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In Bărăgan, 
la semănatul 
porumbului

ACUM

l EPOCĂ OPTIMĂ
' ÎNSEAMNĂ 
URGENTĂ MAXIMĂ

La C.A.P. „Unirea*-Se gar cea, 
județul Dolj se lucrează in

tens la semănatul porumbu

lui.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

SlNT 
LA

OAMENII 
ADlNCURILOR 

TOTDEAUNA 
Înălțime

15 000 000 lei depășire

la planul producției marfă
• In întrecerea 

socialistă minerii 
maramureșeni au 
realizat noi suc
cese, închinate zi
lei de 1 Mai. Ei 
raportează în aces
te zile îndeplini

rea tuturor sar
cinilor de plan pe 
primele patru luni 
ale anului. Față 
de angajamentul 
inițial, planul pro
ducției marfă a fost

jlepășit cu 15 mi
lioane lei, ceea ce 
înseamnă realiza
rea angajamentului 
pe anul In curs în 
proporție de 80 la 
suta.

Cu șase zile mai devreme

* în bazinul minier al Țârii de Sus se lucrează în contul lunii martie 
1974 * La Leșul Ursu lui toate angajamentele îndeplinite

Aventura, marea aventură a 
piritei a început cu un deceniu 
în urmă. Au venit geologii, au 
estimat zăcământul, au stabilit 
posibilitățile de exploatare, iar 
după plecarea lor, una dintre 
cele mai mari și mai moderne 
mine s-a revelat țării. Tot pa 
seama bogatelor zăcăminte de 
minereuri a apărut șt moderna 
stație de flotație a baritei. Lingă 
acest sistem nodal de mașini, 
agregate și galetH subterane, 
lingă violenta frumusețe a co
drilor și munților Țării de Su» 
d apărut o noud așezare; Leșul 
Ursului.

Sint din nou într-un birou 
minuscul împreună cu secretarul 
comitetului U.T.C. al Exploată
rii miniere Leșul Ursului, tovară
șul Mihai Chiribucă. Ascult fi 
înțeleg aportul celor 800 de 
uteciști din exploatare an garați 
in întrecere. Ascult fi înțeleg 
că acolo, jos, în subterane, 
te decide de fapt realiza
rea angajamentului lor. Acela 
este marele lor obiectiv, convin
gător prin concretețe, forță de 
cuprindere fi antrenare.

— Să nu vă mire. îmi spune 
secretarul comitetului U.T.C.. 
dacă veți afla că Exploatarea 
minieră Leșul Ursului se apropie 
cu pași verttginoși de sfîrșiitd 
trimestrului II al acestui an. De

altfel, și planul pe anul trecut 
noi l-am realizat cu 45 de zile 
mai devreme, obțintnd tin spor 
de producție în valoare de 82 
milioane lei. In ceea ce pricește

perioada care s-a scurs de Ia în
ceputul anului și pînă în pre-

PAVEL PERFIL
(Continuare in pag. a 11-a)

• In cinstea marii sărbători a zilei de 1 Mai, sondorii între
prinderii de foraj din Bascov — județul Argeș — și-au realizat, 
cu 6 zile înainte de termen, sarcinile de plan pe primele 4 luni 
ale anului.

Pînă la sflrșitul lunii aprilie, colectivul acestei unități va în
scrie în bilanțul realizărilor sale o depășire a indicatorului metri 
forați echivalentă cu adîncimea a 6 sonde.

La rîndul lor, silvicultorii argeșeni, care, de asemenea, au 
realizat Înainte de termen planul pe primele 4 luni, Intimpină 
2iua de 1 Mai și cu îndeplinirea, încă de pe acum, a planului de 
export pe primul semestru a) anului.

Succesele

UN TOVARĂȘ, 
UN PRIETEN — 
SECRETARUL 

U.T.C.

„Întotdeauna 
apelez 

la calitățile 
colegilor mei“

Am rămas pufin detcumpantt 
cind tinârul meu interlocutor ■ 
după ce s-a prezentat cu simpli- 
tate: Florian Stroe. intinzînd
mina cu gestul acela caracteris
tic muncitorului care mai poartă 
pe palme urmele uleiului, ca să 
t-o string! de deasupra încheie
turii — mi-a spus ca abia împli
nise citeva luni de dud fusese 
ales secretar al organizației 
U.T.C. de la secfia a IV-a ma- 
iriferie. Mă aflam la sediul co
mitetului U.T.C. al Uzinelor „Se
mănătoarea". Pesta masă. Gheor- 
ghe Curcă, secretarul pe uzină 
— cel care, de fapt, îmi suge
rase să-l cunosc — părea preocu
pai de întocmirea unor situafii 
urgente.

★
— Cum v-ați putea caracteri

za, în două cuvinte, tovarășii de
VIOREL RARA

(Continuare in pag. a lll-a)

Fereastra apelor.
Foto: IONEL BĂRBI ERU

muncitorilor
din județul

Timiș
• Oamenii muncii din in

dustria județului Timiș cin
stesc ziua de 1 Mai cu un 
important succes în produc
ție : îndeplinirea, cu patru 
zile mai devreme, a sarcini
lor planului producției mar
fă. pe primele luni ale anu
lui. Se creează astfel posibi
litatea ca pînă la 1 Mal In
dustria județului Timiș să 
livreze suplimentar peste 300 
tone laminate tablă subțire, 
motoare electrice cu o pu
tere totală de aproape 10 000 
kw, 1 500 tone produse chi
mice, 32 000 mp țesături, 
41 000 tricotaje și alte măr
furi în valoare de 140 de mi
lioane lei.

Tn același timp industria 
acestui județ a livrat și pen
tru export importante can
tități de produse.

l

I
I
I
I
I
I
I
I.

în numărul de azi:
• 0 SCRISOARE COMENTATA 

de Nicolae Velea
— Prietenia fără ghilimele

• ORA DE AUDIENȚĂ
A „SClNTEII TINERETULUI"

(In pagina a

0 discuție 

cu secretari

U. T C.

din licee

PÎNĂ
MERGE

ll-d)

• SPORT
— Crosul tineretului
— Știri și informații 

din actualitatea sportivă
(In pagina a IlI-a) |

Bărăganul ialomlțean este nu 
numai grfnarul. ci și unul din 
principalele „hambare" de po
rumb ale țării. Cele peste 
141 000 hectare care se însămîn- 
țează cu porumb în acest an 
solicită, de aceea, acum, ample 
și susținute eforturi din. partea 
tuturor lucrătorilor angrenați 
în campania agricolă și în mod 
special a mecanizatorilor. De
sigur, se putea însămînta mai 
mult decît 70 la sută din su
prafață — procentul de reali
zare din ultima situație opera
tivă — dar excesul de umidita
te semnalat pe un însemnat nu
măr de hectare, ploile care au 
punGt.at serios toata perioada, 
de cîn<ț s-a declanșat semăna
tul, au împiedicat realizarea 
ritmului zilnic propus de 10 000 
hectare, rifm atins doar în pu
ținele zile în care s-a beneficiat 
de condiții optime de lucru. O 
măsuri se impuh pentru ca 
porumbul să fie însămînțat cit 
mai repede, pe întreaga supra
față planificată, la parametri 
calitativi superiori ? ,.Tn primul 
rlnd, s-a trasat sarcina să se 
lucreze pe porțiuni de sole a 
căror stare de zvlntare permite 
intrarea mașinilor, fără să se 
aștepte pînă la optimizarea în
tregii suprafețe — ni se spun*» 
la Direcția agricolă județeană 
de către directorul general ad
junct al acesteia, tovarășul Iosif 
Boeriu. Lucrîndu-se permanent 
după acest sistem, la coopera
tivele agricole din Perișorii, 
Ghimbășani, Cosîmbești, Mărcu-

OCTAVIAN M1LEA
(Continuare în pag. a II-a)

ÎN VIAȚA Șl MUNCA ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Locul tinerilor: 
alături de cei 

mai buni oameni 
ai uzinei

Au trecut mai bine de trei 
luni de cînd „Proiectul de nor
me ale vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste" a constituit tema esen
țială a dezbaterilor în toate or
ganizațiile U.T.C. Miile, zecile 
de mii de uteciști care au luat 
cuvîntul în cadrul adunărilor 
generale au exprimat solidar

UNDE
INIȚIA- 

iTIVA UTECIȘTILOR?

hotărîrea întregului tineret de a 
lupta consecvent și neobosit 
pentru traducerea în viață a a- 
cestui cod de cea mai înaltă va
loare morală comunistă. Totoda
tă, fiecare utecist, toate organi
zațiile de tineret și-au analizat 
într-un autentic climat de exi
gență și autoexigență lipsurile, 
defectele $î neajunsurile, propu- 
nînd pe loc și căile de înlătu
rare ale acestora, în consens cu 
litera și spiritul proiectului de 
norme.

Au trecut mai bine de trei 
luni... Astăzi, efectul acestor 
dezbateri, hotărîrile exprimate 
de uteciști trebuie căutate, mă
surate în înseși faptele lor. Cu 
aceste gînduri mă aflam, de cu- 
rind, printre uteciștii organiza
ției nr. 5 de la U.R.A. Bacău.

încă de la intrarea în secție 
m-a întîmpinat un panou de 
întrecere care cuprindea anga
jamentul uteciștilor din organi
zație : depășirea planului la pro
ducția marfa și globală, mărirea 
productivității și scăderea chel
tuielilor la mia de lei investită.

— îndeplinirea exemplara a 
sarcinilor de producție — înda
torire prevăzută în proiect — 
îmi spunea electricianul Anton 
Roca, secretarul organizației, 
este una dintre preocupările 
noastre de căpetenie, cu atît 
mai mult cu cit angajamentul 
citat ni l-am asumat în aduna
rea generala a salariaților. Și

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare in pug a li-a)

DESPRE
Această Întrebare s-a ivit în 

momentul dnd loniță Viorel, 
secretarul U.T.C. de la Liceul 
„Ion Creangă", s-a „plins-* câ 
unele din acțiuni nu-și au izvo
rul in organizația lor, că li se 
cere să fie îndeplinite fără alte 
discuții sau consultări prealabi
le. ,,De curind am primit de la 
sector un material penlru in
formările politice, un referat,

altfel bine întocmit, dar care 
se potrivea la noi ca și la altă 
școală. sau într-o organizația 
din. uzină. Nu cred că este un 
procedeu potrivit. Astfel mun
ca de îndrumare este Înlocuita 
cu obligația de a citi un refe
rat valabil oriunde. întocmit la 
centru. Alt exemplu i vrem, nu 
vrem, faptul că ni se dau bilete 
la unele din cele mai slabe

..UUWATORUL ȘIORGANIZATORUL 
A FOST NAȚIUNEA..."

Afâsura cea mai exactă a 
maturității gîndirii politice a 
unui popor a dat-o, in de
cursul istoriei, conținutul pro
gramelor mișcărilor sale re
voluționare. Nu este o întâm
plare, de aceea, faptul că cel 
mai semnificativ moment în 
procesul de cristalizare a a- 
celor idei care prevesteau 
înscrierea Țărilor Române in

GRIGORE ARBORE
contextul structurilor sociale 
și politice ale epocii moder
ne, este tocmai anul revolu
ției pașoptiste. Din perspec
tiva timpului, orice revoluție 
apare ca un eveniment ce 
conține o energie potențială, 
a cărei declanșare poate crea 
o ruptură, o detașare a două

intervale istorice, o contrazi
cere între o stare de lucruri 
veche și desuetă și alta nouă, 
căreia îi aparțin mult, mai 
mult decît primei, perspecti
vele viitorului.

In conștiința generală a 
poporului nostru, Revoluția de 
la 1848 a intrat tocmai ca o

ilustrare a unui asemenea 
moment. Ca fenomen istoric, 
ea marchează nu numai ten
dința ruperii de rînduielile 
feudale, ci și începutul unei 
ample și continue acțiuni pen
tru obținerea libertăților de
mocratice. In cartea de aur a

(Continuate in pag. a II-a>

spectacole, se transformă din- 
tr-o pasiune posibilă Intr-o cor
voadă, intr-o acțiune birocrati
că. Mersul la teatru devine o 
obligație fără scop. In alte ca
zuri trebuie să „strecurăm“ ini
țiativele In așa fel Inch să nu 
se vadă că au pornit de la noi. 
Să dau un exemplu : în mai 
multe rinduri am vrut să orga
nizăm excursii. Pentru asta a- 
vem însă nevoie de aprobarea 
conducerii școlii. Această apro
bare se amină atlt Incit, pînă 
la urmă, renunțăm. Am ales o 
caie ocolită : am observat că 
profesorul nostru de fizică este 
și un mare amator de excursii, 
î-am sugerat că dacă am face 
o excursie de mai multe zile, 
In vacanță, un fel de tabăra, 
am putea folosi timpul și pen
tru distracții, dar și pentru o 
mai bună pregătire 1a fizică. 
Venita de la profesor, propu
nerea a fost acceptată șl așa. 60 
de uteciști au petrecut în ta
bere zile deosebit de frumoase. 
De ce trebuie oare, ca secretar 
U.T.C.. să recurg la asemenea 
procedee ca să pot da curs ini
țiativelor și dorințelor uteciști
lor ? Desigur că nu întotdeauna 
șl nu toate ..procedeele" de a 
avea inițiative, fără să se vadă 
că ne aparțin, duc Ia ceea ce 
dorim. Consider că nu este 
normal să adopt o asemenea 
tactică și. cu tot resnectul da
torat conducerii școlii, cred că 
multe trebuiesc schimbate. 
Schimbate în faot, pentru câ 
teoretic sint chestiuni regle
mentate... Despre asemenea 
probleme, cred, s-ar putea dis
cuta si în consiliul profesoral. 
Dar eu n-am fost niciodată in-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a lll-a)

INSPIRAȚIE
de EDMOND NICOLAU

Inspirația este expresia activității inconștiente, dor intense, 
pe care mașinăria din creierul nostru o 
zicem că ..sintem inspirați".

Mărul despre care legaida afirmă că 
să descopere legea atracției universale 
picătură care a umplut paharul, neavînd 
ceasta descoperire. Cile mere n-au fost văzute căzind înainte 
de Newton și cîte capace nu au săltat pe oală din cauza 

a

execută atunci cînd

l-a făcut pe Newton 
a fost doar ultima 
un rol esențial in a-

aburului, sub nasul gospodinelor, pînă cind Denis Papin 
avut geniala idee să întrebuințeze forța aburului 1

Uneori „inspirația* marchează momentul în care lungul 
subteranul travaliu desfășurat în creierul nostru conduce 
rezultatul final. Astfel, marele matematician H. Poincare 
rezolvat o mare problemă matematică în momentul în cc._ 
cobora (sau urca) din tramvai. Juca această acțiune vreun rol 
esențial in stabilirea relalațieî în cauză ? Desigur că nu.

Dacă ignorăm mecanismele cibernetice din sistemul nostru 
nervos central, sintem obligați să vorbim de „revelație" - 
termen imprecis și grav. In orice caz, orice om de știință, ori
ce tehnician cinstit cunoaște cit de unic e rolul inspirației, în
țeleasă in sensul de întimplare fericită, în care jocul hazar
dului ne scoate in cale ceva, ce prin structura sa ne suge
rează soluția la problema pe care o căutăm. De unde și con
statarea lui T.A. Edison : invenția e 1e/e inspirație și 99°/o 
transpirație.

Desigur, se poate argumenta că în domeniul artei problema 
se pune cu totul altfel, 
nu există o diferență 
creatoare ale omului - 
etc. în toate cazurile 
mului nervos. Iar adopta

1
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tehnice

Fără a polemiza, înclin să afirm că 
esențială între diversele activități 
fie ele artistice, științifice, 
fiind vorba de manifestări ale siste- 

reo poziției enunțate in cadrul acestor 
rinduri are și o virtute educativă : ne îndeamnă ca, ințele- 
gînd adevărul, să nu așteptăm o himerică inspirație ce ne e 
dăruită nu se știe cum, ..prin har", ci să luptăm pentru a ne 
organiza cit mai bine propria noastră ființă lăuntrică : vom 
ajunge astfel să fim mereu inspirați I

(Continuare în nag a ll-n.



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 2

PINAREA ZILEI DE 1 MAI

OAMENII ADÎNCURILOR
(Urmare din pag. I)

zent, aș putea spune că angaja
mentul inițial a fost depășit cu 
7 la sută. De asemenea, printr-o 
mai bună organizare a procesu
lui de producție s-au realizat 
însemnate economii la combus
tibil și lemn de mină. Ce vreau 
să spun cu asta ? Am venit aici 
foarte de curînd : tineri din păr
țile Sucevei și Vasluiului, de 
prin părțile Botoșanilor și Ră
dăuților. Mulți dintre noi nu 
aveam nici o calificare, eram 
doar simpli țărani veniți de pe 
timpurile de lucemă și cartofi, 
din timpurile vălurite ale Mol
dovei. Unii au plecat. Au stat 
o lună, două, apoi au plecat prin 
țară. Dar foarte mulți au rămas. 
Au făcut școala, liceul seral, s-au

calificai, s-au integrat total ma
rilor bogății și aspirații de aici 
din Leșul Ursului.

l-am văzut intrînd în șut 
Zeci, sute de chipuri lucide, 
responsabile, conștiente de rostul 
lor aici, în imperiul negru-brun 
al muntelui, l-am văzut trecînd 
pragul de rocă, transformați în 
uriașe torțe ale aspirației, con
topiți pînă la absolut cu marile 
arderi interioare.

Iată minerii Țării de Sus...
Nu sînt singurii. Alături, la 

cîțiva kilometri, spre coasta re
pede a " 
vechile

Urci, 
zeci de 
ticule fine de minereu de man
gan și ii găsești acolo.

Dornei sînt și cei de la 
exploatări de mangan. 
timp de o oră, titeca 
serpentine tivite cu par-
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INSPIRAȚIE
(Urmare din pag. 1}

Efortul marilor creatori este evident pentru oricine urmă
rește biografiile titanilor. Cite mii de pagini de manuscris nu 
ne-a lâsat Eminescu. Și cit de puternic acționa filtrarea pe 
care el a impus-o, dacă din atîtea și atitea variante, a pu
blicat atît de puține versuri ! Autocenzura, dorința de per
fecțiune îl obliga ca mereu sâ experimenteze, niciodată să 
nu fie mulțumit, mereu să dorească o forma cit mai aproape 
de acel ideal artistic pe care el îl intuia.

Aceeași neîncetată frămîntare, echivalentă in cele din 
urma cu inspirația, o găsim și la artist, ca și la omul 
de știință. Nu ne putem închipui un Michelangelo liniștit, 
care sâ stea perioade lungi fără a gindi la problemele pe 
care i le punea arta sa magnifică.

Această perpetuă concentrare asupra unei probleme este 
caracteristică creatorilor., întrebat o dată cum de este atît 
de productiv, marele matematician David Hilbert a răspuns : 
Imi propun o problemă, pe care nu o pot rezolva de la în
ceput. Dar în drumul rezolvării problemei centrale îmi apar 
nenumărate alte probleme pe care trebuie să le rezoiv.

Nu este lipsit de interes să semnalăm cazul lui Leonard 
Euler, unul din marii matematicieni ai secolului XVIII._ Pier- 
zîndu-și pe rînd ambii ochi, nu a încetat un moment să gîn- 
deascâ la rezolvarea multiplelor probleme matematice care 
îl frămîntau, astfel incit mult timp după moartea sa se mai 
publicau manuscrise cuprinzînd memorii științifice adresate 
diferitelor academii.

Intr-adevăr, inspirația vine numai muncind intens și numai 
printr-o neîncetată muncă de creare și selectare se nasc va
lorile — indiferent de ne raportăm la artă sau la știința, ia 
tehnica sau la măiestrit?’ artei interpretative.

VINERI 27 APRILIE 1973
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(Urmări din pag, I)

Foto: GH. CUCU

de NICOLAE VELEA

PRIETENIA
FARA GHILIMELE UN RĂSPUNS

Roșu,

O SCRISOARE,

directe. Dar atunci 
termenii se acoperă pe ei înșiși —

— SIntern 600 de uteciști aici 
la Arșița. Unii lucrează sus la 
„pălărie de fier", unde-i ăl mai 
bun oxid de mangan, iar restul 
în subterane, la carbonatul de 
mangan. Mina e veche, are vreo 
două sute de ani, dar nimeni nu 
i-ar putea surprinde virstă. ade
vărată pentru că zilnic, în fie
care oră perimetrul și aspectul 
ei se schimbă. Mereu apare cite 
ceva: fie o inovație, fie o idee 
îndrăzneață. Pe temeiul, și nu
mai pe temeiul acestor fapte, 
noi, cei de la Exploatarea mi
nieră Vatra Dornei ne-am anga
jat să îndeplinim cincinalul în 
trei ani și nouă luni. Nu este o 
utopie, nu este o iluzie, ci rea
litatea cea mai convingătoare. 
De altfel, în această lună a anu
lui 1973 lucrăm în contul lunii 
martie 1974.

— Numele dumneavoastră ?
— Pasăre Constantin, secre

tarul comitetului U.T.C. al Ex
ploatării miniere Vatra Dornei.

lată oamenii subteranelor, oa
menii Țării de Sus. Intre ei ii 
vom întîlni pe brigadierii Con
stantin Vomicu și Vasile Rogo- 
jan, pe maistrul Ionel Coca, pe 
Octav Pahonțu și pe toți ceilalți, 
sute de chipuri tinere, angajate 
în marea bătălie din universul 
geologic, milenar al munților 
Moldovei.

Noul magazin universal înfrumusețează centrul
municipiului Galați.

Foto: I. BĂRBIERU

LOCUL
TINERILOR

nu vrem sa rămînem de rușine.
După cum aveam să observ, 

toate acțiunile organizației se 
subordonează acestui deziderat. 
Racordarea organizației la în
trecerea utecistă „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului în patru ani și jumăta
te", inițiativa proprie intitulată 
„Locul de muncă — oglinda 
muncitorului", chiar și acerba 
întrecere dintre uteciștii orga
nizației și celelalte organizații 
din întreprindere pentru fanio
nul de „Organizație fruntașă" 
sînt tot atîtea argumente com
plementare aceluiași scop : pro
ducția. Am citit la gazeta de 
perete, de pildă, un articol 
„Munca — sensul vieții noas
tre". Un membru al organizației 
expunea pe o filă de text rațiu
nea profundă a necesității mun
cii, a valorii ei sociale și mora
le. în cuvinte puține, dar bine 
simțite.

— Publicăm periodic aseme
nea articole, pentru a explica 
rnai apăsat colegilor noștri ros
tul calității de utecist, locul 
nostru, alături de comuniști, în 
linia întîi a producției și a vie
ții.

Cuvintele îi aparțin lui Adri
an Obreja, membru al organiza
ției nr. 5 și al comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. Am în
țeles că dezbaterea proiectului 
a fost un bun motiv pentru am
plificarea metodică, aplicată a

muncii de educație. în ceea ce 
privește disciplina de producție 
și de program, cifrele, notele și 
statisticile afirmă lucruri îmbu
curătoare. în ultimele trei luni 
ale anului trecut, din întîrzieri 
se adunaseră mai multe ore de 
timp productiv mort. Chiar în 
adunarea generală de dezbateri 
se remarcase că o fată, Nușa 
Dobovicu, era „abonată" la 
multe minute de întârziere, zil
nic. Acum, după primul tri
mestru al anului în curs, tână
ra al cărei caz fusese discutat 
nu are la activ nici un minut 
pierdut. Pe întreaga secție, s-au 
pierdut în acest timp doar 10 
minute. Este de notat că aceste 
„note bune" obținute de ute
ciști nu-și an fundamentul în 
măsuri administrative de sancți
onare sau alte metode de cori- 
strîngere. Pur și simplu, orga
nizația s-a angajat, organizația 
și-a respectat cuvîntul.

în adunarea generală pe luna 
februarie, a fost prezentat un 
referat cu următorul titlu : „Ti
neretul în uzină și pe stradă". 
L-am întrebat pe secretar :

— Este un material obișnuit, 
de propagandă educațională, 
sau pleacă de la niște fapte 
concrete ?

— N-ar fi avut rost un refe
rat fără obiect. Am ținut seamă 
de opiniile exprimate de colegi 
în adunarea generală de dezba
tere a proiectului de norme, de

125 de ani de la
revoluția din

istoriei noastre, anul 1848 re
prezintă, deopotrivă, anul 
hotdrîtor pentru răsturnarea 
feudalismului și momentul 
de temelie al luptei pentru 
independența țării și realiza
rea unității ei naționale. Iată 
de ce socot că înțelegerea 
sensurilor și valorilor istorice 
ale programului revoluționar al 
anului 1848 este pentru ori
cine cheia de boltă a înțele
gerii frămîntatei istorii con
temporane a poporului român. 
Reflecția asupra trecutului 
este, în fond, o modalitate 
de evaluare a distanței ce îl 
separă, pe multiple planuri, 
de prezent. Intr-o ordine de 
idei similiară, se poate afir
ma că reflecția asupra pro
gramului unei revoluții tre
cute ne ajută să înțelegem 
mai ușor realizările și sarci
nile istoriei prezentului. As
tăzi, din perspectiva experi
enței istorice, oonstatăm că 
revoluția socialistă nu a fost 
posibilă decît datorită acțiu
nii constante a proletariatu
lui, ceea ce a confirmat teo
ria marxistă care o desemna 
ca pe singura clasă consec
vent revoluționară. Cei care 
au pregătit, cu luciditate, 
victoria acestei revoluții, la 
noi, s-au bazat, neîndoielnic, 
pe cunoașterea lecțiilor vii a- 
le trecutului. Revoluția de la 
1848 a fost, în acest sens, pri
mul mare eveniment politic, 
care a pus în evidență faptul 
că izbînda deplină a demo
crației este indisolubil legată 
de realizarea unui program 
capabil să satisfacă năzuințe
le tuturor celor exploatați. In 
„Proiect cu privire la garda 
civilă", articol publicat în 
1848. Marx și Engels arătau 
că „burghezia nu poate cu-

ceri propria ei dominație fără 
a-și asigura ca aliat întregul 
popor, fără să se manifeste, 
prin urmare, în spirit mai 
mult sau mai puțin democra
tici. Rolul maselor în miș
carea revoluționară fusese 
deja clar definit de Bălcescu. 
„Revoluția din iunie — ară
ta el — (...) nu-i decît dez-

„Cugetătorul
și organiza
torul a fost
națiunea • ••

voltarea acelei mișcări conti
nui și providențiale începută 
chiar de la origină atît în so
cietatea noastră cit Și în toa
te celelalte societăți". Despre 
Comitetul revoluționar care a 
schițat programul politic al 
revoluției în Țara Romaneas
că, tot Bălcescu a afirmat că 
„...nu el făcu revoluția, el 
puse mina pe ea, o dirijă, o 
orîndui. El a formulat în- 
tr-un program sentimentul 
poporului și ti dădu ideea re-

voluționară...** In formularea 
lui Bălcescu se află încorpo
rată deja, în mod genial, a- 
serțiunea că nivelul de matu
ritate politică a poporului, în 
ansamblul său, a impus con
ducătorilor programul pe care 
aceștia, din motive conjunctu- 
rale, observate și de Lenin, 
nu l-au realizat în integrita
tea lui. „Cugetătorul și orga
nizatorul a fost națiunea...", 
arăta Ion Ghica, în una din 
scrisorile sale către Vasile 
Alecsandri. O privire lucidă 
și obiectivă de-a lungul celor 
douăsprezece decenii și ju
mătate ce ne despart de eve
nimentele la care se referă 
Bălcescu și Ion Ghica, nu 
poate să nu genereze o con
statare. Aceea că lecția re
voluției de la 1848 a stat per
manent în fața acelora care 
cu mintea și cugetul s-au an
gajat să facă din cauza po
porului propria lor cauză. 
Ideea unei țări unite și a unui 
popor liber și stăpîn pe des
tinele sale — iată esența no
bilă a obiectivelor mișcării 
revoluționare de la 1848. En
tuziasmul și dăruirea cu care 
masele populare din Țara Ro
mă nească, Transilvania, M ol- 
dova au slujit aceste obiecti
ve, este, în fond, mărturia 
elocventă a înțelegerii profun
de de către ele a sensului 
istoriei, mărturia maturității 
lor politice.

In istoria poporului român 
anul revoluționar 1848 este 
unul din acele repere durabi
le menit să sublinieze, o dată 
mai mult, faptul că la teme
lia societății noastre contem
porane se află lupta pentru 
realizarea acelor idealuri ai 
căror purtători de cuvînt 
fermi și înaripați s-au făcut 
cei mai aleși fii ai poporului 
nostru.

Am pus acest titlu pentru că în cores
pondențele primite prietenia este subliniată 
fie ca termen lingvistic, fie ca termen 
emoțional între ghilimele subliniind în
tr-un fel exprimări 
cind 
adică fără încadrare de ghilimele, o prie
tenie este o prietenie dintre o fată și o 
fată sau dintre un băiat și un băiat.

Dar nu, s-o luăm de la sfîrșit. Mă răz- 
gindesc insă de pe acum, s-o iau iar 
plictisitor și didactic. Este vorba de prie
tenie între adolescenți. Adică repet intre 
o prietenă și între un prieten și o prietenă 
și altă prietenă. Dacă, așa cum stă frumos 
scris de către înțelepții din timpurile tre
cute, „oricit ai fi de exigent în dragoste 
ierți mult mai mult decit ai ierta în 
prietenie**. Și mi se pare că este chiar așa.

Năucitoare, răvășită și răvășind, sancțio. 
nind copilăria care credea în toate fără 
examen critic, sancționînd maturitatea 
care nu mai crede în prea multe pentru 
că are un prea amar și sever exemplu 
asupra văzutelor, auzitelor și nevăzutelor, 
adolescența se așează la mijloc. Generoasă 
și suspicioasă, virstă sau stare de virată 
fecundă și atentă. Dar mai ales exigentă.

Căutind să se izoleze mîndru sau trufaș, 
în file din jurnal intim, virata adolescentă 
cere, cerșește in același timp, contradic
toriu, sociabilitatea, comunicarea. Visco
lită, mușcată dureros de întrebări „meta
fizice" : „de ce sîntem ?“, „de unde ve
nim ?“. ,.pen££H ce -venim și^întem^w 
Aceste întrebări l-au făcut pe Mihai Ralea 
să socotească secolul nostru al XX-lea 
secolul studiului adolescenței, spre deose
bire de secolele trecute care sub unghi 
literar și filozofic, clasiciste, se ocupau 
de omul format.

| Deci izolare orgolioasă cu marea nos
talgie de a-i sparge pereții, căutind exi
gent o prietenie. Dar uneori, sub formele 
ambiției sau fals-persecuției împrumută 
fața unei prietenii orgolioase. Iată de ce 
irită și cerind audiența afectuoasă nu cred 
ci o s-o obțină trimiterea poștală din 
Bacău pe care am primit-o.

Forțind și gramatica și logica, tînărul 
se vede frustrat de afecțiunea celor din 
jur. Dar așa cum ii califică el însuși 
„subsolici", nu văd cum și de ce ar cere 
reciprocitate. Dar să dăm curs lamented 
,.Am constatat că majoritatea tinerilor își 
exprimă păreri, idei și sentimente ce 
nutresc în propria lor ființă, despre ei 
înșiși sau despre acei oameni în mijlocul 
cărora zi de zi își desfășoară activitatea. 
Chiar dacă am o calificare și sînt în pe
nultimul an al unui liceu seral, totuși am 
ajuns la concluzia că „viața asta-i bun 
pierdut*4 atîta timp cit pentru mine omul 
nu mai poate constitui ceea ce pentru 
Tudor Arghezi a fost un adevărat „năs- 
cocitor". Spun aceasta, ca un rezultat al 
celor cinci ani de încercări și abandonări 
de sipe revenind la același echilibru 
nestatornic, determinat de poziția destul 
de șubsolică în care o consider eu că mă 

” aflu, demoralizat de toți acei ce se numesc 
colegi de serviciu antidozi umani :

— . „Fiind pătruns de dorința emincscia- 
„Mai am un singur dor / . în 

... aziață’-^mi răscolită / să mărârîins «bor / 
în viața Erudită".

Desigur cu aroganțe forțind gramatica, 
nu o să aibă acest tînăr aderențe, chiar 
dacă apelează la metrica versurilor emi
nesciene.

Anul trecut în iunie — ne 
scrie Elena Roșu din Brăila — 
ne-am mutat într-un bloc fru
mos, lucrat destul de corect... 
S-au plantat acolo în cartierul 
Viziru I sute de blocuri, dar 
pînă în prezent s-au făcut nu
mai două alei paralele cu șo
seaua care au fost și ele acope
rite de mașinile șantierului,..**. 
Din aceeași scrisoare aflăm că 

noro- 
caldă 

etc.

se circulă greu din cauza 
iului, instalația de apă 
din bloc nu funcționează 
etc.

Sesizarea dv., tovarășă
a fost înaintată — spre cerceta
re — Consiliului popular al mu
nicipiului Brăila. într-adevâr, 
din pricina șantierului care con
struiește blocuri și complexul ■ 
comercial există noroi. Acestea 
sînt condițiile. Dv. ați omis că 
există însă alei betonate și tro
tuare de protecție care fac le
gătura între blocuri. La ieșirile 
către stațiile de tramvai și au
tobuz sînt drumuri de șantier. 
Pentru a se crea treceri de pie
toni au fost puse la dispoziție 
dale hexagonale din beton. Pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
s-au construit barăci în care s-au 
amenajat unități alimentare. Au 
fost rezolvate și alte probleme 
pe care dv. le-ați ridicat în scri
soare : s-a reparat centrala, re- 
glementîndu-se astfel alimenta
rea locatarilor cu apă potabilă 
și apă caldă, s-a modificat pro
gramul unităților alimentare, 
I.L.F. etc.

Alexandrina Răducu, comuna 
Schitu? Golești, jud. Argeș. 
Lah solicitarea ziaruluîr-Un-iwiea 
județeană a C.A.P. a cercefaf ca
zul dv. Am aflat astfel că v-ați 
transferat cu acordul adunării 
generale la C.A.P. Cocu de unde 
veți primi, în continuare, pen
sia. Trebuie să înțelegeți

momentan, din lipsă de dispo-? 
nibilități, nu vi se poate atribui 
Iot în folosință. Sinteți luată 
în evidență și la crearea unor 
surplusuri de teren prin redis
tribuiri, se va rezolva această 
problemă.

A. C., Botoșani : Ni se pare 
normal, în limitele bunei cu
viințe, ca atunci cînd semnalați 
un fapt să aveți responsabilita
tea celor scrise. Vă spunem a- 
ceasta, întrucît serviciul mili
ției municipiului Botoșani, a con
statat — pe baza unei anchete 
amănunțite — câ relatările fă
cute cu privire la loan Stratu- 

cu 
de 

---- __„v t— și 
simplu -urnirii. Pentru întreaga 
sa activitate comuniștii l-au pri
mit în rîndurile lor, alegîndu-1 
responsabil al grupei sindicale, 
în prezent, este sef bucătar la 
RestauzSKîul „Rapsodia**, dar 
dt tinjH.a lucrat la vechea uni
tate, organele inspecției comer
ciale județene, organele sani
tare. serviciul miliției munici
piului, care au efectuat controa
le în mai multe rînduri, nu au 
constatat din partea lui Ioan 
Stratulat încălcări ale legii pen
tru care să fie pasibil de sanc
țiuni.

Vasile Sorina, Loco : Dacă 
vă pasionează problemele teh
nice, aveți posibilitatea să vă 
prezentați la concursul de ad
mitere la una din specialitățile 
inserate în broșura „Admiterea 
In învățămîntul superior*’.

cxiîtă specialitate care “sa pre
gătească ingineri economiști.

După trei ani de la promova
rea examenului de diplomă, ab
solvenții institutelor de învăță?- 
mînt superior au dreptul să se 
prezinte la un nou concurs de 

. admitere, la oricare din specia
lități. La secțiile tehnice func
ționează cursuri de zi, serale și 
nu se acordă scutire de trec-

lat, salariat la restaurantul 
autoservire aparținînd 
T.A.P.L, Botoșani sînt pur

nu se acordă scutire 
ventă.

Viorel I. Oprișiu, 
Oniceni, jud. Neamț: Nu, 
este vorba de încălcarea legi^ 
slației. Potrivit prevederilor art. 
4 din H.C.M. nr. 545 1970, în ve
derea stabilirii impozitului, ve
nitul lunar se calculează dc la 
toate locurile de muncă. Așa 
cum prevede punctul 4 din In
strucțiunile pentru completarea 
registrelor agricole aprobata 
prin Ordinul comun al Comite
tului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală și Mi
nisterul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor nr. 238' 
1970 în comune se înscriu în 
registrul agricol toate gospodă
riile existente, indiferent dacă 
au sau nu terenuri, case, supra
fețe cultivate, animale. Știți 
și dv, că toți bărbi \ în virstă 
de 18—65 ani, care >miciliazâ 
în comuna sau satul respectiv, 
trebuie să efectueze paza ob
ștească.

Ion Vasile, Ploiești : Sesizarea 
dv, este întemeiată. Ea a con
stituit un punct de plecare în 
investigațiile făcute de miliția 
județeană. Au fost depistate ast
fel elemente parazitare care 
procurau bilete la cinematograf 
în scopul speculării lor. Au fost 
sancționați conform legii nr. 
3/1971, Aurel Drăghici, Nicolae 
Dumitru, Ion Ilie, Ion Caracea, 
Carolin Brasalida. S-au luat 
totodată măsuri de influențare 
obștească.

comuna
nu

situațiile neplăcute care se mai 
întîmplau la cantină, la stația 
de autobuz de la ieșirea din 
schimb.

O problemă deosebită care se 
ridică în continuare în fața or
ganizației nr. 5, aveam să aflu, 
o constituie ucenicii. Majorita
tea lor vin din mediul rural, 
dorm pe la gazde, nu sînt sufi
cient controlați nici în între
prindere nici pe stradă.

— Credem că primul lucru 
pe care trebuie să-l deprindă 
este disciplina muncitorească; 
înainte de a pune mîna pe pri
ma unealtă de lucru, îmi spu
nea electricianul Vasile Știrbu. 
Așa, încă mai fac greșeli — co
pilării, la urma urmelor — care 
pot avea însă efecte negative 
asupra muncii tuturor.

Organizația recunoaște: „nu-i 
supraveghem îndeajunȘ, nu-i 
antrenăm în activitatea noas
tră". Atunci, cine să-i deprindă 
cu normele de muncă și de via
ță comunistă, cu etica și echita
tea socialistă ? Chiar în timpul 
discuțiilor, unui tînăr i-a venit 
ideea : „trebuie să ne progra
măm acțiuni mai multe în care 
ucenicii să-și aducă aportul". 
Desigur, așa trebuie, și asta ne- 
întîrziat deoarece mîine-poimîi- 
ne ei vor fi colegi de muncă cu 
cei cai'e se ocupă, acum, de e- 
ducația lor.

într-un dialog cu secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină, 
maistrul Vasile Tudose, acesta 
sublinia :

■— Urmărim cu toată atenția 
— și activăm cu toate forțele 
în acest sens — ca tinerii — și 
ucenicii despre care s-a amin

tit, deopotrivă — să-și însușeas
că în fond și pe de-â-ntregul 
proiectul de norme și să-1 ur
meze întru totul. Mai mult, por
nind de la hotărîrea exprimată 
de conferința organizației, vrem 
ca fiecare utecist să devină el 
însuși prin comportamentul său/ 
prin exigența sa față de ceilalți,-

față de organizația în cadrul 
căreia activează un apărător ho- 
tărît al legii morale comuniste.

Reporterul, la sfîrșitul vizitei 
șale de documentare și, implicit, 
la sfîrșitul acestor rînduri sim
țea că drumul pe care au por
nit uteciștii de la U.R.A. Bacău 
e cel bun. Cel drept.

Iești, Făcăem și • Mihail Kogăl- 
niceanu semănatul s-a'.termixiați’.' 
iar la Poiana, Vlădep'J, Grivița;; 
Dor Mărunt, Smirna', Scînteia, 
Iazu s-a reușit obținerea unui' 
procent mult superior celui 
mediu pe județ. Apoi, lucrul în 
schimburi prelungite și, acolo 
unde există condiții, chiar orga
nizarea. schimbului doi, fertili
zarea concomitent cu semăna
tul, folosirea întregului parc de 
tractoare și semănători la a- 
ceste lucrări, un control riguros 
din partea specialiștilor, sînt 
tot atîtea mijloace prin care 
vom reuși să încheiem semăna* 
tul în cit mai puține zile și 
pentru a căror transpunere 
practică acționăm".

Constatările prilejuite de rai-, 
dul pe care l-am efectuat prin 
mai multe-- unități agricole con
firmă directa proporționalitate 
între cuantumul realizărilor și 
medul de- desfășurare a muncii 
mecanizatorilor, spiritul orga-

•rrizatoric- -al conducerilor .coope-. 
rativelor agricole, exigența spe
cialiștilor.. Ing. Anghel Cristian 
de la cooperativa agricolă din 
Muntenii Buzău a reușit să 
transmită și mecanizatorilor și 
cooperatorilor cu. care lucrează 
la semănat marea responsabili
tate pentru soarta recoltei de-; 
porumb. „Avem, de însămîrițat 
nu mai puțin de 1 583 hectare 
porumb, cea mai mare supra
față pe care o cooperativă din 
Ialomița o cultivă cu această 
plantă. Ne-am aliniat și noi 
mișcării „10 000 kg porumb 
boabe, 60 000 kg sfeclă de zahăr, 
3 500 kg floarea-soarelui la hec
tar" care s-a declanșaf în tot 
județul. Asta presupune un start 
bun încă de la însămînțări. 
Personal am explicat amănun
țit tuturor mecanizatorilor și 
cooperatorilor care au luat în 
acord global porumb, întreaga 
tehnologie care o aplicăm cu 
modificările impuse de starea

terenului, de întîrzierile prici
nuite de ploi. O măsură impor
tantă consider că este supli
mentarea cantității de Îngră
șăminte chimice administrate la 
unitatea de suprafață, pentru a 
ajuta astfel mai bine solul 
care a stat atîta timp sub apă 
— la fiecare hectar 160 kg azot 
și 80 kg fosfor substanță acti
vă". De remarcat că se lucrea
ză foarte greoi pe terenurile 
care pînă cu cîteva zile !n 
urmă erau supuse băltirii. 
Chiar în aceste zile zeci de 
cooperatori muncesc la efec
tuarea. șanțurilor de scurgere. 
Trei dragline, patru aspersoa- 
re și o motopompă contribuie 
de asemenea la evacuarea apei. 
„Vom lucra și noaptea pentru 
a recupera rămînerile în urmă. 
Noaptea pregătim terenul, iar 
întreaga zi-lumină semănăm" — 
un angajament pe care tinerii 
mecanizatori de aici și-1 mențin 
ît> continuare pînă la însămîn- 
țarea ultimului hectar. De alt
fel, munca în schimburi prelun
gite și grija pentru calitate re
prezintă unul din principalele 
puncte ale angajamentelor pe 
care și le-au luat cei peste 
1 900 mecanizatori uteciști ialo- 
mițeni în cadrul întrecerii „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului în patru 
ani și jumătate".

Așadar, pretutindeni eforturi 
susținute pentru încheierea se
mănatului în cit mai puține 
zile ; în multe locuri, după cum

am văzut, fructuoase, în altele, 
mai puțin materializate pe te
ren. Și la cooperativele diu 
Fâurei. Ulmu, Ciochina, Plev
na, Sălcioara, Săpunari, Bala- 
ciu, Independența. Potcoava 
procentul realizărilor putea fi 
mai mare dar s-au pierdut ore 
prețioase din cauza măruntelor 
minusuri organizatorice (goluri 
cauzate de aprovizionarea nerit
mică cu semințe și carburanți, 
schimburi prelungite „scurtate" 
de unii mecanizatori) a reține
rilor unor specialiști, nu întot
deauna justificate, în aștep
tarea condițiilor optime gene
ralizate. Nî se spunea că pen
tru asigurarea fertilizării pe 
suprafețe cit mai mari, s-a dis
pus efectuarea acesteia conco
mitent cu semănatul. Cum Se
poate vorbi de generalizarea 
metodei din moment ce din 586 
semănători ce lucrează pe 
ogoarele cooperativelor agrico
le, doar 80 au adoptat dispozi- 
ve pentru administrarea îngră
șămintelor ? Ce se mai așteaptă 
de către specialiștii stațiunilor 
pentru mecanizarea agricultu
rii ? Efectuarea unor asemenea 
corecturi va contribui, fără în
doială, la sporirea substanțială 
a ritmului zilnic la semănatul 
porumbului, sporire cerută atît 
de suprafața restantă, cît și de 
perioada calendaristică optimă 
depășită. Sîntem convinși că lu
crătorii ogoarelor ialomițene 
vor depune la timp eforturile 
solicitate.
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L'n grup de părinfi. Loco i 
Inspectoratul școlar al muni
cipiului București a stabilit, In 
cazul Școlii generale nr. 4. mă
surile ce se impuneau.' Profe
soara Viorica Constantinescj, a 
fost sancționată cu „mustrare'* 
pentru că a adăugat in catalogul 
clasei a VlII-a A, 6 note la o- 
biectu! Fizică,_ note care au fost 
anulate. In privința profesorului 
de muzică Claudiu N'egulescu, 
care preferă să i se rețină de 
la școală două ore pe care le 
are cu ansamblul coral in favoa
rea indemnizației pe care o pri
mește de la căminul cultural din 
Fetești (anul trecut conducerea 
școlii l-a sancționat cu „mustra
re cu avertisment**). Inspectora
tul școlar a hotărît ca din tri
mestrul ui să i se includă a- 
cește ore In altă zi a săptăminii 
iar pentru anul viitor se stu
diază posibilitatea încadrării sa
le cu 1, 2 de normă.

S-a dispus, de asemenea, ea 
profesorul Ion Lupu, fratele 
profesoarei Viorica Constanti- 
nescu, Să fie înlocuit, iar supli
nirea să fie acordată unui pro
fesor calificat.

Maria Chivici, satul Șerbă- 
nești, jud. Vileea : Pentru ne- 
respectarea unei hotărîri jude
cătorești trebuie să vă plîngeți 
organelor procuraturii. Pentru 
suma care nu vi s-a achitat ce
reți executarea silită a debito
rului, fie prin poprire asupra 
veniturilor sale, fie prin urmă
rire silită asupra bunurilor per
sonaje.

Lucian Gurău, Mangalia : Si
tuația tatălui dv. s-a reglemen
tat, în sensul că i s-au achitat 
drepturile corespunzătoare Uni
unea județeană a C.A.P. ialo
mița ne-a comunicat că tatăl dv. 
a primit retroactiv pensia Ince- 
pind cu 1 noiembrie 1972.

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU
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TELEGRAME

CONSFĂTUIRE DE LUCRU CU VICEPREȘEDINȚII

Tovarășii JANOS KADAR, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, PAL LOSON- 
CZI, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Popu
lare Ungare, JENO FOCK, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, au trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președintele 
Consillalai de Miniștri al Republicii Socialiste România, ur
mătoarea telegramă :

în numele Comitetului Central ai Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial și Guvernului Repu
blicii Populare Ungare, al poporului -noitra muncitor și al nos
tru personal, vă mulțumim sincer pentru cele mai bune urări 
adresate cu ocazia celei de-a 28-a aniversări a eliberării pa
triei noastre.

Noi dăm o înaltă apreciere atenției și interesului manifestate 
-de oamenii muncii din Republica Socialistă România față de 
munca noastră socialistă creatoare,

Permiteți-ae să vă urăm mari succese în continuare in o
pera de construcție socialistă a țârii dumneavoastră.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Re
publicii Togo, președintele național al Adunării Poporului Togo- 
lez, generalul FTTIENNE GNASSINGBE EYADEMA. urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale, cea de-a XlII-a aniversare a pro
clamării independenței Republicii Togo, îmi este plăcut să adre
sez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al meu personal, sincere felicitări, urări de 
sănătate și fericire, iar poporului togolez prieten, bunăstare și 
succes în dezvoltarea economică și socială a patriei sale.

JOSE FIGUERES. președintele Republicii Costa Rica, a tri
mis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea te
legrams :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru atentul mesa] de con
doleanțe adresat.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

a primit pe ambasadorul Belgiei
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
T^itati!, joi la amiază, în vizită 
protocolară de prezentare, pe 
Jacques Graeffe. ambasadorul

extraordinar și plenipotențiar 
al Belgiei la București.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, a fost de față Vasile 
Gllga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Tovarășul Cornel Burtică, 

membru supleaU al Comitet u
lui Executiv, secretar al C.C.
al P C.R. a primit joi pe tova
rășul Jozef Bareckl, membru al 
C.C. al P.M.U.P.. redactor-șef 
al ziarului „Trybuna Ludu“.

La primire, care ț<a desfășu
rat intr-o atmosferă- prieteneas
că. a participat tovarășul Ale-

CRONICA
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală venind -de la Helsinki 
tovarășul Ioan Popescu, se
cretar ai C.C. al U.T.C., care 
la invitația Ligii Tineretului 
Demo^^t din Finlanda a 
participat la lucrările celui 
de al X-lea Congres. La so
sire pe aeroportul București- 
Otopeni. erau de față tova
rășul Constantin Bostinâ. 
președinte al Consiliului U
niunii Asociației Studenților 
Comuniști din România, acti
viști ai C.C. al U.T.C.

★
Ieri dimineață a părăsit 

Capitala, indreptîndu-se spre 
Berlin, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist. con
dusă de tovarășul Coriolan 
Voinea, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.. prim secretar 
al Comitetului județean 
Prahova al U.T.C.. care, la 
invitația Consiliului Central 
al Tineretului Liber German, 
va face o vizită in R.D.G.

★
Tot ieri, o delegație a U

niunii Tineretului Comunist, 
formată din tovarășii Vasile 
Văcaru, activist la C.C. al 
U.T.C.,, Ionel Bîrceanu. se
cretar al comitetului U.T.C. 
al Liceului industrial meta- 
irgic din Hunedoara. Adrian 
Severin, secretar al comite
tului U.T.C. al Liceului -Mi
hai Viteazul* din București, 
și Valeriu Ilinca, membru al 
comitetului U.T.C. al Grupu
lui școlar al Uzinei de auto
turisme din Pitești, a plecat 
spre Budapesta, unde va 
participa la seminarul inter
național al elevilor din șco
lile medii, organizat de U
niunea Tineretului Comunist 
(K.LS.Z.) din R. P. Uagară.

xandru Ionescu. membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al ziaru
lui „Scîntela".

A fost prezent tovarășul Ja
romir Ocheduszko, ambasado
rul R. P. Polone la București.

CENTRELOR
Recent. a avut loc la 

sediul Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R., o consfătuire de 
lucru cu vicepreședinții resortu
lui profesional-științific din Con
siliile U.A.S.C. ale centrelor uni
versitare din țară. I-am soli
citat tovarășului Radu Ena- 
che. secretar al Cons .1: ului 
U.A.S.C.R., citeva păreri legate 
de această intt^r^tire. una din 
manifestările menite să contri
buie efectiv la traducerea in 
viață a hotăririlor adoptate la 
cea de-a IX-a Conferință a 
U.A.S.C.R.

— In cadrul întUnirii la care 
au participat reprezentant: ai 
tuturor centrelor universitare, 
precum și ai institutelor dia 
Capitală, s-au precizat preocu
pările consiliilor U.A.S.C. de 
a contribui efectiv la realiza
rea sarcinilor trasate de con
ducerea partidului. de tovară
șul Nlcolae Ceaușescu personal, 
la cea de-a IX-a Conferință. 
de a milita consecvent pentru 
pregătirea profesional-politică 
exemplară, ca cetățean și inte
lectual comunist. a viitorului 
specialist. Cu acest prilej, a 
fost exprimat și angajamentul 
ferm de a se îndeplini toate 
obiectivele cuprinse in Chema
rea Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul universitar București. 
Din ansamblul părerilor vorbi
torilor. a reieșit faptul câ 
există suficient* premise ea Ia 
sesiunea de examene din vară 
să fie obținute rezultate supe
rioare sesiunilor similar* d.n 
anii trecuti. In același timp 
s-a evidenția: spiritul oe res
ponsabilitate și exigență, opti
ca nouă față de anaainhtui ac
țiunilor ce vizează buna pregă
tire profesională a s rudeniilor. 
In informările prezentate de 
vicepreședinții centrelor an.- 
versltare s-a menționat desfă
șurarea eu succes a oen.uaUor 
cercurilor științifice, autenti
ce treceri in revistă a contri
buțiilor studențești la rezolva
rea unor tematici inspirate de 
solicitările producției.

— Reprezentanții centrelor u- 
■iversltare au prezentat și o 
serie de propuneri cu aeazia 
acestei intilniri. Ce concluzii 
pot fi desprinse din sugestiile 
lor ?

— Din multiplele propuneri 
s-a desprins cu pregnanță 
ideea că integrarea invățămira- 
cercetare-producție. obiectivul 
central al școlii superioare, 
începe cu modernizarea proce
sului instructiv-educativ. un 
accent deosebit punindu-se pe 
calitatea practicii și pe echili
brarea dinamică a facțcrilor 
triadei. Iată, de altfel, și cite
va din cele mai interesante

UNIVERSITARE
propuneri : asigurarea califică
rii studenților din primii ani de 
studii prin angajare in timpul 
practicii, precizarea programelor 
de practică și a atribuțiilor în
drumătorilor în cadrul stagiilor 
efectuate de studenții institute
lor de artă și cu profil poiltlco- 
:deologic. necesitatea unei coa- 
iribuții sporite a cadrelor di
dactice in antrenarea studenți
lor în pregătirea profesională și 
in cercetare. demararea hot iri
tă a grapelor complexe de cer
cetare și a cercurilor interdisc’- ’ 
pllaare. executarea unor lucrări 
de laborator in producție.

— Care sînt principalele di
recții ale activității consiliilor 
U.A.S.C., în următoarea, peri
oadă T

— In continuare. asociațiile 
studenților comunii* trebuie -
să-și m-e^^ifice *f—turile in
vede.Ma- ‘dinami^^ii activrăȚ^, 
la niveftS grupelor «• rrior de 
studii pentru urmărirea îade- 
pli^rii exemplare a obiective
lor legate de pregătirea profe- 
sional-politicâ a tuturor stu
denților. in ansamblu» activită
ților complexe ale vieți- univer
sitare. Rolul sporit al asociații
lor in perfecționarea procesului 
instr-uctiv-ed.uiiaev impun* o
cont-'ibu-.ie egaaă. alături . de
organele de înrățâtatr^’ . ja
elaborarea $ -aB^jir*~ra
în viața a a-âii o* soba taie 
de arest proces De ta eRis. 
au tosc reliefate pco.c—iă:.
înd iasuf c ea" explorare de
asociațiili i-,d3«-:..«r oomaaișai 
pentru rezolvarea una- proble
me pe plan locaL Facultățile, 
’asRuteie- centrele universitare 
au c^'c.tat^ de a resodra
op^ra uv anum .e probleme *ără 
miecvcmia or-gave-or centrale, 
ia —H îadcp fetm.i cempicâc 
a a^tribuțiilor ce le-au f^st cor- 
♦er^.te. Cu pcJcr.il r^-osf^'^j-r. i
s-au pceozat asp*c— Ipgue de 
repartizarea abeoiven’ or. de 
buna orf^_zare a practic de 
vară- a cxame—iior a^m.tere.
Se precoruzeeza ca nesas puțin 
bmp să fie cMTC-eaii o coas-'ă* 
tuire dedicată probleme -or prac
ticii in insrițuîel* tehnice, ur
mi ad să fie realizate a; emenea 
inulain pe profile de larăță- 
mir.t.

în cadrul cMndfim^.i. parlc- 
panții au studia: documente
privind unele problem actuale 
ale mvățămăirtuiui superi©? și 
au lua: p*arâe 1a c informare 
dappre proc^ijnăr..? Mm. c.ente’ 
Educației și Irv^i’iTmaru-i: ia 
vederea perfecționam școli’ su - 
penoare. prezentată de wrâsul 
Felleîaa Lăzaro-i. director i ne
ral. care a răspuns apa U o 
serie d? întrebăm

CALIN STANiCTUSCV

Pg majoritatea aeroporturilor 
din țarS se desfășoară intense lu
crări de,. modernizare.; La• ■ Tul- 
cea. spre exemplu, se, află ■ tn- 
t*-un stadiu avaneaț- construcția 
unei noi aerogări,, precuin ■ ti a 
unei piste de-uteriz^i^ie și- decola
re a aeronaoeloT. Ambele obtec- 
tice urmează a date în folot^-n- 
ță pind la deschiderea sezonului 
estival. Se află de asemenea în 
mia de iXlin^leze spațiil?rdesti- 
nate recisHor tehnice , pe aep- 
o’sdEi&i^ O^pe^ ti Băneasa, -iar 
pe aeropodtd^' bom&nțean ' _\fj- 
had, Kogfi^nicesRu" se întreprind 
multiple lucrări pentru prelungi
rea pistei. De asemenea, pe raza 
mai multor aeroporturi — Arad, 
Oradea. Bacău — se află in curs 
de odermore aparatura de pro- 
feritir a navigației aeriene.

Noile lucrări cor contribui la 
dezvoltarea- actioității■ det^dșurafe 
de cătrit „TAROM", care reali
zează m prez^t un trafic anual 
de peste un milion de pasageri.

• O nouă și originală tehno
logie este în curs de extindere 
în exploatările Centralei de mi
nereuri neferoase din Baia 
Mare. Este vorba despre susți-

- nerea subterană cu •o~c~et, me
todă de mare eficiență econo
mică care constă în proiectarea 
sub presiune a unui strat de 
beton pe pereții galeriilor 

'j^^^^paspăt săpate. De remarcat 
că •o~ere•area urmează a fi ex

i tinsă — datorită adaptării sale 
lă cele mai diferite condiții geor 
miniere — într-o serje de uni
tăți ale industriei ex•rao•lve-

• Un colectiv din cadrul în
treprinderii ..Flamura Roșie" 
din Sibiu a elaborat o nouă 
metoaă de recuperare și rege
nerare a deșeurilor de mase 
plastice. Utilizarea pe care o 
primesc masele plastice astfel 
economisite : realizarea de tu

' bpri pentru halotarea stofei,
produs* extrem de solicitate în 
industria textilă.

• Metoda elaborată de către 
cercetătorii de la Stațiunea ex

perimentală din Oradea, cu 
sprijinul Institutului de studii 
și cercetări pedologice din Ca
pitală, se aplică deja cu succes 
într-o serie de unități agricole 
din județul Bihor. Este vorba 
despre o nouă tehnologie de a
meliorare a regimului aerohi- 
dric al solurilor podzplice car$, 
datorită diverșilor îactori clima
tici, prezintă stagnări de apă- 
Ameliorarea acestora se reali
zează prin sporirea po~ozi•Sții 
de aerație, ceea ce permite, în 
primul rînd, conservarea exce
sului de umiditate rezultat în 
timpul primăverii și folosirea a
cestuia în perioadele secetoase.

• O serie de produse electro
tehnice nu vor mai fi confec
ționate din metale rare, scumpe. 
Aceasta, deoarece un grup de 
cercetători de la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru in
dustria electrotehnică din Bucu
rești au pus la punct, pe baza 
unor originale tehnologii, c’țiva 
noi înlocuitori care — pe lîngă 
o rezistență deosebită la acțiu
nea factorilor corosivi — vor a
duce șk substanțiale economii 
materiale.

NE AM INFORMAT

MANUALE ȘCOLARE 
AUXILIARE

Citeva interesante noutăți pe 
care Editura didactică și peda
gogică le rezervă elevilor. Va 
fi realizat, în premieră, manua
lul pentru învățarea unei noi 
discipline — ecologia, destinată 
elevilor din clasa a șaptea. De 
asemenea, anul acesta vor fi 
prezente în librării primele „ca- 
ietc a^piloa•Ive*, care sînt, de 
fapt, niște originale culegeri de 
teme și exerciții, prevăzute cu 
spații albe pen•~a rezolvarea 
lor de către elevi. Acestea sînt 
destinate ^u^uror claselor, fiind 
realizate pentru diverse disci
pline. Urmează să fie tipărite, 
totodată, un' număr de patru 
manuale auxiliare de geome
trie și patru de algebră, precum 
și un interesant manual asemă
nător pentru fizică. Lista nou
tăților mai cuprinde, printre al
tele, și apariția primului atlas 
botanic destinat azalal didact^ic^

Rubrică realizată 
de ANDREI BARSAN

Pe traseele unei competiții de tradiție

CROSUL TINERETULUI
Ia numerMM tecari din țari se desfășoară, in aceste tile, 

en•uaia■te întreceri — ctaiar împotriva •impalul nefavorabil — 
ia cadrul etapelor ..Cro■ul'ul tiner*^^^^*^.

^^latăm, in cele ce urmează, citeva aspecte de la aceste ma- 
nifeaaări al■e~*Ml-

Faza finală a militarilor 
din trupele de securitate

(Urmare din pag. I)

vitat la un consiliu, deși In ta
băra secretarilor U.T.C. de la 
Homorod ni s-a spus că există 
o hotărire în acest sens, că este 
un drept al organizației noastre 
revoluționare de a repmeata 
utecistli ți problemele lor în 
consiliul profesoral. Se vede câ 
la noi în liceu lucrurile nu sînt 
încă ouno^Jte--

,.N-avrți voie in școalâ fără 
profesor—-

Cu această somație au MK 
lntlmpinați uteci^ii aauiul L 
Liceul d? prelucrare automată a 
datelor, veniți la o reuniune de 
sîmbâtă seara, obținu^ și aceea 
după îndelungi cereri. -Cîteva 
ceasuri au așteptat elevii — 
relatează Eugen Stefâneseu. 
secretarul V.T.C. — venirea •to
varășei profesoare a cărei pre
zență c:“diți_nase o^-ți^erea 
aprobării A venit fntr-un tîr- 
ziu, dar nu i-a plăcut mai ni
mic — nici muzica aleasă, airf 
programul — și după, o oră si 
ceva i-a concediat pe elevi : 
..S-a făcut ora prevăzută in re
gulament, plecați acasă, v-ați 
distrat d■saui-- După o aseme
nea -.!:ntla:^ja~■-, nu prea, s-au 
mai făcut reuniuni la noi in li
ceu. Dar poate câ nu a-esta 
este lucrul cel mai rău. des: 
așteptăm simbâtx ca să ne mai 
distrăm.

Am fost chemat într-o ri la o 
ședință a consiliului profesoral 
în care s-a analiza: munca 
tehnico-productivă. N-am știut 
din timp, și nu am luat oa-d~- 
xul. în ședință s-a spus ca unii 
elevi nu vin cu halate, de-ri nu 
pot fi primiți la lucru, câ o 
fac intenționat ca să piardă o 
zi de scoală Sigur, disciplina e 
disciplină, dar în legătură eu 
practica nu ne putem opri airt 
La comitetul V-T-C- elevii au

venit și cu alte probleme. Sînt 
nemulțumiți de aspectul formal 
pe care îl îmbracă practica în 
destule situații. Clasa mea, de 
pildă, a luat de la Incest, trei 
ani !a rfnd. inițierea In limba
jul „Fortr^^^- Sintem în asul 
III $: n-am avansat cu nim>o- 

■ lasple rare fac practică la 
. .Z!Ieotrnh©bira^-- de luni de zin- 
i erf si io șterg niște piere de 
uleL Poate trebuie s-o facem- și 
pe asta da- cit ‘ cu ce *e ale
gem ? Clnd sesizăm aiet^^^.es 
prcșl me ci -e nu^ne că am 
cistigat totuai ceva n<-șm 

r-i iâe*a am
•fl>î trdnăâave
W. w ^aee ngmb tretocw «A 
•«teprâm pteâ Ia «al
•â af*4m eă oase taina»-
ow * saeaabl •
aoaM ra «tai i* ne 3 «*»» 
»ins ăr a>*t* Ins© am ă* «ăraa 
'â mtans este BM arnwi fcata 

car n eiztaa
rtavfest Ceea «e um »■'* 
Xte’fW «j «a

.fX, !r*-ata<V aaa ♦•aw ăa- 
erwrfla te fltalte «MflL. rw m 

âm tadEtarite H «g* 
•eeretart — CHMm
’Mamta*a rs*a*a V TC
I beai teataT *W*

am ta â«*aal ev
ăr anrmm xa&arg. 

Mnâ la wmâ w r*=*» țritefims 
î-4."aăanl >-«. * *teL a

șsoaâ ta mta» tataagM

Jtanxtâ seoftume artviad *nr ' 
«e|a «I stata aâmttar V 

ts^ar. ^etaărr»
muara pstaEte*4ăNta<taă ăta 
arhală, taala am *♦<»■>• N

Mtar4» ©swttawa
TT~jriter « ©aa «tai a -wvl 
s>afmari1 ar ăr «tarte mrtate • 
ta Wmw« ta
I" »>taa sta rata 4•
«nmâartta UTC. Umil ară

ta: câ nu ciștigă prea mi^'t dacă 
ședințele ^rcu?_i se desfă^asta 
sub forma unor referat* de la 
catedră, care nu ie cer de-ci< să 
asoal•e- Ei vor dezbater-L dor-sr 
să dlsoa•e. nu numai *5 ascul
ta, pastv*.

Ce v-ați propus peatru tri- 
^^■tral trei ?

rli- 
T

eSarsâ a

tata»
ac

1 -

N • e prea lA-ae ta MtataMi
Pecta- raap?- la

-ae -t*» —e ^»-
Smbw Lt care pe i 
-lan e**e amuij^-res etee 
Bogdan Z^ca■~ ea pe seama
i:p^. »a_e de — a
f^t. ales secr.eâar aâ_a ia ^e^t 
aa — faptul că. la-«i in Itex 
eleva — tatfe preaunp la *sc- 

la politic s:
ia acțiunile de muncă patriotică 
— se res^.i^ng In grupuri de
prieteni și cA, de fapt, acolo s* 
consumă viața lor. acolo a*

•ști.

simt nane. Pe de o parte, pen
tru câ acaivi•a•ea -rganizației 
se rezumă Ia adunăn, fi wuri 

■poliaioe- Pe de alîâ fn■5---
așa cum s-a arâiaL încercarea, 
unor coimuce V-T-C- de. a țr*.* 
dincolo de calendarul acti-
citâților cu oaraoae~ perm a-'
neni. pentru a răspunde prefe
rințelor unor grupe mai reairin
s* de elevi, diversificind acti
vitatea in funcție de acestea, se 
lovește încă de lipsa de înțplc- 
gere a unor conduceri de xsoai 
sau a cadrelor didactice. Vrem 
să fim bine înțeleși : în multe 
locuri inițiativele . ClPn^ttor— 
propunerile lor sînt respinse 
ori ignorate, cînd nu rămîn ne
cunoscute, invocîndu-s^e preve
derile regulamentului școJac, 
normele de conduită și de d's- 
ciplină în școală. însă iniția
tivele, dorința de a se discuta 
cu mai multă înțelegere acțiu
nile uteclștilor, punerea ln prac
tică a hotăririlor lor nu pot fi 
în contradicție cu regulamentul 
și cu normele școlare. Este ca 
și cum ai accepta că îndatori
rile și' drepturile statutare aie 
membrilor organizației revolu
ționare de tineret ar putea fi 
incompatibile cu prevederile re
gulamentului școlar ! Dacă do
rințele și propunerile, precum' 
și stilul de muncă dorit de 
■levi. în spiritul s•atu•ului or-, 
ganizatici- nu încap in regula
mente și în normele școlare, 
atunci credpm că nu statutul 
trebuie schimbat. A da curs 
fanteziei, inventivității și dina- 
mlsmaiui ce caracterizează pe 
tineri nu poate să contravintă 
vieții școlare ci, dimpotrivă, 
estc perfect adecvat cu atmos
fera dintre profesori și elevi, 
dintre dascăli și discipolii lor.

Pe un traseu 
ținta ite-
kx fisala „C~o-
t&m* mup*.* d
din cadrul ^tfalSa.eraiu•I de In
terne ia care au lua: parte mi- 
ltari în îermen și cadre de ofi- 
ț*~i- După protocolul de rigoare, 
te*.-aiă>4 generaF maior Gheor- 
gh* Briceag. declară deschise 

ile finale, subliniind in 
sa aiooatla■e adresată 

anților : ,.In contextul și 
recentei Hotâriri a Ple- 
C-C- al P.C.R. privind 

educației fizic* si

s^rta

dm per,-

tin^re-

tpiritul 
■arei 
dezvoltarea .
sportului in țara noastră, voi. ti
neri repr*■e■•l■țI ai u■iasțilar
și marilor unități din trupele de 
securitate, urmează să vă între
ceri in 
talul"- 
tradiție 
la care 
rac^^izată ea _
raasă a hotăMI fă drmiiei cu 
care militarii trapelor d* «*ca- 
ri uite se a^r^u^^ să-și ridic* 
■r»■c■■i nts cinJ precăurii lor 
de teptă șa pofili**. să-fi desă- 
TinnuA dr^■ta^■le de tepaă- 
•ori ăarwaițti «■ rnngici. horfiriți

finala _Cro■alui ai^ere- 
a^iuBe ce a deTentt • 
a fie*£rai an. Întrecerea 
participați poatc fl ca- 

aflrmare vign-

dnrâ la I■depihlaire mu—if
I■oredlnfa•e~-

I■a~-*de^■r, a fost un fapt 
i■huoa~âtoe pentru noi. urmă
rind pa^Anantele dispute de pe 
•~a■*al celor 3 000 de metri — 
un.de n-a lipsit apa, ploaia, no- 
rolal- terenul accidentat — să 
constatăm și cu acest prilej că 
de la un an la altul, de la un 
ciclu de i■straoție la altul, mi
litarii i^pcIo? de securitate — 
asemeni tataro~ militarilor For
țelor noastre Armate — se pre
zintă tot mai bine pregătiți din 
panca de vedere fizic și moral- 
voil•lv- mînuie^ cu tot mai 
malaă pricepere armamentul și 
tehnica de luptă din dotare, do
vedesc bune calități de luptătorL 
Toate acestea ne dau garanția 
câ misiunile și sarcinile de ser- 
'|ciu- pe care conducerea de 
partid și de stat le încredințea
ză •^upcIo? de securitate, pot fi 
executate in condiții foarte 
ba■e-

Din dorința fiecărui oo■oure■t 
de a reprezenta cu c^nfte anI•a- 
tea din care face parte, a ieșit 
o întrecer* dinamică, bărbă: cas
că. •enao♦, desfășurată într-un 
spirit de ordine și corectitudine.

soldată cu frumoase performan
țe. Iată, acum, lista primilor 
trei clasați. Locul i■tlI- și •IIIuI 
de campion al „Crosului tinere- 
• -lui" pe trupele de securitate 
a revenit fra■aasuIuI Deneș Ale
xandru din lotul „Birsa" : locul 
2 — soldat Stanclu George (..So
meșul-) și locul 3 — fruntaș 
Zamfir Alexandru („Jiul"). în 
clasamentul pe echipe, alcătuit 
in urma adiționării pe puncte, 
locui 1 — a fost cucerit de lo
tul „Blrsa*. locul 2 — IoIuI 
..Bega-. locul 3 — lotul „Dună
rea"- Ir-treccrea cadrelor de ti- 
■*tI ofițeri a dat câștig de cau
ză locotenențllor : 1. Plrșe Pom- 
pliIa („Blrsa") 2. Mavrodln Ion 
(--Prahova■,) 3. To-vib Nlcolae

(,,,JluI“)- Cipttgatorllor Indivi
duali șl pe echipe li s-au oferit 
diplome, premii In obiecte șl 
materiale sportive, precum șl 
cupe din partea C.C. al V-T.C- 
șl a Federației române de atle- 
aism-

în momentele de pauză au 
fost oferite oaspeților și publi
cului prezent interesante pro
grame de exerciții de dresaj cu 
clini de servIoia, demonstrații 
de judo și autoapărare, prinde
rea infractorilor precum și un 
recital al unui mare ansamblu 
de gimnastică. Toate acestea pe 
un fond muzical realizat de o 
fanfară mIll•ară-

V. CABL’LEA

Mortal teateate tocho- 
tet <■ oraraf te l-l te te- 
•ateca «pariotaor tea tLT- 
Cteaata.

te IBUtea/ta taflMtetaâ o- 
«tepa aarpvte a Hrana te- 
ftegâtacre ra warai ăe V— L• r zm a a nai t ■

taeșmtei WF-a' evtepo ■>- 
rwKtefl • p ‘teftamt primo La sCrtatai I■tiUuril- fă

cătorii Si Ea-tia și Yu Yi- 
Ue au susținut un spectacu
los meci demo■s•ra•lt-

• I* s âl l «partartW fia.

pr^taamiă d.atra «»Wr|te- 
■attaf do de mata ote
ta*. CWa ta tatatabăn-

€♦ atar»«ta Ita» te
'•Wi gcootel te tnbaate oa 
«ctaâm ra «va ml*»»* te«- 
p«U va u»tai aista teb- 
«te, tasplăiMd «a ap|o«șo

(Urmare d& pag. I)

—.r-CA? ahȘA ti totuși suficient
timp sâ-i cunoașteți...

. — \fi-e mai ușor !ntr-un sin
gur nur'inf: enaazlaștI- Pentru 
ost* i- m l^răgft cel mai midi. 
Slnt p prietenoși, cum nu că-n- 
chipuiți.

— Deci, intr-adevăr, îa două 
cuvinte... Dar, cum adică, prie- 
ternifi?

— hj multe feluri. De pildă, 
doi dintre ei — nurnel# lor nu 
au importanță — s-au cam aprins 
intr-o discuție. Am vorbit cu ei 
cu fiecare, deschis, apropiat. A 
intervenit șl șeful de echipă. Bă
ieții s-au împăcat repede, fjind- 
că-s prietenoși. Altul — are 19 
ani — mi-a spus „^iu vre^u^, pind 
l-am rug^it și pe el să participe 
la o acțiune a organizației. Ba 
chiar s-a și uitat urît la mine. 
Nu m-am supărat pe el. li spun 
mereu de atunci, cind trec pe 
lingă mașina lui: „Ce mai faci, 
prietene?** Și rldem amindoi. Și 
ne-am făcut; ■ intr-adevăr, prie
teni. E printre primii acum, c^re 
răi^:^i^‘nde la orice acțiune...

Oltor aatateta I tetata.
«l Mang 

te<. pevra^a ta O rrte* tari» 
Jerteari «i /■tateora.

Serba- Dsbe^. ear* l-a ta-
trecut pe Ya Yi-•se-

• IN MECI pentru ..Cupa 
balcaacăă" U fotbal, echipa 
iugoslavă Suriasta Niksici 
a învins cu scorul de 1—0 
U—•' formația albaneză La- 
binoti Elhasa■-

In cadrul aceleiași compe
tiții la Istambul, echipa lo
cală Besiktas a ciștigat cu 
scorul de 2—1 (2—0) partida 
cu Aris Salonic.

— Cam ce acțiune ?
— Ne-am ințeles să ieșim și 

not la colectarea fierului vechi. 
Eu și un prieten am venit ceva 
mai devreme. N-am vrut să stăm 
degeaba și am inceput să încăl

LA START 1 500 TINERI
AMiiuie in urmă cu o săplâmină din cauza timpului nefavo

rabil. tradiționalele Inlreceri ale „Crosului •incre•ului“ au con
stituit punctul de atracție a mii de •I~g-marefenL care și-au 
dat IatIi■Ire- miercuri după-am~ază- Iar Qpppjcțui, sporțlv de Ia 
hipodrom. în fața spectatorilor s-au «ntrccțrț .pește 1 £00 (ineri 
si tinere . ciștlgătarli etapelor de masă din școlile. întreprinde
rile . institutele de invățămlnt «uperlof șl urnUȚila ‘ militare din 
municipiul Tg. Mureș. -

Primilor clasați, pe categorii. în afarr' d* premiile in obiecte 
șt diplome acordate de organizatori (Comitetul municipal U-T-C- 
fl Consiliul municipal al sindicatelor) le revine și cinstea de a 
reprezenta •Ine~e•uI •i~gumureșan la faza județeană a „C~os-l-l 
• i■e~eaul-i", care va avea loc in ziua de 29 aprilie în Piața tran
dafirilor din Tg. Mareș-

MIRCEA BORDA

Peste 4 000 de participanți
Joi. pe Bulev^^aul 

Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej di- Plo- 
lcș•l- ș-a ac■fășu~at 
or©■al 1 Mai organi
za: de către Comite
tul municipal Plo
iești al V-T-C- Ib co
laborare cu Inspec
toratul școlar muni
cipal de ÎnvățămÎ~-•- 
Co■■llIaI municipal 
de ea-oație fizică șl 
sport șl Con■III-I 
municipal al si■alca- 
telor-

Au participat peste

4 000 de tineri din 
întreprinderi, lnstl- 
tuții și școli șî ua 
■umăr mare de spec
tatori. întrecerea 
oo■■titul■d ua de
plin sa0oes atît pen
tru participantă cît 
si pentru organiza
tori.

Iată lista cîștigă- 
•t~IIo~ : 600 m. fete: 
Dragomir Carmen, 
Liceul nr. 1 Ploiești, 
800 m. f.: Muzaș 
Cornstanța, de Ia Cen

trul școlar de chi
mie : 1 000 m. f. :
Grladeaau Carmen, 
Uzina 1 Mai Ploiești; 
1 000 m. băieți : 
Gheorghe Vasile, de 
la Centrul școlar de 
chimie ; 1 500 metri
hSIeți : Zafiris Va
lentin, Trustiil con
strucții montaje Pra
hova și 2 ooo m. b. : 
Dragomir Ioa. Uzi
nele 1 Mal Ploleșai-

DOREL 
CONSTANTINESCU

dumneavoastră, au și ei. Dar mie 
nu mi-a plăcut să mă gindesc la 
asta niciodată. Prietenii mei — 
sint 157 — au, mai intii de toa
te, calități. Asta mi se pare a 
fi cel mai important lucru și eu

„întotdeauna apelez la 
calitățile colegilor mei"

căm, așa, in doi, o remorcă. Cind 
băieții au venit, remorca era pB- 
nă virf... Ce treabă bună am fă
cut cu toții, in continuare/

— Prietenii dumitale, uteciștii 
din secție, au defecte ?

— Am și eu, aveți probabil fi

la aceste calități apelez întot
deauna. Frământările lor sint și 
ale mele. Altfel,'ce fel de priete
nie ar mai fi aceea? Iată, 1. Pe
trescu a trebuit să plece militar. 
Am simfit ca se frăminta ca săi 
obțină aprobarea de concediu de

odihnă. Șeful de atelier m-a în
țeles... L-a înțeles, adică, pe 
prietenul meu Petrescu — i-a a- 

prrhbt...
Discuția a continuat. Am vorbit 

despre multe altele. Despre se
ral unde Florian Stroe se numă
ră printre elevii cei mai sirguin- 
rioși, despre simpozionul „E
goism, generozitate, modestie" 
audiat lntr-o dimineață de dumi
nică la o casă de cultură și oare 
i-a produs o puternică impre
sie, despre „criza de timp" a ti
nerilor, despre dans și cărți de 
lectură, despre mama și fra-ț^ii săi 
cu care adesea discută in legă
tură cu munca și omenia, pină 
tîrzîu, după miezul nopții, deși a 
doua zi, deșteptătorul zbîrniie 
neiertător la 5...

★
...Piesite masă, Gheorghe Curcă, 

secretarul comi:te^ului U.T.C. pe 
uzină — cel care, de fapt, îmi 
sugerase să-l cunosc — părea 
preodupalt în continuare de în
tocmirea unor situ^tții urgente..t 
Zâmbea doar.

pcJcr.il
un.de


e peste hotare
Ministrul de externe cehoslovac despre relațiile 

cu România

Vizita in Cehoslovacia a
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
are o importanță deosebită

La Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. S. Cehoslovace a 
fost organizată, joi după-amia- 
ză, o conferință de presă. Mi
nistrul afacerilor externe, Bo- 
huslav Chnoupek, a făcut o 
largă trecere în revistă a sta
diului actual și perspectivelor 
de dezvoltare a relațiilor exter
ne ale Cehoslovaciei socialiste 
si a răspuns la întrebările puse 
de participanți.

Referindu-se la întărirea con
tinuă a alianței și colaborării 
țării sale cu statele socialiste, 
ministrul Chnoupek a spus : 
are pentru noi, pentru relațiile 
noastre, o in portanță deosebită

vizită făcută în Ceho- 
de tovarășul Nicolae 

' al 
Român,

recenta 
slovacia _. 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist ~ .
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Convorbirile sale avute cu 
conducătorii noștri de partid și 
de stat, rezultatele in ansamblu 
ale vizitei au reconfirmat re
lațiile bune existente intre cele 
două țări ale noastre, posibili
tățile de dezvoltare a acestora 
pe multiple planuri. Cu rezul
tate pozitive s-a încheiat, de a
semenea, și vizita pe care eu 
am făcut-o. la sfirșitul anului 
trecut, în România,

In regiunile eliberate din Gainieea-Bissau sestringe recolta obținută prin munca colectiva.

încheierea lucrărilor Conferinței
Comitetului pentru dezarmare

Reuniunea
de la Helsinki

Vizita delegației P.C.R. in Finlanda

La Palatul Națiunilor din Geneva s-aa încheiat 
mei runde de negocieri a sesionii din acest an 
Comitetului pentru dezarmare.

lucrările pri- 
a Conferinței

Secretarul general al 
P.C.F. s-a întîlnit cu 
ambasadorul român 
în Franța

Preocupări ale
tineretului togolez

Joi, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri, care se află în Finlanda, 
în fruntea unei delegații a Par
tidului Comunist Român, a avut 
o întîlnire cu Kalevi Sorsa, pri
mul ministru al Finlandei, se
cretar general al Partidului So- 
ciai-democrat.

In cursul convorbirii au fost

abordate o serie de probleme 
privind relațiile dintre Româ
nia și Finlanda, exprimîndu-se, 
de ambele părți, dorința de a 
dezvolta în continuare colabo
rarea româno-finJandeză în di
verse domenii de activitate. In 
același timp, a avut loc un 
schimb de păreri privind pro
blemele legate de securitatea 
europeană și alte aspecte ale si
tuației internaționale.

In cursul după amiezii, dele
gația P.C.R. a avut o întîlnire, 
la sediul Parlamentului finlan
dez, cu conducerea grupului par
lamentar al Uniunii Democrati
ce a Poporului Finlandez 
(U.D.P.F.).

Reprezentantul Suediei. L. 
Eckerberg. a prezentat, in nu
mele delegațiilor * 
Birmaniei, Braziliei, 
Etiopiei, Marocului. 
Nigeriei, Suediei și _ 
un document de lutru 
interzicerii fabricării și

Argentinei, 
Egiptului. 

Mexicului,
Iugoslaviei, 

asupra 
. stocării 

armelor chimice și a distrugeri, 
acestora.

In cuvintirile lor. W. H Bar
ton (Canada) și Joseph Martin 
(Statele Unite) au exprimai, in 
numele țărilor lor. sprijinul față 
de propunerea orgam^ă-ii. in 
cadrul rundei de vară a nego- 
cieril^, a unor ședințe cu par
ticiparea experțiior pentru exa
minarea diferitelor probleme

prohibirea ar-tehnice privind 
meior ctm-ce.

Go-.'ducci*to-ul delegației Uniu
nii Sorii^^e. A. Roscin, a sub
liniat că deși recentele evoluții 
ale situației internaționale ctc- 
ează baze favorabile pentru so
luționarea problemelor dezarmă
ri, aceasta au ^a reCec:at. din 
nefericire, asupra modului de
deJlșurare a lucrăTkc Comite
tului de Ia Gene-a. In cursul
artttilri runde, zm s-a ajuns la 
rrahneea ttctclil ae^rd in prt>- 

dexarmărv a declarat 
aL subliniind că Lipsa de pro- 
fl'ese fa negoaertie de 
sare are

_ ____ dezar-
ua efect noi_:>c nega-

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Paris, 
Constantin Flitan, a avut, 
miercuri, o întîlnire cu Geor
ges Marchais, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Francez. Georges Marchais 
a adresat un călduros mesaj 
și un salut tovărășesc secre
tarului generai al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cursul intUnirii au fost 
evocate relațiile frățești în
tre P.CJL și P.C.F., dez^-ol- 
tarea colaborării dintre cele 
două partide în interesul re
ciproc ai al unității mișcării 
romnrtiw» iintem^iOmde.

Joi, lucrările reuniunii 
multilaterale de la Hel
sinki consacrate pregăti
rii conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa au continuat pe 
grupe de lucru.

Participanții din grupul pen
tru problemele colaborării cul
turale și relații umane și-au 
expus punctele de vedere cu 
privire la modalitățile de ur

* gentare a negocierilor, prin e
forturi concertate, pentru tre
cerea la redactarea definitivă a 
ordinii de zi la acest punct.

într-o scurtă intervenție, re
prezentantul României, amba
sadorul Valentin Lipatti, a re
levat caracterul constructiv al 
dezbaterilor din acest grup de 
lucru și a exprimat dorința 
fermă a delegației române de 
a contribui la redactarea neîn- 
tîrziată a ordinii de zi.

Sub-grupul de redactare pen
tru aspectele militare ale secu
rității și-a concentrat atenția
spre găsirea unor formule ge
neral acceptabile privind sco
purile și obiectivele conferinței 
generai europene jnt această
privința, măsurile de creștere a 
încrederii și întărirea stabilită
ții, alte probleme ale limitării 
armamentelor și dezarmării pe 
continent. In acest sens, dele
gația română a prezentat o pro
punere de text care prevede 
dezbaterea la viitoarea confe
rință general-europeană a unor 
aspecte militare ale securității, 
cum ar fi principiile ce trebu
ie sâ fie așezate la baza nego
cierilor privind reducerea for
țelor armate și armamentelor 
in Europa, modalitățile de in
formare a participanților ' 
conferință despre progresul

Ne vizitează țara în aceste zile, la invitația 
C.C. al U.T.C., o delegație a Ministerului Tine
retului și Sportului din Togo, alcătuită din Jo
nathan Ahianor, director pentru problemele ti
neretului și sportului, și Gotfried Ekue, preșe
dintele Comitetului olimpic. Oaspeții au avut 
amabilitatea de a răspunde întrebărilor „Scîn- 
teii tineretului".

Mesajul regelui

adresat tovarășului
Nicolae Ceausescu

cronica
t

construiește
3

Informații din Nicaragua 
relevă că a fost dat startul 
oficial al reconstrucției capi
talei — Managua, distrusă de 
un teribil seism in urmă cu 
cinci luni, la 22 decembrie 
1972. Aflăm că piatra funda
mentală a primei mari clă
diri de pe noul bulevard So
ledad a fost pusă de Anas- 
Icmo Somoza II, continuato
rul in funcție al dinastiei de 
dictatori Somoza. înscăunată 
in anii '30. întreaga semnifi
cație a acestui gest inaugu
rai o putem desluși însă nu
mai dacă adăugăm un fapt 
relatat de corespondenții de 
presă de la fața locului : lu
crările de construcție a cen
trului nou din iVaaatua ați 
fost preluate de societatea 
de construcții civile U.L.A.S. 
(societate care controlează, 
de asemenea, în proporție de 
peste 60 ia suta lucrările de 
reconstrucție a întregii capi
tale). Președintele U.L.A.S. 
și deținătorul pachetului 
principal de acțiuni al aces
tei societăți este (interesantă 
coincidență î) chiar... Anasta
sii) Somoza II. Coincidentă 
care, Ia urma urmelor, nu 
este deloc surprinzătoare, 
dat fiind că Tachito (în tra
ducere aproximativă „săcu
leț cu grăsime") a dovedit nu 
o dată că-și merită porecla 
sngerind o brută băgată 
pînă-n git în afaceri veroa
se. E cazul să ne amintim 
că același Tachito este pro
prietarul a aproape jumătate 
din terenurile pe care se 
reconstruiește capitala nica- 
raguaiană. Și este, de ase
menea, cazul să ne reamin
tim că tot Tacliito a fost cel 
care s-a opus cu înverșunare 
concluziilor unui mare nu
măr de specialiști care au 
demonstrat periculozitatea 
refacerii capitalei pe actua
lul amplasament expus in 
cel mai înalt grad unor noi 
seisme (se știe că Managua 
a mai fost distrusă de un 
puternic cutremur, în 1931. 
fiind situată Ia intersecția a 
două linii seismice). Opoziția 
lui Anastasîo Somoza II se 
dovedește foarte rentabilă 
dacă ne gîndim că U.L.A.S. 
prevede un profit net de cel 
puțin 160 de milioane de do
lari în cei trei ani de recon
struire a eentrului capitalei 
(ca . să nu mai vorbim de 
banii care vor umple viste- 
ria Iui Tachito prin valorifi
carea „exigentă" a terenu
rilor).

Rămîne să adăugăm un 
amănunt : s-a anunțat câ 
principiul fundamental al re
construcției capitalei nicara- 
gu&yene va fi ridicarea unor 
construcții din elemente 
ușoare, panouri din materia
le spongioase alternînd cu 
sticlă.

Tachito pregătește o Ma
nagua de „mucava". In aș
teptarea unui nou cutremur 
care să lanseze un nou 
U.L.A.S.

Regele Afganistanului, Mo
hammad Zahir Shah, l-a 
primit în audiență pe Ale
xandru Boabă — ambasado
rul Republicii Socialiste 
România la Kabul. Cu acest 
prilej, ambasadorul român 
a transmis din partea preșe
dintelui Consiliului de ‘ 
al Republicii Socialiste Roma
nia, Nicolae Ceaușescu. un 
mesaj de prietenie regelui 
Afganistanului, urări de să
nătate și prosperitate, pre
cum și noi succese pe calea 
progresului poporului afgan. 
Mulțumind pentru mesajul 
primit, regele -Mohammad
Zahir Shah, a adresat la rin- 
dul său președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. cele mai căldu
roase urări de sănătate și 
fericire, precum și noi suc
cese în activitatea neobosită 
pe care o desfășoară pentru 
binele poporului român. In 
cadrul convorbirii desfășu
rate într-o ambianță de pri
etenie și cordialitate au 1ust 
abordate probleme referitoa
re la extinderea relațiilor de 
cooperare dintre România 
și Afganistan.

Un număr proaspăt al revistei 
„FESTIVAL", editată la Berlin 
de Comitetul internațional de 
pregătire a marii manifestări 
din vara acestui an, ne oferă 
prin intermediul ștîrilor, repor 
tajelor și fotografiilor noi amă
nunte despre proiectele privind 
Festivalul Mondial.

Programul acestei intiinari • tâaenlor oe 
pe toate continentele ia cupraae peste 
1 5C0 activități : conferințe, semmorii, foru
muri, mitinguri de sol^r^ate, întâlniri pe 
profesii ia care se adaugă rapreezentrti^e 
artistice ți competițiile sportive. Intr-^na 
din sălile fumului tetevixiunii, element spe
cific al peisajului bedlnez, se va instala 
„Centrul international de saidantate*. Aici 
se vor deschide o expoziție. și un bazar si 
vor fi gâzduhe o sene de întâlniri de sa- 
lidorita te. Clubul irtemationcl a! studenți
lor va fi amenajat m Casa tinerelor talente. 
Temele manrfettăn.or prevăzute var fi in 
principal : lupta contra agresiunii impe
rialiste, pentru cooperare inîematională, 
problemele păcii și securității m Europa, 
lupta pentru drepUar. le fundamentale ale ti
nerilor, întărirea statelor ce si-au cucerit 
recent independenta, problemele tinerelor 
fete, mediul înconjurator și combaterea 
poluării etc. In zilele Festivalului se vor 
prezenta programe naționale ale delegații
lor prezente la Berlin, serbări ale cintecului, 
dansului și costumelor naționale, un car
naval al acrobatei si umorului, un bol ftt- 
Sladionul pe care va avea lec actul fes
tiv al deschiderii Festivalului va deveni o 
impresionantă scenă in oer liber. Pe această 
scenă se va monta un mare spectacol de 
muzică si dans intitulat „Simfonia prieteniei" 
la care «or lua parte 4 000 de sportivi, 6 500 
muzicanți si 100 dansatori. Dor citeva fraze

Festivalului
nu pot m rnaec ■w-.'ttc.nec manifestărilor 
prevăzute. Fetidul se va desfășura la 
len':n aer oaspebi caprtalei R.D. Germane 
vor putea cunoaște fi alte orașe : Erfurt, 
Halle, Kan Mooi-Siled^;, Lepzig, Frankfurt 
pe Older si ortele Exc-ursule organizate in 
aceste distnete vor permite un contact mai 
aprofundat cu preocupările și realizările 
tineretului tăr-i gazdă.

în oedas. număr ol revistei, Herbert 
Fecnner, primarul Beri nuiui, vorbește des
pre pregăti ne lncu^njor orașului pentru a 
in timpi na pe oaspeții veniți din toată lu
mea. Se pregătesc locuime pentru parti- 
cipcnl, •• grăbesc construcțiile destinate 
aceluiași scop, se înfn^^t^^l^i^<ază cartie- 
rde, s^ realizează noi amenajări sportive 
și culturale. Nici e problemă nu este omisă 
- de Io spațiile veni pină la extinderea 
mt^prinderilor de panificație.

in sfir^it, revista , .Festival" publică in
terviuri cu Yasser Arafat, președintele O^a- 
nizației pentru Ellberarea Palestinei, și cu 
Sobizana Mngqikana, reprezentant oi Con
gresului Național African din Africa de Sud,
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• E^i^oziția 
„România' 
la Paris

73"
realizărilor românești in diverse 
sfere ale economiei, organizată 
pini acum in Franța.

Incidente în Irlanda 
de Nord

E. R.

la
. . - și

rezultatele negocierilor respec
tive. precum și posibilitatea a- 
doptârii și înfăptuirii, în vii
tor, a unor măsuri de dezarma
re.

Un cteț pitoresc din Berlin — orașul gazdă 
a Festivalului.

in car» se subliniază importanța apropia
tului eveniment din mișcarea internațională 
de tineret - cel de al X-lea Festival Mon
dial. Se relatează, de asemenea, despre 
crearea unor comitete ale Festivalului in 
Luxemburg, Ghana și în alte țări. Comite
tul luxemburghez cuprinde reprezentanți ai 
Tineretului Progresist, Tineretului Socialist,
Tineretului “■ T ’ “
citoresc, Aflăm că tinerele fete din Bahrein 
repetă dansuri folclorice pentru Festival și 
câ in Cuba se desfășoară diverse acțiuni 
consacrate înttlnirii tinerești din Berlin, De
legațiile din Ruanda și Camerun și-au
anunțat participarea la programul cultural, 
aducind pe scenele berlineze frumusețea 
specifică a cintecului și dansului african.

Democrat și Tineretului Mun-

M. RAMURA

nirii agresiunii. Participă 
prezentau ții celor 35 de 
membre ale Comitetului, 
legația țării noastre este 
dusă de ambasadorul Constantin
Ene. reprezentant permanent 
al României pe lingă Oficiul Na
țiunilor Unite din Geneva.

re
state 
De- 

coa-

România la Tîrgul de 
la Hanovra

Joi, vicepreședintele Camerei 
de comerț a Republicii Socia
liste România. Hristache Zam- 
beti, a prezentat, in cadrul unei 
conferințe de presă, expoziția : 
„România-73“ organizată la tra
diționalul Tîrg al Parisului, care 
își va deschide porțile simbătă, 
28 aprilie.

Conferința de presă a fost 
urmată de o vizită in standu
rile pavilionului românesc care 
acoperă aproximativ 4 S00 me
tri pătrați. constituind cea mai 
mare expoziție străină din ca
drul Tirgului $i cea mai impor
tantă și complexă prezentare a

Nou organism al 
O.N.U.

Tn Irlanda de Nord continuă 
să se producă incidente. Cele 
două orașe importante ale pro
vinciei. Belfast și Londonderry, 
au fost, din nou. focarele cen
trale ale violenței. De ' la* înce
putul acestei săptămini, in Lon
donderry ău lăst *.înregistrate 
sase atacuri cu bombe. Mi^curi, 
in cursul unui incident in car
tierul catolic Ballymorphy. din 
Belfast, un soldat britanic a fost 
grav rănit.

• La Palatul Națiunilor s-au 
deschis lucrările relei de-a 6-a 
sesiuni a Comitetului special al 
O,N.L. asupra problemei defi-

[ânema
EG3IC
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PatraVERONICA î rulează 'a 
(orele 1^38: 18. 1X.15:
Capitol (orde 9.SI; 11.45; 14: 18; 
18; 39,15), Grivița (orele 8; 1U18; 
13.JS; 16 18.19; 29.».

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE : rulează la Scala (orei* 
8,38: 11; 13,98; 18ț 1M9: 21).

NEAMUL SOIMARESTILOR : 
rulează 1a Central (orele 9; 1LX; 
16; 19,310).

CE SE TNTTM’LA. DOCTORE •: 
rulează la Festival (orele 8.45; 
11,15; 13,3^: 16; 18,30; 21).

TECUMSEH : rulează la Lumi
na (orele fi; 11,1^; 13,30; 16; 18.30; 
20,41^); Excelsior (orele 9; " " 
13,30; 16; 18,15; 20,30). *
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21)-

11.15;
Modem

Japonia și R.D.G. 
vor stabili relații 
diplomatice

Ministerul Afacerilor Extern* 
al Japoniei a făcut cunoscut că 
Japonia șv Republica Democra
tă Germană au hotărit să sta
bilească relații diplomatice cu 
începere de la 15 mai a.c,

La Hanovra s-a deschis, la 26 
aprilie. Tîrgul internațional — 
1973, care va funcționa pină la 
4 mai. Pe o suprafață de 469 000 
metri pătrați vor fi expuse pro
duse industriale aparținînd a 
peste 6 000 firme din 33 țări. 
Participă, de asemenea, și 
România care prezintă o gamă 
variată de produse.

* Atentate în Cipru
Un cipriot grec a fost ucis, 

ți un altul grav rănit în cursul 
nopții de marți spre miercuri. 
în orașul Famagusta. ca urma
re a unei rafale de armă auto-

L-am rugat pe Jonathan Ahia
nor, să ne vorbească despre 
preocupările actuale ale tinere
tului togolez.

— Vreau să vă spun de la în
ceput că tineretul din Togo re
prezintă 50 la sută din popu
lația țării noastre. Este firesc, 
de aceea, ca una din preocupă
rile fundamentale ale guvernu
lui nostru să o constituie grija 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale tinerilor, ca de alt
fel, ale întregului popor. Preo
cupările privind dezvoltarea 
țării, cu deosebire cele referi
toare la cultivarea pămintului. 
la exploatarea rațională a re
surselor, la repartizarea echita
bilă a investițiilor pe întreg te
ritoriul țării, și-au găsit mate
rializarea în realizări importan
te după proclamarea indepen
denței țării, la 27 aprilie i960, 
și mai ales în ultimii ani, odată 
cu venirea la putere a genera
lului Etienne Eyadema, preșe
dintele Republicii Togo și pre
ședintele partidului de guvernă- 
mint — Uniunea Poporului Togo- 
lez, creat în anul 1969. Năzuin
țele întregului popor — atît ale 
cetățenilor tineri, cit și ale ce
lor vîrstnici — sînt aceleași ; de 
a contribui la dezvoltarea țării 
prin înlăturarea urmelor pe care 
le-a lăsat îndelungata domina
ție colonială. Nu sîntem sin
gurii în această situație. Toate 
statele de pe continentul afri
can care ' 
dența în 
de luptat 
mului, a 
Dar vom _ 
moștenirea trecutului prin coe
ziunea forțelor întregului popor. 
In anul 1971 a fost creată o or
ganizație unică — Tineretul U- 
niuniî Poporului Togolez — care 
are ca principal scop tocmai 
întărirea coeziunii tinerei ge
nerații a țării.

— De la bun început una din 
preocupările guvernului în ceea 
ce privește tineretul, a repre
zentat-o îmbunătățirea rețelei 
de școlarizare prin construirea 
a numeroase școli și pregătirea 
de cadre didactice, — relatează 
Gotfried Ekue. In momentul de 
față mai avem nevoie de învă
țători și profesori, deoarece ri
dicăm mereu școli, multe dintre 
ele prin munca voluntară a ti-

Membrii delegației

Ministerului

Tineretului
și Sportului

din Togo vorbesc
„Scinteii tineretului"

și-au cucerit indepen- 
ultimii 10—15 ani au 
împotriva analfabetis- 
inapoierii economice, 

reuși să înlăturăm

neretului. Tinerii au participat 
și la construirea unor șosele, a 
unor tabere sportive școlare. în 
ultimul timp au fost construite, 
de către tineri, cîteva centre de 
odihnă, unde avem intenția să 
găzduim schimburi între orga
nizația noastră și alte organi
zații de tineret, pentru început 
din țările * 
ocupările 
togolezi 
muncă.

Despre . 
ne-a vorbit J. Ahianor:

— Vom continua ceea ce în
treprindem deja în momentul 
de față, adică cuprinderea tu
turor copiilor în școli, pregăti
rea de cadre didactice și de 
specialiști pentru tînăra noastră 
economie. De trei ani avem o 
Universitate naționala care dis
pune de numeroase facultăți. A 
luat ființă un consiliu superior 
care pregătește o reformă a sis
temului de învățămint astfel rîT 
școala să fie adaptată reallîtăii» 
lor noastre.

Despre impresiile din Româ
nia, Gotfried Ekue ne spune :

— Sîntem pentru prima oara 
în țara dumneavoastră și una din 
primele delegații togoleze care 
vizitează România. Sper că a
ceastă vizită va contribui la o 
colaborare mai strinsă in viitor 
între organizațiile noastre de 
tineret. Am vizitat pînă acum 
Bucureștiui și urmează să cu
noaștem județul Brașov. Sîntem 
bucuroși că peste tot sîntem 
primiți cu multă căldură...

vecine. Pe scurt, pre- 
actuale ale tinerilor 

sint : învățătură și

proiectele de viitor

RODICA ȚEPEȘ

Acțiuni ofensive ale
forțelor patriotice khmere

• Puternice bombardamente asupra obiective
lor inamice • Trupele lonnoliste au pierdut 
oameni și materiale de luptă • Centrul comer
cial Kompong Kantuot a fost eliberat de 

patrioți
Tn ultimele două zile, 

forțele patriotice khmere 
au continuat acțiunile o
fensive, exercitînd o pu
ternică presiune asupra 
pozițiilor trupelor lonno- 
liste pe majoritatea fron
turilor de luptă din Cam- 
bodgia.

Folosind pozițiile strategice 
recent ocupate în apropierea ca
pitalei cambodgiene, forțele pa
triotice khmere au efectuat, în 
zorii zilei de joi, un puternic 
bombardament asupra aeropor
tului militar Pochentong și a 
obiectivelor inamice din subur-

biile vestice ale Pnom Penhuluî, 
provocînd trupelor lonnoliste 
pierderi in oameni și materiale 
de luptă. Unitățile lonnoliste au 
fost nevoite să evacueze două 
poziții din zona șoselei nr. 1, 
de pe o porțiune strategică a a
cestei căi rutiere aflate la circa 
40 kilometri sud-est de Pnom 
Penh.

Agenția khmeră de informații 
a anunțat că forțele armate de 
eliberare națională cambodgiene 
au înfrînt rezistența trupelor
lonnoliste în zona orașului Kom- 
pong . Kantuoț și au eliberat 
complet acest centru comercial 
situat la intersecția șoselelor 
2 și 3, la numai 20 de kilometri 
de Pnom Penh,

mată trase dintr-un automobil 
rămas ncidcnlificat.

Pe de altă parte, la Larnaca, 
o stație de benzină a fost dis
trusă, în dimineața zilei de 
miercuri, în urma unei violente 
explozii, provocate de o încăr
cătură de dinamită. în aceeași 
localitate, în ziua precedentă au 
mai fost înregistrate alte două 
atentate.

Joi la Bonn a avut loc o 
întîlnire între Michael 
secretar de stat la Con
de Miniștri al R.D.G., și 
Grabert, secretar de stat. 
Cancelariei federale a

nouă 
KohI, 
siliui i 
Horst ' 
șeful 
R.F.G.

Precedenta întîlnire dintre 
cei doi diplomați s-a desfășurat 
Ia 22 martie, la Berlin.
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PROGRAMUL I
•AM; 29.4H. Gloria (orei* 9; 11.18: 
J3-30; 18,45; Tomis fe
rele t-1: 11; Tx^: lt; lt.»: îl;.

CAPCANA PENTRU GENQtAL : 
rulează la Buziețți fotele 1S.38; 
lt: 2^.i^D.

ORGANIZAȚIA : ruleaaâ la Da
ria (orele 9; 11.15; IXB; 18; lH95; 
M.38) Lira (orele h^.J8; lt; 
Arta (ore?e 18; 17.45; MM*.

FATA CARE VINDE * FLORI : 
rules^ la Ferentari (orele lt; 
1L15; 15J9; lt; 29.18).

ATENTATUL : rulează la 
cegi (orele ISJf; JS; EU«.

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Pacea (orele 
18.45: 19).

EU NU VAD, TU NU VOR-

BEȘTL KL NU AU^IE: rulează 
la Unirea (ore-e 15jș; 11: M45).

ZESTREA ' rulează la Vtan (o
rele 1^.M: it: 28,15).

ALFRED CEL MARE : ruleazâ 
la Drumul Sării (orele 18.88; 18;

BARIERA : ru'eazl 
(orde 18; it; X).

COWBOY : r . leazfl 
(o:rde tLlMt; 7»; > te*. 
8: ll.Lă, 13.3»: 1â.45:

1* Munca

Bu-

la Ciulești 
Volga (orele 

.. 1145; 20.30).
Mi«r.*.ta (orele 9; îl.15; 13.30; 15;45; 
lt;

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Moșfior (orele 15.38; 
11; a.15).

NĂSCUT LIBER — TRĂIND IN

LIBERTATE î rulează la Catraceni 
(orele 15.30; 19).

DRUM IN PENUMBRA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

MARIA STUART : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20.30).

EXPLOZIA : rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,1S).

ADIO, ARME ! : rulează 
Popular (orele 15,38; 19).

DRUMUL SPRE VEST: rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20.S0).

NEBUNUL DIN LABORATORUL 
Nr. 4 (orele 10; 12; 14); SA VA 
SVANETIEI ; COMSOMOLUL
ȘEFUL ELECTRIFICĂRII (ora 
16.30) : DRAGOSTE DE DUPĂ
AMIAZĂ (orele 18,30; 21), rulează 
la Cinemateca ..Union",

Ia

9,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 51-a. 9,30 O viață pentru o idee : 
acad. Simion Stoilov. 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10.10 Biblioteca 
pentru toți : Ion Minulescu. 10,55 
Istoria filmului sonor. în lumea 
minunată a animației. 12,25 Telex 
tehnico-științific. 12,45 Municipa
litatea răspunde bucureșteanului. 
13,05 Telejurnal. 16.00—17,00 Tele- 
scoală. Fizică. Istoria României.
17.30 Curs de limba engleză. Lecția 
a 50-a. 18,00 Telex. 18,05 Tragerea 
Loto. 18,15 Atenție la... neatenție ! 
Jurnal de protecția muncii. 18,35 
La volan —- emisiune pentru con
ducătorii auto. 18.50 Teleconferin- 
tă de presă. 19,20 1001 de sen.
19.30 Telejurnal. 20,00 în cronica 
ta. tară. Spectacol de cîntece și

REDACTIA SI ADMINISTRAJIA t București Piața „Scinteii". Tel. 17.(M^.llt, 17 M-26 Atonamernele fac la oficiile poștale fi difurorîi din întreprinderi și instituții. — Tiparul 2 Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".
Cititorii din strilnătaU pol tace abunameule priu „HOMPRîSSliAIBLlA- — Servici.l laiporl-Expion Presd — Bucuresli — Calea Griviței or. M—6S, P.O.B. — 2u01.

DECLARAȚIE DE
PROTEST A M.A.E.
AL R.D. VIETNAM

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam a 
dat publicității joi o declarație 
de protest în care se arată că, 
la 24 aprilie, avioane ale S.U.A. 
au violat de trei ori spațiul ae
rian al R.D. Vietnam, efectuind 
zboruri de recunoaștere deasu
pra mai multor provincii, pre
cum și a orașului Hanoi.

Aceste acțiuni, se arată în de
clarație, constituie o încălcare 
a suveranității și integrității te
ritoriale a R. D. Vietnam, a A
cordului de la Paris privind în
cetarea războiului și restabili
rea păcii în Vietnam.

versuri. 20,30 Prim plan. 20,55 
Film artistic : „Masca de apă". 
Producție a studiourilor cinema
tografice americane. Premieră pe 
tară. 32,25 ,.24 de ore“. 22,40 Tele
glob : Imagini din Japonia. 23,00 
Stele ale cîntecului ; Elvis Pres
ley, Gilbert Becaud, Edith Pieha, 
Tereza Kesovia, Andy Williams, 
Gianni Moran di, Dova. Iordanka 
Hristova, Rocki Roberts, Mireille 
Mathieu Și alții.
PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18,05 Telecinemateca 
pentru copii : ,,Pe poteca nețăr
muritei iubiri". Producție a stu
diourilor sovietice. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Avan
premiera. 20,05 Publicitate. 20,10 
Ansambluri folclorice. Ansamblul 
„Rapsodia Dunării" al Casei dc 
cultură a sindicatelor din Galați. 
20,40 Revista economică TV”. 21,10 
Omul și muzica lui : Johann Se

' Telerama :
22,30 Cârti

bastian Bach. 22,00 
Dresda și Copenhaga, 
și idei.

17.6g.lt

