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CONVORBIRI OFICIALE ROMÂNO-SUDANEZE

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat ai Republicii Socialiste România, a primit la 
30 martie un grup de ziariști olandezi, care au făcut o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns la în
trebările ce i-au fost adresate de ziariștii olandezi.

ÎNTREBARE : Care sînt, 
domnule președinte, așteptările 
dumneavoastră în legătură cu vi
zita pe care o veți întreprinde în 
Olanda ? Sperați să se ajungă la 
rezultate concrete în domeniile 
politic și economic ?

RĂSPUNS : Am primit cu 
multă plăcere invitația reginei 
Iuliana și a principelui Bern- 
hard de a vizita țara dumnea
voastră și sper că această vizită 
— pe care urmează s-o fac in 
prima parte a lunii aprilie — 
va constitui un moment Im
portant tn dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre.

Actulamente. între România 
și Olanda există relații bune. 
Colaborarea economică s-a dez
voltat în ultimii ani intr-un 
ritm destul de înalt și sper ca, 
în urma vizitei și a convorbi
rilor pe care le voi avea cu 
guvernul ș! oamenii de afaceri 
din Olanda, să se evidențieze 
noi posibilități pentru o dezvol
tare mai rapidă și pe mai multe 
planuri a colaborării economice 
și tehnico-științifice. în prezent, 
volumul schimburilor economi
ce româno-olandeze este de

circa 60 milioane dolari. Sper 
că în următorii ani ele să se 
poată dubla sau să crească și 
mai mult.

De asemenea, sper ca, In ca
drul vizitei și convorbirilor pe 
carp le voi avea cu guvernul 
și cu oamenii politici olandezi, 
să ajungem la concluzii cores
punzătoare și în ce privește in
tensificarea colaborării politice 
In vederea înfăptuirii securității 
europene, a unei lumi bazate 
pe respectul independenței șl 
suveranității tuturor statelor, 
pe deplina egalitate în drepturi.

ÎNTREBARE : Care sînt, după 
părerea dumneavoastră, sarcina 
și poziția țărilor mici — ca 
România și Olanda — <n pro
cesul de destindere tn Europa ?

RĂSPUNS : Am considerat 
întotdeauna că țările mici și 
mijlocii pot și trebuie să partici
pe activ la soluționarea tuturor 
problemelor internaționale. Cu 
atît mai mult, în procesul de 
destindere care are loc, solu
ționarea marilor probleme in
ternaționale nu se poate face

fără a se ține seama de intere
sele tuturor statelor. Dacă țări
le mici și mijlocii doresc ca so
luțiile la care s«* ajunge pe 
plan internațional să nu le 
afecteze interesele, și în primul 
rînd suveranitatea și indepen
dența, ele .trebuie să participe 
activ la rezolvarea tuturor pro
blemelor internaționale. în a- 
cest sens, conferința de la 
Helsinki pune în evidență pu
ternic rolul care îl au ță
rile mici și mijlocii în realizarea 
unei conferințe europene, care 
să asigure relații noi, de de
plină egalitate. d« colaborare 
multilaterală în Europa. Aș 
dori. să remarc cu satisfacție 
faptul că între România și 
Olanda, între reprezentanții ță
rilor noastre, In diferite orga
nizații internaționale — și la 
Helsinki — există o strînsă co
laborare pentru realizarea a- 
cestor principii.

ÎNTREBARE : Ar fi de dorit, 
în ceea ce privește poziția Ro
mâniei, să se desființeze blocu
rile militare tn Europa ?

RĂSPUNS î După cum se 
cunoaște, România și Olanda 
aparțin unor blocuri militare 
opuse. Cu toate acestea, ele co
laborează în mod amical pentru 
o politică de pace și securitate. 
In ce o privește, România — 
ca de altfel și alte țări socialis
te — s-a pronunțat pentru des-

(Continuare în pag. a lll-a)
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La Palatul Consiliului da Stat 
au început, marți dimineață, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ccaujescu, și președin
tele Republicii Democratice Su
dan, Caafar Mohammed Nime
iri.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Ilie Ver- 

deț, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului

de Stat George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe. Bujor 
Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologei, Vasile Pun- 
gan, consilier al' președintelui 
Consiliului de Stat, Dumitru 
Ghi$e, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, și Florian Stoica, am- 
basadoml României la Khartum.

Din partea Republicii Demo
cratice Sudan participă : Man
sour Khalid, ministrul afaceri
lor externe, Ibrahim Moneim 
Mansour, ministrul economiei 
naționale, Izz El Dien El Sa
yed, membru al Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudaneze,

Aby Bfckr Osmân Mohamedjalih, 
secretar general la președinția 
Republicii, Bona Malwal. ad
junct al ministrului informațiilor 
si culturii, Gamal Mohamed 
Ahmed, ambasador in M.A.E 
a! Republicii Democratice Su
dan, general de brigada Ornai1 
Mohammed El Taveb, Gindeel 
Ibrahim Gindeel. adjunct al se
cretarului general pentru nro- 
blemcle cabinetului, Tag Elsn 
Mohamed Abbas. însărcinatul 
cu afaceri ad interim al Re
publicii Democratice Sudan la 
București.

în timoul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și

președintele Ganfar Mohammed 
Nimeiri s-an informat reciproc 
asupra activității și preocupări
lor celor două state. Abordin- 
du -se o seric de probleme pri
vind stadiul actual și de perspec
tivă al relațiilor bilaterale, 
au fost evidențiate noi căi 
și mijloace de extindere a 
colaborării mmâno-sudaneze în 
domeniile politic, economic, 
tehnico-științific și cultural în 
spiritul legăturilor de prietenie 
ce unesc cele două popoare și 
țări.

Convorbirii»" se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de calda priete
nie. de <tima și înțelegere reci
procă.

ZILE DE MAXIMĂ 
ÎNCORDARE PE 
OGOARELE ȚĂRII

Din mai multe județe, redactorii și corespon 
denții noștri voluntari transmit astâzi noi 

vești de pe frontul recoltei

In cursul dimineții zilei de 
marți, 3 aprilie. președintele 
Consiliului de. Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafap Moha
mmed Nimeiri, și soția sa, Bu- 
seina Nimeiri, au făcut o vi
zită în Capitală.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de tovarășii Ilie Verdet, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, primam] general al Ca
pitalei, Ion. Pățan. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior,

Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor 
externe, și alte persoane ofici
ale române. De asemenea, la 
vizita în Capitală au luat par
te Mansour Khalid, ministrul 
afacerilor externe, Ibrahim 
Moneim Mansour, ministrul e- 
conomiei naționale, Izz Ej Dien 

“El Sayed, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste Su
daneze, și alte persoane oficia
le sudaneze care il însoțesc pe 
președintele Nimeiri.

întreaga vizită in Capitală, 
cu deosebire Uzina ..23 August*4 
și întreprinderea „Tricodava", 
cartierele Titan șî Drumul Ta

berei au constituit reoere re
prezentative pentru dezvoltarea 
economică si social-culturală a 
țării noastre. oferind solilor 
poporului sudanez prieten po
sibilitatea de a cunoaște direct, 
la fața locului, viața, munca și 
preocupările poporului român, 
pentru înflorirea multilaterală 
a patriei si ridicarea nivelului 
său de viață.

în arest context primul com
plex urbanistic vizitat — car
tierul Titan — a oferit o imagi
ne sintetică pentru înfățișarea 
de astăzi a Bucureștîului. La 
intersecția bulevardelor Leon- 
tin Sălăjan și Baba Novac, to
varășul Nicolae Ceaușescu și

președintele Gaafar Mohammed 
Nimeiri sînt înconjurați cu 
multă căldură de un mare nu
măr de bucuresteni. Urările 
„Bine ați venit, rtimati oaspeți", 
„Trăiască pacea și oriet-mîa 
intre popoare- exprimă senti
mentele ~u -are șlnt întimoi- 
nați rep.-C7-*r.:antii poporului 
1 -idanez.

în fata ur.ei ma hete. arhi
tectul ef al orașului, Tiberid 
Ricci, pr-dntă diferite micro- 
raioane. zonele aoc>’-cuiturale 
si comerciale, parcurile și gră
dinile ce definesc com
plex de peste 3» 000 de locui-

(Continuart în pas- a lll-a)
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Fiecare 
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roditoare

Prin telegrame adreiate Co
mitetului Central al partidu
lui, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, locuitorii satelor 
ți orașelor raportează trece
rea la îndeplinirea planului 
de dezvoltare a patrimo

niului pomicol al țârii.
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BUZĂU

SE ACȚIONEAZĂ 
ENERGIC PENTRU 

COMBATEREA 
EXCESULUIOE APĂ

In județul Buzău pe terenuri
le zvintate. cooperatorii $i me
canizatorii au trecut cu toate 
forțele Ia pregătirea terenului 
și semănatul culturilor din pri
ma urgență. Ritmul de lucru 
este intens și există certitudi
nea că răminerile în urmă vor

fi recuperate rapid. Cea mal 
mare parte a forțelor rămine, 
însă, in continuare concentrata 
pe terenurile afectate de exce
sul de umiditate, care măsoară 
aproximativ 15 000 de hectare. 
Tn comuna Rospți. d? exemolu, 
datorită ridicării apei freatice 
au fost inundate 300 de hectare 
semănate in toamnă și o bună 
parte de teren ce urma a fi 
insămințat cu culturi de pri
măvară. După cum ne relata 
Paul Barbu, președintele coo
perativei agricole Lunca, pen
tru evacuarea apelor s-au con
stituit două brigăzi speciale de 
lucru. Una dintre ele. formată 
din 60 de uteciști, este condusă 
de Ion Mirea secretarul orga
nizației U.T.C, din cooperativă.

într-o perioadă de numai opt 
zile ei au săpat canale noi de 
scurgere a apei șj au curățat 
pe cele vechi. Tn aceste opt zile 
au trecut prin miinile lor a- 
proape zece mii de metri cubi 
de pămint

(Continuare tn pag. a Il-a)
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LUMINAI

de PETRU POPESCU

AMINTIRILOR
Ampla ,.carte de aduceri aminte" a Claudieî Millian are 

foarte multe pagini emoționante, care leogâ un ansambli 
pe cit de bogat pe atit de felurit : între memorialistica pură 
romanul autobiografic, fabula intelectuală și chior anecdotă 
spiritul autoarei e acela al unei blînde resemnări. Sacrifi- 
cindu-se preacunoscutului ei soț. Ion Minulescu, și epocii 
autoarea de versuri și teatru a fost nedreptățită de critică 
„Fișa de istorie literară" care deschide volumul e de fapt u: 
adevărat studiu, și primul serios, dedicat Claudieî Millian, 
Mihai Gafița, care îngrijește și ediția, pornește direct Ic 
reabilitarea scriitoarei, discutînd „cuplurile celebre" ale lite 
raturii ca pe un fenomen psihologic. La urma urmei, Vero
nica Micle, legată prea sirius prin destin de Eminescu pentr; 
a i se recunoaște altă valoare decit aceea de muză, a avui 
predecesoare și succesoare. Criticul demonstrează că poe
tesa era cel puțin egală cu colegii de serie literara pe core 
istoriile î-au reținut, și elogiază, alaturi de versuri și tea‘ru. 
o dimensiune sufletească mai rar intîlnită : generozitatea, 
discreția cu care această femeie a trăit, ca să nc dea azi o 
carte impresionantă, despre o epocă și oamenii ei, și mai 
ales, firește, despre Minulescu. Deschizind delicat un capitol 
al strictei intimități, prefața e un omagiu adus spiritelor mai 
puțin frecvente în literatura noastră, acelea care nu trudesc 
la gloria proprie, care sînt mai puțin atinse de „complexul

(Continuate in a V-flJ
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secretari u.t.c. din mari ÎNTREPRINDERI NE PREZINTĂ:

Inițiative, acțiuni, realizări 
din întrecerea utecistă

ION SANDU,
Uzina de mecanică fină — Sinaia

FIECARE MAȘINĂ

Doresc să prezint aici o expe
riență a noastră, o inițativă me
nită să ducă la o mai bună folo
sire a mașinilor și utilajelor, care, 
cred eu, ar putea fi preluată și de 
alte organizații U.T.C. din alte 
întreprinderi. Este vorba, de

Ing. OCTAVIAN ALECU,
Uzina de pompe București

TIMPUL DE MUNCĂ 
UTILIZAT INTEGRAL

Consider firese sâ încep a
ceste rînduri oprindu-mi atenția 
la o seamă de calcule făcute de 
către comitetul U.T.C. odată cu 
debutul în noul an. In speță 
este vorba de delimitarea ri
guroasă a valorii timpului de 
muncă în funcție de exigențele 
cu care ne confruntăm în 1973. 
De ce am preferat să încep cu 
aceste referiri ? Intrucît calcu
lele despre care amintesc n-au 
fost efectuate doar de dragul 
de a le face, ci pentru că era

ION TÂRLĂ,
Crupul industrial de petrochimie — Brazi

REVIZII DE CEA MAI 
BUNĂ CALITATE

La noi, la Grupul industrial de 
petrochimie Brazi marea majo
ritate a instalațiilor funcționează 
la capacitatea lor maximă, sînt 
limitate deci posibilitățile de ma
jorare a realizărilor prin intensi
ficarea folosirii lor. Se poate însă

LA CAPA-
MAXIMĂ
fapt, de un angajament al 
tinerilor deoarece media de 
vîrstă a salariaților uzinei noas
tre nu depășește 25 de ani. Anul 
1972 l-am încheiat, e drept, cu 
23 de zile mai repede, dar la 
aceste zile trebuie să adăugăm 

obligatoriu în conceperea ac
țiunilor noastre destinate mai 
bunei folosiri a fondului de 
timp, să cunoaștem cu exacti
tate aceste lucruri, numai ast
fel. oferind tinerilor dimensiu
nile concrete ale corelației mi- 
nut-producție.

Desigur însă, nu ne-am oprit 
aici, nu am considerat că de 
vreme ce la nivelul fiecărui loc 
de muncă uteciștii știu precis 
cît trebuie să însemne o lună, o 
săptămînă. o oră sau un minut 

mări durata lor de exploatare. De 
aici și angajamentul luat de co
lectivele grupului nostru indus
trial de a scurta cu cel puțin 
1—2 zile timpul de revizie ta fie
care instalație. Pentru îndeplini
rea și depășirea acestui angaja- 

mereu altele, cucerite în avans. 
Dar cwm ? lată problema care 
se pune cu precădere acum, în 
acest an, numit hotărîtor, 1973.

Lucru cert, la fiecare loc de 
muncă, la fiecare mașină mai 
sint rezerve de capacitate. Dar 
pentru ca ele să devină produc
ție suplimentară, timp cucerit mai 
devreme trebuie valorificate cit 
mai repede cu putință. In a
cest scop, de la începutul lu
nii ianuarie acționăm sub de
viza „nici o întrerupere din 
cauza întreținerii defectuoase, 
nici o mașină folosită sub 
capacitatea ei maximă". Am 
stabilit mai întîi împreună cu 
maiștri și șefii de secții obiecti
vele precise pe care trebuie să 
le urmărească fiecare organiza
ție U.T.C. VAygaâamentele lunare 
luate de tineri au drept scop de
clarat mărirea indicelui de utili
zare al mașinilor de la 71,5, cî 
a fost anul trecui, la 80, cit este 
necesar pentru îndeplinirea sar

productiv, totul va merge ca pe 
roate. Știam, experiența anilor 
trecuți ne-o demonstrase, că se 
vor Ivi și situații de Intirzieri 
sau absențe nemotivate. Și in
tr-adevăr, atît cu prilejul rai
durilor comitetului U.T.C. cît și 
prin urmărirea zilnică a frec
venței, am constatat că tineri 
cum ar fi Sirbu MUea. Ghiță 
Bucur, Vasile Barbu își mai 
permit să aibă derogări de la 
prima îndatorire de salariat — 
prezența Ia lucru — sau că Ion 
Stan și Gheorghe Arvfî obiș
nuiesc să ignore ora de intrare 
în schimb. Ceea ce vreau să 
subliniez însă este că flecar* 
dintre aceste abateri de la dis
ciplină au cora^rtuit „cazuri- 
pentru organizații.» din care 
fac parte, ceilalți uteciști bla- 
mînd astfel de manifestări, dz- 
monstrind cu argumente con
crete necesitatea ca fiecare din
tre ei și toți la un loc să aibă 
același pas. sincronizarea per
fectă a mișcărilor fiind singura 
modalitate capabilă să conducă 
la realizarea cifrelor de plan, 
la atingerea unei productivități 

ment noi organizația U.T.Q am 
venit cu o inițiativă proprie. In 
vederea executării reviziiîof ge
nerale într-un timp at mai scurt, 
la fiecare instalație am ‘ constituit 
echipe de tineri care lucrează 
sub deviat: „Operativitate, răs
pundere, îndemînare-. Activita
tea lor se desfășoară acum din 
plin pentru că etapa reviziilor de 
primăvară a început de aproape 
o luni. Fiecare organizație 
U.T.Q, de la Fieca^ loc de 
muncă are sarcini precise în a
ceastă direcție, s-a angajat să 
reducă durata reviziei cu an anu
mit număr de zile. Echipele a
mintite au intrat însă în acțiune 
cu cel puțin o lună înaintea da
tei dnd este programată să în
ceapă revizia propriu-zisă. Ele 

cinilor de plan din acest an. 
ln ianuarie i-am putut numă
ra pe degete pe băieți care 
nu și-au respectat angajamen
tul. La secția automate, de exem
plu, doar doi din 40 n-au între
ținut mașinile așa cum au pro
mis, nu le-au folosit la întreaga 
lor capacitate. Este vorba de Du
mitru I. Manea și Constantin 
Lefter. AnaUzind mai atent ca
zul lor și al altora aflați în ace
eași situație am văzut că nu-i pu
tem învinui de reavoință ei 
mai curind de nepricepere. Ei nu 
știau prea exact ce înseamnă în
treținerea exemplară a unei ma
șini și nu erau convinși încă de 
importanța acestor „amănunte* 
pentru producție. l-am învă
țat să le întrețină ca lumea, i-am 
ajutat, după caz, să-și complete
ze sculele, să-și gospodărească 
mai bine timpul, și astfel, la gfîr- 
șitul lunii următoare am putut 
constata că și ei, la fel ca cei
lalți tineri, și-au sporit exigențele 

în concordanță cu imperativele 
acestui an hotărîtor al cincina
lului.

Pe de altă parte nu întîmplă- 
tor, chiar de la începutul anu
lui, am inițiat în cadrul larg a! 
întrecerii „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen" două 
concursuri profesionale i unul 
pentru desenatori tehnici, celă
lalt pentru modelorli-tumători. 
Spun că nu întimplător au fost 
organizate aceste concursuri în- 
trucft atunci cînd le-am con
ceput am avut în vedere că atît 
munca desenatorilor tehnici cit 
și a mol doriHd--turnători, ran
damentul lor influențează ne
mijlocit bunul mers al produc
ției din celelalte compartimen
te ale fabricației. Conrun ambe
lor c^m^tiții : criteriul timpu
lui. Cu alte cuvinte, în cele două 
luni dt a dura» urmărirea efec
tivi a întrecerii în faza de 
masă, flecare participant tre
buia nu numai să fie punctual, 
să nu absenteze nemotivat, dar, 
și mai ales. în intervalul celor 
480 de minute să execute repe

se îngrijesc de procurarea ma
terialelor necesare și a pieselor 
care trebuiesc schimbate. Ute
ciștii de la multe instalații exe
cută anticipat și o serie de re
parații. în special la utilajele di
namice. Pentru perioada de re
vizie vor rărnîne doar lucrările 
de bază, care nu se pot efectua 
fără oprirea instalațiilor.

Contribuția tinerilor este și mai 
mare în perioada efectivă a 
reviziilor. Operatorii lucrează a
cum cot la cot cu lăcătușii me
canici la verificarea instalațiilor, 
ajută și ei la remedierea defec
țiunilor constatate. Uteciștii de 
la oxid de etilenL de exemplu, 
au reușit să scoată catalizatorul 
dintr-un reactor în numai două 

față de întreținerea și încărcarea 
mașinii la care lucrează. Drept 
urmare indicele de utilizare al 
mașinilor a crescut în numai 
două luni cu peste 4 procente.

Eficienta inițiativei noastre va 
crește în continuare deoarece nu 
ne mulțumim cu rezultatele a
cumulate, căutăm noi posibilități 
de mărire a contribuției tinerilor 
la realizarea sarcinilor maximale 
de plan, intervenim de fiecare 
dată cînd descoperim o modali
tate neglijată, sau neobservată 
pînă acum de creștere a produc
tivității muncii. Propunerile cele 
mai valoroase vin de regulă din 
partea tinerilor din secții, nu de 
la comitetul U.T.C. Se căuta o 
soluție de reducere a duratei re
parațiilor efectuate de secția în
treținere și S.D.V.-uri. Secre
tarul U.T.C. de acolo, Petre 
Oprea, un foarte bun sculer 
universal, a arătat secretarului de 
partid și maiștrilor că timpul de 

rele cu „viteza" impusă de 
atingerea valorilor despre care 
vorbeam la începutul acestor 
rînduri, valori detaliate la ni
velul fiecărui sector. Că dintre 
zeci de uteciști locurile unu, 
doi și trei au fost ocupate de 
Tatu Doina, Florica Ghiță și Va
sile Ion—la desenatori tehnici, și 
Ion Vișan. Dan Cîmpeanu, Dră- 
gulin Răducanu — la modelori- 
tumători — nu mi se pare a fi 
cîștigul cel mai important al 
acestei competiții. Lucrul esen
țial, după mine, este că toți 
concurenții au căutat și reușit 
să atingă haremuri superioare 
celor normale. Sînt deci cîteva 
din modalitățile prin care orga
nizația U.T.C. a intervenit pen
tru ca cele 480 de minute să fie 
fructificate cît mai aproape de 
cota maximă. Voi mai adăuga, 
tot în cadrul acestui capi
tol. că fiecare membru al co
mitetului U.T.C. are obligația de 
a conlucra cu șefii de sectoare 
la asigurarea unei aprovizionări 
ritmice a locurilor de muncă — 
evitînd astfel „timpii morți", că 
în perioada ianuarie-martie 

zile șl jumătate în loc de 4 cît 
era prevăzut pentru această ope
rație. Cu ace^t prilej Matei An- 
ghel, secretarul U.T.C. de acolo 
s-a dovedit un foarte bun orga
nizator, tinerii au reușit să-și 
depășească din primele zile pro
priile angajamente. Echipele de 
uteciști formate acum pentru în
cărcarea reactoarelor cu cataliza
tor proaspăt s-au angajat și ele 
să depășească ritmul obișnuit de 
lucru. Ei știu că o zi cîștigată 
înseamnă o producție suplimen
tară în valoare de 200 000 lei.

Tot datorită ajutorului tinerilor 
a fost posibilă și reducerea cu 
2,5 zile a reviziei la instalația de 
dimetiiterrftJat în timpul cîș- 
tigat pe această cale s-a obținut 

staționare al mașinilor în repara
ții poate fi mult redus prin dota
rea tuturor muncitorilor, inclusiv 
a celor mai noi, cu truse com
plete de scule. După trei zile 
cererea lui Petre Oprea era sa
tisfăcută. La sfîrșttul lunii februa
rie, atelierul întreținere raporta 
reducerea timpului de reparații 
al mașinilor cu 5 la sută față 
de cel planificat.

O inițiativă asemănătoare a 
apărut și la secția mecanic șef, 
unde peste 90 la sută din mun
citori sînt uteciști. Tinerii de aici 
s-au angajat să repare în fie
care lună cu cel puțin două ma
șini mai mult decît era planificat 
și să reducă cu patru zile și ju
mătate durata de stagnare în re
parații capitale a fiecărei mașini 
programate în acest an. In tim
pul suplimentar al mașinilor cîș- 
tigat astfel se va realiza în plus 
pînă la sfîrșitul anului o produc
ție în valoare de aproximativ 480 
mii lei.

Fiecara 

o gradina 
roditoare

Prin telegrame adresate 
Comitetului Cerrfral al partidului, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

loruiiorri satelor și orașelor raportează 

trecerea la îndeplinirea planului 
de dezvoltare a patrimoniului 

pomicol al fării ■■■

1973 aproaoe în fiecare secție 
cu sprijinul maiștrilor am orga
nizat demonstrații practice în 
care cei mai buni muncitori — 
la strungărie, de pildă, Constan
tin Luțescu — arată „pe viu" 
colegilor lor cum. prin ce pro
cedee tehnice pot cîștiga mi
nutele. în sfîrșit că datorită 
eforturilor de pregătire cum se 
cuvine a reparațiilor de către 
tinerii mecanici numai la pu
nerea la punct a borwerkului 
s-au economisit aproape 200 de 
ore — ore extrem de prețioase 
dacă ținem seama că utilajul 
este unicat în fluxul tehnologic.

Indiscutabil însă această tre
cere în revistă este departe de 
a fi completă, paleta acțiunilor 
care ar putea fi grupate sub ge
nericul „Să nu pierdem nici un 
minut din producție" fiind mult 
mai amplă, toate aceste acțiuni 
vizînd realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, mărind con
tribuția proprie a uzinei în 
efortul general de îndeplinire a 
cincinalului înainte de termen.

în plus o producție în valoare 
de aproape 2.5 milioane lei.

Dar perioada reviziilor gene
rale abia a început. Eficiența ini
țiativei noasfriă a uteciștilor se 
va vedea la sfîrșitul anului după 
încheierea reviziilor de toamnă. 
Oricum volumul producției su
plimentare obținut de Grupul in
dustrial de petrochimie Brazi 
prin reducerea duratei de revi
zie; a instalațiilor va depăși cred 
cifra de 15 milioane lei cît preve
dea angajamentul inițial. Cînd 
afirm acest lucru mă bazez pe 
cuvîntul celor peste 1 300 de ti
neri din organizațiile noastre 
U.T.C., pe rezultatele obținute 
de ei pînă acum care dovedesc 
că s-au obișnuit deja să-și onoreze 
cu importante depășiri promi
siunile. T “ _

In prezent în întreaga țară se desfășoară o amplă acțiune 
patriotică privind păstrarea, întreținerea și dezvoltarea patri
moniului pomicol la care participă sute de mii de cetățeni, 
tineri și virstnici, locuitori ai satelor și orașelor.

în numeroase telegrame adresate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, oiganizații de partid, cooperative agricole de
producție, cetățeni își exprimă hotărîrea lor de a con
tribui activ la sporirea fondului național pomicol. Astfel, In 
telegrama Comitetului orășenesc al P.C.R.—Cîmpulung Muscel, 
județul Argeș, se arată între altele : Locuitorii acestor melea
guri cu vechi și valoroase tradiții în cultura pomilor se anga
jează să realizeze în întregime planul de plantări prevăzut 
pentru 1973, concretizat prin sădirea a 48 000 pomi si 25 ha - 
coacăz negru și 1,5 milioane stoloni de căpșuni. In acest se )D 
în perioada 2—9 aprilie este organizată Săptămina sădirii 
pomilor, pentru executarea ln mod ritmic a tuturor lucrărilor 
prevăzute de complexul agrotehnic în livezi. De asemenea, pe 
o distanță de 10 km a drumului național ce leagă orașul 
Cîmpulang-Muscel cu municipiul Brașov vor fi plantați 2 000 
de nuci.

Animați de prețioasele indicații date de dumneavoastră per
sonal cu ocazia vizitei făcute în plantația pomicolă a C.A.P. 
din comuna noastră în iunie 1971 — se arată în telegrama 
adresată de adunarea generală a membrilor coo^ratori din co
muna Boteni — vă raportăm că recomandările date au fost 
materializate în cadrul patrimoniului pomicol al cooperativei. 
Deși condițiile climatice ale anului trecut au fost vitrege și, 
pentru pomicultură, cooperativa a îndeplinit planul de produc
ție livrind statului 1116 tone fructe, din care la export 40 de 
tone, realizînd venituri însemnate care au dus la întărirea 
economico-financLară a unității, la ridicarea nivelului de trai 
al membrilor cooperatori. Noi, cooperatorii din comuna Boteni, 
— se scrie în încheierea telegramei — ne angajăm să ne unim 
In continuare eforturile pentru executarea la timp și de cali
tate a tuturor lucrărilor agrotehnice, să facem totul ca unita
tea noastră să devină fruntașă pe județ și pe țară.

în telegrama Comitetului comunal de partid Godeni se arată : 
Comuniștii și ceilalți cetățeni ai comunei au trecut la realizarea 
de noi plantații in gospodăriile personale, mărind numărul po
milor existenți cu încă 7 000 în primăvară, și cu peste 8 000 (n 
toamnă. Ne angajăm față de Comitetul Central al partidului și 
față de dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom urmări realizarea de producții pomicole superioare atît 
din punct de vedere cantitativ, cit și calitativ pentru satisface
rea cerințelor de consum ale populației.

în telegrama adresată de adunarea populara a comunei Poe- 
narii de Argeș se exprimă hotărirea locuitorilor de a contribui 
cu toate forțee'la dezvoltarea patrimoniului pomicol al comu
nei. la realizarea unor recolte sporite de fructe. Vom acorda o 
atenție deosebită efectuării sistematice a lucrărilor solului în 
plantațiile pomicole, la completarea golurilor, la înlocuirea po
milor neroditori prin plantarea altora din specii si soiuri valo
roase corespunzătoare condițiilor climatice ale comunei noastre. 
In fiecare an vom organiza, între 1—7 aorilie, săditul si Ingri- 
jitul pomilor, acțiune Ia care vor fi mobilizați, alături de mem
brii cooperatori, pionierii si uteciștii. în acest an, în cadrul co
operativei vom planta 1 500 pomi, 500 nuci și 8 000 de vișini, iar 
în gospodăriile membrilor cooperatori peste 1 000 de pomi fruc
tiferi. (Agerpres)

La C.A.P. Limpeziș, județul Buzău, toate forțele sînl pe cîmp, pentru termmarea ara tunor.

(Urmare din pag. 1)

!n satele Lunca, Bălteni și 
Cotu-Ciorii toată lumea era la 
executarea canalelor pentru 
scurgerea apei. S-au adus mo- 
topompe. tractoare cu pompe 
mobile : s-a făcut totul ca în 
cel maj scurt timp casele și 
terenurile afectate să nu mai 
fie in pericol. S-au scos de sub 
apă 45 de hectare teren.

Cu aceeași promptitudine s-a 
acționat și din raza comunelor 
Ziduri, Bâlcescu. Cochirlenca, 
Puleștl, Boldu, Balta Albă, VII- 
cele. Gherghineasa și Largu. 
Printr-o muncă asiduă s-a putut 
reda circuitului agricol 80 la 
sută din această suprafață a
fectată. Cei o sută de uteciști, 
avînd în frunte pe Adriana Pos- 
tolache — secretara comitetului 
U.T.C din comună, au reușit să 
disloce 6 mii metri cubi pămint 
făcînd canale pentru scurgerea 
apei. Vecinii lor, cooperatorii 
din comuna Ziduri, nu au ră
mas mai prejos. Pentru cele 700 

de hectare inundate au fost lu
ate măsuri urgente de scurgere 
a apei. Numai uteciști din or
ganizația U.T.C. a SALA^ului 
din Ziduri au reușit intr-un 
timp scurt să execute un dig 
Înalt de doi metri intre halta 
de la Joița și comuna Ziduri 
Efectuînd acest dig uteciștii au 
salvat o mare suprafață de te
ren precum și unele case din 
vatra satului. De asemenea, 
aici s-au executat două cana
le ce au impus excavarea. Ia 
casma a 17 mii metri cubi pă- 
mînt Prin aceste canale s-a 
scurs apa de pe suprafața de 
200 hectare teren agricoL Bri
găzile de tineri conduse de 
Vintilă Radu. Pană Marin și 
Iordache Smaranda, Nicolae 
Olt»anu sînt prezente și acum 
în cîmp. uteciștii fiind botâriți 
să lucreze aici pînă cînd se va 
scurge apa de pe ultimul petec 
de părmnt

OVIDIU MARIAN

CONSTANTA

„Vom transforma 
Dobrogea 

intr-o livada
roditoare"

Propanînda-șî această deviză, 
organizația județeană U.T.C. 
Constanța a preluat in totali
tate sădirea a 130 000 pomi 
frBctiteri și 170 000 arbori și 
arbuști ornamentali, lucrare 
prevăzută in planul Consiliatai 
popular județean din acest an. 
Valoarea lucrării se ridică la 
peste 5 milioane lei.

Inceplnd cu prima zi a lunii 
aprilie s-a trecut la transpune
rea in viață a angajamentului : 
„Fiecare tinăr, indiferent de

local de muncă, va planta și în
griji anual eel puțin 20 de pomi 
fructiferi-. Comandamentul ju
dețean construit în scopul co
ordonării acestei ample acțiuni, 
format din reprezentanți ai Co
mitetului județean U.T.Q, Con
siliului pooutar județean. Ins
pectoratului școlar, Direcției 
agricole și Uniunii județene a 
C.A.P„ a stabilit cu exactitate, 
pentru fiecare localitate, numă
rul de pomi și arbuști ce tre
buie plantați, terenurile res
pective, precum și organizațiile 
U.T.C. care vor înfăptui lucră
rile necesare. Prima găptămină 
a lunii, dnd acțiunea va avea 
cea mai mare amploare a fost 
declarată „Săpiămina sădirii și 
îngrijirii pomilor-. La
Tuzla, azi. 4 aprilie, se deschide 
un șantier local al elevilor pen
tru plantarea cu pomi fructi
feri a unei suprafețe de 25 hec
tare. Noua livadă care va rodi 
peste dțiva ar.i, socrind marea 
grădină a Dobrogei. va avea ca 
autori elevi de la liceele teore
tice nr. 1. nr. 2, nr. 3. nr. 4, 
nr. 5, Liceul economic. Liceul e- 
rergetic. $coala profesională a 
Șantierului naval. Grupul șco
lar comercial, Școala profesio
nală QFJU, toate din Constan
ța. Liceul agricol Palas.

O noutate a acestei acțiuni 
este aceea câ tinerii vor plan
ta puieți nu numai in sectoarele 
organizate ci și lx sectorul gos
podăresc al populației sporind 
si mai mult cămara de roade 
a satelor dobrogene. „Vom 
•-rmsfarma Dobrogea noastră 
intr-o livadă roditoare* — iată 
dorința și hotărîrea cu care au 
pornit !n aceste zile la muncă 
peste 25 000 de tineri, majori
tatea membri ai organizațiilor 
U.T.C. din județul Constanța. 
Sintem convinși că și realiză
rile vor fi pe măsura entuzias
mului lor.

O. MILEA

ARGE.

Plantația elevilor
200 de elevi de la Liceul 

Domnești, județul Argeș, au 
pregătit 10 ha. de teren în lun
ca rîului Doamnei pentru o 
plantație intensivă de meri.

Zile de maximă încordare
I I v •• pe ogoarele țării '

Sub directa îndrumare a cadre
lor didactice și a conducerii 
C.A.P.-ului din lo^litste, elevii 
au săpa: fiecare de la 20 la 50 
de gropi, evidențiindu-se Petre 
Hianu, Ion Nieaț, Teodorescu 
Doina, Hiru Silvia, Toma Stoi
ca, etc. Această livadă va ră- 
mine in grija elevilor.

VASILE MARUTA

SUCEAVA

0 nouă 
„Dumbravă 
Minunată"

în județul Suceava, peste 
10 000 de tineri au participat la 
acțiuni de sădire a pomilor 
fructiferi și a arborilor orna
mentau. în renumitul bazin 
pomicol al Fălticenilor, în zona 
Rădășenilor și la fermele pomi
cole din Preutești și Vulturești, 
peste 2000 de tineri au efectuat 
lucrări de îngrijire și curățire 
a acestor întinse livert.

La Fălticeni, în „Dumbrava 
Minunată", uteciștii au desfă
șurat ultimele acțiuni de îngri
jire și sădire a arborilor orna
mentali în vederea deschiderii 
unei frumoase cabane pe care 
nici un cititor pasionat al lui 
Sadoveanu, nu o va putea ocolL 

Suprafața pe care s-au des
fășurat pînă în prezent acțiuni 
de muncă patriotică depășește 
300 ha.
ALEXANDRU AMARIUCAI

PRAHOVA

Acțiuni neîntre
rupte in livezi

Intr-o singură zi, în județul 
Prahova, peste 2000 de tineri 

au participat la diferite acțiuni 
de muncă patriotică. Au fost 
executate lucrări de întreținere 
a viei și livezilor in toate 
C.A.P.-urile din județ, pe o 
suprafață de 300 ha : au fost 
plantați peste 2 500 de pomi 
fructiferi, evidențiindu-se tine
rii din comunele Gherghița, 
Sîngeru, Măgurele etc ; s-au 
executat lucrări de întreținere 
a pășunilor pe o suprafață de 
700 ha, și s-au plantat 10 000 
salcîmi, 1 000 plopi, 300 pini și 
575 sălcU.

Acțiunea „Primăvara tinereții 
prahovene" continuă.

ANGHEL VALENTIN

La cooperativa agricolă de 
proiducție din Lipănești, ju
dețul Argeș, tinerii au plan
tat cu pomi fructiferi peste 

zece hectare.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

(Urmare din pag. I)

tori. Evoluția cartierului ilus
trează pregnant modul cum es
te materializată grija partidu
lui si statului nostru pentru 
creșterea bunăstării cej«or ce 
muncesc, perspectivele sale de 
dezvoltare reflectlnd atenția 
permanentă acordată creării u
nor condiții cit mai bune de 
viață pentru salariații marilor 
uzine de pe această platformă 
industrială a orașului. In acest 
sens, președintele Gaafar Mo
hammed Nimeiri este informat 
că arhitecții și constructorii o
rașului și-au revizuit planurile 
lor urbanistice In lumina re
centelor indicații ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Intțl- 
nirea pe care a avut-o nu de 
mult cu edilii Capitalei. Rețin 
atenția oaspeților preocupările 
actuale In direcția îmbunătăți
rii confortului, folosirii mai 
bune a terenurilor existente, 
creării de așezăminte soci al-
culturale, com plex e comerciale 
și de agrement in imediata a
propiere a locuințelor. Șeful 
statului sudanez apreciază in 
mod deosebit concepția arhitec
tonică a ca’rtteinilu.i, aspectul 
său modern. Realizările presti
gioase ale arhiteoțiQor si con
structorilor români oglindite 
sugestiv de panorama Întregu
lui cartier se bucură de atenția 
oaspeților, cu atât mai mult cu 
cit țara prietenă, antrenata In 
importante planuri de dezvol
tare, fste interesată să benefi
cieze de experiența românească 
In acest domeniu, In care ’ 
alistii noștri conlucrează 
cu succes cu colegii lor 
nezi.

In continuarea vizitei, __ 
străbătute alte artere ale car
tierului, de-a lungul cărora nu
meroși cetățeni fac o vie mani

festare de simpatie și de sti
mă conducătorilor celor două 
state.

Aceeași primire deosebit de 
călduroasă este rezervată oas
peților la uzinele „23 August", 
o veritabilă carte de vizită a 
industriei constructoare de ma
șini a țării noastre, a posibili
tăților de cooperare fructuoasă 
in diferite domenii de care dis
pune economia româneasca. La 
intrarea In Intreprindere, 
pcții sint IntImpifați de 
Avram, ministrul industriei 
strucțiilor de mașini grele.

ExprimIrd sentimentele 
lectivulul față de președintele 
Gaafar Mohammed Nimeiri,
oaspete de seamă al poporului 
nostru, bucuria de a se reir- 
tIlnl teu președintele Nicola— 
Ceaușescu care, In repetate rIn- 
duri a venit ln mijlocul mun
citorilor de aici, exammind im- 
preună cu ei importante mă
suri de dezvoltare a industriei 
constructoare de mașini, direc-

spccl- 
deja 

guda-
sIrt

oas- 
Ioan 
con-
W-

Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Buseina Nimeiri

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
soția președintelui Republicii 
Democratice Sudan, doamna 
Buseina Nimeiri, au vizitat, 
marți dimineața, expoziția Uniu
nii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, organizată in
tr-unui din pavilioanele Com
plexului expozițional din Piața 
ScInteii.

Aici, au venit In ÎntImpirare 
Florian Dănăladne, președintele 
UCECOM, Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor, Maria Groza, vice
președintă a Consiliului, alte 
persoane oficiale.

Grupuri de fete, In pitorești 
costume naționale, oferă oaspe- 
telor garoafe roșii.

Se parcurg, apoi, sălile expo
ziției, unde sInt reunite 17 000 
de exponate, care atestă talen
tul, măiestria și ingeniozitatea 
creatorilor lor. SInt admirate, 
pe rlnd, obiecte de artă popu
lară, de o deosebită varietate 
și frumusețe artistică, reprezen
tative pentru toate zonele et
nografice ale țării - covoare, 
broderii, țesături, vase de cera
mică, sculpturi In lemn, piese 
de artizanat lucrate In piele etc. 
Alte standuri cuprind articole 
de Imbrăcăminte pentru copii, 
femei și bărbați, mobilă, pro
duse de îrdăltâmirte și' maro-

torul general al uzinei. Alexan
dru Roșu, prezintă apoi, in fa
ța unor machete și a graficelor 
care vorbesc des^e istoricul 
Intreprirderll, profilul și sta
diul actual al producției, reali
zările acestui colectiv, puternic 
detașament al muncitorimii 
bucureștene, din riadul cărora 
a pornit chemarea realizării 
planului cincinal in patru ani 
și jumătate.

Oaspeții sIrt invitați apoi să 
viziteze unele din principalele 
sectoare ale uzinei. Se parcurg 
itinerarii ale procesului tehno
logic sugestive pentru Inaltul 
nivel al producției de motoare 
și locomotive Dies— hidraulice. 
O deosebită impresie produc— 
atelierul de montaj in «are se 
află motoare gata de expediție, 
laboratorul și bancurile de 
probă de concepție românească 
Inzestrate cu o ingenioasă a
paratură. La fabrica de locomo
tive se remarcă mașini-unelte 
de Iraltă precizie realizate in 
țara noastră, dispozitivele crea
te de specialiștii Intreprinderii. 
La capătul benzii de montaj se 
află gata pentru a 
drum mai multe 
Diesel hidraulice de 

porni la 
locomotive
1 250 CP ;

chinărie. realizate In cadrul 
c-oop-rUivelor m—șt—șugăl^tl.

Doamna Buseina Nimeiri 
examinează cu atenție ur—le 
exponate, se interesează de teh
nicile folosite In executarea lor, 
apreciind originalitatea și bo
găția folclorului românesc, pre
ocuparea existentă pentru valo
rificarea tezaurului artistic 
popular.

In incheiere, se asistă la o 
prezentare a portului național, 
precum si a unor confecții pen
tru femei, care se remarcă prin 
folosirea cu inventivitate a li
niei și broderiei costumului 
popular.

La plecare, soția președinte
lui Republicii Democratice Su
dan semnează Ir cartea de 
onoare a expoziției.

In continuare tovarășa Elena 
Ceausescu, și doamna Buseina 
Nimeiri, Irsoțit— de tovarășele 
Suzara Gâdea și Maria Groza, 
au vizitat Palatul pionierilor 
din Capitală, unde sute de copii 
le fac o entuziastă primire, In- 
donjurirdu-le cu multă dragos
te, dăruirdu-l— flori.

In numele purtătorilor crava
telor roșii, Virgiliu Radulian. 
președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
a exprimat bucuria de a primi 
vizita Inaltelor oaspete In acest 
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atestă grija deosebită de a răs
punde cerințelor muncitorilor.

La plecare, luIndu-și rămas 
bun de la colectivul u^nei „23 
August", președintele „ Gaafăr 
Mohammed Nimeiri adresează 
calde felicitări, consemaind In 

lăcaș pionieresc, palatul consti
tuind o expresie vie a grijii și 
s-licitudiril cu care statul ro- 
mâr Inco^joară tlnăra gra—ra- 
țic. Tovarășul Vj^gglBl R.dulian. 
a rugat pe doamna Buseina 
Nimeiri. sâ transmită, la In- 
toarcerea Ir patrie, ccopiil* su
danezi un căldur-os salut din 
partea pionierilor și ș^^arilor 
României socialiste.

La Inceput, se poposește In 
sălile expoziției „Expedițiile cu
tezătorii", care oferă o imagine 
sugestivă a activității desfășu
rate. In lunile de vacanță, de 
micii cercetători, in diverse re
giuni ale o țării. Căpitani și 
membri ai' echipajelor de „cu
tezători" Împărtășesc din mun
ca lor de investigație științifică.

Doamna Buseina Nimeiri as
cultă cu atenție explicațiile care 
se dau. apreciază activitățile 
inițiate In cadrul Palatului pio
nierilor, după care semnează In 
cartea de impresii.

De asemenea, sInt vizitate cI- 
teva standuri ale expoziției 
„Minitebnicus".

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
soția președintelui Republicii 
Democratice Sudan iau parte, 
apoi, la un spectacol dat In 
onoarea lor de formațiile Pala
tului pionierilor.
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la s^ra unei machete 
prezentată -aspețilur
fabricii. Arhitecții sub 
acest prilej *
această 
locui 
vasta 
de locu 
clinici, 
și agrement, 
tografe, car 
zent, propurindu-și sa 
tiveze profilul modern 
tierului potrivit unor 
urbanistice Imbur.ătățite
urma indicațiilor șefului statu
lui român.

Însoțiți de ministrul industriei 
ușoare, Ion Crăciun, oaspeții vi
zitează apoi fabrica. Hala prin
cipală are o construcție puțin 

^obișnuită, fără ferestre — potri
vit unor cerințe ale procesului 
tehnologic — care, Impr—ună cu 
diferite instalații speciale, asi
gură o perfectă omogenizare a 
luminii, temperaturii și umidi
tății mediului ambiant.

Directorul fabricii, mg. Bc- 
none Coman, informează pe 
oaspeți asupra organizării pro
ducției, preocupărilor actual— și 
de viitor ale acestei noi și mo
derne unități industriale, crea
ție integrală a specialiștilor 
români Aici se realizează anual 
6—7 milioane de tricotaje. 
Oaspeții sIrt informați asupra 
perspectivelor unității, a cărei 
suprafață de producție se află 
In curs de extindere.

In hala de producție. unde 
sint concentrate sute de mașini, 
In general de fabricație ro-’- 
nească. numeroase muncitoare 
Intr—rup pentru cIteva clipe 
supravegherea acestor irs'alațll
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SPECTACOL DE GALA
Președiatele Nicoae Cee^^u

șl țedtrtt■ie Gaafar Mo a-
m—d' Nim— rl. tovarășa Eler.a

Ce doamna Bu—ira
Ni.meir i au a.sl^t, marți, sea-
ra.. la Op—r a Rom-âră, la ur
•p ol tall oferit da Cern
sil 7ult—r|ii si Educați—i So-
cla In oroarea șefului sta-

La ^^ecta^ »u asista*., de a- 
semen»e*. Ilie Verdeț, Ma^ 
M*t—s-u. Maxim B-ergnianu, 
Gheorghe Cioară. Florian Dâ- 
nÂla-h—1 Dumitru Popesc^ 
Gnelorgh— S—ica, Ștefan Voitec, 
Con-^artin Bâbăiău, Petre Bia- 
j*vidi, Mihai Dalea. Aurel Duca, 
Ion Ioniță. Ion Pățan, Ștefan 
Andrei. Constantin StăteM-u, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Madovesdu, ministrul a- 
fa»*rilor externe. Impreună cu 
soțiile, membri ai Coiwliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești și alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Mansour Kha
lid, ministrul afacerilor externe 
al Sudanului, Ibrahim Moncim 
Mansour, ministrul economiei 
raționaie, Izz El Dien El 
Sayed, membru al Birou
lui Politic al Uniunii Socia
liste Sudaneze, Aby Bakr 
Osman Mohamed Jalih, secretar 
general la Președinția Republi
cii, Bona Malwal, adjunct al mi
nistrului informațiilor și cultu
rii, Gamal Mohamed Ahmed, 
ambasador In M.A.E., general de 
brigadă Omar Mohammed El 
Tayeb, Gindeel Ibrahim Gin- 
deel, adjunct al secretarului ge
neral pentru problemele cabi
netului, și delclal*e persoane o
ficiale care-1 Insoțesc pe preșe
dintele Republicii Democratice

automate pentru a
-dildurâ

ie.

<r 
*»opaț:>*r.

AU «ațrtJ'

,ru

_ 4-
marți. ior Pățar, vieepr-șcd 
ai Cuinului de Miniștri, ft* 
nistru! com—-țului exterior, a
p-iml- pe Ibrjhim Morcim Ma-- 
soer, ministrul economiei națio
nale al Republicii Democratice 
Sudan.

Cu ■acest prilej au fost dis
cutate noi măsuri pentru dez
voltarea In ccniiruare a schim
burilor comereiale și a cooperă
rii economice și tehnice dintre 
cele doua țări

La primire au participat Bu
jor AImășan, ministrul minelor, 
petrolului si geologiei. Vaslle 
Pur.gan. consilier al președinte
lui Consiliului de Stat precum 
și persoane oficiale sudaneza

Mr «Lic—rlior
G—oi . * ‘ —s—u, a avut Ir
aceeași ii i IrAr—vede re cu omo
logul său sudanez.
Kh.al-±

Cei doi miniștri de 
s-aa Irt-ețlrut asupra 
pec.c ale dezvoltării 
bilaterale,

res cama

Mansour

externe 
unor as- 
relațiilor 
a uar-prccum ș l 

internaționale de inte-
(Agerpres)

Sudan ir «irita pe care o Irtr—- 
prind— in țara noastră.

Au asis’at șefi de misiuni a- 
credila^ la București, alți mem- 
ftl oî Corpului Diplomatic.

Aror.țxa ir loja oficială a pre- 
vdi ;i <•- Nicolae Ceaușescu, 
Gf Mohammed Nimeiri. a 
tovarășei Elena Ceaușescu și a 
doamnă Buseina Nimeiri a fos 
IrtImpirată de asistență cu pu
ternice aplauze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In deschiderea spectacolului, 
au fost prezentate selecțiuni 
din m>u»ica cultă și populară 
românească, cIntece patriotice 
care exprimă bucuria de a trăi 
zilele marilor Innoiri ale Româ
niei Socialiste, hotărIrea de a 
spori, prin muncă, bogățiile și 
frumusețile țării. Au urmat mo
mente coregrafice sugestive, 
suite de dansuri populare din 
diferite zone etnografice, care 
au reliefat originalitatea și stră
lucirea creației noastre folclo
rice.

In semn de omagiu, au fost 
interpretate melodii din folclo
rul sudanez, cu vechi și valo
roase tradiții.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes, artiștii fiind Ir- 
delung aplaudați.

Interpreților le-au fost oferite 
flori din partea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed Nimeiri.

La reușita spectacolului și-au 
dat concursul Corul Filarmoni
cii „George Er—-seu", orchestra, 
ansamblul de balet și corul Ope
rei Române, ansamblurile „Cio- 
cIrlia". „Rapsodia română" și 
Uniunii Tineretului Comunist, 
precum și numeroși artiști de 
frunte ai scenelor bucureștene

INTERVIUL 
acordat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU
unui gri

(Urmare din pag. I) 

ființarea concomitentă a blocu
rilor militare, a N.A.T.O. și a 
Tratatului de la Varșovia. In 
situația internațională de astăzi, 
cInd asistăm lă o accentuare a 
cursului spre destindere, apre
ciez că trebuie să depunem In 
continuare eforturi și să ajun
gem In perspectivă la lichi
darea blocurilor militare, care 
nu-și mai pot avea locul Intr-o 
so^c«etate bazată pe egalitate, pe 
respect și pe o colaborare 
multilaterală — edoromldă, teh
nică, științifidă,

ÎNTREBARE: Pretinde Ro
mânia statutul de participant cu 
drepturi depline la Conferința 
M.B.F.R. de la Viena ? Conside
ră România că M.B.F.R. în Eu
ropa centrală este în conformi
tate cu cerințele destinderii în 
întreaga Europă ?

RĂSPUNS: România . consi
deră că toate statele — deci si 
ea — au dreptul să participe lâ 
aceste lucrări, cu drepturi de
pline, de a-și putea expune pă
rerile asupra tuturor proble- 

| melor In discuție. In ce priveș- 
I te semnarea documentelor sau 

a acor^iîi-ilnr la care se va
ajunge la Viena. România nu 

I n'reținde' să fie parte la acestea. 
j d“ci ridi la semnare, deoarece 
| ele nu privesc decIt statele d’- 

re<t in.tere’sate. Aceasta cu a*It
• J mai mult cu cit poziția d° 

I principiu a României este că 
| trebuie să se ajungă la retra- 
1 gerea defTinitivă a trupelor străi- 
| ne din Europa si de ne teritoriile 
I altor state. Desigur, aoreciem 
I că și masurile parțiale sint uti

le. ca o etaDă in realizarea o
I biecti-velor finale In a_est sens. 
I coisiderăm a ar fi un lucru 
I bun dacă j se va ajunge. — la 
I x ie^-? — la acorduri cu privire 
I la red”ce*ea tr^ipelor, ca un pas 
• In direcțiu l^toioării lor. Aeea.- 
I ar contribui la jorocesul de 
I destindere in Eurooa. la crearea 
I unor relații mai bune.

ÎN TREBARE: Care este pă- 
1 rer^a dumneavoastră, domnule
j președinte, despre divergențele
I emitente intre țările socialiste ți 

despre pe^ec^^-ele relațiilor
I dintre aceste țări ?

RASPl NS : Desigur, nu este 
I un secret pentru nimeni că 
I există dc-este divergențe, că sini 

deosebiri in aprecierea unor 
c^erimerte sau unor probleme 
ale vieții interrationâle aie dor- 
temporaneității. Noi cor>ide^am 
insă, că acestea sint vremelnice, 
că interesele atit ale popoare
lor țârilor socialiste cft și ale 
dezvoltării vieții internaționale,' 
ale colaborării internaționale și 
progresului social cer ca aceste 
divergențe și deosebiri de pă
reri să fie depășite, să se ajun
gă la relații de strInsă colabo
rare intre țările socialiste. A- 
prediem că există reale posibt- 

|ll*a!l in această privință și se 
va ajunge la aceasta. S-ar ' pu
tea spune că in procesul per
fecționării relațiilor dintre ță
rile socialiste are lcc cie fapt 
afirmarea unor principii noi ln 
viața irtcrnațicrală. Este de în
țeles , Aă aceste principii ale 
relațiilor noi trebuie să pOr- 
re■scă de la deplina .egalita*e- 
in drepturi, respectul reciproc 
al ird?pcrdtrței și suveranită
ții, neamestecul In treburile in
terne, dar. totodată, și de la ne- 
^^sit^te# lr:-aju*OFărli și con- 
lu^ăfii ^U^t ru ^rvgresul eco- 
nomldo-«oclal al I•edărei țâri in 
parte.

ÎNTREBARE : Care sint, după 
1 pir^^ea dumneavoastră, perspec
, ttvel^ dezvoltării colaborării ți 
I rprij/inuluî dintr? țările socialir- 
I te, a^t in condițiile C'-n^itruirii 
I noulu- sistem social, cit ț: in ca
; zul In care un shet socialii sau 
allul ar fi supus unei agresiuni 
din partea a^or- puteri.

RASPl NS : In c— privește 
e-dU^tarea soc^is-uIuI Intr-o
țară sau a ta, aceasta este <» 
p.rvu^m care Inier—ueKza ne- 
miji^t forțele p-•lltlde. clasa

? mun»di*oare1 poporul respectiv — 
și ca nu se poate soluționa dc- 
cIt d— forțele ir*c^re din țara 
respectivă. Desigur. In spiritul 
solidarității lrterratiorale. carc 
a caracterizat Intotdeauna 
partidele —unditoreș*l șl socia
liste — și tocmai astăzi vom 
sărbători 8O dc ani de la for
marea partidului muncitoresc 
din România — partidele revo
luționar— trebuie să-și acorde 
ajutor și sprijin politic, moral 
și de altă natură, fără a in
terveni Insă In treburile altor 
partide sau state.

Fără Indoială că dacă o țară 
socialistă va fi atacată, așa cum 
s-a IntImplat. de exemplu, cu 
Vietnamul, țările socialiste — 
ca și alte popoare si forțe pro
gresiste — au obligația de a 
ajuta, ii conformitate cu cere
rile și cu dorința țării respec
tive. Așa au procedat toate ță
rile socialiste și multe alte 
stat— șl forțe progresiste, inclu
siv din Stat—le Unite, car— au 
acordat sprijin Republicii De
mocrat— Vi—tnam Ir lupta sa.

ÎNTREBARE : Ce importanță 
acordați rolului conducătbrului 
in politica internă și internațio
nală, valorii diplomației perso
nale ?

RĂSPUNS : In l—gătură cu 
rolul conducătorilor de stat sau

ip de ziariști
politici Ir viața irterră și ex
ternă, tr—bui— să m—rțior—z că, 
după părer—a m—a, oric— acti
vitate internațională — mal cu 
scamă Ir condițiile dc astăzi — 
se poate d—sfășura cu succes nu
mai In măsura In car— mas—l— 
popular—, popoar—l—, vor fi ac
tiv—, Ișl vor spurc cu putere 
cuvIntul. Ir ac—st s—rs, consi
der că, In —poca actuală, con
știința politică a popoarelor a 
crescut mult. Ca să fiu cIt mai 
bire Irț—les, dor—sc să mențio
nez că, după păr—rea m—a, Ir- 
făptuir—a poll*ldil de destirder— 
și pac— nu poat— fi- decIț rodul 
ad*ivltățil unit— șl ferme a po
poarelor. Ac—asta ru Ins—amră 
a rcga rolul pe care Il pot av—a 
șl Il au conducătorii statelor șl 
C^nr^’Jt^c^liorli politici In reali
zarea de transformări revoluțio
nar— p— plan rațional sau Ir 
dezvoltar—a colaborării și Irtă- 
rir—a păcii In lum—. Dar nici ur 
conducător d— stat sau condu
cător politic nu va put—a reali
za nimic dacă ru sc bucură de 
sprijinul poporului său, dacă ru 
asigură ca activitatea sa să fie 
urmată si cbrtiruată de popor.

De altf—l, s-ar putea «pure 
că un conducător de stat sau 
ur conducător politic poate 
r—alment— să aibă un anumit 
rol In viața rațională sau ir- 
terrațiorală numai Ir măsura 
Ir carc el țire s—ama d— nă
zuințele poporului său, de nă- 
zulrț—l— popoar—lor spre o po
litică de d—zvohare cconomico- 
speială. - de independență, spr— 
o pelltldă de colaborare și pacc.

ÎNTREBARE : Pînă acum, în 
România au fost înfăptuite prin
cipiile fundamentale ale. con- 
str^/rței socialițte. Cind credeți 
că partidul ți guvernul dumnea
voastră vor fi gata «4 înceapă 
construirea comunismului ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Ir 
România au fos Irfăptuite 
principiile fundamentale ale 
dons*^uctlei socialist— : țoal— 
mljleadclc dc producție au 
trecut in mIinlle poporu
lui, am asigurat puterea po
litică a clasei murcltoar—, a 
Irtr—gulul popor, Irfăptulm re
partiția pe baza principiilor 
eticii șl echității socialist—. Dar 
acestea au pus de abia baz—le 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate In Româ
nia. Dc ac—ea. Congresul al 
X-lea al partidului și Conferin
ța Națională au trasat drept o- 
biedtiv. p—rtru următorii 10—15 
ani, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltat— 
care să asigure afirmarea din 
plin, pc plan rațional, pentru 
toți cetățenii țârii, a principii
lor socialiste. *

Tn ce prlv—ște tr—c—r—a la 
construirea comunismului Ir 
Romârla, —a nu va d—pirde atIt 
de hotărIrea oartidulul șl gu
vernului român, cIt de crearea 
condițiilor eceremlde, social— 
pentru aceasta. Dc altf—l, Irtrc 
socialism- și demurism nu există 
o graniță-

Trecerea de la socialism spre 
comunism este — aș put—a spu
ne — ur proces ratura:, pre
supun— o irtegrar— ir—ptatâ, a
firmarea șl Irfăptulrea uror 
principii comuniste, dlntrc care 
ur—l— se vor afirma chiar ir 
următoarea —tacă, a cclor 10— 
15 ari, despr— 'care am vorbit- 
Vreau Insă să fiu blrc Ințeles 
că, fără o puternică industrie, 
dezvoltată pe baza celei mal 
ir.aite tehnici șl ștlirț— dertem- 
porar—. fără o agricultură pu
ternică, moderni, fără rldlcar—a 
științei și culturii, ca bază pcr- 
tru construirea roii societăți, 
ru se poate vorbi rlci dc vic
toria socialismului și, cu atIt 
mai mult nu sc poate vorbi de 
tr—c—rea la făurirea so•di—tățll 
• emurist—. Tetedatâ, tr—bule să 
menționez că Ir această direc
ție avem Ir vedere șl dezvol
tarea largă a democrației, crea
rea , cadrului adecvat pentru 
participar—a activă a maselor 
populare Ia conducerea $—1—- 
tății. Pornim de la faptul că 
socialismul șl comunismul pre
supun făurirea de către poporul 
Insuși șl a destirclor sale, con
ducerea de cătr— popor a Irtre- 
gli vreți ecoromico-seclale,

D-r toate acestea se pou*— 
spun— că de abia după urmă
torii 10—15 ari vom putea pune 
la ordinea zilei problemele edi
ficării sau realizării din plin 
a uror ccrirțe al— societății 
cemuriste, car— va fl. desi
gur. o etapă șl aceasta isto
ricește Ind—lungată. Spcr Insă 
să r— IrtIlrim Ir acci ari șl 
să .discutăm Impreură cum se 
aplică aceste principii.

ÎN TREBARE : Karl Marx a 
subliniat adesea necesitatea creă
ri „omului nou", care să acțio
neze în întregime pentru colecti
vitate și nu pentru propriile in
terese. Ce credeți în prezent, 
după mai mult de 25 de ani de 
socialism, despre posibilitățile 
creării efective a acestui „om 
nou' ?

RĂSPUNS : Irtr-ad—văr. Karl 
Marx s-a preocupat mult dc 
r—cesitat—a făuririi „omului 
rou", d—barasat d— toat— tar—l — 
•sod)—tățll burghez—. Est— dc Ir- 
ț—l—s că făurirea unei orIrduiri 
sedlal— pr—supune și transfor
mări In conștiința omului In 
fejul d— a judeca, In raportu
rile juridice, In raporturile so- 
diale. Pr—supure deci, făurir—a 
urul om cu un rou orizont de 
Ințel—ger— a relațiilor s-ial—, a

olandezi
relațiilor juridice, a f—rom—- 
r—lor general— "ale d—zvoltării 
omerlrii, ur om care să Ințe- 
l—agă că trebui— să fie partici
pant activ la făurirea tuturor 
bunurilor material— șl spiritua
le, că, preedupIrdu-se de inte
resele sal—, nu trebui— să uit— 
nici ur mom—nt .— șl dItcedată 
chiar să pură pc prim plan — 
int—r—s—l— coledtlvitățll, . intere- 
s—l— g—neralc al— dezvoltării so- 
dl—tății. Aș put—a afirma că In 
România s-au obținut un—le re
zultate In aceaslă dir—cți—. Ple
nara Comitetului Central dir 
noiembrie 1971 și-a propus ca 
țcl tocmai intensificarea acestei 
activități dc educați—, de- for
mare a noului om, de afirmare 
In viață a principiilor —tlcii șl 
ednltățil socialist— șl comu
nist—.

ÎNTREBARE : România în
cearcă să atingă cît mai repede 
posibil nivelul statelor industria
lizate. Vă rugăm, domnule pre
ședinte. să vă referiți la perspec
tivele pe care le deschide țării 
și poporului această politică de 
industrializare sus^nută.

RĂSPUNS - Intr-adevăr, ne
am propus să lichidăm Ir ur
mătorii 10—15 ani rămlr—rea Ir 
urmă din purct dc veder— cco- 
romic a Romârl—i, să ajungem 
la nivelul țârilor dezvoltat—. 
D—sigur, aceasta cer— eforturi. 
Voi menționa ir această pri
vință faptul că anual alocăm 
Ir scopul d—zvoltăril circa 30— 
32 la sută dir venitul național. 
Dar. dacă nu vom fac— acest 
lucru, nu vom put—a vorbi nici 
de societatea socialistă multila
teral dezvoltată, ricl de tre
cerea la comunism.

Doresc Irsă să mențior—z că 
acordăm o mare aterți— ridică
rii nivelului d— trai al popu
lației. Ir acest dlrclral venitu
rile r—al— aie salariaților ur
mează să crească cu 20—24 la 
sută, ceea cc, practic, repre
zintă ur ritm .•.ice ru se^intil- 
rește astăzi In multe țări dir 
lum—. Ir accștl cinci ari urmea
ză să irtr— In industrie și In 
alte domenii d— activitat— p—st— 
1 200 000 de oameni. Nc propu
nem, d— altf—l, ca pIră ir 1990 
să ajungem la o populați— ocu
pată In agricultură In jurul a 
12—15 la sută, față de circa 50 
la sută cit repr—zerta In 1970.

D—zvoltăm larg construcția de 
locuirț—, dc spitale, școli sl 
alt— aș—zămirte social-cultural—. 
Dccl, tocmai proc—sul de in
dustrializare șl de d—2voltar— a 
agriculturii cr—ează șl baza ma
terială pentru intensificarea 
cerstructillor de locuinț— șl de 
alte obiective social—, p—rtru 
creșt—r—a veniturilor oamenilor 
murcii. Fără aceasta nu am pu
t—a realiza programul de creș
tere a v—rlturllor. Ca atar—, 
eforturile pe carc România și 
poporul român lc fac p—rtru 
dezvoltarea irdustri—i, a agri
culturii, științ—l șl culturii sInt 
strIns legate — șl condiționează 
— ridicarea bunăstării, a gra
dului g—reral de civilizație al 
poporului. Exp—rlerța României 
șl a altor țări Ir curs dc dez
voltare d—morstrează că, dacă 
ru se fac —forturi pentru dez
voltarea eceromlel, statele res
pective rămlr Ir urmă șl deci
și niv—lul d— viață al poporului 
cortiruă să se Inrăutățească? 
Cred că vă sInt bire dunesdut— 
preocupările actual— l—gat— £oc- 
mal de mărirea decalajului dT^n-- 
tr— țărll— dezvoltata șl țările In 
curs de dezvoltare, de ' înrău
tățirea condițiilor de .Hață algt 
popoarelor din zon—!——rămase 
Ir urmă. Desigur, dacă ar- 
țiora și pc plan mondial prlhr' 
clpllle eticii și ednltățli socia
list—, aturcl ar trebui să -se 
facă o mal bună rcpartlțl— 
a v—niturilor șl pc scară ir- 
t—rrațierală șl, d—cl, țările dez
voltate ar trebui să â- 
cord— un sprijin .ccva mal marc 
țărilor In curs dg dezvoltare 
p—ntru a le ridica mal. rapid 
nivelul dc dezvoltare. Dârr d;r 
păcate. Incă ru acționează a
cest— principii pe plan int—rra- 
tleral. Ir cc r— privește, rol 
vom depun— —forturi pentru a 
asigura propria roasrră dezvol
tare. Vom Irtărl colaborar—a cu 
țăril— socialiste, cu cele In 
curs dc dezvoltare cIt si 
cu c—lelalte stat—, inclusiv 
cu țărll— dezvoltate, d—oar—c— 
considerăm că numai pe această 
cale putem asigura poporului 
nostru ur loc demn ir lum— șl 
o viață civilizată.

ÎNTREBARE : Cu ce se ocu
pă în timpul liber o persoană 
care lucrează a-ti-t de mult ca 
dumneavoastră ?

RĂSPUNS - Pentru a vorbi 
cu ce s— ocupă In timpul liber 
o p—rsoană car— lucrează mult, 
tr—bulc mal IrtIi ca această 
persoană să aibă Irtr-adevăr a- 
slgurat timpul lib—r. Desigur, 
Ir societate sIrt mult— preocu
pări n—c—sare, — preocupări d— 
famili—, de studiu, de vizionar— 
a dif—rite film— sau picse de 
t—atru — anumite adtivități re
creativ— general—, cum sIrt 
sportul șl vInătoar—a. precum 
șl alt—le ce se pot face aturcl 
cInd —xistă timp lib—r. Dacă aș 
avea suficient timp lib—r m-ar 
irt—resa toat— ac—st— domenii 
— șl, cIt—odată, Irc—rc să gă
sesc acest timp).

Ir Inch—ier— aș dori ca, prir 
int—rm—diul ziar—lor dumnea
voastră, să transmiteți poporu
lui olard—z cel— mai bun— urări 
de viață fericită, prosperitate șl 
pace.
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ȘCOALA POLITICA U.T.C. -
0 NOUĂ FORMULĂ DE PREGĂTIRE 
METODICĂ $1 POLITICO-IDEOLOGICĂ 

A ACTIVULUI ORGANIZAȚIEI

I
 Intre formele și metodele recomandate de C.C. dețe. Tot mai mulți doresc insă să afle despre 

al U.T.C. in anul 1972 pentru organizarea acti- felul cum sint organizate, despre structura tema- 
vității politico-ideologice se numără și Școala ticii și modul practic de funcționare, lată de ce 
politică U.T.C. Nouă, această formă nu cunoaște in numărul de azi al ziarului ne propunem o 
încă o extindere prea mare. Pînă in prezent prezentare a școlilor politice U.T.C. din Dîmbo- 
asemenea școli au luat ființă doar în cîteva ju- vița și Brașov.

EXPERIMENT 
DE 7 Șl DE 3 LUNI

în județul Dîmbovița prima 
școală politică . U.T.C. a luat 
ființă In luna noiembrie 1972, la 
Tirgoviște. Scopul a fost înar
marea cadrelor conducătoare 
U.T.C., a membrilor activului și 
a altor tineri cu metodologia 
muncii de conducere a organiza
țiilor U.T.C. și ridicarea nivelu
lui lor de cunoștințe politice, 
ideologice, științifice și cultu
rale Comitetul județean a 
luat această hotărîre pornind 
și de la ideea că mare parte din 
activul obștesc nu are suficientă 
experiență în munca organi
zațiilor U.T.C., că nu dispu
ne de toate cunoștințele ne
cesare coordonării activității 
tinerilor. Așa se și face că 
cea mai mare parte din te
matica cursurilor acestei școli 
este rezervată înarmării cursan- 
ților cu principiile și metodolo
gia cunoașterii, organizării și 
conducerii științifice a organiza
țiilor U.T.C. concomitent cu asi
gurarea unei temeinice pregă
tirii politico-ldeologice în di
recția aprofundării problemelor 
practice și teoretice ale politicii 
curente a partidului și statului 
nostru pe plan intern și inter
național. Cursurile sânt structu
rate pe patru catedre : Construc
ție U.T.C., Probleme de politică 
economică. Probleme curente 
ale politicii de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și Relații. politice con
temporane internaționale. Prin
cipalele teme cuprinse în fie
care curs au fost stabilite prin- 
tr-o largă consultare a activului 
U.T.C. Cursanții : 82 de tineri, 
secretari de comitete și organi
zații, membri ai birourilor, ute- 
ciști fără munci de răspundere 
în cadrul organizațiilor.

Școala, a pornit inițial cu un 
program săptămînal de 2—3 ore 
eșalonat pe o perioadă ce 
se va extinde pînă la în
ceputul lunii iunie 1973. dar 
în ianuarie se ajunge la con
cluzia că atingerea scopului pro
pus e posibilă și printr-un pro
gram, tot de 2—3 ore, dar bilu
nar. Afectînd școlii același in
terval, Comitetul Municipal 
U.T.C. nu a făcut altceva decît 
să restructureze tematica în sen
sul că unele teme au fost mai 
restrinse sau trecute de la o ca
tedră la alta îmbinînd astfel mai 
bine unele expuneri teoretice cu 
dezbaterile de caz. Și astfel în 
loc de 65 de ore stabilite inițial, 
au rămas 41. catedrei Construc
ția U.T.C. revenindu-1 în conti
nuare cea mai mare parte din 
timp — ceva mai mult de o 
treime.

Care este tematica, ce se a- 
bordează în general și în ce fel? 
In cadrul catedrei ..Construcție 
U.T.C." un accent s-a pus 
pe expuneri și întîlniri cu 
activiști de partid, de stat și. 
U.T.C. pe teme ca i „Conduce
rea de către partid a U.T.C.“, 
„Rolul și statutul social al 
U.T.C. în sistemul democrației 
noastre socialiste". „Statutul — 
cadru program al organizării și 
activității U.T.C?* etc. Un loc 
important îl ocupă dezbate
rile metodice, seminariile și 
mesele rotunde pe teme ce 
vizează direct munca și activi
tatea organizațiilor U.T.C. „Atri
buțiile și rolul organelor condu
cătoare U.T.C.", „Principiile 
muncii și conducerii colective", 
„Adunarea generală U.T.C. — 
școală a educației comuniste**, 
se numără printre temele ce au 
suscitat cel mai mare interes, ce 
au generat cele mai largi discu
ții între cursanți, unele dintre 
acestea fiind reluate cu prilejul 
altor dezbateri pentru ceea ce 
demonstrează că nimic din ce se 
învață aici nu e rupt de reali
tate, că viața internă de orga
nizație este un tot ce nu se 
poate desprinde pe felii în mun
ca cu tinerii. Discutând pe ca
zuri reale, cursanții nu numai 
că învață cum să procedeze la 
ei în organizații dar dau și so
luții cazurilor aduse în discu
ție, aduc reale servicii organi
zațiilor pe care se fac analizele 
și care servesc ca punct de ple
care în desfășurarea lecțiilor.

De la situațiile ..caz" ale uni
tăților din județul Dîmbovița 
pornesc și la ele revin și prele
gerile sau dezbaterile organizate 
de catedra „Probleme de poli
tică economică". Temele cu pri
vire la făurirea și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, cu pri
vire la dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii ca și 
cele despre eficiența economică, 
despre investiții și reducerea 
cheltuielilor materiale sint larg 
prezentate cu exemple oferite de 
economia județului și apoi con
tinuate cu dezbateri metodice 
din care cursanții înțeleg mai 
bine rolul secretarului U.T.C. ca 
reprezentant al tinerilor în co
mitetele oamenilor muncii, sar
cinile organizațiilor U.T.C. în 
viața economică a unităților. în
țeleg mai bine și află ce metode 
pot folosi comitetele U.T.C. și 
birourile organizațiilor în atra
gerea tinerilor la realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan, 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor etc. Lectorii — spe
cialiști din unități, activiști de 
partid, de stat și ai U.T.C. — 
poartă în acest fel cu reprezen

tanții tinerilor un dialog pe tere
nul realității, le explică ce aș
teaptă de la ei și le demonstrează 
cum îi pot ajuta la rîndul lor da
că organizațiile țin cu ei o legătu
ră permanentă. Același lucru își 
propune și realizează și catedra 
„Probleme curente ale politicii 
de făurire, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate" care 
prezintă și* dezbate probleme le
gate de esența, conținutul și 
importanța programului de fău
rire a societății noastre în pe
rioada actuală, un accent deose
bit punîndu-se pe precizările 
aduse de Conferința Națională 
a P.C.R. asupra stadiului de 
dezvoltare economică a țării și 
conceptului de societate socia
listă multilateral dezvoltată.

Completîndu-și aceste cunoș
tințe cu cele cîștigate la cursul 
„Relații politice contemporane 
internaționale", activul obștesc, 
ceilalți tineri participanți la a- 
ceastă școală se formează mult 
mai bine pentru munca de con
ducere a organizațiilor U.T.C. 
decît prin instruirile periodice 
organizate de comitetul județean 
U.T.C. și cel municipal care pînă 
acum se completau doar parțial 
cu învățământul politic obișnuit. 
Ajungînd la această concluzie în 
urma observațiilor făcute în or
ganizațiile care au reprezentanți 
la această școală, Comitetul ju
dețean Dîmbovița al U.T.C. a 
organizat de curînd o școală po
litică U.T.C. și la Pucioasa cu 
40 de cursanți. în general, te
matica și. structura cursurilor 
școlii din orașul Pucioasa sînt 
aceleași. Numai perioada diferă 
aici. Dacă cea de la Tirgoviște 
se întinde pe 7 luni, cea de la 
Pucioasa este de numai 3 luni 
cu program însă tot bilunar și 
de cite 3 ore. în acest caz, este 
evident faptul că temele sînt 
mai comprimate, ceva mai res- 
trînse. Experimentul însă, 'de 
fapt experiment este și în cazul 
școlii de la municipiu Tîrgoviș- 
te, va da fără îndoială rezultate 
foarte bune, pentru că așa 
cum spuneam ele au început 
să apară ca atare încă de 
pe acum. Foarte mulțumit 
de aceste rezultate, Comite
tul județean Dîmbovița al U.T.C. 
gîndește de pe acum ca în anul 
viițor să meargă și mai departe. 
Tovarășul Traian Voicu, secre
tar al comitetului județean 
U.T.C.. spunea că se studiază 
posibilitatea înființării unor a- 
semenea școli în toate cele șase 
orașe din județ. Și așa, explica 
dumnealui, lunar noi reunim pe 
toți secretarii comitetelor U.T.C. 
pentru instruiri care de fapt de 
cele mai multe ori se rezumă, la 
trasări de sarcini. Lărgind aces
te școli, s-ar crea prilejul ca la 
reunirea activului pentru in
struiri să realizăm și ceea ce 
facem acum doar la Tirgoviște 
și Pucioasa și doar cu o parte 
din activ.

Sigur, ceea ce intenționează 
Comitetul județean U.T.C. de la 
Dîmbovița, de a reuni sim
plele instruiri de pînă acum 
cu școaTa politică, este încă 
discutabil. Acest lucru do
vedește însă că școala po
litică U.T.C. care acum e la 
început de drum, deschide noi 
perspective pregătirii activului 
obștesc, că rezultatele ei o re
comandă și altor județe.

EXPERIMENT 
DE 4 LUNI

Aci, la Brașov, pentru buna 
desfășurare a cursurilor. Comi
tetul municipal U.T.C. a avut în 
vedere, ca și cei din județul 
Dîmbovița, experiența dobîndită 
în anii trecuți în organizarea în- 
vățămintului politic U.T.C., pri
mind în același timp și un aju
tor substanțial din partea cursu
lui de 3 luni al școlii interju- 
dețene de partid Brașov. Care 
au fost de fapt premisele care 
au stat la baza conceperii cursu
lui de învățămînt al acestei 
școli, ce teme au fost înscrise 
pe agenda de lucru pentru a se 
putea atinge scopul preconizat ? 
Asupra acestor întrebări am dis
cutat mai pe larg cu tovarășul 
Doru Munteanu, secretar al Co
mitetului municipal Brașov al 
U.T.C.

— în primul rînd în concepe
rea programei de învățămînt am 
ținut cont de faptul că în „re- 
gistrul“ educării conștiinței so
cialiste a tinerilor există nume
roase modalități și forme de ac
țiune avînd ca principal instru
ment de punere în valoare omul 
de frunte al organizației : acti
vistul U.T.C. Utilizarea eficace 
a potențialului său depinde de 
capacitatea sa de influențare și 
convingere dar mai ales de buna 
pregătire teoretică, politică și 
ideologică; de puterea exemplu
lui personal. Pornind de la a- 
ceastă concluzie nimic nu tre
buie precupețit pentru ca fie
care cadru al organizației noas
tre să-și însușească această mă
iestrie, Condiție a realizării mi
siunii sale de activist devotat 
unui ideal social profund uma
nist : făurirea unui tînăr „co
munist de omenie". Pe această 
linie, școala politică pentru 
membrii activelor U.T.C. e un 
cîștig însemnat privind pregăti
rea activistului. De aceea, am 
considerat necesar ca programa 
să răspundă și unor cerințe mai 
largi dînd posibilitatea infor

mării cursanților cu probleme 
ce implică cunoașterea principa
lelor fenomene sociale din viața 
contemporană precum și cu mo
dalitățile muncii de propagandă. 
Iată citeva dintre temele preco
nizate, mai semnificative i „Cer
cetarea sociologică — mijloc 
de cunoaștere și acțiune so
cială", „Rolul științei în pro
gresul societății**. Predarea 
lecțiilor, conducerea dezba
terilor sint asigurate de un 
grup de lectori ai Comitetului 
municipal U.T.C. și de catedra 
de științe sociale a Universității 
brașovene, lecțiile practice des- 
fășurîndu-se în cabinetele de 
științe sociale, care dețin o 
experiență bună. De aceea, 
pentru • cunoașterea muncii de 
metodologie în domeniul pro
pagandei unele lecții ca i „Ro
lul muncii politice de masă 
în creșterea responsabilității 
tinerilor față de realizarea 
sarcinilor economice**, se vor 
desfășura în cadrul cabinetului 
de științe sociale al școlii pro
fesionale „Tractorul" și Ia Cen
trul de documentare și infor
mare politică al aceleiași uzine, 
care dispun de mijloace moderne . 
ale muncii de propagandă (au
diovizuale, planșe, grafice, ga
zete de perete, afișe fulger, foi 
volante etc.). Primele rezultate 
ale acestei forme de pregătire 
au șj. început să se arate. Inte
resul și receptivitatea față de 
cursurile predate, cunoștințele 
dobîndite se reflectă deja în ac
tivitățile pe care le desfășoară 
fiecare dintre cei 50 de cursanți. 
La Comitetul municipal U.T.C. 
activitatea desfășurată de fie
care cursant e consemnată de o 
fișă și cuprinde date deosebit 
de semnificative. Așa de exem
plu, la Uzina Rulmentul, Angela 
Meleacă, responsabila cu mun
ca politică a Biroului Comitetu
lui U.T.C., propagandistă ea în
săși la ciclul .Societatea socia
listă multilateral dezvoltată, 
construirea comunismului in 
România — idealul tinerei ge
nerații** a reușit să reali
zeze pe marginea acestei te
me interesante dezbateri cu 
tinerii cursanți din organi
zație.

Amănunte asupra eficienței 
școlii politice U.T.C. ne-au dat 
înșiși cursanții. loan Chețan se
cretar al Comitetului U.T.C. pe 
ramura construcții t mă număr 
printre cei mai tineri secretari 
din municipiul Brașov și consi
der că școala politică pentru ac
tivul U.T.C. trebuie să fie ur
mată de către toți cei nou aleși 
în organele U.T.C. deoarece 
programa școlii răspunde preo
cupărilor noastre. Mă refer 
în mod deosebit la latura 
practică a activității pe ca
re trebuie s-o desfășurăm 

CE FACEM CU 
NOTA ZECE?

Ce facem cu nota 10? O întemnițăm pe vecie între scoarțe
le catalogului, o înrămăm — caligrafiată ireproșabil — o dată 
cu foaia matricolă ? Ce facem cu ea, după ce s-au închis in 
urma noastră porțile școlii, după ce s-au stins acordurile ul
timului „Gaudeamus...", al aceluia care marchează fără greș 
finele unui capitol din viață ?

Ce se intîmplă mai departe cu „abonatul" la nota maximă ? 
Mai departe, adică atunci cînd în locul examenelor pe mate
rii este chemat să susțină — în termeni niciodată aceiași — 
Marele examen social ? Mai departe, adică atunci cînd în lo
cul unei comisii cu cîțiva membri un întreg colectiv decide 
reușita sau eșecul candidatului? Cînd calificativul nu mai este 
medie aritmetică, ci rezultanta răspunsului la probe dintre 
cele mai variate și mai complexe, multe neincluse vreodată 
intr-o programă de studiu?

Mai are vreo semnificație nota maximă obținută anterior ? 
Obligă? Ajută? Confirmă? Continuă? Neagă? Limitează? 
Este început sau sfirșit ? SiimuJ sau piedică? Catalizează sau 
participă efectiv la reacția profesională ?

Abordarea unei asemenea 
teme a părut, multora dintre 
interlocutorii noștri, ciudată. Pe 
un șantier de construcții din 
nordul Moldovei, am fost chiar 
întrebată ’ „Și de ăștia să avem 
grijă, tovarășă ? în loc să scri
eți despre huliganii care călă
toresc de la un șantier Ia altul, 
dumneavoastră vă ocupați de 
cel mai buni ?“ Mi-aș fi făcut 
cu plăcere autocritica, dar la 
șantierul unde fusesem astfel 
interpelată, mă adusese scri
soarea unuia dintre... cei mai 
buni i aș vrea să menționez de 
la bun început că nu am modi
ficat rândurile primite ; am o- 
peiat doar cîteva tăieturi în 
text, care am socotit că nu a- 
daugă nimic nou la ideea de 
bază, dar contravin economiei 
de spațiu. Am lăsat pînă și 
titlul pe care îl purta epistola 
cu pricina i

CAPCANE
„Am terminat facultatea de 

construcții acum opt ani cu me
dia 9.63. Nu am rîvnit cine știe 
ce plasament, am cerut să fiu 
trimis aici, la... (ne conformăm

și în special de la căminele și 
dormitoarele tineretului care 
trebuie să ofere tînărului con
structor posibilitatea de a ști 
cum să trăiască în colectivitate, 
în acest scop am intensificat în
tâlnirile tinerilor de la dormi
toarele comune cu medici, ju
riști, profesori, oameni de cul
tură și artă. Primele acțiuni de 
acest gen au și avut loc : la 
I.C.I.M. (Cum ne comportăm în 
societate), la Șantierul 502 (Res
pectarea legilor țării — datorie 
de onoare a fiecărui cetățean), 
Șantierul 508 (Munca ■— îndato
rire patriotică și de onoare a 
fiecărui tînăr comunist), care au 
stîrnit dialoguri vii între tineri 
și invitați.

— Și pentru mine, ne mărtu
risește Gherghina Ganea, res
ponsabilă cu munca politică în 
Comitetul U.T.C. P.T.T.R. — 
școala politică constituie un real 
ajutor în lărgirea orizontului de 
cunoaștere a problemelor cu 
care sînt confruntată. Ca urmare 
a celor 3 lecții audiate pînă a- 
cum am reușit să obțin rezul
tate deosebite în pregătirea mea 
de propagandistă. Numărul ma
re al participanților la discuții, 
al întrebărilor ridicate de tineri 
îmi întăresc convingerea că pre
gătirea mea actuală e utilă, iar 
activitatea pe care am desfășu
rat-o a fost concretă, cu rezulta
te imediate. Consider că demon
strațiile practice ne sînt ex
trem de necesare, ele ne ajută 
să vedem pe viu cum trebuie 
organizată o manifestare (sim
pozion), masă rotundă, dezba
tere etc.).

Primele satisfacții pe care le 
au cursanții în munca de acti
viști obștești ca și gîndurile lor 
de viitor dovedesc că școala po
litică va constitui o adevărată 
pepinieră de cadre. Pe agenda 
de lucru a școlii politice U.T.C. 
din Brașov, pentru viitor, stă 
pregătirea responsabililor cu 
munca profesională și socială 
din organizațiile U.T.C,, urmînd 
ca în continuare să fie cuprinși 
și ceilalți responsabili pe re- 
soarte de activitate, în așa fel 
încît să se reușească direcțio
narea muncii fiecărui activist 
asigurîndu-se în același timp 
o perfecționare în resortul În
credințat.

★

Impunîndu-se atenției prin 
noutate cit și prin originalitatea 
problemelor ce se ridică cu oca
zia organizării unei asemenea 
forme de pregătire metodică și 
politico-ideologică a activului 
obștesc U.T.C., școala politică 
U.T.C. comportă, firesc, sufici
ente îmbunătățiri. De aceea lă
săm deschisă discuția începută 
azi, ziarul oferindu-și spațiul 
tuturor sugestiilor în intenția 
unui util schimb de experiență.

A. VELEA 
N. COȘOVEANU

dorinței de a nu uza de nume 
proprii, exprimată expres de in
terlocutorul nostru, din motive 
pe care le veți înțelege ulte
rior, n n.). Abia sosit, m-am 
prezentat la directorul Trustu
lui de construcții, care, cînd 
m-a văzut — dar mai ales cînd 
mi-a văzut media — a făcut o 
criză de stupoare. Și-a revenit 
însă imediat : „Știu eu cum 
sînt stagiarii ! Abia așteaptă să 
le semnezi o negație, ca s-o 
întindă !“ L-am asigurat că nu 
jinduiesc o atare semnătură. 
„Ai vreun pic de experiență ?** 
— m-a întrebat cu o ironie pe 
care nici nu încerca s-o ascun

dă. N-am mai putut răbda (și 
am greșit, de aceea vă rog să 
nu nominalizați, dacă veți folo
si vreodată rîndurile de față, lo
cul unde s-au petrecut ele !) și 
i-am răspuns : Cîtă aveați și 
dumneavoastră cînd ați termi
nat facultatea !" Asta l-a făcut 
să mă numească pe loc... ajutor 
de maistru ! „Temporar" — m-a 
asigurat. „Temporarul" a durat 
însă doi ani. timp în care supe
riorul meu direct — un maistru 
acum ieșit la pensie — a făcut 
tot ce i-a stat în putință ca să

Televiziunea interioară în ajutorul tăticilor. O Imagine devenită cotidiană In modernul spital din 
Constanța. Orice proaspăt tată — grăbit și emoționat ca orice proaspăt tată — îșl poate vedea 
moștenitorul imediat ce acesta a venit pe lume. Datorită stației de televiziune, cu circuit închis 

vizitatorii pot sta de vorbă cu pacienta prin intermediul camerei de luat vederi.

0 RFFDIIW KFSM: 

/ixrm folcuM PE DISC
Casa de discuri „Electrecord" 

și Institutul de etnografie și 
folclor au imprimat pe disc, 
(9 discuri) trei casete antologi
ce de muzică populară româ
nească. O parte din piese
le care compun antologia da
tează din vremea neobositului 
culegător de folclor Constantin 
Brăiloiu, care a lăsat institutu
lui, o moștenire veritabilă, de 
cîteva zeci de mii de cîntece 
imortalizate pe cilindrii de cea
ră. Celelalte cîntece, la fel de 
frumoase și demne de antolo
gie, constituie rodul muncii de- 

. puse de culegătorii de folclor 
din vremea noastră, un rol de
osebit în această muncă avînd 
chiar îngrijitorul acestei anto
logii, profesorul Tiberiu Ale
xandru.

Volumul I, are pe un disc 
măiestria instrumentelor popu
lare, de la cele clasice, mai 
bine cunoscute (vioară, cobză, 
fluier, nai, țambal, acordeon) 
pînă la sunetul buciumului, al 
tulnicului, tilinca, caval, fluier 
gemănat, solz de pește, fluier 
moldovenesc, piculină. Interpre
ts de la aceste instrumente 
muzicale, sînt cunoscuți publi
cului prin larga mișcare a con
cursurilor artistice de amatori 
sau, anonimi, nedescoperiți ca 
tulnicăreasa Iosana Bud din Vi
dra — Alexandru Puică, băiat de 
11 ani din Calu, județul Neamț, 
Marin Toma din Victoria (Brăi
la), Iovan Moza din Sichevița 
(Caraș-Severin), Petru Popes
cu, comuna Tega (Buzău) și Ion 
Păturică din Teiș, Tîrgoviș- 
te. Beneficiem însă și de 
măiestria interpreților Fănică 
Luca (nai), Traian Lășcu.ț-Făgă- 
rășaau (clarinet), losțf Milu 
(taragot), Mihai Lăcătașu (ti- 
lincă). Urmează discul cîntece- 
lor lirice culese din diversele 
zone folclorice i Transilvania, 
Oltenia, Muntenia și Moldova.

Alt disc cuprinde jocurile di
verselor regiuni t „Bătuta fete
lor din Tătîrlana", joc din Oaș, 
jocuri bătrînești, rustemul, 
sîrba, purtata, brîul, geampa- 
raua, călușul. Al doilea volum 
din antologie îl formează fol
clorul obiceiurilor. Acestea 
au fost culese din Oltenia, din 
Nordul Moldovei, din Cîmpia * 
Bărăganului, de pe meleagurile 
Dunării, din poenile munților. 
Un alt disc înregistrează muzica 
păstorească — exprimată în 
modul său specific, la fluier, 
nai, tulnic, bucium și caval.

Al treilea volum, cel mai reu

șit credem, cuprinde baladele 
populare românești faimoase în 
spiritualitatea folclorică a lu
mii •. Miorița, Soarele și luna, 
Radu Calomfirescu, Miu Hai- 
ducu, Voica, Ion ăl Mare, Meș
terul Manole. Eposul popular 
este completat cu un cîntec 
„documentar" (de altfel mai 
toate baladele au la bază un 
fapt real) despre revolta țăra
nilor din 1907, „Cîntecul revol

tei-, plin de jale, dar și d« ură 
și d« mândrie neclintită.

Despre această antologie fol
clorică „Journal of the Inter
national Folk Music Council" 
spunea într-o recenzie i „Pînă 
în prezent nu a mai fost editată 
pe linie comercială vreo altă 
antologie mal importantă sau 
mai atractivă de muzică popu
lară europeană înregistrată.'

Autenticitatea exemplelor este 
deplină; în prezent cei mai 
mulți dintre noi cunoaștem su
ficient de bine muzica din Bal-

mă convingă că experiența lui 
face „cît trei diplome ale 
mele". Nici o clipă nu susținu
sem că diploma îmi conferă un 
plus de calitate, dar omul, care 
nu mai avusese un inginer în 
subordine, era convins că 
vreau- să-i iau locul ! De aici, 
tratamentul pe care mi-1 admi
nistra : făcea glume cu munci
torii pe seama mea, vina orice 
prilej ca să demonstreze public 
cît sînt de nepriceput. La înce
put s-a dedat la trucuri groso
lane, sperînd că nu am să pot 
recunoaște uneltele, apoi a tre
cut la tot felul de „farse" spe
cifice meseriei, pe care, intim- 
plător, le cunoșteam din peri
oadele de practică. A urmat un 
veritabil război al nervilor : îmi 
încredința munci pe care le e- 
xecută de obicei muncitorii ne
calificați, mă bruftuluia în fața 
tuturor cum îi venea la gură. 
După doi ani. maistrul nu dă
dea încă semne de oboseală, iar 
răbdarea mea ajunsese la limi
tă, așa că m-am adresat din 
nou directorului. Fără să-i po
vestesc ce-am pătimit, m-am 
mulțumit să-i amintesc doar că 
„temporarul" pe care mi-1 hă
răzise a durat destul și că aș 
prefera să trec la un regim 
profesional mai „stabil". Reac
ția a fost neașteptat de violen
tă : „Umbli cu pretenții ? Fiind
că ai avut medie mare ? Altă 
muncă nu am ! N-ai decît să 
pleci, dacă nu-ți convine !** Am 
plecat, dar nu ca să îmi caut un 
alt loc de muncă, ci ca să cer 
sfatul unor oameni : m-am a- 
dresat comitetului municipal de 
partid, m-a primit chiar primul 
secretar, căruia i-am povestit 
totul. A doua zi, am fost che
mat la director. Fără să se uite 
la mine mi-a întins o hîrtie : 
„De mîine ești șef de șantier ’ 
Poftim decizia !“ Am încercat 
să spun ceva .dar nu m-a lăsat : 
..Alt post mai mare nu am ’ 
Poate îl vrei. însă, pe al nieu ?"

Frații lui Flipper la București. Arena Circului de Stat s-a 
transformat în bazin de înot. Cîțiva delfini se dau în spectacol 
în văzul cîtorva sute de perechi de ochi strălucitori de bucurie 
și de încântare. Așadar, iată un cadou oferit publicului bucu- 

reștean pe viu.

M-am răsucit pe călcîie și am 
plecat. Avansarea asta peste 
noapte din ajutor de maistru in 
șef de șantier, nu mă incinta 
deloc. Nu eram familiarizat cu 
problemele, trebuia să-i coor
donez tocmai pe oamenii in 
fața cărora fusesem discreditat 
sistematic... N-a fost ușor... Dar 
era, în sfîrșit, momentul să de
monstrez că nota din cauza că
reia inghițisem bobi r na ce* peste 
hobîrnace, merita stimată. Și 
am reușit..."

La data la care vizitam șan
tierul. Inginerul îmi era reco
mandat drept un veritabil „vră
jitor" ; ,.Nu-i fuge nici un sta
giar I îmi spusese cineva de la 
județ... Știam de ce.

„GARANTĂM 
REUȘITA I"

„Licențiat strălucit, meditez 
admitere Politehnică, orice o- 
biect. Garantăm reușita. Adre
sați Colentina, bl. OD 2...“.

Mărturisesc de la bun început 
că grație fascinației pe care o 
exercită asupră-mi afirmațiile 
tranșante — sau intratabile — 
am apăsat într-o amiază aproa
pe primăvăratecă pe soneria 
care avea să mă conducă la... 
mai sus expusele avantaje i

— Doamna ?
Femeia în vîrstă care mă pri

vea întrebătoare, nu divulga — 
recunosc — nimic din nonșa
lanța generatoare de certitudini 
a anunțului care mă adusese a 
colo «

— Aș dori... este vorba de o 
meditație care garantează reu
șita... La Politehnică...

— Aaa... Poftiți ’
Peste cîteva clipe, pătrundea 

In camera unde fusesem invi
tată un tînăr Din nou »

— Doamna ?
— Știți, am un frate.. Aș dori 

să urmeze Politehnica, dar nu e 
deloc strălucit... A terminat li
ceul cu 6.50... 

câni ca să ne așteptăm ia un 
nivel înalt de interpretare din 
partea muzicantului popular, 
fie el amator sau profesionist, 
din mediul rural sau urban. 
Ceea ce constituie o surpriză 
plăcută este calitatea acustică 
în general excelentă a exemple
lor, chiar și a celor care au fost 
înregistrate înaintea apariției 
benzii magnetice".

Pe bună dreptate acest me
ritat ecou în rindul specialiș
tilor din străinătate, dar anto
logia ne-ar fi la fel de folosi
toare și în țară. Fiindcă nu ar 
trebui să existe formație artis
tică de amatori, (de ce nu și 
profesionistă ?), taraf sau or
chestră care să nu aibă în față 
aceste nealterate exemple de 
culegere și interpretare (valori
ficare) a creației populare. 
Ne-ar bucura să avem aceste 
discuri ia cluburile tineretului, 
în șccli pentru orele de muzică 
și, chiar în casele noastre. „E- 
lectrecordul" trebuie să aibă în 
vedere și pe proprii săi cumpă
rători de acasă care de multă 
vreme solicită (zadarnic) maga
zinelor de muzică aceste nepre
țuite înregistrări. Același lucru 
îl face și orice turist străin, a- 
mator ?i iubitor de valori ori
ginale românești. O reeditare, 
atît de solicitată de public, ar 
face creației populare româ
nești cea mai reprezentativă 
propagandă folclorică.

ION MARCOVICI

— George a avut și unii cu 
media 5 pe care l-a ajutat să 
intre... mă asigura, din prag, 
femeia care îmi deschisese.

— Mamă ! Te rog... interveni 
tînărul, înainte ca vorbitoarea 
să-și încheie ideea.

-- De ce nu ați venit cu el ? 
m-a chestionat cel care prelua
se discuția.

— Am vrut întâi să mă con
ving... Știți, el a mai încercat și 
anul trecut la Electrotehnică și 
n-a făcut nimic.

— Cu cine s-a meditat?
— Nu s-a meditat...
—• Dar dumneavoastră sînteți 

sigur că îl puteți ajuta ?
— Asta mi-e meseria. Eu cu 

altceva nu mă ocup de șase ani, 
de cînd am terminat facultatea. 
Și n-am terminat-o oricum, ri 
cu media 9.80. Dacă doriți să 
vedeți diploma poftiți ! Știți ce 
înseamnă 9,80 la Politehnică ?

Am mărturisit aproape cu u- 
milință că nu prea știu exact 
Dar intuiesc că...

— Probabil ați avut o repar
tiție foarte bună...

— Hm... nu prea... în schimb, 
meditațiile îmi dau cele mai 
mari satisfacții.

— Și nu lucrați nicăieri ?
— Păi, asta nu-i muncă ? 

Dumneata crezi că-i joacă ? Am 
cite cinci grupe pe zi. Deci zece 
ore de muncă ! Nu spun că nu 
cîștig, dar mă costă și pe mine 
destulă bătaie de cap să-i învăț 
matematică pe toți... (N-a mai 
continuat vădit jenat de gafa 
pe care era s-o facă) îl înscriu 
pe fratele dumneavoastră în 
grupa a treia, unde mai am un 
Ioc liber. Să vina luni la 
ora 12.

— Și chiar credeți că-1 puteți 
garanta reușita ? am insistat, 
deși era vădit că discuția înce
puse să-1 irite.

— Dumnezeu nu sînt. Dar 
mie îmi intră peste 90 la sută 
din „elevi" V-am spus că am 
•fost un student foarte bun. Mă 
cunosc asistenții, profesorii.

— Și ei știu cu ce vă ocu
pați ?

— în linii mari... Deci ne-am 
înțeles. Luni la 12. facem două

Cum se explică discrepanța dintre două destine profesionale 
începute sub semnul identității de calitate? Unul dintre in
terlocutorii mei, cercetător la Institutul de matematică al Aca
demiei, coleg „de medie" și chiar dc generație, cu cei despre 
care a fost vorba în rîndurile de față, oferea o explicație, care 
ni se pare un bun prilej de dezbatere pentru intervenția ime
diat următoare *. ..Discrepanța — îmi spunea el — se contu
rează încă din timpul studiului, in funcție de următoarea al
ternativă : NOTA ZECE ESTE SCOP LN SINE SAU CRITERII 
DE AFIRMARE?

SOFIA SCORȚARU

NOTE

în trenul ce pleca din Gara 
de Nord spre ținuturile Moldo
vei, prin iorfota începutului de 
călătorie l-am reîntâlnit mai 
vesel decît îl știam, puțin mai 
matur, cu un licăr neînțeles în 
privire. După cuvenitele replici 
ce se pot schimba între doi 
colegi de promoție, absolvenți 
ai aceleiași universități, l-am 
întrebat (ușor stînjenit pentru a 
nu face o gafă) dacă se mai 
ocupă cu literatura. Prin ulti
mii ani de facultate, pe cînd el 
își pregătea examenul de di
plomă la fizică iar eu la filolo
gie, scria piese de teatru, pre
zentase cîtorva teatre bucureș- 
tene textele sale dar singurul 
succes fusese montarea unei pie
se scurte de către Clubul stu
dențesc...

Răspunsul lui a fost afirma
tiv. Puțin încurcat pentru igno
ranța mea s-a mirat cum de 
n-am auzit că a luat recent un 
premiu pentru dramaturgie, la 
un concurs organizat de Tele
viziune și mi-a explicat în ce 
condiții s-a desfășurat con
cursul, care au fost ceilalți 
laureați (printre ei am întîlnit 
nume cunoscute în lumea tea
trului) și — mai ales — mi-a 
destăinuit. marea bucurie de 
a-și vedea piesa sa „Iubirea 
mea cu zurgălăi" ecranizată. 
De fapt, aveam să aflu, acum 
se întorcea la Piatra Neamț 
(unde-și desfășoară activitatea 
de fizician la Săvinești — locul 
în care a fost repartizat la ab
solvirea facultății) de la o re
petiție Ia care fusese invitat să 
participe în calitate de autor...

Faptul în sine, dacă e să ne 
gîndim la marea mișcare artis
tică de amatori în care sînt 
implicați tinerii (și nu numai 
ei), n-avea nicidecum menirea 
să-mi trezească uimire și admi
rație efemere, circumstanțiale, 
dacă nu mi-aș fi amintit o 
mai veche idee care circula 
printre noi în urmă cu cîțiva 
ani — și anume aceea că orice 
manifestare colaterală, compli
mentară profesiei n-ar fi, po
trivit ideii menționate, decît o 
chestiune de pasiune, de ,.um- 
glere“ a unui eventual timp 11-

Firește că exemplul citat mai 
devreme este menit nu numai 
să contrazică o atare idee dar, 
mai mult decît atît, să și de
monstreze că există astăzi un 
număr destul de apreciabil de 
tineri pentru care aceste acti
vități complementara — fie că 
e vorba de literatură, de mu
zică, de artă plastică etc. — își 
găsesc un prielnic cîmp de afir
mare atunci clnd autorii lor au 
forța și mijloacele prin care pot 
să convingă.

Cine ne dă, însă, garanția că 
avem a face cu valori autenti
ce, cu „voci" originale spre a 
putea proceda în consecință, 
spre a Ie putea sprijini și a le 
lăsa cîmp liber de afirmare ? 
Cine poate decide asupra punc
tului în care cele două vocații 
se despart și în care optarea 
pentru una din ele devine ca
tegorică ?

Răspunsul mi se pare a fi 
unic și cît se poate de simplu i 
să organizăm cît mai des ase
menea concursuri care pot fi, 
într-un anume fel. o primă 
treaptă spre selecția valorilor 
autentice.

FLORENTIN POPESCU

ore pe săptămînă și mai tîrziu, 
în preajma examenelor, cre^ă 
o să trecem la patru. Ora wă 
costă 40 de Jet.

Mi-am luat rămas bun de la 
absolventul strălucit, de profe
sie meditator, cu inima strînsă. 
Dacă nu aș fi văzut cartonul 
pe care se lăfăia în adevăr o 
notă dintre cele mai spectacu
loase, aș fi crezut că am de- 
aface cu un șarlatan. E și aces
ta un mod de a folosi media, 
Iml repetam, Incapabilă să-mi; 
dau seama pe moment dac^ 
m-am aflat în fața unul incon
știent, sau a unui tip foarte 
șmecher. Reveneam mereu la 
întrebarea pe care mi-o arunca
se cu un aer superior i „Dum
neata crezi că e ușor să lei 
9,80 la Politehnică ?*‘. Nu-i ușor, 
dar pentru ce a luat 9,80 ? Ca 
să-și ateste talentele de presti
digitator într-ale reușitei la e- 
xamenul de admitere ? Ca să 
deschidă acasă o școală parti
culară ? Ca să arate părinților 
atrași de mirajul acelui „garan
tez reușita" că nu-șl încredin
țează odraslele pe mina oricui, 
ci se află în fața unui medi
tator „de talia 9,80" ? Fiecare 
face ce vrea cu neta Iul, mi 
s-ar putea reproșa. Dacă plă
tesc impozitul legal, nimeni 
nu-i poate imputa că și-a făcut 
rost de o profesie ..la domici
liu", mai ales că din punct de 
vedere material slujba pe care 
o practică este mal rentabilă 
decît oricare alta. Și totuși, ce 
ne-am face, dacă la un moment 
dat, în locul unei promoții de 
ingineri capabili, despre nece 
sitatea cărora nu mai trebuie 
comentat, ne-am trezi. pesf-> 
noapte cu un grup de me
ditatori .,de elită" ? Presupune
rea este, firește, de domeniul 
absurdului. Această manieră in 
solită de a uza de medie exclu 
siv ca de o carte de vizită ca 
pabilă să înlesnească negoțu1 
cu iluzii este, însă, foarte reală 
De aceea ni s-a părut utilă in
vestigația deschisă astăzi sub 
semnul Întrebării aparent șa 
cânte i Ce facem cu nota zece ?
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

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

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

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă 
transmitem dumneavoastră și poporului ungar un salut tovă
rășesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 
XXVTII-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist.

împreună cu întregul nostru popor ne bucurăm sincer de 
realizările obținute de poporul ungar sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar în toate domeniile construcției 
socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor 
dezvolta continuu, pe baza trainică a principiilor marxișm-le- 
nismului și internaționalismului socialist, în interesul poporului 
român și poporului ungar, al unității țărilor socialiste, cauzei 
socialismului și păcii în lume.

De ziua sărbătorii naționale vă urăm dumneavoastră și po
porului ungar succese tot mai mari în înflorirea Ungariei so
cialiste, vecine și prietene.

Constituirea Asociației 
de prietenie româno-coreeana

PENTRU 
TINERET

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Senegal, LEOPOLD SEDAR SENGHOR, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Senegal, am plăcerea să vă transmit, în 
numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, sincere felicitări, urări de sănătate 
și fericire, iar poporului senegalez prieten, bunăstare și succes 
în dezvoltarea economică și socială a patriei sale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU a primit din partea lui 

GHEORGHIOS PAPADOPOULOS, Regent, următoarea telegramă.

în numele poporului elen șî al meu personal, țin să mulțu
mesc excelenței voastre pentru urările adresate cu ocazia 
sărbătorii naționale a Greciei și va rog să primiți sincere urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea țării 
dumneavoastră.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, Fe
renc Martin, a oferit marți un 
cocteil în saloanele ambasadei, 
cu prilejul celei de-a 28-a ani
versări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist.

V Au participat tovarășii Manea 
Măncscu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comite
tului de Stat al Planifică
rii, Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-sc- 
cretar al Comitetului municipal 
de partid București, Ioan A
vram, Mihail Florcscy, Florca 
Dumitrescu miniștri, loan Ursu 
președintele Consiliului Național 
pentru știință și tehnologie, 
membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai cor
pului diplomatic.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala de
legația Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min“ din 
Republica Democrată Viet
nam, condusă de Dinh Van 
Nam. membru al C.C. al 
U.T.M. „Ho Și Mîn", care, 
la invitația . C.C. al U.T.C. a 
făcut o vizită în țara noas
tră.

Din partea . Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat (F.M.T.D.). care a 
sprijinit realizarea vizitei, 
delegația a fost însoțită de 
Alvaro Oviedo, membru al 
Biroului F.M.T.D.

La plecare pe aeroportul 
Bucurcști-Otopcni, delegația 
b fost salutată de tovarășii 
Florea Liaconescu. membru 
aj Biroului..CC... al U.T.C., 
Ion Bari. secretar al Consi
liului U.A.S.C.R., de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Au fast, de asemenea, prc- 
zenți membri ai Ambasadei 
R. D. Vietnam la București.

Marți dimineața, ambasado
rul R. P. Ungare la București, 
Ferenc Martin, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism, cu prilejul celei de-a 
23-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist.

Cu același prilej, ambasado
rul R. P. Ungare a depus o 
coroană de flori la Monumen
tul eroilor sovietici.

^rți a avut loc ședința Co
misiei Centrale pentru răspîn- 
direa cunoștințelor științifice.

în lumina indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu la re
centa Plenară a Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Comisia a dezbătut și 
adoptat planul de activitate pe 
anul în curs, recomandările re
feritoare la activitatea comisii
lor județene, municipale orășe
nești și comunale pentru ră6- 
plndirea cunoștințelor științifi
ce si tematica privind conținu
tul muncii în acest domeniu.

Documentele adoptate stabi
lesc măsuri îndreptate spre 
coordonarea și orientarea uni
tară a activității de populariza
re a științei, sporirea contribu
ției organizațiilor componente 
ale F.U.S. la ridicarea nivelu
lui general de cunoaștere al 
maselor, potrivit programului 
ideologic al Partidului Comunist 
Român.

Marți seara a sosit în Capi
tală tovarășul Mieczyslaw Ja- 
gielski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, președin
tele Comisiei de Planificare.

La aeroportul Otopeni, oas
petele a fost salutat de tovară
șul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, de membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Jaromir Oche- 
duszko. ambasadorul R.P. Po
lone la București, și membri ai 
ambasadei.

LUMINA
AMINTIRILOR
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au toate calitățile confraților, afară poate 
li se datorează insă memoriile obiective, in 
admirația pentru confrați și iubirea pentru 
polemica și delimitarea. E, sufletește, odih-

autorului", care 
de ambiție. Lor 
care predomină 
o generație, nu .
nitoare o asemenea carte, parcă de la bun început sub rit
mul eternității. încă de la amintirile de copil căruia Valea 
Prahovei de atunci îi apărea gigantică. Fresca se întinde de 
la începutul secolului aproape pînâ azi. Lieratura, plastica, 
arta în genere, politica, psihicul altor generații, sînt, pe lingă 
mărturisirile despre Minulescu. utile tocmai ca să facem 
comparații La urma urmei, cînd Claudia Milllan, tînără stu
dentă la Belle Arte, pătrundea in zbuciumul vieții, era sfîrși- 
tul unui mare moment literar, pecetluit de pierderi dureroase,, 
de stingeri de clasici ; toți întorceau ochii către tineretul con
tinuator, mâsurîndu-i umerii fragezi pe care aveau să cadă 
mari sarcini ; și era, firește, un moment de prefacere artistică, 
de ,,nou val" Pentru clipa de față, cînd, tot așa, o generație 
intră in scenă, cu o sensibilitate nouă și o aspirație originală 
către frumos, cînd această generație începe să înțeleagă 
sensul continuității, și, ambițioasă să schimbe și să perfec
ționeze modelul. îi ghicește totuși elementele de fond, ce 
nu trebuie schimbate ci dimpotrivă, întărite, cartea, alături 
de alte cîtevo recente volume de amintiri, e o pașnică, neau
toritară lecție de dialectică artistică, de mișcare a curentelor 
și soliditate a conceptelor. O lecție optimistă, peste care, ca 
o raza dulce plutește talentul. Mărturia unei epoci, emoția 
unui contemporan sensibil. O oglindă pentru lumea literară, 
dar nu numai pentru ea

Dai am mai scris despre neprețuita valoare a memoriilor. 
Față de imaginea întotdeauna incomplectă a manualului 
școlar memoriile pentru tineri, dau viață conceptelor. In 
cartea aceasto, de pildă poezio modernă $i însuși modernis
mul, noțiuni ce mai au nevoie de clarificări, se bucură de 
autenticitatea realităților cunoscute îndeaproape, iubite, 
trăite, in fine încredințate urmașilor.

!
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Claudia Millian — Cartea mea de aduceri aminte, ș
E.d. Cartea Românească. Ș

în Capitală a avut loc, marți 
dupâ-amiază, adunarea festivă 
de constituire a Asociației .de 
prietenie român.o-coreear.ă. or
ganizată sub auspiciile Institu
tului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au participat Nicolae ^gachi, 
membru al C.C al P.C.R., mi
nistrul industriei metalurgice, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Cornelia Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității 
Socialiste, Teodor Marinescu, 
membru al C.C al P.C.R . șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. 
membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste, ai unor ministere 
economice, reprezentanți ai in
stituțiilor centrale și organiza
ții obștești, activiști de partid și 
de stat, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și 
artistice, oameni ai .nuncii din 
întreprinderi și instituțiile bu- 
cureștene.

Au fost prezer.ți Lin Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai amba
sadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
I.R.R.C.S. Evocînd importanța 
deosebită pe care au avut-o 
pentru dezvoltarea legăturilor 
frățești dintre partidele și ță
rile noastre vizita făcută, in 
iunie 1971, în R.P.D. Coreeană, 
de delegația de partid și guver
namentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile purtate cu acest 
prilej cu tovarășul Kim Tr Sen, 
vorbitorul a relevat fastul că 
înființarea Asociației de priete
nie româno-coreeană — In a
ceeași zi cu constituirea, la 
Phenian, a Asociației de prie
tenie coreeano-română — este o 
nouă mărturie a bunelor re
lații de colaborare și solidari
tate militantă statornicite între 
cele două popoare.

A fost constituit, apoi, Comi
tetul de conducere al Asociației 
de prietenie româno-coreeană, 
al cărui președinte este tovară
șul Nicolae Agachi.

Din rîndul membrilor Comi
tetului de conducere au fost 
desemnați ca vicepreședinți to
varășii Gheorghe Stuparu, vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, președintele Consiliu
lui municipal București al sin
dicatelor, Alexandru Andrițoiu. 
scriitor, redactor-sef al revistei 
„Familia" — Oradca.

Luind _ut!r tul, Nicolae Aga- 
chi a mulțumit pentru cinstea 
ce i s-a acordat de a fi ales în 
funcția de președinte al Asocia
ției și și-a exprimat convin
gerea că ea își va aduce pe de
plin contribuția la cauza întări
rii pe mai departe a relațiilor 
frățești, de strînsă priete
nie, dintre Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană.

A vorbit aooi. Lin Min Su. 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, care a adus calde 
mulțumiri Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporu
lui român pentru sprijinul activ 
si solidaritatea fermă cu lupta 
dreaptă a poporului coreean de 
unificare pașnică și independen
tă a patriei. în acest context, 
ambasadorul Lin Min Su a re
levat că întîlnirile și convorbi
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu șl Kim Ir Sen au 
constituit un eveniment de în
semnătate istorică, marcind o 
etapă nouă, superioară, în dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

în încheierea adunării, partt - 
cipantn au adresat o telegramă 
Comitetului de conducere al A- 
sociațici de prietenie coreeano- 
română. în care se spune : „Fo
losim acest prilej pentru a vă 
ura din toată inima mult succes 
în activitatea asociației dum
neavoastră si vă încredințăm 
că. la rîndul nostru, vom face 
totul pentru a contribui la întă
rirea pe mai departe a relațiilor 
frățești de prietenie dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, în Interesul celor 
două popoare, al unității țări
lor socialiste, al tuturor forțe
lor care luptă împotriva impe
rialismului și colonialismului, 
pentru pace, democrație și pro
gres social".

(Agcrprcs)

• în zona vechii cetăți a 
Clujului a fost recent descope
rită o inscripție romană, apre
ciată de către specialiști ca 
deosebit de importantă, deoa
rece menționează, pentru prima 
dată, numele unui guvernator 
al Daciei. E vorba de Marcus 
ApolUnaris, care se crede că ar 
fi îndeplinit această funcție în 
primele decenii ale secolului al 
treilea. De menționat că in
scripția oferă, de asemenea, im
portante elemente privind lim
ba folosită în Dacia în cursul 
ultimei perioade a ocupației 
romane,

• La Buzău au fost descope
rite recent o serie de monede 
turcești din argint, datind de 
pe vremea sultanului Mahomed 
al doilea. De asemenea, un im
portant tezaur de monede tur

cești de argint — aspri — emise 
în timpul sultanului Selim întîi 
a fost găsit, în urma unor să
pături efectuate în comuna 
Glodeanu Siliștea. întregul te
zaur monetar a intrat în pose
sia Muzeului județean de isto
rie din Buzău.
• Un grup de specialiști din 

cadrul Muzeului Bruckcntal și 
Institutul de Arheologie din 
Cluj au efectuat, pe baza unor 
îndelungi cercetări, desfășurate 
pe șantierul arheologic de lîngă 
comuna Slimnic, o serie de 
importante descoperiri. S-a sta
bilit astfel că aici a existat, 
contrar previziunilor, nu o așe
zare romană, ci una dacică, 
care a continuat să fie locuită 
și în perioada stăpînirii ro
mane. Este marcat astfel un 
moment esențial de simbioză 
care atestă în mod concret pro
cesul de etnogeneză al poporu
lui român. Cercetătorii acelu
iași muzeu au mai descoperit 
•recent în perimetrul comunei

Racovița, un original topor 
cioplitor din silex, care repre
zintă cea mai veche unealtă 
făurită de mina omului, desco
perită pe teritoriul Transilva
niei.

î/ I/sula Mare

a Brăilei,

ANUNȚ

Este destul de cunoscut 
faptul că, pe diverse meridia
ne ale globului, într-o serie 
de centre cu recunoscută tra
diție culturală, funcționează 
peste 120 de lectorate de 
limba și literatura română. De 
curtnd acestora li s-au adău
gat încă șase, cu sediile la • 
Havana, Antwerpen ('Olanda), 
Lexington (S.U.A.), Regens
burg (R.E.G.), Sao Paulo, 

Bristol.
De remarcat că într-un nu

măr de peste 30 de lectorate 
cursurile și prelegerile sînt 
su^'^'in'^'te de către cadre di
dactice universitare, de la 
Universitățile din București, 
Cluj, Iași, Timișoara.

O altă noutate: in cadoul 
cunoscutelor centre culturale 
Turku, Freiburg, Paris, Bos
ton au lu^lt ființă lectorate de 
istoria României.

Centrala Industriei Confecțiilor București 
b-dul Armata Poporului nr. 7 sector 7, anga
jează următoarele categorii de salariați :

— strungari
— frezori
— lăcătuși-ajustori
— tîmplari mecanici și manuali, munci

tori în formare pentru această me
serie

— ascuțitori foarfeci
— primitori distribuitori cu gestiune
— muncitori necalificați — bărbați — 

cu vîrsta de 18 ani împliniți

TOATĂ lumea pe
Dintotdeauna, de jind „Bără

ganul dintre ape" a fost
numit teritoriul cuprins între 
cele două brațe ale. Dunării ce 
mărgineau pe vretpuri Balta 
Brăilei, a devenit întreprindere 
agricolă de stat. anotimpurile 
sînt succesiuni ale unui calen
dar agricol bogat nu numai in 
roade, ci și in eforturi pe care 
le fac sute de oameni. Poate
de aceea pe fețele oamenilor 
citești ușor hotărirea. asprimea, 
urmele ceasurilor îndelungi de 
luptă cu natura, bucuria împli
nirii. Ca musafir temporar, te 
simți cam neavenit Și tot ei. 
oatnenii. cei care primesc în

Inginerul Constantin Bratu, 
mecanizatorii Marcel Jeca, Ni
colae Ciocca, tehnicianul Ion 
Grecu, șoferul Nicolae Nicula, 
sînt doar cîțiva dintre anima
torii și totodată componenții va
loroși ai secției de lupte. Spor
tul care se bucură de cei mai 
mulți aderenți care ocupă a
proape toate ceasurile libere, 
chiar după o zi de muncă în-

obraz și pe mîini 
vînturilnr iuți de 
dogoarea soarelui

șfichiuirilc 
primăvară, 
de cuptor.

acele primilor fulgi de nea. tot
ei simt stinghereala ta și 
atunci intră în vorbă și află ce 
tc-a adus De-acolo și nu tre
buie prea mult timp pînă cînd 
încep destăinuirile. La. l.A.S. 
Insula Mare a Brăilei, Aso
ciația sportivă ce poartă o 
denumire semnificativă : „Pes
cărușul", nume dat nu în- 
tfmptetor de niște oameni 
care trăiesc între ape. se 
desfășoară o vie activitate de 
masă. Echipa de fotbal, cu a
celași nume, activează in cam
pionatul județean cu rezultate 
meritorii. Antrenor este ma
gazionerul Marin Duță, fost ju
cător de divizia B. iar printre 
cel mai talentafi component! ai 
lotului se numără mecanicul 
Nicolae Pușcașu, șoferul Tra
ian Ciucurcanu, mecanizatorii 
Virgil Ciurca și Petre Ermi- 
neanu. La 10 ferme ale între
prinderii. ca Filipoiu. Rușava
Agaua. iși desfășoară antrena
mentele după un program rigu
ros. respectat întru totuL tot 
atitea formații de volei bine 
închegate. Pînă acum, cei mai 
buni s-au dovedit voleibaliștii 
de la ferma Filipoiu Ni s-a 
părut firesc, apoi, ca într-o uni
tate ai cărei salariați sînt în 
mare majoritate mecanizatori 
tineri, echipa de lupte libere 
să fie bine pusă la punct, nu- 
mărind foarte multi membri.

De la deziderat 
la realitate : 

SPORTUL — 0 ACTIVI
TATE PENTRU TOȚI

p^^dată. este tenisul de masă. 
Aici ierarhia valorilor e greu 
de stabilit „vedetele" schimbin- 
du-sc de la o zi la alta.

Cum s-a ajuns la o activitate 
intensă în acest colectiv, care 
prin natura lui. este solicitat 
cotidian la intense eforturi fi
zice ?

— Poftă de a face sport au 
avut oamenii totdeauna. E fi
resc, ca tinerii, căci ei consti
tuie majoritatea lucrătorilor 
noștri, să simtă nevoia de a se 
destinde jucind șah. tenis de 
masă, fotbal, volei. Muncesc 
destul, din greu, in campanii, 
cit e ziua de mare. La început, 
de ce să nu recunosc, priveam 
lucrurile doar prin prisma sar
cinilor de plan, a obținerii 
unor producții cit mai mari — 
mărturisește tovarășul loan 
Vlad. Erou al Muncii Socialiste, 
directorul întreprinderii. Acum, 
după ce sportul de masă a de
venit o realitate, ne dăm seama 
că am primit de fapt un mare 
ajutor pentru producție.

Convingerea, nu numai a di
rectorului. dar și a altor oa
meni din unitate, că sportul 
este o necesitate. folositoare 
atit individului, cit și între
prinderii. nu s-a format peste

STADION
noapte și nu cu puține eforturi. 
Tocmai in tenacitatea și ..iscu
sința" cu care a acționat stă 
meritul organizației U.T.C. de 
aici, care numără aproape 300 
de membri.

— Bineînțeles. Inițial a „tro
nat" doar „zeul" fotbal, ca pre
tutindeni — ne spune secreta
rul comitetului U.T.C.. Ion
Grecu Dar asta nu ne mulțu
mea. pentru că practic nu în
semna sport de masă. Am ini
țiat apoi o serie de concursuri, 
in afară de rele prevăzute in 
calendarul compciițional, încer- 
cînd să „deschidem" pofta pen
tru tenis și lupte, să stimulăm 
niște ambiții. Treaba a prins. 
Cu voleiul, am procedat Invers. 
Tntii am construit, prin muncă 
voluntară, terenuri de joc la 
majoritatea fermelor. Apoi „mi- ' 
crobul" a prins ușor si defini- J 
tiv. Dintre primii veniți am | 
reușit să facem cei mai pasio- i 
nați propagatori ai sportului. 
Odată cu mărirea numărului 
practicanților diverselor spor
turi, a fost ușor să concepem 
și să materializăm acțiuni pen
tru întărirea bazei materiale. 
Colectarea de fier vechi, plante 
medicinale, strîngerea ierbii de 
pe canale, iată acțiuni care au 
fost folositoare atit fermelor cit 
si nouă. oferindu-ne fonduri 
pentru achiziționarea de mate
riale sportive. Impunîndu-ne. 
am atras atenția si altor foruri 
care nu au inRrzfat să ne
ajute. Comitetul județean U.T.C. 
ne-a dotat cu echipamentul ne
cesar. C.J.E.F.S. ne-a trimis
antrenori de lupte, volei, te
nis. Cu asemenea sprijin, adău
gat la interesul permanent al 
conducerii întreprinderii, ne fa
cem planuri mari de viitor. 
Intențiile imediate — amenaja
rea unor terenuri de tenis si a 
unei popicării, după toate nor
mele regulamentelor acestor 
discipline. Și. mai ales, atrage
rea ultimilor „reținuți" la prac
ticarea mișcării, a sportului 
preferat.

OCTAVIAN MILEA

I

îSincma
MIERCURI. 4 APRILIE 1973

I COLIER PENTRU
MEA : rulează ia Central (orclc 
10. 12; 14; 16; 11: 20)

UCIDETI OAIA NEAGRA : ru- 
Itcază la Lumina (orclc 13.30: 16:

11.28: 30.45)
I TARA SĂLBATICA î rulează la 

Scala (orclc 8.30: 11 : 13.30: 16;

1111,10; 21) ; București (orelc 8,30: 
11 ; 13.30 ; 16 . 18,30 ; 21).

N1CI UN MOMENT DE PLIC
TISEA * A: fMwMi la LuceafLrC- I (orele ia 5 e 11: ză. ee: 16; fă.rfll
21); FesUvel :*rele 8,15: 11.15: 
13.30 : FCs ia. F ( 2D.

a CU MDN1LE CURATE : rulea- 
I 13 la Do: e a (or el 2 U: 13.15; 15.30: 
1 17.45: 20,15N Le cu AT0 proulem

dă a f doc e nlncncf pfntru cop°:
iC^OW 2^05) : LU 1 earf 3a Capitol

(orclc 8.30; 11; 13.M: 16; 18.30; 21); 
Feroviar (orcle 1.30; 11; 13.30: 16; 
18.38: 21): Excelsior (orclc 8.45: 
11; 13.30: 14: 14.30; 21: Melodia
(orclc 8.30: 11: 13.M: 18; U.30: 
21: Modern (orclc 8.30: 11: 13.30: 
16: 18,30: 21)

IAKOV BOGOMOLOV : rulează 
ta Viitorul (orclc 15.30: 18; 20.15)

PE ARIPILE VtNTULL’1 : rulea
ză la Sala Palatului (orclc 15: 
19.45) ; Patria (orclc 10; 14,30:
19.15) .

ATENTATUL : rulează la Favo
rit (orclc 10: 12.30: 15.38; 18), 
Gloria (orclc 8,45; 11,15; 13.38: 16: 
18,30; 20,45).

O ANCHETA DIFICILA : rulea
ză la Ferentari (orclc 15.3^: 18;
20.15) ; Glulcștl (erele 15.30: 18:
20.15) .

CLOVNII : ruhlcaz la Arta
(orclc 15.30: 18: 20.15)

GRĂSUNĂ : ruuecaz le MoțUor 
(orclc 15.38: 18; 20.15)

ORGANIZAȚIA : rulează la Gri- 
vlta (orclc 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18.13: M3 80: Volga (orclc 9: 11.15-

13.30; 15.45; 18.15: 20.30); Flamura 
(orclc 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.30)

LUPUL MARILOR : RĂZBU
NAREA : rulează la înfrățirea 
(orclc 15.30: 19)

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Miorița (orclc 9: 11.15; 13.30:
15.45: 18: 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Buzcsti (orclc 15.30
18: 10.t0)-

ALFRED CEL MARE : rulează
la Aurora (orclc 9.15: 11.45: 15.30: 
18 : 20.301): Tomia (orclc 9,30: 12: 
15.30: 18: 10.30)-

LOGOLNICA FRUMOSULUI
DRAGON : rulează la Popular 
(orclc 15.30: 18; 20.15).

BAMBI : rulează la Timpuri
Noi (orclc 9—18 în continuare)

ZESTREA : rulează la Lira (o- 
relc 15 30: 18: 20.15)

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI EL NU AULE rulează Ia 
Dacia (orclc 1.30: 11: 13.30: 16:
18.30 20.45).

EXPLOZIA : rulează la Cotro- 
ccnl (orcle 15 30: 18 : 20 151.

Primul vaporaș aducător de pri
măvară pornește în cursă pe un
dele lacului Herăstrău. Plimbare 
plăcută și cit mai multe zile 

însorite I

M£ RID I A N
• Campionatele Naționale de 

schi alpin au început ieri la 
Predeal cu desfășurarea probe
lor de slalom special rezervate 
junioarelor și juniorilor mici.

Cursa masculină a revenit lui 
Dan Frățilă (Brașov) cu 
timpul de 61”. urmat de Octa
vian Fast (Predeal) — 62” 5/10 
și Szabo Partnic (Cluj) — 63” 
1/10.

La junioare pe primul loc s-a 
situat Katalin Csisvcr (Miercurea 
Ciuc). cronometrată în 71” 2/10

Competiția continuă astăzi cu 
probele de slalom special pen
tru junioarele și juniorii mari.

• La Palatul Sporturilor de 
la Lujniki au continuat între
cerile campionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa A). Se
lecționata Cehoslovaciei a întîl- 
nit echipa R. F. Germania, pe 
care a învins-o cu scorul de 
4—2 (1—0, 2—1. 1—1). Au mar

cat î Jaroslav Holik (2), Kochta, 
Machac, respectiv Schloder și 
Kuehnhackl.

Intr-un alt joc, reprezentativa 
U.R.S.S. ajintrecut cu scorul de 
9—3 (2—17 4—1, 3—1) formația 
Poloniei.
• Una din străzile centrale 

din Miînchcn, închisă circula
ției vehiculelor, va deveni un 
tcrcn-școală de tenis pentru ti
neri. Profesorii, care vor da 
gratuit lecții, sînt australienii 
Rod Laver și Roy Emerson, ca 
și americanii Bob Lutz și Stan 
Smith. Inițiativa este menită să 
promoveze o amplă activitate 
în favoarea practicării tenisu
lui. Primăria din Munchcn va 
distribui, cu această ocazie, ra
chete și mingi de tenis în 50 de 
școli ale orașului.

(Agerpres)

„Ctl'A PRIMĂVERII"
LA ORIENTARE TURISTICĂ

• PE TRASEELE DIN JUDEȚUL ILFOV- — Programul spor
tiv din ultimele zile a fost dominat de interesante acțiuni de 
masă, la care au participat numeroși tineri care îndrăgesc dru
mețiile si cicloturismul.

în județul Ilfov s-a dat startul într-o amplă competiție de 
orientare turistică dotată cu trofeul „Cupa Primăverii" și care 
se desfășoară pe opt zone. La întreceri participă tineri din 64 
de localități, majoritatea fiind din mediul rural.

Primele concursuri s-au desfășurat în pădurea Rălănoaia- 
Giurgiu si pădurea Puttricul-Brăneșți. reunind aproape 300 de 
particioanți din comunele Daia, Frățești, Stănești. Fundulea, 
Ccrnica, Buda etc. Cu cele mai bune rezultate au fost con
semnate echipele alcătuite din tinerii Ilic Vasilc, Nicolae 
Viercanu și elevele Mariana Sfctcu și Mariana Dobre. Urmă
toarei? concursuri au loc duminică 8 aprilie la Snagov, Malu 
Spart și Călugăreni, iar peste opt zile se va desfășura al șa
selea concurs la Urziceni.

• IN PĂDUREA BANEASA. — O frumoasă zi de primăvară 
au petrecut elevii și tinerii din întreprinderile sectorului 8 din 
Capitală Ei si-au dat întîlniri în pădurea Bănoasa, unde . a 
fost programată o interesantă competiție de orientare turistică 
dotată cu „Cupa primăverii". Programul a cuprins întreceri pe 
categorii de vîrstă, pentru concurenți începători și cu clasifi
care sportivă.

Mai întîi au luat startul echipele de juniori și . junioare, care 
au avut de (parcurs un traseu de 2 000 m cu mai multe puncte 
de control. în clasamentul final, primul loc a fost ocupat de 
formațiile Liceului „Ion Neculce" Concursul rezervat seniori
lor a fost dominat de echipele „Dacia" și a Uzinei de utilaj chi
mic „Grivița roșie". La senioare, victoria a revenit formației 
asociației sportive „Spicul".

M. L.

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
Ia Buccgi (orclc 15,30; 18; 20,30), 
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 
20,15).

SALVAREA ; rulează la Vitan 
(orele 15.30: 18; 20,15).

MARTA STUART : rulează la 
Pacca (orelc 15.30; 18; 20,30).

DRUM IN PENUMBRA : rulează 
la Rahbva (crcle 15,30: 18; 20,15).

ADIO, ARME ! : rulează la Flo- 
rcasca (orele 15,30; 19).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Progresul (orele 15,30: 
18; 20,15).

PESCĂRUSUL : rulează la Uni
rea (ora 20,15).

VACANTA la ROMA : rulează 
la Uni rca (orelc 15,30; 18).

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

MAREA EVADARE : rulează la 
Oosmoi (orele 1530: 19).

Comedia) : FANNY — ora 20;
(Sala Studio) : MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgurcanu) : JOC DE PISICI — 
ora 20: Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Maghcru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE WILLE — ora 19,30; 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : VASSA 
JELEZNOVA — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Victoria) : JOS 
PĂLĂRIA *- ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilcscu" : FETELE LIDT- 
NEI — ora 19.30; Teatrul dc Co
medie : PREȘUL — ora 17: An
samblul „Rapsodia Română" : LA 
PORȚILE DORULUI — ora 19.30; 
Circul . Globus" : FRAȚII LUI 
FLIPPER — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Curs dc limba cnglcză. 9,30 
Micii meșteri mari. 10.00 Tclcx. 
10.05 Publicitate. 10,10 Azi, sărbă
toarea Republicii Populare Ungare. 
„Primăvara" — film documentar, 
producție a studiourilor din R. P.

Opera Română : LON QUIJOTE 
— ora 19: Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19.30: Teatrul 
National „I. L. Carsgiale“ (Sala

Preludiu la
vacanta de9

primăvară
Peste două zile, școlărimca 

țării — elevii mici și mari — 
încep vacanța de primăvară. 
Mai puțin spectaculoasă dccit 
cea de iarnă, dar la fel de do
rită, vacanța din aprilie se a
nunță și ea plină de surprize 
pentru lumea școlii.

O primă surpriză le-o rezer
vă însăși natura. Renunțind la 
capriciile sale din ultima vre
me, natura a lăsat cale liberă 
primăverii, cu tot cortegiul ei 
de minuni care schimbă înfăți
șarea orașelor, satelor, păduri
lor și munților, de la o zi ia 
alta. Prilej pentru elevi de a 
„ajuta" primăvara să intre de
plin și definitiv în drepturile 
ei ; îi vom întîlni, deci, antre
nați la marile acțiuni patrioti
ce de amenajare a parcurilor 
și grădinilor, de plantare a ar
borilor și a pomilor fruct f r. 
de înfrumusețare a școlilor s* 
cartierelor — pe scurt, ca oar- 
ticipanți la crearea ambiantei 
de frumusețe și civilizație •
care ne place să trăim.

La rîndul ei, primăvara, c* o 
recompensă, acordă clcvike 
prin această primă vacanță a 
anului calendaristic „drepî«l" 
de a deschide sezonul activită
ților în aer liber. Iși fac de
butul excursiile și viața de ta
bără, încep manifestările «?-—- 
tive de mai mare sau mai t - 
că anvergură. se populea-1 
parcurile, grădinile și stadia- 
ncle. Pentru două săptăm -

CONCURSURI 
ÎN FAZA FINALĂ: 

EXCURSII;
COMPETIȚII

SPORTIVE

Văile Prahovei, Timișului, Ol* 
tului devin, ca și în alte =a- . 
reședințe ospitaliere ale Cm * .
lor amatori ai peisajelor -•£.- 
tanc în succesiunea anotimpu
rilor, ai vieții de tabără vt* st 
tinerească, ori a drumurilor de 
munte străbătute la pas. c3 
rucsacul în spate. Această -. 
canță este însă folosită si c*-- 
tru drumeții cu scop știin:.: . t 
documentar. Grupuri, grupgri
de clcvi refac itinerarii paric-'- 
se dc scriitori ori savanți * -- 
drăgiți. pornesc în exped^i
pentru cunoașterea ținu’^i^i^rii» 
natale, iau primul contact r-a 
marile construcții ale socialis
mului. Totul, ca un preludiu al 
marelui sezon turistic care-i 
așteaptă la vară, odată cu în
cheierea anului școlar.

Calendarul acestei vacante 
cste însă cuprinzător și pentru 
acei elevi care n-au așteptat-o 
doar în scopuri turistice. Iată, 
sîmbătă și duminică, deci in 7 
și 8 aprilie, se încheie Festi'. a- 
lul republican al școlilor șî li
ceelor de artă — viitorii noș
tri muzicieni se întrec la Bucu
rești. în timp ce colegii lor co
regrafi își vor face cunoscută 
arta pe scena clujană. Matema
ticienii, chimiștii, fizicienii «i 
iubitorii limbii și literaturii ro- 
românc se întîlnecc și ei In fi
nalele concursurilor pe care 
le-au început cu multe luni în 
urmă, în tabere special organi
zate la Constanța, Craiova și 
Iași. Dar Constanța și lașul mai 

.găzduiesc două întreceri de va
loare, dc astă dată sportive. La 
Constanța va avea loc in zilele 
de 14 și 15 aprilie finala pe ța
ră a primului Festival al an
samblurilor școlare de gimnas
tică modernă, în timp ce lașul 
oferă terenul 0amDionațclor 
naționale școlare de lupte. 
Cum gimnastica este sportul 
preferat al fetelor iar luptele 
sînt apanajul băieților, reșe
dințele acestor frumoase între
ceri sportive vor împrumuta 
automat gralia și măiestria fe
telor și, respectiv, vigoarea și 
siguranța băieților.

In tfîrșlț, se aliniază acestor 
„capitale" ale vacanței de pri
măvară municipiile și orașele 
în care au loc serbări sportive 
la care elevii își aduc o con
tribuție esențială. După cum în 
toate loc^lițătile Crosul tinere
tului. amplă manifestare sporti
vă de masă, va atrage mii și 
mii de elevi, marcind pentru 
unii debutul în sport, consa- 
crînd dc cei care și-au conti
nuat pregătirea fizică începută 
mai demult

Cca mal scurtă vacanță, va
canța dc primăvară se dove
dește și dc astă dată, foarte în
căpătoare pentru satisfacerea 
preocupărilor atit dc variate 
alc elevilor noștri. Nu nc ră- 
mîne dccît să le urăm petre
cere plăcută I

M. V.

Ungară. 10,50 Film serial : „Pc 
urmclc lui Caplja" — producție a I 
Televiziunii iugoslave. 11.50 La I 
ordinea zilei. Azi, județul Sălaj. l 
12,05 Revista litcrar-artitțică TV. 
13,05 Tclclurnal. 17,30 Curs dc I 
limba germană. 18,00 Telex. 18,05 I 
Tragerea Proroexprcs. 18,15 Timo l 
și anotimp în agricultură. 18,40 A 
28-a aniversare a eliberării Ungă- I 
rici dc sub jugul fascist. Imagini I 
din R. P. Ungară — reportaj fii- I 
mat ; Muzică și dansuri populare. 
19,20 1001 de scri. 19,30 Telejurnal. I 
Cincinalul înainte dc tcrmcn — |
cauză a întregului popor. 20,00 I 
Cîntccul săptăm^U : „Tara mca 
cu viers dc foc". 20,05 Tclcobicc- I 
tiv. 20,25 Teleclremateca : Ciclul I 
„Filme mari — genuri cincmato- I 
grafice diferite". „Cetățeanul 
Kanc". Premieră pe țară. 22.30 ,24 |
dc orc". România în lume. 23,00 I 
Fotbal : Bulgaria—U.R.S.S. ■

PROGRAMUL TI
10.00 O viată pentru o idcc ■ *

K. E. Tlolkovski. 20,30 Program dc . 
circ. 20,40 Agenda. 20.50 Tineri In- I 
terprcți. 21,30 Ghișeul. 21.50 Prin l 
expoziții. 22.10 Rom an-foilcton : 
„C^Mcc la ipusu1 soarelui" după 1 
romanul |u| Lcwis Gibbon. Episo- I 
dul „Aratul".



VIETNAM -
a nouă etapă de peste hotare

Convorbire cu Dinh Van Nam, membru al C. C. al Uniunii Tineretului
Muncitor „Ho Și Min" din R. D. Vietnam Număr special

în anii în care telexul ne transmitea continuu 
vești de pe frontul vietnamez am stat de vor- 
bâ, deseori, cu delegații ale tineretului acestei 
încercate țâri. De fiecare dată lupta cu arma 
în mînă, realitatea teatrului de război, domi
nau întrebările și răspunsurile. Pentru prima 
oară, însă, în acest început de aprilie, stăm de 
vorbă cu fii ai eroicului Vietnam după ce bom
bele au încetat să mai cadă din înaltul cerului. 
Discutăm despre' munca de reconstrucție, des
pre efortul gigantic de a vindeca rănile lăsate 
de un război distrugător. Desigur, menținerea 
și consolidarea păcii ridică nenumărate pro
bleme. Dar forța poporului vietnamez s-a do
vedit invincibilă. Ea este garanția viitorului.

nterlocutori ne-au 
fost membrii dele
gației Uniunii Ti
neretului Munci
tor „Ho Și Min“ 
din R. D. Vietnam 

care, la invitația C. C. al U.T.C., 
au efectuat o vizită * 
noastră. Conducătorul 
ției. DINH VAN NAM, 
al C.C. al U.T.M., „Ho 
a avut amabilitatea de 
un tablou al realității 
meze și al perspectivelor 
menționînd în acest context ro
lul generației tinere.

in tara 
delega- 

membru 
§1 Min“. 
a schița 
vietna- 

ei,

Dinh Van Nam a subliniat 
cerința poporului vietnamez ca 
să se respecte acordul de la Pa
ris, să fie aplicate cu corectitu
dine stipulațiile sale, arătind că 
retragerea trupelor intervențio- 
niste ale S.U.A. din Vietnamul 
de sud creează o situație favo
rabilă pentru împlinirea năzu

— în cele 65 de zile care au 
trecut de la semnarea acordului 
de la Paris privind Vietnamul 
— arăta interlocutorul nostru — 
Republica Democrată Vietnam și 
Guvernul Revoluționar Provizo
riu ai Republicii Vietnamului de 
Sud au dus la îndeplinire cu 
strictețe prevederile acestui do
cument de mare importanța. De 
asemenea, s-a vădit fermitatea 
cu care popoarele din întreaga 
lame sprijină cauza îndeplinirii 
sltpuîațiilor acordului. In de
clarația guvernului R. D. Viet- 

I îam din 30 martie a.c. se face 
in bilanț al aplicării acordului, 
i - victoriilor repurtate de po- 
frul vietnamez. Trebuie arătat 

'n ambele părți ale Vietnamu-
— în sud și în nord — raz-- 

•■nul s-a terminat. Trupele 
* L'.A. și ale sateliților lor s-au 
retras din Vietnamul de sud. 
i .«ie o strălucită biruința a po
larului vietnamez. Pe pămintid 
■ astru nu mai există agresori 
străini. R. D. Vietnam șiG.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud au eliberat personalul mili
tar capturat. Dar în timp ce 
R. D. Vietnam și G.R.P. au dus 
la îndeplinire prevederile men
ționate în documentul de la 
Paris, administrația de la Sai
gon a sabotat în repetate rin- 
duri, în mod foarte serios, în
deplinirea obligațiilor asumate 
prin acordul semnat. Adminis
trația lui Thieu. cu sprijinul 
acordat de S.U.A., a lansat nu
meroase operațiuni asupra zo
nelor eliberate din Vietnamul 
de sud. violind sistematic înce
tarea focului. Mii de patrioți 
sud-vietnamezi sînt încă încar
cerați și nu au fost eliberați in 
pofida dispozițiunilor clare ale 
acordului. în zonele controlate 
de Saigon pacea nu s-a restabi
lit încă. S.U.A. au lăsat in Viet
namul de sud mii de militari 
camuflați ca persoane civile. 
De asemenea. S.U.A. au prelun
git activitatea de minare in a
pele teritoriale ale R.D. Viet
nam. In același timp, continuă 
bombardamentele asupra Cam-
bodgiei.

ințelor poporului vietnamez — 
exprimate și în documentul 
semnat în capitala franceză. 
Desigur, menționa oaspetele, 
lupta va fi în continuare difi
cilă și complicată. Dar cu spri
jinul țârilor socialiste, al tutu
ror forțelor democratice și pro
gresiste din lume, poporul viet
namez va menține și consolida 
pacea. Nu există in lume forță 
capabilă să infringâ lupta po
porului vietnamez. Nici chiar 
atunci cind peste jumătate mi
lion de soldați americani au în
cercat să înăbușe această luptă, 
intervenționiștii n-au izbutit 
să-și atingă țelurile.

întregul nostru popor — men
ționa Dinh Van Nam — aspiră 
la pace și concordie națională 
Desigur, in Vietnamul de snd se 
manifestă diferite tendințe po
litice și ideologice, dar exirtă o 
puternică aspirație comună i a 
realiza o pace trainică, a stabili 
înțelegerea națională, rezolvind 
fără amestec străin problemele 
care privesc poporul vietnamez. 
Pacea și independența reprezin
tă năzuințe supreme ale poporu
lui vietnamez și ele sint, în ge
neral, caracteristice esențiale 
pentru epoca noastră.

în continuare interlocutorul 
nostru a relatat despre amplul 
efort de reconstrucție pe care 
il realizează poporul vietnamez 
și tînăra sa generație.

— Poporul nostru — releva 
Dinh Van Nam — se bucură 
foarte mult de reinstaurarea 
păcii și își consacră toate ener
giile vindecării rănilor pe care

le-a provocat crîncenul război. 
Organizația noastră pune în 
centrul preocupărilor ei aceas
tă sarcină. Mii și mii de tineri 
participă la refacerea poduri
lor, căilor ferate etc. Principa
lele linii feroviare funcționează. 
Ea sate ca și la orașe s-au for
mat brigăzi de muncă volunta
ră care lucrează la reamenaja- 
rea șoselelor, la umplerea cra
terelor lăsate de bombe, la con
strucția de locuințe. în același 
timp continuă culesul recoltei 
de orez.

Oaspetele face o subliniere 
deosebită in privința aportului 
adus de cei 80 000 studenți care 
contribuie la repararea școlilor 
și facultăților lovite de bombe 
ca și la activitatea de recon
strucție in general, Instituțiile 
de învățămint superior fusese
ră evacuate din orașe în pe
rioada bombardamentelor. Acum 
studenții au revenit in amfitea
tre și împletesc învățătura cu 
munca. Cei de la Politehnică 
lucrează la repunerea in func
țiune a unor fabrici. Studenții 
de la medicină pot fi întilniți in 
spitale. Cu toții își dedică tim
pul liber operei de reconstruc- 
|ie.

Conducătorul delegației viet
nameze subliniază, după aceea, 
semnificația sprijinului pe care 
poporul și tineretul încercatu
lui Vietnam l-au primit din par
tea țărilor socialiste, a forțelor 
progresiste de pretutindeni.

— Exprimăm un sentiment de 
profundă recunoștință pentru 
ajutorul frățesc pe care po
porul șl tineretul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român și a guvernului Repu
blici Socialiste România, ni l-au 
acordat, ni-1 acordă și — sin- 
tem convinși — ni-1 vor acorda 
și pe mai departe. în zilele pe
trecute in România am simțit 
solidaritatea internaționalistă a 
poporului și tineretului țării 
dumneavoastră. în fiecare loc 
pe care l-am vizitat, gazdele 
ne-au înconjurat cu dragoste, cu 
o prietenie emoționantă. în 
mesajul adresat conducătorilor 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere luptei 
noastre, victoriei pe care am 
repurtat-o. Sintem recunos
cători pentru întregul spri
jin primit, mărturie a spiritu
lui iniemaținnzlist al Partidu
lui Cenunist Român, al nobi- 
lmtai popor român, ai entuzias
tului sta tineret. Tineretul și 
poprii nostru dau o prețuire 
deosebită sprijinului României 
socialiste. în ceea ce privește 
relațiile dintre organizațiile 
noastre ele sint foarte bune și 
se dezvoltă permanent. Vom 
fare totul penru a întări legă
turile dintre tineretul român și 
ce! T-ieifiiimrr

în încheiere oaspetele a spus i
— Plecăm din România cu 

Impresii excelente, după o vi
zită deosebit de interesantă pe 
care nu o rem uita. Ne bucură 
succesele poporului român in 
construcția socialismului și vă 
dorim noi succese in continua
re. Aceste succese sint o încu
rajare pentru lupta pe care noi 
o ducem. Doresc, înainte de a 
ne despărți, de a mulțumi și 
presei de tineret din România 
pentru fermitatea cu care a 
sprijinit și sprijină cauza 
dreaptă a poporului vietnamez. 
Sintem mindri că vă putem ex
prima această recunoștință aici, 
în redacția „Scînteii tineretu
lui"...
Convorbire consemnată de 

EUGENIU OBREA

consacrat României 
de o revistă elvețiană

Revista elvețiană „Ar
chives Diplomatiques et 
Consul aires" a consacrat 
un număr special Repu
blicii Socialiste Româ
nia.

în paginile consacrate politicii 
externe a țării noastre, sînt re
produse aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, cu privire la 
principiile politicii externe a 
României. Este subliniat intere
sul țării noastre pentru așezarea 
pe baze trainice, principiale a 
relațiilor între țările continen
tului european, prin excluderea 
forței în relațiile dintre state și 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a decide liber asupra 
dezvoltării sale. Este reliefată, 
totodată, necesitatea ca dezba
terea problemelor securității eu
ropene, să se efectueze cu parti
ciparea, în condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor inte
resate, într-o manieră cortcretă, 
urmărindu-se realizarea unor pași 
reali în direcția destinderii, in
clusiv prin măsuri practice de 
dezarmare și prin încheierea de 
acorduri regionale, în vederea 
instaurării unui climat statornic 
de încredere, destindere și coo
perare.

Revista publică, în continuare, 
articole evocînd proclamarea re
publicii în România, în care se 
reliefează tradițiile revoluționare 
ale poporului nostru, necesitatea 
istorică a actului de la 30 de
cembrie 1947, succesele înregis
trate în sfertul de veac care a 
urmat proclamării republicii. Sînt 
publicate, de asemenea, articole 
evidențiind eforturile de dezvol
tare economică a țării noastre,

preocuparea constantă pentru 
îmbunătățirea condițiilor de via
ță, participarea crescîndă a 
României, prin comerț și acțiuni 
de cooperare, la schimburile in
ternaționale.

Alte articole înfățișînd aspecte 
ale României contemporane con
țin ample referiri la viața cultu
rală a țării, potențialul turistic al 
țării noastre, asigurarea libertății 
de practicare a cultelor, partici
parea României la schimburile 
culturale internaționale.

Reuniunea 

de la Helsinki
Marți, a avut loc la Helsin

ki ședința plenară a Reuniunii 
multilaterale consacrate pregăti
rii conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Partici- 
panții au făcut un schimb de 
opinii în legătură cu organiza
rea lucrărilor în această săptă- 
mînă și în cadrul viitoarei etape 
a consultărilor, care va începe 
la 25 aprilie.

S-a convenit ca grupul de lu
cru să continue să examineze 
conținutul capitolelor al II-lea 
și al III-lea ale ordinii de zi, 
referitoare la cooperarea econo
mică, tehnico-științifică și în 
domeniul protejării mediului în
conjurător și, respectiv, în coo
perarea culturală. La propune
rea delegației României, s-a 
hotărît ca, joi, să înceapă exami
narea problemei urmărilor insti
tuționale ale conferinței (punctul 
al IV-lea al ordinii de 2i).

Vineri, la încheierea acestei 
etape a consultărilor, va avea loc 
o nouă ședință plenară.

Puternice furtuni in 
Europa occidentală

O puternică furtună s-a abătut, luni seara, asupra unei mari 
Părți din continentul european, cuprinzînd partea de est a 
Marii Britanii, nordul Franței, Belgia, Olanda, Danemarca, 
partea centrală și de nord a R.F. Germania și partea de nord 
a R. D. Germane. în Marea Britanie, în Franța, Olanda și 
R.F.G, s-au înregistrat victime, iar numeroase persoane au fost 
rănite.

Cea mai afectată a fost Olanda, unde traficul rutier și fe
roviar a fost dezorganizat. A fost, de asemenea, perturbată a
limentarea cu curent electric a orașelor și întreprinderilor in
dustriale. Portul Amsterdam a fost complet izolat în cursul 
serii de luni. Datorită măsurilor luate de autorități, echipe spe
ciale constituite de urgență au vegheat asupra digurilor, reu
șind să evite provocarea de inundații, deși nivelul apelor a 
crescut aproape cu doi metri.

Potrivit datelor preliminare, furtuna a provocat pagube în
semnate. Mii de case au rămas fără acoperișuri, iar vintui — 
care sufla cu o viteză de aproximativ 130 kilometri pe oră — 
a provocat accidentarea a numeroase autovehicule surpriase 
pe autostrăzi. Au avut de suferit, de asemenea, rețelele elec
trice aeriene și de telecomunicații, iar în unele regiuni s-au 
înregistrat inundații locale ca urmare a căderilor masive de 
precipitații. In Olanda, pagubele se ridică, după primele apre
cieri, Ia peste 10 milioane de florini, cea mai afectată fiind re
giunea cuprinsă între Haga și Rotterdam.

(Agerpres)

Apartheidul »»crima Programul viitorului
guvern argentinian

„SAUUT-2" PE ORBITA

împotriva umanitățiiV a

Rezoluție adoptată de Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului

Apartheidul este „o crimă împotriva umanității", . iar autorii săi 
trebuie judecați, oriunde s-ar afla, de către un tribunal național 
sau internațional — a hotărît, luni. Comisia O.N.U. pentru drep
turile omului, ale cărei lucrări se desfășoară, în prezent, la 
Geneva.

se desfășoară, în prezent, la

O rezoluție referitoare la ela
borarea unei Convenții interna
ționale în acest sens, ce ar urma 
să fie adoptată de Consiliul E
conomic și Consiliul Social al 
Adunării Generale a O.N.U., a 
întrunit votul tuturor delegații
lor participante, cu excepția a 
cinci abțineri și două voturi îm
potrivă (Statele Unite și Anglia).

Conform deciziei comitetului, 
„actele inumane rezultînd din 
politicile de apartheid și alte 
practici asemănătoare de segre
gație și discriminare rasială sînt 
crime care contravin dreptului 
internațional. Statele participan
te la Convenție declară criminale 
organizațiile, instituțiile și indi
vizii care comit crima de apart
heid".

„Sînt considerați responsabili, 
din punct de vedere penal, pe 
plan internațional, persoanele 
membre ale organizațiilor și in
stituțiilor și reprezentanții state
lor care comit, favorizează sau 
încurajează direct săvîrșirea cu 
premeditare a crimei de apart
heid sau cooperează direct la a
ceasta". Aceste persoane, stipu
lează textul, pot fi urmărite „fie 
că își au reședința pe teritoriul 
statului unde și-au comis actele, 
fie pe teritoriul altui stat" și ele 
„vot fi judecate de un tribunal 
competent al oricărui stat parti
cipant la Convenție, sau de Tri
bunalul internațional, caie va fi

competent în numele acelor sta
te participante la Convenție care 
au acceptat competența sa".

• e • • •

Repere
senegalese

Frontul Justițialist^ de Eli
berare — al cărui candidat,' 
Hector J. Campora, a fost 
declarat oficial președinte a
les al Argentinei — a dat 
publicității, la Buenos Aires, 
programul său de guvernare, 
elaborat de Consiliul tehno
logic al frontului (consiliu de 
experți economiști n.n.) Po
trivit 
etapa 
binet 
ția și 
miei , .
instituirii controlului de stat 
asupra vieții economice ar-
gentiniene. în acest sens, se

documentului, în prima 
de guvernare, noul ca
va urmări reconstruc- 
restructurarea econo- 

naționale, în vederea

vor naționaliza comerțul exte
rior, sistemul financiar-bancar, 
sectoarele de bază ale indus
triei, comerțului intern cu pro
duse de primă necesitate, re
sursele energetice și miniere. 
Pe plan social-economic, gu
vernul va urmări lichidarea 
șomajului, redistribuirea veni
turilor în scopul ajutorării pa
turilor sărace ale societății 
argentiniene, reorientarea in
dustriei spre producția de 
consum pentru populație, ca
nalizarea unor resurse finan
ciare spre construcția de lo
cuințe accesibile maselor 
populare.

După cum transmite agenția 
T.A.S.S., la 3 aprilie, potrivit 
programului explorării spațiu
lui cosmic, în Uniunea Sovieti
că a fost lansată stația științi
fică orbitală „Saliut-2“. Scopul 
lansării consta in perfecționa
rea construcției stației, siste
melor și aparatelor de la bor
dul ei. precum și efectuarea u
nor cercetări științifice și ex
periențe in condițiile zborului 
cosmic.

Urmărirea zborului stației 
științifice se efectuează prin in
termediul unor centre instalate 
pe teritoriul Uniunii Sovietice 
și pe nave maritime aparținind 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 

Centrul terestru de coordonare 
și calcul efectuează prelucra
rea informațiilor care parvin de 
la bordul stației orbitale „Sa- 
liut-2“.

C
u avionul, cu tre
nul, dar mai ales 
cu automobilul am 
cutreierat o bună 
parte din cîmpiile 
și dealurile Unga

riei, poposind în orașe și sace, 
în localități' turistice, în uzine 
și fabrici, în unități agricole 
cooperatiste. Acum, cînd răs
foiesc bloc-notesul și zăbovesc 
pe imaginile fotografice, re
trăind astfel zilele cind i-am 
cunoscut pe oamenii șantierelor 
din pusta Hortobagy, ori Be- 
keshaba. pe chimiștii din Le- 
ninvaros sau pe ceramiștii coo
perativei meșteșugărești din 
Budapesta, pe filatoarele și țe
sătoarele din Gyor sau pe me- 
talurgiștii de ia „Csepel" și 
constructorii de autobuze de la 
„Ikarus“, îmi întăresc convin
gerea că am străbătut o țară 
unde se construiește mult, unde 
se muncește cu dăruire, sub aus
piciile dorinței de a străbate 
rapid drumul de ia o economie 
înapoiată, cu un profil predo
minant agrar, la o țară cu in
dustrie și agricultură dezvoltate. 

Călătoria în Ungaria popu
lară mi-a prilejuit și cunoaște
rea — cu atît mai emoționantă 
pentru mine — a jertfelor adu
se de ostașii români care, ală
turi de Armata Sovietică, au 
luptat pentru eliberarea țării
vecine. Pe teritoriul Ungariei 
ostașii români au participat la 
eliberarea a 1 237 de localități 
printre care 14 orașe. în aceste 
lupte, 42 000 de ostași români 
și-au dat viața în mod eroic 
sau au fost grav răniți. Mor
mintele din impresionantul ci
mitir Rakosliget, din apropierea 
Budapestei, ca și cele presărate 
pe cîmpia maghiară, mormin
tele și însemnele memoriale ri
dicate la Debrețin, Miskolc, 
Gyor, Nyregyha, rămîn să
mărturisească peste timpuri 
jertfa de vieți românești adusă 
eliberării Ungariei.

O
amenii, pîmîntu- 
rile — la a căror 
eliberare de sub 
jugul fascist arma
tele române și-au 
adus o glorioasă 

contribuție, jertfe de sînge, 
trebuiau să-și pună în valoare 
potențele. La început s-a con
struit pe temeliile ruinelor, sau 
în anii din urmă au fost ridicate 
orașe noi cu întreprinderi mo
derne ; au fost introduse în 
circuitul economic regiuni în
tinse, odini^ră înapoiate, în 
care s-au efectuat importante 
mutații pe plan economic și 
social. Comparativ cu 1938, in
dustria ungară și-a sporit pro
ducția, în ” 1972, de peste opt 
ori - anul trecut producția in
dustriei constructoare de mașini 
a fost de circa 20 de ori mai 
mare. Iar între centrele indus
triale ce au cunoscut o vigu
roasă dezvoltare, Budapesta
ocupă unul din primele locuri. 
Capitala concentrează aproape 
20 la sută din locuitorii 
țării și 1 500 de întreprin
deri, adică peste 40 la sută 
din potențialul industrial na
țional. Cuprinde industrii me
talurgice, constructoare de ma
șini, electrotehnice, textile, 
chimice, telecomunicații, ali
mentare etc. •

De pe muntele Gellert iden
tifici ușor amplasamentul aces
tor adevărate „centre gravita
ționale" ale Budapestei, uimitor 
de simetric amplasate de-a 
lungul Dunării, pe cei 525 de 
kilometri pătrați. Fiecare uzină 
domină cite un cartier, polari
zează — la propriu și la figurat 
— viața cîte unui cartier. între 
toate, categoric uzina „Ikarus" 
se detașează prin perimetrul 
ocupat de halele industriale — 
el însuși comparabil cu cel al 
unui cartier Pe porțile ei, zil
nic, pătrund zece mii de munci
tori, oameni în sarcina cărora 
cade producerea. în actualul 
cincinal, a 40 000 de autobuze. 
Adică dublu față de perioada 
1966—1970. Aici își au centrul 
coordonator alte două sute de 
întreprinderi coparticipante la 
realizarea elegantelor autobuze 
ce ies pe poarta uzinei. Pen
tru că, pe cei peste un milion 
de metri pătrați — cît măsoară 
spațiul uzinal — se produc au
tobuze „clasice", autobuze arti
culate, autobuze de oraș, de

turism, cu motorul în față sau 
în spate etc. Numai unul din 
tipuri — tipul 200 — de pildă, 
se produce In 13 variante sa- 
tisfăcîndu-se, astfel, pretențiile 
beneficiarilor din peste 40 de 
țări ale lumii. Introducerea pe 
scară largă a progresului teh
nic, a tehnologiilor avansate, a 
mecanizării, cooperarea strînsă 
cu firme de peste hotare, efor
turile deosebite depuse de in
ginerii și tehnicienii uzinei s-au 
materializat într-o creștere con
siderabilă a productivității 
muncii și în reducerea cheltu
ielilor de fabricație. „Dacă ne 
raportăm la anul 1968, remarca 
•inginerul tehnolog Toth Zol
tan, astăzi fiecare al zecelea 
autobuz se realizează din eco
nomii".

— moderne întreprinderi indus
triale, centrale electrice.

Pe cei care realizează cascada
de apă de la 
noscut acolo 
învolburatele 
materializînd 
loare de 25

Kiskore i-am cu- 
unde domolesc 
ape ale Tisei, 
investiții în va- 

miliarde de fo-
rinți. Poate cea mai importantă 
investiție din întreaga istorie 
a economiei țării. Dislocînd cei 
pe6te 26 milioane metri cubi 
de pămînt și tasînd, în corpul 
barajului, 350 000 metri cubi 
betoane și aproape 700 000 metri 
cubi de piatră ei realizează o 
puternică hidrocentrală și un 
imens lac de acumulare ce per
mite irigarea a peste 320 000 de 
hectare. Tineri din toate col
țurile țării și-au dat întîlnire 
pe acest șantier, evidențiindu-se

Prin orașele 
și satele ungare

însemnări de GH. FECIQRU

In jurul Budapestei „gravi
tează" o întreagă constelație in
dustrială. La Gydr, aproape 
50 000 de salariați lucrează în 
24 de întreprinderi. Cea mai 
reprezentativă este uzina de 
vagoane și mașini. Aici se rea
lizează o zecime din producția 
uzinei „Ikarus" precum și în
treaga producție de vagoane a 
Ungariei populare. De aseme
nea, anual se produc 15 000 de 
motoare Diesel. Pentru realiza
rea producției sale, la rîndul 
ei, uzina cooperează cu peste 
70 de întreprinderi din țară și 
cu- unele de peste hotare. In
terlocutorul nostru, inginerul 
Bella Jozsef, ne-a vorbit elogios 
despre conlucrarea fructuoasă 
dintre constructorii de motoare 
de aici și specialiștii români de 
lâ Brașov. în centrul carboni
fer al țării, la Gyongyos, doar 
de cîțivaani funcționează steaua 
de primă mărime a energeticii 
țării . termoncentrala electrică 
a cărei putere instalată este 
de 800 Mw, iar la' Pecs, mineri
tul — îndeletnicire căreia i 
s-au dăruit peste 30 000 de băr
bați — i se adaugă două între
prinderi de incălțăminte, o fa
brică de plăci aglomerate și o 
fabrică de utilaje pentru indus
tria alimentară.

F
irește, enumerarea 
ar putea fi conti
nuată pentru că,în 
oricare dintre ju
dețele Ungariei
pooulare te-ai de

plasa, peste tot îți rețin atenția 
însemnele înnoirilor socialiste

prin realizările dobîndite în 
competiția profesională de
clanșată chiar din primele zile 
de șantier.

Concomitent, în cîmpiile în
tinse, care ocupă cea mai mare 
parte a țării, din primăvară și 
pînă în... primăvară, într-un 
ciclu perpetuu, oamenii plămă
desc printr-o muncă fără ră- 
gâz plinea. La Tok am vizitat 
una dintre unitățile agricole- 
satelit ale aprovizionării Buda
pestei. Satul, de fapt, este un 
orășel. Parcurile ocupă șapte 
hectare iar crescătoria de cai 
de aici este renumită în întreaga 
Ungarie. Cu toate acestea, 
„uzina“ comunei o constituie 
producția agricolă, adică viile 
și legumele, griul și zootehnia. 
Mecanizarea lucrărilor este 
complexă, patru oameni îngri
jesc un hectar de vie și zf’'-*1 
un hectar de legume ; doi * 
meni îngrijesc o suta de vaci 
și șase lucrează Un hectar de 
porumb. Fiecare o sută de fo- 
rinți investită în producție 
aduce cooperatorilor un venit 
întreit. Eficiența aceasta se 
explică și prin aceea că fiecare 
sătean a urmat un curs de spe
cializare. Șase luni pe an, 
seară de seara, ființează aici 
școala agricolă pe care o ur
mează, de la președinte și pînă 
la ultimul cooperator, toți să
tenii.

...Cîteva secvențe de-a lungul 
țării vecine și prietene, ima
gini ale muncii însuflețite des
fășurată de poporul ungar pen
tru continua înflorire a patriei 
sale.

• •••••• • •
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Se împlinesc, astăzi, 13 ani de la procla
marea independenței de stat a Senegalului.

• Țară situată în partea vestică a conti
nentului african, pe litoralul Oceanului 
Atlantic — intre Mauritania, Mali, Repu
blica Guineea, Guineea-Bissau și Gambia, 
Senegalul are o suprafață de 201.400 mp și 
o populație de peste 3 700 000 locuitori 
(după statisticile anului 1972).
• Locuit din timpuri străvechi, teritoriul

Senegalului a făcut parte în evul mediu 
din statele feudale Ghana și Mali. în seco
lul ai XV-lea și-au făcut apariția in Sene
gal portughezii, iar în secolul următor 
francezii, englezii și olandezii. în anul 
1865 Franța a ocupat teritoriul Senegalului, 
incluzindu-1 în Africa Occidentală France
ză. După aproape 100 de ani, în 1958, Sene
galul a devenit republică autonomă în ca
drul comunității franceze. în anul următor 
(1959), împreună cu Republica ~~ " '
atunci Sudanul francez) a creat 
statală, Federația Mali, care și-a proclamat 
independența în 1960. în același an, Sene
galul s-a retras din federație și s-a decla
rat republică independentă.

• înfăptuirea acestui act, la 4 aprilie

I

6 a», ■ •

iv-

Mali (pe 
o uniune

Imagine din Dakar
1960, a însemnat pentru poporul senegalez 
începutul unei noi perioade în evoluția sa, 
perioadă marcată de transformări înnoitoa
re în domeniul economic, social și cultural. 

Agricultura continuă să dețină primul Ioc 
în ansamblul economiei senegaleze. Paralel 
cu intensificarea culturilor tradiționale, 
prin creșterea randamentului terenurilor, 
se urmărește introducerea unor culturi noi 
cum sînt cele de orez, trestie de zahăr, mei. 
în acest sens, la sfîrșitul anului 1972 guver
nul senegalez a decis să se orienteze spre 
o politică de irigări intensive pentru a 
permite economiei țării să depindă intr-o 
mai mică măsură de culturile care reclamă 
ploi abundente. Astfel, suprafața de culti
vare a orezului se va mări considerabil,

urniind ca, în viitorii zece ani, să nu se 
maj importe acest produs. De curind, în 
Senegalul oriental s-a introdus cultura 
bumbacului, considerată fiind mai rentabi
lă decît arahidele. S-au construit și citeva 
complexe agroindustriale de mare capaci
tate.

în ce privește industria, au fost obținute 
rezultate evidente in acest sector, aproape 
inexistent în trecut. Au fost construite fa
brici de ulei (in special din arahide) de 
conserve de pește, zahăr, prelucrarea tutu
nului, pentru industria textilă și pielărie- 
încălțăminte.

Actualul plan (1969—1973, al treilea de la 
independență) prevede sarcini menite să 
ducă la dezvoltarea continuă a sectorului 
industrial printre care construirea de noi 
capacități productive, intensificarea lucră
rilor de prospecțiuni în vederea valorifică
rii bogățiilor subsolului : petrol, sulf, aur 
diamante, cupru etc.

• în acești ani, învățăm intui a cunoscut o 
dezvoltare continuă. A avut loc o reformă 
a instituțiilor de invățămint, fiind impulsio
nată formarea de specialiști necesari eco
nomiei naționale.

• Pe plan extern Senegalul promovează o 
politică în treaptă spre statornicirea bunei 
înțelegeri între țările continentului african, 
spre extinderea colaborării regionale și sta
bilirea unor relații de cooperare cu toate 
statele iubitoare de pace și progres.

• între Republica Socialistă România și 
Senegal se dezvoltă fructuoase relații pe 
multiple planuri, ambele țări și popoare 
fiind animate de sentimente de stimă și 
prietenie reciproce.

• La Centrul de conferințe 
internaționale de pe Avenue 
Kleber a avut loc, luni seara, 
o nouă reuniune a Comisiei e
conomice mixte R.D. Vietnam- 
S.L.A.

• AVIAȚIA statelor 
UNITE a lansat asupra Cam- 
bodgiei, în cursul nopții de 
luni, cel maj puternic bom
bardament din timpul războ
iului — transmite, din Sai
gon, un corespondent al a
genției Associated Press. La 
bombardamente au participat 
toate aparatele strategice 
„B-52“ disponibile în Asia de 
sud-est, continuă corespon
dentul, adăugind că, de re
gulă, sînt gata de acțiune a
proximativ 60 la sută din 
cele 200 de asemenea avi
oane existente în regiunea 
menționată. Raidurile au 
cuprins o zonă largă și par 
să fi depășit un simplu spri
jin tactic acordat trupelor 
terestre ale regimului de la 
Pnom Penh.

MESAJUL 
PREȘEDINTELUI 

POMPIDOU
Marți, Adunării Naționale 

Franceze t-a fost prezentat me
sajul președintelui Pompidou, 
în partea consacrată politicii 
externe, mesajul prezidențial 
reafirmă voința de independen
ță a Franței, voință care nu re
prezintă „nici izolare, nici 
repliere asupra ei însăși, ci 
dreptul de a decide liber asupra 
destinelor sale". în toate oca
ziile și în toate împrejurările — 
se arată în mesaj — Franța va 
trebui să se alăture eforturilor 
în favoarea destinderii, pentru 
realizarea unei dezarmări reale, 
restabilirea și menținerea păcii.

Convorbirile S.A.L.T.
• La sediul reprezentanței 

permanente a Statelor Unite pe 
lîngă Oficiul O.N.U. din Ge
neva. a avut loc, marți, o nouă 
întîlnire din cadrul convorbiri

lor sovieto-americane pentru 
limitarea armamentelor strate
gice.

• ÎN SUBURBIA PARIZIA
NA Saint-Cloud a avut loc 
marți cea de-a cincea reuniune 
din cadrul consultărilor politice 
dintre reprezentanții Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
și cei ai administrației de la 
Saigon.

Următoarea reuniune va avea 
loc la 12 aprilie.

Delegație din S.U.A. 
în R.D.G.

• O DELEGAȚIE ECONO
MICA DIN S.U.A., din care 
fac parte președinți șj vicepre
ședinți ai unor importante fir
me și bănci, a sosit. luni. la 
Berlin. Delegația a fost intîm- 
pinată, pe aeroportul Schone
feld, de secretarul de stat în 
Ministerul Economiei Externe 
al R.D.G , Gerhard Beii.

Gll. A.
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