Iosif Mikloș, 
secretarul comitetului 
U.T.C. ” 
să fie 
„carte

Am 
mai întîi cu clubul, ___
la sfîrșitul lunii noiembrie 
un local cu oîteva încăperi 
menajate de tineri, pentru ti
neri.

— Vin toți uteciștii din comu
nă, elevi, muncitori, țărani, ca
dre didactice. în fiecare sîm- 
bătă avem reuniuni-concursuri 
de cultură generală în ciclul 
„500 întrebări — 500 răspun
suri”, pe teme de comportare 
civilizată în societate. Se recită

poezii, dansăm după radio, mag
netofon sau plăci...

— Dar sîmbăta este o zi in
tr-o săiptămînă. In restul timpu
lui ?!

— întâlnirile membrilor cer
cului literar... Audiții muzicale 
cu program la cerere. O suită 
am grupat-o în ciclul „Să ne îm
prietenim cu Beethoven". Altă
dată, am ascultat vechi balade

La Gheorghieni:

Ernest Antal, secreta
rul Comitetului orășenesc 
Gheorghieni al U.T.C., ne-a 
povestit destul de succint 
despre cele mai importan
te acțiuni politico-educati
ve organizate cu prilejul 
aniversării semicentenaru
lui organizației. De fapt, 
relua ceea ce spusese mai 
detaliat, mai amplu, cu o- 
cazia vizitei în schimb de 
experiență a celor 12 
membri ai activului U.T.C. 
din orașul Comănești. Zona 
industrială, muzeul orașu
lui, dar și cabinetul de ști
ințe sociale de la Liceul 
„Salamon Erno”, stilul de 
muncă și principalele acti
vități politico-ideologice și

comunal 
Nu întâmplător am vrut 
chiar aici, era un fel de 
de vizită” a noastră, 
făcut astfel cunoștință 

inaugurat

a-

Eforturi pe măsura 
angajamentelor 

tinerești
și „cîntece uitate” invitând 
rapsozi populari. Se pot con
sulta 14 colecții de ziare și re
viste. în fiecare vineri difuzăm 
prin stația proprie de radio-am- 
plificare „Jurnalul politic” cu 
cele mai importante știri interne 
și externe ale săptămînii. Ur
mărim și emisiunile televiziunii, 
„Tinerii despre ei înșiși”, le 
discutăm.

După un circuit prin încăperi, 
în sala de jocuri distractive, la 
„bar”, ne-am așezat la 
masă, la una din acele mese lu
crate. ca și întreg mobilierul, 
de tinerii de la C.A.P., sub în-

DIN AGENDA SEMICENTENARULUI
„Lauda muncii” — sărbătoarea tinerilor fruntași în pro
ducție.

„A fi utecist" — întâlnirea tinerilor din Miercurea Ciuc 
cu tovarășul Ludovic Fazekaș, prim-secretar ol Comite
tului județean de partid.

1 ianuarie — 1 aprilie — concursul „Organizația U.T.C. 
cu cele mai bune rezultate".

„Tinerețea — vîrsta marilor răspunderi" — întâlnirea ti
nerilor dim comuna Lueta cu tovarășul Andrei Fabian, 
prim-secretar aii Comitetului județean U.T.C.

Schimburi de experiență pentru tinerii lucrători din zoo
tehnie.

Vizite documentare aile tinerilor mecanizatori la „Traoto- 
rvT-Brașov și Uzina mecanică-Sinaia.
Masă rotundă : „Activitatea atelierelor școlare și pregă
tirea tehnico-productivă a elevilor”.
Concursul „Momente din istoria U.T.C.".
Simpozioane „Tineretul — participant activ la făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate".
12 sesiuni de referate atle cercurilor de științe sociale din 
licee.
Concursul și Festivalul de poezie și cîntece revoluționare. 
8 echipe în campionatul sătesc de hochei „Cupa semi
centenarului".
Expoziția județeană a tinerilor artiști plastici amatori. 
Sesiunea de referate și comunicări „Tineretul — factor 
activ în lupta maselor conduse de Partidul Comunist 
Român, împotriva regimului burghezo-moșieresc, pentru 
instaurarea puterii populare și făurirea societății socia
liste în patria noastră”.

...Fonoteca de aur
culturale fuseseră prezenta
te cu mîndrie oaspeților. 
Astfel, am notat numai da
tele esențiale privind întâi* 
nirile elevilor școlilor pro
fesionale, ale liceenilor și 
seraliștilor cu muncitori 
fruntași, de la întreprinde- 

, rea „Partizanul”, U.E.I.L., 
Fabrica de mobilă spre a 
discuta despre „Rolul mun
cii în formarea personali
tății 
năm, 
riri 
ceri
cursuri
U.T.C.", spectacole 
ral-artistice, expoziția de 
lucrări realizate de elevi 
în cadrul orelor de prac

tînărului”. Consem- 
de asemenea, refe- 

telegrafice la 
profesionale, 

„File din

între- 
con- 

istoria 
cultu-

tică tehnico - productivă, 
dispute sportive pentru 
„Cupa semicentenarului”, 
simpozioane și adunări ju
biliare. Tema unei expu
neri publice susținute de 
primarul localității era 
„Dezvoltarea și perspecti
vele orașului Gheorghieni 
— sarcinile tineretului”...

Dar, vorbind despre evo
carea unor momente din 
istoria Uniunii Tineretului 
Comunist, cu participarea 
vechilor militanți ai acti
vității revoluționare, se
cretarul Comitetului orășe
nesc Gheorghieni al U.T.C. 
n-a mai putut rămîne la
conic, devenise dintr-odată 
emoționat, patetic. A pus

pe masă un magnetofon și, 
iată, ascultam împreună 
banda ce se derula reme- 
morînd secvențe ale coloc
viului dezbatere „50 de ani 
de luptă și muncă sub con
ducerea partidului comu
nist”, desfășurat la Liceul 
„Salamon Erno”. La acea 
manifestare a tineretului 
luaseră cuvîntul, ca invitați 
de onoare, tovarășii Iosif 
Vorgoncsik și loan Oprea, 
secretari ai celulei uteciste 
din Gheorghieni în perioa
da 1930—1933 și respectiv 
1933—1935. Se depănau pe 
rînd amintiri de vechi 
luptători... „Baza de ac
țiune era întreprinderea 
„Foresta”, cu cele 8 gate-

re. Urmele se văd încă și 
azi, la platforma industria
lă, unde se află acum Fa
brica de mobilă, Filatura 
de in, Țesător-ia de stofe 
pentru mobile...” „...Lu
cram de dimineață, de la 
ora 5, de multe ori și 14 
ore, pentru o leafă și o 
viață de mizerie. în doi ani 
de muncă abia am putut 
agonisi pentru a cumpăra 
o haină nouă...” „Am înce
put, ca mulți alții, cu îm- 
prăștierea de manifeste ale 
partidului.... Visam și lup
tam pentru socialism, pen
tru o patrie liberă, demo
cratică”...

— Trei întrebări au fost 
puse invitaților: „Cum a 
început lupta organizată a 
tineretului din Gheorghi- 
eni, sub steagul partidului 
comunist ? La ce acțiuni 
participau, din însărcinarea 
partidului, tinerii comu
niști ? Ce părere aveți des-

Un concurs 
de

*
Stau de vorbă cu Jozsef Pakot, 

prim secretar al Comitetului mu
nicipal Odorheiul Secuiesc al 
U.T.C. Îmi relatează despre 
viața organizațiilor din munici
piu, despre activitățile și preocu
pările uteciștilor. Rețin succesul 
fazei municipale a concursului 
dedicat protecției muncii, ca și 
expoziția cu creații ale tinere
tului din toate domeniile de ac
tivitate, recent vernisată la 
Casa de cultură. Pot fi văzute 
aici, alături de obișnuitele crea
ții de artă plastică sau de foto
grafiile artistice, machetele unor 
utilaje cu caracter de inovație 
sau invenție, realizate de tinerii 
din industria Odorheiului. Firesc, 
această simbioză artă-producție 
nu face decît să reflecte preocu
pările constante ale organizației 
municipale pentru popularizarea 
tinerilor inovatori și inventatori.

In discuția noastră inter
vine și Ion Rezan, secretar al 
Comitetului municipal U. T. C. 
Ne vorbește despre efervescența 
muncii desfășurate la Casa de 
cultură, la Clubul tineretului.

O m'ltitudine de forme: sim
pozioane, dezbateri, mese rotun
de, montaje muzical-literare, seri 
de cenaclu, festivaluri artistice.

Un, singur conținut, un singur 
scop : educarea multilaterală a 
tinerei generații.

drumarea meșterului Deynes 
Andras... Ascultăm :

— Era „cartea noastră de vi
zită”, intr-un fel raportam, a- 
tunci, la club, tuturor celor 
care ne-au sprijinit, ne acorda
seră încredere, despre ceea ce 
am reușit să realizăm prin 
munca noastră. A fost, cred, un 
loc foarte potrivit pentru dis
cuția aceea despre contribuția 
tineretului la propășirea comu
nei...

Primarul Denes Bolasz vorbise 
atunci despre perspectivele și 
cerințele sistematizării localită
ții, despre lucrările unde tine
rii vor trebui să participe prin 
muncă neprecupețită. Luaseră 
pe rînd cuvîntul și directorul 
școlii — mai era ceva de făcut 
pentru ateliere și laboratoare — 
președintele C.A.P. („Ne bizu
im pe tineri pentru desecări”) 
apoi medicul dispensarului și 
directorul Topitoriei de in. Fie
care, vorbind despre noutățile 
dezvoltării comunei în viitor, 
sub aspect social-economic și 
cultural, remarca rolul muncii 
tineretului la întreaga operă de 
dezvoltare și înfrumusețare a 
Josenilor. Un angajament de 
muncă precizat în acele împre
jurări mai exact, ca omagiu a- 
dus semicentenarului U.T.C., a 
fost răspunsul prompt al tineri
lor. Prezentul și viitorul imedi
at însemnau 2 000 de ore de 
muncă patriotică pentru amena
jarea unui punct turistic, alte 
sute de ore la săparea unui ca
nal de 300 metri pentru dese
cări, pentru plantări de zone 
verzi și înfrumusețarea comu
nei, a topitoriei de in, a coope
rativei...

Am părăsit clubul la îndemnul 
secretarului comunal U.T.C. Nu 
departe, în curtea părăginitâ 
unde clădirea unui vechi conac 
urmează să se înnoiască, deve
nind „cabana tineretului”. Așa 
am putut anticipa, împreună, 
noutățile primăverii și verii a- 
cestui an pe „cartea de vizită" 
a tinerilor, ca argumente ale u- 
nei viitoare „mese-rotunde" cu 
temă similară aceleia de la 
club. întregul complex era do
nat organizației U.T.C.. pentru 
că uteciștii se obligaseră să re
pare și modernizeze acolo un 
drum de acces de 800 m.. să 
construiască o bază sportivă cu 
terenuri de fotbal și tenis, sâ 
transforme clădirea dărăpănată 
într-un punct turistic atrăgător 
și confortabil care să poată 
găzdui, zilnic, zeci de tineri ex
cursioniști, din Harghita ' ” 
celelalte județe ale țării, 
să cunoască locurile, pe 
care le înfrumusețează 
prezența și faptelor lor. 
acoperișul era refăcut, se 
la lucrările de reparații din in
terior....

Așadar, la Joseni, „polul fri
gului” era fierbinte.

La Odorheiul Secuiesc

și din 
veniți 
tinerii

trecea

In acest context se înscrie și 
concursul tip „Cine știe, cîștigă!“ 
sub titlul „Comportament, ma
niere, atitudini”.

O acțiune reușită, la care au 
luat parte, în primele faze, mai 
bine de 200 de tineri, ucenici la 
Tehnoutilaj. Scopul ? Deprinde
rea tinerilor cu un comporta
ment civilizat în societate.

Efectul ? Sau, mai bine zis, 
efectele ? Mai întîi, sporirea in
teresului conducerii școlii de ca
lificare pentru ținuta elevilor, îm
bunătățirea ținutei și comporta
mentului acestora. Apoi, cel mai 
însemnat dintre efecte, influența 
pe care uteciștii participanți la 
concurs — toate fazele s-au des
fășurat cu public — au avut-o a- 
supra cunoscuților, asupra celor
lalți tineri din oraș.

Erno Simon, Samuel Istvan 
sau Mihaly Sebestyen, primii trei 
clasați, sînt urmăriți și imitați 
acum de majoritatea tinerilor din 
municipiu, ca niște adevărați ar
bitri ai eleganței și bunelor ma
niere.

Pași spre civilizație, pași spre 
perfecționarea tuturor laturilor 
conștiinței comuniste a tineretu
lui. La acest capitol trebuie con
semnat și cursul de instruire or
ganizat de comitetul municipal 
U.T.C. cu peste 500 de activiști 
din toate organizațiile. Un ours 
in care cadrele de organizație au 
fost instruite pe probleme, con
form sarcinilor încredințate fie
căruia.

Mai rețin, traversînd in fugă 
intimul Club al tineretului, serio
zitatea cu care se distrează tine
rii care vin aici, caracterul ri
guros, activ al acestor distracții. 
Și nu mă pot împiedica să văd 
în concursul „Comportament, 
maniere, atitudini” simbolul unui 
alt mare concurs la care parti
cipă toți tinerii, toate organiza
țiile U.T.C. din Odorheiul Se
cuiesc.

Este acesta un mare concurs 
de civilizație, un concurs fără 
limite de participare dar cu ne
cruțătoare termene și cu ample, 
generoase obiective.

OVIDIU PĂUN
I.

pre tinerii de azi și despre 
cerințele educării tineretu
lui ?“ — îmi relata secreta
rul Comitetului orășenesc 
U.T.C... Am ascultat, apoi, 
mai departe, pînă la sfîr
șit, banda de magnetofon, 
cu răspunsurile la ultima 
întrebare : cuvinte de dra
goste și de prețuire pentru 
tineretul nostru de astăzi, 
o dată cu îndemnul de a 
folosi trecutul organizației, 
istoria patriei și poporului 
nostru ca „învățător al 
vieții”.

— Am urmat și sfartul a- 
cesta, mărturisea, la sfîrșit, 
Emes-t Antal. în adunările 
pentru primirea de noi ute- 
ciști — „Generația semi
centenarului” — folosim, în 
mod permanent, cuvîntul 
celor doi veterani ai orga
nizației U.T.C. din orașul 
nostru, așa cum l-am as
cultat și acum, cu impre
sionanta lui forță evocatoa
re și educativă despre ce 
înseamnă a fi utecist...

ION TRONAC
PETRE DRAGU



Evoluția pozitivă 
a relațiilor 

româno-sudaneze
Etapa sudaneză 

a itinerariului 
parcurs în Afri
ca de către pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu s-a 

încheiat cu un bilanț pozi
tiv. Dialogul româno-sudanez 
constituie un eveniment poli
tic important, o contribuție 
Ia afirmarea idealurilor de 
pace, înțelegere între popoa
re și colaborare internațio
nală. Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Sudan, 
convorbirile la nivel înalt 
dintre conducătorii români și 
sudanezi, reflectă valoarea 
deosebită a contactelor di
recte între factorii de răs
pundere ai statelor, pentru 
promovarea unor bune rela
ții de fertilă cooperare și de 
înțelegere mutuală.

Sudanul — țara care pe 
continentul african deține 
primul loc în ceea ce pri
vește întinderea sa — a pri
mit cu căldură prietenească 
și remarcabilă ospitalitate pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
ca și pe ceilalți oaspeți ro
mâni. La Khartum, în zona 
binecunoscutelor plantații de 
„aur alb“ de la Gczira, pe 
pămînturile dintre Nilul Al
bastru și Nilul Alb, în fie
care din locurile vizitate, po
porul sudanez a întîmpinat 
cu simpatie și profundă,sti
mă pe conducătorul Româ
niei socialiste, a cărei poli
tică se bucură de o prețuire 
exprimată cu claritate în in
scripțiile purtate de locuito
rii orașelor și satelor suda
neze, ca și în coloanele zia
relor din această țară. Po
porul sudanez prețuiește so
lidaritatea României socia
liste cu eforturile tinerelor 
state pentru consolidarea in
dependenței lor, pentru înlă
turarea urmelor trecutului 
colonial, pentru dezvoltare 
economică, culturală și so
cială. în Sudan, s-au reedi
tat, într-un decor specific, cu 
culoarea proprie acestor 
locuri, imaginile pe care 
le-am înregistrat și în etapele 
precedente ale călătoriei : 
mulțimi care au salutat cu 
căldură pe șeful statului ro
mân, aplaudîndu-1 îndelung, 
fluturînd drapele românești.

Avînd un pronunțat carac
ter de lucru, fiind destinată 
să lărgească perspectivele ra
porturilor româno-sudaneze, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Sudan s-a în
cheiat cu bune rezultate. A 
fost evidentă — din întreaga 
desfășurare a vizitei — do
rința ambelor părți de a da 
un conținut mai bogat legă
turilor dintre România și 
Sudan, de a întări aceste le
gături care au o veche tra
diție. Tovarășul Ceaușescu 
amintea că. încă în secolul 
trecut, cetățeni români au 
vizitat Sudanul și au contri
buit la cunoașterea de către 
poporul nostru a istoriei stră
vechi a acestei țări. „Vizita 
pe care o facem în țara dum
neavoastră — spunea pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României — constituie o 
dovadă a faptului că țările 
noastre au ajuns Ia conclu
zia că interesele lor reciproce 
sînt de a colabora cît mai 
larg în toate domeniile de 
activitate". Legăturile româ
no-sudaneze se dezvoltă în 
conformitate cu interesele 
reale ale celor două popoare, 
sînt bazate pe stimă și res
pect reciproc, pe neamestec 
în treburile interne și pe 
deplină egalitate. Adresîn- 
du-se șefului statului român, 
președintele Numeiry arăta : 
„Remarc cu multă satisfac
ție. excelență, dezvoltarea u- 
nor bune relații între cele 
două țări și popoare ale 
noastre, contribuția dum
neavoastră personală pentru 
consolidarea și întărirea lor".

Convorbirile româno-suda
neze — desfășurate într-o 
atmosferă cordială și priete
nească — au prilejuit un 
schimb de păreri în legătură 
cu problemele de interes co
mun, mai ales în privința 
dezvoltării relațiilor bilate
rale. Declarația comună dată 
publicității Ia încheierea vi
zitei remarcă cu satisfacție 
normalizarea relațiilor dintre 
cele două țări și subliniază 
necesitatea întăririi în con
tinuare a cooperării în dome
niile politic, economic, cultu
ral. tehnic și științific. Con
tactele desfășurate în cursul 
vizitei au permis realizarea 
unor înțelegeri concretizate 
în acordul de colaborare eco
nomică și tehnică, acordul 
comercial pe termen lung și 
protocolul privind schimbu
rile de mărfuri pe anul 1972. 
Examinînd stadiul actual al 
relațiilor reciproce și investi- 
gînd perspectivele acestora, 
cele două părți au convenit 
să diversifice pe mai departe 
formele de cooperare dintre 
ele. pe baze reciproc avanta
joase. inclusiv prin înființa
rea de societăți mixte în do
meniile prospecțiunilor geo
logice, minier, industrial, a- 
gricol și forestier. De comun 
acord s-a decis constituirea 
unei comisii mixte care să 
stabilească măsuri și soluții 
pentru aplicarea prevederilor 
acordurilor semnate. Dezvol
tarea colaborării pe plan e- 
conomic urmează să fie în
soțită de amplificarea contac
telor pe diferite planuri in
clusiv în ceea ce privește in- 
vățămîntul, sportul, presa, 
radioul, televiziunea, cinema
tografia etc. Concomitent se 
va acorda atenție lărgirii co
laborării între organizațiile 
politice și de masă din cele 
două țări.

Declarația comună româ-

no-sudaneză acordă un spa
țiu larg problemelor actuale 
ale vieții internaționale, e- 
vidențiind convingerea co
mună că tendința de bază pe 
arena politică mondială o re
prezintă consolidarea și creș
terea influenței forțelor pă
cii, democrației și progresu
lui. în acest context s-a sub
liniat hotărîrea tot mai fermă 
a popoarelor din Africa, ca 
și din alte continente, de a-și 
apăra suveranitatea și drep
tul la o dezvoltare economică 
și socială independentă, îm
potriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. La baza relațiilor din
tre toate statele trebuie să 
se situeze respectarea neabă
tută a principiilor cu aplica
ție universală ale indepen
denței și suveranității națio
nale, neamestecului în trebu
rile interne ale altor state, 
egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc. In de
clarația comună se subliniază 
că cei doi președinți „au fost 
de acord că fiecare stat are 
dreptul suveran de a decide 
asupra căilor dezvoltării sale 
și asupra politicii sale ex
terne, iar aceasta nu trebuie 
să împiedice cooperarea rod
nică dintre state, atît pe plan 
bilateral, cît și multilateral". 
Existența unor păreri deose
bite, posibilă datorită diver
sității condițiilor, nu trebuie 
să constituie o piedică pen
tru colaborarea dintre state. 
„Aș putea spune chiar mai 
mult — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că toc
mai atunci cînd există anu
mite deosebiri de păreri este 
nevoie de contacte mai dese, 
de discuții, de a se colabora 
în problemele fundamentale, 
de interes comun".

Convorbirile de la Khartum 
au prilejuit o trecere în re
vistă a preocupărilor actuale 
de politică externă ale celor 
două țări. Partea sudaneză a 
informat despre eforturile 
sale în direcția stabilirii unor 
relații de bună vecinătate cu 
statele africane frățești. Par
tea română s-a referit la ac
tivitatea pe care o desfășoară 
în direcția întăririi securită
ții și cooperării pe continen
tul european și, îndeosebi, 
despre inițiativele sale în
dreptate spre transformarea 
Balcanilor într-o zonă a unor 
relații rodnice de bună veci
nătate. Președintele Republi
cii Democratice Sudan a ex
primat aprecierea sa față de 
rolul activ pe care îl joacă 
România în promovarea prin
cipiilor fundamentale ale 
dreptului internațional și 
față de sprijinul pe care-1 a- 
cordă țărilor care și-au cu
cerit de curînd independența, 
în lupta de apărare și conso
lidare a independenței și su
veranității lor naționale.

în declarația comună se a- 
rată că cei doi șefi de stat 
și-au exprimat profunda în
grijorare față de situația din 
Orientul Apropiat și perico
lele pe care aceasta le com
portă pentru pacea și secu
ritatea mondială și au sub
liniat necesitatea reglementă
rii grabnice a conflictului pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967 și a rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. din 13 de
cembrie 1971. Ei au fost de 
acord că o soluționare reală 
și trainică în zonă trebuie să 
prevadă, de asemenea, rezol
varea justă a chestiunii popu
lației palestiniene, în confor
mitate cu aspirațiile sale le
gitime.

în cadrul convorbirilor s-a 
exprimat solidaritatea ambe
lor părți cu popoarele din 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau. Namibia și din alte 
teritorii care luptă pentru 
înlăturarea jugului colonial 
și s-a subliniat atitudinea de 
categorică condamnare a po
liticii de apartheid și de dis
criminare rasială din Africa 
de Sud și Rhodesia. Cei doi 
șefi de stat au reafirmat so
lidaritatea cu lupta popoare
lor vietnamez, cambodgian și 
laoțian pentru eliberare na
țională, împotriva interven
ției străine. De asemenea, au 
evidențiat sprijinul lor față 
de propunerile Republicii 
Populare Democrate Coreene 
pentru reunificarea pașnică 
a Coreei.

în documentul final se sub
liniază necesitatea de a se 
depune eforturi serioase în 
direcția reducerii decalajului 
dintre țările dezvoltate din 
punct de vedere economic și 
țările în curs de dezvoltare. 
Ambele părți au exprimat 
satisfacția față de cursul po
zitiv al evoluției de pe con
tinentul european, au accen
tuat importanța rolului 
O.N.U., declarînd că restabi
lirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. a fă
cut ca această organizație să 
devină mai reprezentativă, 
întărindu-i, în același timp, 
capacitatea de a menține pa
cea și securitatea mondială.

Convorbirile dintre condu
cătorii români și sudanezi 
relevă necesitatea vitală a 
contactelor directe, rolul lor 
important pentru aprofun
darea raporturilor între sta
te. Aceste convorbiri au des
chis drumul unei colaborări 
amplificate, ridicate pe o 
treaptă superioară, în inte
resul ambelor popoare, a 
cauzei păcii și progresului. 
Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Sudan — ex
presie a politicii principiale, 
consecvente a României so
cialiste — se înscrie ca un 
moment de deosebită însem
nătate în evoluția relațiilor 
româno-sudaneze.

M. RAMURA

NOI SI PUTERNICE ATACURI
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LANSATE DE PATRIOȚII
SUD-VIETNAMEZI

• BAZA DONG HA OCUPATĂ DE FORȚELE 
PATRIOTICE • LUPTE VIOLENTE ÎN NUME

ROASE ZONE ALE VIETNAMULUI DE SUD
/

După ocuparea. în cursul nopții de duminică spre luni, a 
importantei baze inamice Dong Ha, patrioții sud-vietnamezi 
au lansat noi atacuri asupra pozițiilor saigoneze situate pe 
șoseaua nr. 1 care leagă marile orașe Quang Tri, Hue, Da 
Nang și coboară spre sud pînă la Saigon.

Astfel, baza „Anne“, situată la 
25 kilometri sud de Quang Tri 
a fost asaltată în cursul zilei de 
luni, iar baza „Pedro“, la aproxi
mativ 20 kilometri sud-vest de 
același oraș, a fost atacată în 
după-amiaza aceleiași zile pentru 
a doua oară.

Lupte puternice sînt semnalate 
și în zona Platourilor înalte. Un 
masiv bombardament de artilerie 
a suferit aeroportul Dak To, în 
apropierea șoselei nr. 14. Intense 
angajamente militare s-au înre
gistrat și în vecinătatea orașelor 
Pleiku și Kontum.

Comandamentul saigonez a 
confirmat luni și atacurile asupra 
bazei Lac Long — situată la 
aproximativ 130 kilometri nord- 
vest de Saigon — care a fost 
evacuată duminică seara.

Aviația Statelor Unite, într-o 
încercare de a diminua intensi
tatea atacurilor lansate de forțele 
patriotice, își extinde bombarda
mentele asupra diverselor regiuni 
ale Vietnamului 
înd luni peste

de sud, efectu-
130 de raiduri.

CONGRESUL
TINERILOR
COMUNIȘTI 
DIN CUBA
Salutul U.T.C.
din România

HAVANA. Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : La Havana conti
nuă lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba 
(U.J.C.). Delegații Ia Con
gres, precum și conducători 
ai unor organisme centrale 
au analizat. în cele opt co
misii de lucru, diferite as
pecte ale activității politice 
și profesionale a tinerei ge
nerații din Cuba.

în cadrul ședințelor ple
nare ale Congresului, condu
cătorii delegațiilor organiza
țiilor de tineret din diferite 
țări au transmis salutul lor 
participanților la Congres. 
Conducătorul delegației 
române, Silvia Ilie, secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist, a adresat Con
gresului un călduros salut 
de solidaritate din partea ti
neretului din țara noastră.

TOKIO: TARIFE
ACORDATE

constructivAdunarea festivă de ta Kiev
Semnele efortului

SEMICENTENARUL U.T.C 
PESTE HOTARE __

MOSCOVA 3. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : Comitetul 
orășenesc Kiev al Consomo- 
lului și Filiala republicană 
din Ucraina a Asociației de 
prietenie sovieto-română, au 
organizat la 3 aprilie, la In
stitutul tehnologic pentru in
dustria alimentară din capi
tala R. S. S. Ucrainiene, o 
adunare festivă consacrată 
semicentenarului Uniunii Ti
neretului Comunist din Ro
mânia.

Au luat parte Alexandr Vo- 
robiov, vicepreședinte al Co
mitetului republican Ucrai
na al organizațiilor de tine
ret, Valentina Vrublevskaia, 
secretar al Comitetului oră
șenesc Kiev al Comsomolului, 
membri și activiști ai comi
tetelor de partid și de Com- 
somol ale institutului, nu
meroși studenți, reprezen
tanți ai filialei A. P. S. R., 
doctoranzi români Ia Kiev.

A fost prezent Alexandru 
Ungur, consulul general al 
României Ia Kiev.

din timpul unor recente incidente care s-au produs la BelfastIRLANDA DE NORD. — Aspect

• IN CADRUL celei de-a 
54-a ediții a Tirgului inter
național de la Lyon, Minis
terul Turismului din Româ
nia a prezentat o expoziție. 
Francois Xavier-Ortoli, mi
nistru al dezvoltării indus
triale și științifice a Franței, 
a adresat felicitări organiza
torilor pentru 
tiv în care au 
te frumusețile 
României.

modul suges- 
fost prezenta- 
turistice ale

PREFHÎEHTBIE
UNOR ȚARI

Printre acestea se află si România
Ministerul Industriei și Co

merțului Exterior al Japoniei a 
difuzat luni un comunicat de 
presă prin care anunță că guver
nul nipon a hotărît, în ședința 
sa din 31 martie, să includă, îri- 
cepînd de la 1 aprilie 1972, pe 
lista beneficiarilor de tarife ge
neralizate preferențiale acor
date țărilor în curs de dezvol
tare, încă zece state printre 
care. România, Bulgaria. Jamai
ca, Botswana, Quatar, Bahrein 
etc și 18 teritorii dependente 
și colonii. In acest fel, numă
rul țărilor în curs de dezvoltare 
și al teritoriilor dependente 
care se bucură în Japonia de 
tarife generalizate preferențiale

• INTR-UN comunicat al 
statului major pentru apărarea 
populației împotriva epidemiei 
de variolă, alcătuit pe lingă 
Secretariatul Federal pentru 
muncă și politica socială din 
Iugoslavia, se arată că, de Ia iz
bucnirea epidemiei și pînă la 
2 aprilie, s-au înregistrat 149 de 
cazuri de îmbolnăviri, dintre 
care 22 mortale.

Comunicatul adaugă că, din 
împuternicirea Consiliului Exe
cutiv Federal, statul major a 
hotărît limitarea deplasării 
populației înspre și dinspre zo
nele afectate de epidemie. în 
afară de cazurile speciale și po- 
sedind dovada de vaccinare îm
potriva variolei.

Ședința 
unei comisii C.A.E.R.
• LA MOSCOVA a luat sfîr- 

șit ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industriile ra- 
diotehnică și electrotehnică, la 
care au participat delegații din 
Bulgaria, . Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S., precum și 
din Iugoslavia, In calitate 
observatori au fost prezenți 
prezentanți ai Cubei.

A avut loc un schimb de 
reri și informații în legătură 
cu unele aspecte tehnice legate 
de elaborarea unui sistem au
tomat de comunicații pentru 
transmiterea tuturor tipurilor 
de informații, precum și în le
gătură cu probleme referitoare 
Ia automatizarea dirijării zbo
rurilor în aviația civilă, folosi
rea instrumentelor semiconduc
toare și a schemelor microelec
tronice.

de 
re

pă-

lapentru mărfurile lor a ajuns 
124.

Potrivit comunicatului, pro
dusele exportate în Japonia de 
aceste tari vor fi scutite de 
taxele vamale aplicate de regu
lă mărfurilor care concurează 
industriile nipone. Ministerul 
Finanțelor a hotărît, totodată, 
să majoreze în anul fiscal 1972 
cota mărfurilor importate din 
țările în curs de dezvoltare cu 
27,5 la sută (de la 582 la 733 mi
lioane dolari).

Concomitent, guvernul japo
nez a hotărît să pună în apli
care o serie de măsuri de slă
bire a restricțiilor de aplicare 
a tarifelor generalizate prefe
rențiale.

• CERCETĂRILE din ultime
le zile ale poliției și armatei 
argentinieni au dus la desco
perirea locului unde s-a aflat 
deținut industriașul italian O- 
berdan Sallustro, răpit la 21 
martie de un grup de guerilă, 
membri ai organizației „Arma
ta revoluționară a poporului", 
se arată într-un comunicat al 
poliției din Buenos Aires. Ști
rea a fost confirmată și de pre
ședintele Alejandro Lanusse, 
care a afirmat unor ziariști că

PE

^0F
principalii autori ai răpirii au 
fost capturați. Același comuni
cat al poliției precizează, însă, 
că ostatecul nu a fost găsit, 
deși obiectele din casa conspi
rativă, situată la periferia ora
șului, poartă amprentele aces
tuia. Se presupune că înainte 
de a fi fost depistați, o parte 
dintre răpitori, care au părăsit 
ascunzătoarea în grabă, l-au 
luat cu ei pe Sallustro.

Autoritățile continuă cercetă
rile.

9 LA MOSCOVA s-au desfă
șurat lucrările celei de-a opta 
ședințe a Comitetului intergu- 
vernamental sovieto-iugoslav de
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Recepție oferită
la Pekin în cinstea
premierului maltez

După cum s-a anunțat, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, a ofe
rit o recepție în cinstea primu
lui ministru al Maltei, Dominic 
Mintoff, care face o vizită de 
prietenie în R.P. Chineză.

în toastul rostit cu acest pri
lej, premierul chinez a relevat 
eforturile pe care le depune 
poporul maltez pentru a-și con
solida independența națională, 
securitatea și suveranitatea de 
stat, pentru a dezvolta econo
mia națională. Guvernul și po
porul chinez au susținut întot
deauna, a subliniat Ciu En-lai, 
că toate țările, mari sau mici, 
trebuie să fie egale.

Deși China și Malta sînt si
tuate la o distanță apreciabilă, 
a spus premierul Ciu En-lai, 
ele sînt animate de dorința de 
a dezvolta înțelegerea reciprocă 
și de a întări prietenia. Stabili
rea de relații diplomatice între 
țările noastre; act realizat re
cent. pe baza principiului res
pectării reciproce a suveranită
ții și integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității si avantajului 
reciproc, este în deplină con
cordantă cu dorința comună a 
celor două popoare. Premierul 
Ciu En-lai și-a exprimat con
vingerea că actuala vizită a pri
mului ministru maltez va con
tribui la dezvoltarea relațiilor

de prietenie și a cooperării 
chino-malteze în avantajul 
lor două țări.

La rîndul său, premierul 
minic Mintoff a relevat că 
poarele maltez' și chinez 
animate de o dorință 
— aceea de a acționa 
pace în lume. în prezent, 
spus el, poporul maltez 
struiește o nouă Malta, ca _
centru al păcii. Premierul Do
minic Mintoff a subliniat im
portanta vizitei delegației mal
teze în China și a deciziei ce
lor două părți de a elabora un 
program de cooperare care să 
ajute Malta să obțină, cît mai 
curînd posibil, independența 
economică. Numai în felul a- 
cesta — a spus el — Malta 
poate deveni un loc în care toa
te națiunile, animate de bune 
intenții, vor putea să conlucre
ze în vederea asigurării păcii 
în Mediterana și a prosperită
ții în lume. în încheiere, pre
mierul maltez și-a exprimat 
speranța că toate națiunile vor 
deveni egale, iar colonialismul, 
în toate formele sale, va dis
pare.

ce-
Do- 
po— 
sînt 

comună 
pentru 

a 
con- 

un

colaborare economică, în cursul 
cărora a fost analizat un larg 
cerc de probleme privind dez
voltarea relațiilor economice și 
comerciale bilaterale.

Delegațiile, conduse de Vladi
mir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și, respectiv Miriana 
Krstinici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal al Iugosla
viei, au căzut de acord asupra 
măsurilor privind extinderea 
cooperării și specializării în do
meniul construcțiilor de mașini, 
organizarea colaborării în dez
voltarea bazei de materii prime 
a celor două țări și sporirea li
vrărilor reciproce de materii pri
me, precum și construcția în 
Iugoslavia a unor întreprinderi-

• CONFLICTELE sociale au 
sporit substanțial. în Franța, 
în cursul anului 1971, în com
parație cu anul precedent. După 
cum transmite agenția France 
Presse, numărul zilelor de lu
cru pierdute în Franța, anul 
trecut, ca urmare a grevelor, 
s-a ridicat Ia 4,4 milioane, față 
de 1,7 milioane în 1970.

In ansamblul economiei fran
ceze, numărul grevelor a fost, 
anul trecut, de 4 350, față de 
2 950 cu un an mai înainte.

Remaniere în 
Marea Britanie ?

• MINISTRUL britanic al 
muncii și productivității, Ro
bert Carr. îl va înlocui pe Wil
liam Whitelaw în funcția de 
președinte al Camerei Comu
nelor, informează săptămînalul 
„Observer" în numărul său de 
duminică. După cum se știe, 
liderul Camerei Inferioare a 
Parlamentului britanic a fost 
numit de curind secretar de stat 
însărcinat cu problema Ulste- 
rului. Publicația amintită apre
ciază că portofoliul rămas va
cant prin plecarea ministrului 
Carr va fi preluat de actualul 
ministru al poștelor, Christofer 
Chataway. Anunțarea acestei 
remanieri ministeriale, care ar 
putea atinge și posturi de con
ducere în sinul Partidului con
servator, urmează să aibă loc 
in Camera Comunelor în urmă
toarele zile.

S
e împlinesc 27 de ani de la un eveniment de 
cea mai mare importanță în istoria poporul® 
ungar — eliberarea patriei sale de sub jugul 
fascist.

La 4 aprilie 1945, prin încheierea victorioasă 
a unor lupte grele, întregul pămînt al Unga
riei a fost curățat de trupele fasciste. împreună 

cu armata Uniunii Sovietice, forța principală a coaliției anti
hitleriste, armata română, dînd dovadă de eroism și spirit 
de sacrificiu, și-a adus contribuția la eliberarea poporului 
ungar.

Urmărind cu simpatie activitatea rodnică desfășurată în 
anii de după eliberare de către poporul ungar, sub condu- 
rea P.M.S.U., poporul nostru se bucură de remarcabilele suc
cese obținute în construcția socialistă din Republica Populară 
Ungară, în dezvoltarea ei multilaterală pe drumul unui pro
gres continuu.

Ridicate pe o treaptă nouă, superioară, în anii socialismu
lui relațiile de prietenie și colaborare pe tărîm economic, 
politic, tehnico-științific, cultural dintre țările noastre au 
cunoscut o evoluție mereu ascendentă, căpătînd un conținut 
tot mai bogat, spre binele ambelor popoare, în interesul cau
zei generale a socialismului și păcii. O expresie a acestei 
evoluții pozitive o reprezintă semnarea noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări.

Cu prilejul acestei mari sărbători, adresăm poporului un
gar. tinerei sale generații, un salut frățesc și urarea de a 
obține noi succese pe calea 
ririi patriei sale.

construirii vieții noi, a înflo-

N
imic mai firesc ca, 
o dată sosit in ca
pitala Republicii 
Populare Ungare, 
gazdele să-ți pro
pună o vizită pe 

șantierul noului metrou. Priori
tatea acestei invitații are o expli
cație pe cît de simplă pe atît 
de convingătoare. Metroul, ți se 
spune, este pentru Budapesta 
ceea ce aceasta este pentru în
treaga țară, adică, îți poate ofe
ri imaginea reprezentativă a vie
ții orașului, a problemelor lui ac
tuale. Desigur, nu este vorba de 
a regăsi în eforturile de realiza
re a acestui spectaculos obiectiv 
totalitatea trepidantei activități 
pe care o cunoaște capitala un
gară. In schimb, metroul este, cu 
certitudine, unul din elementele 
care exprimă sintetic, la scara 
unei singure. construcții, pulsul 
vieții efervescente pe care o duc 
budapestanii, regăsești în dimen
siunile lui măsura prezentului și 
a perspectivei dezvoltării econo
mice și sociale a orașului. Pentru 
că, mai mult decît dovada unei 
performanțe tehnice, decît 
impresionant punct înscris 
harta urbanistică, metroul, 
strucția lui, tinde să răspundă 
cerințelor unui centru urban cu 
un ritm de viață dintre cele mai 
prodigioase. Astăzi, Budapesta 
concentrează 1/5 din populația 
țării, furnizează aproape jumăta
te din totalitatea producției in
dustriale a Ungariei. Ntunai nu
mărul celor care lucrează în 
treprinderile ei se ridică 
650 000 de muncitori.

Construcția metroului este 
chestiune de urbanistică, dar 
numai atît. De ea depinde des
fășurarea în bune condițiuni a 
vieții pe toate planurile a locui
torilor orașului. Ca să realizezi 
mai exact realitatea acestui ade
văr este suficient să afli că într-o 
singură zi în Budapesta sînt pes
te 4 milioane de călători, că, a- 
cum, peste 250 000 dintre ei folo
sesc zilnic metroul, iar mai tîr- 
ziu, se scontează ca metroul să 
devină coloana vertebrală a de
plasării în oraș a acestei imense 
mase de oameni. Este, însă, doar 
un aspect al problemei pe care 
trebuie să o soluționeze construc
ția metroului. Un altul este ates
tat de preocuparea

un 
pe 

cori

in
ia

o
nu

conser
vării vechilor edificii ale o- 
rașului. Fără opțiunea pentru 

subtera- 
zone ar 
în exis- 
lipsit de 

metroul,

dezvoltarea circulației 
ne, vaste asemenea 
fi fost periclitate 
tența lor. Și apoi, nu-i 
interes nici faptul că 
respectiv stațiile lui, sînt locali
zate în punctele urbane cele mai 
solicitate. In același timp, însă, 
arterele drumului subteran tre
buie să asigure o mai bună le
gătură a diferitelor cartiere cu 
centrul orașului. Nu este doar 
cazul zonelor de locuințe recent 
construite ci, cu deosebire, de 
platformele industriale care for
mează o autentică centură a lo
calității. De pildă, magistrala 
nord-sud la care se lucrează asi
duu va uni, printre altele, impor-

tontele platforme de la UfpeHșR 
Kispest.

Dar imaginea a ceea ce fefw 
seamnă pentru Budapesta me- 
troul nu rezultă numai din pro> 
blemele pe care trebuie să t# 
soluționeze ci și din datele pro- 
priu-zise, economice și tehnic# 
ale construcției. Lungimea lui to
tala, deci arterele est-vest și 
nord-sud laolaltă, va fi de 37, 
km. Una dintre cifrele cele mai 
elocvente pentru dificultatea și 
valoarea tehnică a construcției 
este și aceea a adîncimii tunelu» 
lui. Dacă în zonele mai lăturalni
ce el este săpat la doi-trei metri 
de suprafață, în centru, tocmai 
acolo unde sînt situate edificiile 
reprezentative ale orașului, adân
cimea tunelului atinge 30 m. Ne
cesitatea acestei soluții a fost 
determinată și de viteza de cir
culație a garniturilor metroului, 
care atinge circa 70 km/oră. Este 
cu adevărat o viteză deosebit d# 
mare în domeniul construcțiilor, 
'de acest gen. Ea face posibilă ca 
în dteva minute să te deplasezi 
dintr-un capăt al orașului în al
tul. Pînă în acest moment au 
fost dați în exploatare 10 km. din 
totalul proiectat pentru lungimea 
liniei metroului. Ei formează așa 
numita arteră est-vest ce străba
te și Pesta și Buda. O a doua e- 
tapă — constructorii susțin cH 
este cea mai grea de realizat —• 
o formează trecerea metroului pe 
sub Dunăre. Mai ales că se in
tenționează, străpungerea a două 
tunete, în ambele sensuri de cir
culație. La aceasta se adaugă, 
aici mai mult ca în orice alt 
punct al construcției, necesitatea 
protejării contra posibilelor in
filtrații de ape. De aceea, se 
prevede ca alături de utilizarea 
elementelor prefabricate pereții 
tunelului să fie căptușiți cu plăci 
din oțeluri de mare rezistență la 
uzură.

Două lucruri încorporează or
ganic metroul în peisajul con
temporan al Budapestei. Pe de o 
parte, în edificarea acestui obiec
tiv se răsfrîng la modul cel mai 
direct toate celelalte construcții 
industriale, comerciale, de lo
cuințe din oraș. Pe de alta, pa
rametrii proprii acestuia, ritmul 
înalt al lucrărilor și marile efor
turi pe care le concentrează (pes
te 50 de întreprinderi colaborea
ză la lealizarea lui) sînt identici 
cu cei pe care îi întâlnești în 
multe alte locuri din Budapesta 
unde construcțiile sînt la ordinea 
zilei. Știind toate acestea, îți poți 
da seama că apropierea de pre
zentul și viitorul metroului buda- 
pestan depășește semnificația 
strictă a unei construcții particu
lare. Și aceasta, pentru că aici ăi 
de-a-face, la modul cel mai pal
pabil. cu ceea ce constituie mîn- 
dria budapestanilor. Noul me
trou certifică expresia cea mai 
spectaculoasă, deși nu singura, a 
unei realități pe care o descoperi 
cu ușurință, indiferent de punctul 

începe itinerariul cu
tale cu capitala țării

de unde 
noștinței 
vecine.

TRAIAN GINJU

Declarația președintelui Makarios
• SE PRONUNȚA PENTRU RELUAREA CONVORBIRILOR DIN
TRE CELE DOUA COMUNITĂȚI • RĂSPUNS

SUGESTII APARȚININD PREMIERULUI
POZITIV UNEI 
TURC

Președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, 
a dat publicității o de
clarație prin care se pro
nunță pentru reluarea 
convorbirilor între comu
nitățile greacă 
din insulă în 
reglementării 
lor.

și turcă 
scopurile 

diferende-

„Guvernul cipriot 
întotdeauna punctul ____
potrivit căruia rezolvarea pro
blemei cipriote nu poate fi im
pusă prin intermediul forței ci 
la masa tratativelor, într-o at
mosferă pașnică", se arată în 
declarație, informează agenția 
U.P.I. Președintele Makarios a 
manifestat o atitudine pozitivă 
fată de sugestia premierului 
turc, Nihat Erim, potrivit căreia 
cele două comunități ar trebui 
să predea armele aflate în po
sesia lor forțelor O.N.U. de 
menținere a păcii în Cipru, să 
consimtă la abolirea posturilor 
militare ale ambelor părți în 
însulă.

După cum apreciază agenția 
Associated Press, declarația pre
ședintelui Makarios implică șl 
retragerea contingentelor gre-

a sprijinit 
de vedere

cești și turcești, 
950 și respectiv 
care staționează _____
baza tratatelor semnate la pro
clamarea independentei Cipru
lui. Sînt, de asemenea, vizate 
efectivele militare britanice sta
ționate în principal la baza ae- 
ronavală de la Akrotiri — a- 
proximativ 14 000 militari — cea 
mai mare bază engleză situată 
în afara teritoriului Marii Bri
tanii.

cu efective de
750 militari, 

pe insulă în

• FOSTUL premier iorda
nian, Bahjat Al Talhouni, a 
revenit duminică la Amman, în 
urma unui turneu efectuat în 
Egipt, Sudan și in alte țări 
nord-africane, unde a prezen
tat mesaje din partea regelui 
Hussein al Iordaniei conținind 
planul suveranului hașemit, re
feritor la constituirea unui „Re
gat Arab Unit" — informează 
agenția Reuter. Trimisul spe
cial al regelui Hussein a fost 
însoțit de ministrul de externe 
iordanian, Abdullah Salah, care 
a efectuat anterior o vizită în 
S.U.A.

Măsuri privind admi
terea în învățămîntul 

superior bulgar
în institutele de învăța - 

mint superior din Bulgaria 
vor putea fi admiși, în vii
tor. numai acei tineri și ti
nere care au un stagiu în 
muncă sau au absolvit 
cursuri și școli de pregătire 
profesională. Anul acesta 
stagiul in producție trebuie 
să fie de cel puțin trei luni, 
iar în anii următori — nu 
mai puțin de 8 luni.

Dispoziția nu se referă la 
cei care au absolvit școlile 
medii în anul examenelor de 
admitere, ci este îndreptată 
împotriva „veșnicilor" can
didați, a tinerilor care, timp 
de mai mulți ani, „se pregă
tesc" pentru examenele în 
institutele de 
superior, timp în 
nici nu lucrează, 
studiază.

Noua dispoziție 
te din complexul
adoptate de stat și de socie
tate împotriva persoanelor 
care nu prestează o muncă 
utilă societății.

învățămînt 
care, însă, 

nici nu

face par-
de măsuri

la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
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