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TINERETUL — factor activ în îndeplinirea

cincinalului în^patru ani și jumătate <

CADRU FAVORABIL
PENTRU AMPLIFICAREA 

ÎNTRECERII UTECISTE

SOSIREA ÎN ROMÂNIA
A PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN,

Avem toate temeiurile, acum, 
la începutul celui de-al doilea 
trimestru al anului, să ne gir- 
dim și să așteptăm o accelerare 
a dezvoltării economice, înce- 
pînd chiar cu zilele care ur
mează. Sînt mai multe argu
mentele pe care se clădește 
acest optimism. Pe primul plan 
se situează, desigur, rezultatele 
bune, pe alocuri chiar’ exce
lente cu care a fost încheiată 
activitatea din primul trimes
tru. Numeroase au fost între
prinderile, centralele și chiar 
ramuri întregi care, cu mai 
multe zile înainte de 31 mar
tie, au anunțat îndeplinirea 
pianului la toți indicatorii sau 
îa cei principali. Ceea ce de
notă că planul pe anul în curs 
este realist dimensionat, că an
gajamentele pe care colectivele 
de muncă și le-au asumat in 
Întrecerea socialistă sint, in

tr-adevăr, foarte bine funda
mentate și sînt în perfectă con
cordanță’ cu posibilitățile de 
care dispune economia noastră 
în acest moment. Ele confirmă, 
in sfîrșit, .hotărîrea unanimă a 
celor ce muncesc de a înde
plini exemplar sarcinile de 
plan și în rîndul acestora, ne 
place ’ să subliniem, pe cea a 
întregului nostru tineret, an
grenat el însuși într-o amplă 
întrecere prin care-și propure 
să devină un participant activ 
la înfăptuirea . angajamentului 
patriotic al țării de a îndeplini' 
cincinalul înainte de termen.

Dar activitatea în domeniul 
economic, în cel de-al doilea 
trimestru al anului, ca și în 
cele care urmează, beneficiază 
în plus de o seamă de condiții 
extrem de favorabile care ne 
îndreptățesc speranțele într-o 
activitate mult mai rodnică, pe

toate planurile. Ultimele zile 
ăie lunii martie au fost mar
cate, după cum se știe, de adop- 

.tarea unor importante măsuri 
menite să asigure îmbunătăți
rea în continuare a activității 
organelor centrale și locale ale 
administrației de stat, a centra
lelor și unităților economice și 
sociale. în esență aplicarea 
acestor măsuri asigură o seamă 
de lucruri de excepțională în
semnătate per.t-ru bunul mers 
al întregii activități și anume : 
apropierea conducerii de unită
țile de bază, înlăturarea veri
gilor și treptelor intermediare, 
deplasarea în mai mare măsură 
a specialiștilor spre producție, 
unde se hotărăște dezvoltarea 
economică a țării. Ca urmare, 
pe ansamblu, se reduce apara
tul funcționăresc-administrativ

(Continuare în pag. a Ill-a)

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii De

mocratice Sudan, Gaafar Mo
hammed Nimeiri, împreună cu 
soția, Buseina. Nimeiri. a sosit 
luni la amiază, la București, în- 
tr-o vizită oficială, în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

In întîmpinarea șefului sta- 
tulul sudanez, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, au venit 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
si tovarășa Elena Ceaușescu, 
iile Verdeț. prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, primarul ge
nerai al Capitalei, Emil Drăgă- 
nescu și Ion Pățan, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Stefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului d<* Stat 
si ai guvernului, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, 
conducători de instituții centra
le și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Tag Elsir Mo
hamed Abbas, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Democratice Sudan la Bucu
rești, și Florian Stoica, amba
sadorul României la Khartum.

Se aflau, de asemenea, de fa
ță șefi ăi misiunilor diplomati
ce acreditați in țara noastră, 
atașați militari si alti membri 
ai corpului diplomatic.

Pe frontispiciul aerogării au 
fost arborate drapele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democratice 
Sudan. Deasupra pavilionului 
oficial se aflau .portretele pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. și președin
telui Sudanului, Gaafar Moha
mmed Nimeiri.' Pe mari pan
carte in limbile română și, ara
bă erau înscrise urările i 
„Bun venit Excelenței Sale, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, general-maior 
Gaafar Mohammed Nimeiri ! ; 
,.Șă se dezvolte și să se în
tărească prietenia dintre po
poarele Republicii Socialiste 
România și Republicii Democra
tice Sudan’4.

De la intrarea în spațiul ae
rian al țării noastre, o escadri
lă a aviației militare române 
a format o gardă de onoare ae
ronavei cu care a călătorit șe
ful statului sudanez.

Ora 15,00. La coborîrea din 
avion, președintele Gaafar Mo
hammed Nimeiri • și soția, Bu- 
seina Nimeiri. sînt salutați cu 

“ cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei doi șefi 
de stat își string îndelung mn- 
nilej se îmbrățișează cu. căldu
ră.

Șeful statului sudanez este 
însoțit de Mansour Khalid, mi
nistrul afacerilor externe, Ibra
him Moneim Mansour, minis
trul economiei naționale, Izz El 
Dien El Sayed, membru al Bi
roului Politic al Uniunii Socia
liste Sudaneze. Aby Bakr Os
man Mohamed Jalih,

Lucrătorii ogoarelor 
sint hotăriți să 
recupereze rapid 

răminerile in urmă 
in campania agricolă

In cîmp 
se lucrează 

cu toate 
forțele

secretar

Oameni: asaltează cimpuL 
Cooperatori și mecanizatori, 
specialiști și săteni navetiști, cu 
toții și-au unit forțele contri
buind la fertilizarea pămintului 
prin eliminarea excesului de 
umiditate. administrarea îngră
șămintelor și lucrări de bună 
caritate. In cimpia Ilfovului, pe 
luncile și versanții dealurilor 
argeșene. :-am văzut, timp de 
două zile, cum trudeau in aces
te zile pline _ale campaniei de 
primăvară. -Tractoarele noas
tre. toate plnâ la o sută treizeci, 
lucrează zi-lumină — ne spu
nea tirăruî Florin Cenciu, di
rectorul S.XLA. Hotarele. Arăm 
_l*.±re> o sută ce hectare. se
mănăm ti restul de trei sate de 
sectare — din aproape două mii 
— planificate culturilor din pri
ma urger.ță —. grâpăm și ferti
lizăm griul, acum mai frumos 
deriț in toți ar.îî de cind—mă 
aCu Ia Hotar^e; pregătim te
renul ih vederea semănatului 
pdrumbulu:. Practic am recu
perat râminerea în urmă la 
lucrările de primăvară determi
nată de «tarea vremiiu. In cîmp, 
aprecierile inginerului Cenciu 
aveau acoperire in fapte. Trac
toarele. pină la unul, lucrau. 
Intre ele și cele douăsprezece 
U-27 a căror viață productivă a 
fost prelungită prin preluarea 
inițiativei tinerilor mecanizato
ri din județul Olt. In unități, 
tractoarele lucrează grupat, cu 
scopul de a ușura aproviziona
rea cu semințe, îndrumarea 
tehnică de către specialiști și 
depanarea rapidă a eventuale
lor defecțiuni. Toți mecanizato
ri: lucrează în acord global,’ îm
preună cu membrii cooperatori 
fixați pe o solă sau alta, dintre 
cele repartizate culturilor pră
sitoare. constituind echipe de 
lucru. In felul acesta nimeni 
nu-$i permite vreun rabat la 
cali^-.e. Vasile Ionescu, de pil
dă. a fost obligat să refacă pe 
propria-: cheltuială, arăt-ura pe

0.70 hectare în punctul „la șo
sea- pentru că nesocotind sfa
tul inginerului agronom a brăz
dat un drum de tarla fără ca în 
prealabil să-1 discuiască, iar 
pentru a evita bulgării nu a 
arat la adincimea indicata. De 
asemenea. Ion Prună a redis- 
cuit un hectar și jumătate de 
teren, planificat sfeclei de za
hăr. pentru că nerespectind 
sensql de deplasare — perpen
dicular pe cel al efectuării ară
turii — a lăsat în urmă o su
prafață denivelată, complet ne
indicată unei semănături. Exi
gența, însă, n-a impietat

asupra ritmului de lucru. Ba, 
dimpotrivă, a determinat inten
sificarea întrecerii între meca
nizatori pentru mai mult și 
mai bine în unitatea de timp — 
cheia de boltă în bătălia pen
tru obținerea, anul atesta, a 
unor recolte superioare planifi
cărilor. Ținind seama și de fap
tul că în raza de activitate a 
S.M.A. Hotarele cooperativele 
agricole s-au aprovizionat cu 
întreg necesarul de semințe în-

GH. FECIORU
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Paralel cu semănatul culturilor din prima urgență, mecanizatorii 
ce deservesc cooperativa agricolă Suplacul de Barcău,. execută 

arături pe suprafețele nelucrate in toamna.

general la președinția reo-'c.i- 
cii, Bona Malwal. adjunct al 
ministrului informațiilor și edi
turii, Gamal Mohamed Ahmed, 
ambasador în M.A£. al R. D. 
Sudan, general de brigadă O- 
mar Mohammed Ei Tayeo. Gin- 
deei Ibrahim GindeeL sojur.?’ 
al secretarului genera’, centru 
problemele cabinetului, ae con
silieri și experți-
Președintele Nicolae 

Ceaușescu prezintă oaspetelui 
oficialitățile române venite In 
întîmpinare.

în timp ce. în semn de salut, 
se trag 21 de salve de artilerie, 
sînt intonate imnurile de atat 
ale celor două țări. Cei doi 
șefi de stat trec apoi in revis
tă garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

Ceremonialul primirii conti
nuă cu prezentarea șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, precum si a celor
lalte persoane oficiale române 
venite la aeroport.

Cei doi președinți primesc a- 
poi defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni, aflați 
pe aeroport, aplaudă cu căldu
ră, sâlutâ cu entuziasm pe cei 
doi șefi de stat. își manifestă 
bucuria de a avea ca oaspete 
pe reprezentantul poporului su
danez. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ni
meiri răspund cu prietenie a- 
clamațiilor, se fotografiază in 
mijlocul cetățenilor, care ii în
conjoară cu multă dragoste. 
Președintelui sudanez. soției 
sale le sînt oferite buchete de 
flori.

Președintele Gaafar Moha-

Nicolae Ceaușescu iau loc in
tr-o mașină deschisă. escortată 
de motoriei iști. șe
sare reședința ofîrialâ rezerva
tă oaspeților-

Pe traseu’ de ia aer .'zor: pâ
nă In Caoîtală. ca și pe străzLe 
orașului, mii și mii de bscu- 
reșteni salută cu căldură pe 
șefii celor două szz’.e. care răs
pund cu cordialitate manifestă
rilor de prietenie si stimă ale 
poouIațieL

Aclamațiile celor veniți :n 
întâmpinarea șefului statului 
sudanez, personalitate de seama 
a vieții politice africane, expri
mă 6tmoaua și solidaritatea de 
care se bucură In rinduriie po
porului român lupta ocporulu. 
sudanez pexuru consol-darea in
dependenței și suveranității sa
le naționale, pentru dezvoltarea 
sa economică si socială.

între România si Sudan

fost *tatornicite bune relații. în 
.nteresul celor două popoare, 
întemeiate pe stimă si respect

în cadrul relațiilor româno- 
s-daneze, un moment de deo
sebită însemnătate l-a consti
tui: *.-irita făcută in Sudan, in 
. -mâ cu un an. de președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, în cursul căreia au 
f:st trasate noi căi oentru dez
voltarea cooperări: rotnâno-su- 
daneze in domeniile politic, e- 
i ouomic. tehnico-științific și 
cultural.

Vizita pe care o face acum în 
România președintele Nimeiri 
va prilejui o continuare a rod- 
r .:-lui dialog început la Khar
tum intre șefii celor două sta
te, va contribui ia dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor de 
or.etenie și colaborare româno- 
sudaneze.

ÎNSEMNĂRI

Acnlo, în mijlocul pădurii, 
un om ardea. O masă de 
oameni. îl urmăreau cu su
fletul la gură, răspîndind în 
bulbul microfonului date dar 
mai ales considerații despre 
mecanizarea lucrărilor de 
exploatare forestieră. Vorbea 
dar mai ales atrăgea atenția 
asupra curbelor trase pe 
planșe. fixate anemic de 
creanga unui brăduț de o 
palmă. Arăta grafice, ie co
menta, le compara, dar mai 
ales nu uita să spună că 
toate acestea nu sînt presu
puneri, ipoteze lăsate să

mmed Nimeiri și președintele _

Vizită protocolara
Președintele Republic; i De

mocratice Gaafar Mg-
hammed Ntmeiri și soția. Bu- 
selna Nimeiri. au făcu-. luni 
seara o ’."irită protocolară mk*>- 
râs ului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Sta: a- 
Repoblicii Socialiste România, 
și mvarășei Elena Ceaușescu.

în fața Palatului Consiliului 
de Stat, o gardă militară a pre

zentat onorul.
La inriinirea care a avut Ioc 

au asistat Florian Stoica, am
basadorul României la Khar- 
tum, și Tag Elsir Mohamed Ab
bas. însărcinatul cu afaceri ad
ulteri m al Republicii Democra
tice Sudan la București.

întâlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate.

Dineu olerit în onoarea 
președintelui Republicii 

Democratice Sudan 
si a soției sale
» î

Președintele Consiliului de 
Sta: al Republicii Socialiste 
Roraima. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit luni. în sa
loanele Palatului Consiliului de 
Stat. un dineu oficial in onoarea 
președintelui Republici: Demo
cratice Sudan, Gaafar Moham

med Nimeiri și a soției sale, 
Buseina Nimeiri.

La dineu au participat tova
rășii Hie Verdeț, Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pana. Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Tro fin, Gheor-

(Continuare m pag. a Ill-a)

Qustul

țiunii
macine timp în dosarele 
imposibilului. Ne arăta avan
tajele noii metode, explicîn- 
du-ne clar cum se scurtează 
viteza de avansare a lem
nului de la trei luni la cî- 
teva zile, cum crește valoarea 
pe metru cub de masă lem
noasă, eliminînd aproape cu 
totul pierderile în pădure, 
cum accidentele de muncă 
sînt practic anulate. Ipote
ze ? Proiecte de viitor ? Nu, 
iată dovada, sub ochii noș
tri, câțiva centimetri mai în
colo, troliul iese din anoni
mat. firele desfășurate inert 
peste prăpastie prind viață, 
își găsesc rostul ridicînd in 
aer trunchiul de fag întreg, 
plutire de pescăruș peste

NEAGU UDROIU

(Continuare in pag. a V-a)

de CONSTANTIN STOICIU

activitate 
alte pro-

niciodată 
așa cum

de a risipi 
îndoielnice 
datoria de 
ineficienta

Este semnificativ în această primăvară deloc înduioșătoare, 
cu ape băltind pe pămînturi care se surpă mîncate de carii 
neștiute, cu adolescenți care îngroapă rădăcini de copaci 
fragili, cu bărbați în toată firea care nu mai au zi și noapte 
undeva, pretutindeni, într-o uzină, pe un șantier, în marginea 
unor cîmpii -, este semnificativ, spuneam, să auzi în această 
primăvară rostindu-se din nou de la cea mai înaltă tribună 
a treburilor țării cuvîntul muncă. Asta nu pentru că la noi 
nu s-ar fi muncit și nu se mai muncește, asta nu pentru că 
cei mulți care au dus și duc greul - dar cîți dintre noi au 
rămas deoparte ? — și-ar fi domolit truda și s-ar fi apucat 
să întîrzie în căutarea unei indiferențe de altfel 
rivnită și înțeleasă. Tot ce s-a făcut și tot ce trăim 
trăim s-a făcut prin muncă, cu munca fiecăruia.

Neîndoielnic că există profesiuni și domenii- de 
unde munca .are o mai mare valoare socială decît 
fesiuni și domenii de activitate, neîndoielnic apoi că ceea ce 
interesează societatea noastră - de fapt, ceea ce ne intere
sează pe toți deopotrivă, dovadă fiind și recentele măsuri 
ale conducerii de partid și de stat — este munca direct pro
ductivă, munca ce dimensionează permanent mișcarea socie- 

* tății, munca creatoare ; aci, în munca creatoare, valoarea 
socială începe să se confunde cu trăirea individuală. O socie
tate ca a noastră nu-și mai poate permite luxul 
energia și inteligența umană în activități cu 
perspective de reușită economică, și are evident 
a curma cu hotărîre birocrația și orice structură 
sub raport social. Rigoarea birocrației și a intermediarilor de 
tot soiul născuse la un moment dat, să ne aducem aminte, 
o formula de o lamentabilă persuasiune : „vorbe, nu fapte", 
și ar fi necinstit totuși să nu recunoaștem că mulți, îndeajuns 
de mulți, și-au datorat statura socială înfloritoare ciudatei 
magii a acestei demagogii îndărătul Căreia colcăie fie super
ficiala stăpînire a unei profesiuni, fie nădejdea unui trai les
nicios cu eforturi dintre cele mai mărunte, nimic nefiind mai 
simplu pentru conștiințele primitive decît înregistrarea și re
darea mecanică de idei și principii și retragerea vicleană 
departe de locul unde aceste idei și principii capătă sau nu 
adevărul vieții. Nu-i plîng pe guralivii oțioși de profesie că 
li se va lua în sfîrșit pîinea de la gură și vor trebui de acum 
înainte să și-o cîștige cinstit, ca toți ceilalți, cu puterea bra
țelor și a minților, dacă cumva au avut, gindul norocos să 
învețe o meserie cuviincioasă și nu vor intra acum prima 
oară într-o uzină cu încheieturile strînse în nastrurii salope-

(Continuare în pag. a V~a)
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CADRELE hiveslilia cea 
mai qe preț

In construcții se
întrevede o soluție

9

în cadrul anchetai în
treprinse de ziarul nostru, 
privind modul în care 
este asigurat necesarul 
de cadre pe anul 1973, 
ne răspunde astăzi Mi
nisterul Construcțiilor Irt- 
dustriale, prin tovarășul 

| Constantin Dumitru, di
rectorul Direcției perso
nal, învâțăffiînt și salari
zare.

— Și pentru noi, ca și pentru 
alte ministere, anul 1973 este un 
an hotărîtor pentru îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului, voni pune 
în funcțiune nu mai puțin de 
700 noi obiective. Insă, oeea ce 
poate ne deosebește de alții, este 
cifra relativ mică a suplimentării 
numărului de cadre — 11600. 
Ministerul și-a asumat sarcina dri 
a dubla productivitatea muncii 
în următorii 4—5 ani. în cadful 
programului complex de măsuri 
ce trebuie să conducă spre aoest 
rezultat, pregătirea superioară și 
perfecționarea continuă i cadre
lor vă contribui cu cel puțin 7 
Ia sută la creșterea productivi
tății muncii. în acest sens, ne-am 
propus ca în decursul acestui 
cincinal, numărul absolvenților 
de școală profesională să crească 
de la 18 la sută (îh 1970) la 23,5 
la sută (în 1975), iar prOcetitul 
muncitorilor calificați să creas
că de la 58 Ia sută (1970) la 
73,5 la sută (în 1975)

— Rețeaua școlară de care 
dispune ministerul la ora actuală 
este suficientă pentru a acoperi 
cererile de muncitori calificați 
ale unităților ?

— Nu, nu avem capacitate de 
școlarizare suficientă. Putem , a-

POLICALIFICAREA I

• Ministerul Construcțiilor Industriale oferă în acest an

11600 locuri de muncă 0 Măsuri noi, complexe, cu

un grad sporit de tehnicitate • Măsuri forte pentru

îmbunătățirea condițiilor de viață

Ooperi cererile doar într-o pro
porție medie de 50—60 la sută.

— Ce înseamnă proporția 
„ritedie" ?

—*• Adică la unele meserii pu
tem satisface cererile în propor
ție de 80 la sută, la altele doar 
de 30 la suta...

— Vă referiți desigur la me
seriile deficitare ; care sînt ele în 
ramura construcțiilor industriale ?

— Nu ne putem realiza an de 
an planul de școlarizare la mese
riile dulgher, zidar betonist, 
montator... La meseria de zidar 
betonist în anul școlar 1972—73 
am avut, respectiv la învățămîn- 
tul profesional și la cursurile de 
ucenici, 0,1 și 0,4 candidați pe 
un loc, la meseria de dulgher 0,4 
șt 0,6, la meseria montator pre
fabricate 0,3 și 0.4 candidați pe 
un loc.

ARGUMENT
PENTRU
AFIRMAREA

1 CASA TINERELOR

Cristina Cristea — Brăila : 
Secțiile pentru pregătirea con
ducătorilor de unitate cometciâ- 
lă cer* la admitere matematica 
(scris și oral) și economia poli
tică (oral), adică exact materiile 
pe care dumrieâta ți le dogești 
Ia un astfel de examen. O sec
ție de acest fel funcționează în 
cadrul școlii de 
postliceală 
rești. Bd 
sectorul 4. 
menea la 
Cofistărița, __ ____
telefon 2 3119. din Iași (str. Max 
Vecsler rif. 9 felefon 1 62 38) din 
Tg. Mureș (str. Călimanuluî nr. 
1 telefon 3 1642). din Ploiești 
(str. Vornicu Boldur. %r. 3, te
lefon 112 02). din Cluj (sfn.De- 
cebal nr. 2, - —
După cum 
alege.

zică, chimie si biologie de la li
ceele de cultură generală. In 
consecință, dacă ai urmat o cla
să specială de biologie (ceea ce 
ca umanistă rtu-ți era oprit) iți 
poți îndeplini dorința de a de
veni inginer agronom.

_ specializare 
comercială din Bucu- 
Hristo Botev nr. 17 
tel. 1(5 76 54. de ase- 
școlile similare din 
str. Dâcebal nr. 15

telefon
vezi, este

3 08 261. 
de urid£

VarM
corespondenți.

Hunedoa* 
âb-

Ellsabria 
ra 5 Mulți 
solvenți de liceu. și*au exprimat 
dorința de a deveni horticultori. 
Dar la nivel postlicea) nu func
ționează școli de hortiCultură.

Rozalia Popescu — Zimnicea. 
jud. Teleorman : Ai fost greșit 
informată. Școala de specializare 
postliceală de hidrolog.e-metfo- 
logie și protecția calității ape
lor funcționează Ia Arad, str. N. 
Grigorescu nr. 8—10 telefon 
16 45. cu trei secții : metrologie, 
hidrologie și protecția calității 
apelor. Dăr Ia toate secțiile se 
cere matematica, pe lingă care 
se dă examen la fizică (scris și 
orăl — matematică numai oral) 
Ia prima secție, geografie fizică 
și economica a R.S. România 
(oral, matematică și scris si 
oral) la a doua secție, chimie 
(scris $i oral — materna4ici nu
mai ora!) la a treia secție. Nu 
«e prevăd in«â anumite capitole 
din fizică. Deci. începem lupta 
cu toată materia cuprinsă in 
manual.

— Cum explicați această si
tuație ?

— Sînt meserii frumoase, 
construim întreprinderi industri
ale modeme și cred că tinerii, 
cărora le place atît de mult să 
vadă rezultatul imediat al muncii 
lor, le-ar îmbrățișa cu plăcere, 
însă, condițiile în care se prac
tică sînt mai grele ca în alte 
meserii -r- mă refer în special la 
faptul că un constructor nu poa
te duce o viață stabilă — doi, 
trei ani pe o platformă industri
ală, 2, 3 ani pe alta 1 Bineînțeles, 
avem mulți tineri de nădejde 
care formează nucleul șantiere
lor ; alții ne părăsesc după un 
singur șantier și mulți dintre ei 
se recalifică. După terminarea 
lucrării, rămîn să lucreze la be
neficiar.

(Adăugați la aceste cauze, o- 
biective pentru minister, altele 
ceva mai... subiective: îndepli
nirea planului la investiții șco
lare m proporție de 88* ’« in 1971 
și 48.6* • în 1972 ; întârzierea gă
sirii unor soluții satisfăcătoare 
pentru organizarea unor fonne 
de învățămint seral și o preocu
pare mai mult teoretică pentru 
atragerea fetelor și -tabloul ca
uzelor" va fi mai complet!).

— Ce ați întreprins pentru a-i 
atrage totuși pe tineri ?

— Am transformat examenele 
de admitere in simple teste și 
pe acestea le organizăm în circa 
30 de centre de examinare, din 
diverse județe ale țârii. Grupu
rile școlarr sint 
gime cn cămine

dotate în între
bi cantine. Pen-

tru îmbunătățirea condițiilor de 
viață, încă din octombrie 1971 
s-a luat hotărîrea să li se dea 
constructorilor, în special celor 
cu vechime, posibilitatea de a-și 
stabili domiciliul într-o locali
tate urbană, Ia alegere și să li se 
asigure, cu prioritate, locuri de 
muncă în zona respectivă. De a- 
semenea, s-a hotărît să locuias
că, pe timpul șantierului în lo
cuințele semifinisate destinate, 
după încheierea lucrărilor, bene
ficiarilor.

— La plenara din noiembrie 
s-a trasat sarcina de a se lua 
măsuri eficiente pentru a acoperi 
meseriile deficitare. Ministerul 
Construcțiilor Industriale ce a 
întreprins în acest sens ?

— In trimestrul IV al anului 
trecut am făcut înscrieri masive 
la cursurile de calificare de 
scurtă durată. In acțiunea de re
crutare ne-au susținut mult orga
nele U.T.C. locale. Aceasta poate 
fi o soluție de moment, cu con
diția de a depune eforturi și 
pentru ridicarea nivelului calita
tiv al acestor cursuri, printr-o 
mai bună organizare. Sîntem in
formați că la nivelul unităților 
noastre, eforturile nu sînt precu
pețite. în al doilea rînd, am co
masat cîteva meserii într-una sin
gură, pe principiul policalificării. 
Astfel. începînd din acest an, 
vom avea meseria de „construc
tor în lemn“ (dulgher, tâmplar 
și parchetar), „constructor 
mente 
tonist, 
fierar

sor“ (zugrav, vopsitor, montator 
mase plastice, mozaicar). In a- 
cest mod, crește nivelul general 
de pregătire al elevilor, fapt care 
îi atrage în mod deosebit pe ti
neri, se asigură o niai mare mo
bilitate a muncitorilor în șantier 
și eliminarea timpilor morți. Ne 
punem mari speranțe în adopta
rea acestei măsuri. Primele rezul
tate le vom înregistra la sfirși- 
tul acestui an. A treia măsură 
privește pregătirea pe principii 
noi a anului școlar 1973—1974. 
Inoepînd chiar din cursul acestui 
an, aplicăm, deocamdată expe
rimental, pregătirea 4 cu 4 (4 
ore practică direct în producție, 
4 teorie, în aceeași zi), luăm mă
suri pentru organizarea labora
toarelor și în general pentru do
tarea superioară a unităților șco
lare.

— în urma aplicării acestui 
program de măsuri, credeți că 
anul 1973 va fi anul rezolvării 
problemei asigurării necesarului 
de cadre pentru meseriile defi
citare ?

— Anul rezolvării, nu (atîta 
timp cît nu vom primi sprijin 
din partea Ministerului Muncii), 
dar sîntem îndreptățiți să cre
dem că Va fi anul ameliorării.

MONIC.t ZVIRJINSCHI

SPIRITULUI
GOSPODĂRESC

-. i?- (;i
• ■ - ■ 1

t FILATOARE
DIN OLTENIȚA

în noile cartiere ale Olteniței 
două blocuri îți atrag atenția. 
Geamuri străjuite cochet de per- 
deluțe albastre, spațiile din jur 
amintesc că, aici, din vară pînă-n 
toamnă florile își dispută culo
rile. Firmele — cărți de vizită — 
te pun In temă t „căminele pen- 
tru muncitoarele de la filatură".

Nu venisem întîmplător la Ol
tenița. Mi s-q spus nu o dată 
„merită să vezi căminele filatoa
relor". Și iată-mă într-o familia 
numeroasă, încetând să înțeleg ce 
elemente o definesc, la ce cotă 
se înscrie sentimentul responsa
bilității civice. Prima impresie: 
fiecare cameră este ca o seră. 
Nud o exagerare. Un plus de 
frumusețe, de intimitate o dau 
prezența florilor, „altfel — epu* 
ne Elena Haidău — camerele 
ar fi austere". Fără vorbe, există 
aici o întrecere pentru frumos. 
Și aceasta solicită fdntezie, bun 
gust, acele elemente pe care le 
cultivă organizația U.T.C. în ac
tivitatea sa educativă. în zilele 
călduroase fetele au devenit... 
zugravi. Nu le-a cerut nimeni 
„dacă locuința e a noastră — spu
ne Victoria Dramu — normal 
este s-o amenajăm gospodărește".

Fiecare și-a ales un alt tapet, 
culori deosebite, odihnitoare. Au 
făcut treaba această fără calcu
le, cu toate dă, în paranteză fie 
zis, economiile realizate au mic
șorat chiria pe care ele o plă
tesc. Fiecare cameră
ei. personalitatea ei. în oricare 
cameră te simți ca acasă. Un alt 
bun cîștigat, care ține tot de sen
timentul responsabilității, este a- 
cela că întreaga curățenie este 
făcută de către locatare, printr-o 
planificare riguroasă, că lenje
ria este curățată tot de ele. Deci 
cuvmtul cu care ar trebui să le 
definim este : gospodine.

Fetele au adus în încăperile 
căminului, toată frumusețea fol
clorului, în scoarțe și covoare, în 
prosoape și cusături, în broderii 
executate artistic în orele de o- 
dihnă. în cele mai multe camere 
au fost instalate aparate de ra
dio, pikapuri.

Căminele pe care le-am vizitat 
oferă tinerelor condiții civilizate 
de trai: camere pentru două 
persoane (60 lei chiria pe lună 
de persoană), bucătării amena
jate cu tot ce este necesar. Prin 
interesul manifestat de conduce
rea unității, prin întreaga acti-

are stilul

vițate a organizației U.T.C., că
minele au devenit mai mult de
cît simple locuri de odihnă. Aici, 
în timpul liber, tinerele învață 
să coasă, să gătească, să tricote
ze sau arta cosmeticii. Conducă
torii unității, deputatul Marin 
lonescu sînt oaspeții de fiecare 
zi ai fetelor. Orice problemă se 
discută în colectiv, așa cum îi 
stă bine unei familii. Așa s-a a- 
juns la reducerea personalului 
administrativ, la micșorarea con
sumului de energie electrică, la 
cheltuieli minime pentru întreți
nere.

în curînd camerele vor fi 
prevăzute cu cutii sanitare, se 
vor amenaja biblioteci volante. 
Am mai reținut și alte realizări, 
ținînd de asigurarea unor con
diții optime de viață pentru ti
nerele muncitoare : s-au obținut 
autobuze pentru întreprindere, 
spațiul în care se așteaptă ma
șina a fost acoperit. Chiar și... 
trenul oprește aproape de fabri
că pentru că s-a aprobat și s-a 
rezolvat o haltă. Așa se întîmplă 
cînd problemele tinerilor sint 
privite cu suflet yi răspundere.

LIDIA POPESCV

Radu Anastasia : Nu sîntem 
informați ce școli posedă inter
nat.

Taxis Elena — Caraș-Severin: 
Fără răspuns nu vă las. dăr riu 
știu dacă vă vă fi de folos. Un 
număr foarte mare de bacalâu-* 
reati ne scriu în legătură cu 
institutele pedagogice de 2 ani 
pentru învățători și educatoare. 
La rîndul nostru, ne-am adre
sat Ministerului Educației și In* 
vățămintului care nu rte-ă lă-

G. Silvia — Bacău : Transfe
rul riu mi se pare soluția cea 
mai potrivită. Termină ceea ce 
âi început, apoi prezintă-te la 
o școală postliceală sanitară 
unde te vei pregăti pentru a 
deveni asistent medical.

Sîrbu Gheorghe — com. Ovă- 
riez. jud. Brăila : Atât pentru 
școlile postliceale (la care se 
primeșe absolvenți ai liceelor de 
cultură generală cu și fără ba
calaureat), rit și pentru făcui*

I 
I
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ele- 
de rezistență" (zidar be- 

montator prefabricate, 
beton), „constructor fini-

Fiecare filatoare este o gospodină. Și fiecare minut este prețiosÎn lipsa locatarelor,, obiectivul a imortalizat una din camere unde 
» ; { te simți „ca acasă!"

VIAȚA BATE
I
I
I

de SEN ALEXANDRU

mUrit. Se pare că această pro
blemă este în studiu și că 
ceste institute funcționează in 
raport cu necesitățile. Vă sfă
tuiesc să vă âdtesâți inspecto
ratului județean sau chiar di
rect ministerului. Să sperăm că 
veți fi mai norocoși decit re
dacția rioastră.

a-
tăți, materia cerută la concurs 
este cea prevăzută în progra
ma liceului. Geografia economi
că a R.S. România se învață de
sigur odată cu geografia țării 
noastre. Adresa Facultății dejs- 
torie din București : B-dul 
ptiblicii nr. 13 ; a facultății 
geologie-geografie : B-dul 
colae Bălcescu nr. 1.

Re
de

Ni-

Să medităm la consecințe,
înainte de a trece la fapte

I 
I 
I I

Moise Aurel — Vîlcele — jud. 
Ialomița : Drumul spre carlinga 
avionului trece în mod obliga
toriu prirt liceu. Cred că eSfe 
prea devreme să rezolvăm 
cum problema. Calitățile inte
lectuale, morale și fizice deose
bite ce se cer unui pilot presu
pun o pregătire temeinică și 
neîntreruptă. Abia după ce se 
•vot vedea roadele acestei pre
gătiri vom putea lua o hotărîre. 
Pînă atunci... la revedere, peste 
patru ani!

Bianca L. — Orașul Victoria : 
Pentru a-ți îndeplini idealul 
trebuie să fii licențiată în isto
rie. La această facultate se în
vață arheologie. Dar, cel puțin 
sub anumite aspecte, pregătirea 
de arhitect sau de istoric al ar
tei poate fi utilă unui viitor 
arheolog.

â-

Furtună Vasil® — comuna 
Găisearica. jud. Brăila : Liceele 
sanitare cu profil farmaceutic 
nu funcționează nici îfl județul 
Brăila și nici în alte județe. 
Singurele licee de specialitate 
sanitare (de la Galați și Tg. 
Mureș) 
dentari și 
laborator.

L. și Tg.
pregătesc tehnicieni 
asistenți medicali de

Dumitru
Balș. jud.

Dicso Ștefan —' Baia Mare : 
Vă mulțumesc pentru elogii. Le 
voi transmite, la rîndul meu, 
colectivului care se ocupă de 
elaborarea rubricii „Profesia ta“. 
In ceea ce privește întrebarea 
pe care mi-ați pus-o, răspunsul 
este âfir >ătiv.

$i Marian Popescu — 
_________Olt : Dacă sinteți ab
solvenți ai liceului sau ai unei 
școli similare vă puteți prezen
tă lă Școala de specializare 
postliceală de geologie (Bucu
rești. str. Justiției nr. 55. secto
rul 5. telefon 41 12 31). Școala 
funcționează cu trei secții : to
pografie (examen la matematici 
— scris și oral. — geografie fi
zică generală — oral), cartogra
fie (deSen ornamental și desen 
geografie — lucrare grafică, 
geografie fizică Și economică a 
R.S. România (oral), foraje pen
tru explorări geologice 
matică — scris și oral, 
(oral).

(mate- 
fizică

noștri.

I
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Purtând mențiunea „urgeaf, 
de regulă semnate cu pseudo
nime și firă alt indiciu asupra 
localității din care pornesc de
cit ștampila poștei. scrisorile 
care ne propun spre soluționare 
divert® probleme de viață sint 
numeroase.

Recent a sosit pe adresa re
dacției noastre scrisoarea unui 
tânăr;care-gjs îț fața consS ^pSrTl 
cințejor-^ițnt^j ^s^e, și-ar «dor ~ 
ca vTățr<r fie~asemenea urret - ^inie cercetări centru pfoble- 
table de scris de pe care să 
poată șterge cu buretele, fără 
urme, semnele greșite, insufici
ent maturizat să-și poată găsi 
singur soluția cea mai fericită, 
inhibat de teamă, nedorind să

^Acum doi ani întreprinderea noastră a făcut o excursie în ora
șul Brăila. Aici am cunoscut o fată. Mai tirziu. găsindu-i adresa în 
agendă, i-am scris, mi-a răspuns, au urmat scrisori după scrisori, 
declarații după declarații. Fiind detașat o vreme la Brăila. ne-am 
întîlnit din nou, ne-am bucurat amindoi, ne-am plimbat. De fie
care dată cînd ne revedeam, îmi dădeam seama ce mult însemn 
eu pentru ea: singura ei mîngîiere eu eram și tot eu eram sin
gurul care o înțelegeam. Și totuși nu-mi dădeam seama de jocul 
periculos pe care-l jucam. La începutul acestui an, primesc o scri
soare în care mă anunță că a rămas însărcinată. Ce pot face eu 
acum ? Lucrul cel mai grav ește că nu o iubesc, că nu o pot iubi. 
Am încercat dar nu pot, mai curînd îmi este mila de ea. îmi dau 
însă seama că nu pot trăi alături de ea, că mai curînd sau mai 
tirziu totul intre noi se va destrăma și atunci ce se va alege de 
copil ? Ce educație va primi ? Am 20 de ani și totuși mă simt ca 
un copil ți mi-e tare frică de ea, de mine, de dumneavoastră.

Vă rog dați-mi un sfat, mai multe, ajutați-mă atît pe mine cît 
și pe ea".

fufă de răspundere dar 
gătit să și-o asume, ne 
cu încredere sfatul. Considerind 
câ opinia unei singure persoane, 
ori cit de competentă ar fi 
ceasta, nu poate fi suficient 
convingătoare, ne-am gindit 
dezbatem acest caz. pornind 
la particular la generai, soliei- 
tind participarea mai multor 
colaboratori de diferite preocu- 

__ 3? GEORGE baziijade. 
jțrcțptor principal Ia Institu-

nepre- 
solicită

a- 
de 
să 
de

mele tineretului. IONESCU 
GHEORGHE. munclt-r. ELENA 
Dl D AȘ. ea?r.:câ. DR AGOȘ VI
COL. scriitor, MIHAI FRACLI- 
DE. medic primar.

Iată scrisoarea tînărului j

catalin r.
Gheorghe lonescu : Să faci 

așa fel incit să poți privi 
fruntea sus.

.Colegii mei știu

in 
cu

I. Ștefania — Miloșești. jud. 
Ialomița : La institutele 
co-militare se primesc în 
zertt numai băieți. Cum 
medicina este la fel de pasio
nantă și în varianta ei civilă, te 
sfătuiesc să urmezi drumul o- 
bișnuit care duce ăpre institutele 
medico-farmac£utice, drum care 
trece prin liceu.

Horea Bîrta — Calafat — jud. 
Dolj : în învățământul superior, 
tehnic și agronomic se pot în
scrie la concursul de admitere 
absolvenții liceelor de speciali
tate, ai secțiilor reale și ai cla
selor speciale de matematică, fi-

medi- 
pre* 
însă

Către corespondenții
Mulți corespondenți mi-au scris 
pentru a se plînge că răspunsu
rile la scrisorile lor întîrzie. Le 
răspund că. dată fiind numărul 
mare de scrisori și necesitățile 
de spațiu ale ziarului, dorința 
mea de a le răspunde cît mai 
prompt nu poate fi totdeauna 
îndeplinită. De altfel, cum pro
blemele ce-i preocupă sînt ade
seori destul de asemănătoare, 
mulți vor fi găsit aci răspun
surile dorite chiar dacă nu li 
se adresează personal. Dar pen
tru aceasta este necesar să ur
mărească pagina „Profesia ta" 
cu regularitate. în fiecare marți.

In această poștă am răspuns 
curierului lunii decembrie 1973.

_ in
parte dar nu tot. Le-am 
cerut unora sfatul dar au 
ris de mine, rid" ne-a 
scris Cătălin R. Dumnea
voastră sînteți căsătorit 
de trei ani. aveți un co
pil și aveți 20 de ani, 
vîrstâ pe care o are și tî
nărul Cătălin R. Dacă 
i-ați fi coleg și v-ar cere 
sfatul, ce i-ați răspunde?

— Dragul meu, te-aș sfătui să 
te căsătorești cu Flora. Sint si
gur câ ai s-o iubești cînd va fi 
mama copilului tău, și vei fi 
mîndru de tine că ai făcut un 
gest. uman. La început vei a- 
vea poate de înfruntat ironiile 
unor „colegi" si poate chiar 
părerile potrivnice ale părinți
lor, dar trebuie să faci în așa 
fel, incit să poți privi totul cu 
fruntea sus. Ești om matur, și 
cu timpul vei ajunge să fii mîn
dru că ai o familie închegată. LPe scurt, aș dori să nu faci un 
gest urît, șă nu o lași pe martia

I
I
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copilului tău în această sufe
rință grea, căci nici după aceea 
nu vei avea liniște, singur îți 
vei aduce reproșul câ ceea ce 
ai făcut nu ai făcut bine. Și a- 
vînd o pată pe conștiință nici
odată nu vei fi un om cu ade
vărat fericit.

a

că 
in 
vă 

dar

Elena Dudaș : In fața legii și 
conștiinței tale.

— Ne-ați mărturisit 
fiul dumneavoastră, 
vîrstâ de 20 de ani, 
încredințează toate,
absolut toate „tainele" 
sale și că printr-o obser
vație bine plasată, l-ați a- 
jutat de cîteva ori să tra
verseze c’J bine situații 
mai dificile.

Tînărul care ne-a scris, 
s-a temut să ceară sfatul 
părinților săi. Nu ne pro
punem acum să insistăm 
asupra mobilului 
temeri.

Dacă fiul dumneavoas
tră. aflat 
similară, v-ar cere sfatul, 
ce i-ați răspunde ?

acestei

într-o situație

— Tînărul pare se află \h „ . 
cest impas trebuie sâ fa 0 hotă
rîre de bărbat- Dacă nu se sim
te în stare- să-i afere un cămin,, 
trebuie să-i explice fetei în 
mod delicat, dar sincer, că o 
căsnicie -•
timp cit 
ment de

Pe de
zitor ca ________ ____ t____
celea să afli câ omul căruia i-ai _ __ __________________ __ _ ___
oferit o>«U--*gosțe<. siaG0râ--șk-curt-.™cuparea și îngrijorarea față de 
rată nu. este „altceva, decit.un consecințele fâpteîor sale este 
profitor^ un peșinceru căririș i-a tardivă. Orice fapt, orice ac- 
convenit, r"
plăcută (numai iui să*i fie bine) 
dar care declară senin câ pen
tru ea nutrește numai milă.

Cătălin trebuie să-și asume 
întreaga răspundere morală și 
materială asupra copilului. Tre
buie să-1 recunoască în fața le
gii și să-i acorde nu numai nu* 
mele dar și sprijinul material 
de care va avea nevoie.

Flora îi poate răspunde lui 
Cătălin cu dovezi că îi este mult

nu este posibilă atîta 
nu are nici un senti- 
dragoste pentru ea. 
altă parte, este îngro- 
în ceasul al doispreze-

a- ideea de răspundere morală. A- 
*’ ceasfâ este semniffcățla majoră 

a problemelor pd care* le ridică 
întrebările lui C.- Sînt convins 
că cele relatate în scrisoarea a- 
cestui tînăr nu constituie un 
caz singular. Faptul că el con
vertește rezultatul actelor sale 
într-o problemă de conștiință, 
de atitudine etică, reprezintă 
un element pozitiv. Dar aceas
tă atitudine, care reflectă preo-

. ....___ __ .... . tardivă. Orice fapt, orice
un timp? o-situație—țiune a noastră ne angajează

1 ’ Uî ' ■ *într-uri anumit fel, de aceea, de
la o anumită vîrstâ, conștiința 
că răspundem de faptele noas
tre trebuie să anticipeze rezul
tatele lor. Aceasta nu este nu
mai o condiție necesară a mă* 
turității psihice, dar și a ’matu
rității sociale.

Bineînțeles că situația parti
culară relatată de tînărul C. în 
scrisoarea sa o să-și găsească 
o rezolvare datorită sistemului

SCRISORI SOSITE
LA REDACȚIE_________________ ■_________ - -_____’ >

superioară lui. Plină de demni
tate și curaj ea poate sâ nu-i 
accepte sentimentul de milă ce 
o poate umili.

în jurul ei vor fi destui oa
meni de omenie care o vor spri
jini moral in impasul greu de 
suportat in care se află. în 
primul rînd, copilul ce va yeni 
pe lume îi va oferi liniștea, e- 
chilibrul sufletesc și fericirea 
pe care Cătălin se eschivează 
să i le asigure prin întemeierea 
unui cămin.

Se va găsi Vtuși un om cu 
caracter nobil care s-o ocroteas
că și să-i ofere o căsnicie lu
minoasă, bazată pe 
armonie și respect-

de ocrotire socială și legală spe
cific societății noastre. Esenția
lul constă însă în transformarea 
omului în așa fel încît atitudi
nea morală care caracterizează 
drînduirea noastră socială să 
premeargă faptele noastre și în 
consecință să se exprime in re
zultatele lor.

înțelegere,

George Baziliade : 
morală trebuie sâ 
faptelor noastre.

Atitudinea 
premeargă

— Tînărul Cătălin R. 
poate fi învinuit de ne- 
chibzuință, de superficia
litate. încă nu-1 putem 
acuza de fugă de răspun
dere pentru că nu știm 
cum va proceda în viitor. 
Care este opinia dumnea
voastră privind soluționa
rea acestor probleme în 
viața tinerilor ?

— Fără îndoială că scrisoarea 
tînărului C. pune în discuție o 
problemă gravă, care implică

Mihai Eraclide : Tinerii au 
nevoie de sfaturi aspre, ințe- 
lepte, actuale.

— Faptul că unii tineri, 
puși in fața rezolvării u- 
nor situații dificile, sint 
înclinați “ 1 *
pundere, 
xistenței 
educația 
tinerilor, 
le place sâ fie „dădăciți"

- dar cer sfaturi cînd se a- 
flă în impas. „Sfătuitorii" 

, și-i aleg la-ntimplare.
cunoș-

să fugă de răs- 
se datorează e- 
unor lacune în 
lor. Se știe că 
în general, nu

. . aleg _____
din cercul lor de 
tinț.e

Oprindu-ne la 
Cătălin R.. cum I 
rezolvată, după 
dumneavoastră, i 
situație ? Și, mai 
cuip ar trebui sfătuiți a- 
cești tineri și de către 
cine ?

— Cazul, așa cum este expus 
de tînărul nostru Cătălin, pre
zintă în afara implicațiilor pGr-

cazul 
trebuie 
opinia 

această 
î ales,

sonale, unele 
caracter ceva 
vorba de simțul 
care nu poate rămîne o noțiu
ne abstractă, ci trebuie mate
rializat în datoria răspunderii, 
pas pe care mulți dintre tineri 
ezită să-1 facă.

Dacă pentru Cătălin, Flora ar 
fi fost o cunoștință întâmplă
toare de o zi. încărcătura mo
rală. etică, a cazului ar fi fost 
desigur minoră. Dar o cores
pondența îndelungată, „care-i 
face plăcere", întâlniri repetate 
pe parcursul cărora ești deplin 
conștient de poziția pe care în
cet, încet, o ocupi în viața cui
va, angajează ’

Prozaic spus, nu-i poți vorbi 
cuiva o zi întreagă despre os
pețe îmbelșugate, pentru ca sea
ra să-1 trimiți să-și cumpere 
pâine cu brînză. Tînărul Cătăjin 
trebuie să înțeleagă că are o 
răspundere morală pe care nu 
o poate- rezolva decît personal, 
câ înseși- relatările sale nu-i. 
permit să treacă Ușor peste 
viața Florei și a copilului care 
va veni. Numai Flora, pusă cu 
delicatețe totuși în fața adevă
rului,, are dreptul să decidă dacă 
acceptă o căsătorie nedorită de 
ambele părți său preferă să-și 
rezolve singură o situație că
reia societatea noastră îi oferă 
suficiente soluții.

Putem largi discuția noastră, 
plecînd de la realitatea unei ob
servații curente că maturizarea 

- socială, responsabilă, a tinere
tului contemporan întîrzie u- 
neori după majoratul calenda
ristic oficial Conflictul decurge 
aproape spontan. Tînărul, spe
riat de consecințe. îi cheamă în 
ajutor pe cei din jur, să-1 scoa
tă din impas. Și dacă se poate 
fără dureri ’ Ajutăm cu toții în 
astfel de cazuri. Cele mai de
seori fără dureri, Rămîn perso
nal sceptic asupra efectului e- 
ducativ al acestei anestezii so
ciale.

Deși le acceptă cu dificultate, 
tineretul are nevoie organică 
de sfaturi El este depășit ade
seori de fenomenul de accele
rație al contemporaneității, de 
ampla revoluție socială, umană, 
tehnică. Modul de a înțelege 
însăși răspunderea personală 
trebuie să capete forme și con
ținut nou dar social.

Părinții, handicapați de dis
tanța psihologic crescută intre 
generații, răspund adeseori cu 
dificultate întrebărilor sau se 
lasă antrenați de criza de timp. 
Și totuși tinerii au nevoie de 
sfaturi. Aspre, înțelepte și ac
tuale.

Aș sugera, cu rol de profila
xie social-morală constituirea 
pe lîngă centrele de gravitație 
ale tineretului, a unor compe
tențe psiho-pedagogice de mare 
autoritate. în srâre. să asculte

considerații cu 
mai larg. Este 

răspunderii,

atent, să înțeleagă descărcarea 
psiho-emoțională a tînărului, 
să-i sesizeze esența, să poată 
sugera o orientare care să pre- 
viră cu un pas restriștea.

Este nevoie de o inițiativă de 
fond în această direcție. Cei în
țelepți, sîrit convins, așteaptă 
doar să fie chemați.

tru
Dragoș Vicol : Aș alege pen

el drumul onoarei.

— Presupunînd că a- 
cești doi tineri, Cătălin 
și Flora, ar fi personajele 
unui roman al dumnea
voastră, ce rezolvare a 
conflictului v-ar satisfa
ce ? Ce drum în viață ați 
âlege pentru Cătălin R. ?

— îl înțeleg pe tânărul dum
neavoastră corespondent și mă 
simt foarte aproape de el în a- 
cest. mare zbucium interior. în 
marea dilemă în care se.află: 
trebuie să se sacrifice el sau 
să-i sacrifice pe ceilalți (în cu- 
rînd) doi. O a treia cale- șe 
pare că nu există. Dar mă în
torc și zic j poate fi vorba în 
cazul nostru de sacrificiu în cel 
mai deplin înțeles al cuvîntU- 
lui ? Cred că nu. în societatea 
noastră' nimeni nti‘ rămîne de 
izbeliște. în voia valurilor vieții, 
în societatea noastră nimeni nu 
rămîne singur. Cu ajutorul ei, 
fiecare din cei’ doi își va găsi 
echilibrul rrioral, puterea de a 
înțelege și de . a rămîne drept, 
de. nezdruncinat în furtuna care 
le bîntuie sufletele.

Dacă aș scrie un roman des
pre drama tînărului dumnea
voastră corespondent aș alege 
pentru el drumul onoarei. A- 
ceasta pentru că e OM și pen
tru că nu se știe <țu ce îi poate 
îmbogăți sufletul și viața naș
terea copilului său. Dacă vine 
pe lume cu darul dragostei pen
tru sine și al omeniei pentru 
toți trei ?

Oricum însă, cred că înainte 
de a lua hotărîri definitive, i-aș 
lăsa pe eroii cărților mele să 
parcurgă un anume timp al lim
pezirii spre'a-și înțelege reci
proc situația și pentru a cum
păni cu seriozitate 
aduce viitorul.

ce le poate

¥

N.R. —
nostru e de r____
niile dumneavoastră, sti
mați cititori, sint cele pe 
care le așteptăm. îl ru
găm .și pe Cătălin R. să 
ne comunice hotărîrea sa 
și adresa Florei în even
tualitatea că va avea ne
voie de sprijinul nostru.

Comentariul 
prisos. Opi-

/Anchetă realizată de
DOMNIȚA VĂDUVA
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VIZITA PREȘEDINTELUI GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
(Urmare din pag. I)

ghe Cioară. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekaș, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Miro.n Constan- 
tinescu, Ion Ioniță, Vasile Patî- 
lineț. Ion Pățan. Ștefan Andrei, 
Constantin. Stătescu, secretarul

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Gaafar Mohammed Nimeiri

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Nimeiri, 
Doamnelor și domnilor, 
îmi face o deosebită plăcere 

ca, în numele Consiliului de Stat, 
al guvernului, al meu personal 
și al tovarășei mele să vă 
adresez dumneavoastră, domnule 
președinte, doamnei Nimeiri, 
precum și tuturor colaboratori
lor care vă însoțesc, un cordial 
salut de bun venit și să dau 
expresie sentimentelor de con
siderație și stimă cu care po
porul român vă întîmpina pe 
pămîntul patriei noastre. Pri
mirea caldă pe care v-a făcut-o 
astăzi populația Bucureștiului 
constituie o vie ilustrare a aces
tor sentimente, a dorinței de a 
dezvolta prietenia și colabora
rea dintre țările noastre.

îmi este plăcut să evoc, dom
nule președinte, vizita pe care 
am făcut-o în primăvara anului 
trecut în frumoasa dumneavoas
tră țară, primirea ospitalieră de 
care ne-am bucurat din partea 
harnicului și entuziastului popor 
sudanez, convorbirile fructuoase 
pe care le-am purtat și înțele
gerile la care am ajuns. Am 
convingerea că vizita pe care o 
faceți astăzi în România se \a 
înscrie ca o noua și importantă 
contribuție la promovarea re
lațiilor româno-sudaneze, la a- 
dîncirea cunoașterii reciproce.

Vizita dumneavoastră în Re
publica Socialistă România vă 

da posibilitatea să cunoașteți 
nemijlocit unele aspecte din 
munca și preocupările poporului 
român pentru înflorirea multi
laterală a patriei și ridicarea ni
velului său de viață. Noi subor
donăm tot ceea ce facem pen
tru dezvoltarea economică și 
socială a țării, pentru progresul 
neîntrerupt al științei, culturii, 
învățămîntului, unui țel unic — 
acela de făurire a bunăstării și 
fericirii omului, a tp|uror cetă
țenilor României, cărora orîndui- 
rea socialistă pe care o edifi
căm le deschide largi posibili-* 
tați de a duce o viață liberă 
și demnă.

Muncind pentru progresul și 
bunăstarea patriei sale, poporul 
român este puternic însuflețit 
de dorința de a se înțelege și 
a colabora fructuos cu toate po
poarele lumii, de a conlucra cu 
celelalte națiuni pe arena in
ternațională și a-și aduce con
tribuția la realizarea dezidera
telor de pace și progres ale ome
nirii contemporane. Dînd ex
presie acestei legitime dorin
țe a poporului, Republica Socia
listă România promovează con
secvent o politică de prietenie 
și colaborare cu țările socialis
te, cu statele care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, 
CU toate țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, își 
aduce contribuția activă la cau
za păcii și colaborării inter
naționale. La baza relațiilor 
noastre cu celelalte state situăm 
ferin principiile respectării in- 
dependenței și suveranității na- 
(ionale. deplinei egalități in 

Consiliului de Stat. George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, împreună cu soțiile, mem
bri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești și alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Mansour Kha

drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu folosirea 
forței în raporturile interstatale. 
Ne bucurăm, domnule preșe
dinte, că în spiritul acestor prin
cipii se desfășoară și relațiile 
dintre România și Sudan. înte
meiate pe respect și stimă re
ciprocă. pe egalitate deplină în 
drepturi, relațiile economice, po
litice și cultural-științifice din
tre țările noastre cunosc o evo
luție pozitivă. încep să prindă 
viață unele înțelegeri la care 
arii ajuns, privind dezvoltarea 
cooperării în producție și ex
tinderea schimburilor economi
ce. deși, după convingerea noas
tră, prin eforturi comune, putem 
realiza mult mai mult în aceas
tă direcție. îmi exprim con
vingerea că în cadrul convorbi
rilor pe care le vom avea ' se 
vor evidenția noi căi și 
mijloace de a extinde aria re
lațiilor bilaterale. Aceasta va 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre țările și popoarele noas
tre, va servi cauza generală a 
păcii și colaborării.

Domnule președinte.
Venițj de pe un continent 

care in ultimele decenii a cu
noscut profunde prefaceri eco
nomice și politice, în care zeci 
și zeci de state — printre care 
și Republica Sudan — scuturînd 
lanțurile robiei coloniale, au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente. România, care a cu
noscut, vreme îndelungată in 
trecut asuprirea străină, salută 
cu satislacție și sprijină aceste 
schimbări înnoitoare în viața 
continentului african. Cu ocazia 
vizitei făcute anul trecut în 8 
țări din Africa, am putut cu
noaște nemijlocit cît de puter
nică este dorința acestor popoa
re de a-și fauri o viață liberă și 
independentă.

Poporul român este profund 
solidar cu lupta popoarelor 
care se ridică pentru eliberarea 
de sub domnia colonialistă și 
neocolonialistă, sprijină cu căl
dură mișcările de eliberare 
națională, eforturile tinerelor 
state din Africa, Asia și de pe 
alte continente pentru apărarea 
și consolidarea independenței 
naționale, pentru dezvoltarea 
lor economică și socială, de sine 
stătătoare. Ani condamnat și 
vom condamna întotdeauna po
litica imperialistă de forță și 
dictat, de dominație asupra al
tor state,-de jefuire a avuții
lor naționale, politica de discri
minări rasiale, care împiedică a- 
firmarea liberă și nestingherită 
a popoarelor. Apreciem că lichi
darea marilor decalaje care des
part țările în curs de dezvoltare 
de țările avansate ale lumii con
stituie o cerință imperioasă a 
progresului general, a însăși a- 
sigurăriî păcii pe planeta noas
tră.

In lumea de astăzi se ridică 
uriașe forțe sociale care acțio
nează pentru imprimarea unui 
curs nou in viața internațională 

lid, ministrul afacerilor externe, 
Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul economiei naționale. Izz 
El Dien El Sayed, membru al 
Biroului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze. Aby Bakr 
Osman. Mohamed . Jalih, secre
tar general.la Președinția repu

îndreptat spre dezvoltarea cola
borării și înțelegerii intre po
poare, spre destindere și pace. 
Se impune tot mai mult în prac
tica internațională spiritul tra
tativelor, hotărîrea popoarelor 
de a asigura soluționarea pe 
cale politică, pașnică, a proble
melor litigioase. Considerăm că o 
condiție fundamentală pentru 
dezvoltarea acestui curs pozitiv 
este participarea activă, nemij
locită, a tuturor țărilor in viața 
internațională. Fiecare țară — 
fie ea mare, mijlocie sau mică 
— indiferent de orînduirea ei 
socială și de continentul pe 
care se află. poaie — și are 
datoria — să contribuie la solu
ționarea în spirit constructiv a 
problemelor cu care se confrun
tă omenirea contemporană.^ la 
consolidarea păcii și colaborării 
în lume.

Ne îngrijorează că se perpetu
ează conflictul din zona Orientu
lui Apropiat. România s-a pro
nunțat și se pronunță consecvent 
pentru soluționarea conflictului 
prin mijloace pașnice, in spiri
tul și pe baza Rezoluției Con
siliului de Securitate din no
iembrie 1967. și care să ducă 
la retragerea trupelor israeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate, 
la respectarea dreptului la 
existența și dezvoltarea inde
pendentă a fiecărui stat din a- 
ceastâ regiune, la rezolvarea 
problemei populației palesti
niene în conformitate cu inte
resele ei legitime.

România este serios preocu
pată și militează activ pentru 
instaurarea unui sistem trainic 
de securitate și colaborare pe 
continentul european. Sîntem 
hotărîți să ne aducem întreaga 
contribuție la pregătirea și 
desfășurarea cu succes a con
ferinței general-europene ce se 
preconizează in acest scop. 
Avem convingerea că price pro
gres, orice pas înainte in înfăp
tuirea securității europene se va 
răsfringe pozitix asupra atmo
sferei internaționale generale.

România militează cu fermi
tate pentru înfăptuirea dezar
mării generale, șj în primul 
rînd a dezarmării nucleare. 
Considerăm că toate popoarele 
trebuie să-și unească glasul și 
să acționeze mai energic pentru 
a impune luarea unor măsuri 
concrete în această direcție.

Stimate domnule președinte. 
Avind convingerea că vizita 

dumneavoastră în România va 
niarca un moment important 
în dezvoltarea relațiilor reci
proce și în intensificarea con
lucrării pe plan internațional 
dintre România și Sudan, do
resc să toastez

— în sănătatea dumneavoas
tră și a doamnei Nimeiri :

—în sănătatea tuturor oaspe
ților prezenți Ia dineu ;

— pentru prosperitatea și 
fericirea poporului sudanez :

— pentru prietenia .și colabo
rarea dintre popoarele noastre, 
pentru pate in lumea întreagă ’ 

blicii, Bona Mal-wal, adjunct al 
ministrului informațiilor și cul
turii, Gamal Mohamed Ăhmed, 
ambasador în M.A.E. al R. D. 
Sudan, general de brigadă Omar 
Mohammed El Tayeb. Gindeel 
Ibrahim Gindeel, adjunct al se
cretarului general pentru pro

Excelență,
Domnule președinte Ceaușescu, 

, președinte al Consiliului de Stat 
j al Republicii Socialiste România,

Stimată Doamnă a președinte
lui prieten.

Doamnelor și domnilor,

Ne-a întîmpinat astăzi fru
mosul dumneavoastră oraș, cu o 
îndelungată istorie, printr-o pri
mire bună, o primire ce reflectă 
clar că următoarele zile pe care 
le vom petrece cu dumneavoastră 
vor fi utile pentru discutarea vi
itorului relațiilor noastre, zile 
plăcute atunci cind vom vizita 
mărturiile istoriei dumneavoas- 

< tră vechi, zile folositoare atunci 
I cind vom vizita fabricile dum

neavoastră moderne și vom ve
dea realizările culturii dum
neavoastră înfloritoare. Aceasta 
este intimpinarea pe care mi-o 
rezervați mie și însoțitorilor mei.

Constat, dragă prietene, că 
vă aduceți aminte de zilele pe
trecute printre noi. in Sudan, și 
sint fericit să aud de la dum
neavoastră că ați petrecut mo
mente de care vă aduceți amin- 

Ite cu plăcere.
Vizita dumneavoastră din pri

măvara trecută, in țara noastră, 
a lăsat o frumoasă impresie în 

I inimile noastre. încă și acum. 
; Excelență, puternice și t vii ne 
i sint impresiile pe care le-a lă- 
Isat acea vizită. Eforturile noas

tre comune au realizat impor- 
, tante succese in toate domenii-. 

le. Am făcut schimb de delega
ții oficiale cu diverse ocazii na
ționale și patriotice, am extins 
relațiile noastre. economice, co
merciale. culturale și tehnice, 
ani făcut schimb de experiență 
in domenii ale construcției po
litice. Zi după zi, se deschid in 
fața noastră mari posibilități de 
colaborare fructuoasă, fapt ce 
ne dâ o mare siguranța si în
credere in îndeplinirea acestor 
teluri nobile. De aceea am ur
gentat deschiderea ambasadei 
Sudanului in țara dumneavoas
tră prietenă, urmărind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări și desaoperirea de noi po
sibilități de cooperare fructuoa
să între- noi.

Excelență,
Deși mari distanțe ne despart, 

noi cooperăm în multe probleme. 
In activitatea noastră sîntem 
orientați de scopuri comune, ne 
intîlnim pe aceeași cale de a 

| asigura omului cît mai multă 
■ bunăstare. Dumneavoastră. ca 
i prieten al poporului nostru, do

rim să știți că fiecare persoană 
de la noi acționează în acest 
scop, toată puterea poporului 

] nostru acționează pentru reali- 
! zarea acestui țel.
î împreuna ținem la apărarea 
I suveranității și independenței 

noastre și chemăm, pornind de 
la aceasta, la o prietenie intre 
toți. indiferent de modul de 
viață $i de sistemul social. Ma
rile puteri au nevoie de țările 
mici.

Noi. frate președinte, dispu
nem de pămint, apă. bogății mi
nerale si inteligență umană de 
care ele nu dispun. Ele dispun 
de mijloacele științei moderne. 

; Dorim cu toții să mergem mină 
in mină, spre binele comun. 
Cooperare fără exploatare. Prie
tenie bazată pe respectarea su
veranității naționale.

I n al treilea principiu ne u- 
> nește — stimate frate — iar 
■ despre aceasta am vorbit des- 
î this cu toată tăria. Am in vede

re cele spuse de dumneavoastră 
f în legătură cu aspirațiile conti- 
I neulului african. Ați vizitat opt 

state africane și, fără îndoială. 
. ați văzut direct aspirațiile oa- 
j menilor spre un viitor apropiat 
! in care să-și consolideze inde

pendența politică prin indepen- 
’ dența economică, culturala și ao- 
, cială.

Trebuie să spun că noi mer-
' gem încet, prea încet. Au tre

cut 20 de ani de cind unele 

blemele cabinetului, și celelalte 
persoane oficiale care-1 înso
țesc pe președintele Republicii 
Democratice Sudan în vizita pe 
care o întreprinde în țara 
noastră.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

țări ale continentului nostru 
și-au obținut independența, dar 
progresul dobîndit de ele nu 
este pe măsura acestei perioade 
îndelungate. Statele industriale 
s-au dovedit, pînă în prezent, 
incapabile de a suporta răspun
derea ce le revine față de sta
tele in curs de dezvoltare. Noi 
semănăm și arăm, pentru ea 
poporul nostru să trăiască în 
timp de secetă și pentru ca po
porul lor să ducă o viață din ce 
în ce mai îmbelșugată. Dacă a- 
ceste state ar asculta ceea ce 
noi susținem în cadrul conferin
ței pentru progres și dezvolta
re. situația noastră ar fi ceva 
mai hună, iar a lor mult mai 
fericită. Multe dintre obiectivele 
acestei conferințe care s-a în
trunit pentru prima dată la Ge
neva în 1964. apoi succesiv la Al
ger în 1967. Ia New Delhi în 
1969 și la Santiago în anul 1972, 
nu s-au realizat. Discrepanta 
dintre săracii și bogății din 
lume. în loc să se micșoreze, a 
snorit cu trecerea anilor. Prețu
rile materiilor noastre prime 
sînt fluctuante. în vreme r* pre
țurile mașinilor <îj utilaielor 
pe care le achiziționăm de la ei 
sporesc de la un an la altul.

Excelență.
Povestea deceniilor pentru 

dezvoltare nu diferă prea mult 
de cea a Conferinței pentru co
merț și dezvoltare. Noi avem 
încredere deplină în Națiunile 
Unite și în numeroasele sale or
ganisme. Chemăm popoarele lu
mii să sprijine aceste proiecte 
și să-î determine pe cei mari să 
înțeleagă că folosul lor este din 
fclo«ul nostru, iar binale nostru 
din binele lor. O lume în car* 
sa nu domnească egoismul, ci 
colaborarea conștientă care este 
in interesul oamenilor de pre
tutindeni.

Mișcările de eliberare din A- 
frica. Excelență, ue «pores. 
nelinistea de fiecare dată cind 
ne vntilnim cu colegii noștri de 
pe continent. Noi simțim de a- 
proape nulsul acestor mișcări și 
nu as fi sincer. dragul men 
prieten, dacă nu as spune că ne 
temem că se va irosi mult t»mp 
și va cure? mult singe înainte 
ca mentalitatea colonialismului 
alb să se eliberezp din închi
soarea sa întunecată.

Angola si Mozambicul elibe
rează teritorii1? lor. bucată cu 
bucată : albi? d* acolo îsi văd cu 
propriii lor ochi infrîngerea lor, 
dar orgoliul si egoismul nu le 
permit să recunoască această în- 
frîngere. Aceste țări, după cum 
știți, se numără printre ce’e 
mai bogate țări nu numai de 
pe continent, ci din întreaga 
lume. S-ar cuveni ca albii de pe 
întregul continent sâ înțeleagă 
că scuza le poate aduce ciștigul 
pe care nu-l pot dobîndi pe 
cîmpul de luptă. Au fost uciși 
Eduard Mondlane și Amilcar 
Cabrai. In închisorile din Afri

DEPUNEREA UNEI 
COROANE DE FLORI
Președintele Republicii Demo

cratice Sudan, generalul Gaafar 
Mohammed Nimeiri, a depus, 
luni după amiază, o coroană de 
fiori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pen-trti socialism.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Con
stantin Stătesou, secretarul Con
siliului de Stat. Florian Stoica, 
ambasadox-ul Republicii Socia
liste România la Khartum, ge- 
neral-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Mare
lui Stat Major. Tudor Jianu, di
rectorul protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au fost de față personalită
țile sudaneze care însoțesc pe 
oaspete în vizita sa.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, prietenească, președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, au 
rostit toasturi.

ca de Sud și lagărele din Rho
desia, Mandela, părintele Sosoli 
și Nkomo își irosesc floarea ti
nereții lor. Părintele Mazariu 
zace : au pierit cei mai nobili 
dintre luptători in închisoare în 
dialogul lor cu jefuitorii Rho- 
desiei. Dar nu găsesc calea. 
Mințile sînt închistate în fața 
dialogului.

Este o rușine pentru comuni
tatea -internațională de a păstra 
tăcerea în legătură cu aceste în
chisori. Tăcerea față de aceste 
nenorociri ne uimește de fieca
re dată cînd ne intîlnim pe 
continent.

Fiți sigur, prietene, de un lu
cru : acela că Africa nu va ca
pitula.

Un alt rău la care vreau să 
mă refer. în sfîrșit, și nu pen
tru că el nil ne-ar leza de a- 
proape. ci pentru că este ccl mai 
mare păcat pe care l-a cunos
cut omenirea, este tragedia Pa
lestinei.

Noi trăim această tragedie cu 
toată ființa noastră încă de pe 
vremea studenției. Din momen
tul existenței Israelului, regiu
nea arabă nu a cunoscut stabi
litatea. Guvernele statelor din 
această zonă cad unele după al
tele, dovedindu-se neputincioa
se în fața absurdului forței și 
preponderenței sale. Un întreg 
popor trăiește in corturi și bor
deie. neputincios, observind cum 
comunitatea internațională nu 
poate să-și îndeplinească pro
misiunile. I s-a spus acestui 
popor in nenumărate rinduri 
că forța nu justifică ocu
pația. Ei văd din corturile și 
bordeiele lor cum Israelul le 
ia pămîntul. Ascultă rapoarte 
scrise de cei ce lucrează în do
meniul apărării drepturilor o- 
mului. Știu că arabii sub ocu
pația israeiiană trăiesc sub im
periul sfidării. neputinței și 
fricii față de persoana și lucru
rile lor Noi nu ne așteptăm ca 
O.N.C. sâ ne asigure paradisul 
pe pămint. cum spunea Dag 
Hammarșkjoeld. dar ne este su
ficient *ă ne scoată din acest 
iad, după cum spunea fot ci.

Mulți arabi au acceptat rezo
luția Consiliului de Securitate, 
așa după cum am mai arătat.

Excelență.
Consiliul de Securitate, care a 

făcut prea puțin pentru pacea 
lumii, trebuie să facă mai mult, 
și aceasta înainte ca noi să a- 
jungem la disperarea ce ne 
poate aduce focul, căruia nu-î 
va cădea victimă numai Orien
tul Apropiat.

în cinstea dumneavoastră dra
gă prietene !

în cinstea doamnei !
în cinstea tuturor prietenilor 

prezenți !
în cinstea poporului român, 

prieten a] poporului sudanez !
In cinstea zilelor pe care le 

vom petrece împreună și pe care 
le dorim să fie fructuoase !

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, general-co
lonel Ion Gheorghe. prim-ad- 
junct al ministrului apărării nar 
ționale și șef al Marelui Stat 
Major, Nicolae Ecobescu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
generali și ofițeri superiori.

La sosire, pe platoul din fața 
monumentului, președintele Re
publicii Democratice Sudan a 
primit onorul gărzii militare. Au 
fost intonate imnurile de .stat 
ale României și Sudanului.

După depunerea coroanei de 
flori, asistența a păstrat un mo
ment de reculegere. A fost vi
zitată apoi rotonda monumen
tului.

Solemnitatea s-a încheiat cu 
defilarea .gărzii de onoare.

(Agerpres)

IN CIMP SE 
LUCREAZĂ

(Urmore din pag. I)

•.revedem că ambiția și profe- 
sionalitatea mecanizatorilor de 
aici se vor traduce, în actuala 
campanie agricolă, intr-un ritm 
înalt de lucru și in calitatea lu
crărilor executate. Angajamen
tul prevede ca pină la 20 apri
lie să se încheie și cu semăna
tul porumbului.

în aceeași zi, cooperatorii din 
Greaca raportau încheierea se
mănatului Ia mazăre, pe cele 15 
hectare planificate. Pentru că 
pămîntul umed n-a permis fo
losirea tractoarelor cultura a 
fost semănată manual în pă- 
m:n:u! lucrat cu atelajele. în
tre evidențiați. tovarășul Mihai 
Armeanca, secretarul comitetu
lui de partid, ni-i enumera și 
pe tinerii Tudor Flămînzeanu, 
Gheorghe Bîndea. Petre Benghe 
și Grigore Istrate „care n-au 
precupeții nici un efort și au 
lucrat zi de zi le semănat". La 
Movilita, inginerul Nicolae Ior- 
ga redă succint bilanțul la zi : 
..răsadurile de varză timpurie 
transplantate in cimp. pe toată 
suprafața planificată. mazărea 
de grădină semănată pe două 
hectare. Totodată, mai bine de 
trei sute de hectare au fost pre
gătite in vederea semănării po
rumbului". Avansul este sub
stanțial. Cu atît mai mult dacă 
avem in vedere că. aici, mem
bri: cooperatori — intre care și 
cei peste o sută de uteciști — 
au lucrat continuu la evacuarea 
ape’.or in exces de pe suprafe
țele unde bălteau, făcind astfel 
posibila lucrarea a mai bine de 
două sute de hectare din iunca 
MostișteL Peste trei mii de me
tri cubj de pămint au detașat 
din canalele de scurgere a apei, 
lungi de circa patru kilometri. 
Eforturile au fost mari dar cu 
un efect pozitiv asupra ritmu- ' 
lui in care s-a lucrat. $i, cate
goric. sublinierea își gășește 
justificare și, in cazul coopera
tivelor agrico-le din Ileana și 
Ștefănești Unde, după cincispre
zece zile de muncă fără între
rupere. cele o mie de hectare 
afectate de apa în exces sînt 
acum. în bună parte, apte spre 
a fi semănate cu culturile sta
bilite în asolament. Iar la 
Ghimpați, pe terenurile grele, 
s-au semănat culturile din pri
ma urgență folosindu-se toate 
atelajele unității. Șaptezeci de' 
hectare în total.

Oricum, acum greul îl duc 
mecanizatorii. E campania lor. 
Acest lucru se deduce și numai 
din transcrierea unei cifre : 
nouăzeci — care înseamnă pro
centul lucrărilor executate me
canizat în actuala campanie a- 
gricolă, în cadrul unităților coo
peratiste din județul Ilfov. 
Pentru a face față volumului de 
muncă, la Slobozia Moară. Cio
cănești, Buftea și Ciolpani4jixe-_ 
canizatorij lucrează în sehir»- ; 
buri prelungite, iar unele—dui- • 
tre tractoare chiar și îîj Tflouă • 
schimburi. Seara și ’ noăptea£rla 
lumina farurilor, se ară și se 
pregătește terenul, iar ziua se 
seamănă. (Ca o paranteză se 
impune menționat faptul că. e- 
forturile mecanizatorilor sînt 
susținute de cele al formațiilor 
de tineri — care adesea se 
confundă cu întregul efectiv al 
organizației —, ce participă la 
fertilizarea ogoarelor, la pregă
tirea terenurilor legumicole. Ia 
tratarea și transportul în cimp 
a semințelor. „Aproape două
zeci de mii de tineri avem cu
prinși în actuala campanie a- 
gricolă' de primăvară, ne spune 
tovarășul Ion Minea, prim-se- 
crețar al Comitetului județean 
Ilfov al U.Ț.C. Și. fiecare: din
tre ei lucrează în acord global, 
participă zilnic la muncă. în 
scopul sporirii competentei lor 
profesionale. împreună cu spe
cialiștii unităților, comitetul ju
dețean inițiază instruirea spe
cială a tinerilor mecanizatori 
care vor lucra la semănatul po
rumbului și florii-soarelui, pre
cum și a tuturor cooperatorilor. 

uteciști care anul acesta lucrea
ză pentru prima dată în acord 
global. Totodată. în vederea fo
losirii cît mai complete a ,pă- 
mîntului. comitetul județean 
inițiază acțiunea semănării ma
nuale a suprafețelor din jurul 
stîlpilor de telegraf și a celor 
de susținere a rețelelor electri
ce. sporind astfel suprafața ara
bilă cultivata a județului cu 
peste 100 de hectare44. De fapt, 
strădaniile mecanizatorilor de a 
depăși greutățile acestei primă
veri tîrzii cu terenuri excesiv 
de umede se măsoară la înce
putul lunii aprilie prin cele 
aproape douăzeci de mii de 
hectare semănate cu culturi din 
prima urgență, prin cele mai 
bine de cinci mii de hectare 
arături. ’ prin alte aproape zece 
mii de hectare pregătite in ve
derea semănatului. Evidențiați ?, 
în loc de înșiruirea lor tran
scriem aprecierea tovarășului 
Ion Necula, directorul Trustu
lui județean Ilfov al mecaniză
rii : „Noi îi considerăm pe toți 
ca evidențiați pentru că încă 
n-am întîlnit. și n-am auzit, că 
undeva. în actuala campanie, 
un tractor să nu fi lucrat din 
cauza mecanizatorului". Și, de 
ce să n-o recunoaștem. în cele 
două zile ale raidului nici noi 
n-am întîlnit... Nu putem trece 
însă cu vederea alte deficiențe 
întilnite. Și anume că, multa 
unități agricole n-au intrat în
că în posesia necesarului de se
mințe. Circa un sfert din po
rumbul de sămînță se află în 
bazele de recepție : de aseme
nea. intr-o uroporție însemnată 
lipsesc semințele de lucerna, 
borceaguri, floarea-soarelui și 
sfeclă de- zahăr. Intervievați! 
noștri s-au justificat în fel șl 
chip, in general muțind răs
punderea în cu to-tul altă par
te — mai ales în birourile Di
recției generale agricole a ju
dețului. Fără îndoială o vină re
vine și specialiștilor de aici 
care au întîrziat cu repartiza
rea semințelor, dar răspunde
rea pentru neaprovizionarea la 
vreme cu cantitățile necesare o 
au conducerile unităților agri
cole. Timpul înaintat impune 
Iuarea unor măsuri eficace ast
fel incit în cîteva zile semințe
le să se afle acolo unde pot fi 
transportate, rapid la semănă
tori.

Toate forțele au fost, sîmbă- 
tă și duminică. ■ în cimp și pe 
ogoarele argeșene. La Topolo- 
veni, Călinești și Ștefănești in 
acest sfîrșit de săptămînă au 
fost pregătite, prin discuiri, su
prafețele ee vor fi semănate cu 
culturi din urgența I-a. Dumi
nică s-au semănat primele hec
tare cu mazăre. borceag si 
lucerna. La Leordeni, inginfertil 
utecișt • Ion Iordănescu conchi
dea cu vădită mîndrie dialogul 
cu noi : ...Anul trecut am obți
nut" cele maA^bune producții din 
jiBJețul Atgeș la porumb și 
mazăre. îir/TS. vjemZ/să reedi- 

-lam succesul. ~Pentru aceasta 
ne-am grăbit. Prin măsuri or
ganizatorice îndrăznețe am 
reușit încheierea semănatului 
la toate culturile din epoca în- 
tîi încă de sîmbăta trecută. 
Acum plantam cartofi timpurii 
-T- peste plan — pe țoa.te cele 
șaptezeci de hectare din luncă 
unde am sădit vișini. Tot timpul 
ne-am bizuit pe mecanizatori, 
pe tinerii din cădiși cooperati
vei, între;care, în mod cu totul 
excepțional i-aș evidenția pe 
Romulus Drăghici. Ton Despa, 
Viorica Fî.ntineta. Elena Geor
gescu, Ion Tomescu., Geor- 
ge;a Vînătoru. Paulina Fiîip și 
Mihai Breazul . Am.’privit lu
crările executate ; toate arătau 
excepțional. Și calificativul dc 
excepțional poate . fi atribuit și 
terenurilor pregătite și semăna
te de către cooperativele agri
cole din Golești. Oarja. Cornă- 
țeni, Morăreșți. Lipănești.. Peste 
tot mecanizatorii au lucrat eu 
grijă, cu răsp.uhdeito de profe
sioniști. Au pus astfel- temelie 
solidă recoltelor din acest an.

(Urmare din pag. I)

care nu produce venit și încar
că în schimb cheltuielile din 
bugetul statului, se elimină sur
sele care generează birocratism, 
se așigură uq raport mai just 
în repartizarea forței de muncă, 
între funcțiile de execuție și 
funcțiile de conducere, între 
sectorul productiv și sectorul 
administrativ-funcționăresc : se 
realizează, în sfîrșit. o condu
cere dinamică și suplă. Toate 
acestea în scopul valorificării 
cu maximum de eficiență a po
tențialului material și uman al 
țării în vederea creșterii conti
nue a randamentului întregii 
activități economice. Dispunem, 
prin urmare, de un cadru or
ganizatoric legal care asigură 
desfășurarea în bune condiții a 
întregii activități economice și 
sociale. Importantă devire 
acum, așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită la ultima Plenară 
a partidului, munca practică 
de concretizare a reglementări
lor stabilite în vederea valori
ficării depline a tuturor posibi
lităților create de ansamblul 
măsurilor adoptate. De aceasta 
depinde îndeplinirea tuturor 

sarcinilor, în această direcție 
trebuie orientate toate forțele, 

în această direcție acționează 
în aceste zile și organizațiile 
noastre U.T.C., toți tinerii pa
triei angrenați, așa cum ară
tam, în ampla întrecere ini
țiată de Biroul Comitetului 
Central al U.T.C. sub deviza : 
„Tineretul—factor activ în înde
plinirea cincir.alului în patru 
ani și jumătate". Au trecut trei 
luni de la lansarea acestei 
ample acțiuni și la capătul aces
tui prim trimestru al'anului, 
chiar dacă nu putem evalua un 
bilanț complet, putem. în 
schimb, pe baza experienței acu
mulate, a ceea ce s-a întimplat 
practic în unitățile economice, 
sublinia însemnătatea deosebită 
a orientării întregii activități a 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., spre îndeplinirea obiec
tivelor și criteriilor așezate la 
baza întrecerii ufeciste. Aceste 
obiective vizează domeniile 
fundamentale ale activității 
economice în 1S73 aș^ cum au 
fest ele definite de către .ulti
mele două plenare ale C.C. al 
P.C.R. Căci ce se propune prin 
aceste obiective?

î; industrie, construcții și 
transporturi, realizarea exem

plară de către fiecare tînăr a 
sarcinilor de producție din 
punct de vedere cantitativ și 
calitativ, a tuturor obligațiilor 
profesionale :■ folosirea inte
grată de către f: «are tînăr a 
capacităților de producție și a 
fondului de timp afectat pro
ducției, întreținerea și exploa
tarea rațională a utilajelor și 
mașinilor in vederea prelun
girii duratei de funcționare a

Amplificarea întrecerii uteciste
acestora : executarea tuturor 
produselor și lucrărilor la pa
rametri calitativi superiori, 
acordarea unei atenții deose
bire producției pentru export, 
diminuarea rebuturilor și reme
dierilor, reducerea consumului 
ce materii prime și materiale, 
economisirea energiei electrice 
si termice, a combustibilului și 
pieselor de schimb ; organiza
rea unor largi acțiuni de popu
larizare și însușire a tehnicii 
moderne. antrenarea tinerilor 
la mișcarea de invenții și ino
vații. ’ 

în agricultură, mobilizarea 
tuturor tinerilor de la sate la 
efectuarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor agricole ; 
antrenarea tinerilor la executa
rea ur.or lucrări de combatere 
a eroziunii solului. îndiguiri, 
desecări, amenajarea terenuri
lor pentru irigații, -eliminarea 
excesului de umiditate, întreți
nerea pășunilor, însilozarea fu
rajelor, participarea activă a 

tinerilor la acțiunile de califi
care, perfecționarea pregătirii 
profesionale.

în domeniul muncii patrio
tice, organizarea unor largi ac
țiuni de muncă patriotică pen
tru colectarea deșeurilor me
talice și de altă natură, execu
tarea de lucrări în agricultură 
și silvicultură, de înfrumusețare 
și gospodărire a localităților.

Se poate afirma, prin ur
mare, că și în domeniul activi
tății politice a organelor și 
organizațiilor U.T.C. îndreptată 

spre sporirea aportului tineri
lor în înfăptuirea sarcinilor cu 
care se confruntă economia 
noastră, dispunem de un ca
dru organizatoric bine pus la 
punct, care pe parcursul celor 
trei luni și-a dovedit pe deplin 
valabilitatea și oportunitatea. 
Ziarul nostru a informat la 
timpul cuvenit asupra modului 
în care a demarat și se desfă
șoară întrecerea uțecietă, cu ce 

rezultate s-a soldat la un mo
ment dat și ce experiențe po
zitive se conturează. Acest 
lucru îl vom face și în conti
nuare. Esențial pentru acest 
moment ni se pare trecerea 
mai hotărîtă la înfăptuirea 
practică, deplină, a obiectivelor 
întrecerii uteciste. Asta înseam
nă intensificarea eforturilor 
organelor și organizațiile U.T.C. 
pentru mobilizarea întregului 
tineret la o muncă tenace și 
responsabilă, pentru stimularea 
inițiativei în toate domeniile de 

activitate, întronarea ordinei și 
disciplinei la fiecare loc de 
muncă, antrenarea sa la o per
manentă perfecționare a pre
gătirii profesionale.

Un stimulent deosebit in 
desfășurarea întrecerii „Tinere
tul - factor activ in îndeplinirea 
cincinalului in patru ani și ju
mătate" il constituie și faptul că 
fruntași în muncă - tineri cu 

cele mai bune rezultate obținute 
in înfăptuirea obiectivelor aces
tei ample competiții uteciste - 
vor fi aleși pentru a face parte 
din delegația tineretului și stu
denților din țara noastră ce va 
participa la cel de-al X-lea 
Festival Mondial, care se va 
desfășura în vara acestui an la 
Berlin. în acest mod, cei mai 
harnici tineri muncitori, țărani, 
elevi și studenți vor avea cinstea 
să ducă cu ei la Festival me
sajul constructiv, de prietenie ai 

tineretului român, sentimentele 
sale de solidaritate cu lupta 
popoarelor, a tuturor forțelor 
revoluționare, democratice și 
progresiste pentru libertate, in
dependență, pace, democrație și 
progres.

Primele zile ale lunii aprilie 
sînt caracterizate de activitatea 
intensă care se desfășoară în 
toațe ramurile economice. în 
industrie, transporturi și con
strucții munca pulsează ritmic. 
Aplicarea în viață a reglemen
tărilor stabilite de Plenara 
partidului, proces aflat în curs 
de înfăptuire, începe să-și arate 
roadele. Structurile organizato
rice devin mai simple, mai su
ple. cu un grad mai îralt de 
funcționalitate ; un contingent 
masiv de specialiști se îndreap
tă sore punctele cheie ale acti
vității : în producție, cercetare, 
proiectări : munca direct pro
ductivă beneficiază în noi
le condiții de asistență teh
nică mai calificată și pe toată 
durata celor trei schimburi, 
întreaga atenție e îndreptată 
acum spre îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, a 
acelor obiective de care de

pinde ridicarea calitativă a în
tregii activități economice. . în 
aceste direcții sînt îndreptate și 
acțiurile.. organizațiilor U.T.C., 
spre ele converg eforturile tu
turor tinerilor. în agricultură a 
început prima mare campanie 
a anului — semănatul — și se 
depun eforturi stăruitoare penr 
tru recuperarea rămînerilor în 
urmă cauzate de cunoscutele 
condiții climaterice ale acestui 
început de primăvară. A început 
de curînd o amplă acțiune 
de, plantare a. pomilor și. între
ținerea patrimoniului pomicol. 
Ca și în alte domenii și aici, 
tinerii, mobilizați de organiza
țiile U.T.C. se situează în pri
mele rînduri. Ei desfășoară 
acțiuni susținute pentru ridica
rea fertilității pajiștilor natu
rale, pentru îmbunătățirea ba
zei furajere.

Așadar, o activitate însufle
țită, entuziastă, în toate dome
niile producției materiale. Un 
argument în plus pe care se 
formulează încrederea într-o 
accelerare a dezvoltării noas
tre economice în perioada care 
urmează, accelerare pentru în
făptuirea căreia, tineretul, mo
bilizat de organizațiile U.T.C., 
poate și trebuie să devină un 
factor activ.

I
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Nimic din tot ce își propune 
o organizație județeană nu poa
te realiza așa cum trebuie — 
și atunci cînd trebuie — dacă 
în circuitul activității perma
nente nu sînt atrase toate orga
nizațiile U.T.C. Aceasta e pre
misa de la care pornește orice 
comitet județean în tot ceea 
ce întreprinde așa că. răspun- 
zind invitației ziarului de a 
discuta pe marginea temei e- 
nunțate in titlu, voi sublinia că 
la realizarea programului ce ni 
l-am propus, noi avem în vede
re, permanent, mobilizarea tu
turor organizațiilor — indife
rent de nivelul la oare se situ
ează. Cum procedăm și in ce 
măsură reușim ? e o întrebare 
cam dificilă deoarece spațiul 
pentru răspuna e restrins iar 
pe această temă se poate dis
cuta mult. Să încerc totuși o 
sinteză.

în județul Brăila sînt la ora 
actuală 1811 organizații care 
totalizează aproximativ 51000 
uteciști. Cuprinderea în circuitul 
activității a unui număr atît 
de mare de organizații nu e o 
treabă ușoară. Spunînd asta nu 
vreau să scuz unele lipsuri. Mă 
voi referi și la ele. Vreau să 
arăt numai că acest lucru pre
supune o atenție sporita, im
pune un sistem organizatoric 
bine pus la punct, o legătură și 
o informare, reciprocă bineînțe
les. cît mai directă. Și cum cea 
mai directă legătură o realizăm 
prin activul nostru salariat mă 
voi referi întîi la felul cum 
contribuie acesta la activizarea 
organizațiilor.

Se știe ca activul salariat e 
instruit lunar. CunOscînd sar
cinile județului pe perioada ime
diat următoare activiștii sala- 
riați se deplasează în organiza
ții și împreună cu activele ob
ștești de la comune sau Între
prinderi studiază modalitățile 
specifice prin care organizațiile 
respective trebuie să îndepli
nească sarcinile ce se pun la 
nivel de județ. Să fiu însă bine 
înțeles. Tot lunar se instruiesc 
la județ sau municipiu și secre
tarii comitetelor comunale sau 
din întreprinderi. Așa că acti
vistul salariat vine să îl ajute 
pe secretarul de comitet la gă
sirea modalităților de îndeplini
re a sarcinilor pentru organiza
țiile din subordinea comitetului. 
Ajutîndu-1 pe secretar, activis
tul află în același timp pulsul 
organizațiilor, cînd și cum pot 
face ele un anume lucru, află 
preocupările și dorințele ti
nerilor pentru câ la urma urmei 
ceea ce face organizația trebuie 
să fie voința și dorința tineri
lor. Și dacă nu le cunoști preo
cupările, dorința și voința nu 
îi poți influența și atrage cit 
mai deplin în direcția îndepli
nirii programului propui.

în linii mari, așa procedăm 
cu activul salariat pentru atra
gerea organizațiilor în circuitul 
activității și sînt convins că 
lucrurile sînt perfectibile. Ni
meni nu îl împiedică, de pildă, 
pe activist să organizeze din 
mers întîlniri cu secretarii pe 
grupuri de unități. Asemenea în
tîlniri Ie organizează deocam
dată doar ceva mai mult de 
jumătate din numărul activiști
lor. Cei care au facilitat schim
buri de experiență ale secreta
rului de comitet de la fabrica

1 n sectorul ■ trei- din- Bucur- 
rești și tw comuna Leordeni 
— Argeș s-au înființat în 
1971 și la sfirșitul anului tre
cut organisme sociale numite 
Sfat al omeniei. Înainte de a 
afla mai exact despre ce este 
vorba am încercat să-mi ima
ginez de ce s-ar putea ocupa 
un astfel de organism și am 
sperat să aibă o sferă mai 
largă de preocupări.

Sfatul omeniei de la Leor
deni este de fapt un sfat al 
bătrînilor, format din peste o 
sută de persoane și care se 
ocupă de problemele de or
din gospodăresc ale comunei. 
E adevărat că ideea de a se 
ocupa și de probleme fami
liale sau de probleme ale ti
neretului există. Dar se pare 
că în acea comună nu prea 
exista probleme de acest gen. 
Poate că greșesc închipuin- 
du-mi că un asemenea orga
nism trebuie să se ocupe în 
primul rînd de problemele 
tineretului dar cred că tinerii 
sînt cei care au cea mai mare 
nevoie de sfaturi pentru că 
ridică probleme de a căror 
rezolvare depinde evoluția

ATRAGEREA TUTUROR
ORGANIZAȚIILOR ÎN 

CIRCUITUL ACTIVITĂȚII
de confecții cu cel de la coo
perativa „Arta populară", al ce
lui de la Uzina „Progresul" cu 
cel de la „Șantierul naval", de 
la unități eu profil asemănător 
deci, au dinamizat mai bine via
ța organizațiilor, au creat noi 
ambiții activului obștesc. Vor
bind despre ceea ce mai putem 
încă face trebuie să amintesc și 
faptul că de multe ori activistul 
nu acționează tocmai acolo unde 
comitetul nu se descurcă. Din 
această cauză avem și organi-
zații inactive cum sînt cele ale 
cadrelor didactice, ale persona
lului tehnico-administrativ, ale 
sectoarelor vegetale din coope
rativele agricole, chiar dacă în 
general, la nivelul întreprinde
rii sau comunei treburile merg 
bine. Din păcate o asemenea si
tuație am întîlnit-o și la una 
din cele mai mari unități din 
județ, la Uzina „Laminorul" 
unde organizația U.T.C. a per
sonalului tehnico-administrativ 
era pur și simplu formală. De 
aceea, în ultimul timp activul 
nostru salariat își îndreaptă mai 
mult atenția și asupra acestui 
fel de organizații.

Rolul activului salariat este, 
așadar, destul de mare. Hotărî- 
tor rămîne însă activul obștesc 
care în județul nostru cuprinde 
8 658 de tineri. De aceea pentru 
noi prezintă o mare importanță 
ca acest nucleu obștesc să-și 
cunoască în primul rînd foarte 
bine atribuțiile ce îi revin. Spu
neam mai sus că ei sînt instru- 
iți lunar. în acțiune, însă, ei 
intră abia după aceste instruiri. 
Colective ale comitetului ju
dețean au constatat că unde se
cretarii de Comitete comunale 
sau de întreprinderi au adus la 
cunoștință secretarilor de orga
nizații. celorlalți membri ai co
mitetelor sarcinile trasate la 
nivel județean, mijloacele dis
cutate pentru realizarea lor, tre
burile decurg foarte bine și in
vers. Avem și cazuri în care or
ganizații active pînă la un mo
ment dat au decăzut în timp 
foarte scurt, așa cum s-a în- 
tîmplat cu comuna Măxineni, 
pentru că secretarul comitetului 
s-a rezumat numai la activiza
rea Organizației din care făcea 
el parte, pe celelalte neglijin- 
du-le. în aceste cazuri de vină 
sînt desigur și activiștii salariați. 
Cum însă în continuare căutăm 
să ne sprijinim cît mai mult 
pe activul obștesc acum ne pre
ocupă înființarea unei școli po
litice pe lîngă cabinetul jude
țean de partid pentru pregătirea 
politică și metodologică a celor 
aleși să conducă nemijlocit ac
tivitatea organizațiilor.

Pentru antrenarea tuturor or
ganizațiilor U.T.C. în circuitul 
activității, de foarte muite ori 
noi apelăm și la constituirea de 
colective ale activului salariat 
care mergînd în unități ajută 
și îndrumă activul obștesc în 
toate domeniile muncii organi
zației. în prezent asemenea co
lective acționează la sate. Am 
ales această perioadă pentru 
sate pornind de la consideren
tul că un alt prilej mai bun de 
instruire a activelor sătești nu 
există în rostul anului. Peste 
cîtva timp satul intră în prima 
campanie, cea de primăvară și 
în campanii va fi pînă în -iar
na viitoare. în tot acest timp 
foarte greu se mai pot organiza 
întîlniri cu activul lărgit și, cum 
de curînd este lansată și între-
cerea „Tineretul •— factor activ

lor.. .Probabil că de la o idee - 
asemănătoare s-a pornit cu 
doi ani în urmă cînd, prin- 
tr-o decizie a Comitetului 
Executiv, s-a hotărît înfiin
țarea*, în sectorul trei din Ca
pitală, a Sfatului omeniei. 
Este vorba despre o comisie 
formată din reprezentanți ai 
Consiliului popular, ai U.T.C.,

SFA TUL OMENIEI
deputați, instructori obștești, 
șefii serviciilor personal din 
întreprinderi și instituții etc. 
Această comisie se întruneș
te o dată pe saptămînă și se 
ocupă de depistarea și înca
drarea în producție a tinerilo* 
fără ocupație, a celor dez
orientați sau neinformați. 
Astfel, de la constituire șt 
pînă în noiembrie 1972, au 
fost încadrate în producție 
3 500 de persoane, majorita
tea tineri, iar din noiembrie 
1972 pînă la 1 ianuarie 1973, 

în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen" explicarea în 
amănunt a importanței și sensu
lui întrecerii, stabilirea de obiec
tive concrete acum se pot reali
za foarte bine. Aceste colective 
care sînt formate din 5—6 acti
viști ai comitetului județean au 
pornit la treabă din 15 februa
rie și au cuprins pînă la înce
putul lunii aprilie patruzeci de 
comune. Ideal ar fi fost să le 
cuprir.dă pe toate. Cum acest

Aspect din timpul desfășurării festivității de înmînare a carnetului de utecist, la Grupul școlar
de materiale de construcții din Tg. Jiu. /

LEGĂMlNT UTECIST 
CU VIITORUL

însemnare de la o înmînare de carnete de utecist

T'minarea carnetelor 
U.T.C. unui număr de 22 de 
elevi de la Grupul școlar de 
materiale de construcții din 
Tirgu Jiu a avut loc intr-un 
cadru deosebit. în mijlocul 
tinerilor, viitori muncitori ai 
Combinatului de materiale de 
construcții din oraș — astăzi 
debutant: emoționați în via
ța plină de răspunderi a or
ganizației U.T.C. — s-a aflat 
an alt muncitor, utecist de 
Ia 13 ani. comunist îa 17, pri-£ 
-aiul Erou al Muncii Socia
liste din județul Gorj. mais- 
ieul mecanic Ion Mihail de 
Ta întreprinderea mecanică 
Sadu.

In fața sutelor de ochi, 
strălucind de atenție și inte

2 500. - Aceste cifre demon
strează clar îiflWfalea unei 
atari comisii. De asemenea 
cred că este destul de eloc* 
vent în această privință și 
faptul că la acest Sfat al 
omeniei vin tineri din toate 
sectoarele din București. Foar
te mulți dintre acești tineri, 
în general fete, sînt reparti

zați la Filatura Română de 
Bumbac; în numai două luni 
(ianuarie și februarie) au fost 
repartizate aici de către Sfa
tul omeniei 24 de fete. Ele 
urmează un curs de doi ani, 
la absolvirea căruia devin 
muncitoare calificate.

Din păcate, unii, adevărat 
puțini, dintre cei care vin 
aici, pleacă destul de repede, 
uneori chiar fără să-și facă 
lichidarea, evitînd astfel po
sibilitatea de a se discuta cu 
ei cu privire la o eventuală

lucru nu se putea, ne-am oprit 
la acelea la care am, constatat 
că se simte nevoia ut ui ajutor 
mai substanțial, la comunele în 
care predomină activul fără 
experiență, ales pentru prima 
dată în toamna trecută. De • 
faptul că în conducerea unor 
organizații avem activ ndu, am 
ținut cont și la municipiul Bră
ila. organizînd și aici colectivă 
care îndrumă și sprijină tn pre
zent 20 de unități.

Așa cum spuneam și la în
ceput despre necesitatea atrage
rii tuturbr organizațiilor în cir
cuitul activității ca și despre fe
lul în care procedăm nOi la Bră
ila se poate discuta mult și din 
diverse unghiuri de vedere- 
M-am oprit doar la cîteva 
aspecte pe care le-am con
siderat principale. Nu pot însă 
încheia această relatare fără 
a aminti și sprijinul dat de 
organizația județeană de partid 
pentru stimularea activizării 
organizațiilor U.T.C. Și, a- 
mintesc aici faptul că per
manent, Comitetul județean 
U.T.C. este invitat să fie 
prezent prin reprezentanții săi 
la dezbaterea tuturor probleme
lor ce vizează viața județului 
nostru. Această a făcut ca în 
ultimul timp mulți din tineri să 
fie mâi activi în viața organiza
țiilor» ca Organizațiile în între
gimea lor. să fie mai receptive 
la sarcinile din toate domeniile 
de activitate, într-un cuvînț se 
integrează cît mai deplin în cir
cuitul preocupărilor generale ale 
județului.

ALEXANDRU COADA, 
prim secretar al Comitetului 

județean Brăila al U.T.C.

res. Ion Mîhaîl a vorbit 
despre tinerețea sa, despre 
cel aproape o mie de tineri 
pe care i-a învățat meserie, 
despre cei 30 de foști ucenici 
care «int astăzi maiștri — ca 
el — și cu care lucrează u- 
măr îa umăr. A vorbit despre 
cele patruzeci de inovații 
proprii, despre cum Crâ, cum 
este, cum va fi viața tineri
lor pe acest pămint binecu- 
vintat numit România socia
listă. A mai vorbit Ion Mihail 
despre timpul în care a fost 
el însuși Secretar de Organi
zație U.T.C., apoi activist al 
comitetului județean U.T.C.» 
despre momentul în care se
cretarul general al partidu

TZTifurmre asupra hotărîrii lua
te sau la o justificare a aces
teia. Astfel, angajată în de
cembrie. Mariana Dumitru 9 
nu a mai venit de h 15 fe
bruarie, iar sora ei, Teodora 
Dumitru, s-a dovedit și mai 
expeditivă ne mai prezentîn- 
du-se la cursuri de la 30 de
cembrie. Tovarășa Ioana Nae,

secretara U.T.C. din fabrică, 
și tovarășul Gheorghe laman- 
di, de la serviciul personal, 
nereușind să stea de vOrbă cu 
ele, au încercat să ia legătura 
cu mama lor, dar încercările 
s-au dovedit fără folos. De 
altfel surorile Dumitru dove
diseră în scurtul interval de 
timp petrecut în fabrică lipsă 
de interes pentru cursurile pe 
care urmau și pentru muncă 
dorind în schimb să fie în
cadrate direct, fără a mai 
face cursul de calificare, a 

lui i-a înmînat Steluța da 
aur, de Erou al Muncii.

în loc de orice concluzie, 
Ion Mihail a ridicat un teanc 
de carnete purpurii : carne
tele de membri ai organiza
ției de tineret.

...Cezar Ivan. Matei Co- 
man. Maria Ghenci. Ionel 
Picoș, Grigore Stăncioi...

Cei 22 de uteciști au pri
mit carnetul și o stringere 
de mină tovărășească, părin
tească. Fețe îmbujorate, le- 
gămirUe emoționate.

— De-âcum. spunea Ion 
Mi hail în încheierea festivi
tății, voi. tinerii, aveți cuvin- 
tul : în ginduri, in voință și 
în fapte.

Fototext
EMANUEL isopescu

cărui absolvire echivalează 
cu absolvirea-unei școU pro- 
fesionale.

Se impune în această si
tuație o preocupare mai in
tensa din partea instituțiilor 
și întreprinderilor în care sînt 
încadrați tinerii repartizați 
aici prin Sfatul omeniei avînd 
în vedere faptul că acești ti
neri ridică unele probleme 
speciale — adică o continuare 
susținută a inițiativei. Este 
adevărat că la F.R.B. există 
un fel de organizație numită 
„Prietenul, noului angajat" din 
care fac parte maiștri, șefi 
de secție, muncitori fruntași 
și un secretar U.T.C. Dar se 
pare că aceste organizații nu 
desfășoară o activitate destul 
de eficientă.

Pe de altă parte se pune 
problema lărgirii sferei de 
preocupări și acțiune a „Sfa
tului omeniei" avîndu-se în 
vedere multiplele probleme 
ridicate în special de tineret. 
O sugestie: problema divor
țurilor.

i ILEANA PREOTEASA

Expoziția de pictură și grafică 
din R. P, Chineză, deschisă în 
sala Dalles din Capitală, conține 
o reprezentativă selecție din 
producția ultimilor ani, a artiști
lor contemporani chinezi. Publi- 
cui nostru are, astfel, ocazia de 
a veni în contact șl de a înțele
ge esența fenomenului artistic 
contemporan din țara prietenă, 
de a surprinde sensul și substan
ța evoluției sale. Arta chineză 
nu este o artă implicit politică, 
ci declarat politică. Punc
tul său de referință constant este 
revoluția, transformarea radicală 
a structurii societății, efortul în
tregului popor, antrenat fără re
zerve în această, operă de edifi
care.

Arta chineză este o artă cu 
declarate resorturi morale, edu
cative ; o artă ce preamărește 
eroismul, ce are cultul eroilor. 
Imagini de luptă, de muncă, 
imagini ale existenței cotidiene 
prind sub penelul artiștilor sau 
a grupurilor de artiști (căci mul
te lucrări sînt semnate de către 
cinci sau șase artiști) proporții 
legendare, dimensiuni epopeice.

Sînt imagini simbolice, ce oco
lesc totuși în planul realizării 
plastice, simbolul și metafora, 
apelînd la configurarea realistă, 
sobră, exactă, atentă cu detaliile, 
căreia expoziția narativă îi con
feră un stil propriu inimitabil.

Artiștii contemporani chinezi 
au în acest plan vocația reperto
riului, pentru care existența zil
nică este o sursă inepuizabilă de 
inspirație, pentru care faptele sînt 
convingătoare în sine, pentru 
care figura de stil și artificiul 
artistic devin posibile surse de 
estompare și alambicare inutilă a 
mesajului, a adevărului vieții. 
Cităm în acest sens, titluri din 
expoziție: „Povestind despre 
trecutul amar și fericirea de as
tăzi*, „Munca migăloasă de cul
tivare a noilor semințe", „Opera
ția de anestezie cu acupunctura'*, 
„Grupul de cercetare științifică 
dintr-o echipă de producție**, 
„Muncitor la catedra*, „Certîn- 
du-se pentru o greutate mai 
mare**, „Învățătoare la o școala 
serală dintr-un sat de munte", 
„Nouă înfățișare a suburbiilor**, 
„înainte de a păși pragul uni
versității" ș.a.m.d. Se desprinde 
deci limpede din lucrările artiș
tilor chinezi vocația actualității, 
aspirația unei integrări a artistu-

Un western
care nu e western
și un regizor obosit*)
Poate că nici un western nu 

a ilustrat mai exact jubilația cu
noscutului teoretician al cine
matografului, Andre Bazin : 
„Măreția lui este foarte apro
piată de naivitate așa cum co
pilăria este apropiată de poezie". 
Dar spunînd aceasta despre 
ȚARA SĂLBATICĂ nu acredi
tăm neapărat ideea că filmul 
este un mare western. Ba, dim
potrivă, el nu este decît o po
vestire de o clasică pedanterie 
cinematografică care poate da 
spectatorului de film o bucurie 
Subtilă asemănătoare cu aceea a 
melomanului interesat doar de 
interpretarea unei partituri ar
hicunoscute.

Subiectul este previzibil, nu 
există loc pentru nici o îndoia
lă, chiar și în ceea ce privește 
replica și amănuntul fizionomie. 
De aici și discreta melancolie a 
lucrurilor deja știute dar și o 
insatisfacție aproape patetică;

Cadru din filmul „Țara sălbatică"

Arta contemporană 
chineză

„învățătoare la o școală serală dintr-un sat de munte" _  Lu
van-Min

lui în existența unei mari colec
tivități.

Înscrierea în anumite cadre 
stilistice, în care expozițiunea 
precumpănește asupra modului 
ei de rostire ne apare, de aseme
nea, ca o trăsătură specifică, cu 
consonanțe etice. Important este 
ceea ce se întîmplă poporului și 
nu în primul rînd mie, pare să 
afirme artistul chinez, fie că e 
profesionist, fie că e amator. Eu 
am numai privilegiul, nobila da
torie de a vorbi despre realiză
rile sale, despre jertfele sale, 
despre munca sa eroică. Nici o 
clipă, firește, nu încercăm senza
ția că artistul abdică de la ceea 
ce am putea denumi conștiința 
sa profesională. In lucrările ar
tiștilor chinezi intră multă pri
cepere în a compune mari su
prafețe, o certă știință a picturii, 

în artă, cel puțin, sînt fidelități 
care plictisesc.

ȚARA SĂLBATICĂ este de o 
modestie interpretativă și de 
o timiditate regizorală care de
zarmează pe iubitorul de wes
tern — și nu numai pe el — pî
nă într-atît îneît constată în fi
nal că filmul nu este decît o 
predică în pustiu. ȚARA SĂL
BATICĂ ilustrează exact jubila- 
ția cunoscutului teoretician al 
cinematografului, Andrâ Bazin 
tocmai pentru că își asumă in
fantil toate riscurile blîndelor 
povești pilduitoare. A mai fi na
iv în cinematografia nord-ameri- 
cană înseamnă azi a face fron
dă. Regizorul Robert Totten este 
în acest sens un naiv profesio
nist, avînd curajul modestiei ar- 
tistic-declarate.

Că Francois Truffaut este în 
declin o știm de multă vreme. 
Ultimele sale filme prezentate 
la noi, „Mireasa era în negru", 

riguros și atent aplicată, un simț 
al nuanțelor cromatice, o mare 
delicatețe a desenului și tușei. in 
care vedem, corespunderi'. sem
nul unei mari delicateti s-rfletești.

Expoziția în ansamblul său ne 
prilejuiește o instructivă călăto
rie**, nu numai în universul spi
ritual al țării prietene, ci și ;n 
trecutul său istoric, în perimetrul 
unei impresionante geografii, in 
existența de zi cu zi a poporului 
chinez. Am fi înclinați să numim 
această expoziție, expoziție-docu- 
ment. Prin intermediul ei, pu
blicul nostru vine în contact cu 
prestigioase realizări, are posibi
litatea de a le cunoaște moi bine, 
in chip direct, de a dobîndi ast
fel o mal eficientă cunoaștere 
reciprocă.

C. R. CONSTATINESCU

și „Domiciliul conjugal" o do
vediseră, COPILUL SĂLBATIC 
confirmă degringolada ex-furio- 
sului critic de film și regizor ve
detă al noului val francez. De la 
„Fahrenheit — 451“ realizat în 
1966, Truffaut a încercat de 
toate, fjlm polițist, melodramă și 
comedie de bulevard dar nu i-a 
reușit nimic, devenind un cine
ast oarecare, „acceptat" în virtu
tea unei vechi reputații : neuita
tul său debut cu „400 de lovi
turi" și apoi crepuscularul „Ju- 
les și Jim".

Dar gloria are și ea legile ei, 
una dintre ele este să știi să te 
retragi la timp. Truffaut și-a 
consumat de mult neliniștile 
creatoare și insistă în film doar 
în virtutea unei inerții. In CO
PILUL SĂLBATIC ecranizează 
o experiență medicală de pe la 
1798, readaptarea la mediu a 
unui băiat găsit în sălbăticia pă
durilor.

Filmul, în ciuda unor distinc
ții, Premiul M£lies plus alte do
uă premii la festivalurile inter
naționale de la Valladolid și 
Teheran, nu prezintă decît un 
singur interes : întîlnirea cu 
Truffaut în postura de interpret. 
Un interpret nu lipsit de cali
tăți dar aflat sub bagheta unui 
regizor care n-a știut cum să-și 
ducă la capăt subiectul, oferin- 
du-ne exact cînd nu trebuie ori 
zone de lirism, ori dialoguri pe 
teme medicale, ori inutile gratu
ități stilistice. Totul cu un aer 
obosit, de om ajuns la o indife
rentă ce nu ascunde decît steri
litatea căutărilor în gol.

TUDOR STĂNESCU

•) ȚARA SĂLBATICĂ — pro
ducție a studiourilor americane 
și COPILUL SĂLBATIC — pro
ducție a studiourilor franceze• ••••••• •••••••••••••••••• • e • • •

memo
COLIER PENTRU IUBITA 

MEA : rulează la Central (orele 
10: 12; 14; 16; 18; 20).

UCIDEȚI OAIA NEAGRA : ru
lează la Lumina (orele 13,30; 1S; 
18.30: 20.45)

TARA SĂLBATICĂ î rulează la 
Scala (orele 8.30: 11 : 13.30; îs;
18,30: 21) ; București (orele 8,S0; 
11 : 13,30 ; 16 : 18.30 : 21).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : rulează la Luceafărul 
(orele 8.45 : 11: 13.30 ; 18; 18,30;
21) ; Festival (orele 8,45; 11,15:
13.30; 16: 18.30; 21).

CU MÎINILE CURATE : rulea
ză la Doina (orele 11: 13,15; 15.30: 
17.45: 20.15) La ora 9,30 program 
de desene animate pentru copii-

COWBOY : rulează lâ Capitol 
(orele 8.30: 11: 13.30: 16; 18.30: 2D; 
Feroviar (orele 8.30: 11 : 13.30: 16; 
18,30; 21); Excelsior (orele 8,45;

11: 13.30: 16: 18,30: 21): Melodia 
(orele 8.30; II; 13,30; 16; 18.30;
21); Modern (orele 8.30; 11; 13.30: 
16: 18.30; 11).

IAKOV BOGOMOLOV : rulează 
la Viitorul (orele 15.30: 18; 20.15).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Sala Palatului (orele 15: 
19,45) ; Patria (orele 10; 14,30;
19.15) .

ATENTATUL : rulează la Favo
rit (Opele 10; 12,30; 15.30; 18;
20.30) ; Gloria (orele 8,45; 11,15:
13.30; 1«: 18.30: 20.45).

O ANCHETA DIFICILA : rulea
ză la Ferentari (orele 15.30; 18;
20.15) : Giulești (orele 15.30; 18:
20.15) .

CLOVNII : rulează la Arta 
(orele 15.30: 18: 20.15).

GRĂSUNĂ : rulează la Moșilor 
(orele 15.30: 18; 20.15).

ORGANIZAȚIA : rulează la Grl- 
vita (Orele 9: 11.15: 13.30; 15.45;
18.15; 20.30): Volgâ (Orele 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18.15: 20.30): Flamura 
(orele 9; 11.15: 13.30: 18': 18,15:
20.30) .

LUPUL MARILOR : RĂZBU
NAREA : rulează lâ înfrățirea 
(orele 15,30; 19).
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PROGRAMUL I

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Miorița (orele 9: 11.15: iî.30:
15.45: 18; 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Buzesti (orele 15,30: 
L8; 20.30).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Aurora (orele 9.15: 11.45: 15.30: 
18; 20,30); Tomis (orele 9.30: 12: 
15.30; 18: 20.30).

LOGODNICA FRUMOSULUI
DRAGON : rulează la Popular 
(orele 15.30: 18; 20.15).

BAMBI : rulează la Timpuri
Noi (Orele 9—18 In continuare)

ZESTREA : rulează la Lira io
vele 15.30: 18; 20.15).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE rulează la 
Dacia (orele ă,30; 11; 13,30; 11; 
18,30; 20,45).

EXPLO2IA : ruleaz* la Cdtro* 
etni (Orale 15.30; 18; 30,15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Bucegi (orele 15,30; 18; 20.30). 
Drumul Sării (orele 15.30; 11:
20 19).

SALVAREA : rulează la Vitan 
(orele 15.30; 11: J0.1S),

MARTA STUART : rulează la 
Pacea (orele 15.30: 18: 30,30).

DRUM TN PENUMBRA : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,15)

ADIO. ARME t ruleaaă la Fio- 
reasca (orele 15,30, 19).

SAGEATA CAPTTANULUT ION : 
rulează la Progresul (orele 15,30: 
18; 20.15).

PtSCARU$UL : rulează la Uni
rea (ora 20,15).

VACANTA LA ROMA t rulează 
ta Unirea (orele 15,30; 18).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Munca (orele 16; 18: 20).

MAREA EVADARE : rulează lâ 
Cosmos (orele 15,30: 19).

^teatre
MAftțl, 3 APRILIE 1973

Opera Română : LAKMEE — oră 
19; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : DULCEA 
PASARE A TTNERETIT - ora 20: 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 

LIPSURI. NEAJUNSURI $1 DEFI
CIENTE ÎN DOMENIUL DRAGOS
TEI — ora 20: Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20: (Sala Stu
dio) : VALENTIN SI VALENTINA 
— ora 20: Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : CEI ȘASE — ora 
19,30: Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL — ora 20: Teatrul Mic : DRA
GOSTEA NOASTRĂ — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : CASA CARE A 
FUGIT PRIN UȘA — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — Ora 
19.30: (Sala Victoria) : JOS pAlA- 
rta — ora 19.30; Teatrul ,.îon va- 
sneacu" • Siciliana — ora îs.so-. 
Circul .,Globus" : FRAȚII LUI 
FLIPPER — orele 17,30 și 19,30.

9,00—10,00 Teleșcoală. Chimie : 
„Stări de agregare". Limba româ
nă (clasa a VlII-a) : ,,Subiectul
și propoziția subiectivă". 10,00 
Telex. 10,05 Publicitate. 10,10 Avan
premieră. 10.15 Tele-enciclopedia. 
10,50 Telecinemateca pentru copii : 
„Kekec cel isteț" — producție a 
studiourilor iugosț^ve. 12,05 Telex 
tehnico-ștlințific. 12,25 Cîntece și 
jocuri populare. 12,45 52 de iniția
tive în 52 de săptămîni. 13,00 Tele
jurnal.' 17,30 Curs de limba rusă. 
Lecția a 47-a (reluare). 18,00 
.Telex, 18,05 Publicitate. 18,10 
Steaua Polară. Emisiune de orien
tare școlară și profesională. Chi- 

miștii. 18.10 Universitatea TV. 19.29 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen — 
cauză a 'întregului popor. 20.00 
Cîntecul săptămînii : „Țara mea 
cu viers de foc". 20,05 Avanpre
mieră. 20,10 Reflector. 20.25 Desene 
animate. 20.35 Seară de teatru : 
..Fără cascadori" de Mircea Radu 
Iacoban. 22,oo „24 de ore“. Con
traste în lumea capitalului. 22.30 
Seară de balet. Premieră TV : 
„Omagiu lui Brâncuși" pe muzică 
de Tiberiu Olah și Aurel Stroe.

PROGRAMUL II
Seară pentru tineret. 20,00 Dru

mul tînărului spre muncă. 20.20 
Invitație la muzeu. 20,45 Azi-dimi- 
neață la ora 10,00. 21.00 Literatura 
și ficțiunea științifică. 21,20 Micro- 
divertisment muzical. 21,40 Viata 
în doi comentată de un psiholog. 
21,55 Semn de întrebare. 22,10 Așa 
vă plac poveștile ? „Lampa albas
tră" de frații Grimm într-o ver
siune inedită. 22,35 Teletonomat.

I
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Primire la Consiliul de Miniștri
Luni lâ amiază, tovarășul Ilie 

Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
pfim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri âl Republicii So
cialiste România, a primit pe 
Nguyen Dang Hanh, ambasado;

rul Republicii Democrate Viet
nam. și pe Lam Van Luu, am
basadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud la București, la ce
rerea acestora.

Cu acest prilej, â âvut loc O 
convorbire care s-a desfășurat 
întt-o atmosferă tovărășească.

(Agerpres)

Primire la C. 0. al P. C. R.
Tovarășul Miron Constanti- 

nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central de Control Mun
citoresc al activității economice 
și sociale, ă primit ieri delega
ția de activiști ai P.S.U.G., con
dusă de tovarășul Carl-Meinz 
Janson, șeful Secției pentru con
ducerea socialistă a economiei a 
C.C. al P.S.U.G., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vi-

zitâ 
țara ___ .

La întilnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească, au participat îon Șt. Ion. 
vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al activității economice și so
ciale, și Dumitru Turcuș. ad
junct âl șefului Secției relații
lor externe a C.C. ai P.C.R.

A fo®ț prezent dr. Hans Voâs, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

in schimb de experiență în 
noastră.

k/z/’ta delegației Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min" din R. D. Vietnam

Luni. 2 aprilie, tovarășul 
Ion Traian Ștefăriescu. prim- 
secretar âl C.C. âl U.T.C.. 
ministru pentru problemele 
tineretului. a primit delega
ția Uniunii Tineretului Mun
citor (U.T.M.) „HO Și Min" 
din R. D. Vietnam, condusă 
de tovarășul Dinh Van Nam. 
membru a! C.C. al U.T.M. 
„Ho Și Min". care efectuea
ză o vizită In țara noastră.

în cursul întîlnirii s-a fă
cut un echlmb de 
privind obiectivele actuale 
«le celdr două organizații și 
dezvoltarea. In continuare, a 
legăturilor de colaborâre In
tre U.T.C. și U.T.M. „Ho Și 
Min“. Cu acest prilej s-au 
reafirmat sentimentele de 
prietenie și solidaritate ale

pâreri

tineretului român față de ti* 
neretul și poporul vietnamez.

♦
în cursul aceleiași zile, 

delegația U.T.M. „Ho Și Min" 
a avut o întîlnire cu con- 
ducerea redacției ziarului 
...Scînteia tineretului" și cu 
âlți reprezentanți ai ziarelor 
si revistelor de tineret și 
studenți. Delegația a înfăți
șat unele aspecte ale activi
tății U.T.M. „Ho Și Min", 
eforturile și lupta tineretului 
și poporului vietnamez pen
tru aplicarea acordului ae la 
Pârls, pentru pace, pentru 
independență și libertatea 
patriei, pentru construcția 
Unui Vietnam pășnic, răuni- 
ficât, independent, democra
tic și prosper.

în

• LUNI, 2 APRILIE, minis
trul afacerilor externe, George 
Macovescu, a primit pe sir 
Thomas Brimelow, adjunct al 
subsecretarului de stat la Miris- 
terul Afacerilor Externe și al 
Commonwealth-ului al Marii 
Britanii.

Cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale relațiilor bila-

terale, precum și probleme in
ternaționale de interes comun.

• PRIN DECRET AL CON
SILIULUI DE STAT, tovarășul 
Gheorghe Ploeșteanu a fost 
nUmit in calitatea de ambasador 
extraordirar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România 
în Republica Islanda.

□
SESIUNE 

DE COMUNICĂRI 
A TINERILOR 

ENERGETICIENI
La sfîrșitul 

cute Tehnic
tre-sâptămînii 

Club a găzduit 
„Sesiunea de comunicări teh- 
niCo-științifice a tinerilor ener- 
geticieni" organizată de U.T.C. 
Ea a prilejuit tinerilor ingir.eri 
din 3 institute de proiectare șf 
cercetare pentru industria 
energetică — C.I.P.E.E.T..
I.S.P.H., I.C.P.E.D.; Î.S.P.E. și
I.C.E.N.E.ELG. — un rodnic 
schimb de opinii și de preocu
pări. Lucrările prezentate aici 
de o remarcabilă ținută știin
țifică au dovedit interesul ti
nerilor cercetători pentru as
pecte deosebit de interesante 
ale unor probleme puse de îm
bunătățirea tehnologiilor de fa
bricație, mărirea eficienței unor 
agregate’ și descoperirea de noi 
metode și soluții care aduc im
portante economii. Astfel, lu
crarea ing. Adrian Gugu. de la 
I.C.P.E.D., „Turbogeneratorul 
de 160 Mw, un nou produs de 
concepție românească", pune în 

acestui 
sugestii 

i grup

originalitatea ideii. Este vorba 
de suprimarea generatorului de 
aburi în centrale nuclearo- 
electrice prir. conducerea di
rectă a (centrului) de răcire, 
heliu in acest caz. la turbina de 
gaze. De asemenea, referatele 
prezentate de un grup de cer
cetători ai l.S.P.E. cu privire 
lâ termoficare răspund unor 
cerințe imediate a’.e economiei 
naționale.

In general, comunicările știin
țifice 
cum a 
Mircea 
tedrei 
tutului 
niște rezultate parțiale ale uiior 
cercetări 
finalizate, 
prilejuit 
dintre cele mai fructuoase, pu- 
nîr.d în lumină legătura strinsă 
a cercetătorilor cu proiectarea 
productivă.

expuse reprezintă, așa 
arătat prof. dr. ing. 
PostelniceScu. șeful ca- 
Cazane-turbine a Insti- 

Politehhic din București,

ce urmează sâ fie 
Această sesiune â 

confruntări de opinii

MIHAELA COMAM

lyai" din Cluj, se adresează nu 
numai studenților, ci și ingine
rilor chimlști, cadrelor didacti
ce din învâțămlntui superior și 
chiar mediu. Studenților facul
tăților de energetică și electro
tehnică le este destinat cursul 
„Aparate electrice. Teorie, pro
iectare. încercări", iâr celor de 
la facultățile Cu profil de con
strucții, cursul „Culegere de 
probleme din rezistența mate
rialelor". realizat de un colec
tiv de cadre didactic? de la 
Institutul Politehnic din Capi
tală. Semnalăm, de asemenea, și 
apariția Uhui interesant curs ce 
se adresează deopotrivă tuturor 
studențilfzr ce studiază medici
na. și anume „Fiziologie clini
că", lucrare semnată de un co
lectiv de autori de la I.M.F. 
București.

medicale, vor fi luate măsuri 
pentru creșterea capacității de 
rezolvare operativă a servicii
lor fișier și informații, a celor
lalte servicii medicale auxi
liare.

La 6 aprilie, in întreaga țară, 
începe vacanța de primăvară a 
elevilor. Ca și în anii trecuți, în 
programul celor două săptămîni 
de repaos școlar sînt înscrise 
numeroase manifestări și acțiuni 
culturnl-artistlce, educative și 
sportive, dintre care miilte se 
vor desfășura în stațiunile și 
cabanele de pe Văile Prahovei, 
Timișului. Oltului. în program 
sînf prevăzute și unele mani
festări cu caracter local. De pil
dă. în județele Mureș, Hunedoa
ra. Argeș, Buzău și Neamț se 

a desfășura concursul cultural- 
artistic al pionierilor și Școlari
lor. la București șl Cluj con
cursul elevilor din școlile gene
rale și liceele de muzică și co
regrafie. Cîștigătorii fazelor an
terioare ale olimpiadelor de fi
zică și chimie s? vor întilni in 
etapa finală la Craiova, iar mi
cii matematicieni își vor dispu
ta inlîi-’tatea la Constanța. 
Competiții similare se vor mai 
desfășura lâ limba sl literatura 
română, limbile maghiară și 
germană la Iași, Cluj si Sibiu.

Deosebit de interesant se a- 
nunță itinerariul excursiilor de

vacanță, oferind școlarilor bun 
prilej de a-și îmbogăți orizon
tul de cultură, de a lua con
tact cu marile realizări ale so
cialismului, de a-și cunoaște 
mai bine ținutul natal, patria. 
Un element inedit, îl constituie 
„drurrtețiile în ospeție", prilej 
pentru noi șl trainice legături 
de prietenie intre pionieri.

Suita manifestărilor vacanței 
de primăvară include, totodată, 
întîlniri ale elevilor cu persona
lități politice, științifice și cul
turale in cadrul cărora vor fi 
abordate două evenimente im
portante din istoria patriei 
noastre : împlinirea a trei sute 
de ani 
Iul și „------------------------------------
mitrie Cantemir si împlinirea a 
125 de ani de la revoluția din 
1848.

Concomitent cu activitățile re
creative. elevii vor fi antrenat! 
în munca voluntar-patriotică în 
vederea amenajării unor tere« 
nuri sportive școlare. înfrumu
sețării parcurilor și grădinilor 
plantării de arbori ornamentai: 
și pomi fructiferi.

(Agerpres)

ani de la nașterea voievodu- ! 
și cărturarului progresist Di- I 
rie Canlpmir si ininliuifra a 1

MUNCĂ
(Urmare din pag. I)

O imagine surprinsă în timpul vizitei membrilor delegației
nii Tineretului Muncitor „Ho Și Minu din R.D. Vietnam la C.A.P.
„Ho Și Mina din comuna Dor Mărunt: odspeții și gazdele s-au 

fotografiat împreună.
Foto : V. RANGA

IJi

tei. Un inginer, un tinâr inginer care a avut șansa de ia bun 
început, după ce-a terminat facultatea, să muncească intre 
i.zinâ, sâ punâ pe picioare o secție nouă și sâ participe efec
tiv la lansarea producției noii secții, îmi povestea cu amără
ciune că ominâ sâ propună o invenție a sa (pentru care este 
ieftin zis că a făcut eforturi, l-a vlăguit de-a dreptul), ți care 
or aduce niște simplificări și economii substanțiale, pentru câ 
nu a găsit încă în el convingerea că cel căruia urmează să 
i-o demonstreze teoretic, un fost coleg de facultate care a 
țopăit din an în an, pînă după examenul de stat, mediocru 
dar plin atunci ca și azi de inițiative verbale, nu va pricepe 
mare lucru. Un absolvent de acum cîțiva ani al facultății de 
filozofie de o crasă imeompreheflsiune față de cultură și 
artă o duce azi bine mersi ca activist cultural. Inutil să con
tinui cu exemple de acest gen care produc, evident, iritare. 
Organismul sănătos al societății nu poate suporta la nesfîrșit 
malformațiile crescute din slăbiciuni subiective. Cind vorbim 
azi despre muncă vorbim, trebuie să vorbim, neapărat și 
despre competență. O muncă făcută prost, făcută în dorul 
lelii, făcută în așteptarea chenzinei, o muncă chiar direct 
productivă, la strung sau pe schela de șantier își pierde 
atributele sociale fundamentale dacă nu conține în ea te
meinicia și răspunderea pe care le aduce competența, stă- 
pînirea deplină a profesiunii, vocația Și, se înțelege, o mun
că bine făcută se cere și bine răsplătită material și moral. 
Este firesc așa nu doar în cîștigul omului care-și vede astfel 
elogiată dăruirea și priceperea ci și în cîștigul societății, ol 
nostru, al tuturor. Un cadru legal, conform eticii și echității 
socialiste, ar putea oferi noi soluții pentru încurajarea prin 
stimulente materiale și morale a celor care, datorită calității 
muncii lor, dovedesc c-o merită, și ar opri definitiv în stadiul 
intențiilor fără viitor orice dorință de afirmare socială fără 
multă și adevărată și creatoare muncă ; muncă ce doare, 
probabil, dar te face om.
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discuție proiectarea 
utilaj pe baza unor 
constructive ale unui 
energetic important. Proiectarea 
turbogenerâ|orului de 160 Mw 
în țara noastră aduce o eco
nomie substanțială pentru că 
scutește cumpărarea lui de 
la firme străine. Este o rezolvare 
interesantă, deoarece prezintă 
aplicabilitate imediată și cu re
zultate foarte bune. O altă lu
crare „Cercetări experimentale 
asupra trasferului de căldură 
prin convexia forțată în reac- 
tori nucleari de tip PWR“ a 
ing. Dăn Bercovici de Ia 
I.C.P.E.D. să evidențiază prin

NOI CURSURI 
UNIVERSITARE

Spicuim cîteva lucrări aflate 
pe lista ultimelor noutăți edito
riale universitare.

„Chimie generală" — cursul, 
semnat de F. Dobrescu, de la 
Institutul Politehnic din Timi
șoara, se adresează tuturor stu
denților în a căror programă 
de învățămînt figurează ca o- 
biect de studiu chimia ; manua
lul „Chimie analitică cantita
tivă — Volumetria", realizat 
de C. Liteanu și E. Hopîrtean, 
de la Universitatea „Babeș-Bo-

Pentru îmbunătățirea asisten
ței medicale Ministerul Sănătă
ții a luat recent d serie de mă
suri. Urmează astfel a fi. înfiin
țate — la nivelul policlinicilor, 
unor institute și centre de cer
cetări medicale — cabinete pen
tru consultații deservite de ca
dre medicale cu experiență. 
In cadrul acestor forme de a- 
sistență, vor fi îngrijiți ambu
latoriu bolnavi 
către medicii 
din policlinicile 
navi externați cărora li s-a 
prescris supraveghere medicală 
pe o anumită perioadă.

Sintem informați de aseme
nea că Intr-o serie de centre 
muncitorești vor lua ființă ca
binete noi deservite de către 
medici specialiști din cadrul 
policlinicilor teritoriale. în sco
pul sporirii promptitudinii și o- 
perativității diverselor unități

selecționați de 
de specialitate 

teritoriale, bol
ii

PE TRASEELE SPORTULUI DE MASA

MII DE TINERI
PARTICIPANT!

Crosul primdverii'
tr-o zi frumoasă de primă- 

în centrul municipiului 
3e un traseu înscris pe 
Galați. piața Lenin. 

Cuza, strada Republicii, 
de mii de locuitori ai mu

nicipiului Brăila au aplaudat 
cu multă bucuria entuziasmul 
și dîrzenia celor aproape 3 000 
de tineri din peste 45 de aso
ciații sportive din întreprinderi, 
instituții șl Școli din municipiu, 
care s-au întrecut la diferite 
probe în cadrul „Crosului pri
măverii". în prologul duminicii 
sportive brâilene — cursa ce
lor 120 de cicliști din școli, pe 
categorii de clasă. Cursa clase
lor IV—VI a fost cîștigată de 
Giuglea NicolâC (Școala gene
rală nr. 6), iar cCa a claselor 
VÎJI—IX — de Alexandru Ni- 
colau (Școală generală 10). La 
cros, pe primele locuri la cele 
11 probe s-au clasat, după cum 
urrrtează : fete : categoria copi
le (600 m) — Anicuța Dumitraș- 
cu, Școala generală 24 ; ju
nioare III (800 m) — Ioana 
Șerbu, Școala generală 18; ju
nioare III (1 000 m) — Anișoara 
Croitoru, Școala generală 19 ; 
junioare I (1 200 m) — Cornelia 
Pâtcu. „Confecția" și Buruiană 
Elena, Școala generală 19. La 
senioare (1 500 m) — Doina 
Papadopol și Maria Uceanu — 
ambele de lâ „Confecția" ; bă
ieți : 800 m — copii — Belciu- 
gan Stelică — Școala generală 

Viorei Avătămăniței — 
generală 23 (1 000 rr») ;

II (1 500 m) — George 
Liceul „Nicolae Iorga" ; 
I (2 000 m) — Costel 

Cerna" 
Daniel

rii*. Acțiunea se Înscrie pe li
nia recentei HotAdri sK Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind imbunâ- 
tățirea continuă a activității <le 
educați? fizică $i sportului de 
masâ. Programul competiției a 
prevăzut rfâtiâ probe a? alerga
re (intre 400 și 2 000 metri) pen
tru cele dotiA categorii de 
virată ani și peste 1? ârd.
De remarcat este faptul câ la 
aceatl * “
peste 
ciștigatori le-au fost 
premii constind din cupe, di
plome și materiâle 
Cupa pentru c?â mâl bună re
prezentare a revenit Școlii pro
fesionale U.M.M.R. „16 Februa
rie" cu 450 participanți. (Ionel 
Andrașoni).

n’imele c<! or clasați pe
primele k Dumitriâde,
Gb. Cod rea. I, Ordzea : la fete : 
s-au remarca: elevele Silvia 
Pipera. Cecilia Drăgânoiu și 
Măria Teglas.

e*te 
acțiune au patricipnt

3 dOO fete. Concurențelor 
acorda*?

Crosul fetelor
O frumoasa și inedită Între

cere de aîletism a găzduit Sta
dionul ..Olimpia* din Capitală. 
Aproape 2 000 de tinere 
sectorul 4 au participat la 
ma ediție a competiției 
masă „Crosul fetelor*. Pe

ARGEȘ

„Ziua sportului sătesc
Competiția „Ziua sportului Să

tesc" a rednit la start pes’e 
3 000 de tineri fotbaliști, handba- 
liștî și atleți. S-au remarcat, ca 
număr de participant! și organi
zare. organizațiile U.T.C. și aso- 
cSațlUe..-/.. Sportive.., din •■•’-Titești. 
Oarjâ,- Bradul, Recea și Corbeni.

a Echipă cîștigâtoare a etâpei 
județene la Concursul școlar de 
gimnastică modernă este cea a 
Liceului „Zincă GolesCu".

tele de concurs și-au înscris 
numele reprezentantele școlilor 
generale și ale școlilor profesio
nale, care și-au disputat întfie- 
tatea în cursele de junioare și 
senioare. Titlurile de campioa
ne au revenit elevelor : Ion><*« 
Tin» (Școala nr. 89), Carmen 
Drăghici (Școala nr. 199). Flo
rida Văduva (Grupul " gr 
construcții-moritai). și Margare
ta S toi an (Liceul industria) de 
construcții).

„Cupa primăverii' 
la oină

Baza tportivâ a studenților de 
lingă lacul Tei din Capitală a 
găzduit o interesantă competi
ție de oină dotată cu „Cupa 
primăverii". Pentru cucerirea 
trofeului și-au disputat intîie- 
latea cunoscutele formații de 
oină Alintul Curcani — Ilfov, 
medaliată cu aur la finala pe 
țară a „Cupei tineretului", 

• Confecția — Rîmnicu Sărat, 
campioana județului Buzău, pre
cum și două formații ale clubu
lui Universitatea București, 
conduse de maestrul emerit 
Coste] Iancu. Pe linia ultime
lor evoluții, echipa din comuna 
Curcani a ocupat primul loc.

Miercuri, la Snago»

LOTUL A
JOACA

CU LOTUL
DE TINERET

nr. 18, 
Școala 
juniori 
Ilie — 
juniori 
Girip, Liceul ..Panait 
și seniori (3 000 m) 
Radu — Asociația sportivă Să
geata.

• La Brăila a mai avut loc 
si etapa județeană a Concursu
lui „Ansamblurilor școlare de 
gimnastică modernă". Pe pri
mul loc s-a clasat echipa Liceu
lui „Gheorghe Munteanu Mur- 
goci" — care și-a cîstigat drep
tul sâ participe la finala de la 
Constanța, ce va avea loc în 

_rLta vacanță de primăvară 
— urmată. în ordine ,de echi
pele Școlii generale 22 si Școlii 
- ------- (Enache Traiân).

DOLJ

„Crosul tineretului

I Constant 
âpropîau 
— urma

Ipeie 
generale

ARAD
156 de arbitri-elevi

La întrecerile sportive orga
nizate duminică 158 de arbitri- 
elevj, dintre care M fete, care 
au absolvit cursurile, au oficiat 
pentru prima dată la meciurile 
de fotbal, handbal, baschet, vo
lei șl la întreceri de atletism.

• La etapa pe centre de co
mune a „Crosului tineretului" 
și la întrecerile din cadrul 
„Cupei 1 Mai" lă fotbal și volei 
au participat peste 1 000 de ti- 

InOri cOncurenți.
• Etapa județeană 

cursului „Festivalul A

în 3P de comune s-au organi
zat întrecerile etapei pe comună 
a „Crosului tineretului" la care 
s-au prezentat peste 10 000 de 
tineri. în două orășe din ju
dețul Dolj, Segarcea și Calafat 
s-a organizat etapa pe oraș lâ 
care au luat parte 250 de tineri 
și, respectiv, 350 de participant!. 
La etapa pe municipiul Craio
va, a aceleiași competiții, des
fășurată în Parcul Poporului, au 
participat 800 de tineri.

• Concursul de gimnastică 
modernă, etapa pe județ, a fost 
clștigat de echipa Liceului 
„Nicolae Bâlcescu-.

• Peste 400 de tineri au 
participat lâ cele 8 acțiuni de 
drumeție, organizate simbâtă și 
duminică și 150 de tineri s-au 
reunit la startul celor două ac
țiuni de cicloturism organi
zate la Seaca de Cîmp și Gîn- 
giova.

BUCUREȘTI

I
I 
I
I

it con- 
___ ____ „Festivalul Ansamblu
rilor școlare de gimnastică 
modernă" a fost cîștigată do 
echipa Liceului nr. 2.

CLUJ
8 000 de participant!

— din care 3 000 
de fete

Teste 8 000 de tineri, elevi și 
studenți, din municipiul Cluj au

| participat la „Crosul primăve-

sportive.

i în vederea meciurilor amicale 
pe care Ie vor susține la 18 
aprilie, in deplasare, cu selec
ționatele similare ale U.R.S.S., 

I ioturile A și de tineret au fost 
reuniie ieri, la București. „Tri
colorii" se vor pregăti — în 
comun — trei zile ; elevii Iui 
Valentin Stănescu — la Snagov, 
cei ai lui Cornel Drăgușin — 
la Complexul sportiv „23 Au
gust" din Capitală. Miercuri cele 
două ioturi se vor întilni, la 
Snagov, într-un joc-școală, care 
se va desfășura cu porțile în
chise.
• Componența lotului „A" : 

Răducanu, Haidu — portari, 
Sătmăreanu. Cheran, Sameș, 
Dinu, Hajnal, Pescaru, Anto
nescu — fundași. Dumitru, 
Radu Nunweiller, Beldeanu — 
mijlocași : Pantea, Troi, Dumi
trache, Obkmenco, Marcu — 
înaintași. Nu au fost convocați 
Iordănescu care se află încă cu 
piciorul In ghips, și Dobrin, a 
cărui situație medicală continuă 
să fie neclară.

• Lotul de tineret cuprinde 
următorii jucători : Ștefan. 
Cavai. Anghelini, Ciugarin, San- 
du Gabriel. Sătmăreanu II, Tă- 
n^sescu, Poraschi. Dumitrii! IV. 
Boldni, Moldovan, Vișan, An- 
gher, Lucaci. Mulțescu, Roznai, 
Mureșean. Lipsește Aelenei, 
accidentat grav în meciul de 
duminică, de la Petroșani, unde 
a suferit o fractură a tibiei, 
care îl face indisponibil pînă la 
sfîrșitul campionatului.

D. V.

(Urmara din pag. 1} 
ape, și-l depune cit ai clipi 
pe estacada alăturată nouă.

Asist la o demonstrație și 
îmi place Să folosesc cUvîn- 
tul mai puțin in sensul lui 
agitatoric cit in acela 
strict matematic. Omul care 
găsea atît de firesc să adu
că în mijlocul pădurii zeci 
de tehnicieni, cunoscători și 
devotați ai lemnului, făcea 
o demonstrație în adevărata 
accepție a termenului. De
monstra 6 teoremă și anu
me : „dacă în exploatarea 
parchetelor se investește pu
țină pricepere și ceva ambi
ție, mai ales ambiție, atunci, 
cu mijloace simple și oameni 
puțini se poate Obține o pro
ducție dublă, cu avantaje 
multiple. Cam asta ar fi în 
varianta inginer Dumitru 
Cârloganu, director în cadrul 
C.I.I.. Brașov, demonstrația 
lâ care participam. La Baba- 
runca, pe drumul desprins 
din șoseaua spre Cheia — 
cum vor fi crescut brăduții 
tocmai pe creștetul acela de 
stîncă tăiat parcă de fulger ? 
— am urmărit Ia lucru funi- 
cularul desfășurat la zeci de 
metri deasupra prăpastiei. 
La punctul Ciclona o sîrmă, 
pur și simplu, o fringhie 
dacă vreți de uscat rufe în
tinsă pe pîrtia dintre copaci. 
Funicularul „cultural" cum îl 
numesc ai casei aduce la 
vale snopi de crenguțe, ar- 
borete nefolositor. Urmăream 
în ochii bărbatului înalt «in 
fata noastră luciri haluci
nante. Respira odată cu 
scîrțîitul roților dințate ce 
puneau cablul pe fugă spre 
coama muntelui. Strîngea 
din dinți, nu era greu sa 
observi, la opintirea seacă, 
firească a mecanismelor, as
culta încordat mersul pe 
sîrmă al arborelui, se destin- 
dea atunci numai cind jos, 
la picioare se prăvălea ră
pus. copacul, adus de te miri 
unde

Mă uit acum la el și-i simt 
pe față, pe brațe, pe trup 
cămașa de sudoare groasă 
de-un deget. Tractorul din 
marginea șoselei spre Brebu 
se opintește scurt, dă înapoi, 
o ia din loc. din nou opreș
te. Ceva se întîmplă, ceva 
neprevăzut, acolo, pe pantă, 
sus. oamenii de serviciu n-au 
prins ca lumea trunchiul de 
copac și iată-l acum proptit 
în creastă, refuză 
coboritor. Mersese 
dată, mersese bine__
doar el vrusese să mai . 
curce. să facă altfel. Chipul 
degajat pînă atunci s-a cris
pat brusc căutind rezolvarea 
Situația, dintre cele mai 
simple posibile, admitea, ca

drumul 
prima 

dar el, 
.„i în-

(justul 
perfec
țiunii

La start, 4 500 de elevi!
sectorul 5 din Capitală, 

4 500 de elevi din licee și 
profesionale și-au dispu- 
întîietatea în probele de 

dotate cu trofeul

în
peste 
școli 
tat
alergări 
„Crosul primăverii". A fost o 
pasionantă întrecere de masă, 
desfășurată pe un traseu din 
Parcul „Tineretului", 
tea concurenților au 
treacă cu bine linia 
în cele șase probe
juniorilor și seniorilor. Iată și

Majorita- 
reușit să 

de sosire, 
rezervate

IPOTEZE
Ne place, nu ne place tre

buie să spunem că fotbalul 
nostru e în Criză, lovit de 
astenia specifică sezonului. 
Faptul că nu sintem singurii 
in Europa care suferă de pe 
urma acestei nenorociri, nu e 
o mingiiere. Noi am așteptat 
decenii întregi afirmarea, in 
timp ce alții se ghiftuiau de 
succese, 
PUS „cu

noi 
„ singe44, 

ția lumii și ..........  r____
fi indiferent dacă de acum 
încolo vom o 
te sau vom da înapoi, 
vrem sd devenim dintr-odată 
campionii continentului, dar 
putem cere jucătorilor să 
lupte pentru un loc printre 
primele zece echipe, acesta 
este scopul nostru suprem. 
Din nefericire, primele sem
ne ale anului sînt niște jun
ghiuri în inima publicului 
sufletist. Cineva emitea, de 
curînd, o ipoteză catastro
fică. pentru a explica de
clinul acestui sport: în ul
timul timp nu s-a mai năs
cut nici un talent de mar
că în fotbalul nostru, iar nu
mărul tinerilor care se în- 

^dreaptă spre fotbal este foar
te mic, înclinațiile acestora 
fiind din ce în ce mai snoabe 
(tenisul de cîmp a devenit 
modă) Constatarea nu e lip
sită de temei, date statistice 
și teste de ultimă oră 
nind să ne îngrijoreze 
adevărat. loan Chirită e de

ne-am 
in 

nu ne

merge

de ION BĂIEȘU

im- 
a'en- 
poate

inam- 
Nu

ue-
cu

altă părere, /rl crede că una 
dintre calamități ar fi spiri
tul de bășcălie care domnește 
printre jucători, toți aceștia 
rrind să fie artiști, artizani 
și exchibiționiști. Cazul ju
niorului Marcel Răducanu, 
care a driblat circa cinci 
minute portarul grec, refu- 
zind să înscrie golul necesai 
victoriei noastre și calificării 
în turneul U.E.F.A., ar putea 
sa anunțe un fenomen, 
un Dumitrache sau un 
brin, mari fenteuri. se 
vedesc indispensabili 
echipe naționale sau de

Există și a treia ipoteză: 
condiția fizică precară a ju
cătorilor români, 'statura 
măruntă, modesta putere de 
luptă și, mai ales, lipsa de 
viteză în acțiuni — ultimul 
clenci al fotbalului modern. 
Se pare că regimul de pre
gătire actual este, totuși, in
suficient, adică se pune mai 
mult accentul pe disciplina 
cazarmieră și mai puțin pe 
munca efectivă, care să le 
rotunjească starea fizică.

Lăsînd la o parte teoriile, 
să încercăm, acum, să ne 
punem în pielea lui Valentin 
Stănescu care, în disperare 
de cauză, a adus pînă acum 
la lot peste treizeci de jucă
tori, încercînd toate varian
tele posibile. Dar jucătorii cu 
pricina ori își ies din formă 
de la o zi la alta, ori se acci-

deși 
Do- 
do

linei 
club.

lor

dentează (Dobrin, Aelenei, 
Neagu) așa că nici pină 
acum nu știm pe ce ne pu
tem bizui la Kiev și, mai 
ales, la Tirana. Vn lucru 
bun are, totuși, această t>în- 
zoleală . prin lot trec nume 
noi, dornice de afirmare: 
I nul dintre aceștia este fun
dașul dinamocist Cheran, un 
jucător puternic, zdravăn, 
care acționează cu multă 
decizie in apărare și atac și 
care se arată in forma foarte 
bună in ultimele meciuri.

Oprindu-ne o clipă asupra 
etapei, aceasta ne apare ca 
una dintre cele mai extrava
gante. Adică, pierde Rapidul 
acasă, Steaua cîștigă in de
plasare, iar Sportul studen
țesc era gata, gata să dea o 
lovitură de tun la Brașov, 
dacă Cuperman nu ar fi ra
tat un penalii. Ce zic unii ? 
Că Rapidul, dacă se va am
biționa în continuare să 
piardă toate meciurile de-a- 
casă, are șanse să alunece în 
jos de tot, pe lingă Sportul 
și C.S.M. Reșița. Eu nu cred 
așa ceva în ruptul capului, 
și pot să vă spun și de ce : 
o dată că rapidiștii îi au în 
spatele lor pe constănțeni și 
pe arădani, care joacă un 
fotbal la fel de necăjit, și a 
doua oară pentru că ei știu 
întotdeauna să se încordeze 
în fața primejdiei. In orice 
caz, pentru duminica viitoa
re, la cuplaj, eu văd ambele 
lidere învinse.

orice împrejurare coeficien
tul de perturbare, de rigoare 
și întimpiarea făcea ca acel 
procent neglijabil de împie
dicare să se fi produs atunci, 
în public, sub ochii de-acum 
twwHuș!1 1!1 TflWHțfTbr. Invi
tați nu din afară, demonstra
ția era pur lucrativă, sala- 
riați din cuprinderea între
prinderii la care Cârloganu 
era, între altele, director. Le 
era clar tuturor câ nu 
stalația, obiectul 
fusese de vină ci 
narea celui de 
neatent sau poate 
juns de priceput. .... ......
de exclamare n-au lipsit, aii 
văzut acesta, au auzit chiar 
întrebări ce nu le pot numi 
decît stupide ale unor că- 
zuți din cer, dispuși să filo
zofeze cind nu era nevoie, 
avocați ai necazurilor. Vreau 
să cred că inginerul n-a 
avut timp să vadă aceste 
detalii scrise cu smoală, de 
altfel era prea absorbit să 
remedieze, ceea ce s-a în- 
tîmplat, să pună pe picioare 
mici mașinării din marginea 
pădurii. Nu, tovarășe Cârlo
ganu. n-aș vrea să crezi că 
aștern pe hirtie aceste rîn- 
duri dornic să pun o pată de 
cerneală pe gîndul frumos 
cu care ne-ai adunat la 
schimbul de experiență pro
iectat și desfășurat în aer 
liber, vorbindu-ne ca unor 
studenți de la nivelul cate
drei. Și nici n-aș vrea să 
crezi că n-am tremurat pen
tru fiecare zvîcnitură de ca
blu ratată, simțindu-ți un
ghiile înfipte în carne. 
Vreau numai să spun că 
parcă nu m-a întristat atît 
incidentul acela, ba, parcă 
m-a încălzit puțin, nu mi-a 
părut bine, și dacă îl pri
veam indiferent și ar fi fost 
de-ajuns să mă consider vi
novat. dar îmi repet, n-a 
fost cumva mai bine totuși 
că s-a întîmplat așa ?

Te-am văzut arzînd pen
tru idee, absorbit pînă Ia 
uitare să convingi că ce 
propui merită osteneala. Ai 
reușit. Poticneala de-o clipă 
de atunci a reușit în plus să 
atragă atenția că reușita im
plică o sumă de necunoscu
te, si e bine ca fiecare din 
ele să fie luminată cu aten
ția cuvenită, să te poți bucu
ra pină ia capăt de lucrul ce 
ți-a ieșit din mină cind știi 
cîte astfel de poticneli au 
trebuit trecute.

Sper că cei de față să fi 
înțeles cum se cuvine acest 
lucru. Să fi realizat cit de 
nobil acționează asupra omu
lui gustul b jrfecțiunii.

în
de studiu, 
neîndemî- 
pe traseu, 
nu îndea- 

Semnele



Consultările multilaterale 
de la Helsinki

Intervenția reprezentantului României
Grupul de lucru constituit în cadrul Reuniunii multilaterale 

de la Helsinki, consacrată pregătirii Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, a avut, luni, o nouă ședință, 
prezidată, potrivit principiului rotației, de reprezentantul Ir
landei.

de peste hotare
în atenția par ticipanților s-au 

aflat o serie de aspecte privind 
capitolul al doilea al ordinii de 
zi a viitoarei Conferințe euro
pene — cooperarea economică 
și, în special, problemele coo
perării tehnico-științifice și în 
domeniul protejării și amelio
rării mediului înconjurător.

Apreciind propunerile făcute 
piuă în prezent, reprezentantul 
României, Constantin Vlad. a 
subliniat că dezvoltarea coope
rării în știință și tehnologie 
constituie o importantă parte a 
cooperării de ansamblu între 
statele participante și, pe un 
plan mai larg, o premisă de 
bază pentru promovarea relații
lor de încredere și securitate pe 
continent. în condițiile cînd dez
voltarea științei și aplicarea re
zultatelor cercetării în produc
ție reprezintă unul din ceie mai 
dinamice domenii ale progresu
lui, cooperarea telinico-științifi- 
ca trebuie să pornească de la 
situația din Europa, unde exis
tă diferențe mari între țări în 
ce privește nivelul de dezvol
tare al științei și tehnicii. Coo
perarea trebuie să contribuie Ia 
depășirea acestei situații, fapt 
care ar putea influența pozitiv 
procesul înlăturării unor astfel 
de decalaje între țările dezvol
tate și cele în curs de dezvolta
re pe plan mondial. O impor
tanță deosebită o are și adînci- 
rea cooperării în domeniul in
formării științifice și tehnologi
ce. O astfel de cooperare, în 
condițiile exploziei informațio
nale actuale, ar fi menită să 
prevină risipirea forțelor, a mij
loacelor pentru cercetarea unor 
probleme deja rezolvate.

Pornind de la asemenea con
siderente. reprezentantul român 
a propus ca, în directivele co
misiei care se va ocupa de coo
perarea economică și tehnică să 
fie înscrise și asemenea măsuri 
cum sînt: accesul tuturor state
lor la realizările științei și teh
nologiei moderne, promovarea 
transferului de tehnologie, crea
rea și utilizarea unor bănci de 
date, promovarea comerțului și 
schimbului de licențe și patente.

Sprijinind propunerile avan
sate de alte delegații în pro
bleme privind protejarea me
diului înconjurător, in spiritul 
proiectelor susținute de țara 
noastră în acest domeniu, re
prezentantul român a exprimat 
necesitatea ca. prin eforturi mai 
intense, grupul de lucru să 
poată ajunge. încă înaiute de 
încheierea fazei actuale a con
sultărilor, la formulări accepta
bile pentru toți participanții în 
ceea ce privește sarcinile comi
siei ce se va ocupa de adînci- 
rea cooperării științifice și teli
nite și apărarea mediului în
conjurător.

în ședința de după-amiazA. 
dezbaterile în. cadrul grupului

de lucru s-au axat pe proble
mele capitolului al treilea al or
dinii de zi — cooperarea cul
turală.

In aceeași zi, grupul de ex
perți care se ocupă de proble
ma principiilor relațiilor dintre 
statele participante a avut o în- 
tîlnire, în cursul căreia s-a fă
cut un schimb de opinii asupra 
documentelor ce trebuie luate 
ca bază în formularea acestor 
principii, de către Comisia pen
tru problemele securității. Cu a- 
cest prilej, a fost prezentat spre 
examinare un document comun 
româno-polono-iugoslav.

Succese 
ale patrioților 

cambodgieni
Sub presiunea forțelor pa

triotice, importante efective 
militare lonnoliste au fost ne
voite, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, să părăsea-scă pozițiile 
pe care le dețineau la Prasat 
Nsang Khmau, după ce au su
ferit grele pierderi în oameni 
și materiale de luptă. Un alt 
obiectiv lonnolist evacuat a 
fost Prey Khla, a cărui garni
zoană n-a izbutit să se retra
gă decît în mod provizoriu pe 
noi poziții la Phum Tuol, la
găr pe care a trebuit să-1 pă
răsească sub un violent bom
bardament de artilerie. în le
gătură cu aceste eșecuri ale 
trupelor lonnoliste, agenția 
ASSOCIATED PRESS subli
niază că, în ciuda sprijinului 
aerian masiv al aviației ame
ricane, armata regimului de 
la Pnom Penh a dovedit câ 
dispune de posibilități tot mai 
reduse de a controla teritoriul 
restrîns pe care își desfășoară 
acțiunile.

Deținînd un control ferm a- 
supra malului estic al fluviu
lui Mekong, patrioții cambod
gieni blochează transporturile 
militare trimise pe această 
cale spre Pnom Penh.

Duminică, forțele patriotice 
khmere au lansat o puternică 
ofensivă împotriva pozițiilor 
lonnoliste din capitala pro
vincială Takeo și și-au inten
sificat acțiunile de luptă în 
zona șoselei nr. 4.

Expoziție 
româneasca 

la Aden 
în capitala R.D.P. a Ye

menului a fost deschisă, o 
expoziție de fotografii de
dicată țării noastre, organi
zată de Ambasada Româ
niei in colaborare cu Mi
nisterul Culturii și Turis
mului din țara gazdă. Ex
poziția a fost inaugurată, 
in numele președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.P. a Yemenului, de 
ministrul afacerilor exter
ne. Mohamed Saleh Au- 
laqi.

Reuniunea comisiei

militare de armistițiu 

de la Panmunjon
Agenția A.C.T.C. informea

ză că la Panmunjon a avut 
Ioc o nouă întîlnire a celor do
uă părți în comisia militară de 
armistițiu, la care reprezentan
tul R. P. D. Coreene a arătat 
că, în ultimul timp, partea ame
ricană a comis repetate acțiuni 
de violare a armistițiului în 
zona demilitarizată. El a cerut 
părții americane să pună capăt 
actelor care duc la mărirea 
tensiunii în această zonă.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii lietnaroului de Sud cere stricta 

respectare a acordului de la Paris
Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietna

mului de Sud a dat publicității o declarație în problema 
aplicării, in ultimele două luni, a prevederilor Acordului de 
la Paris privind Vietnamul.

Declarația relevă că victoria 
obținută de poporul vietnamez 
prin încheierea acordului a 
creat condiții deosebit de favo
rabile luptei populației sud- 
vietnameze pentru pace, neu
tralitate, democrație, înțelegere 
națională, pentru avansarea pe 
calea reunificării pașnice a pa
triei. După semnarea acordu
lui, răspunzind apelului Fron
tului Național de Eliberare și 
al G.R.P. al R.V.S.. patrioții 
sud-vietnamezi au respectat în 
mod strict încetarea focului și 
au pus în aplicare dispozițiile 
acordului. în regiunile pe care 
le controlează, G.R.P. aplică o 
politică conformă intereselor 
patriei și poporului, în vederea 
stabilizării grabnice și a ame
liorării vieții populației, a rea
lizării înțelegerii naționale.

Dar — se arată în continua
rea declarației — în acest răs
timp, administrația de la Sai
gon a violat. în numeroase rîn- 
duri, prevederile acordului de 
la Paris, a întreprins un foarte 
mare număr de operațiuni mi
litare în regiuni controlate de 
G.R.P., astfel ineît în Vietnamul

de sud n-a fost încă realizată 
o adevărată încetare a focului. 
Partea saigoneză a recurs, de 
asemenea, la numeroase acțiuni 
represive împotriva populației 
în cadrul unui așa-zis plan de 
„pacificare specială". încâlcind 
prevederile acordului de la Pa
ris, administrația Saigoneză 
n-a remis G.R.P., în ultimele 
două luni, nici un membru al 
personalului civil arestat.

In cotinuare, declarația arată 
că Statele Unite au încălcat 
prevederile acordului de la Pa
ris, prin aceea, că, retrăgîndu- 
și trupele din Vietnamul de 
sud, au lăsat aici armament și 
bazele lor militare, precum și 
un numeros personal militar, 
rămas sub titulatura de consi
lieri civili.

G.R.P. al R.V.S. — se spune 
în declarație — cere în mod 
ferm administrației de la Sai? 
gon să garanteze populației li
bertățile democratice și să poar
te cu G.R.P. consultări serioase 
pentru reglementarea proble
melor interne sud-vietnameze, 
iar S.U.A. să înceteze interven
ția în treburile interne ale Viet
namului de sud.

Concluzia esențială ce se degajă din desfă
șurarea celei de a 15-a sesiuni a Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.) este afirmarea clară și viguroasă a 
unei solidarități latino-americane în apărarea 
independenței naționale și promovarea pro
gresului fiecărei țări de pe continentul sud-a- 
merican.

„Pentru prima oară în istoria 
politică a continentului — re
levă corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE in capitala 
ecuadoriană, Idcul de desfășu
rare a sesiunii — țările latino- 
americane au creat fără dificul-
tate un front comun pe baza 
unor idei înaintate și îndrăzne
țe menite să favorizeze dezvol
tare» lor economică fi socială 
și să le asigpre o reală inde
pendență și suveranitate".

Dezbaterile sesiunii de 
Quito au reflectat o serie 
fenomene 
noi ce se conturează 
nentul sud-american. 
remarcată, în primul 
sistenta unanimă a 
'tanților țărilor 
cane asupra 
fundamentale : 
dezvoltarea 
priu-zisă să 
o reală dezvoltare 
și cerința imperioasă 
lațiile dintre țările 
Latine și țările care au 
nivel de dezvoltare să 
tructurate în sensul promovării 
active a intereselor dezvoltării 
fiecărei tari de la sud d“ Rio 
Grande. Se poate, apoi, nota 
faptul semnificativ că dezbate
rile au evidențiat existența u- 
nei preocupări generale de so
lidaritate continentală bazată 
pe ceea ce președintele țării 
gazdă, Kodriguez Lara, denu
mea „pluralismul ideologic și, 
totodată, realitatea apartenenței 
la același grup de state, în 
curs de dezvoltare". în discur
surile rostite la sesiune, repre
zentanții unor guverne repre
zentând structuri politice dife

la 
, ____ de

politico-economice 
pe conti- 

Trebuie 
rind, in- 

_ reprezen- 
latino-ameri- 

a două idei 
necesitate^ ca 

economică pro- 
fie însoțită de 

socială 
ea re- 
Americii 
un înalt 
fie res

rite ca Brazilia, Argentina, Pe
ru sau Cuba au lăsat clar să se 
înțeleagă că deosebirile sau 
chiar divergențele pe plan po
litic în unele domenii nu tre
buie să împiedice țările latino- 
americane să acționeze in co
mun pentru apărarea interese
lor comune, pentru exercitarea 
deplină a dreptului de a dis
pune de bogățiile lor naturale 
în scopul propriei lor dezvol
tări. în acest sens, cea de-a 
15-a sesiune a C.E.P.A.L- a 
matcat afirmarea unui termen 
nou, cel al „latino-americaniză- 
rii", care traduce și exprimă 
progresele realizate jn ultimii 
ani pe calea formării unui 
front unit latino-american me
nit să promoveze dreptul locu
itorilor. acestui continent de a 
fi stăpînj în propria lor casă, 
elimtnînd ingerințele și presiu
nile străine. La Quito, latino- 
amerieanii n-au admis nici un 
moment să „pertracteze" cu ță
rile „ne latino-americane" cu 
un înalt nivel de dezvoltare e- 
conotnică membre ale organis
mului (ca Statele Unite și Fran
ța). Atunci cînd acestea din 
urmă nu erau de acord cu ter
menii unui document in dezba
tere, au fost nevoite să se în
cline în fața unei majorități la
tino-americane. Așa a fost ca
zul cu temerile exprimate de 
țările Americii Latine cu privi
re la „protectionism u-1 vamal 
american" și la „schimburile 
neechivalente cu Piața comună 
lărgită". Dezbaterile asupra a- 
cestuj punct — nota FRANCE 
PRESSE — „au divizat dele
gații în două blocuri : cel ai 
țărilor latino-americane, în

Studenți ai Universității din Nairobi demonstrînd împotriva politicii de apartheid din Repu
blica Sud-Africanâ.

CONVORBIRI
SOVIETO-AMERICANE

Existența unor tendințe pozi
tive în dezvoltarea relațiilor 
sovieto-americane a fost evi
dențiată în cursul discuțiilor 
purtate la Moscova între o de
legație a Asociației americane 
pentru sprijinirea O.N.U, con
dusă de Michael Blumenthal, 
președintele firmei „Bendix 
Corporation", și reprezentanți 
ai Asociației U.R.S.S. pentru 
sprijinirea O.N.U. Părțile, men
ționează agenția TASS, s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea 
acestor relații. Principalele 
probleme aflate în centrul dis
cuțiilor sovieto-americane de 
la Moscova au fost cele refe
ritoare la pacea generală și la 
securitatea în Europa, precum 
și la rolul Organizației Națiu
nilor Unite în crearea unor 
sisteme de securitate colectivă.

Delegația americană, din care 
au făcut parte cunoscuți acti
viști pe tărîm obștesc și oa
meni de afaceri, precum și oa
meni de știință, s-a aflat în ca
pitala Uniunii Sovietice între 
28 martie și 1 aprilie.

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII FRANCEZE, Georges 
Pompidou, l-a numit, luni, în 
funcția de prim-ministru pe 
Pierre Messmer. Purtătorul de 
cuvînt, care a dat publicității 
comunicatul Președinției Re
publicii, a precizat, totodată, că 
noul guvern va fi format joi.

Front comun latino-amemn
Tendințe semnificative la cea de a 15-a sesiune a C.E.P.A.L.

curs de dezvoltare și cel al 
S.U.A., Canadei și vest-europe- 
nilor, națiuni puternic indus
trializate". Finalmente, după 
două zile de discuții, vest-euro- 
penii șj canadienii au decis să 
aprobe textele prezentate de 
experții C.E.P.A.L. în vreme 
ce Statele Unite s-au opus M au 
rămas total izolate. în fapt, 
însă, așa cum remarcă NEW 
YORK TIMES, sesiunea de U 
Quito „a departajat pe nord-a- 
mericani și vest-europeni ca un 
corp aparte în C.E.P.A.L. si 
estfi fpârțp probabil că vocile 
careeer ca acest organism să 
elimine țările ‘occidentale dez
voltate vqrr devpri repede ma
joritate". Jn sfîrșit, o altă ide? 
importantă reliefată in luările 
de poziție ale reprezentanților 
latino-aniericani la Quito este 
aceea că. militînd pentru elibe
rarea de orice dominație și tu
telă străină, țările latino-ameri
cane doresc, in același timp, să 
coopereze strîns cu țările în 
curs de dezvoltare de pe alte 
continente, să acționeze în co
mun cu acestea pentru a obți
ne o participare efectivă, mai 
mare, la deciziile importante 
economice si financiare inter
naționale. Decizii care — așa 
cum sublinia președintele sesi
unii, reprezentantul Ecuadoru
lui, Pedro Aguayo — „sînt re
zervate cej mai adesea doar 
unui grup de țări dezvoltate 
privilegiate și care ignoră foar
te adesea interesele țărilor în 
curs de dezvoltare, adică inte
resele majorității geografice și 
demografice a lumii".

Așa numitul „bilanț de la 
Quito", care înmănunchiază un 
număr de rezoluții referitoare 
la dezvoltarea economică a ță
rilor latino-americane și la ra
porturile lor cu țările puternic 
industrializate, relevă conclu

dent tendințele noi. amintite, și 
conține o serie de aprecieri și 
preocupări pe care observatorii 
le califică drept avansate și 
remarcabile. Raportul principal 
al comitetului de experți (do
cument adoptat cu un singur 
vet împotrivă — cel al S.U.A.) 
afirmă conceptul de ..dezvolta
re integrală" precizînd că dez
voltarea nu înseamnă numai 
creșterea economică ci presu
pune, totodată, reforme struc
turale profunde care să ducă 
la o reală dezvoltare socială. 
In strinsă legătură cu acest 
concept, raportul promovează o 
țerință cu o deosebită semnifi
cație politică : statele care în
făptuiesc reforme structurale — 
printre care naționalizarea re
surselor lor naturale, reforma 
agrară, redistribuirea venitului 
național — trebuie să benefici
eze de o asistență internaționa
lă șî să nu devină, în nicio îm
prejurare. „victimele ostilității 
Și agresiunii economice străine" 
(aluzia la presiunile economi
ce ale Washingtonului asupra 
Cubei. Perului și Chile este 
mai mult decit evidentă). Por
nind de la faptul că au fost 
întotdeauna afectate de crizele 
economice și monetare surveni
te în țările dezvoltate, statele 
Americii Latine cer, de aseme
nea. în raportul adoptat la se
siune» C.E.P.A.L, ..o veritabilă 
participare la elaborarea hotă- 
ririlor în perspectivă privind 
sistemul monetar șj comercial 
mondial". Este de remarcat că 
în „bilanțul de ]a Quito" se 
numără ca document special, 
adoptat in unanimitate, o rezo
luție prezentată de 13 țări lati
no-americane care recomandă 
intensificarea relațiilor de coo
perare dintre statele în curs 
de dezvoltare : documentul re
levă importanta acestei coope

rări pentru a asigura suverani
tatea deplină a țărilor respecti
ve asupra resurselor naturale 
proprii,- pentru apărarea prețu
rilor la mărfurile lor de export, 
îmbunătățirea condițiilor de 
acces pe piețele internaționale, 
precum și in alte domenii refe
ritoare la dezvoltarea economi
că și socială a respectivelor 
state. Ca o preocupare concre
tă în acest sens. secretariatul 
C.E.P.A.L. a primit —- in ter
menii amintitei rezoluții — în
sărcinarea de a alcătui, in co
laborare cu alte organisme 
specializate ale O.N‘.L„ proiec
te de cooperare intre țările in 
curs de dezvoltare, indiferent 
de regiunea Idr geografică.

In ansamblul ei, așadar, se
siunea C.E.P.A.L. din capitala 
ecuadcriană se înscrie ca un 
moment remarcabil, semnifica
tiv al noilor orientări și ten
dințe ce se fac simțite pe con
tinentul latino-american in sen
sul unei dezvoltări independen
te, al promovării progresului 
economic și social. Orientări si 
tendințe urmărite cu interes si 
simpatie de opinia publică din 
România socialistă. Sentimente 
care și-au găsit, de altfel, ex
presia și in cuvîntul de salut 
adresat sesiunii de ambasado
rul României la Quito, sublini- 
indu-se atît interesul cu care 
țara noastră urmărește efortu
rile statelor latino-americane 
pentru dezvoltarea lor, cit și 
atenția pe care o manifestă 
față de promovarea relațiilor 
de colaborare bj și multilate
rală. reciproc avantajoasă, eu 
aceste state.

EM. RLCAR
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• CU PRILEJUL zilei <le 
4 aprilie, Ziua eliberării Un
gariei de sub jugul fascist, 
la cimitirul Rakosliget, din 
Budapesta, a avut loc, luni, 
solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la mormin
tele eroilor români.

La solemnitate au partici
pat Sandor Bares și Jozsef 
Darvas, membri ai Consi
liului Prezidențial al R. P. 
Ungare, Horgos Gyula, mi
nistrul siderurgiei și con
strucțiilor de mașini, Szabo 
Zoltan, ministrul sănătății, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Fron
tului Popular Patriotic și ai 
organelor locale de partid 
și de stat.

O declarație 
a premierului 
Indira Gandhi

• GUVERNUL INDIEI inten- 
ționează să continue politica de 
naționalizare în sectoare impor
tante ale economiei, cum sînt 
industriile carboniferă și cu
priferă, metalurgia, transportu
rile. asigurările și comerțul de 
cereale cu ridicata, a declarat 
primul ministru Indira Gandhi 
la deschiderea conferinței anu
ale a Federației camerelor in
diene de comerț și industrie. 
Ea a subliniat că naționaliza-

• ÎN ULTIMELE cinci 
săptămîni, la frontiera dintre 
Statele Unite și Mexic au 
fost descoperite, in cadrul a 
125 de operațiuni efectuate 
de poliție, diferite cantități 
de marijuana, heroină și co
caină reprezentînd o valoare 
de 20 milioane dolari — se 
arata într-un raport al bi
roului federal de luptă îm
potriva drogurilor.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agenția T.A.S.S.. C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al

rea acestor ramuri ale econo
miei va contribui la întărirea 
sectorului de stat.

jMnoramic 
Fabuloasa Amazonie

Un document publicat la Brasilia ne oferă date noi. 
impresionante, despre fabuloasele bogății ale Amazoniei (teri
toriu brazilian cuprinde statele Amazonas, Para și Acre, re
giunile Rondonia, Roraima și Amapa, o parte din statele 
Mato Grosso, Goias și Maranhao, în total 5 057 490 kilo
metri pătrați cu o foarte slabă populație : 10 milioane de 
locuitori). Este vorba de raportul elaborat de S.U.D.A.M. 
(superintendența pentru dezvoltarea Amazoniei) despre re
zultatele cercetărilor făcute timp de cinci ani cu privire 
la resursele hidrologice, agrare și forestiere ale întinsului 
teritoriu amazonian.

Prima constatare, globală, este că în Amazonia (care 
reprezintă a 20-a parte a .suprafeței terestre) se află o cin
cime dir. rezervele mondiale de apă dulce și o treime din 
rezervele forestiere ale Terrei.

Amazonia constituie cel mai vast bazin hidrologic al 
lumii, însumînd mai mult de 7 milioane de kilometri pă
trați. Acest bazin format de Rio Amazonas și cei 1100 de 
afluenți și sub-afluenți se constituie, cu rețeaua fluvială 
de 50 000 kilometri, drept cel mai vast bazin din lume. Sta
diile hidrologice au relevat că pe întreaga sa întindere, de 
6577 kilometri, Amazonul nu este numai cel mai puternic 
curent fluvial 'de pe Terra (254 milioane metri cubi pe 
minut lansați în estuarul de 149 000 kilometri pătrați), ci, 
de asemenea, fluviul cu apele cele mai pure. S-a stabilit 
că. curentul mediu al lui Rio Amazonas este de 98 de 
milioane hectolitri pe minut, de zece ori mai mult decît 
al fluviului Mississippi.

Cu toate că a cincea parte din rezervele de apă dulce 
ale lumii se află în Amazonia, cercetările au relevat că 
cea mai mare parte a acestui teritoriu este formata din 
pămînturi ferme ; părțile inundate nu constituie decît 
60 000 de kilometri pătrați adică doar 2 Ia sută din supra
fața totală. Aceleași explorări și cercetări au arătat că 
pădurile Amazoniei sînt deosebit de uniforme, formate din 
arbori foarte înalți. Volumul total al zonei forestiere de
pășește de 11 ori pe cel al celor mai mari „bazine fores
tiere" cunoscute pînă azi în diferite alte regiuni ale Terrei. 
Numai zonele situate de-a lungul rutei transamazoniene ne 
pot furniza un miliard de metri cubi de lemn.

Adăugîndu-se evaluărilor anterioare despre uriașele bo
gății minerale ale Amazoniei, datele raportului S.U.D.A.M., 
completează imaginea rezervelor realmente fantastice ce 
așteaptă să fie valorificate pe imensele întinderi ale aces
tui teritoriu de proporțiile unui continent.

E. R.

FILATELIA CONTRA DROGURILOR
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Filatelica contra flagelului drogurilor, lată reproducerea a 
citeva timbre emise de O.N.U., poșta americana și poșta 
austriacă. Pe fiecare din ele cite o chemare -avertisment : 
„Controlul narcoticelor", „Preveniți abuzul de droguri", „O- 
priți ! Stupefiantele înseamnă sinucidere".„TURBO BULLITS"

Automobilul anti-poluant ?

U.R.S.S. au adoptat o hotă- 
rire potrivit căreia, in anii 1973- 
1975. industria sovietică va fi 
condusă în baza unui sistem 
de două sau trei trepte, elimi- 
nindu-se existența mai multor 
verigi intermediare și irecindu- 
se la rezolvarea majorității pro
blemelor economice în cadrul 
întreprinderii sau al uniunii in
dustriale. Prin apropierea orga
nelor de conducere economică 
de verigile productive, spo
rirea operativității și a elasti
cității aparatului administrativ 
se urmărește perfecționarea con
ducerii.

• P. N. HAKSAR. fostul șef 
al delegației indiene la convor
birile indo-pakistaneze de la 
Simla, întreprinde in aceste zile

o vizită la Dacca, în calitate de 
trimis special al premierului In
dira Gandhi. El va examina îm
preună cu oficialitățile Republi
cii Bangladesh probleme refe
ritoare la situația din zonă. Du
pă cum s-a anunțat oficial, P. 
N. Haksar urmează să viziteze, 
in aceeași calitate, și capitala 
Pakistanului.

Vizitele lui P. N. Haksar la 
Dacca și Islamabad sînt apre
ciate de observatorii politici de 
la Delhi ca o importantă ini
țiativă diplomatică indiană în 
scopul pregătirii terenului pen
tru reluarea dialogului între 
țările din regiune, în vederea 
normalizării relațiilor lor. în 
spiritul acordului de la Simla.
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Ur.- specialist 
britanic în dome
niul automobilelor, 
Ralph Broad, afir
mă că poate oferi 
soluția „extrem . de 
simplă" a constru
irii unui nou tip 
de motor mai bun 
și mai puternic 
pentru autovehi
cule. cu un grad 
infinit mai mic de 
poluare a atmosfe
rei. Această solu
ție constă — spu
ne Broad — din- 
tr-un simplu tur- 
boincărcător, de 
tipul folosit pentru 
camioanele Diesel, 
folosind reciclarea 
gazelor de eșapa
ment la o foarte 
înaltă temperatură, 
astfel încit hidro
carburile sînt „ar
se" înainte de a 
..scăpa" în atmos
feră. Elementul

cheie ■— secretul — 
dispozitivului este 
o valvă de control 
care anulează in
convenientul' tur
binei- : dificultatea 
de a varia accele
rarea — ceea ce a 
limitat utilizarea 
pînă acum a aces
tui tip de motor la 
vehicule avînd o 
viteză aproape con
stantă (avioane, 
camioane de cursă 
lungă, mașini de 
cursă). Acest dis
pozitiv — afirma 
specialistul brita
nic — nu numai că 
permite o reducere 
considerabilă a po
luării, dar asigu
ră. o creștere cu 
procente între 50 
și 75 la suta a pu
terii motorului ; îr 
plus — potrivit a- 
celuiași specialist

— dispozitivul a- 
mintit e puțin 
costisitor și poate 
fi\ ușor adaptat la 
toate vehiculele.

Rămîne de adău
gat că Ralph Broad 
a construit un 
„Ford Capri" e- 
chipat cu dispozi
tivul amintit,- cu 
care a rulat aproa
pe 35 000' de kilo
metri în condiții 
care i-au dat — 
afirmă el — de
plină satisfacție.

Specialistul en
glez a primit peste 
50 de comenzi pen
tru vehiculele sale, 
denumite „Turbo 
bullits" ; el are,, de 
asemenea,' o ofertă 
de contract din 
partea unei firme, 
britanice ’construc
toare de automo
bile.

Semne de 
întrebare 

la Belfast
Camera Comunelor a apio- 

bat cu 329 voturi pentru și 5 
contra, moțiunea guvernului 
britanic privind aplicarea 
prevederilor „Cărții albe" 
asupra Ulsterului. Documen
tul nu satisface pe deplin nici 
una din comunitățile nord- 
iriandeze, „Cartea Albă" 
elimină vechiul Stormont nu
mit odinioară și „micul West
minster" pe care cei 500 000 
de catolici il considerau dis
criminatoriu și înlocuiește 
premierul, guvernul și parla
mentul dominat 50 de ani 
de Partidul Unionist (protes
tant) cu o Adunare provin
cială mai modestă și cu un 
comitet executiv cu puteri 
limitate, dar în care vor fi 
reprezentate amîndouă co
munitățile. Prima Adunare 
va fi .aleasă după sistemul 
reprezentării proporționale, 
o treime din membrii Adu
nării vor putea fi catolici, 
corespunzător procentajului 
pe care ei îl dețin în provin
cie. O altă prevedere impor-t 
tantă îi scutește pe membrii 
Adunării și ai Comitetului 
executiv de a mai depune 
jurămint în fața coroan., 
britanice, fiind satisfăcută 
astfel o dorință veche a ca
tolicilor nord-irlandezi.

Pe de altă parte, ca o pri
mă de asigurare, „unioniști- 
lor“ protestanți li se promite 
ferm că legăturile strînse cu 
Marea Britanie vor fi men
ținute „atît timp cit aceasta 
este dorința majorității" (pro
testanții reprezintă 60 la su
tă din întreaga populație).

Cu toate rezervele expri
mate, nord-irlandezii nu con
sideră totuși „Cartea albă" o 
întoarcere la statu quo ante. 
Ea înseamnă, după părerea 
multor comentatori, crearea 
unor instituții politice de fac
tură moderatoare și concili
antă care să liniștească at
mosfera, să pună capăt vio
lenței, fără a avea pretenția 
de a răspunde tuturor dezi
deratelor. „Unioniștilor" li 
se cere să renunțe la ascen
dența lor politică, iar cato
licilor să abandoneze deo
camdată planuri de unificare 
a provinciei cu Republica Ir
landa. în ambele comunități 
s-au auzit glasuri potrivnice 
„Cărții albe", îndemnuri la 
respingerea ei, la continua
rea actelor de violență. Au
toritățile britanice se bazea
ză pe spiritul de colaborare 
al majorității din cele două 
comunități și se grăbește în 
a anunța organizarea alege
rilor pentru viitoarea Adu- 
nar? Provincială, în iunie si 
nu în octombrie cum se pre
văzuse anterior. „Asemenea 
alegeri — scria GUARDIAN 
— sînt de cea mai mare im
portanță pentru pacea și vii
torul Ulsterului, toate cele
lalte decizii privind provin
cia sînt secundare". Iar co
tidianul conservator DAILY 
TELEGRAPH nota : „Ar pu
tea fi periculos să se întîr- 
zie alegerile". Pregătirile 
pentru alegeri, o activitate 
dedicată scopurilor precise 
înscrise în „Cartea albă" ar 
putea, se speră la Londra, 
concentra eforturile nord-ir- 
landezilor către problemele 
politice și ar elimina acteie 
de violență.

știrile parvenite din pro
vincie descurajează, însă, 
astfel de speranțe : la Bel
fast au fost descoperite 70 
kilograme de explozibil în 
niște cărucioare de copii, alți 
soldați britanici au fost uciși. 
Din capitală Republicii Ir
landa se anunță o capturare 
asemănătoare, dar de propor
ții mult mai mari. In apele 
de coastă irlandeze, un car
gou „Claudia" transporta 
cinci tone de arme sub in
tendența lui Joe Cahill — 
unul din șefii I.R.A. — „pro
vizorii" . care-și desfășoară 
activitatea în Irlanda de 
nord. Referindu-se la această 
captură și la arestarea lui 
Joe Cahill, ziarele britanice 
subliniau că „Londra ar fi 
trebuit de mult tiriip să con
sidere cooperarea cu guver
nul irlandez ca o condiție e- 
sențială" (TIMES). Cei mai 
optimiști prevăd izolarea 
I.R.A., prin îngustarea spri
jinului acordat de nord-ir
landezii catolici, sătui de vio
lență.

După votul din Camera 
Comunelor și anunțarea or
ganizării alegerilor, proba
bil în iunie, mai rămîne încă 
un semn de întrebare în pri
vința participării catolicilor 
la alegeri, cunoscut fiind 
faptul că la apelul liderilor 
lor. ei au boicotat recentul 
referendum.
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