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ÎNTÎIUL PREȘEDINTE AL REPUBLICII,
CEL MAI IUBIT FIU AL POPORULUI

Sesiune de
O primăvară — primăvara 1974 — primăvară a gindurilor, lu

mini ce se aștern in noi și in lucruri ca niște unde de riu proas
pete, oglinzi care curg și-n care ne intilnim respectindu-ne, 
parcă, și ne apreciem neîncetat. O primăvară solemnă și în a- 
celași timp simplă, firească, anotimp liber ca sevele înseși ce 
izbucnesc către rod. Devenită istorie, caligrafie a noastră emo
ționantă, scriere aleasă, cu literă înaltă, de soare, in marea 
carte a neantului, intre inimă și frunte. Carte la care adăugăm 
file noi, de izbindă, în fiecare clipă — orologiu aici, între Car- 
pați.

Au trecut mii și mii de primăveri la rind — patina lor de 
vremi și de pulbere fină a timpului s-a așezat mușchi parcă 
peste indoitura de flacără — a pietrelor — au trecut sule și 
sute de primăveri, lanț parcă de purpură peste izvoare și arbori, 
și iată, primăvara aceasta — primăvâra 1974 — o primăvară a 
gindurilor, cum îi spunem, a încununat totul, ghirlandă cu stemă 
în mijloc, o ghirlandă cu inimă adîncă, inimă peste inimă și în 
dreptul inimii bătînd, o columnă de inimi acum, puls înalt, nes- 
l'irșit cum numai aștrii au poate, cum numai ei dacă ar putea 
fi așezați unii lingă alții, in geometrie perfectă și imprumutin- 
du-și unii altora cglinzi proaspete razele, strălucirea intr-un 
echilibru de cumpănă, perfect.

j Au trecut multe primăveri, așadar, timpul a încremenit creste 
,pe munți ori s-a urnit precum apele-n stîneă, iar primăvara 
aceasta, acest timp de acum, această cumpănă, acest continuu 
și formidabil prezent va rămine — literă cu care incepem, te
melie de virstă și cutezanță, nou, îndreptar nou, calendar de zile 
și munci noi intr-un pătrar de veac nou pentru țară, pentru na
țiune, pentru popor. Am ales și ne-am ales in Republica noastră 
socialistă primul președinte.

Am ales și ne-am ales in persoana celui dinții bărbat al țării 
tot ceea ce avem și rîvnim să avem mereu mai curat și mai 
demn și mai bun, voce și umăr înalt care s-o țină, inimă și ecou 
pururi treaz care s-o dăinuie, frunte și gînd viu, temerar care 
s-o incunune, am ales și ne-am ales — pentru omenia și stă
ruința în echitate care să ne guverneze, pe el, cel ce între toți 
oamenii de aici se luptă și îndrăznește mai bine, omul care, re- 
prezentindu-ne, reprezintă însuși numele și însăși stima de acum 
a patriei, un comunist intre comuniști, Nicolae Ceaușescu. într-o 
sesiune de primăvară, coincidență superbă cu izbucnirea de seve

primăvară
spre rod. într-o sesiune de lucru, fapt obișnuit dar și simbolic 
ia același timp pentru treburile inseși ale țârii, pentru spiritul 
în care ne-am deprins, trei decenii la rind, in a ne orindui și 
prospecta, la scară de masă, viitorul.

Intr-o sesiune precedată de o plenară a Comitetului Central 
al partidului și devenită eveniment prin însăși puterea ei de 
semnificație, ridicind la rang de istorie vie..trăită, actul firesc 
de alegere și învestitură națională a primului nostru președinte, 
în legătura dintre acest act și legile inseși care au fost dezbătute 
și adoptate se poate distinge, de asemenea, semnificația aparte, 
proprie concentrării de spirit și aprofundării multiple a realității, 
între alte legi, legea retribuirii după cantitatea și calitatea 
muncii și legea sistematizării orașelor și satelor țării, legi ale 
omului și ale pămintuiui. legi eu acțiune spre om și către pă- 
mint, către rădăcina a tot ceea ce inseamnă aici faptă și gind, 
schimbare de relief in geografie, de la relieful, forma și înălți
mea ei fizică la forma și cotele ei noi. economice, duc — prin chiar 
alăturarea lor. cit mai ales prin aplicarea și respectarea lor în
tocmai — la imaginea de ansamblu pe care o avem și la tăria 
și sentimentele de mindrie pe care le resimțim știind că avem 
în frunte un om care a străbătut și a cunoscut aproape toate 
orașele și satele țării, care a gindit și gindește pămintul liber 
al țării intr-o înflorire liberă, suverană, demnă. Dind el însuși 
un pilduitor și magnetic exemplu de muncă și făcînd din a- 
ceasta un mod permanent de a fi, o angajare sinceră și deschisă 
in care repetatele sale îndemnuri sint norme pentru comporta
mentul și ținuta unor intregi generații.

Prin puterea ei de eveniment, prin legile adoptate dar mai 
ales prin actul suprem de decizie și investire in plenul ei de 
lucru a secretarului general al partidului ca președinte al țării. 
Sesiunea Marii Adunări Naționale a făcut ca această primăvară 
să devină istorie și să emane de la ea forța și certitudinea că ne 
aflăm, cu consecvență, pe un drum bun.

Odată cu izbucnirea de seve spre rod, în anotimpul febril in 
care gindurile ni se aud și ne putem uita clar în ele ca in niște 
unde de riu proaspete, oglinzi care curg și se apropie neîncetat și-n 
care ne intilnim, repetîndu-ne, in fiecare, cum culorile vii de pe 
steag.

A. I. ZAINESCU

Mesaje 
adresate tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Sub semnul actului istoric 

de la 28 martie, țara întreagă 
salută, cu nețărmurită bucu
rie, izvorîtă dintr-o unică sim
țire de dragoste fierbinte, de 
profundă stimă și recunoș
tință, alegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU in 
funcția supremă de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Scrisorile și telegramele 
transmise în ultimile zile de 
comuniști, de milioane de ce
tățeni ai patriei, fără deose
bire de naționalitate, consti
tuie același vibrant omagiu a- 
dus, în zilele anterioare, de 
alte milioane de oameni ai 
muncii, întîiului președinte al 
Republicii Socialiste România, 
relevînd, în persoana tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
pe conducătorul revoluționar, 
slujitor fără preget al cauzei 
eliberării naționale și sociale a 
poporului, pe luptătorul dîrz 
pentru demnitate umană, pen
tru independență și suverani-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Deținători ai titlului de onoare „Fruntaș in întrecerea socialistă" pe 1973

ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROAPARA TAJ“ 

BUCUREȘTI

CONDIȚIA SUCCESULUI —
PERMANENȚA EFORTULUI COLECTIV

• PRODUCȚIE MARFĂ 23,8 MILIOANE LEI
• FRODUCTIE GLOBALA 52,5 MILIOANE LEI
• EXPORT - 2,1 MILIOANE LEI VALUTA
• BENEFICII - 10,3 MILIOANE LEI

• PRODUCȚIE GLOBALĂ 101,9 LA SUTA
• PRODUCȚIE MARFĂ 104,2 LA SUTA
• AU FOST ÎNDEPLINITE DE ASEMENEA INTEGRAL ANGA

JAMENTELE LA EXPORT, CHELTUIELI LA MIA DE LEI PRO
DUCȚIE MARFĂ, ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII $1 INTRODU
CEREA TEHNICII NOI, REDUCEREA CONSUMURILOR DE 
MATERIALE

SUCCESE DE PRESTIGIU
• Minerii de la Rovinari au 

extras peste prevederile primu
lui trimestru 184 000 tone lignit. 
Minerii de aici aii dat in pe
rioada 1 ianuarie—31 martie o 
cantitate de lignit egală cu pro. 
ductia unității din intreg anul 
19'0. Față de prevederea din 
angajamentul anual ei au ex
tras in plus 24 000 tone lignit.

• Petroliștii schelelor de ex
tracție ale Combinatului petro
lului din Ploiești au încheiat 
bilanțul primului trimestru al 
anului cu o producție supli
mentară de țiței și gaze a cărei 
valoare depășește 5,5 milioane 
lei. Prețul de cost pe mia de

lei producție-marfă a fost re
dus cu 7 lei, obținindu-se pe a- 
ceastă cale aproape 2 milioane 
lei economii.

• La întreprinderea metalur
gică din Bacău a fost conectată 
la circuitul economic, înainte 
de termenul stabilit, o nou# ca
pacitate de producție. Uzina 
și-a sporit astfel potențialul cu 
incă 5 000 tone armături indus
triale din fontă. Utilajele din 
dotarea noii capacități — reali
zate, in majoritate, de întreprin
deri specializate din țară — au 
un înalt grad de mecanizare și 
automatizare și vor permite me-

talurgiștilor să recupereze, in
tr-un termen scurt investițiile 
alocate. In următoarele luni, 
întreprinderea băcăuană va 
avea posibilitatea de a rezolva 
integral necesarul economiei 
naționale de vane și robineți 
industriali din fontă,

• La Fabrica de ipsos de la 
Călan, județul Hunedoara, au 
intrat in exploatare liniile teh
nologice 2 și 3, care au marcat 
încheierea construcției acestui 
obiectiv al industriei materia
lelor de construcții.

(Agerpres)

ÎNTllNIREA DINTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

SI TOVARĂȘUL REIDAR LARSEN
» j v

Luni dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a intilnit cu Reidar 
Larsen, președintele Partidului 
Comunist din Norvegia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită in țara noastră, însoțit 
de tovarășul Fredrik Kris
tensen.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Reidar Larsen a 
transmis,, în numele comuniști
lor norvegieni și al său perso
nal, calde felicitări tovarășului 
Nicolae - Ceaușescu pentru ale
gerea sa in înalta funcție de 
președinte al Republicii Socia
liste România.

Mulțumind, secretarul gene
ral al P.C.R. a adresat comu
niștilor norvegieni un salut cor
dial și felicitări pentru rezulta
tele obținute în ultima perioadă 
de Partidul Comunist din Nor
vegia.

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a efectuat un 
schimb de vederi și informații

privind activitatea și preocupă
rile actuale ale Partidului Co
munist Român și Partidului Co
munist din Norvegia, precum și 
în legătură cu dezvoltarea cola
borării dintre ele.

Tovarășul Reidar Larsen a fe
licitat Partidul Comunist Român, 
poporul român, pentru remarca
bilele realizări obținute în con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și le-a 
urat să obțină succese tot mai 
mari in viitor.

în cursul întrevederii s-a 
relevat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor de prie
tenie. solidaritate --și conlucrare 
frățească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Norvegia și s-a expri
mat deopotrivă dorința de a 
extinde continuu aceste relații, 
în interesul celor două partide, 
al popoarelor român și norve
gian, al dezvoltării legăturilor, 
pe multiple planuri, dintre Ro
mânia și Norvegia, al cauzei în
țelegerii, securității pe conti
nentul european și cooperării 
internaționale.

Salutînd Tendința spre des
tindere în viața internațională, 
conducătorii celor două partide 
au evidențiat necesitatea inten
sificării în continuare a luptei 
maselor populare, a opiniei pu
blice, pentru accentuarea aces
tui nou curs pozitiv, pentru a- 
firmarea în relațiile dintre state 
a principiilor egalității, inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile 
interne, pentru participarea tu
turor statelor, pe bază de ega
litate, la soluționarea principa
lelor probleme internaționale.

Au fost abordate, totodată, as
pecte ale mișcării comuniste și 
muncitorești, cu care prilej a 
fost reafirmată hotărirea P.C.R. 
și P.C.N. de a-și aduce întreaga 
contribuție și în viitor la întări
rea unității și solidarității parti
delor comuniste și muncitorești, 
a forțelor antiimperialiste de 
pretutindeni, la lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
pace, democrație și socialism, 
pentru edificarea unui climat de 
trainică securitate și largă co
laborare in Europa și in lume.

CAMPANIA PRODUCȚIILOR RECORD ÎN AGRICULTURĂ

Și in județul Galați pămintul are nevoie de umiditate
DAR APA NU VINE SINGURĂ

PE CONDUCTE LA ASPERSOARE

ÎN AER
LIBER !

Mult s-a scris, se scrie și 
se va scrie in legătură cu 
timpul liber. După datele 
furnizate de specialiști, iată 
cum iși cheltuiește — bueu- 
reșteanul, de pildă — timpul 
în general, timpul liber in 
special (pe parcursul unei 
zile din cursul săptămînii — 
evident, cifrele reprezintă 
media constatărilor) :

de MiHAI STOIAN
minute — pentru re- 
organismului 
minute — diferite ac- 
gospodărești
minute — activitate

V 545 
facerea

• 159 
tivități

& 480
profesională

• 160 minute 
liber...

Atitea minute îi rămin în 
medie, zilnic, bucureșteanu- 
lui, pentru ansamblul de o- 
cupații succint denumit 
TIMP LIBER... Și ce face, 
concret, cu aceste 160 de 
minute, orășeanul din Capi
tală ? Tot cercetătorii 
pund :

— peste 38 Ia sută — 
tinație... televizor

— peste 15 la sută — 
cuții, vizite, corespondență

— peste 17 Ia sută — refa-

timp

răs-

des-

dis-

(Continuare în pag. a Ul-a)

Împrospătarea colectivului întreprinderii „Electroaparataj", cu 
tineri muncitori, este un proces conținu. O dată intrați în secțiile 
de producție organizația U.T.C. îi ia în grija sa, ajutîndu-i să se 
integreze în eforturile și exigențele celor mai buni muncitori.

Cu justificată mindrie și sa
tisfacție, ' " ' *" x "
derii 
rești 
oară 
clasa 
pentru 
ramură 
cialistă 
nirea 
termen.

colectivul întreprin- 
„Electroaparataj“ Bucv- 

a primit pentru a doua 
consecutiv Ordinul Muncii 

și „Diploma de onoare'1 
ocuparea locului I' pe 
în marea întrecere s«- 
pe 1973 pentru îndepli- 
cincinalului înainte de

I

— Cu ce realizări s-au pre
zentat salariații dv. la acest 
bogat bilanț ? l-am întrebat pe 
directorul întreprinderii.

— în primul rînd vreau 
precizez că toate angajamentele 
noastre au fost substanțial de-

ROMULUS LAL

(Continuate în pag. a ll-a)

• Cînd nu se cunoaște exact numărul motopom- 
pelor, nici necesarul de motopompiști nu se poate 
ști precis • La Movileni nici măcar jumătate din 
motopompe nu funcționează • Un semnal de a- 
larmă pe adresa serviciilor de aprovizionare cu 

piese de schimb.

corești s-a desprins faptul că 
încă nu sint rezolvate în mod 
satisfăcător mai
In primul rind...

multe probleme

PROBLEMA
PENTRU

UTILAJELOR 
IRIGAT

Un cartier nou într-un oraș ca 
Bucureștiul ar putea să surprin
dă și să emoționeze azi mai pu
țin ca în urmă cu cincisprezece 
sau cu douăzeci de ani, dar cu 
nici un chip nu ne va lăsa in
diferenți.

Intr-un fel sau altul fiecare 
dintre noi — bucureșteni neaoși 
sau prin adopțiune, călători de 
o zi sau de o vacanță pe bule-

PANTELIMON
varde sau prin parcuri, pe sta
dioane sau prin magazine, prin 
gări sau prin piețe — am fost, 
sîntem și vom fi martori ai 
schimbărilor sub care înfățișarea 
așezării omenești întinse de cî- 
teva sute de ani de o parte și 
de alta a firavei Dîmbovițe a pri
mit, primește și va primi trăsă

turile care dau strălucire marilor 
orașe.

Sint prea tînăr ca să-mi amin
tesc Bucureștiul dinainte de răz
boi rezemat în periferiile cu case 
din paiantă mărginind străzi în
guste și noroioase sau copleșite 
de praf, dar periferiile — maha
lalele ! — cu acea fascinație cru-

le
a-

dă a memoriei copilăriei, mi 
amintesc perfect și mi le voi 
minți totdeauna nu ca un teri
toriu nostalgic și nici ca un ter
men de comparație, fiindcă fi
rescul nu poate fi comparat cu 
nefirescul, ci ca o lume de zi
duri șubrede care au trebuit pră
bușite pentru a se ridica o lume

de ziduri sănătoase. S-a scris 
mult, reportaj, proză, poezie, și 
s-a vorbit mult despre răsturnă
rile mai lente sau mai abrupte 
din psihologia celor „obligați“ 
peste noapte sau după o lungă 
și nerăbdătoare așteptare să-și 
mute avutul între pereții albi și

CONSTANTIN STOICIU
(Continuare în pag. a lll-a)

Condițiile acestei primăveri 
impun folosirea tuturor resur
selor de apă pentru suplinirea 
lipsei de umiditate din sol. Cînd 
vorbim de sistemele de irigații 
obligativitatea exploatării lor 
intense și raționale decurge de 
la sine, din multiple motive, 
dar în primul rind acela al ob
ținerii unor producții sporite. 
Cum sint folosite aceste sisteme 
în județul Galați ? Din răspun
sul primit de la tovarășul ingi
ner Marian Băieșan, director 
general adjunct al Direcției a- 
gricole județene, reiese că : 
în cooperativele agricole de 
producție sint cuprinse în siste
me de irigat o suprafață de 
26.200 hectare : deși s-au luat 
măsuri incă din toamnă, pe o 
suprafață de peste 3.000 hectare 
nu s-au remediat încă defecțiu
nile ; că numărul de 348 moto
pompiști este total nesatisfăcă
tor în comparație cu necesarul 
(pe care, exact, nu l-am putut 
afla deoarece tovarășul director 
știa doar numărul motopompe- 
lor reparate și revizuite — 587, 
pe celelalte trebuind să le. scoa
tă de prin evidențe) și că de la 
data de 18 martie a.c„ cînd s-au 
declanșat în mod organizat udă
rile. acestea nu au fost aplicate 
decît pe 2.600 hectare, suprafață 
ce reprezintă un procent infim, 
mai ales dacă ii comparăm cu 
imperativul acestei perioade — 
aspersoarele să lucreze zi și 
noapte pe suprafețe cit mai în
tinse.

Ne-am propus, deci, să aflăm 
mai exact, la fața locului, care 
este situația și cit de optimiste 
pot fi previziunile pentru in
tervalul următor. Din raidul pe 
care l-am întreprins in mai 
multe unități ce fac parte din 
sistemul Movileni—Tecuci—Ni-

Este 
put de 
secetos 
fost declanșată de două săptă- 
mini, în mod oficial, campania 
de irigații, să se mai afle incă 
motopompe nerevizuite și nere
parate. Totuși... la C.A.P. Mo
vileni, din totalul de 46 moto
pompe existente, 15 se află incă 
la S.M.A. Corod și S.M.A. Mo
vileni, in vederea reparării. 
Cum este motivată această în- 
tirziere inadmisibilă ?

— Ne-am trezit cam tîrziu cu 
reparațiile — ne spune tehnicia
nul cu irigațiile din cadrul co
operativei. Ion Diaconiță. Cînd 
am revenit din armată așa am 
găsit situația, critică, și m-am 
străduit cît am putut să recu
perăm timpul pierdut, dar...

O crasă neglijență, desigur, și 
lipsă de organizare din partea 
conducerii C.A.P.-ului (preșe
dinte — Ion Stoian, inginer-șef 
— Gheorghe Medeleanu).

Și la altă cooperativă agrico
lă, „Voința11 Tecuci, sint in 
funcțiune doar 21 din totalul de 
26 motopompe. Inginerul-șef al 
unității, tovarășa Veronica Po- 
povici, ne spune două cauze : 
una pentru că 3 motopompe au 
fost preluate de la întreprinde
rea de creșterea taurinelor în
tr-o stare total necorespunză
toare, neputînd fi reparate, și 
alta, cea mai serioasă, că nu 
s-au asigurat aspersoare și con
ducte decît pentru 21 de moto
pompe. „Știți, în nici un an pînă 
acum aici, la Tecuci, nu am fo
losit sistemul la întreaga capa
citate, deoarece nu am avut ne
voie. In acest an este o situa
ție specială și sîntem, intr-ade
văr, incomplet pregătiți11. Scu
ză pe temeiul căreia din 1.738 
hectare primiseră prima udare 
pînă la data raidului nostru

de necrezut ca la înce- 
aprilie, după un martie 
și călduros, după ce a

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)
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Anchetă in organizațiile U.T.C. din două 
intreprinderi ale municipiului Buzău

CUM ACȚIONAȚI PENTRU ÎNTĂRIREA
MUNCII POLITICO ■ EDUCATIVE ?

ac

întreprinderea de stimă și produse din sirmă

INDICAȚII» LE-A DAT
DAR AR

SOLUȚII S-AR PUTEA GĂSI»

DAR CINEVA TREBUIE SĂ LE CAUTE
PUNE SIJ

Chiar la poarta Întreprinderii 
de geamuri din Buzău l-am reîn- 
tîlnit pe Dumitru Baiu, secreta
rul comitetului U.T.C., pe care 
îl ascultasem cu o zi înainte 
vorbind în fața plenarei comite
tului județean U.T.C. Expusese 
acolo o serie de neajunsuri ce 
grevau activitatea organizației 
privind viața internă de organi
zație și munca politică de educa
re a tineretului, neajunsuri pe 
care le motiva în principal prin 
lipsa de sprijin din partea celor
lalți factori din întreprindere. 
L-am ascultat, în același timo. 
comunicând plenarei angaja
mentul organizației de a contri
bui din plin la rentabilizarea în 
continuare a întreprinderii, pre
cum șl la sporirea producției 
Am reținut, totodată, faptul că 
întreprinderea și-a îndeplinit 
înainte de termen planul de pro
ducție pe trimestrul I.

Acum, Dumitru Baiu, monta 
împreună cu cîțiva tineri noua 
gazetă „Tineretul și producția", 
gazetă pe care o dorea un in
strument important pe linia 
popularizării inițiativelor și a ac
țiunilor organizației. „Sîntem oa
recum la început în această di
recție — mi-a spus el — întru- 
cît în anul trecut s-a făcut foar
te puțin, sau chiar nimic, fostul 
secretar neglijîndu-și sarcinile. 
Acesta a fost, dealtfel, și mo
tivul schimbării sale din func
ție". M-am convins de acest lu
cru răsfoind documentele comi
tetului, căutînd datele privind 
activitatea tinerilor în cadrul în
trecerii uteciste. Lipseau cu de- 
săvîrșire, începînd cu luna mai 
a anului 1973. Evidența se ți
nea, mi s-a spus, doar la orga
nizații, și nici acolo la toate.

Carențele privind activitatea 
tinerilor în cadrul întrecerii „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte 
termen" 
privește activitatea p.olitico-ideo- 
logică. în organizarea învăță- 
mintalul politic, în munca de 
educare și de formare a tineri
lor. Răspunderea pentru această 
situație revine atît vechiului se
cretar. cît .și activistului Gheorghe 
Sercăianu. răspunzător direct de 
îndrumarea și controlul organi
zației.

— Cunoașteți această situa
ție ? — l-am întrebat pe acesta 
din urmă, prezent la discuția 
noastră.

— Da, chiar le-am spus 
nenumărate ori să-și pună 
punct sistemul de urmărire 
întrecerii — mi-a răspuns.

După cum se vede, în

de 
se regăseau în ceea ce

dc 
la
a

con- 
cepția activistului .singurii vino- 
vați sînt membrii comitetului 
care nu i-au îndeplinit indica-ț 
(iile. Simplul fapt al repetării

„de nenumărate ori" a indicației 
demonstrează greșeala pe care a 
comis-o : aceea de a nu se con
sidera implicat direct în ceea ce 
trebuie făcut, de a nu fi pus 
mîna alături cu ceilalți la rezol
varea unei situații pe care el în
suși o consideră nesatisfăcătoare.

Oricum, deși destul de Ur
ziți, după data schimbării fostu
lui secretar aici au început să se 
realizeze o serie de lucruri. Ga
zeta nu este singurul exemplu. 
In întreprindere funcționează o 
brigadă artistică cu un program 
vizînd aspecte concrete din ac
tivitatea tinerilor, făcînd o criti
că la obiect cu o deosebită 
ciență. avînd spectacole în 
locul muncitorilor, în secții, 
pauzele de masă. Fapt și 
îmbucurător, în secția „piese 
sate" organizația de aici 
creat propria sa brigadă artisti
că de agitație, aducînd imediat 
în fața tinerilor aspectele nega
tive ce încă se mai întîlnesc. O 
serie de raiduri-anchetă. organi
zate de comitetul U.T.C. în 
schimbul 3 au contribuit și ele 
direct la îmbunătățirea indicelui 
de utilizare a timpului de lucru 
în acest schimb, prin măsurile 
luate împotriva celor găsiți, spre 
exempu, dormind.

Sînt măsuri bune, începuturi 
aflate sub semnul bunelor inten
ții dar care se cer continuate 
printr-o extindere a dezbaterilor 
în turul acestor situații în ca
drul adunărilor generale U.T.C., 
printr-o mai amplă popularizare, 
concretizată la nivelul secțiilor, 
a rezultatelor obținute de tineri 
prin intermediul gazetelor ce se 
cer înființate în fiecare secție, 
prin intermediul emisiunilor la 
stația de simplificare etr. Pentru 
cd tinerii resimt lipsa unui ne
cesar spirit competiție, a unei 
autoîmnliniri conștiente în pro
cesul de producție care să fie 
recunoscut $t popularizat ca <t- 
tare. Chemarea la întrecere re
cent adresată de organizația 
nr. 2 celorlalte organizații de
monstrează concludent acest lu
cru.

Bineînțeles, este necesară și o 
schimbare de convenție în ceea 
ce privește sarcinile fiecăruia, 
un efort organizatoric care să 
facă întregul comitet să partici
pe la realizarea acestor obiecti
ve pentru ca secretarul să nu 
mai lucreze doar cu ajutorul a 
doi-trei membri ai biroului. Și 
aici activistul Gheorghe $ercă- 
ianu trebuie să fie primul che
mat a da exemplu, aruneînd în 
balanță prestigiul experienței și 
al funcției pe care trebuie să o 
onoreze printr-o implicare di
rectă.

e/t- 
mii- 

tn 
mai 
tra- 
și-a

Sosind în Buzău am particinat 
mai întii la plenara comitetului 
județean U.T.C. Acolo l-am au
zit prima oară pe Virgil Ciocoiu. 
secretar al comitetului U.T.C. de 
la Întreprinderea de sirmă fi 
produse din sirmă, și am tresă
rit mai ales atunci cînd a spus • 
„Noi muncim foarte mult cu ti
nerii muncitori, cu ucenicii. To
tuși rezultatele...". A doua zi ne 
înfățișăm la uzină. In așteptarea 
tovarășului secretar răsfoim re
gistrele în care sînt înregistrate, 
lună de lună, rezultatele obținu
te în întrecerea „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". 
Cîteva cifre ne rețin atenția. La 
organizația U.T.C. de la secția 
TOM-A din 60 de tineri. 14 nu 
și-au realizat normele de produc 
ție în luna februarie. Iu 
schimbul B de la aceeași secție, 
din 45 de tineri. 13 nu au reușit 
să-și realizeze sarcinile de plan. 
Intr-o altă tură sînt în această 
situație de neînvidiat 20 de ti
neri din 52, cîți numără orga
nizația U.T.C. de acolo.

11 așteptăm pe secretarul co
mitetului U.T.C. și din dorința 
de a afla explicații la un alt fapt: 
practica ucenicilor de aici este 
total deficitară. Cei care ar tre
bui să învețe meserie aici fac 
orice, r numai meserie nu învață. 
Ei fac curățenie în secții, ei am
balează colaci de sirmă, însă de 
meserie nu prea se pot apropia. 
Cu alte cuvinte, organizația din 
Întreprinderea de sirmă și produ
se din sirmă, comitetul U.T.C. se 
confruntă la ora actuală cu două 
probleme mari, foarte dificile, 
care nu ar fi trebuit să apară 
dar care odată ce s-au ivit, tre
buie intr-un fel sau altul rezol
vate pozitiv. Cum s-a acționat, 
ce modalități s-au folosit in a- 
cest caz ?

La citeva clipe de la intîlru- 
re, inginerul Virgil Ciocoiu, se
cretarul comitetului U.T.C.,
introduce în labirintul motivă
rilor .- 
nu-și 
cunosc bine meseria și nu și-o 
cunosc fiindcă pe cînd erau uce
nici practica s-a făcut în condi
ții identice cu cele de azi. „Pină 
în prezent am acționat prin dis
cuții, am vorbit cu ei, am căutat 
să-i lămurim că au o meserie 
frumoasă, dar...". Încercăm fără 
succes să consemnăm citeva ac
țiuni concrete, perțtru a spori 
mobilizarea la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Dar. după cum 
spuneam. încercăm fără succes. 
Găsim însă cîte ceva mai 
jos. în organizații. La TOM 
schimbul B. 12 tineri din cei 
care și îndeplineau norma au 
venit duminică și au lucrat vo
luntar pentru recuperarea restan
țelor cauzate de colegii lor. Tot 
aici a început recent un concurs- 
avînd ca obiectiv o mai bună 
întreținere a mașinilor. Ion Mo
rarii, secretarul organizatei 
U.T.C. din schimbul A ne vor-

bește de un. tinâr care, la intn - 
venția sa, a fost mutat pe o altă 
mașină și ajutat de alți doi tineri. 
In felul acesta a reușit să-și reali
zeze norma. Din păcate, totul se 
reduce la asemenea acțiuni spo
radice, fără o desfășurare prea 
largă de forțe, fără deschiderea 
concomitentă a mai multor fron
turi.

In ce privește practica uceni
cilor, ni se spune că există un 
singur maistru-instructor la 800 
de tineri. Ceilalți maiștri din 
uzină, șefi de echipă, tehnicieni, 
ingineri ? Nu au timp de ase 
ceva. Și inginerul șef al între
prinderii susține aceeași cauză 
„Nu avem instructori, nu avem 
oameni în uzină care să dispună 
de timp pentru a se ocupa de 
practica ucenicilor. Pe de altă 
parte, colacii de sirmă trebuie 
ambalați că altfel nu-i putem 
da la export".

Situația este, deci, cît se poa
te de clară. Are un singur de
fect: nu este normală. Este vor
ba aici. în primul rînd. de o 
concepție greșită: de instruirea 
practică a ucenicilor nu trebuie

să se ocupe 
instructor, 
uzină, toți șefii de echipă, toți 
inginerii din secțiile productive, 
toți șefii de secții, toți conducă
torii organizațiilor U.T.C. si 
de sindicat, toți muncitorii 
fruntași. La fel și în cazul tine
rilor care nu-și îndeplinesc noi- 
mele. Nu doar secretarul U.T.C. 
trebuie să se zbată (fi cum se 
zbate el am căzut), ci și maiștrii, 
și șefii de secții. Este adevărat, 
planul pe secții se îndeplinește. 
Dar cum ? O parte din tineri 
realizînd 50 la sută și o altă 
parte 150 la sută ? Este cazul 
ca secretarul comitetului U.T.C. 
să vină cel puțin acum cu pro
puneri concrete în cadrul comi
tetului oamenilor muncii, să gă
sească acele soluții care să ducă 
la rezolvarea operativă. Soluții, 
după cum am văzut există. Tre
buie doar promovate cu mai 
mult curaj și urmărite, cu con
secvență, piuă la capăt.

numai maistrul- 
ci toți maiștrii din
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tinerii muncitori care 
îndeplinesc norma nu-fi

Pe șantiereleBIHOR

zonelor de agrement
Duminică a fost și pe melea

gurile Bihorului o zi caldă, cu 
soare calm, prielnic activităților 
voluntar-patriotice. îl insoțim 
pe tovarășul loan Vulturar prim 
secretar al comitetului județean 
al l.T.C. pe unul din cele mai 
mari șantiere — Zona de agre
ment Episcopia Bihor, 
mineața i-a aflat aici 
elevii Grupului școlar 
peratist, insoțiți de

ni- 
pe 

coo- 
unelte 

și profesori. Cornel Nuțiu, re
prezentant al consiliului popu
lar municipal, procedează la o 
succintă informare în legătură 
cu obiectivul de lucru. Este 
pentru a patra oară cînd vin pe 
acest șantier ; stau mărturie ze
cile de metri de șanț săpate și 
amenajate, pămintul dislocat și 
înlocuit cu sol vegetal, capabil 
să hrănească viitoarele plantații 
de plopi. O parte din băieți trec 
cu bărcile pe insula ce trebuie 
taluzată, fetele i-au in stăpinire

malurile — și întrecerea se de
clanșează. Te fosta groapă de 
gunoi va apare un camping in 
jurul ' ...............
răsări ciupercile umbrelelor de 
soare, in lac vor fulgera pești 
sub umbra foșnitoare a plopilor.

In alte puncte ale orașului — 
la păduricea din Calea Clujului, 
piriul Pcța, Ștrandul tineretului; 
ca de altfel in întreg județul — 
aceeași animație a muncii, spe
cifică unei zile obișnuite din 
săptămînă. Intre două repere, 
solicităm citeva informații to
varășului loan Vulturar :

— Anul trecut l-am încheiat 
cu rezultate bune. în tot acest 
cincinal organizația noastră ju
dețeană s-a situat pe locuri 
fruntașe. De aceea, anul acesta 
ne obligă cu atit mai mult. Se 
află în fază avansată de defini
tivare o amplă acțiune de îmbu
nătățiri funciare pe dealurile O- 
radei, unde va fi de lucru circa

meselor și băncilor vor

2 ani. Vrem ca această lucrare 
să o realizăm, în exclusivitate, 
prin aportul tineretului. Avem, 
deja, în studiu posibilitatea de 
a lucra aici cu elevii liceelor a- 
gricole ain județ 5—6 luni con
tinuu, incluzind alături de va
canțe. obișnuitele perioade de 
practică școlară. Cazarea se va 
asigura in Oradea, tinerii fiind 
aceia care vor îndeplini și cele
lalte acțiuni organizatorice și 
de gospodărire, cu șanse sigure 
de rentabilitate. De altfel, o a- 
semenea experiență bună am a- 
vut nu de mult pe șantierul Ti- 
leagd-Oșorhei. Reținem, toto
dată, hotărîrea tinerilor bihoreni 
de a raporta o însemnată parte 
din angajament realizată pină 
la 2 mai, urmînd ca cifra anu
ală să-și afle im; ' 
cinstea marii sărbători „... 
August.

i cifra amv k 
plinirea '«n 
bători din

I. ANDREIȚA

APA NU VINE SINGURĂ
(Urmare din pag. 1}

doar 460. Tot la această unita
te ni s-au semnalat greutăți in 
aprovizionarea cu piese de 
schimb necesare la motopompe : 
furtun de absorbție si refulare, 
iar la conductele sub presiune 
chiar și șuruburi '. Trei 
pompe nu funcționau,
pentru că nu li s-au putu 
cui furtunele de absorție 
fulare. Cum la cele mai 
motopompe acestea sint 
pericolul staționării unui
mai mare este evident. Atențio
năm pe această cale Direcția 
de resort din cadrul Ministeru
lui Agriculturii. Industriei 
mentare și Apelor.

rnpto- 
deaîtfrl.

t mlo- 
și re- 
multe 
vechi.

UNDE SÎNT 
MOTOPOMPIȘTII?

Ali-

La 
lă. 
cimp 
fiindcă doar pentru atitea s-au 
angajat motopompiști. De abia 
acum cei de aici erau in zor 
mare pentru căutarea altor oa
meni. Aflăm cu surprindere că 
anul trecut au lucrat 40 de mo
topompiști. dar că foarte puțini 
dintre ei au mai venit și anul 
acesta. De ce ?

— Pentru că. după părerea 
mea. s-a procedat greșit cu ei. 
pe timpul iernii ne mai asigu- 
rindu-li-se venitul lunar de 
1080 lei — spune tehnicianul cu 
irigațiile. Dacă i-am fi păstrat 
poate că tot cu ei făceam și 
reparațiile. Așa că a trebuit ca 
de abia după 11 martie, cînd 
am venit eu. să umblu după oa
meni.

Este. însă, și aceasta o dovadă 
a dezinteresului conducerii co-

aceiași cooperativă agrico- 
Movileni, sint scoase in 
doar 20 de motopompe.

operativei, a organizației U.T.C. 
față de problema asigurării ca
drelor de motopompiști. Aurica 
Tofoleanu. secretara organizației 
U.T.C. de la cooperativă, ne de
clară că pur și simplu nu a în
treprins nimic pentru a reco
manda tineri. deoarece... nu 
sint tineri in comună. Lucru 
infirmat categoric de realitate. 
Directorul S.M.A. Movileni. to
varășul Marin Corodeanu. ne-a 
asigurat că in condițiile in care 
stațiunea va prelua deservirea 
utilajelor de irizat, va putea 
recruta ți instrui in maximum 
o «ăotăminâ cel puțin J0 de oa
meni. (..De multe ori am spus 
tovarășului președinte să reco
mande niște cooperatori pentru 
a-i instrui ca motopompiști. dar 
am rămas cu spusul-).

dese

PROBLEMA FOLOSIRII 
JUDICIOASE A APEI

Se imnune discuției ca o re
percusiune firească a celor 
două aspecte asupra cărora am 
insistat mai inainte. Zestrea de 
ană a Șiretului transmisă de 
stațiile de pompare prin conduc
te trebuie să ajungă prin inter
mediul aspersoarelor cit mai re
pede la plantei Există deci un 
aspect legat de cantitatea de 
apă. iar altul de calitatea ad
ministrării ei. în privința pri
mului. două cifre edificatoa
re vin să tragă un cores
punzător semnal de alarmă : în 
intreg țjstemul. față de supra
fața planificată de 3.400 hecta
re. s-au udat doar 2.600. Cele 
mai mari diferențe s-au înregis
trat la C.A.P. Cosmești (un mi
nus de 700 hectare), undo, după 
cum ne informează șeful siste
mului, inginerul Marcel Dinica,

lipsesc chiar și carburanții pen
tru motopompe, nu numai oa
menii. La Movileni, o brigadă 
de control semnala că în ziua 
de 28 martie funcționau doar 8 
din cele 20 motopompe scoase 
in cimp._ că au fost găsiți mulți 
motopompiști dormind, că la 
stațiile 14. 20. 39 sorburile sint 
defecte. Pe 30 martie, data rai
dului nostru.
multe... 1 
lui Ion 
ricâ :

— Nu 
motopom

Condiția
D

(Urmare din pag. 1)

au funcționat mai
12. Replica tehnicianu- 
Diaconiță este catego-

Nici la C.A.P. Tecuci nu se 
irigă la întreaga capacitate. Lip
sesc 29 de aripi de ploaie, ceea 
ce echivalează cu un minus de 
30 hectare in două schimburi. 
Să mai adăugăm incă 10 Jiee- 
tare care rămin dornice de apă 
din cauza nefuncționării altor 
motopompe. în Darcelele prevă
zute cu conducte sub presiune 
nu se irigă pe motiv că presiu
nea apei este scăzută și că in
tre timp s-au interpus in amon
te citeva motopompe ale unei 
ferme aparținind de I.P.V.L.F., 
apariție neprevăzută pe canal, 
care ..fură- din apă.

Concluziile care se desprind 
din constatările noastre nu mai 
necesită o reliefare aparte. Re
zultă clar și se impun cu califi
cativul de urgență maximă 
treprinderea unor măsuri de 
mediere ale sistemului, de 
cruțare a motopompiștilor.
dirijare rațională a udărilor.

in- 
re- 
re- 
de

pășite : la producția marfă ne-am 
angajat să dăm peste plan 7.8 
milipane și am realizat 23,8 mi
lioane ; la producția globală 
aveam prevăzută o depășire de 
18 milioane și am obținut 52.5 
milioane : la beneficii angaja
mentul stabilea 4.5 milioane si 
am înscris in bilanț 10,3 mili
oane ; la cheltuielile la mia de 
lei ne-am angajat cu 3,5 lei și 
am obținut o reducere de 6,5 
lei. Putem de asemenea raoor- 
ta că am obținut bune rezul
tate in imbunătățirea calității 
produselor și am livrat la timp 
importante cantități de apara- 
taje electrice de joasă tensiune 
destinate echipării instalațiilor 
de automatizare, incercind să nu 
facem nici o greutate beneficia
rilor și colaboratorilor noștri. 
Călăuziți de indicațiile secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicol-1" 
Ceaușescu prin cuviritarea ros
tită cu prilejul conferirii înal
telor distincții, ne vom inten
sifica și mai mult eforturile 
pentru ca și in acest an să n" 
îndeplinim Exemplar toate sar
cinile și angajamentele asumate.

Dealtfel, există de pe acum 
certitudinea că vrednicul colec
tiv al acestei intreprinderi v" 
continua șirul succeselor. iar 
angajamentul său de a realiza 
sarcinile cincinalului în patru 
ani și jumătate se îndeplinește 
riguros. Primul trimestru a fost 
Încheiat cu deDăsirea anreciah1- 
lă a fiecărui indicator din plan. 
La producția globală de uild». 
planul trimestrial a fost reali
zat in proporție de 101.9 Ia sulă 
iar producția marfă, in praaoi— 
ție de 104,2 Ia sulă.

— Intrind cu un asemenea 
avans in trimestrul II, ne de
clară ing. Ion Cheata. membru 
in biroul comitetului U.T.C. pi 
întreprindere putem să ne con
centrăm toată atenția asupra 
menținerii ritmului in întrecere, 
a Îmbunătățirii continue a cali
tății produselor noastre și redu
cerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, a 
scăderii prețului de cost al pro
duselor m care privință mai 
avem multe de făcut.

— Vorbind despre contribuția 
utecișlilor la toate realizările 
noastre — completează Dorei 
Oanâ, membru in comitetul 
U.T.C.. mai putem adăuga cite
va inițiative de mare eficiență. 
E vorba in primul rînd de o 
susținută acțiune de combatere 
a risipei de materiale și ener
gie in toate compartimentele de 
lucru. Ideea refolosirii plăcilor 
de tăiere, la confecționarea 
nor piese mai mici, ca să 
tesc o singură inițiativă, 
la economii valoroase de 
Constituirea grupului de 
teri, condus de utecistul 
Pretuț, SțU dovedit de asemenea 

numărul ino- 
de-

u- 
amin- 
a dus 
metal, 
inova- 
Marin

o idee inspirată, 
vațiilor și raționalizărilor 
puse de 'tineri la cabinetul teh
nic in acest trimcsiru fiind du
blu față de perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Prin disciplină fermă, acțiuni 
concrete și eficiente, prin anga
jare entuziastă, cei aproape 2 000 
de tineri din întreprindere, ală
turi de ceilalți salariați iși res
pectă cu responsabilitate deviza : 
zilnic, fiecare iînăr cu angaja
mentul îndeplinit. Continuitatea p 
succeselor se impune ca o tra 
diție in activitatea salariațilo 
de Ia „Electroaparataj“.

BIROUL ÎNVĂTĂMINT AL ÎNTREPRINDERII 
DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI

cu sediul în B-dul Armata Poporului nr. 7, sec
tor 7, face zilnic înscrieri pentru 

cursurile de calificare 
cu durata de 3 luni

Se primesc tineri și tinere de 15 1/2-25 ani, 
pentru a se califica în meseria de confecționer 
la mașinâ.

La terminarea cursurilor, absolvenții primesc 
certificat de muncitor calificat.

Pe perioada școlarizării, cursanții primesc o 
indemnizație lunară de 400 lei.

Candidații cu domiciliul stabil în București, 
sau pină la 50 Km de București, absolvenți a 
cel puțin 8 clase se pot prezenta la Biroul în- 
vățămint cu următoarele acte :

— Adeverință sau certificat de 8 clase ;
— Adeverință de la C.A.P. sau repartiție de 

la Forțele de Muncă
— Originalul și copia după certificatul de 

naștere
— Buletinul de identitate
— Micro și analiza sîngelui
Mijloace de transport autobuze : 36, 74, 

80, troleibuze : 90 și 93 ; tramvaie : 13 și 25.

întreprinderea de turism, hoteluri

și restaurante - București

ORGANIZEAZĂ

EXCURSII DE
cu prilejul zilei de 1 MAI, pe cele 
mai variate și interesante trasee 

turistice
Valea Jiului
Valea Prahovei
Valea Oltului
Nordul Olteniei, Banat, Tran
silvania
La mănăstirile
Oltenia
In stațiunile : 
nești, Tusnad,
Pe LITORAL etc.

Durata excursiilor : 2.1/2—5 zile,
cu plecări începînd din 27 aprilie 
1974

INFORMAȚII Șl ÎNSCRIERI LA FILIALA DE TURISM DIN CAL VICTORIEI
nr. 100 Șl B-DUL REPUBLICII nr. 68. — TELEFON 15.74.11 — 14.08.00

V

PRIMĂVARĂ

din Moldova și

Boresc, Călimă- 
Herculane etc.

ci a a cei no a,c=3 nor □ oac a □OOOCJ CI □

întreprinderea de prelucrare
mase plastice „București44

Sectorul III — Str. Ziduri Moși nr. 23

RECRUTEAZĂ tineri (băieți și fete) pentru CALIFICARE prin cursuri de 
scurtă durată, cu scoatere de la locul de muncă, în profesiunile : SCU- 
LER-MATRIȚER, FREZOR și STRUNGAR, în condițiile de mtii jos :
• VÎRSTA : minim 17 ani pentru 

frezori și strungari, iar pentru 
sculer-matrițer numai cu sta
giul militar satisfăcut ;

• STUDII : absolvenți ai școlii ge
nerale de 8 și 10 ani — pentru 
frezor și strungar, absolvenți ai 
liceului de cultură generală —

cu sau fără examenul de baca
laureat - pentru sculer-matri
țer ;

• DOMICILIUL stabil în Bucu
rești sau din oricare altă loca
litate, avînd însă cazarea pro
prie asigurată.

Pe timpul școlarizării, candidații care vin din alte locuri de muncă 
J vor fi retribuiți cu media salariului pe ultimele 3 luni, iar cei ce nu au fost L 

salariați vor primi o indemnizație de 400 lei lunar. L
_ Informații suplimentare pot fi cerute la Compartimentul ÎNVĂȚA- 

MINT-PROFESIONAL, zilnic, între orele 9,30-13,30 la telefon 35 16 00
" - interior 168. [

r
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MESAJE ADRESATE PREȘEDINTELUI
NICOLAE

timișoara Festivalul national
<■—WMMSW» I LII ... >

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste Romania

Cu ocazia alegerii dumneavoastră de către Marea Adunarș 
Națională a Republicii Socialiste România in funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România, am onoarea să vă 
adresez, in numele poporului vietnamez și in numele meu 
personal, cele mai călduroase felicitări.

Vă urez, tovarășe președinte, noi succese in nobila dumnea
voastră misiune, iar poporului român să infăptuiască cu succes 
planul cincinal 1971—1975 în vederea construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate in România.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească între poporul viet-; 
namez și poporul român să se întărească și să se dezvolte, pe 
zi ce trece, tot mai mult.

TON DUC THANG,
Președintele Republicii Democrate 

Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Stimate tovarășe.
Vă adresăm felicitările noastre calde și frățești cu prilejul 

alegerii dumneavoastră in inalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România. Nu ne îndoim că vă veți achita de 
această nouă sarcină cu dinamismul și puterea de pătrundere 
pe care le-ați manifestat pină acum in posturile de înaltă răspun
dere ce v-au fost Încredințate. Folosim această ocazie pentru 
a ura României socialiste realizarea de noi progrese pe calea 
dezvoltării sale. în construirea socialismului și in lupta pen
tru pace mondială.

Primiți vă rog. stimate tovarășe, salutările noastre frățești și 
asigurarea cordialei noastre prietenii.

AU VATA
Secretarul general al Partidului 

Eliberării și Socialismului din Maroc

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Excelență, mi-a făcut mare plăcere să aflu că Marea Adunare 
Rațională a Republicii Socialiste Romanța a ales pe Excelenta 
Voastră președinte al Republicii.

De asemenea, sint bucuros să iau notă de faptul că Excelența 
Voastră va reprezenta Republica Socialistă Romania in relațiile 
internaționale.

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai sincere ură.*.  - le. .
Mă folosesc de această ocazie pentru a ura Excelenței Voastre 

multă sănătate, fericire, viață îndelungată ș: prosperitate cer- 
tinuă poporului prieten al României sub conducerea dumnea
voastră inteleaptă.

MUHAMMADULLAH 
Președintele Republicii Populare 

BANGLADESH

Excelenței Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU 

P-esedintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia preluării funcției de președinte al Republic-.: So
cialiste România, de către Excelența Voastră, a» dor; să exprim 
Excelenței Voastre, felicitările mele cordiaie. precum - cele — 
bune urări de succese și prosperitate pentru poporul roman 
prieten.

MOHAMMAD DAOUD 
Setul Statalei 

Republica Afgaaistaa

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCL 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate domnule președinte.
Cu ocazia preluării funcției de președinte al Republicii So

cialiste România, doresc să vă transmit, din partea șefilor de 
misiuni acreditați la București, cele mai sincere felicitări și 
cele mai calde urări pentru dumneavoastră in îndeplinirea 
acestei inalte misiuni, pentru poporul român.

Vă rog să primiți, mult stimate domnule președinte, expresia 
celei mai inalte considerații.

TORBEN BUSCK-NIELSEN. 
Decanul Corpului Diplomatic

ÎNSEMNĂRI DESPRE ETAPĂ
O etapă care n-a produs seis

me, la nici unul din polii clasa
mentului. Liderul iși păstrează 
avansul de cinci puncte și ob
stacolele parcă se feresc din ca
lea sa. Dar o întrebare ni se 
pare firească : cit va mai avea 
șansa să refacă — să cișlige, 
puncte, de fapt — in ultimele 
2—3 minute de joc ? Vă mai in
vit la o reflecție : apărarea cra- 
iovenilor. care era punctul for
te. in cele cinci meciuri ale re
turului a primit... 8 goluri Ori
cum. concurenta pentru titlu 
pare, la această oră, fără pre- 
tendenți. O nouă rocadă in sub
solul încins : revine S.C. Bacău 
pe ultimul loc. Dar diferența mi
nimă de puncte invocă argumen
tele unei lupte crincenc. in con
tinuare. in care sint angrenate 
cel puțin cinci echipe.

Iată insă că din nou avem 
de-a face cu condamnabile acte 
de indisciplină. Înțelegem că 
lupta pentru evitarea retrogra
dării e foarte încinsă, dar de-aici 
pină la a face din teren un tea
tru al brutalităților e o distan
ță. Fotbalul trebuie să rămină 
un sport al fair-play-ului. Lip
sa de respect pentru spectatori, 
pentru adversari, recurgerea la 
mijloace rudimentare, la diferi
te tertipuri pentru intimidarea 
partenerului de joc, în lupta 
pentru victorie, nu exprimă alt
ceva deeit grave carențe de e- 
ducație. de care se fac vinovați 
și antrenorii și cluburile. Etapă 
de etapă fotbaliștii ieșeni înre
gistrează avertismente. Dumini
că nu mai puțin decit trei au 
primit cartonașe: Lupuleseu și 
Ilanceriuc — galbene, și Marica 
— roșu, care este automat sus
pendat. Mircea Sandu, după un 
gest care i-a adus avertismen
tul. pozînd in mare vedetă, I-a 
apostrofat pe arbitrul Gh. Li- 
mona, adresîndu-i injurii, for- 
țindu-1 ne acesta ca să-1 elimi
ne din joc, absență care a dău
nat serios echipei. Desigur și 
maniera de arbitraj — în acest 
caz — a dus la crearea unei stări 
de nervozitate. Ne surprinde la 
nn arbitru de talia Iui Limona. 
Trei cartonașe galbene s-au îm
părțit și în meciul de la Craio
va : Niculeseu, Ciocan și Ma
tei. Arădanul Broșovschi, de- 
abia ce-și ispășise suspendarea, 
și s-a și grăbit să-și ia un a- 
conto pentru alta, în perspecti
vă... Dodu, jucătorul Jiului, fi
gurează mereu printre cei ca

re-și fac o manieră din jocul 
dur și atitudine nesportivă.

Revenind la ceea ce ne pre
ocupă cel mai mult — repre
zentarea pe plan national — e 
de arătat că antrenorii naționa
lei au fost și nu pot fi deeit de
rulați de comportarea selecțio- 
nabililor în această etapă. Ră- 
ducanu. se pare, e singurul care 
n-a lăsat dubii : Cristache a fost 
schimbat, pe lingă Sameș s-au 
marcat goluri, Dumitrache n-a 
strălucit, Mircea Sandu nu-și 
găsește cadența, Dobrin n-a ju
cat, Dumitru e bolnav...

IN SFlRSIT, IN CURSUL DI
MINEȚII DE AST AZI, VA A- 
VEA LOC PLENARA COMITE
TULUI FEDERAȚIEI DE FOT
BAL. La ordinea de zi figurea
ză, între altele, și acele măsuri 
în 8 puncte, care privesc îmbu
nătățirea activității fotbalistice, 
in general, regulamentul antre
norilor de fotbal, programul spe
cial de pregătire pentru juniori, 
precum și unele măsuri organi
zatorice.

V. CABULEA

Lotul național
intr-o nouă formulă

Ieri, la orele prinzului, 
antrenorii naționalei, Valen
tin Stănescu și Robert Cos- 
moc, au convocat la sediul 
Federației pe următorii 21 
de componenți ai actualului 
lot reprezentativ: portari - 
Râducanu, divan ; fundași - 
Anghelini, Antonescu, Dinu, 
Sameș, Florin Marin, Do- 
brău, Cristache, Hajnal ; 
mijlocași - Beldeanu, Bro- 
șovschi, Bălăci ; atacanți - 
Troi, lordânescu, Dudu 
Georgescu, Dumitrache, 
Neagu, Kun, Marcu, Lu- 
cescu.

Lotul va susține un meci 
de verificare, miercuri, la 
Galați cu divizionara B - 
F. C. Galati. Lunea viitoare, 
după etapă, lotul va fi con
vocat din nou. Nu se știe 
dacă in aceeași formulă.

(Urmare din pag. I)

tate națională, pe militantul 
dăruit cu întreaga ființă vic
toriei socialismului și comu
nismului pe pămîntul româ
nesc. In aceste mesaje, file de 
cronică exprimînd direct și în 
cel mai înalt grad gîndurile și 
simțămintele creatorilor de 
bunuri materiale și spiritua
le, este relevată personali
tatea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU ca ilustru băr
bat de stat, care, prin întreaga 
sa activitate desfășurată în 
fruntea partidului și a statu
lui. a făcut ca numele Româ
niei să fie rostit astăzi cu 
stimă și respect pe toate me
ridianele lumii, ca și al con
ducătorului ei. personalitate 
marcantă în lumea contempo
rană. militant neobosit pentru 
înțelegere între popoare, pen- 

i tru pace și cooperare, pentru 
progres și civilizație.

. Cinstind cum se cuvine pe 
i conducătorul de partid și de 

stat care se identifică întru 
totul cu aspirațiile si năzuin- 

i tele țării, exprimîndu-și satis
facția deplină că în fruntea 
destinelor țârii se află omul 
care reprezintă exemplul cel 
mai luminos, urmat d« între- 

j gul ponor, garanția înfăptuirii 
mărețului program elaborat 
de Congresu’ a] X-lea și Con
ferința Națională ale P CR_ 
oamenii muncii de la orașe si 
sate asigură, la rindul lor. pe 
preser r.tele Reoublicif Sneia-

• liste Rr^nânia ci vo- face to
tul Dentru a înfăptui fn mod 
exemplar marile sarcini oe 
c”e ie ridică edificarea socie
tății soctaVve multilateral 
de'vt>’»-»*e  în pari-ia noas*ră.

în ultimele zile au adresat 
teîecrâme tovarâșuhri Nicolae 
Ceausescu Comandamentul 
central al gărzilor patriotice. 
Comitetul municipal Timisoa
ra al PC R și Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular 
municipaL corn.tetele de partid 
ale sectoarelor din munici- 

' piui Buc ires*.:.  Comitetul mu
nicipal S.gn:«oara al PCJU 
cam.teieîe orășenești de partid 
Cavmc. Jibou. Bata Spete. 
Ti:u_ Vișetd oe Sus. Cehul Sil- 
vaniei. Tg. Lăpus. Alexandria. 
Bocșa. ConsiLul legislai-v. Co
mitetul pentru problemele 
consiliilor populare. Consiliul 
Național pentru Protecția me
diului înconjurător. Comisia

• guvernamentală de colaborare 
și cooperare economică și teh-

I nică. Comitetul municipal al 
I femeilor Tg. Mureș. Asociația 
i crescătorilor de albine. Direc- 
' ția generală a presei și tipări- 
i turilor. Mesaje de felicitare

„Cupa tineretului44
(Ediția de vară)

• ARGEȘ
Duminică. Comitetul județean 

Argeș al U.T.C. a organizat, la 
Pitești, ample acțiuni sportive 
și turistice. Astfel, cei 300 de 
tineri, ciștigâtori ai etapelor pe 
centre, orașe și municipiu la 
concursul de tenis de ma«â 
s-au întrecut in cadrul etapei ju
dețene a Cupei Tineretului. O 
caravana de autocare a trans
portat 1 500 de tineri in excursii 
în cadrul ciclului tematic ..Să 
ne cunoaștem patria socialistă*  
cu tema ,Pe urmele insurecției 
antifasciste armate din august 
1944“. Peste 2 000 de tineri au 
participat la un marș organizat 
în Pitești. Au fost intonate cin- 
tece revoluționare in acompa
niamentul fanfarei.

GH. MATEESCU 
secretar al Comitetului județean 

Argeș al U.T.C.

• BISTRIȚA-
NASAUD

Cu citeva zile în urmă s-au 
desfășurat, aici la Bistrița. în
trecerile etapei județene a Cu
pei Tineretului la tenis de ma
să. S-au aliniat la startul unor 
aprige dispute 200 de tineri de 
profesii și vîrste diferite, în 
fața a 11 mese de tenis. Agili
tatea, vioiciunea și măiestria cu 
care loveau mingea de celuloid 
au dat cîștig de cauză celor mai 
buni concurenți, care vor re
prezenta, de altfel, județul în 
etapa finală ce se va desfășura 
la 6—7 aprilie, la Ploiești. S-au 
calificat : Radu Arpăștean, Mi
hai Bumbu, Doina Negrușel, 
Grațiela Dumitru. Sorin Mincu, 
Ioan Moldovan, Ana Pop, Dan 
Lupoaie.

ALEXANDRU VASILE

• TIMIȘ
Ediția de vară a Cupei Tine

retului a debutat, promițător, în 
județul Timiș. Aprecierea făcu
tă este susținută de citeva ele
mente care, lipsind în edițiile 
precedente, inclusiv în cea de 
iarnă, transformau âceastă im
portantă competiție a sportului 
de masă intr-o manifestare de 
multe ori lipsită de vigoare, ne

au trimis, de asemenea, perso
nalul reprezentanțelor diplo
matice ale României din nu
meroase țări, precum și cetă
țeni români aflați în misiuni 
peste hotare, colectivele Băncii 
Române de Comerț Exterior, 
Băncii de Investiții. Băncii 
pentru Agricultură și Indus
trie Alimentară. Comitetului 
de Stat pentru prețuri, sala- 
riații din Industria aeronau
tică română, colectivul între
prinderii electrocentrale „Por
țile de Fieri, precum și mun
citorii. inginerii și tehnicienii 
Rafinăriei Ploiești. Exploată
rii miniere Borșa. întreprin
derii ..Timpuri Noi‘-Bucu- 
rești. întreprinderii de con
strucții din prefabricâțe de 
beton—București. întreprinde
rii de vagoane Arad. Fabricii 
de confecții Brăila. Centralei 
industriale de prelucrări me
talurgice. echipajul navei „Pi
tești*.  colectivul Institutului 
„E'.ectrouzinproiect". Trustului 
județean I.AS. Covasna. Biroul 
Executiv al Uniunii județene 
Tulcea a cooperativelor agri
cole de producție. Comitetul 
de partid al comunei Astra, 
județul Suceava. Comitetul de 
partid al Cooperativei „Soli
daritatea*  din Rimnicu Sărat, 
colectivul întreprinderii de 
pielărie si mânu«i din Tg. Mu
res. salariații Fabricii de țiga
rete din Rm. Sărat.

Au mai adresat telegrame 
ce felicitare membrii filialelor 
din Cluj ale Academiei Repu
blicii Socialiste România și 
Academiei de științe sociale și 
politice și cercetătorii institu

tului de Proiectări pentru în
treprinderi din Industria Con
strucțiilor de Mașini, ai Insti
tutului de Studii si Proiectări 
Enentetice Institutului de 
Cercetări pentru Cereale si 
Plante Tehnice-Fundulea. A- 
sociației scriitorilor din Tîrgu 
Mureș. colectivul Centralei 
Români*  film. Comitetul de 
partid a! Centruhă universitar 
B jcurești. Comit “tul de partid 
din unitățile saniare Bu
curești

Telegrame s-au primit, de 
asemenea, din partea trutropo- 

tul ui Ardealu.... a ețxscopu- 
Iui Aradului, precum si a cre- 
dincioeilor și pastorii or cultu
lui penticostal

Au mai adresat calde feli
citări numeroase comanda
mente. mari unități și institu
ții militare de învățâmint și 
diferite întreprinderi produc
tive și instituții de cultură, 
artă, știință și instituții admi
nistrative.

interesantă. Este vorba, in pri
mul rind. de o mai mare atenție 
acordată bunei organizări. Ast
fel. de pildă, in momentul des
chiderii ei in toate centrele de 
comună din județul Timiș, pe 
terenurile de sport, odată cu 
activiștii U.T.C. au fost prezen
te și cadrele didactice de spe
cialitate. reprezentanți ai CJEFS. 
împreună cu organele locale, ca
re au înțeles, in sfirșiL că fără 
sprijin, mai ales in pnvința asi
gurării mijloacelor de transport, 
competiția riscă să se transfor
me intr-o neplăcută formalitate. 
Drept urmare, incă din start, la 
întreceri au fost prezenți și ti
neri din sate pe care altădată ni
meni nu-i lua in seamă. Ast
fel, localități ca Secaș. Gizela. 
Curtea. Boldur și altele nu nu
mai câ și-au trimi» reprezen
tanții la mai toate sporturile in
cluse în calendarul Cupei Ti
neretului dar au și izbutit să re
țină atenția asupra unor reaie 
talente care incă de pe acum a- 
nunțâ o dispută mult mai apri
gă in etapele care urmează.

I. DANCEA

• bucurești
Clubul asociației sportive ..U- 

nirea Tricolor" din Capitală a 
găzduit întrecerile decisive de 
tenis de masă din etapa jude
țeană a „Cupei Tineretului*,  
concurs rezervat tinerilor din 
întreprinderi. Respectiv, la a- 
ceste întreceri au participat 
reprezentanții orașelor ilfovene 
Giurgiu. Oltenița. Buftea și a: 
întreprinderilor județene cu se
diul în Capitală. La faza preli
minară a acestei competiții 
șl-au disputat întiietatea peste 
3 000 de jucător: de ten:« de 
masă, iar cei mat buni s-au in- 
tilnit in Capitală, pentru a de
semna campionii pe județ. Tur
neul masculin s-a încheiat cu 
victoria linărului Cornel Dumi

Fabrica de zahărtrache. de la
din Giurgiu, 
ment de Ion 
și Gheorghe

urmat in clasa- 
Dedeșan (I.T.A.) 
Avasilichioe (Fa

brica de ambalaje Buftea). La
fete, pe primele trei locuri s-au 
clasat: Nela Chioveanu (I.T.A ). 
Florica Udrea (Urziceni) și
Elena Coșniță (Fabrica de za
hăr Giurgiu). Sportivii amintiți 
s-au calificat pentru finalele 
pe țară ale „Cupei tineretului" 
la tenis de masă, care se des
fășoară în zilele de 5—7 aprilie, 
la Ploiești.

M. L.

al artei studențești
După cele 2 zile de muzică, de 

întrecere intre formații corale, 
vocale și instrumentale, am so
licitat citeva opinii privind a- 
ceastă manifestare integrată 
deja in viața studențească, deo
sebită prin specificul și amploa
rea pe care a avut-o. dar mai 
ales prin calitatea muzicii și in
terpretării.

MIRCEA NEAGU. compozitor: 
„In mod deosebit este de apre
ciat faptul că festivalul a reușit, 
an de an. să stimuleze activita
tea muzicală a centrelor univer
sitare din țară, in special a for
mațiilor corale care la acest fes
tival s-au remarcat in mod deo
sebit prin calitatea artistică de 
netăgăduit, inaltul nivel tehni- 
co-interpretativ abordind un re
pertoriu divers, de la muzica 
preclasică, clasică, modernă ro
mânească și universală. Am fost 
impresionat de modul in care 
tinerii noștri studenfi. care iși 
duc activitatea de bază in di
ferite facultăți, au dovedit po
sibilități artistice deosebite. Mă 
refer la cei care au cintat in 
eor. deoarece la acești tineri am
remarcat interesul și dragostea 
pentru arta corală românească, 
tradițională și contemporană, do
vedind. prin modul de interpre
tare. multă sensibilitate, afecti
vitate. dăruire și pasiune. Aș 
vrea să spun eă este o falsă im
presie că tinerilor de azi. din 
scoli si din facultăți, nu le-ar 
place să etnie in coc. M-am con
vins de acest fapt după atitea 
confruntări la festivaluri națio
nale. concursuri zonale si repu
blicane. Iar acum, mai mult ca 
orieiad. la această manifestare 
studențească am avut deosebita 
satisfacție de a remirrt o rea
lă dragoste »< pasiune pentru 
această artă. Aș vrea să felicit 
din inimă pe tinerii dirijori care 
ineâ n u părăsit băncile con
servatoarelor pentru frumoasele 
perspectise si pentru pasiunea 
și dragostea lor pentru arta co
rală. dublată de o toHdâ pregâ- 
tire trefrsîMaH**.

REMIS GEORGESCU. «E- jor 
si eoer. t>azztor JSiM pentru pri
ma dată prerrat la un festival 
studentese «a swrpeirele snt 
foarte mari si dintre cete mai 
plăcute. Trebuie să remarc pee-
zenta unar tineri dirijori, 
dintre ri încă stndewtL 
să-au rnwtus formațiile rn

GHFDBGHE HCTOI Dl-
M4NFSCU. «rimrcl orchestrei

Iteteatâ să maisritale nriâMieă. 
dervălniudn m se ea reali ar
tiști*.

..Formrinle corale s-aw prezen
tat foarte bine si spunind aceas
ta mă gindesr. in special, la co
rul din Craiova*.

ANDREI DELE.gNC. elev in 
ar _; III la Laeeul de muzică Ti
mișoara : -Tritna impresie pe 
care o are spectatorul audiind 
eanewtrie din cadrul festivalu
lui este eă mișcarea muzicală 
saudeuteateâ mobilizează o masă 
toane largă de tineri care au 
îndrăgit această artă. O altă 
eoc»taiare favorabilă privește 
niv rial de prvzee.are artistică, 
calitatea aleasă. Intr-o mișcare 
artistică de amatori este foarte 
important ca partictpanții să 
aibă prilejul de a face artă, de

(Urmare din pag. I) 

drepți ai apartamentelor din 
blocurile cti 4, b yt 10 etaje ți 
ui înceapă să trăiască fură grija 
lemnelor potrivite pentru gura 
suâei fi jără o mulțime de uite 
griji cure nu de pufine ori le-a 
adus ciața ui piugui promiscui
tății. Este aproape induioțăto' 
cită vorbărie s-a putut aduna 
de-a lungul anilor in jurul rea
lității cumuiți că iu blocuri curge 
l>e țeava de la chiuvetă >i din 
baie banala apă caldă, dar cum 
nu re cuvine a fi negiiiat chiar 
mereu entuziasmul de circum
stanța, să-l inregutrăm ca o pe
rioadă naivă a unei epoci de pro
gres normal ți necesar. Sigur că 
pentru cine a încălzit ani in șir 
apa pe plită in oaie ți cazane 
faptul că dintr-o anumită zi ca 
să capete uceeați banală apă cal
dă nu ca mai trebui decit să ră
sucească încet un robinet este o 
imensă satisfacție, dar nu meii 
pu/in ți începutul unui tulbură
tor proces de deprindere cu bi
nefacerile civilizației la care, mare 
ți mic, avem un drept moral 
inalienabil atita vreme cit aceas
tă civilizație socialistă o con
struim cu brațele și cu mintea 
noastră pentru noi și pentru co
piii noștri și pentru copiii copii
lor noștri și pentru cită creme va 
dăinui un popor român intr-o 
patrie a românilor.

O politică edilitară realistă în 
cadrul unei politici generale rea
liste a partidului și statului nos
tru a modificat fundamental via
ta de zi cu zi și de noapte cu 
noapte a sute de mii de cetă
țeni ai Bucureștiului, în locul 
multora dintre vechile mahalale 
căzute sub lovitura sacră a tîr- 
nucopului s-au ridicat paralelipi
pedele de beton ale noilor car
tiere, e drept, asemănătoare, e 
drept, nu chiar rezolvate în toa
te nevoile lor de transport, co
merciale sau culturale, dar apur- 
tinind orașului și timpului prin 
bărbații și femeile care se în
dreaptă dimineață de dimineață 
spre munca lor, prin școlarii care 
le cutreieră aleile asfaltate vîu- 
turîndu-și gălăgioși ghiozdanele, 
prin îndrăgostiții care se îmbră
țișează seară de seară la adăpos
tul pomilor cu trunchiuri frage
de, Privirea noastră s-a obișnuit 
repede cu basculantele mînjite de 
var sau cu tractoarele purtînd 
după ele platforme lungi încăr

a prilejui emoții artistice. Am 
rămas uimit auzind coruri tie 
studenți de la medicină, filolo
gie. politehnică interpretinil 
foarte bine lucrări de mare di
ficultate".

HORI A ȘURIANU, student în 
anul IV la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu" București : 
„Mulți cind aud de un festival 
de amatori devin neîncrezători, 
ba chiar sceptici, in ceea ce pri
vește reușita artistică. Ar fi prea 
mult dacă aș spune că am avut 
o revelație la cele citeva con
certe audiate ale festivalului, dar 
pot să spun că am rămas 
plăcut impresionat. Spun acest 
lucru deoarece am asistat la in
terpretări care s-au ridicat la 
nivelul profesioniștilor. Ba. une
ori au reușit să depășească acest 
nivel, lucru care ar trebui să 
dea de gindit unor profesioniști, 
iar pentru amatori să devină un 
stimulent in realizări și mai 
bune. Nu pot decit să-i felicit 
din inimă pe colegii mei și să 
mă bucur că muzica iși găsește 
ecou și nu numai atit. ei și o 
practică in rindul iubitorilor ei. 
contribuind la realizări spiritua
le pe deplin a acestora*.

DAN BUCIU. compozitor : 
„Deși nu am asistat decit la o 
parte din manifestările artistice 
prilejuite de Festivalul artei 
studentesti. pot spune că am 
renșit să disting citeva trăsă
turi dominante : entuziasmul 
formațiilor participante, serio
zitatea pregătirii lor. plăcerea de 
a face muzică. Toate acestea a- 
dunate mi se par semnificative 
pentru descifrarea rolului pe 
care arta, in general, și cea mu
zicală. in special, ii joacă in via
ta tineretului studios de la noi. 
Fanieularizind as remarca par
ticiparea. as spune profesionis
tă. a eornlni I.M.F. București, 
condus eu aplomb și sirurantă 
de Dom Morariu. formație ce a 
dovedit o tehnică corali avan
sată. simt ritmic, omogenitate, 
muzicalitate. Nn as putea să nu 
remarc rmdim muzicală a pia
nistului loan Colopâr. student in 
anul n la eleetrenieă. eindire ne 
care ar putea-o invidia multi 
pianiști profesioniști*.

ANCA BIPF1NU. asistent u- 
nrrersilar la Conservatorul -Ci- 
pria-. Porumbe teu* București : 
„Ediție jubiliară. Festivalul na
tional al formațiilor corale și in
strumentale din acest an s-a 
desfășurat sub semnul elanului 
tineresc eu care studențimea pa
triei noastre, alături de intregul 
popor, intimpină cea de-a 30-a 
aniversare a eliberării patriei ți 
Congresul al Xl-lea al P.C.R. 
Consider eă această ediție a fes
tivalului a adns un suflu nou in 
mișcarea corală de amatori, in 
generaL și in cea studențească, 
in special. Manifestări de inaltă 
ținută artistică, concertele din 
festival ne-au demonstrat, o dată 
in plus, că arta studențească se 
înscrie intr-o puternică notă de 
entuziasm tineresc, mobilizator, 
specific tineretului zilelor noas
tre. continuiud cele mai bune 
tradiții ale mișcării artistice stu
dențești".

Opinii consemnate de 
HRISANTA PETRESCU

PANTELIMON
cate cu ziduri prefabricate iu 
care a fost tăiată deja fereastra 
sau ușa unei viitoare camere, cu 
camioanele încărcate cu mobilă 
de adunătură în care cite o fe
meie cu obrazul calm păzește o- 
glinda ce-a răsfrînt în argintul ei 
palid atitea speranțe născute în- 
tr-o casă — dai a fost cu ade
vărat o casă sau numai un aco
periș deasupra capului ? — care 
tocmai a fost risipită spre a se 
săpa o fundație, privirea noastră 
s-a obișnuit cu construcțiile a- 
dăuginau-și de la o zi la alia 
etaje și deodată cu geamurile 
umbrite ușor de perdele... S-a 
constatat că într-o singură zi sint 
gata ,.la cheie“ în București 65 
de apartamente, și că într-un sin
gur an se mută în București 
populația orașelor Focșani și Alba 
lulia luată la un loc. Adăugați a- 
poi blocurile construite pentru ti
nerii nefamiliști pe lingd marile 
uzine, adăugați școlile, crețele, 
grădinițele, magazinele, terenuri
le sportive, parcurile, hotelurile 
și veți avea imaginea unui oraș 
dacă nu mereu necunoscut atunci 
mereu înnoit, mereu răsucind in 
fata ochilor bucureșteanului și 
vizitatorului o altă dimensiune, o 
altă dovadă a unui parfum pe 
care aceste locuri l-au avut tot
deauna și l-au păstrat înnobilin- 
du-l. Fiindcă spre deosebire de 
marile aglomerări urbane de a- 
iurea, Bucureștiul — oraș indus
trial, care dă o treime din pro
ducția țării, cu coșurile fabrici
lor și uzinelor răzbind printre 
muchiile blocurilor și peste aco
perișurile mai vechi — și-a ocro
tit deocamdată destul de bine 
aerul și pămîntul, și dacă nu s-a 
făcut totul pentru asta, se va 
face, desigur, astfel incit copa
cii, florile și iarba care ne bucu
ră trecerea să nu moară sub stri- 
vitura curată a asfaltului și sub 
clopotul otrăvitor al fumului și 
al gazului de eșapament.

Cu mai puțin de un an în 
urmă — ca o continuare a ac
țiunii organizată de Comitetul 
municipal de partid București, în 
lumina directivelor Conferinței 
naționale a partidului din iulie 
1972, de a dezvolta construcțiile 
de locuințe și de dotări social- 
culturale de-a lungul principale
lor artere de penetrație și circu
lație și in vecinătatea platforme
lor industriale cu o populație 
muncitorească în creștere — unui 
alt cartier bucureștean, Panteli-

Luni a sosit la București o de
legație a partidului Uniunea pen
tru Progres Național (UPRONA) 
din Burundi, care, la invitația 
■C.C. al P.C.R., va efectua o 
vizită de documentare și schimb 
de experiență in Republica So
cialistă România.

Delegația este alcătuită din 
Zacharie Mfubusa. membru al 
Comitetului Central al UPRO
NA. guvernator ai provinciei 
Bubana. șeful delegației, Ber
nard Kayibigi, membru al 
UPRONA. procuror al Republi
cii. Doriatien Migezo. secretar 
permanent al tineretului revo
luționar Rwagassore.

Delegația a fost salutată la 
sosire de tovarășii Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Ceterchi. membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. președinte al 
Consiliului Legislativ. Constan
tin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. și Radu 
Enache. secretar al C.C. al U.T.C.

Luni după-amiază. tovarășul 
Reidar Larsen. președintele 
Partidului Comunist din Nor
vegia. însoțit de tovarășul Fre
drik Kristensen, care, la invita
ția Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, au fă
cut o vizită in țara noastră au 
părăsit Capitala.

Ua plecare, pe aeroportul O- 
topeni. oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizela Vass. membru al C.C. 
al P.C R

REVISTA
ARHiVELO.R" LA 50 

DE ANI
Aniversarea a 50 de ani de 

la apariția primului număr al 
.REVISTEI ARHIVELOR-, a 
fast sărbătorită luni, in ca*  
drul unei adunări.

Cei ce au luat euvintul cu 
acest prilej au subliniat apor
tul prețios al revistei la valo
rificarea tezaurului arhivistic 
a! țării, contribuția sa la e- 
ducarea cetățenilor in spiritul 
respectului față de trecutul 
poporului, de mărturiile scri
se ale acestuia.

Participants la adunare au 
adresat o telegramă Comite
tului Centrai al P. C. R..

’ tovarășului NICOLAE 
C E A V Ș E S C C. in care 
ie spune, printre altele :

In actul solemn al alegerii 
dumneavoastră in inalta 
funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, 
act inscris in Cartea de aur 

i a istoriei patriei, vedem cu- 
j prinsă chezășia viitoarelor 

realizări ale geniului și capa
cității creatoare a poporului 
român, inalta prețuire dată 
remarcabilei dumneavoastră 
personalități de conducător 
eminent al partidului și sta
tului nostru, de militant de 
seamă al mișcării comuniste 
si muncitorești internațio
nale.

Conștienți că parcurgem o 
etapă de dezvoltare cu a- 
dinci semnificații pentru 
istoria eroicului popor ro
mân. mobilizați de exemplul 
pe care dumneavoastră il o- 
feriți întregii țări, prin mul
tilaterala activitate pe plan 
intern si extern, ne angajăm 
cu țoală ființa la eforturile 
de ridicare mereu mai sus a 
edificiului societății multila
teral dezvoltate.

mon, i-a venit rindul să intre 
(pentru o perioadă care se va 
încheia în bună măsură in 1975) 
în stăpîiiirea constructorilor. Sa
crul iiruăcop a început să smul
gă și aci acoperișuri putrede de 
carton, lamele buldozerelor uu 
început să șteargă și aci pereți 
șubrezi, cupele excavatoarelor au 
începui să sape și aci temeliile 
a ceea ce a ajuns d.e acum să 
fie noul cartier i’antelimon. S'pîn- 
zurate parcă de cerul acestui a- 
notimp calm pe care-l traversăm 
macaralele galbene așează perele 
peste perete și, perete lingă pe
rele alcătuind tenace acel spațiu 
și acel timp în care vechii și 
noii oameni ai Pantelimonului 
vor trăi de acum sau de miine 
înainte. Concret, se vor construi 
aci numai în acest ah sărbătoresc 
5 0011 de apartamente, iar în ur
mătorii ani alte 11 000. lie la 
H 000 de locuitori care iși mai a- 
dtic aminte că străzile lor s-au 
numit piuă de curînd Crinului, 
Pantofului, Măicuței, Delfinului, 
Crapului, Știucei... (după ce se 
numiseră de la Petrescu 1 la Pe
trescu XVII in memoria nesigu
rii a istețului proprietar care a 
parcelat locul pe la 1920), care 
iși mai aduc aminte câ numai în
tre două biserici se legau înain
te de război mai mult de 10 cîr- 
ciumi înghesuind între ele du- 
ghenele unui bazar nenorocit — 
cartierul de azi. și de inline va 
ajunge la 50 000 de locuitori, 
mulți dintre ei avîndu-și locul de 
muncă în apropiere, pe platfor
ma industrială 23 August. Din
tr-o zonă sordidă a intrării în 
marele oraș și al ieșirii din ma
rele oraș spre litoral, Pantelimo- 
nul va deveni cartierul cu cele 
mai frumoase parcuri și lacuri a- 
menajate pentru zilele și pentru 
nopțile noastre de odihnă și me
ditație, pentru îneîntarea privirii 
noastre însetate de miraculos și 
a nevoii noastre de liniște și cu
rățenie.

...Un cartier nou într-un oraș 
ca Bucureștiul, un cartier nou 
cum este și va fi cartierul Pan- 
telimon, ar putea să surprindă și 
să emoționeze azi mai puțin ca 
în urmă cu douăzeci sau cu trei
zeci de ani, dar asta nu înseam
nă incă nimic pentru statornicia 
unui adine și comun sentiment de 
dragoste nutrit față . de orașul 
nostru înnoit într-o primăvară a 
împlinirilor.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a sosit in Capitală, in- 
torcindu-se de la Benghazi 
(Libia), tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care a participat la 
cea de a patra Conferință a 
Mișcării Panafricane a Tine
retului. La sosire, pe aero
portul internațional Bucu- 
rești-Otopeni au fost de față 
tovarășul Dionisie Balint, se
cretar al C.C. al U.T.C., acti
viști ai C.C. al U.T.C.

★
Ieri a părăsit Capitala. în- 

dreptîndu-se spre Cairo, o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de 
tovarășul Mihail Virtosu, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va participa 
la cel de-al X-Iea Congres 
al Uniunii Generale a Stu
denților din R. A. Egipt.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul loan 
Bari, secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R.. de activiști ai 
C.E. al Consiliului U.A.S.C.K.

Meteorologul Ion Bordei 
Ecaterina ne precizează că 
vremea se menține relativ 
răcoroasă cu cerul variabil, 
mai mult noros in sudul și 
vestul țării. în Oltenia, Ba
nat și sudul Crișanei este 
posibil să plouă slab. Vintul 
va sufla moderat, in sectorul 
estic. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse intre 0 și 20 
de grade iar minimele între 
—2 și -}-3 grade în Moldova, 
Dobiogea. Muntenia, Oltenia 
și ihlre 3 și 8 grade in cele
lalte regiuni.

La București vremea va fi 
răcoroasă, cu cerul schimbă
tor și vint moderat din sec
torul estic (între 5 și 7 
m/secundă). Temperatura 
maximă va urca pină la 12 și 
14 grade, iar minima va co
bori între 2 și 4 grade.

IN AER
LIBER !

(Urmate din I)

cerea organismului prin o- 
dihnă inactivă

— aproape 15 la sută — 
lecturi (fie cu scop informa
tiv, fie de instruire sau de 
cultură generală)

— și numai... și numai 8 
la stila ■ — procent dedicat 
ieșirilor in aer liber, așadar 
plimbărilor (dar nu după... 
cumpărături). sportului de 
orice fel (nu în... tribună), 
excursiilor (chiar în împre
jurimile apropiate ale ora
șului) — cu alte cuvinte 
unor activități vitale pentru 
păstrarea sănătății noastre 
fizice și psihice.

Dacă ne-am deprins să ne 
chibzuim bugetul (imediat 
ce-ani început să cî.știgăm. 
datorită muncii, proprii 
noștri bani), nu toți, și nu 
întotdeauna, ne-am obișnuit 
să dispunem, cu maximum 
de eficacitate, și de... buge
tul nostru de timp. După 
cum arată, limpede^ cerce1 
lăcile citate, un anumit tip 
de comoditate te împiedică 
să ieși, zilnic (dincolo de o- 
bligațiile profesionale și gos
podărești),' din cei patru 
pereți’4. De ce socotesc bv.cu- 
reștenii, și alți orășeni ca 
ei, că-i înțelept faptul să 
petreacă în casă mai mult de 

la sută din timpul lor 
liber ? (se știe cum : t.v., o 
cafeluță, o carte, croșetat sau 
împletit, o lacla — bune și 
apeslea, însă nu impiedi- 
cîndu-te să tragi zilnic in 
piept o porție de aer proas
păt. curățindu-ți plăminii și 
creierul de solicitările de 
peste zi).

într-o investigație perso
nală. cerîndu-le unor țineri 
adulți răspunsuri care să de
finească noțiunea — atit de 
des folosită in contempora
neitate — de timp liber, mai 
bine de jumătate au rapor- 
lat-o la propria profesie (con
tinuau. așadar, și in zona 
timpului liber, intr-un fel 
sau altul, preocupările din 
primul ..8“ al zilei) ; iar 
restul tinerilor adulți au ra
portat timpul liber la obliga
țiile domestice, familiale, ci- 
\ice. spirituale... Poate de 
aceea consider că, totuși, se 
cuvine să vorbim despre 
punctele de confluență ale 
celor trei de ,,8“, referin- 
du-ne in permanență la ra
porturile necontenite dintre 
ansamblul obligațiilor fiecă
ruia (de toate felurile) și 
timpul liber. Așa cum există 
„științe de hotar“ — cu co
nexiuni noi, unitare — la fel 
se cuvine să considerăm (și 
in zona timpului liber) că 
omul nu funcționează pe 
,,compartimente4’, pe „canale” 
(ca televizorul) : gata, ai ră
sucit butonul, preocupările 
de dimineață se întrerup to
tal, acum ești... în timpul 
liber. Tocmai de aceea, pen
tru ca trecerea să se efec
tueze lent, firesc, ieșirea in 
aer liber este deosebit de 
indicată. Cine nu vrea să-și 
prelungească. demn, exis
tența in timp ? Cine nu vrea 
să se dezvolte perfect pe 
toate planurile ? Fiecare... 
Atunci, invitația „Poftiți în 
aer liber”, răsunind cit mai 
des. nu-i un tic profesional, 
ci o necesitate imperioasă a 
noastră, a tuturor.



Lucrările Conferinței»

pentru securitate
și cooperare în Europa

în etapa actuală a lucrărilor celei de-a doua faze a Coutfe- 
rinței pentru securitate și cooperare in Europa, „pitii ■(«■fii 
țărilor participante din subcomisia pentru cooperare ia problt 
mele mediului înconjurător au ajuns la un acord preliminar a- 
supra elementelor ce urmează să fie incluse in documentele fi
nale privind principalele domenii de cooperare in problemele 
menționate.

Astfel, pentru combaterea po
luării atmosferei au fost reți
nute, printre altele, ca domenii 
de cooperare posibile, desulfu- 
rarea combustibililor și proce
deele de reținere sau distrugere 
a unor poluanțj nocivi, cum 
sint metalele grele și oxizii de 
azot, precum și anumite parti
cule și aerosoli.

în ceea ce privește protecția 
apelor, se are in vedere colabo
rarea in acțiunile de prevenire 
și combatere a poluării apelor

Orientul

DAMASC 1 (Agerpres). — Un 
comunicat militar dat publicită
ții la Damasc informează că, 
luni, au continuat.ciocnirile din
tre forțele israeliene și siriene 
de pe înălțimile Golan. Artile
ria siriană, se spune în comuni
cat, a deschis focul pentru a 
împiedica încercările forțelor 
israeliene de a-și 
zițiile avansate 
Golan.

consolida po- 
din regiunea

(Agerpres),TEL AVIV 1
Forțele siriene au deschis, luni, 
foc de artilerie și de arme an
titanc împotriva pozițiilor israe- 
liene de pe înălțimile Golan, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
militar israelian, citat de agen
ția United Press International.

BEIRUT 1 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație transmisă de a- 
genția palestiniană de informa
ții „W.A.F.A." și reluată de a- 
genția France Presse, președin
tele Comitetului ~ 
Organizației 
Palestinei, 
menționat 
care il conduce a stabilit, in ul
timul timp, „contacte intense cu 
țările arabe și, în special, cu 
țările implicate in conflictul din 
Orientul Apropiat, în interesul 
rezistenței palestiniene și in 
conformitate cu obiectivele tac
tice și strategice fixate prin re
zoluțiile conferinței arabe la ni
vel inalt de la Alger". Scopul 
acestor consultări — a relevat 
Yasser Arafat — il constituie 
„menținerea solidarității arabe 
și stabilirea unei poziții comu
ne siriano-egipteano-palestinie- 
ne“.

„In cursul contactelor noastre 
cu țările arabe — a adăugat 
Yasser Arafat — am constatat 
o identitate de vederi asupra 
problemelor esențiale". Totoda
tă, liderul O.E.P. a arătat că 
rezistența palestiniană nu a a- 
doptat încă o hotărire în legă
tură cu participarea ei la faza 
următoare a conferinței de pace 
de la Geneva asupra Orientului 
Apropiat.

Exeoutiv al 
pentru Eliberarea 

Yasser Arafat, a 
că organismul pe

CAIRO 1 (Agerpres).
tr-o declarație referitoare la re
centa sesiune de la Tunis a 
Consiliului Ligii Arabe, secre
tarul general al acestei organi
zații, Mahmud Riad, a arătat că 
trei state membre — Sudanul, 
Tunisia și Algeria — și-au de
pus candidatura pentru a găz
dui sediul Băncii arabe pentru 
dezvoltarea socială și economică 
în Africa — relevă agenția 
M.E.N. El a menționat că o de
cizie în acest sens va fi adop
tată în cursul următoarelor reu
niuni ale Consiliului Ligii A- 
rabe.
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• ION MORARU, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România in Brazilia, a făcut, Ia 
1 aprilie, o vizită de prezentare 
la noul vicepreședinte al țării, 
Adalberto Pereira dos Santos.

In cadrul convorbirii care a 
avut Ioc cu acest prilej, vicepre
ședintele Adalberto Pereira dos 
Santos și-a exprimat satisfacția 
față de evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre cele două popoare 
și convingerea că raporturile 
dintre Brazilia și România vor 
cunoaște și în viitor o continuă 
dezvoltare.

Expoziția internațională 
de turism și vacanțe
• TRADIȚIONALA expoziție 

internațională de turism și va
canțe, organizată in fiecare pri
măvară in localitatea turistică 
austriacă Innsbruck, a benefi
ciat, și în acest an, de o largă 
participare a firmelor din Aus
tria și din diferite alte țări. 

curgătoare — ir 
care traversează 
și a lacurilor int 
menționează, de 
oportună, perfecționarea tehno
logiilor de epurare a apelor u- 
zate, precum și punerea la t 
a unor procedee tel 
dustriale mai puțin 
care să necesite 
reduse de apă.

în vederea imbu 
dițiilor mediului ambian 
nele locuite, se prec 
dezvoltarea cooperării cu 
vire la condițiile de transpor1 
locuințe, locurile de muncă, dez
voltarea și planificarea urbană, 
alimentarea cu apă și canaliza
rea, precum și in domeniul 
combaterii zgomotului și al re
zolvării problemelor privind co
lectarea, tratarea și reutilizarea 
deșeurilor și reziduurilor. 

■ în ce privește protecția 
rii, preocupările de coo. 
privesc atit conservarea resurs 
lor genetice și protecția speciilor 
rare ale faunei și florei, cit și 
modul de stabilire a rezervații- 
lor naturale și folosirea acestora 
pentru cercetări științifice, tu
rism, recreație și in alte aseme
nea scopuri.

Un alt grup de domenii de 
cooperare se referă la utilizarea 
rațională a terenurilor și la pro
tecția solurilor, incluzind, prin
tre altele, combaterea poluării 
solurilor 
eroziune 
apă, precum și valorificarea te
renurilor degradate.

Lucrările de stabilire a dome
niilor de, cooperare continuă, 
în spiritul acordului stabilit an
terior cu privire la recunoaște
rea protecției mediului înconju
rător ca una din sarcinile de 
importanță majoră pentru bună
starea popoarelor și dezvoltarea 
economică a tuturor țărilor, a 
faptului că multe din problemele 
mediului înconjurător. îndeosebi 
în Europa, nu pot fi rezolvate 
în mod eficient decit printr-o 
strînsă cooperare internațională.

și a fenomenelor de 
provocate de aer și

• PAL LOSONCZI, președin
tele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, l-a primit pe 
Nguyen Duy Trinh, vicepremier 
și ministru de eterne al R.D. 
Vietnam, aflat in vizită in Un
garia.

lâ Rochester

R. D. VIETNAM : Pe șantierul .Drumul tineretului”, aflat «■ 
construcție in provincia muntoasă Ha Giang.

Declarațiile ministrului 
de externe al Greciei
• MINISTRUL DE EXTERNE 

AL GRECIEI, Spyridon Tete- 
nes, a declarat, in cadrul unei 
conferințe de presă, că politica 
țării sale tinde să găsească o 
soluție pașnică a problemei ci
priote, care să garanteze inde
pendența, suveranitatea și ca
racterul unitar al Ciprului, in 
conformitate cu declarația se
cretarului general al O.N.U„ fă
cută in 1968. la începutul con
vorbirilor dintre cele două co
munități cipriote și care a fost 
acceptată de părțile interesate, 
transmite agenția A.N.A. în a- 
cest scop, a spus Tetenes. gu
vernul grec „va continua să 
sprijine procedura convorbirilor 
dintre cele două comunități și 
nu va precupeți nici un efort 
pentru ca aceste tratative să-și 
atingă scopul, ca singur mijloc 
care poate asigura o viață cal
mă și liniștită in insulă".

a

Lupte grele in Cambodgia la re-
a țăra-

agricoli
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au avut loc o se-
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pentru 
dreptau 
de stat 
emoție 
alături de a 
dat viața : 
triei r.oastr
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Reformă administrativă 
ih Marea Britanie
• UNELE DINTRE CELE 

MAI VECHI și cunoscute comi
tate din Marea Britanie. ale că
ror ..granițe" au rămas nes
chimbate timp de aproape un 
mileniu. au dispărut de pe har
ta administrativă a țării, ca ur
mare a mirării in vigoare, de 
la 1 aprilie, a legii privind ad
ministrația locală, adoptată in 
1972. Printre ele figurează Rut
land. Cumberland și Westmo
reland.

Condamnări in Chile
• CONSILIUL JURIDIC DE 

RĂZBOI, întrunit in localitatea 
chiliana Osorno — relatează a- 
genția Inter Press Service — a 
dezbătut procesul intentat îm
potriva mai multor membri ai 
Partidului Socialist dizolvat de 
autoritățile militare in urma lo

PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT

Vietxu 
deăe$aua Frt>n Unit Na 

al Ca—rboc_^.. (F.V.Ș.C.) și 
a G-.'mulu: Regal de Uniu
ne Natiosalâ al Cambodzie: 
(CJLU.N.CJ. condusă de Khieu 

o. membru al Biroului 
al CC al F.UJLCL, vice- 

istru al apărării 
Jf.CL, coman- 

• MlH \I DA LEA. președin
te Cmrilînlm Central al 

IG-SJL rare se afU la Cairo, 
a fast prunii. Ioni, de dr. Mo- 
kiaied Hafez Ghanem. prim- 
seeretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe. în cursul între
vederii. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
s a evidential cu satisfacție evo- 
latia waerea. ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
rotnăno-egiptene. după vizita in 
Egipt a președintelui Nicolae 
Ceausescu, perspectivele largi 
deschise de aceasta conlucrării 
intre cele două țări. S-a expri
mat convingerea că legăturile 
intre P.C.R. și U.S.A., intre sin
dicatele din România și cele din 
Egipt se vor amplifica, la rin- 
dul lor. in interesul oamenilor 
muncii din cele două țări. La 
întrevedere a participat Petru 
Burlaeu. ambasadorul României 
la Cairo.

viturii de stat de la 11 septem
brie 1973.

Potrivit agenției T.A.S.S., doi 
dintre cei judecați — Juan Bas- 
say și Renato Ivernicci, foști 
conducători ai organizației lo
cale a Partidului Socialist, — 
au fost condamnați la moarte.

Inundații în Algeria
• ÎN URMA UNOR PUTER

NICE PLOI, torențiale, care au 
căzut patru zile consecutiv, în
tinse suprafețe agricole din nor
dul Algeriei au fost inundate, 
mai multe localități rurale și 
urbane izolate, iar circulația fe
roviară și rutieră de-a lungul 
litoralului mediteranean a fost 
serios perturbată. în zona Ka- 
byliei, trenul ce leagă Annaba 
de Alger a deraiat. Potrivit zia
rului „El Moudjahid", intempe
riile au cauzat, in aceeași zonă, 
moartea a II persoane, rănirea 
și dispariția altora.

din Reggio Emilia.

Isa tare nu s-a închis...
9 O simplă plăcuță de aluminiu ar fi salvat 

346 vieți omenești • Ancheta descifrează 
enigmele catastrofei avionului „DC 10"
O tinără britanică a acționat în justiție fai

moasa con-oan e americană „Mc Donnel Dou- 
g'as'. Doamna Edith Mary Hope cere despăgu- 
b ' în valoare de 125 000 000 dolari. Soțul ei — 
Francisc uope. corespondentul la Paris al săptâ- 
m'nalului londonez „Observer" — se afla printre 
pasagerii avionului „DC 10" prăbușit în pădurea 
de la Ermenonville, în apropierea capitalei fran
ceze. Dacă demersul întreprins la tribunalul din 
Los Angeles va dobîndi cîștig de cauză, cele 
125 000 000 dolari vor fi împărțite între familiile 
victimelor celei mai mari catastrofe din istoria 
aviației.

U
n avion turc „DC 
10“ s-a prăbușit in 
condiții misterioa
se. 346 pasageri se 
aflau la bordul său.
200 călători se ur

caseră in ultimul moment la 
Paris. Nu intenționaseră să zboa
re cu „Turkish Airlines" dar 
suspendarea unor curse i-a adus 
in nava ce avea să se prăbu
șească printre arborii de la Er- 
menonville. Nici un supraviețui
tor, nici o comunicare a echipa
jului care să îngăduie descifra
rea tainelor dramei. S-a emis 
ipoteza unui atentat dar nu s-a 
putut ignora nici posibilitatea 
unor cauze de ordin tehnic. Pă
rerea că prăbușirea avionului 
turc (de fabricație americană) 
este rezultatul unor defecte de 
construcție a ciștigat teren du
pă ce ușa navei a putut fi des
coperită la o distanță de... 14 km 
față de locul catastrofei. Ușa 
n-avea nici o urmă care să in
dice o explozie.

Atunci ? Ancheta, desfășurată 
in paralel de mai multe orga
nisme, a redeschis un dosar ce 
părea uitat. în iunie 1972, un 
avion de același tip și-a pierdut 
în zbor, la 4 000 m altitudine, 
ușa calei. Incidentul de la De
troit nu a avut un epilog tra
gic deoarece pilotul a izbutit in 
extremis să realizeze o ateriza
re forțată.

Revista pariziană L’EXPRESS 
relatează că îndată după
această întimplare, care ar 
fi putut să coste nume
roase vieți omenești, con
structorul („Mc Donnel Douglas
Corporation") s-a mulțumit să 
expedieze o simplă „notă de 
serviciu" către companiile" care 
utilizează avioanele „DC 10“ ce- 
rindu-le să întărească sistemul 
de închidere a calei. în februa
rie, experți de la „Federal A- 
viation Administration" au sem
nalat constructorilor avionului 
„DC 10“ necesitatea de a se a- 
dopta măsuri de securitate îm
potriva unei depresurizări bru
tale a aparatului. La 25 februa
rie, deci cu numai șase zile 
înainte de catastrofă, firma pre
tinde că nu este in măsură să 

aplice măsurile preconizate. De 
altfel, după informații publicate 
de ziare americane și britanice, 
avertismentul din februarie nu 
a fost primul adresat compa
niei producătoare. Cu multe luni 
în urmă i s-a atras atenția să 
opereze o serie de schimbări la 
aparatele „DC 10". în special, 
sistemul de închidere a ușii 
compartimentului de bagaje ins
pira temeri. Dar modificările 
necesare (puțin costisitoare în 
raport cu prețul unei nave ae
riene) n-au fost făcute decit în...

130 aparate „D.C.-10", continuă să parcurgă lumea...

scripte. Avionul cumpărat de 
„Turkish Airlines" — cu toate 
că era nou — nu avea remedia
te defecțiunile. Reprezentanții 
companiei „Mc Donnel Douglas" 
au mărturisit, în cadrul anche
tei, că la avionul achiziționat 
de „Turkish Airlines", „nu au 
fost remediate defectele încuie
torii ușii, cu toate că în eviden
țele companiei figurează că ele 
au fost remediate". Ancheta în
treprinsă de o subcomisie a 
Congresului S.U.A. a stabi
lit că firma „Douglas" a pri
mit 100 de plingeri în pri
vința modului în care se închi
de ușa compartimentului pentru 
bagaje. Audierile au relevat că

IRLANDA DE NORD
Simbătă și 

landa de Nord 
rie de incidente singeroase care 
s-au soldat cu șase morți, nu
meroși răniți și însemnate pa
gube materiale.

Ca urmare, in cursul zilei de 
luni, in capitala Angliei au avut 
loc o serie de consultări orga
nizate de primul ministru, Ha
rold Wilson, cu diverși mem
bri ai guvernului și cu secreta
rul de stat pentru Irlanda de 
Nord., Merlyn Rees. în aceeași 
zi. primul ministru Wilson s-a 
intîlnit cu Brian Faulkner, șeful 
Consiliului executiv nord-irlan- 
dez, cu care a discutat situația 
din provincie. Acesta s-a pro
nunțat pentru adoptarea unor 
măsuri de securitate mai severe 
pentru a pune capăt noilor acte 
de violență.

în același timp, Stanley Orne, 
ministru de stat la Secretariatul 
de stat pentru Irlanda de Nord, 
și-a continuat turneul de inspec
ție în provincie. Răspunzînd în
trebărilor ziariștilor, el a expri
mat hotărîrea guvernului brita
nic de a soluționa conflictul ps 
cale politică.

un simplu dispozitiv (o plăcuță 
de aluminiu) ar fi fost suficient 
pentru a elimina defectul ! O 
mică plăcuță...

Explicația dramei care s-a 
consumat lingă Paris este acum 
clară, deși comisia de anchetă 
nu și-a publicat oficial rapor
tul definitiv : ușa calei ne- 
fiind ermetic zăvorită s-a 
deschis în timp ce avio
nul zbura la mare înălțime. 
Curenții au zmuls ușa, ceea ce 
a avut drept rezultat depresuri
zarea imediată a avionului. De
presurizarea a provocat prăbu
șirea podelei cabinei pasageri
lor și deteriorarea ireparabilă 
a cablurilor de comandă. Catas
trofa nu a mai putut fi evitată...

130 aparate „DC 10“ continuă 
să parcurgă lumea — semnalea
ză L’EXPRESS. Accidentul de 
la Ermenonville nu ridică doar 
probleme de ordin financiar. 
Nu-i vorba numai de despăgu
birile ce vor trebui plătite, ci 
de siguranța zborurilor aeriene. 
Săptămînalul parizian este de 
părere că oricare ar fi conse
cințele financiare, aparatelor 
„DC 10“ trebuie să li se inter
zică utilizarea pînă în momen
tul în care se va obține certitu
dinea că nu există nici un risc 
anormal pentru pasageri. Cu 
cîteva luni înainte ca avioanele 
„DC 10“ să primească aprobarea 
de a efectua zboruri comercia

r

le, serviciile aeronautice olan
deze au întrebat — oarecum ne
așteptat — pe constructori : „Ce 
se va întîmpla dacă o bombă 
va exploda in cala bagajelor ?“. 
Firma americană a asigurat pe 
olandezi că podeaua cabinei va 
rezista la o brutală depresuri
zare și că cablurile aflate pe a- 
ceastă podea nu vor fi defec
tate. Depresurizarea avionului 
turc a avut un efect similar cu 
cel al unei explozii. Iar „DC 10“ 
n-a rezistat...

Experții par clarificați. Iși va 
spune cuvintul și justiția. Dar 
afacerea se poate considera în
cheiată ?

M. RAMURA

MARȚI. 2 APRILIE 1974
PORȚILE ALBASTRE ALE O- 

RAȘULUI: Central (orele 9,15;
11,30; 13.45; 16; 18.15; 20.30); Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15).

UN COMISAR ACUZĂ: Sala Pa
latului (orele 17,15; 20.15); Patria 
(orele 9; 12; 15; 18; 21); Gloria 
(orele 8.45; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15;
20,30) ; București (orele 8.30; ii;
13.15; 16; 18,30; 21)

LE MANS : Gri vița (orele 9:
11.15; 13,30; 16 ; 18,15; 20.30); Mo-
dern (orele 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,30).

TARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIUNEA: Victoria (orele 9: 
11.15; 13.30; 16: 18,15; 20,30); Casa 
Filmului (orele 15; 17; 20).

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE î 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

CIDUL: Scala (orele 9; 12.45;
16.30; 20,15); Melodia (orele 8: 
12.30; 16; 19.30); Excelsior (orele 
9; 12.30; 16; 19,30).

PĂCALĂ : Capitol (orele 9,30; 
12,30; 17; 20); Aurora (orele 

9; 11.30; 14; 16,45; 19,45); Buzești 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30).

RIO LOBO: Luceafărul (orele
8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21); Fes
tival (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21); Favorit (orele 9; 11.15; 13,30; 
15.45; 18,15; 21.45).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Uni
rea (orele 15.45; 18: 20,15); Moși
lor (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30).

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIAȚA MEA: Flamura (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Drumul Sării (orele 16; 18; 
20)

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Doina (orele 12.45; 15; 17,30; 19.45); 
Lira (orele 15,30; 18; 20.15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9,45; 11.15).

PROPRIETARII: Munca (orele
16; 18; 20).

MOARA CU NOROC: Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20.15).

CÎNTECUL NORVEGIEI; Bucegl 
(orele 16: 19.15).

NU TRIȘA, DRAGA: Crîngași 
(orele 16; 18.15).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Dacia (orele 9: 11.15;
13,30; 16; 18.15; 20.30).

PRINȚUL BOB: Popular (orele 
15.30; 18; 20,15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI .NEPTUN": Ciulești (orele 
15.30; 18; 20.15): Flacăra orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Arta 
(orele 15.30; 18; 20.15)

MARELE VALS: Ferentari (o- 
rele 16: 19.15).

DINCOLO DE NISIPURI: V:tan 
(orele 15.30: 18; 20.15).

TORA. TORA. TORA: Cotrocenl; 
(orele 16: 19).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20.15): 
Progresul (orele 15.30: 18: 20.15).

INSULA MISTERIOASA: Flo-
reasca (orele 15.30; 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI: Pacea (orele II: 15.30: 19).

FLUTURII SÎNT LIBERI: Raho
va (orele 15.30; 18: 29.15).

BUNA SEARA DOAMNĂ CAMP
BELL: înfrățirea (orele 15,30: 18: 
20.15).

SCRISOARE NEEXPEDIATA 
(ora 14,30); TONG. CALUL LUI 
BUDA (ora 16.30); CĂLĂTORIILE 

LUT SULLIVAN (ora 18.45): NE
VASTA MEA VRĂJITOAREA 
(ora 29.45), rulează la Cinemateca

PROGRAMUL III
9.09 — Știri; 9,05 — Incognito — 

program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei: CÎNTECUL 
CARPAȚILOR de George Grigo- 
riu; 19.99 — Femina club; 11,00 — 
Profil pe portativ: Petre Ștefănes- 

Gzangă: 11.30 — Pentru prie
tenii magnetofonului — muzică co
rală; 12.00 — Știri: 12.05 — Invi
tație in fonotecă: 12,55 — Melodia 
zilei; 13,00 — închiderea emisiunii: 
17.00 — Știrile după-amiezii; 17.05 
— Alo. Radio I _ muzică ușoară la 
cerere; 18.09 — Șapte zile, șapte 
arte. Teatru; 18.10 _ Săptămina 

culturii ungare; 18,55 — Melodia zi
lei; 19,00 — în direct... de la Li
brăria Editurii „Junimea" din 
Iași; 19.30 — Știri: 19.35 — Casa 
de discuri ..Amiga"; 20.00 — Bio
grafia unei capodopere. Creația 
lui Bedrich Smetana (150 de ani 
de la naștere); 21.00 — Concert de 
muzică populară; 22,00 — Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport: 22,30 — Melodia zilei; 22,35
— Vedete ale muzicii ușoare; 23,15
— Poetica: Darie Novăceanu; 23.20
— Jazz-ul pentru toți; 23.55—24.00
— Ultimele știri.

Biv
PROGRAMUL 1
Teleșcoală: 9,00 — Matematică, 

(consultații pentru elevii' clasei a

VIII-a) Ecuația de gradul II (I). 
Prezintă prof. Liviu Pîrșan; 9.15 
— Botanică (clasa a V-a): Floarea- 
soarelui; 9.25 — Fizică (anul III). 
Fascicule de ioni. Plasma; 9.45 — 
Geografie (clasa a V-a): Fenome
ne carstice. (Televiziune școlară 
integrată; 10.00 — Curs de limbă 
germană; 10.30 — Curs de limbă 
franceză; 11,00 — Biblioteca pen
tru toți: Alexandru Macedonski ; 
11,45 — Pagini din „Albumul du
minical"; 17.30 — Telex: 17,35 — 
Curs de limbă rusă; 18.05 — Curs 
de limbă engleză; 18.35 — Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură; 19.30 — Telejurnal: 20,00 — 
Revista economică TV; 20,35 —
Seară de teatru. Ciclul „Oameni 
de seamă ai zilelor noastre". ..Per
sonalitate pentru concurs" de Cor- 
neliu Marcu. Lucrare distinsă cu 
premiul I la Concursul de sce
narii Radio-TV. ediția 1973. în dis
tribuție; Cornel Coman. Costel 
Constantin, Petre Gheorghiu. Olga 

Bucătaru, Draga Olteanu, Jana 
Gorea. Nicolae Grigore Bălănes- 
cu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Mihai 
Mereuță. Matei Alexandru. Con
stantin Diplan. Regia artistică’ Le- 
tiția Popa; 21.40 — Surprize pe 
micul ecran; 22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 — Film serial: ,.Oameni is

cusiți". Producție a studiourilor de 
televiziune din Ljubljana. Episoa
dele 1 și 2: ..Milionul" și ..Omul 
cu trandafiri"; 20.45 — Telex; 20.50 
— Publicitate; 20.55 — Reportaj 
TV: „Meridiane ale inteligenței", 
21.15 — ..I-auzi valea cum răsu
nă"; 21,35 — Cărți și idei. Discu
ție asupra lucrării ..Introducere în 
psihologia medicală" de conf. dr. 
Gheorghe Ionescu; 21.55 _ Balada 
tăierii copacului. O comedie sati
rică realizată de televiziunea po
loneză. Regia: Feridun Eroi.

Wfea/re
Opera Română: POVESTIRILE

LUI HOFFMAN — ora 19; Teatrul 

de Operetă: OKLAHOMA — ora 
19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare): SIMFONIA PATETICA — 
ora 19,30; Teatrul Național Craio
va (la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" — Schitu Măgureanu): 
APUS DE SOARE — ora 19.30 : 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio): A 12-A NOAPTE — 
ora 20: Teatrul C I. Nottara" 
(Sala Magheru); ADIO CHARLIE
— ora 19,30; (Sala Studio): HAM
LET — ora 19; Teatrul Mic: DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30: Teatrul Giu- 
lești: OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Vasilescu": REFLECTORUL 
REVISTEI — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Victoria): 
GROAPA _ ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă" (la Sala Studio a 
Teatrului Național): PINOCCHIO
— ora 16; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria): ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘA — ora 15; NOCTURN — ora 
21,30; (Sala Academia): PUNGU
ȚA CU DOI BANI — ora 17; An
samblul „Rapsodia Română": ME
LEAGURI FERMECATE — ora 
19,30; Circul Globus: ÎNTÎLNIRE 
LA CIRC _ ora 19.30.
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• LA SEDIUL UNESCO 
din Paris a avut lor Ada- 
narea generală a Federației 
mondiale de studiere a vii- 
toralui. constituită pe baza 
.-Declarației de la Buroroti" 
și aprobata in cadrul celei 
de-a treia conferințe mon
diale. Ca președinte aj fede
rației a fost ales profesoral 
Johann Gallons, din Norve
gia. Printre membrii Caari- 
liului științific al federației 
au fost aleși acad. Miron 
Constantin eseu. Mircea Ma- 
lița. membru corespondent 
al Academiei Republicii So
cialiste România, prof. dr. 
Pavel Apostol, conf. dr. Mi
hai Botez, secretarul Comi
tetului national român de 
studiere a viitorului. Ca 
vicepreședinte executiv al 
federației a fost reales Pa
vel ApostoL

A fost confirmată propu
nerea de înființare, la Bucu
rești, a Centrului internațio
nal de cercetări in metodo
logia studierii viitorului.
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