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început la San Jose, cu prilejul istoricei vizite
a președintelui Nicolae Ceaușescu

DIALOGUL LA NIVEL ÎNALT
ROMAN O-COSTARIC AN 
CONTINUĂ LA BUCUREȘTI
Președintele Republicii Costa Rica, Jose Figueres
Ferrer, a sosit ieri in capitala patriei noastre
CALDE MANIFESTĂRI

DE STIMĂ ȘI PRIETENIE
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, luni a sosit 
in țara noastră. într-o vizită 
oficială de prietenie, președin
tele Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres Ferrer. Această vizită 
se inscrie in cadrul bunelor re
lații de prietenie și colaborare 
statornicite intre Republica So
cialistă România și Costa Rioa, 
relații care cunosc un curs as
cendent pe baza respectării 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avanta
jului reciproc.

In istoria legăturilor dintre 
cele două state un moment de 
însemnătate primordială l-a 
constituit vizita efectuată în 
Costa Rica de președintele 
Nicolae Ceaușescu, în septem
brie 1973. Dialogul la nivel inalt 
româno-costarican, desfășurat 
la San Jose, a constituit, prin 
rezultatele sale rodnice, o con
tribuție de seamă la întărirea 
raporturilor bilaterale. Tratatul 
de prietenie și cooperare între 
Republica Socialistă România 
și Republica Costa Rica — do
cument de o deosebită semni
ficație internațională — și 
celelalte acorduri comune, 
semnate în timpul vizitei șe
fului statului român, au deschis 
noi perspective legăturilor bila
terale. pe o perioadă mai înde
lungată, în diferite domenii de 
activitate.

Noul dialog la nivel înalt ro- 
măno-costarican este menit să 
dea un nou impuls colaborării 
dintre cele două țări, în intere
sul reciproc, să contribuie la 
cauza înțelegerii internaționale.

Sub aceste auspicii a avut 
loc luni ceremonia sosirii la 
București a președintelui Jose 
Figueres Ferrer.

Pe aeroportul Otopeni, au 
fost arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Costa Rica, 
ale căror falduri încadrează 
portretele celor doi șefi de 
stat. Pe mari pancarte sint 
înscrise urările în limbile spa
niolă și română : ..Bun sosit in 
Republica Socialistă România 
Excelenței Sale. domnul Jose 
Figueres Ferrer, președintele 
Republicii Costa Rica“, „Trăias
că prietenia dintre poporul ro
mân și poporul costarican".

La ora 15,40 aeronava cu care 
a călătorit președintele Repu
blicii Costa Rica. aterizează.

In intimpinarea distinsului 
oaspete au venit președintele

Republicii Social.Romanșa 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
impreună cu lovarâsi. Em. 
Bodnaraș. Ștefar. Vonec. n- 
eepreședinți ai CcBSiuiu: oe 
Stat. Manea Mtsescn. pnn- 
ministru al guvernului. George 
Macovescu. ministrul afacer.loc 
externe. Erau de față al:. 
membri ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centra
le. generaȘ.. ziariști. Era pre
zent. de asemenea. Constantin 
Stănescu. ambasadorul Româ
niei la San Jose.

La coborirea din avion, pre
ședintele Figueres este salutat 
cu cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei do: șef 
de stat iși string miinile, se 
îmbrățișează cu căldură.

Președintele Jose Figueres 
Ferrer prezintă șefului statului 
român persoanele oficiale care 
îl insoțesc : dr. Manuel Aguilar 
Bonilla, prim-vicepreședinre el 
Republicii, dr. Jose Luis Orlich 
Bolmarcich. ministrul sănătăți, 
publice. Oscar Arias Sanchez, 
ministrul planificării, Franklin. 
Aguilar, ambasador.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă șefului statului costa- 
rican oficialitățile române ve
nite în intimpinare.

Pionieri oferă buchete de 
flori.

Garda militară prezintă ono
rul. Sint intonate apoi imnurile 
de stat ale Republicii Costa 
Rica și Republicii Socialiste 
România. în semn de salut 
sint trase 21 de salve de arti
lerie.

Cei doi președinți trec in re
vistă garda de onoare.

Sint apoi prezentați șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și celelalie 
persoane oficiale române venite 
la aeroport.

Cei doi președinți primesc 
apoi defilarea gărzii de onoare.

Numeroșii bucureșteni. aflați 
pe aeroport aplaudă cu căldură 
pe cei doi șefi de stat, aclamă 
pentru prietenia dintre cele 
două popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer iau loc intr-o mașină 
escortată de motocicliști. în- 
dreptîndu-se spre reședința re
zervată oaspetelui.

De la aeroport pină în Capi
tală. ca și pe bulevardele bucu- 
reștene, un mare număr de ce
tățeni salută cu entuziasm și 
căldură pe cei doi președinți, 
care răspund cu cordialitate 
manifestărilor de stimă și prie
tenie ale populației.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
J »

a primit pe președintele Parlamentului 
Republicii Populare Bangladesh

Nicoiae Ceaușescu. poporului 
român. un salut călduros din 
partea primului ministru a! Re- 
pubCxt. Populare Bangladesh. 
Majibur Rahman. Împreună cu 
doc.nta ea relațiile de prietenie 
intre cele două țări și popoare 
să se extindă in continuare.

Xirixisi președintele
Nicniae Ceaușescu a rugat să 

. *ă primului ministru 
M-jâxzr Rahman un cordial 
salut., .ar poporului prieten din 
Repubuca Populară Bangladesh 
cele ma. tarae urări de prospe
ritate. de succes in dezvoltarea

economică și socială indepen
dentă a țării sale.

In cursul convorbirii, care a 
avut loc apoi, s-a subliniat im
portanța rezolvării problemelor 
iitzgioase intre state pe eale 
pașnică. prin acorduri și tratate, 
astfel ca fiecare popor să-și 
poată concentra eforturile in 
direcția Înaintării pe calea pro- 
gresuiui economic și social.

întrevederea s-a desfășurat 
mtr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

în intimpinarea zilei de 1 Mai

OJELAtll CĂLÂTENI

rangar Ctataa a teaX

Noi realizări 
înscrise în cronica 
întrecerii socialiste 

ȘI-AU REALIZAT ANGAJAMENTUL ANUAL
it 
ev

•tai. Despre acest 
tavarâșul Con- 

5 Adusa. secretarul 
eaaxttatalai de partid de ta 
•talărie. a liaut sâ ne dc-

— Saceesul obtinut repre- 
riata rcnliatal muncii între

EXTRAG CĂRBUNE ÎN CONTUL

LUNII SEPTEMBRIE

DINEU OFICIAL
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ofer.:, 
luni, in saloanele Palatului 
Republicii, un dineu oficial in 
onoarea președintelui Repu
blicii Costa Rica. Jose Figue
res Ferrer.

La dineu au participat to
varășii Emil Bodnaraș. Ma
xim Berghianu, Gr.eo:t.:e 
Cioară. Florian Dănălache. 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil. Gheor- 
ghe Pană, Dumitru Popescu.

Leoote Râutu. G.neocgîne Scoi
ca. Ștefan Vi-.tec. Conszaatin 
Bâbăiâu. Corset Burtică M.- 
roo Consxaet.nescu. Mihai Da
les. Miha: Gere. Ion locuri. 
Vasile Patil.ne'. Ion Pătazu 
Stefan Andres. Gheorgăe O- 
pre*. vjcepnm-mmrstru al 
guvernului. Ge-ize Macoxes- 
cu. ministrul afacerilor ex
terne. aiti membri ai guver
nului. conducători de inst.t_- 
ții centrale personaLtări ale 
vieții științifice șt culturale.

Au luat parte dr. Manuel 
Aguilar Bor.-.la. prim-vxe- 
președmte al Republici, dr.

-'-e L_.s Orlich Bolmarcich, 
■■astrul sănătății publice. Os
car Anas Sanchez, ministrul 
pear-ficâni. Franklin Aguilar, 
agabasador. și celelalte per- 
s-uane oficiale care îl înso
țesc pe președintele Republi
cii Costa Rica in vizita pe ca
re o face in țara noastră.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

1* timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
: -f ală, prietenească, pre
set r.teie Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Figueres 
Ferrer au rostit toasturi.

La a—«tai as Miaaril *■ baiiaal earbanifer al Ba-
■aaadai n an lnad așmiata aagașamenie economice menite 
•a nanaeaxa weaefa eseaiarate pe care le sărbătorește țara. 
Vaa ta șmjai tin de 1 Mai. armare a inițiativelor de 
•nașa, m.ar '■ de la Baia Novă, de pilda, aplicind metoda de 
•atrarw ea ntaiara mărit pe soaie frânturile de zăcămint 
exineat- aa iparâ capacitatea aaaală de producție a minei cu 
1LPM same eărtaae energetic, in plus, pe baza avansului de 
tăap iare^Mrat ea si pe taama creșterii productivității muncii 
«a abanje. Isaraăeal colectiv ai acestei mine va livra in plus 
păab ia sfirșrtal actaaMui cincinal. IZbbM tone cărbune ener-

I. D.

gului colectiv al secției, al tu
turor oțelarilnr. în cadrul în
trecerii noastre se află in 
frunte schimbul B condus de 
tinărul inginer Alexandru 
Ivănescu. Tinerii de aici, sub 
indruniarea directă a prim- 
topitorului Alexandru Dear, 
și el tinăr. s-au intrecut pe 
ei înșiși. Laude se cuvin, de 
asemenea, tinerilor din for
mația prim-topitoruiui Vasile 
Ciobanu și întregii echipe tiv 
tineret conduse de turnăto
rul Ion Poenaru.

Tot ieri, pe platforma 
Combinatului siderurgic din 
Galati am consemnat și alte 
succese. De la începutul a- 
nului și pină in prezeni, aici 
s-au realizat peste plan 
11591 tone fontă (ceea ce 
inseamnă eeva mai mult de
ck jumătate din angajamen
tul anual al furnaliștilor). 
8 165 tone cocs, 15 000 tone 
laminate.

I. CHIRIC

La încheierea Festivalului național al artei studențești

PARTIDULUI, VIBRANT OMAGIU

în încheierea celei de-a IX-a 
ediții a Festivalului național al 
artei studențești a avut loc, 
luni seara, la Opera Română, 
un spectacol de gală dedicat 
celor două mari evenimente ale . 
anului 1974 — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al partidu
lui.

Actuala ediție a Festivalului, 
dedicată aniversării a trei de
cenii de la eliberarea patriei 
de sub dominația fascistă și 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, a con
stituit, prin întgpaga sa desfă
șurare, o puternică manifestare 
a simțămintelor tineretului uni

versitar de adine patriotism și 
dăruire revoluționară pentru 
cauza partidului, o reafirmare 
vibrantă a dragostei nețărmuri
te și a atașamentului profund 
față de partid, patrie și popor.

Foto: V. RANGA

r

VIZITĂ 
PROTOCOLARĂ

Președintele Jose Figueres 
Ferrer a făcut luni seara, la 
Palatul Republicii, o vizi
tă protocolară președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

La intilnire au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Ște- 
fan Voitec, Manea Mănescu, 
Err.il Drăgănescu și George 
Macovescu. A fost de față 
C j.nstantin Stănescu, ambasa- 
cirul României la San Jose.

Oaspetele a fost însoțit de 
dr. Manuel Aguilar Bonilla, 
pr.m-vicepreședinte al Repu
blicii. dr. Jose Luis Orlich 
Bolmarcich. ministrul sănătă
ți: publice, Oscar Arias San
chez, ministrul planificării, și 
Franklin Aguilar, ambasador.

Vizita protocolară a decurs 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

„Documente de viață,
în decorul unei mari piese, toate dramele si 
bucuriile lumii. Satul este și scena acer
belor lupte politice, pentru putere și 
mărire (însă autorul notează despre sine : 
„Am girat afacerile primarului, însă tot cu 
aceiași înjosire de plecat, nevoind să mă 
înalț, ca, cînd voi căde, să nu mă zdruncin, 
fiind căzut de sus. N-am tutuit pe cel mic 
și nici pe cel mari"). îneît n-ai zice că te afli 
într-o așezare cu cîteva sute de suflete. 
Descriind minuțios, autorul privește lucrurile 
dintr-un plan mai înalt, are o viziune asu
pra lor : „pentru a se dezvolta mai bine 
originea victimei - scrie el la un moment 
dat - voi

C. STĂNESCU

k

în colecția „Documente de viață" harnica 
editură „Eminescu" a publicat’ recent o 
carte cu adevărat extraordinară: Memoriul 
meu de Toader I. Ștefan, țăran din comuna 
Ghindăoani de pe lingă Humuleștii lui Ion 
Creangă. Jurnal intim și comedie de mora
vuri, roman polițist și poem tragic, scriere 
realistă cu numeroase pagini de înaltă 
transfigurare artistică, operă de moralist 
subtil și psiholog neobișnuit de pătrunzător 
(în mod special cu aplicație la orizontul 
fantast al copilăriei și adolescenței), istorie 
de o mare bogăție epică și cu un limbaj sa
vuros, de o excepțională plasticitate, a- 
ceastă capodoperă a unui scriitor țăran 
ilustrează cum nu se poate mai 
convingător vitalitatea vechiu
lui „procedeu" de transfigurare 
(sau transcriere) a istoriei prin- 
tr-o experiență și viziune per
sonală. în chip nedeclarat de
sigur, autorul neinsistînd să-și expună 
niște principii pe care le socotește, pro
babil, firești, de la sine înțelese. El nu 
este nici mai mult însă nici mai puțin decit 
„cronicarul" satului său dar în chipul în care 
rnarii cronicari sînt ai tarii și ai neamului 
întreg. în sat sînt partide și au loc urcări și 
căderi de guverne, cu președinți iubiți sau 
urîți de popor și funcționari onești sau co- 
rupți etc., Șatul luptă pentru independență 
ca o țară : „lată, acum a sunat ceasul in- 
dependinții satului nostru. Acum ușa scăpă
rii noastre ești deschisă. Pînă cînd să mai 
răbdăm ? Toată lumea se zvîrcolește să iasă 
la libertate. Turcia, cu jertfe mari’ au cîști- 
gat constituția. Bulgarii, cu îndrăzneala lor 
au proclamat independența... Dar noi pînă 
cînd să mai așteptăm ? Acum au sunat ora, 
acum avem ușa deschisă..." Toader I, Ștefan 
scrie istoria unui om altfel necunoscut și a 
unui_sat nu mai însemnat decît oricare al
tul. Tn acest sat, Ghindăoani, încap însă ca

mai bine 

face o dialogie (genealogie) 
amănunțită de sus, pînă mă 
voi pogorî la persoana care 
au îndurat torturile". Concep
ție solidă, fără cusur.

Cine este Toader I. Ștefan ? 
învață carte în timp ce aleargă 

după oi '■ '
citește 

tot ce

ca
Pe . .
puteam închipui

pe imaș
Moromete,
duri, ,, „pe . ___ _
carte", copiază literele cu cărbune, 
pe garduri, pe lemne și iară

un alt Niculae 
hîrtii, pe seîn- 

ca 
scrie 

... _ , i „ceteam cu
oile pînă ce adormeam cu cartea în mînă".

De ce a citit ?
„Și îmi era așa de drag să cetesc că ui

tasem viața mea neliberă".
De ce a scris ?
„Vai, cînd s-ar mai putea vedea în reali

tate toate întîmplările ce se petreceau în 
vara 1886... Dar aceasta este imposibil. Ci 
toate acele evenimente stau îngropate în 
mintea me, de unde ca un izvor (izvorăște) 
apa și prin condei pe hîrtie le aștern..."’ Și 
încă: „Acestea sînt informațiile ce pot da...; 
nu istorice, ci sigure și adevărate".

Toader I. Ștefan a răspuns la aceste în
trebări esențiale pentru un om și un scriitor 
printr-o operă impresionantă și durabilă.
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Cu prilejul împlinirii a 104 ani de la nașterea lui V. I. Lenin

ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA
Aniversarea a 104 ani de la 

nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, genial ginditor și condu
cător revoluționar marxist, a 
fost omagiată în Capitală în ca
drul unei adunări festive.

în sala Casei prieteniei ro- 
mâno-sovietice, adunarea, or
ganizată luni după-amiază de 
Comitetul, municipal București 
al P.C.R., a, reunit activiști de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești, vechi fnilitaijți 
ai partidului , și ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
oameni, ai. muncii din intreprin- 
deri și instituții, militari, tineri 
muncitori, elevi și studeriți.

Erau prczenți membri ai 
Ambasadei , Uniunii. Sovietice 
la București.

în prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Constantin 
Pirvulescu. vechi membru de 
partid cu stagiu din. ilegalitate. 
Ion Popescu-Puțuri. directorul 
Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.Ș., Larisa . Muntea-'■ 
nu. secretar al Consiliului Cen- - 
trai al U.G.S.R., Constantin 
Matei, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Cristina Luca,

secretar al C.C. al U.T.C., Va- 
leriu Jugănaru, muncitor la 
Uzinele „Vulcan" și Adriana 
Ionescu, studentă.

în prezidiu a luat loc, de ase
menea. V. 1. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Constantin 
Petre; ■ secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Aducînd un călduros omagiu 
lui Vladimir Ilici Lenin, genia
lul teoretician și strateg revo
luționar marxist, la adunarea 
festivă a luat cuvîntul tovară
șul Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor șef al 
revistei „Era socialistă".

Cuvîntarea tovarășului Stefan Voicu» J

ELEVII AU ÎNCEPUT 
TRIMESTRUL AL TREILEA

Luni dimineață școlile au cunoscut din nou animația zile
lor de curs. Vacanța s-a încheiat și ultimul trimestru al 
acestui an de invățămint și-a început existența.

Pentru liceenii anului IV el nu reprezintă un trimestru in 
adevăratul sens al cuvîntului, ci... o prelungire a trimestru
lui trecut, care se va finaliza la sfirșitul lunii mai. Cu 
aceasta ei vor pune punct vieții de școală, dar nu și de în
vățătură, pregătindu-se în continuare în vederea bacalaurea
tului și a admiterii in facultăți.

Dar pentru ceilalți elevi 7 Trimestrul trei reprezintă o 
etapă de muncă serioasă, in care se însușesc ultimele capi
tole prevăzute pentru anul pe care-1 parcurg, se aprofun
dează tot ce s-a învățat pină acum, incit anul școlar, in în
tregul Iui. să se încheie cu rezultate bune și foarte bune. 
Trimestrul trei va găzdui ample manifestări politice inițiate 
de organizațiile U.T.C. pentru sărbătorirea marilor eveni
mente ale acestui an.

Ne pregătim, deci, să-i urmărim pe elevi în clase, labora
toare și ateliere, pe șantierele muncii patriotice, in dezba
teri vii la invățămintul politic și in adunările U.T.C., pe 
scenele școlilor in manifestări artistice de o intensă vibra
ție patriotică — folosind pe potriva vîrstei lor, fiecare zi a 
acestui trimestru care încheie anul școlar.

M. V.

întreaga' operă teoretică și 
activitate revoluționară a lui 
Lenin — a spus vorbitorul — 
reprezintă'o ilustrare vie a spi
ritului militant al marxismului, 
Vladimir Ilici oferind contem
poranilor săi și posterității un 
exemplu luminos de fermitate 
și intransigență ideologică, de 
perspicacitate politică, de gindi- 
re curajoasă și pasiune pentru 
evidențierea și afirmarea noului 
in gindirea și practica socială. 

. Lenin a apărat cu energie 
nestrămutată tezaurul învățătu
rii marxiste, a dezvoltat 
creator ideile lui Marx 
gels, potrivit cerințelor 
istorice in card a trăit 
desfășurat activitatea.

Viața a confirmat in mod 
strălucit realismul și temeinicia 
științifică a contribuției leni
niste la tezaurul marxismului. 
Ideile lui Lenin, ideile revolu
ției socialiste victorioase au pă
truns in conștiința a sute de 
milioane de oameni de pe în
tregul glob, exercitînd prin ac
tivitatea acestora o influență 
crescindă asupra dezvoltării so
cietății contemporane.

întreaga dezvoltare mondială 
demonstrează că omenirea îna
intează cu succes in direcția în
trevăzută' de către Marx și Le
nin, evidențiază afirmarea 
mai impetuoasă a forțelor 
orinduiri. Socialismul, ca 
de organizare a societății, 
impune tot mai puternic in i 
știința lumii contemporane.

Vastul proces revoluționar 
mondial se desfășoară, de la 
țară la țară; intr-o mare va-*--* 
rietate de condiții istorice, so- 
cial-economice, ceea ce impri
mă o mare varietate în ce pri
vește ritmul, formele și moda
litățile căilor de trecere la 
socialism, precum și soluționă
rii problemelor extrem de com
plexe ale transformării socia
liste. Această diversitate nu în
lătură, ci, dimpotrivă, confirmă 
teoria marxist-leninistă. concep
ția materialismului istoric și 
dialectic, existența legilor ge
nerale. fundamentale ale revo
luției și construcției socialiste. 
Marx. Engels, Lenin au avut 
întotdeauna in vedere că legile 
generale fundamentale de dez
voltare socială nu se manifestă 
niciodată in forme stereotipe. 
identice de .la țară la țară, că 
generalul se realizează prin par
ticular.

Lenin a oferit in această pri
vință un exemplu strălucit. 
Vorbind tocmai despre acest, 
exemplu, cu prilejul Centena-- 
rului nașterii lui Lenin, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a dat 
o caracterizare sintetică acestei 
trăsături fundamentale și deose-.. 
bit de prețioase a lui Vladi
mir Ilici : „Adversar al orică-" 
rei rigidități in gindire — spu
nea secretarul general al parti
dului nostru - —• Lenin a văzut 
în marxism nu o colecție de 
dogme, de teze intangibile și 
etern valabile, ci o călăuză vie 
în acțiune, o concepție și o me
todă 
care.

in mod 
și En- 
etapei 

și și-a

baza ideologiei marxist-ric, pe 
leniniste.

Desfășurarea evenimentelor, 
mutațiile și procesele petrecute 
pe arena vieții internaționale, 
noul curs spre destindere, cola
borare și pace care se afirmă in 
lume demonstrează pe deplin 
justețea principiilor și orientări
lor fundamentale ale Congrese
lor al IX-lea și al X-lea ale 
partidului, ale Conferințelor na
ționale ale P.C.R.

Ca detașament activ și profund 
internaționalist al mișcării 
muniste și muncitorești 
diale, P.C.R. dezvoltă 
largi cu toate partidele 
niște și muncitorești, acționea
ză consecvent pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești a întregului front 
antiimperialist.

După cum este cunoscut. Ro
mânia așează in mod constant 
în centrul politicii sale externe 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste, pe baza 
marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist.

în același timp. România în
tărește continuu solidaritatea cu 
statele care pășesc pe calea dez
voltării independente, cu mișcă
rile de eliberare națională, dez
voltă totodată cu consecvență 
relații multilaterale cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. La baza tu
turor relațiilor sale internațio
nale. România situează princi
piile suveranității și ir.depen- 

2 denței naționale, egalității de
pline in drepturi, neamestecu
lui in treburile interne și avan
tajului reciproc, ale nerecurge- 
rii la forță sau la amenințarea 
cu forța in raporturile intersta- 
tâlc.

în spiritul tradițiilor revolu-

noastre socialiste, partidul nos
tru se, preocupă cu perseveren
ță de dezvoltarea și generali
zarea propriei experiențe, de 
perfecționarea neîncetată a for
melor și metodelor activității 
sale. în același timp, partidul 
nostru studiază cu atenție ex
periența vastă a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, a 
partidelor frățești din celelalte 
țări socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, preluînd tot ceea ce co
respunde necesităților și condi
țiilor concrete ale tării noastre, 
stadiului și etapelor noastre de 
dezvoltare socialistă.

Călă'uzindu-se după legitățile 
generale ale dezvoltării sociale, 
după concepția leninistă privind 
necesitatea unei puternice baze 
materiale tehnice, in vederea 
făuririi societății socialiste, 
partidul nostru a pus in cen
trul politicii sale economice 
sarcina industrializării țării, 
creării unei industrii moderne, 
capabile șă înzestreze cu teh
nică nouă și să asigure progre
sul susținut al tuturor ramuri
lor producției materiale, valori
ficarea la un' nivel înalt a 
resurselor materiale și a poten
țialului uman, ridicarea nivelu
lui de viață materială și spiri
tuală a poporului.

Este bine cunoscut că in ce 
privește înfăptuirea revoluției 
agrare democratice și coopera
tivizarea agriculturii, partidul 
nostru a pornit de la tezele le
niniste privind planul coopera- 
tistf ținind seama totodată de 
tradițiile. de specificul econo- 
mico-social al satului româ
nesc. de modul concret in care 
a fost abordată Ia noi. in gene
ral. construcția Socialistă.

Partidul nostru — a spus vor
bitorul — pornește de la faptul 
că odată cu dezvoltarea forțe
lor de producție, cu îmbunătă
țirea condițiilor de tea: aie po
porului și ridicarea nivelului 
său cultural, socialismul trebuie 
să asigure exercitarea celor mai 
largi drepturi și libertăți la rara 
au aspirat masele de-a lungul 
timpurilor. îmbinind in mod or
ganic conducerea centrală cu 
stimularea inițiativei maselor in 
cadrul aplicării consecvente a 
centralismului democratic, s-a 
dezvoltat și adincit democrația 
socialistă, a fost rezolvată in 
spirit marxist-leninist problema 
națională, realizindu-se deplina 
egalitate intre toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, au fost create condiții 

■ pentru participarea nemijlocită a 
clasei muncitoare, țărănimii: in
telectualității. a tuturor oameni
lor muncii, la elaborarea și în
făptuirea politicii de făurire și 

• perfecționare a noii
Aniversînd 104 de ani de la 

nașterea lui Vladimir Ilici Lenin 
putem afirma că ideologia mar
xist-leninistă este în țara noas
tră ideologia dominantă, ea stă 
la baza întregii activități spiri
tuale și de durată a formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste. 
Marxism-leninismul a devenit in 
România o uriașă forță mate
rială. deoarece a pătruns adine 
in conștiința 
mințile și 
muncii.

Aceasta se 
că atit in anii grei ai ilegalită
ții, precum și. desigur, in cei 
aproape 30 de ani de la elibe
rare. Partidul Comunist Român 
a acordat o deqsebită atenție 
muncii ideologic* propagării și 
Însușirii creatoare a marxism- 
leninișmului. Plenara din noiem
brie 1971 a Comitetului Central, 
trasind sarcinile ideologice și 
educative corespunzătoare eta
pei actuale de creare a socie- 

..tății socialiste multilateral dez
voltate. a subliniat din nou că 

’ întreaga activitate politico-ideo- 
logică de făurire a unei înalte 
conștiințe socialiste, trebuie să

co- 
mon- 

relații 
comu-

I-

tot ■ 
noii 
mod 

se 
con-

orinduiri.

dialectică-revoluționară 
„__ , se imbogățește . continuu
în confruntarea permanentă cu 
practica, socială, prin generali
zarea a tot ceea ce este nou 
in dezvoltarea societății și în 
cunoașterea umahă".

Practica revoluționară, opera 
de edificare a noii societăți au 
confirmat pe deplin tezele mar- 
xist-leniniste despre raportul 
dialectic dintre general și parti
cular, despre necesitatea apli
cării creatoare a principiilor 
general-valabile.-„ale... „comunis- 
mului științific, potrivit condi
țiilor concrete din fiecare țară, 
ceea ce presupune înlăturarea 
oricăror scheme mecanice, pre
concepute, și adoptarea în per
manență a unui spirit novator.

în contextul condiționării dia
lectice a generalului și particu
larului se înscrie la loc de . ■ . ■
frunte problema raporiului din- ^t^hzeze pe baza concepue.

maselor, a cucerit 
inimile oamenilor

datorește faptului

u a

So
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ARGEȘ - Pentru absolvenții clasei a VIII-a
u

0 REȚEA LICEALA DIVERSIFICATĂ
— Prima treaptă de liceu 

pentru toți absolvenții clasei 
a vni-a nu mai este un pro
iect ei un fapt legalizat re
cent. Cum ați conceput apli
carea hoiăririi in județul 
dumneavoastră 7

— î. 
plex i 
citi

Convorbire cu prof. FLOREA STAN,
inspector general școlar

— De ce nu le afiliați, de 
la bun inceput, liceului din 
Costești 7

1

gre

elemente, așa cum au 
fundamentate de Con- 

il X-lea și Conferința 
â ale P.C.R.. și anume:

— U 
jtrttoii 
rtoau

propor

ru
De alt-

‘ asupra

25 la si
aS-.*

— Pentru că Liceul din Cos
tești nu are profil agricol ci de 
mecanică agricolă. De fapt, ca 
să spunem lucrurilor pe nume, 
in stabilirea profilului acestor 
două licee s-a lucrat oarecum 
subiectiv. Liceul din Curtea de 
Argeș are o tradiție de peste 
50 de ani in pregătirea cadrelor 
necesare agriculturii și, pe a- 
ceastâ bază, a fost menținut. 
Normal era insă ca Liceul din 
Costești să funcționeze cu mai 
multe profile și să-i fie afiliate 
clase din zone corespunzătoare, 
iar Liceului din Curtea de Ar
geș sâ i se schimbe profilul. Cu 
au: mai mult cu cit Costeștiul 
se află mai aproape de stațiunile 
de cercetări 
ȘtefăneștL 
pniej de a 
revadă din 
celor două

— Cum pregătiți elevii 
pentru trecerea lor in anul 
I de liceu 7

_  r_

cu organele locale măsurile __ 
se impun. în urma acestor stu
dii am decis să folosim fon
durile destinate materialului 
didactic pentru amenajarea com
pletă a 40 de laboratoare de fi
zică și 
tămini 
unități, 
lare se 
pentru 
mandă 
vor fi 
anului _ _____
cu direcția agricolă am revăzut 
situația loturilor școlare și ni s-a 
promis o suprafață de teren în 
plus pentru culturi de produc
ție. ale căror venituri să le fo
losim în scopuri de autodotare.

ce

£

de la Albota și 
Folosesc chiar acest 
sugera M.A.I.A.A. să 
acest unghi profilul 
licee amintite.

pregătiți

SCO iea-

Noi
.«4

a acum cu 
parc mai ai 
nedecișt S-,

chimie. Peste două săp- 
începe lucrul în primele 
în actualele grupuri șco- 
confecționează 400 truse 
ateliere : avem o co

de 800 menghine care ne 
livrate pină la începerea 
școlar viitor. împreună

— Ce ajutor primiți din 
partea organizației de tine
ret 7

de SEN ALEXANDRU

tre interesele naționale și cele 
internaționale. Lenin a arătat 
că deosebirile naționale și sta
tale vor continua să existe-mult 
timp incă după victoria comu
nismului pe -plan mondial.

Aniversăm acesta naș
terea lui Vladimir Ilici Lemn 
— a spus In continuare vorbi
torul — in condițiile ini care în
tregul poppr- român, dind viață 
programului de ’făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, sărbătorește împlinirea 
a trei decehii de la eliberarea 
patriei de sub, jugul fascist, in- 
timpină-. eu noi .și importante 
succese^ țel de-al XI-lea - Con
gres altpartidului.

despre lume a clasei muncitoare 
— materialism dialectic și isto-

publicilor Sov 
Relațiile priete 
borare român 
ridicat pe o M 
căpătat un con 
anii construcție 
temelia trainică 
orinduire socia 
și de țeluri. E 
puternică dez 
meniile de a 

Un rol dec 
in evoluția a 
turilorz frățeș 
din ultimii 
dintre tot 
Ceaușescu și Leo: 
convorbirile sincer 
desfășurate cu ac 

„Partidul și gut 
niei — sublinia tov 
Ceaușescu —- vor 
viitor cu toată hol--------,---------
dezvoltarea relațiilor dintțe 
partidele și țările noastre cu 
convingerea că aceasta cores
punde intereselor ambelor po
poare. servește cauzei întăririi 
unității țărilor socialiste, miș
cării comuniste internaționale, 
cauzei progresului și păcii".

Cinstind cu adinei sentimente 
de venerație pe genialul gindî- 
tor și conducător revol 
marxist — a spus in încheiere 
vorbitorul — comuniștii români, 
întregul nostru popor consideră 
că omagiul cel mai înalt pe care 
il aduc memoriei lui Vladimir 
Ilici Lenin il constituie munca 
neobosită pentru înfăptuirea 
programului de înflorire multi
laterală a patriei, de ridicare

■ continuă a nivelului de civiliza
ție materială și spirituală, con
tribuția pe care o aduc la 
dezvoltarea sistemului socialist 
mondial, la triumful cauze: so
cialismului și păcii in lume.

>’arăși
B

R.

jnar

c

4

(jd

tai

Piteșii

★

După adunarea festivă, parti- 
■ cipanții au vizionat filme docu- 

... mentire despre viața și activi
tatea lui Vladimir ilici Lenin, 
în holul Casei prieteniei ro-

DEPUNEREA UNOR
Cu prilejul celei de-a 

aniversări a nașterii lui ___
mir Ilici Lenin, luni dimineață 
a avut loc ip- Capitală solemni- 

* plrt^rCoiîwj“nist.-Romăh. s-a . .W depunerii unor coroane de 
călăuziCși.’.se. căt^Bșț.^i» in- 
treaga sa activitate după con
cepția mățețialist-dîalectică des
pre lume ’ și societate, după 
principiile ideologiei marxist- 
leniniste. Sub acest steag, pe 
baza acestor principii. Partidul 
Comunist Român a condus 
succes -'poporul muncitor .ui. 
lupta îjnp&tfîya Orânduirii bur- 
ghezo-moșteraști,, a. organizat și . 
condus '■"itwuțeeția antifascistă 
armată^'aihi’JÂlâugust 1944, ad 
fost răsturnate--Clasele exploata
toare de. la putere și'S-a asigu
rat triumful revoluției socialis
te, înflorirea multilaterală a 
patriei noastre. .

Acționînd in spiritul teoriei 
marxist-Ieninîste, Partidul Comu
nist Român a acumulat o bogată 
experiență în mobilizarea, or
ganizarea- și conducerea maselor 
largi ale dănîeriilpr ■ muncii. în" 
deplinindu-și cu cinste rolul de 
forță conducătoare a societății

104-a 
Vladi-

cu

flori. La monumentul Iu; V. .'. 
Lenin au fost depuse coroane 
din partea Comitetului munici
pal București al P.C.R. și Con
siliului popular municipal, pre
cum și din partea Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Solemnitatea s-a desfășurat in

★ ★

mâno-sovietice. a fost deschisă, 
cu acest prilej, o expoziție de 
fotograf'.i-document ce ilustrea
ză momente dm lupta revolu
ționară a lui V. I. Lenin.

■um și Li- 
etism din 
liceelor de 
tl'înmS- 
funcționa : 
cu profile

___________ așului pre- 
E S- licee : economic, de c- 
irotehmcă. de chimie indus- 
ilă. de textile-confecții, de 
:struc::i civile și de construc- 
industriale. In alte localități 
județului vom avea : 2 licee 

icole — la Costești și Curtea 
Argeș — oraș in care va func

ția și un liceu pentru prelu- 
rea lemnului 2 licee meca- 
e ș: un liceu pedagogic in 
npulung. un liceu de chimie 
ustrială la Rucăr. După cum 
ic';, fiecare dintre cei 8 500 
adolescenți care vor promova 
sa a Vin-a are posibilitatea 
ș: aleagă diatr-o gamă largă 
prrrfUe pe aceea care cores- 

>de cel mai bine înclinațiilor 
xțlilnr sale de viitor.

— că profile, aveți dreptate, 
rețeaua liceală se prezintă 
iadeajuns de diversificată. 
Dar ca dispunere geografică?
- O politică școală echilibrată 
tvut drept rezultat ca. pe par- 
sul mai multor ani. liceele 
fie judicios amplasate pe 
tă suprafața județului. Co- 

din Valea Argeșului au un 
tu in Corbeni. cei de pe Va
nului Doamnei se adună la 

eul dm Domnești, in sud e- 
tă un liceu la Costești, zona 

Vedea, unde funcționează un li
ceu. poate cuprinde chiar și e- 
levi din județe limitrofe. O ase
menea dispunere a școlilor ne-a 
ușurat sarcina organizării primei 
trepte de liceu, in sensul că nu 
smt necesare prea multe clase 
afiliate. Astfel, liceele cu profil

făcut cunos
cută rețeaua. clasele afiliate, 
profilul fiecărui liceu. Sintem 
in faza in care pregătim nu nu
mai elevii ci și școlile pentru 
generalizarea primei trepte de 
liceu. Funcționează in județ o 
comisie destul de largă, cu mul
tiple atribuții in acest scop. Co
misia alcătuiește o fișă a fiecă
rei unități liceale privind spa
țiul de invățămint. dotarea la
boratoarelor. starea atelierelor 
și a loturilor școlare, incadrarea 
cu personal didactic, stabilind

— în comisia amintită sint ți 
reprezentanți ai U.T.C. Organi
zațiile U.T.C. din școlile gene
rale contribuie la orientarea e- 
levilor. la clarificarea unor ches
tiuni legate de noua formă in 
care iți vor continua studiile. 
Se mai pot face insă și alte lu
cruri. Iată, in realizarea labora
toarelor sint lucrări de instala
ții — de apă, lumină, gaze — 
care ar putea C executate de 
utecști din producție. Chiar 
contra plată și tot ar fi bine, in- 
trucit nu găsim la timp lucră
torii de care avem nevoie. Or
ganizațiile U.T.C. din întreprin
derile 
ne-ar 
ceastă 
rarea 
daptarea mobilierului 
la nevoile altelierelor.
pe care s-ar putea manifesta i- 
nițiativa uteciștilor, a organiza
țiilor U.T.C. nu este limitat.

care patronează 
putea sprijini atit 
direcție cit și in 

truselor de lucru,

școli 
în a- 

asigu- 
în a- 

existent 
Terenul

Convorbire realizată de 
MARIETA VIDRAȘCU

Elena Corcodel — Constanța. 
Să răspundem pe rînd: 1. Se 
poate ocupa postul 
stenograf. 2. Școala de speciali
zare postliceală de • -
grafie din București, str. Șerban 
Vodă nr. 22 telef. 14 00 92 
secțiile 
graf.
străine (cursuri de zi — 2 ani), 
comerț exterior (cursuri de zi și 
serale — 2 ani), secretar steno
dactilograf. limbă română 
(cursuri serale 2 ani). O școală 
asemănătoare, dar numai cu sec
ția pentru limba română și lim
bi străine funcționează și Ta Cra
iova — str. Caracal nr. 105.

Tomescu Marius — Sighetul 
Marmatiei — îndrumătorul pe 
anul 1973 prevede pentru absol
venții secțiilor umaniste care vor 
să studieze în învățămîntul supe
rior tehnic și agronomic stagii în 
producție de minim un an. în 
activitățile specifice profilului 
facultății la care doresc să can
dideze. Nu se fac alte precizări.

Daniela Costea — Hîrșova — 
jud. Constanța. Nu este clar la 
ce fel de desenatori te referi. 
Decoratorii de vitrine se pregă
tesc în cadrul școlilar postliceale 
comerciale (București, Bd. Hristo 
Botev nr. 17 sect 4, tel. 13 90 82;

de secretar

stenodactilo-

cu
— secretar stenodactilo- 
limba română și limbi

Cluj str. Decebal nr. 2, tel. 
3 06 26 și la Școala pentru 
CENTROCOOP. Rîmnicu Vîl- 
cea. Bd. Lenin, nr. 92 tel. 
1 13 16. Se dă examen la mate
matică scris și oral și desen teh
nic și ornamental (lucrare gra
fică). Viitorii asistenți medicali 
de balneofizioterapie dau con
curs la anatomia și fiziologia o- 
mului (scris) și fizică (oral). 
Desenatorii din construcții se 
pregătesc la un curs seral.

Vasilica R. Constanta. Monta
rea și reglarea aparatelor de ra
dio și televiziune se școlarizează 
la București — școala de specia
lizare postliceală pentru indus
tria construcțiilor de mașini str. 
Zborului nr. 7—9. sector 4, telef. 
22 09 60 — Se dă concurs la 
matematică (scris și oral) fizică 
(oral).

Călin Ion — jud. Tulcea —• 
Citește răspunsul dat în rubrica 
de față corespondentului To
mescu Marius. In învățămîntul 
postliceal nu se ține seama de 
tipul liceului absolvit.

Carmen C — Tecuci. •— îmi 
plac mult confesiunile, mai ales - 
cele sincere și avîntate. dar nu* 
este cazul Sa punem răul înainte. 
Chestia asta cu geologia este de 
fapt o modalitate de arți face’ 
singură probleme și griji pentru,^,, 
a avea ce rezolva. Mai logic esten,nT 
să înlocuim delicioasa .așteptare .-î:, 
a „catastrofei" cu răbdare și să ->b 
facem supoziții optimiste. Da, ort 
manualele școlare bine cunos-7’3* 
cute, sînt suficiente în accepția1 s? 
legii, căci la un examen se cere f 
materia școlii absolvite anterior. 
Desigur că bibliografia supli
mentară nu este inutilă. în mă
sura în care contribuie la siste
matizarea cunoștințelor. Dar s-au 
văzut și cazuri în care excesul 
de informație a deviat atenția 
de la cunoștințele de bază con
siderate de unii candidați prea 
simple și care, totuși, au fost în 
atenția examinatorilor. îți tre
buie totuși mai multă seninătate 
în aprecierea situațiilor. Nu Car
men C. scrisoarea dumitale nu 
mi s-a părut în nici un fel o im- 
politeță și te asigur că nu o voi 
interpreta în acest fel. îți urez 
mult succes !

DUMNEAVOASTRĂ GiNDIȚI, MUNCIȚI, TRAIȚI CA UN TINAR COMUNIST ?

Pi

bir

Astfel, liceele cu profil 
uman vor avea numai 
afiliate în mediul ru-

COROANE DE FLORI
prezența reprezentanților Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., consiliului popular mu
nicipal. Ministerului Afacerilor 
Externe, a numeroși oameni ai 
muncii din Capitală.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

A depus, de asemenea, jerbe 
flori un grup de pionieri.

(Agerpres)
de

Gală de filme
Cu prilejul celei de-a 104-a 

aniversări a nașterii lui Vladi
mir Ilici Lenin, la Ambasadă 
Uniunii Sovietice din București 
a avut' loc, luni seara, o gală 
de filme consacrate vieții și 
activității revoluționare a făuri
torului Partidului ~ 
Uniunii Sovietice 
sovietic.

Au participat
cu.
P.C.R.,

Comunist al 
și al statului

Ștefan Voi- 
membru al C.C. al 

redactor-șef al revis-

tei ..Era socialistă", Constantin 
Matei și 
juneți de 
al P.C.R., 
cretar al 
U.G.S.R., 
junct al 
externe. 
Consiliului
activiști de partid și de stat, oa
meni de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri superiori.

Dumitru Turcuș, ad- 
șefi de secție la C.C. 
Larisa Munteanu. se- 
Consiliului Central al 
Cornel Pacoste, ad- 

ministrului afacerilor 
membri ai Biroului 

General ARLUS,

real ori
10 clase --------  „
ral : din cele 52 de clase afiliate 
liceelor __ —1^11
s.nt in mediul rural dar in lo- 
caiitâți care dispun de baza ma
terială și in care școlile au fost 
și pină acum un izvor de forță 
de muncă pentru intreprinde- 
r.le rare le patronează, acestea 
asigurindu-le fie condiții să-și 
creeze ateliere proprii pină la 
toamnă, fie rezervindu-le un a- 
telier in uzină pentru practica 
elevilor. în sfirșit, 10 clase sînt 
afiliate liceelor agricole.

— In toate cazurile lu
crurile s-au rezolvat fericit 7

— în cea mai mare parte, da. 
Totuși. avem citeva situații 
care ne nemulțumesc, dar unde 
nu putem rezolva dificultățile 
decit cu ministerele de care a- 
parțin școlile respective. Un caz: 
noi găsim că amplasarea in 
Curtea de Argeș a unui liceu a- 
gricol este necorespunzătoare, 
întrucit nu aici ci in sudul jude
țului se cultivă cereale. Din a- 
ceastă cauză am fost nevoiți 
să-i afiliem clase care sint la 
mari distanțe. Asta teoretic. 
Pentru că practic cei din Curtea 
de Argeș nu vor putea asigura 
caracterul unitar al procesului 
didactic in clase situate la peste 
80 de km depărtare. Și atunci 
recurgem la un compromis : le 
afiliem Liceului agricol din 
Curtea de Argeș, dar coordona
rea o va face... Liceul din Cos
tești.

de specialitate — 25

— Tovarășe Creț, precum 
bine știți, combinatul în care 
lucrați a împlinit recent cinci 
ani de existență, eveniment 
marcat in întreprindere prin 
realizarea celei de-a 100 000-a 
garnituri de mobilă. în același 
timp, unitatea dv. a primii 
„Ordinul Muncii*' clasa a III-a 
și titlul de fruntașă pe ramură, 
între oamenii tineri cu care tî- 
năra întreprindere se mîndreșle 
vă numărați și dv. Aflu că in 
tot acest timp n-ați intirziat de 
la muncă nici măcar un minut...

— Că sint văzut muncind 
după orele de program este 
adevărat ; în legătură cu fap
tul că n-am lipsit niciodată, 
lucrurile nu stau chiar așa. Am 
lipsit o dată, anul trecut, în de
cembrie. Oamenii au neglijat 
probabil să vă spună ; eu. însă, 
nu pot ascunde acest lucru.

— Cum s-a intîmplat 7
— Plecasem pină iii satul Co

han, la părinții soției mele. M-a 
prins și-o vreme rea, dar nu 
pot da vina pe vreme...

— Cu ce s-a soldat absența 
dv. ?

— Cu pierderea gratificației 
pe anul respectiv.

— Scump plătită 7
— De ce s-o măsurăm In 

bani ? !
— De unde sinteți de fel, to

varășe Creț 7
— Aici e-aici. Eu aș răspun

de simplu că sînt din Româ
nia, dar dv. nu m-ați crede, ați 
zice că acest răspuns este un 
artificiu gazetăresc, o metaforă, 
dar nu este așa, pentru că eu 
n-am avut familie, sau mai 
bine zis a fost ca și cind n-aș 
fi avut-o. De născut, însă, 
m-am născut in comuna Holod, 
aici in Bihor, la vreo 40 km. 
de Oradea.

„OBLIGAȚIILE CARE-ȚI REVIN 
CA PĂRINTE SÎNT ESENȚIALE 
PENTRU VIITORUL COPIILOR ! ti
— Vă dor amintirile dacă 

rog să le apropiați puțin 
prezent ?

— M-am născut acolo,

x â 
de

în 
Holod. la 11 februarie 1948. Tata 
a decedat cind implinisem 8-9 
ani. Mama se despărțise de el 
cind n-aveam încă un an. El 
era agricultor, ea. casnică. 
Mama a plecat la Oradea și s-a 
angajat la o cantină a C.F.R.- 
ului. Eu am rămas la bunica 
dinspre mama, in Dumbrăvița 
Mică. Tot ce-mi amintesc e că 
umblam într-o cămașă lungă, 
cu nasturi, și că o duceam 
greu, eram mai totdeauna flă- 
mind. în clasa I. mama m-a 
luat la ea. Ia Oradea. Locuiam 
într-un beci, era tot greu, dar 
oricum, eram alături de dînsa. 
Apoi, insă, s-a recăsătorit.

propus o școală de reeducare. 
Am acceptat. S-au cam mirat 
tovarășii de acolo cum un om 
intră de bună voie într-o astfel 
de instituție. Dar eu știam că 
trebuia să învăț carte, să-mi 
fac o meserie in viață — și 
altfel nu puteam. La Tg. Ocna 
am învățat clasele IV—VI și 
ceva timplărie. Am fost trimis, 
apoi, la Păltiniș-Ciuc. în pa
ralel cu clasa a Vil-a la școala 
generală am urmat și anul I 
de școală profesională. Și așa 
mai departe.

— Ce mai rețineți din acea 
perioadă 7

— La Tg. Ocna mi-a plăcut 
cel mai mult, pentru că eram 
tratați ca niște copii. Stăm în 
careu, citeam ziarul ; aveam o 
directoare foarte bună, Maria

Convorbire cu tovarășul MIHAI CREȚ,
muncitor la Combinatul de prelucrare a lemnului — Oradea

eu am fost acolo nu adunat 
de pe drumuri rele, ci ca să nu 
rămîn pe drumuri.

— Ați avut vreo neînțelegere 
cu soția, cit de mică 7

— O singură dată, anul tre
cut în mai. Lucrasem 32 de ore 
continuu ; patru schimburi. Că 
m-a întîlnit și tovarășul direc
tor Oros. „N-ai mai plecat 
acasă, Creț ?“ — zice. Nu — 
zic — tovarășe director. E sfir- 
și.t de lună, avem de lucru la 
montaj.

— E greu la montaj 7
— Nu e ușor. Reperele nu se 

potrivesc totdeauna perfect și 
atunci trebuie să le mai ajus
tezi. Ca-n viață, în relațiile 
dintre oameni, in familie — așa 
e la montaj.

— Soția lucrează 7
— Da, este 

mă bucur că 
copilului.

— Unde 
Creț 7

— Și-aici

soră medicală și 
lucrează la Casa

locuiți, tovarășe

Tatăl vitreg era bețiv și nu 
puteam suporta să asist cum o 
insulta și-o bătea. Am fost tri
mis din nou la bunici. Acolo 
am fost pasat de la un unchi 
la altul. Am revenit la mama, 
ea s-a căsătorit pentru a treia 
oară, dar tot fără noroc. De ce 
v-am povestit toate acestea 7 
Ca să înțelegeți că pentru mine 
familia a rămas idealul suprem 
al vieții mele.

— Credeți c-ați reușit 7
— în bună măsură, da. Am o 

soție cu- care mă înțeleg foar
te bine, o fetiță de patru ani. 
M-am convins personal că obli
gațiile care-ți revin ca părinte 
sjnt esențiale pentru viitorul co
piilor.

— Vorbîți de convingere per
sonală ; vreți să vă amintiți ce 
s-a mai intîmplat atunci, in 
copilărie, cu dv. ?

— La 11 ani am cerut să fiu 
dus la orfelinat. Nu mai supor
tam traiul de-acasă, dormeam 
pe unde se găsea, și-mi dă
deam seama că pot apuca pe 
căi greșite. După două săptă- 
mîni petrecute la Beiuș mi s-a

Lungu. La Păltiniș s-a schimbat 
situația ; nici noi nu mai eram 
copii, nici cei de-aici nu ne mai 
tratau ca niște părinți. Odată 
șm greșit ceva la un scaun, că 
învățam timplăria, iar maistrul 
furios mi-a dat cu el în cap. 
lată, păstrez și acum, în dreap
ta frunții, cicatricea. încolo, 
bine. Erau și mici borfași prin
tre noi. Noaptea iși mai îm
părtășeau din experiență. Eu 
m-am ținut deoparte. Vara 
mergeam la mare, la Mamaia- 
sat, cu ' "
bine la 
eliberat 
ploma 
și un 
Din februarie 1970, după 
mată, m-am angajat 
combinat. în 1972, 
apreciindu-mă mi-au 
să intru în rîndurile 
lor de partid. Doream 
cest lucru, înțelegînd 
văratul, bunul nostru 
partidul este, dar eu.
mea... mă înțelegeți. Dar tova
rășii de muncă m-au ajutat ; 
ei au cercetat și au văzut că

corturile. Era foarte 
mare. în 1965 m-am 
de la școală cu di- 
de muncitor calificat
C.E.C. de 1600 lei. 

ar
iaaici, 

tovarășii 
propus 

membri- 
și eu a- 
că ade- 
părinte, 

cu viața

e <
eu am ințeles apelul _____
ca cetățenii care pot să-șî facă 
locuință personală. Eu cu soția, 
din ce cîștigăm, putem. Baiul 
ii că tovarășii constructori de 
pe la noi nu-și prea fac dato
ria cum trebuie. Cel puțin 
asta-i părerea mea. Eu m-am 
înscris de trei ani la casă pro
prietate personală și tot de trei 
ani aștept. între timp mi-am 
cumpărat de toate : mobilă de 
12.500 lei, aragaz, frigider, tele- 
vizor, covor persan.

— Aveți un copil. Vă 
doriți altul 7

— Nu altul, alții. Mai intii. 
că un copil fără frați crește 
cam stingher. Dar problema se 
pune,altfel. Țara are nevoie de 
copii.

— Ce este, după părerea dv., 
familia 7

— Locul de unde plec mai 
bogat la muncă, locul unde mă 
intorc mai satisfăcut. Și fabrica 
este o familie ; mai mare, cu 
mii de membri. Prima, insă, o 
completează pe-a doua, pe cea 
mare, muncitorească.

o problemă. Iată, 
l statului

mai

ION ANDREIȚA
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DIALOGUL LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO-COSTARICAN
CU PRILEJUL DINEULUI OFICIAL OFERIT DE PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Toastul președintelui
NICOL AE CEAUȘESCU

Stimate domnule președinte, 
Domnilor,
Dragi tovarăși,

Este o deosebită plăcere pen
tru mine să salut incă o dată, in 
mod cordial, pe președintele 
țării prietene — Costa Rica — 
și să-i urez domnului Figueres 
și colaboratorilor săi bun venit 
in România.

Primirea ospitalieră și priete
nească eu care ați fost intimpi- 
nați din momentul sosirii in 
România constituie o expresie 
a sentimental-.? și dorinței po
porului roman de a dezvolta 
prietenia și colaborarea cu po
porul prieten costarican, așa 
cum dorește să dezvolte colabo
rarea și prietenia cu toate po
poarele lumii. In același timp, 
sint manifestări d.e prietenie 
față de un popor care, in Ame
rica Latină, acționează pentru a 
se dezvolta liber și independent, 
corespunzător năzuințelor sale, 
pentru a-și făuri viața așa cum 
o dorește : un popor cu care 
poporul român, prin Tratatul de 
prietenie și cooperare semnat 
cu aproape 8 luni in urmă in 
capitala Republicii Costa Rica, 
a pus bazele unei prietenii trai
nice și. în același timp, ale unei 
prietenii animate de dorința a 
două popoare de a conlucra în 
vederea făuririi bunăstării și 
fericirii lor, a unei păci traini
ce în întreaga lume.

Vă aflați, domnule președinte, 
într-o țară care, acum 30 de ani, 
a răsturnat dominația fascistă, 
străină, și a trecut pe calea 
unei dezvoltări noi. in care po
porul este pe deplin stăpin pe 
propriile destine și își făurește 
viața socialistă corespunzător 
voinței și aspirațiilor sale.

Veți avea posibilitatea in a- 
ceastă scurtă vizită pe care o 
faceți in România, să cunoașteți 
unele realizări ale poporului 
român pe calea făuririi societă
ții noi. Veți înțelege mai bine 
de ce poporul român este ferm 
hotărit să facă totul pentru a-și 
apăra independența și suverani
tatea națională. pentru a-și 
făuri viața sa liberă, așa cum o 
dorește. El face aceasta pentru 
că a cunoscut timp de sute de 
ani dominația străină și știe din 
propria sa experiență, din sufe
rințele pe care a trebuit sâ le 
îndure, dar și din luptele pe 
care le-a dus împotriva asupririi 
străine și asupririi de clasă, că 
pentru a-și putea făuri o viață 
liberă trebuie să fie el însuși 
stăpin pe destinele sale. De a- 
ceea, poporul nostru este hotărit 
să facă totul pentru a-și 
asigura dreptul de a fi pe de
plin stăpin pe soarta sa ; 
de aceea, apreciază realizările 
dobindite pe calea socialismu
lui, pentru că acesta i-a des
chis calea unei adevărate in
dependențe naționale și liber
tăți sociale.

Am putut constata cu multă 
satisfacție in cursul vizitei în 
Costa Rica dorința și preocu
pările poporului dumneavoastră 
de a-și făuri o viață nouă, li
beră și independentă. Am con
statat cu multă bucurie rezul
tatele obținute pe acest drum 
— și sintem convinși că poporul 
prieten costarican. acționind pe 
calea dezvoltării sale libere, are 
perspective minunate de a-șl 
făuri un viitor strălucit.

Cu 8 luni in urmă am vizitat 
naai multe țări ale America La
tine. Am constatat cu multă sa
tisfacție că popoarele de pe a- 
cest continent se ridică la lup
tă împotriva asupririi, pentru 
a impune noi relații, bazate pe 
egalitate, pe respect ; am con
statat preocuparea popoarelor 
Americii Latine de a fi stăpine 

pe bogățiile naționale și de a le 
putea folosi corespunzător nă
zuințelor lor.

Au trecut de atunci puține 
luni. In istorie ele se pot socoti 
ca o fracțiune de secundă : dur 
in aceste luni in lume inclusiv 
in America Latină, s-au schim
bat multe lucruri. Schimbările 
care s-au produs sint schimbări 
care merg intr-o direcție pozi
tivă — in direcția afirmării cu 
tot mai multă putere a voinței 
popoarelor de a-și spune mai 
ferm cuvintul în problemele in
ternaționale, de a participa ac
tiv Ia așezarea relațiilor dintre 
state pe noi principii, bazate pe 
egalitate, pe respect al indepen
denței și suveranității. pe 
neamestec in treburile interne, 
pe o cooperare reciproc avan
tajoasă. Toate aceste schimbări 
vo. jesc despre faptul că po
poarele sint tot mai hotărite de 
a pune cu desăvîrșire capăt ve
chii politici imperialiste de for
ță și dictat, de a acționa pen
tru lichidarea colonialismului, 
neocolonialismului, pentru in
staurarea in lume a unor rela
ții noi, de a asigura fiecărei na
țiuni dreptul de a-și făuri via
ța în mod liber, așa cum o do
rește, fără nici un amestec din 
afară. Desigur, nu uităm că >n 
lume mai sint forțe care se 
opun acestei noi dezvoltări a 
societății omenești, care ar vrea 
să readucă lucrurile la trecut. 
Dar viața, evenimentele demon
strează că întoarcerea la trecut 
nu mai este posibilă. Fără în
doială, se pot ivi și insuccese 
— de felul celor intimplate, spre 
exemplu, în Chile — ele sint, 
este adevărat, momente tragice, 
dar nu pot împiedica mersul 
inainte al popoarelor spre de
plina independență și libertate. 
Este insă necesar ca popoarele 
să-și întărească unitatea lor — 
atît pe plan național cit și pe 
plan internațional — să fie con
știente că viitorul aparține 
acelora care doresc și lup
tă pentru o lume mai dreap
tă și mai bună, pentru 
așezarea relațiilor dintre sta
te pe principii noi. Orice în
cercări de a opri aceste trans
formări sînt sortite eșecului ! 
Ele pot să intirzie aceste trans
formări, dar nimeni nu va putea 
impiedica drumul popoarelor 
spre deplina eliberare, spre o 
viață nouă, liberă, independentă !

In acest spirit apreciem noi 
că se desfășoară evenimentele 
pe plan internațional. In acest 
spirit se înscriu și relațiile 
dintre România și Costa Rica, 
ca relații menite să contribuie 
la impulsionarea solidarității și 
luptei popoarelor pentru acest 
viitor mai bun și mai demn.

In Europa, în aceste 8 luni, 
am obținut rezultate bune in 
direcția înfăptuirii securității pe 
acest continent care a dat mult 
civilizației, dar care a adus 
lumii și două războaie mondia
le. cu toate nenorocirile cunos
cute. Ne apropiem de momentul 
in care se va putea încheia 
conferința general-europeană, pe 
care o considerăm ca o primă 
etapă spre înfăptuirea unor re
lații noi pe continent —. de 
deplină egalitate, de cooperare 
multilaterală in toate domeniile 
de activitate. Avem ferma con
vingere că realizarea securității 
pe continentul european va 
exercita o puternică influență 
asupra întregii vieți internațio
nale, in direcția realizării relați
ilor noi, de colaborare și de 
pace.

Trăind în apropierea Orientu
lui Mijlociu, ne preocupăm, de 
realizarea în această zonă a unei 
păci trainice și drepte. Știm că 
menținerea incordării în Orien

tul Mijlociu constituie un peri
col permanent nu numai pentru 
pacea popoarelor din această 
zonă, ci și pentru Europa și 
pentru întreaga lume. De aceea, 
considerăm că trebuie să depu
nem cu toții eforturi pentru a 
se ajunge cit mai grabnic la 
realizarea păcii in Orientul 
Mijlociu, pe baza rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate, ceea 
ce presupune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupa
te. realizarea unei păci care să 
garanteze independența, suvera
nitatea și integritatea tuturor 
statelor din această regiune și, 
totodată, să creeze condiții pen
tru ca poporul palestinian să-și 
poată organiza viața in mod li
ber, corespunzător năzuințelor 
sale. Apreciem că este in inte
resul tuturor popoarelor să facă 
totul pentru a se realiza cit mai 
grabnic pacea in această zonă.

Mai sint zone de conflict in 
lume. Trebuie să acționăm cu 
multă fermitate pentru ca toate 
problemele litigioase dintre 
state să fie soluționate pe cale 
pașnică, să se renunțe la forță, 
la amenințarea cu forța. Răz
boaiele. cursa înarmărilor nu fac 
decit să aducă noi și noi poveri 
pe umerii tuturor popoarelor. 
De altfel, țara dumneavoastră 
este, dacă nu mă înșel, prima 
țară care a renunțat la armată 
— și se pare că trăiește de 
atunci destul de bine. Desigur, 
omenirea nu a scăpat de pri
mejdia războiului : de aceea, 
noi concepem dezarmarea ince- 
pind cu țările mari. care 
dețin principalele armate ți 
principalele mijloace de ducere 
a războiului. Chiar dacă și Româ
nia ar urma exemplul Costa 
Ricăi, tot nu am avea mai multă 
securitate. De aceea, considerăm 
că trebuie să acționăm pentru 
o reală dezarmare, pentru a se 
ajunge, in primul rind, la opri
rea cursei atomice, la distruge
rea armamentelor atomice, la o 
dezarmare reală, făcind astfel 
ca mijloacele care se cheltuiesc 
astăzi pentru inarmări, să fie 
puse în serviciul dezvoltării e- 
conomico-sociale a popoarelor, 
al ridicării bunăstării și ferici
rii lor, pentru ca realmente, 
toate națiunile lumii să poată 
trăi fără teama de a fi supuse 
vreunei agresiuni. Știm că a- 
ceasta nu se rezolvă de la sine. 
Dimpotrivă, realizarea acestui 
obiectiv cere o luptă fermă, ho- 
tărită, din partea tuturor po
poarelor. De aceea, România se 
pronunță ferm pentru intensifi
carea luptei tuturor popoarelor, 
a forțelor democratice, progre
siste, antiimperialiste pentru a 
asigura realizarea acestui dezi
derat al întregii omeniri.

în lupta pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, pornim de 
Ia realitățile contemporane, de 
Ia necesitatea ca problemele să 
fie soluționate cu participarea 
tuturor statelor ; nu mai este 
posibil ca un șir de probleme 
care confruntă astăzi omenirea 
sâ fie soluționate doar de citeva 
state. Pentru a găsi rezolvarea 
problemelor în concordanță cu 
năzuințele tuturor popoarelor, 
cu interesele asigurării păcii este 
necesară participarea activă a 
tuturor națiunilor, indiferent de 
mărimea lor. în acest cadru, 
popoarele mici și mijlocii au de 
jucat un rol important in viața 
internațională. De altfel, eveni
mentele din ultimele luni au de
monstrat că țările în curs de 
dezvoltare, care în marea lor 
majoritate sînt țări mici și mij
locii, dacă acționează unit, pot 
exercita o influență foarte pu
ternică asupra dezvoltării vieții 
internaționale.

Pornind tocmai de la aceste 
învățăminte, noi ne pronunțăm 

pentru a intări această solidari
tate și colaborare, pentru a creș
te rolul Organizației Națiunilor 
Unite și al altor organisme ale 
sale, in viața internațională. 
Considerăm că in acest fel va fi 
posibil să obținem noi și noi 
pași pe calea politicii de destin
dere și colaborare, să facem ca 
fiecare națiune să se poată bucu
ra tot mai mult de binefacerile 
civilizației, ale progresului ge
neral.

Iată, domnule președinte. în ce 
spirit și in ce direcție acționează 
guvernul român în activitatea sa 
internațională. Vizita dumnea
voastră are loc tocmai intr-o 
asemenea împrejurare, cind ne 
aflăm in fața unor noi schim ■ 
bări, a unor noi acțiuni pentru 
a impulsiona și mai mult dru
mul spre o lume mai dreaptă și 
mai bună. Știm că și în America 
Latină, in Africa și in Asia, 
precum și în Europa, marea 
majoritate a popoarelor, forțele 
progresiste din toate țările sint 
tot mai hotărite să acționeze in 
această direcție. De aceea, sin
tem convinși că, in ciuda unor 
greutăți care vor mai putea 
apare, avem perspectiva minu
nată și strălucită a unei victorii 
in lupta popoarelor pentru afir
marea voinței și a dreptului lor 
la o viață liberă și independentă.

Aș dori să exprim speranța si 
convingerea că popoarele noas
tre — care s-au înfrățit, ca să 
spun așa. printr-un Tratat de 
prietenie și cooperare — vor 
intări tot mai mult solidaritatea 
Si conlucrarea dintre ele. și. 
împreună cu toate celelalte po
poare. vor contribui la realiza
rea năzuințelor, spre mai bine, 
spre pace ale tuturor popoare
lor lumii.

Știm că dumneavoastră ați 
făcut mult pentru Republica 
Costa Rica in această direcție. 
Știm că aveți asemenea țeluri 
in fața dumneavoastră. Gindin- 
du-mă că veți acționa și in vii
tor in acest sens, îmi exprim 
speranța că vizita pe care o fa
ceți in România va fi un nou 
moment in dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre popoa
rele noastre.

Vă rog. dragi prieteni și to
varăși. să ridicăm acest pahar 
pentru prietenia și colaborarea 
dintre poporul român și poporul 
costarican ;

în sănătatea președintelui 
Figueres ;

Pentru fericirea și bunăstarea 
poporului costarican ;

Pentru pace și colaborare în
tre popoare ;

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

Toastul președintelui 
JOSE FIGUERES FERRER

Domnule președinte.
Domnilor.
Prin dumneavoastră salut eu 

i cel mai mare respect întregul 
popor român.

Voi duce in țara mea impre
siile despre afecțiunea eu care 

, cetățenii români, dincolo de •- 
I biceiurile protocolare, ne-au pri

mit in această dupâ-amiază.
Cind s-a aflat că eu voi in- 

I toarce vizita pe care a făcut-o 
domnul președinte Ceaușescu, 
multe persoane din ambele 

' Americi cu care eu am ceutae- 
' te — din America unde se vor- 
| bește limba engleză și acolo 

unde se vorbește limba spa
niolă —. m-au întrebat : Ce aș
teptați dumneavoastră de la 
România ? Desigur, schimburile 
comerciale intre toate popoarele 
sint importante și de multe ori 
indispensabile. Nu cred insă că 
apropierea noastră cea mai mare 
poate sâ o reprezinte doar co
merțul.

Am avut plăcerea sâ-I felicit 
pe domnul președinte pentru 
excelenta calitate a locomotive
lor românești pe care noi le-am 
cumpărat. Fără îndoială râ 
există multe si multe alte pro
duse românești pe care noi 
le-am putea cumpăra, după eum 
și unele din produsele noastre 
tropicale le-am putea vinde aici. 
Venim, in primul rind. să răs
pundem la foarte apreciau vi
zită pe care ne-a făcut-o pre
ședintele Ceaușescu. Deși peste 
citeva zile, in țara mea va fi 
investit un nou președinte, aee- 

I lași partid va rămine la putere 
și va exista deci continuitate.

Am dorit insă să folosesc a- 
eeastă perioadă a mandatului 

' meu pentru a exprima guvernu
lui și poporului român senti
mentele noastre, pentru a vorbi 
despre faptul că un conducător 
ilustru al lumii contemporane 
socialiste, președintele Ceaușescu, 
a făcut călătoria în țări din 
America Latină, ducind. prin 
fapte și prin cuvinte, misiunea 
de apropiere de la ființă umană 
la ființă umană, de la popor la 
un alt popor.

Am spus, de asemenea, celor 
care mă întrebau de ce venim 
aici, că venim să învățăm, să ne 
educăm și chiar din momentul 

sosirii noastre in această țară, 
s-a confirmat acest lucru.

Vorbitorul, referindu-se la pa
latele și monumentele de cul
tură și civilizație pe care le con
servă Bucureștiul. a spus :

In România, venind la patere 
o societate consacrată muncii 
pentru toii, cu concepții de efi
cientă și de justiție, această so
cietate a păstrat comorile tre
cutului. și. mai mult chiar. Ie-a 
înfrumusețat. Aceasta ii face 
României onoare, ii conferă me
rite față de înaintași.

Domnule președinte.
Lumea de azi depășește • pe

rioadă istorică care ar fi putut 
să ne ducă la un al treilea răz
boi mondiaL Un sfert de secol 
de rizbei rece a creat prejude
căți. necunoașterea unora de că
tre ceilalți, atitudini dogmatice.

In acest sens, cred că Roma
nia a făcut deosebit de mult 
pentru ea intr-o lume divizată 
sa mențină speranța unei înțe
legeri universale. România a 
fost prima țară socialistă vizi
tată de președintele Nixon, iar 
președintele Ceaușescu a fost 
primul șef de stat din lumea so
cialistă care a făcut o călătorie 
in America Latină.

In continuare. președintele 
Jose Figueres. menționind că a- 
parține unui partid social-de
mocrat. a arătat câ. in concepția 
sa. social-democrația trebuie să 
însemne respectarea demnității 
■mane, justețea socială in re
partiția produselor muncii.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
evoluția ideii de social-demo- 
erație. in diferite țâri ale lu
mii. in decursul ultimelor de
cenii. menționind : pentru noi, 
social-democrații latino-ameri- 
cani. important este fondul pro
blemelor și nu forma sau de
numirea lor. Căutăm ca in ță
rile in care se mai păstrează 
proprietatea particulară asupra 
mijloacelor de producție, aceas
ta să fie debarasată de viciile 
trecutului. Cei care în mod in
dividual exercită puterea asu
pra mijloacelor economice se 
văd puși infr-o situație în care 
ori folosesc puterea lor in inte
resul bunăstării popoarelor, ori 
vor trebui să dispară.

Eu am avut șansa să studiez 

economia in epoca existenței 
socialismului și, cunoscind so
cialismul. am fost ajutat să 
am o viziune mai integrală de
cit alți economiști. In același 
timp, m-am născut intr-o țară 
cu puternice tradiții democra
tice și de libertate. M-am năs
cut intr-o societate căreia ii era 
teamă de termenul de planifica
re economică. Astăzi, guvernul 
meu are un întreg minister al 
planificării economice iar dom
nul ministru al planificării se 
află aici, cu mine. Multă lume 
nu-și dă seama ce a însemnat 
pentru o țară capitalistă să ac
cepte existența unui Minister al 
Planificării, iar oligarhia, întot
deauna a obiectat in mod vehe
ment. Cu toate acestea. în mul
te țări din America Latină ase
menea ministere există deja și 
in mica mea țară acest minister 
este de primă importanță. Am 
văzut în el un ideal de progres 
și dreptate socială, dc folosire 
deplină a resurselor, un cri
teriu de selecție a priorităților 
pentru bunăstarea poporului.

Cred că dacă războiul rece a 
Îndepărtat partidele revoluționa
re din această parte a lumii de 
social-democrația europeană, de 
care aparținem noi. social- 
demoerații din America Latină, 
in prezent una din concluzii este 
necesitatea aoropierii nu numai 
de la popor la popor, de la gu
vern Ia guvern, ci și de la partid 
la partid. Eu am venit să solicit 
in mod onest ca organizațiile 
politice din România să ia 
parte la aceste idealuri. să-și 
manifeste simpatia și sprijinul 
față de partidul care in mo
mentul de față guvernează in 
Costa Rica,

Arătind că în urmă cu două 
săptămini a făcut o călătorie 
prin America Latină, vorbitorul 
a subliniat că a putut constata 
frăția ce unește popoarele la- 
tino-americane care luptă îm
potriva prejudecăților vechilor 
societăți și sisteme economice și 
sociale, pentru a face să crească 
bunăstarea popoarelor, potrivit 
concepțiilor socialiste, pentru 
a-și aduce tot mai muft contri
buția ca in țările lor să se pro
ducă bunuri nu pentru obținerea 
de profituri, ci pentru nevoile

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 

libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism

Președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

împreună cu șeful statului 
costarican s-au aflat persoanele 
oficiale care îl însoțesc în vi
zita pe care o face în. țara 
noastră.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, general-colo
nel Ion Gheorghe. prim-ad- 
junct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major, Vasile Gliga, adjunct al 

maselor. Pe de altă parte, une
le țări, a spus vorbitorul, au 
făcut un fetiș din dezvoltarea 
economică, un scop in sine, ui- 
tind că abundența trebuie să 
fie un mijloc pentru bunăstarea 
integrală a ființei umane.

De aceea, in țara mea. acor
dăm o prioritate care pentru u- 
nii ar părea să fie excesivă : să
nătatea publică, de exemplu, e- 
ducația publică, cultura.

In această ordine de idei, pre
ședintele Republicii Costa Rica 
s-a referit la posibilitățile de 
colaborare in domeniul culturii 
și sănătății. Evocind bogatele 
tradiții lomâneșii în domeniul 
muzicii, el a arătat că, in timpul 
vizitei președintelui Ceaușescu 
in Costa Rica, a exprimat 
dorința să fie trimiși mu
zicieni români in țara sa. 
Am aflat, a spus vorbitorul, 
că există in România un instru
ment muzical — naiul — care 
s-a păstrat ca parte a culturii 
poporului de peste 3 000 de ani. 
Dacă in sufletul unui popor a- 
eest instrument a durat peste 
3 000 de ani el trebuie să aibă 
mari virtuți muzicale. Știm că 
aici aveți o întreagă școală de 
naișii. Am dori să fim ajutați de 
un maestru român in această 
artă pentru a injecta o bucățică 
din sufletul român in sufletul 
latino-american.

De asemenea, domnule pre
ședinte, ne-ați spus că ne 
veți acorda sprijin ca unii 
tineri costaricani să se pregă
tească in România ca medici in 
ramuri ale medicinei care s-au 
dezvoltat în țara dumneavoastră. 
De aceea, mă însoțește în mo
mentul de față un mare chirurg 
al nostru, care este primul 
vicepreședinte al republicii ; și 
un mare specialist de boli osoa
se care in momentul de față 
este ministrul sănătății in țara 
mea. Nu cunosc toate domeniile 
de care ei vor trebui să se in
tereseze in ce privește medicina 
din România, dar am aflat eă 
știința medicală românească și-a 
propus să ducă omul la o me
die de virstă cit mai avansată. 
Multe succese medicilor româai!

Venind aici mediei din Costa 
Rica, așa cum vin eu, din alt 
domeniu, o facem pentru a ne e- 
duca și învăța. De aceea, repet, 
acelor persoane care m-au în
trebat de ce venim in România 
le-am răspuns : „Mergem în 
România care a inițiat o nouă 
societate și care a cunoscut o 
mare renaștere, să ne adăpăm 
din izvoarele inspirației sale, să 
ne educăm, să învățăm".

Vă mulțumesc frumos pentru 
amabilitatea dumneavoastră !

Ridic paharul in sănătatea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte 1 (Aplauze).

ministrului afacerilor externe, 
membrii misiunii române ata
șate pe lingă înaltul oaspete, 
generali și ofițeri superiori.

La sosire, pe platoul din fața 
Monumentului, președintele Re
publicii Costa Rica a primit 
onorul gărzii militare. Au fost 
intonate Imnurile de Stat ale 
celor două țări.

După depunerea coroanei de 
flori, asistența a păstrat un. 
moment de reculegere. A fost 
vizitată apoi rotonda Monu
mentului.

Solemnitatea s-a încheiat cu 
defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

Pe agenda urgențelor: 
SEMĂNATUL PORUMBULUI

A plouat și setea ci mp iei a 
fost in bună măsură astîmpara- 
tă. Au căzut 45 de litri pe me
trul pătrat dar aici, în Bărăga
nul Brăilei, nimeni n-a văzut 
formindu-se nici o băltoacă, 
n-au curs șanțurile. Rezervele 
de umiditate ale solului s-au 
întregit. Oamenii și-au descrețit 
frunțile, sint mai veseli, mai bi
nevoitori ; și-au suflecat mineci- 
le și acționează parcă mai... băr- 
bătește in cîmp. acolo unde au 
început prășitul sfeclei de za
hăr și al legumelor, continuă a- 
mcnajările pentru irigat și exe
cută udări, dau ultimul asalt 
pentru încheierea semănatului 
la porumb. Simbătă. spre seară, 
s-a putut intra in cimp cu se- 
mănătorile și mecanizatorii nu 
s-au cramponat de faptul că 
numai citeva ore de lucru le 
rămăseseră pînă la căderea nop
ții. S-a lucrat cu două mii de 
semănători iar bilanțul zilei a 
inclus tot atitea hectare semă
nate. Duminică a fost zi norma
lă de muncă pentru toți lucră
torii pămintului brăilean. S-a 
semănat la Romanu și in Insula 
Mare a Brăilei, la Viziru, Vic
toria. însurăței. Cireșu și îan- 
ca, Făurei, Bărăganu, Tichilești 
și Roseți. Din 98 470 de hectare 
planificate, peste 50 000 au și 
primit semințele. Viteza de se
mănat mult sporită față de anii 
trecuți se explică și prin faptul 
câ, prin transformări simple, la 
mâi bine de două treimi dintre 

semănătorile de porumb timpu
rile active au fost înmulțite cu 
încă două în felul acesta se 
vorbește și de un alt ciștig : re- 
dueîndu-se numărul tractoare
lor ce fac cuplu cu semănăto
rile S.P.E.-6 (devenite... S.P.C.- 
8). semănatul porumbului se 
realizează, in județul Brăila, cu 
o economie de aproape zece va
goane de motorină. Totul fără 
a se aduce prejudicii calității la 
semănat. Densitatea, adîncimea 
și fertilizarea sînt elemente

Raid în judeful Brăila

continue și peste tot urmărite. 
Specialiștii sînt în cîmp, pre
ședinții, de asemenea, nu pără
sesc cîmpul cit e ziua de mare. 
Toată lumea lucrează in acord 
global suprafețe mari semănate 
cu porumb și alte culturi prăși- 
toare.

Iar activitatea tineretului vi
zează multilateral cultura po
rumbului. 55 000 tone gunoi de 
grajd au fost transportate in 
cîmp și încorporate in sol, cele 
mai bune rezultate in acest sens 
fiind obținute de către organi
zațiile U.T.C. Ciocile. Movila 
Miresii și Cireșu. Au fost pregă
tite, spre a fi semănate, aproa
pe o mie de hectare, suprafață 

pină acum socotită „improprie 
pentru culturile agricole". Au 
adaptat, pe semănători, dispozi
tive care permit executarea con
comitent, a semănatului și ad
ministrarea îngrășămintelor azo- 
toase și a ierbicidelor. Dar cel 
mai mult preocupă apa. adică 
crearea acelor condiții care să 
permită, anul acesta, executarea 
irigațiilor pe suprafațe cit mai 
mari. în acest scop, la Vădeni 
tinerii din comună și din mu
nicipiul Brăila au săpat trei ki

lometri de canale, apa Șiretului 
fiind, acum, folosită la irigarea 
a peste trei sute de hectare. Cei 
din Jirlău s-au constituit în 
brigada tineretului, condusă >de 
tehnicianul Vasile Guzu, secre
tar al organizației U.T.C., și au 
realizat canalul de legătură în
tre iazul din marginea satului și 
tarlaua de porumb, „lot de hi
bridare". asigurind condițiile 
pentru irigarea unei suprafețe 
insumind două sute de hectare. 
La Șutești și Dudești. uteciștii 
au săpat fintîni și au nivelat, 
spre a iriga prin brazde, cinej 
sute și ceva de hectare. Nu de
parte, la însurăței, in calea a- 
pelor Călmățuiului au fost ridi

cate baraje ce vor crea acumu
lări de apă suficiente pentru 
irigarea citorva sute de hectare, 
iar la Traian, Racovița. Movila 
Miresii, Siliștea. Ulrau, Victoria, 
Cazasu. Viziru și Valea Cinepii 
uteciștii și elevii școlilor gene
rale au luat sub patronaj uda
rea a cel puțin o sută de hec
tare prin folosirea tuturor re
surselor locale : surplusul de a- 
pă de la zootehnie, fîntini etc. 
Se remarcă, de asemenea, ac
țiunea uteciștilor din atelierul 
mecanic al I.E.L.I.F. Brăila (Mi
hai Antohi, Ion Aurel, Nicolae 
Achim) care, prin prelungirea 
cu două ore a timpului zilnic 
de lucru, au reușit remedierea 
a 30 000 metri de conducte pro
prietate a cooperativelor agrico
le din Tudor Vladimirescu, La
nurile. Romanu și Valea Cine
pii, aducînd acestora o econo
mie de peste două milioane de 
lei la cheltuielile de producție, 
creînd. totodată, posibilitatea 
executării udărilor într-un ritm 
zilnic superior cu aproape o mie 
de hectare celui inițial planifi
cat.

...Peste 20 de mii de tineri lu
crează în agricultura județului 
Brăila. Iar răspunderea cu care 
participă la campania acestei 
primăveri este dovedită și de 
faptul că. fiecare, a executat 
cite 30 de ore muncă patriotică 
pe unul sau altul dintre obiecti
vele vizind producția acestui an.

Gil. FECIORU 

în Olt— 
10000 ha 

irigate
• Membrii cooperativelor a- 

gricole de producție din zona 
de sud a județului Olt, care be
neficiază de modernele amena
jări — Terasa Corabia și Stoe- 
nești-Vișina — au irigat, pină 
la această dată, mai mult de 
10 000 ha din cele 50 000 ha in
cluse in cadrul celor două sis
teme. în ritm intens se desfă
șoară, de asemenea, acțiunile de 
distribuire a apei pe suprafețe
le insâmințate din cadrul siste
melor locale de irigații. Din cele 
14 000 ha cuprinse în asemenea 
sisteme, au fost udate mai bine 
de 1 500 ha. Pentru administra
rea neintirziată a apei se folo
sesc, zi și noapte, 250 agregate 
de pompare și 350 agregate de 
aspersiune.

(Agerpres)

Pentru ploaia artificială
• Din cele 3100 ha amenajate pentru irigații. în cadrul sis

temelor inlercooperaliste din județul Argeș, au fost irigate pină 
acum mai bine de 1 300 ha insâmințate cu griu, legume și cul
turi furajere, iar în sistemele locale s-au irigat peste 800 ha.

Pe terenurile cooperativelor agricole situate in apropierea 
cursurilor de apă lucrează zi și noapte 155 agregate de asper
siune și 45 agregate de pompare.

În sprijinul țăranilor cooperatori au fost trimiși specialiști din 
întreprinderile de îmbunătățiri funciare, care acordă asistența 
tehnică necesară pentru sporirea ritmului zilnic de irigare a 
culturilor.

Acum, în aceste zile, se hotărăște soarta recoltei pe care o 
așteptăm la toamnă. Bătălia se dă peste tot, pe fiecare palmă de 
pămînt, fie că este vorba de griu, de porumb, de furaje, ori de 
legume.

La C.A.P. Sînmartin — judeful Bihor — bătălia se dă pentru 
cartofi. S-a muncit zi lumină la semănatul soiurilor de toamnă și 
rezultatul e mulțumitor. pe 26 hectare, semănatul s-a terminat 
cu două săptămini mai devreme decit în primăvara anului trecut.

Foto: ȘT. WEISS

UN NOU LOT DE AGREGATE 
PENTRU POMPAREA APEI
• întreprinderea mecanică 

pentru agricultură și industrie 
alimentară din Arad a înche
iat, înainte de termen, produc
ția unui lot de agregate pentru 
pomparea apei, pe care le-a și 
livrat unităților de stat și coo
peratiste. Necesitatea sporirii 
cantităților de apă destinată se
mănăturilor a determinat co
lectivul întreprinderii să-și in
tensifice activitatea productivă 
pentru a pune la dispoziția în
treprinderilor agricole de stat 
și cooperativelor agricole de 
producție, încă în această pri
măvară, peste 1 200 de agre
gate de pompare.

60 000 HA ÎNSĂMÎNTATE CU 
PORUMB ÎN BANAT

• ÎN cimpia Banatului, me
canizatorii și cooperatorii și-au 
concentrat toate forțele la se
mănatul porumbului. Unitățile 
cooperatiste Jamul Mare, Tor- 
mac, Cărpiniș, Sinnicolau Mare, 
Gătaia și altele, care au folo
sit din plin fiecare zi bună de 
lucru, însămînțează ultimele 
suprafețe rezervate acestei cul
turi. Semănatul porumbului se 
desfășoară într-un ritm intens 
și in alte zone. Astfel, pină la 
22 aprilie, cooperativele din 
județul Timiș au insămînțat cu 
porumb aproape 60 000 ha, ur- 
mind ca in citeva zile să ter
mine această importantă lu
crare.

se lucrează zi și noapte
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

M.F. LECHAT
Reputatul om de 

știință belgian »-* 
născut in anul 1928. 
A urmat cursurile 
Facultății de medi
cină Louvain — 
Bruxelles. Belgia. 
Iși desăvirșește stu
diile la Universita
tea „Johns Hop
kins" din Balti
more (S.U.A.).

Pasionat de cer
cetare. lucrează mai 
mulți ani in Congo, 
conducind un spi
tal de leproși. Cu 
acest prilej creează 
un model matema
tic al microbului de 
lepră, concomitent 
cu un tratament e- 
pidemiologic.

Competența sa a 
fost recunoscută pe 
plan internațional : 
cu începere din a- 
nul 1965 activează 
ca expert al Orga
nizației Mondiale a 
Sănătății în diferi
te țări printre care 
Australia. Mexic. 
Cuba etc.

Profesor univer
sitar. este director 
al Școlii de sănăta
te publică a Uni
versității ' Louvain 
— Bruxelles. Stu
diile sale de spe
cialitate se bucură 
de apreciere în pu
blicații din întrea
ga lume.

IMAGINAȚIE
INOVAȚIE, INSPIRAȚIE

de M. F. LECHAT

Reflectînd puțin asupra temei propuse de au
torul anchetei de față, gîndul mă poartă înspre 
silele petrecute, iu anii 1953—1954, la un spital 
de leproși din Congo, unde am activat o bună 
perioadă din viața mea, Nu vreau să intrig pe 
nimeni prin spusele mele ori să produc vreun 
„șoc" in conștiințe. Fac această alăturare — din 
tre întrebarea anchetei „Ați putea cuceri singu- 
Ecerestul ?" și firul vieții mele derulat printre 
leproși — deoarece după mine doar omul aflat 
intr-o stare de excepție știe de cele mai mullt 
ori să aprecieze, apoi, regula.

Acolo am cunoscut mulți oameni suferinzi fi
zic, cu plăgi înfiorătoare. printre aceștia unii 
abia de-și mai tîrau zilele. Știu că suportau du 
ieri fizice cumplite pe care și le mai ameliorau 
fie pe calea medicamentelor, fie prin absorbire:, 
lor în cadrul unor ocupații curente.

Am discutat numeroase ore cu multi dintre t* 
acești damnați, oameni maturi și mai tineri, fete 
Și bărbați, deopotrivă. Ceea ce m-a tulburat cei 
mai mult a fost constatarea nu atit a durerilor 
fizice ale acestor oameni năpăstuiți, cit drama 
lor sufletească, pilpiirile tot mai mici și mai in 
cete ale candelei sufletului lot. care, din tind 
în cind, pilpiia tumultuos pentru a se reîntoarce 
la frecvența obișnuită. Cel mai ades acești oa
meni sufereau deoarece erau claustrați de me 
diul general uman și nu mai aveau nici o posi 
bilitate ori vreo speranță cit de mică să-și im 
plinească menirea lor pe pămint printr-o opțiune 
de viață, printr-o profesiune, printr-o iubire, prin 
tt-o creație...

Drama se consuma înăuntru. în inși, deoarece 
din momentul in care intrau in spital erau ne- 
voiți să-și abandoneze pentru totdeauna flacăra 
oricărei chemări înspre înălțimi.

In acele condiții am înțeles că este suficient 
să-i iei unui om increderea in viată, adică in 
propriile sale forțe. în posibilitatea de a se urca 
cu modestele sale forțe pe . .E vei estul" său. pen 
tru a-l desființa pur și simplu din punct de ve 
dere uman.

Anii mi-au pariat pașii prin alte medii, prin 
numeroase țări, prin Statele Unite, Mexic, Cuba, 
Franța, am cunoscut oameni împliniți ori in pli
na ascensiune, unii care urcau spre piscuri pen
tru care nu erau pregătiți, alții deși erau înzes
trați, erau împiedicați să asalteze marile cirfuri
— veșnice ipostaze umane! — dar de fiecare 
dată mi-am adus aminte de „lecția" din Congo.

Nu ai voie nici o fracțiune de secundă măcar 
să uiți că în viața la de om ai obligația de a 
te înălța neîncetat pe drumul tău, împreună cu 
semenii tăi. Și tot ceea ce a dobindit un individ 
in folosul societății in care trăiește trebuie com
parat neîncetat cu înfăptuirile altora, la scară 
planetară. Cu toții t'ebuie să trăim mai bine, să 
avem cele necesare la indemină, să nu disperăm 
de ziua de azi sau de cea de mîine, să nu ne 
limităm la supraviețuire, să năzuim spre 'înăl
țimi. Este o filozofie valabilă pentru toți oamenii 
normali de pe acest pămint care nu sînt subju
gați de fantomele răzbunătoare ale trecutului ori 
de micile drame ale inerentelor prime eșecuri 
și în fața cărora se întinde, nemărginită, viața.

Nu există om care să poată fi satisfăcut cu 
ceea ce a realizat într-un fragment de viață. Pe 
acest teren poate apare scepticismul facil. Con
știința că in fața ta se află, insă, ca un imens 
teren necunoscut, propria-ți biografie, în care tu, 
individ conștient pui să acționeze tot ceea ce 
este mai bun in tine — înzestrarea biologică na
turală, capacitatea de cunoaștere dobtndită prin 
exercițiul vieții, datele despre mediu dobîndite 
prin cultura generală, calitatea comportamentu
lui față de semeni, gradul de capacitate profe
sională obținut prin practică și cunoștințe
— te prcdispun la acțiune, la elan, la visare.

Privești viața cu ochii deschiși — mai cu sea
mă cînd ești tînăr — te hazardezi cu fiecare pas 
în escaladă. Ce iți aduce viitorul depinde, in 
primul rînd, de tine și, cel puțin în aceeași mă
sură, și de mediul iu care te dezvolți... Să-mi 
fie iertată alăturarea, dar acestea sînt primele 
ginduri care mi s-au conturat în minte, atunci 
cind am fost solicitat să dau un răspuns la an
cheta de față.

Aș aborda un al doilea aspect al subiectului...
In tot ceea ce fac ori realizează oamenii tineri 

pe calea cuceririi Everestului, după opinia mea, 
ei trebuie să se afle sub imperiul a ceea ce aș 
denumi „marele 1“ : imaginație, inovație, inspi
rație. Deși fiecare termen îji are propriile sale 
determinări calitative, doar reunite intr-o măsură 
tot mai mare în actele și in năzuințele oricărui 
om pot aduce cucerirea Everestului. Nu cred că 
vreodată — figurativ vorbind — două persoane 
măcar, să fi putut străbate același traseu înspre

performanță. Deși, sub aspect uman să spunem, 
in fața fiecăruia dintre ei se află chiar același 
pisc și același traseu marcat pe hărțile cunoaș
terii și ale umanității, totuși fiecare a călcat cu 
pasul său, cu ritmul său, a căutat să facă scurtă
turi acolo unde i-a venit la indemină, s-a încîn- 
tat de anumite priveliști pe care le-a considerat 
a fi unice și' care i-au potențat elanul, a avut 
deznădejdi strict personale cind a constatat cit 
efort a depus pentru ceea ce a izbutit în cele din 
urmă. Comun pentru fiecare dintre aceștia este 
maginația, inovația, inspirația, deși tocmai aces

tea, gradate altminteri, îi deosebește radical pe 
unii de ceilalți.

După cum spuneam, după părerea mea. omul 
tînăr are nevoie de foarte multă imaginație ; a- 
easta se bazează pe impresiile senzoriale venite 

lin lumea externă și plăsmuiește, cu concursul 
lor, imagini noi. Gîndul e viu, e treaz, raportea
ză și compară neîncetat pină ce plăsmuiește o 
imagine concretă către obiectivul înspre care ne 
îndreptăm. Și. la fel ca însori alegerea Everes- 
tului nostru, imaginația proprtu-ziță ca proces 
psihologic n-ar putea exista fără gradul de emo
tivitate propriu fiecăruia dintre noi. Dacă ținem 
seama că in imaginație un loc îl joacă și fac
torul ediție, tom înțelege mat lesne de ce mă 
pronunț cu atita hotărire pentru cultivarea ima
ginației, proces care cere un efort susținut de 
cunoaștere și asimilare a tot ceea ce ne încon- 
ioară șî pe această bază, prin resorturile intime 
ale gîndirii. la înălțare înspre mai bun. mai fru
mos. mai pur.

Omul tînăr mai are nevoie de mult spirit de 
inovație. Aceasta este marca aleasă a omului de 
calitate. Chiar dintr-un început vreau să fac însă 
o remarcă: prin inovație nu înțeleg noutatea cri 
tot dinadinsul. Nu orice noutate prin efectul ei 
practic sau social reprezintă o inovație.

Spiritul de inovație al tînărului îl solicită a- 
tunci cind ti ceri să realizeze ceva nou. nu la 
un nivel experimental oarecare, ci finind seama 
de rigorile unor principii. Acest lucru solicită 
o cunoaștere cit mai profundă a epocii, a socie
tății, a mediului în care activezi, a profesiunii, 
a tuturor tangențelor domeniului de viață și ac
tivitate. A inova înseamnă să faci ceva ce n-a 
mai fost făcut de un altul înaintea ta, să pri
vești lumea cu ochii tăi de pe Everestul cucerit 
de tine.

Deși s-ar părea poate a fi cam abstracte aceste 
considerațiuni ale mele, cu puțină bunăvoință — 
de altfel însăși citirea acestor rînduri ale mele 
cere bunăvoință, un om tînăr poate găsi terenul 
unor aplicații personale, atit pe plan mental cit 
și practic.

In sfîrșit, omul tînăr are nevoie de multă, mul
tă inspirație... A fost o vreme cind termenul pă
rea că aparține prin excelență unor inițiați, pu
țini la număr, care cădeau în transă și creau. 
Nu-l amintesc decît pe filozoful antic Platou care 
concepea inspirația ca pe un mesaj al divinită
ții, și pe alții de după el, cum ar fi Schopen
hauer și Nietzche, cu o abordare pe aceeași li
nie filozofică. Practica socială a secolului nostru 
a democratizat însuși termenul de „inspirație", 
pornind de la ideea că el se asociază, în ultimă 
instanță, cu capacitatea de invenție, cu desco
perirea de noi legături între acumulările prece
dente, între pregătirile și concentrările din fie
care personalitate și în care un rol fundamental 
îl joacă elementul volitional.

După opinia mea, inspirația nu poate acționa 
decît acolo unde există deja un conținut depo
zitat în diferite straturi ale memoriei și reactivat 
de diferite circumstanțe ori împrejurări. Un om 
gol, fără idei, fără cultură, fără coeficient de ci
vilizație în actele sale exteriorizate ori în inti
mitatea sa nu poate aduce pe lume nimic via
bil, aricit de... inspirat ar fi el. Creația oricărui 
om nu este altceva decît îmbinarea organică, în 
diferite proporții, a elementelor spontane și con
știente ale inspirației.

N-am vrut să vă (in o lecție de psihologie, 
dar înțelegerea concretă a faptului că de fiecare 
depinde să-și folosească cu cit mai mult succes 
imaginația, spiritul de inovație și inspirație, poale 
aduce convingerea în împlinire. Pentru aceasta 
trebuie o gîndire vie și activă în tot timpul, o 
pregătire completă și participativă, o sensibili
zare continuă a indivizilor în fața marilor valori 
etice a căror existență determină în ultimă in
stanță viitorul oamenilor. Pentru că nu este su
ficient doar să știi, să ai, ci la fel de important 
este ce anume știi și cine anume are. In acest 
punct, tehnica se îmbină perfect cu etica.

Sînt cîteva reflecții pe care le propun spre me
ditație tinerilor cititori ai acestei interesante an
chete internaționale.

Pentru tineri, cuvîntul de 
ordine al primului nostru 1 
Mai liber este înscris pe pa
nouri: unitate antifascistă. 
Apreciată din punctul de 
vedere al acelor condiții 
care i-au dat naștere și de 
care este legată, lozinca a- 
ceasta nu este un fenomen 
izolat, al anului 1945 sau 
numai al țării noastre. Esen
ța combativă a zilei inter
naționale a muncii n-a apus 
niciodată, n-a încetat nicio
dată să cheme la luptă uni
tă, împotriva asupririi și a 
exploatării omului de către 
om, pe cei ce muncesc cu 
brațele sau cu mintea ori
unde, orieînd.

Sînt aproape 60 de ani de 
cînd America, mîndră de li
bertățile ei, o cunoscut cea 
dinții ieșire pe străzi o gre
viștilor din Chicago, de cind 
o jumătate de milion de 
„workers* s-au strins în 
Hyde Pork, cartierul v’lelor 
din Londra, de cînd Paul 
Lafargue vorbeo lucrătorilor 
din Paris, de cind într-un 
mic pori românesc de la gu
rile Dunării, muncitorii au 
vorbit despre 1 Mai.

De la un capăt la altul al 
pămîntului, an după on, 
ziua aceasta a grevelor, a 
jertfelor, a luptelor, o învă
țat popoarele că unitatea 
de luptă este cea dinții che
zășie a biruinței.

Împrejurările instaurări7 
regimurilor de tip fascist *n 
Italia și Germania au îm
prumutat lui 1 Mai lozinca 
unității antifasciste de care 
nu s a mai despărțit pină 
astăzi, în preziua victorie . 
Primejdia fascismului a leget 
pe toti iubitorii de libertate, 
dincolo de orice separafs- 
me momentane, ca un f’uviu 
uriaș, prăvălit cu toată for
ța. cu toată amploareo Iu'

măreață, la asaltul inamicu
lui numărul 1 al păcii, al 
muncii, al vieții popoarelor, 
pentru salvarea condiției u- 
mane.

Anii care au urmat au fă
cut bilanțul victoriilor obți
nute de clasa muncitoare în 
lupta pentru lămurirea și

TINEREȚII
de MIHNEA

GHEORGHIU

antrenarea maselor largi 
aie poporului in combaterea 
influenței și propagandei 
fasciste.

Tinerii din lumea întrea
gă. grupați in organizațiile 
antifasciste, au dus în ță
rile lor o luptă hotărită și 
susținută, o luptă solidară 
pentru realizarea unității 
antifasciste a întregului ti
nere* iubitor de progres.

în împrejurările războiu
lui, impus de naziști popoa
relor pașnice ale Europei și 
ale lumii întregi, tineretul 
și-a dovedit extraordinara

putere de rezistență și ero
icul spirit combativ și de 
sacrificiu al pionierilor unei 
lumi mai bune. în Bielorusia 
sau în Alpii Dinarici, In 
Correze, sau la Praga, ei au 
izbit zi de zi, cu liniștea o- 
mului chibzuit, cu pricepe
rea ostașului, cu temeritatea 
sportivului, cu îndîrjirea 
răzbunătorului, pe dușmanii 
păcii și ai progresului, pe 
fasciști, orieînd, oriunde, ca 
un front comun, invincibil, 
de a lungul continentelor.

Ne găsim astăzi în ajunul 
victoriei ; deasupra Berlinu
lui s-au întîlnit ieri avioa
nele aliaților, o flotilă avînd 
în spate Moscova, altele 
două, New-Yorkul și Lon
dra. Tinerii piloți au schim
bat prin T.F.F. salutul lor 
antifascist sau și-au semna
lizat în alfabetul zburători
lor, clătinînd ușor aripile a- 
paratelor.

Peste frontiere a venit 
primăvara. Odată cu gră
dinile orașelor, năruite de 
pașii războiului, înfloresc 
nădejdile intr-o lume nouă, 
pașnică, de reconstrucție și 
belșug. Dar pentru aceasta 
microbul demenței fasciste, 
criminalii și nebunii presă- 
rați de-a lungul meridiane
lor, ca o ariergardă, ca o 
rezervă a morții, trebuiesc 
exterminați, pentru ca a- 
ceastă nebunie să nu mai 
bîntuie niciodată.

La marea operă de făuri
re a viitorului țării și al o- 
menirii nu vor participa nu
mai aleșii, numai încercații, 
numai initiații. Viitorul lumii 
aparține tineretului lumii. Și 
pentru aceasta, înfrîngînd 
spiritul restrîns, sectar, de 
castă, cu atit mai primejdios 
cu cit materialul căruia ne 
adresăm este mai sensibil, 
mai imediat, lozinca tine
retului progresist din Româ
nia și din toate țările este 
unitatea prin lupta unită, 
spre victorie I

(Fragment dintr-un articol 
apărut în „Scînteia tineretu
lui" la 1 Mai 1945).

a

Pentru ce,
i cînd avem

voie să riscăm ?
Filmul lui Timotei Ursu a fost 

un moment de vîrf nu numai al 
serii pentru tineret, ci al săptă- 
mînii TV. Intr-un fel convingă
tor, el a fost o demonstrație des
pre cum se poate și cum tre
buie făcut un film la TV., cwe 
să folosească toate mijloacele 
specifice ale acesteia în slujba 
unei idei urmărită strins, sobru 
și elocvent în același timp. Ne- 
ie.șind din tiparele reportajului- 
anchetă el a reușit in același 
timp să fie un film construit ar
tistic, cu o paletă largă de mij
loace care impun autorul ca pe 
un autentic om de televiziune — 
care, dealtfel, o dată ne-a 
mai dat prilejul să-l urmărim cu 
atenție și participare — dar poa
te niciodată reportajele sale n-au 
avut o încărcătură de emoție și 
adevăr atit de complexă. El a 
folosit interviul încrucișat și me
toda prim-planului, ca „material 
in material" a folosit imaginea 
amplă, sugestivă, de reportaj, în 
care textul autorului capătă im
portanță, greutate — și imaginea 
document care vorbește singură 
și pledează. Un montaj realizat 
cu deplină stăpînire a meseriei 
a știut să reliefeze cu pregnanță 
un portret și o idee, ca-ntr-un 
veritabil film artistic. „Cazul" 
inginerului de acolo, de sus, de 
la lotul „Șoimul" căpăta astfel 
valoare de dezbatere autentică, 
cum nu avem prilejul să urmă
rim prea des. Omul care avea o 
condamnare la activ și riscă s-o

AGENDA 
ACTIVISTULUI 

U. T. C.
Noua lucrare apărută la 

„Editura politică" in seria 
„In sprijinul organizațiilor 
de tineret", iși mărturisește 
scopul încă de 1a prima pa
gină : acela „de a pune la 
dispoziția activistului o se
rie de date ajutătoare, ne
cesare în munca pe care a- 
cesta o desfășoară cotidian". 
Specificul, dezvăluit încă 
din titlu — de agendă —, 
a impus și structura lucrării, 
alcătuită din seturi de infor
mații utile, organizate pe 
capitole de larg interes.

Partea intîi, dedicată u- 
nei prezentări multilaterale 
a României socialiste, a po
liticii partidului și statului 
nostru, se distinge prin for
ța de convingere a faptelor 
prezentate, ilustrind sintetic 
atit dezvoltarea impetuoasa 
a întregii țâri sub conduce
rea Partidului1 Comunist 
Român, cit și poziția și 
prestigiul României în lume, 
izvorite din politica de pace, 
prietenie și colaborare cu 
toate popoarele, cu toate na
țiunile lumii, pe care o duc 
cu consecventă partidul și 
Statul nostru socialist. Ca

argument conc-et al acestui 
prestigiu se constituie capi
tolul „Opinii despre Româ
nia". aducind mărturii con
vingătoare din partea dife
ritelor personalități care 
ne-au vizitat (ara. s-au 
ne-an apreciat inițiativele in 
cadrul organismelor și or
ganizațiilor internaționale.

O a doua parte prezintă 
pe scurt, pe parcursul a pa
tru capitole — „Momente și 
fapte din istoria V.T.C.". 
„Organizarea C.T.C.". „Or
ganizarea U.A.S.C.R." și 
„Sinteză a principalelor ho- 
tăriri ale C.C. al U.T.C. pri
vind organizarea activității 
U.T.C." — istoricul organiza
ției. cit și organizarea ei ac
tuală, conform prevederilor 
statutului, precum și rolul 
ce revine acesteia in educa
rea întregului tineret, in 
mobilizarea maselor largi de 
tineri la transpunerea in 
faptă a politicii partidului și 
statului nostru. Ultimul ca
pitol se constituie ca o bi- 
bligorafie utilă făcind trimi
teri la principalele instruc
țiuni. recomandări și preve
deri elaborate de C.C. al 
U.T.C. în activitatea sa 
de conducere și îndrumare 
practică a activității U.T.C., 
șî euprinzînd modalități con
crete de acțiune în vederea 
realizării sarcinilor trasate 
de conducerea de nartid și 
de Congresul al IX-lea al 
U.T.C.

Ultima secțiune cuprinde 
o tematică mai largă, conți- 
nînd un mic ghid de orien
tare profesională, informații 
privind activitatea interna
țională a U.T.C.. o prezen
tare sintetică a principalelor 
lucrări social-politice adre
sate tineretului, precum și o 
scurtă culegere de reflexii 
și maxime celebre, ilustrind 
cultul muncii, al cinstei, al 
adevărului, al patriotismului 
și al libertății.

Prin forma sa clară și 
prin tematica de larg inte
res. lucrarea este utilă ori
cărui activist, contribuind 
la întregirea cunoștințelor 
căpătate cu prilejul învăță- 
mîntului politic U.T.C., Ia 
înțelegerea și ilustrarea lor 
concretă.

așoctaȘilor 
st

comunițfî 
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și serie, lucrarea este o sin
teză a obiectivelor ce stau 
in fața U.A.S.C.R.. subli
niind importanta deosebită 
acordată de conducerea par
tidului și statului nostru, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, rolului asociațiilor 
studenților comuniști în e- 
ducarca și formarea viitoa
relor cadre de bază ale eco
nomiei și culturii, a specia
liștilor de miine, prin acti
vitatea dusă de acestea in 
facultăți, in contextul mai 
larg al muncii depuse de 
U.T.C. pentru educarea în
tregului tineret in spiritul 
muncii, al eticii și al echi
tății socialiste.

Insistind asupra sarcinilor 
importante ce stau in fața 
asociațiilor studenților co
muniști pe linia apropierii 
și integrării invățămintului 
eu munca de cercetare și cu 
producția, a promovării unor 
forme și metode menite a

crește eficiența economică și 
socială a gindirii științifice 
studențești, lucrarea prezintă 
totodată, și pirghiile concrete 
de acțiune pe ca-e asocia
țiile Ie au la dispoziție atit 
prin reglementările in vi
goare ce statutează partici
parea studenților la condu
cerea și organizarea invăță
mintului universitar, repre
zentarea lor in organismele 
de conducere, cit și prin 
pirghiile la fel de impor
tante ale muncii politico- 
ideologice duse la toate ni
velurile. Sint prezentate, de 
asemenea, o serie de iniția
tive șî metode valoroase ce 
și-au dovedit eficiența ca. 
spre exemplu. întrecerile in 
domeniile activității profe
sionale. sesiunile anuale ale 
cercurilor șijfnțifice studen
țești, confernifele naționale 
ale cercurilor ce urmează a- 
cestora, organizarea de cen
tre studențești de studii, 
cercetări și proiectări etc. 
Sint expuse in continuare 
date despre presa studen
țească, despre posibilitățile 
de popularizare și prezen
tare a aspectelor semnifica
tive din activitatea studen
țească.

Formării politico-ideologicc 
a studenților i se consacră 
un capitol întreg, insistin- 
du-se asupra necesității par
ticipării active și conștiente 
a întregii mase de studenți 
la realizarea acestui obiectiv.

Fiind o sinteză a prin
cipalelor sarcini și direc
ții de acțiune aflate in 
fața U.A.S.C.R. ș: prezen- 
tînd concret o serie de ini
țiative și metode practice de 
conducere și organizare a 
activității, lucrarea se adre
sează cercurilor largi de stu
denți, de activiști ai asocia
țiilor, aducind o contribuție 
efectivă la înțelegerea rolu
lui și locului U.A.S.C.R. în 
cadrul întregii activități a 
tineretului din România.

MARIAN GRIGORE

primească pe a doua, dintr-o 
frenetică, inflexibilă conștiinfă a 
muncii, dintr-o „religie de șan
tier" tulburătoare, care impune 
firesc primul temei al dezbaterii
— oamenii pe care socialismul 
i-a creat — era un personaj și 
un simbol, rămînînd tot timpul 
subiect de reportaj, adică om în 
carne și oase. Care nu era per
fect. Care avusese slăbiciunea să 
lase muncitorii („n-am avut noi 
așa inginer 1") din dragoste, să-i 
facă o ușă de metal la garaj, din 
deșeurile șantierului. A plătit pe
nal și a plătit prea scump, cu o 
pată nu în dosar, ci în conștiin
ță. Poate modul acesta îndîrjit, 
violent chiar. în care muncește 
zi și noapte, nerăbdarea asta fre
netică de a gedea cum crește 
șantierul — care acolo la lotul 
Șoimul, în creierul munților, ne 
spunea inginerul șef al Someșului, 
este un veritabil cap de pod — 
este reflexul conștiinței sale care 
se știe pătată. („Voi fi toată viața 
omul cu poarta" — spunea ingi
nerul și nu avea, desigur, drep
tate). Dar firește, nu numai atit. 
Dimpotrivă, cel mai puțin atit, 
pentru că mobilul inginerului 
este unul superior, de vocație ji 
de conștiință, din nou de con
știință, dar una liberă, superioa
ră, născută in cîntecul muncii $i 
al cărui port-drapel este senti
mentul datoriei. Avea 27 de ani, 
o viață pe care știa să o orga
nizeze astfel incit ziua să aibă 
cincizeci de ore — ceea ce să 
recunoaștem, numai in tinerețe 
se poate. Spălatul rufelor și găti- 
i:‘l i se par firești, odihnă ac
tivă. Poate tot numai în tinere
țe se poate să ai defectul sublim 
al riscului și nerăbdării. Greșeala 
inginerului — căci este desigur 
o greșeală, o vină penală, să tai 
cinci brazi fără aprobare — este 
una a mînzului care nu suportă 
frîie. Știa ce riscă. Din nou în 
fața instanței. Dar și-a făcut o 
socoteală rapidă. Opritul muncii
— sute de mii de lei pagubă. 
Tăiatul brazilor, cinci sute de lei 
pagubă. Parcă spre ilustrare, aco
lo, lingă gura șantierului pădurea 
foșnea măreț, cu miile de brazi 
seculari. Tovarășii de muncă, cei 
de sus, îl absolveau categorie. 
„Acarul Păun domnule, n-a avut 
omul nici o vină!“ — tovarășii 
de muncă, cei de jos, de la con
ducerea șantierului spuneau că 
brazii trebuiau tăiați, dar cu apro
barea lor. Ultimii aveau dreptate, 
dar parcă nu știu cum, erai de 
partea primilor. Acolo unde se 
hotărăsc marile bătălii ale mun
cii există întotdeauna un loco
tenent care să comande „foc — 
fără să întrebe generalul, asumin- 
du-și riscul. Se poate pierde o 
bătălie așteptînd o aprobare. De 
fapt, în film se jt demonstra 
asta, că aprobarea pentru tăierea 
brazilor se așteaptă de la calen
dele grecești. Deci vinovat nu era 
inginerul, vinovată era din nou* 
mereu, a cita oară, birocrația. Si
gur, „unde-i lege nu-i tocmeală" 
și nu cred că inginerul va mai 
repeta un astfel de gest. Dar 
dezbaterea rămine. Care este 
coeficientul de risc? Unde sfir- 
șește curajul și începe nesocotin
ța ? Pentru ce și cînd avem 
voie să riscăm ? Tot atitea între
bări pentru tinerii telespectatori
— ceea ce, în ultimă instanță, a 
fost meritul principal al filmului 
lui Timotei Ursu. Am vrea să 
consemnăm mereu asemenea fil
me, asemenea reportaje, aseme
nea întrebări, la „Seara pentru 
tineret".

SMARANDA JELESCU

FRAȚII JDERI : Patria (orele 
9: 12; 15; 18: 21): București (orele 
8,30: 11.15: 14.15: 17.15: 20,15).

TREI SCRISORI SECRETE ; 
Central (orele 9.15: 11,30: 13,45; 
16: 18,15: 20.30).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA : 
Favorit (orele 9.15: 11.30; 13,45:
16; 18,15; 20.30); Luceafărul (orele 
9: 11.15; 13.30: 16: 18.15; 20,30):
Festival (orele 9; 11: 13: 15; 17; 
19: 21).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA- . 
TE: Scala (orele 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30; 20.45). Capitol (orele 9.15; 
11.30; 14; 16,15; 18 30: 20.45). Lucea
fărul (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18.15 20.30)

MAI TARI DECÎT MOARTEA : 
Doina (orele 12.30; 14.45; 17.15;
19.45 — program pentru copii : 
orele 9.45: 11.15)

RIO LOBO : Grivița (orele
8.45: 11.15: 13,30: 15,45: 18,15;
20.30) Flamura (orele 9: 11.15;
13.30: 16: 18.15; 20.30).

PĂCALA : Dacia (orele 9; 11,45; 
15: 17.45: 20,30): Lira (orele 15,30: 
19): Cotroceni (orele 11; 14: 16,45; 
19.15)

CE DRUM SA ALEGI : Excel
sior (orele 9; 11.15: 13,30: 16; 
18,15; 20.30) Melodia (orele 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.30: 20.45) Gloria 
(orele 8.30: 11: 13.15: 16; 18,15;
20.30) . Modern (orele 9: 1115;
13.30: 16: 18 15: 20.30).

VALURILE DUNĂRII : Lumina 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15;
20.30) .

CIDUL : Victoria (orele 9; 12.30;

16,15; 19,45). Volga (orele 9; 12.30; 
16; 19,30).

UN COMISAR ACUZA : Buzești 
(orele 9: 11,30: 13,45: 16; 18.30; 
20,45); Aurora (orele 9: 11,15: 
13.30; 15.45: 18: 20,15): Flacăra (o- 
rele 9: 1115; 13.30: 15.45; 18: 20,15)

LE MANS : Arta (orele 15.30; 
17.45; 20).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : 
Bucegi (orele 15.45; 18: 20,15),
Munca (orele 16: 18: 20)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Drumul Sării (orele 15.30; 18; 
20,15).

ȚARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIA : Giulești (orele 15.30; 
18; 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIATA MEA : Floreasca (o- 
rele 15,30; 18, 20.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Crîn- 
gași (orele 16; 18,15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI ,,NEPTUN“ : Ferentari (oreie 
15.30; 18; 20.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Pacea 
(orele 15.30: 17.45: 20).

CÎNTECUL NORVEGTEI : Mo
șilor (orele 9; 12.30; 16: 19.30).

SECRETUL LUI BUDDHA : 
Unirea (orele 15.45; 18; 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR :
Vitan (orele 15,30: 18: 20.15)

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI : Cosmos (orele 15.30; 
18; 20.15). Progresul (orele 15.30; 
18; 20.15).

CEATA : Popular (ora 20.15).
OMUL CU CREIERUL TRANS

PLANTAT : Popular (orele 15.30; 
18).

STRUCTURA CRISTALULUI ; 
Viitorul (ora 20).

DRUMUL SPRE VEST : Viitorul 
(ora 16).

PROGRAMUL 1

Alșec, Ernest Maftei, Emil Botta 
Mircea Albulescu. Virgil Ogășanu^ 
Ștefan Radof. Ovidiu Schumacher. 
Mircea Cosma, Alexandru Toci- 
lescu. Octavian Cotescu. în alte 
roluri : Dimitrie Dunea, Gh. Gîniă, 
loan Colomieț, Constantin Drăgă- 
nescu. Radu Vaicla. Scenografia : 
Dumitru Georgescu. Adaptarea și 
regia artistica : Tudor Mărâscu. 
22.15 24 de ore.

Alo. Radio ! ■— muzică ușoară la 
cerere. 17,50 Cîntece. 18,00 Șapie 
zile, șapte arte : Teatru. 18.10 Mu
zică populară. 18,55 Melodia zilei. 
19.00 în direct. . de pe șantierele 
muncii patriotice. Parcul tineretu
lui din București. 19,30 Știri. 19.35 
Casa de discuri „Polydor". 20*00 
Concert din opere și operete 21.00 
Biografia unei capodopere. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologie 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Tineri poeți. 23.20 Jazz-ul 
pentru toți. 23.55—24.00 Ultimele 
știri.

PROGRAMUL 2

9.00 Teleșcoalâ : > Pagini din is
toria patriei ; Vatra tracilor. Ul- 
pia traiană : • Matematică: Con
sultații pentru elevii clasei a 
VlII-a : • Științe sociale: Coor
donate ale spiritului revoluționar 
contemporan. Prezintă prof. univ. 
dr. Ion Rebedeu. 10.00 Curs de 
limbă germană. 10.30 Curs de 
limbă franceză 11,00 Film artis
tic : „Trei pălării pentru Lisa“. 
16,00 Curs de limbă rusă. 16,30— 
17.00 Curs de limbă engleză. 17.30 
Telex. 17.35 Vîrstele peliculei; 18*35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 19,30 Telejurnal. 1 Mai 
1974 — sub semnul anului jubi
liar • Cronica întrecerii pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen. 20,00 Revista economică 
TV. 20.15 Teatru TV : ,.Ondine“ 
de Jean Giraudoux. Premieră TV 
In distribuție : Violeta Andrei. 
Văii Voiculescu-Pepino, Tamara 
Crețulescu. bana Comnea, Doina 
Patriciii, Peter Paulhoffer, Zephi

20.00 Film serial: ,.Jule, Julia, 
Juliana". Episodul II. Producție a 
studiourilor de televiziune din 
R D.G. 20.55 Telex. 21.00 Muzica 
românească în contemporaneitate. 
Profiluri: Zeno Vancea. 21.30 Ro
man foileton : „Educația ’ senti
mentală" — episodul I.'

PROGRAMUL III
9,00 Știri : 9.05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9,45 
Cîntece de muncă. 9.55 Melodia 
zilei : ..Pentru că te iubesc" de 
Marcel Dragomir. 10,00 Femina- 
club. 11,00 Profil pe portativ — 
Lya Hubic. 11.30 Muzică corală. 
12,00 Știri. 12.05 Invitație în fono
tecă 12.55 Melodia zilei. 13,00 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
17.00 Știrile după-amiezii. 17,05

Opera Română : : LARME — 
ora 19; Teatrul de Operetă : 
OKLAHOMA — ora 19,30: Teatrul 
Național (Sala Mare) : FURTUNA
— ora 19.30: Teai»*ul „Lucia Sturd- 
za Bulandra“ (Schitu Măgureanu): 
PYGMALION — ora 19.30: (Sala 
Studio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TÎNĂRULUI ,.W" — ora 19 30; 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19.30; (Sala Studio) : HAMLET
— ora 19: Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19.30; Teatrul ..Ion Vasiles- 
cu“ : REFLECTORUL REVISTEI
— ora 19,30: Teatrtfl ..Ion Crean
gă" : SCUFIȚA CU TREI IEZI — 
ora 16; Teatrul „Țăndărică" (Saia 
Academia) : RAI ȘI NAtArAi — 
ora 17: Teatru] „C. Tănase" (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19.30; 
Circul .,Globus" : ÎNTÎLNIRE LA 
CIRC — ora 19.30.
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Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, viceprim-ministru al guver
nului, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste Româ
nia Ia C.A.E.R. a plecat luni, la 
Moscova pentru a participa la 
lucrările celei de-a 67-a ședințe 
a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, se aflau tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul educa
ției și învățămîntului. 
Pacoste, adjunct al 
afacerilor externe.

A fost de față V.

Comel 
ministrului

I. Drozden-

ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

★
La sosirea la Moscova, pe ae

roportul Șeremetievo. tovarășul 
Gheorghe Radulescu a fost tn- 
timpinat de M. A. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. reprezen
tantul permanent al Uniunii 
Sovietice in C.A.E.R.. N. Fad
deev, secretar al C.A.EJL. de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți. de aseme
nea. ambasadorul României 
Uniunea 
Badrus. și 
dei.

iu 
Sovietică. Gheorghe 
membri ai ambasa-

CRONICA U. T. C
Plecarea la Moscova
a delegației U. T. C.

care va participa
la lucrările Congresului U.T.C.L

întoarcerea
din Japonia
a delegației

U. A. S. C. R.

n ! itni nPrlTri!r TlHPsiii Lud Uvmi u 1111 vi

La invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma- 
covescu. luni după-amiază a so
sit în Capitală, intr-o vizită o- 
ficială, ministrul afacerilor ex
terne, al cooperării și planului 
al Republicii Burundi, Artemon 
Simba naniye.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, ministrul burundez a fost 
intimpinat de George Macoves- 
cu, Gheorghe Dobra, prim-ad
junct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, Nicolae 
Ghenea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

★
In aceeași după-amiază. mi

nistrul afacerilor externe, al co
operării și planului al Republi
cii Burundi a făcut o vizită pro
tocolară ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România.

La primire a luat parte 
Nicolae Ghenea.

★
Tot luni, ministrul Artemon 

Simbananiye a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroii .r 

»â»luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socit- 
lism.

La Clubul presei străine din 
București a avut loc. luni Ia a- 
miază. o conferință de presă cu 
Pio-Carlo Terenzio. secretar ge
neral al Uniunii Interparlamen
tare. Au participat ziariști ro
mâni și .corespondenți ai presei 
străine.

în cadrul conferinței, vorbito
rul a relevat importanța si sem
nificația sesiunii de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare, 
care a avut loc recent la Bucu
rești, subliniind că această se
siune a fost cea mai reprezen
tativă prin larga participare și 
problematica abordată, că pro
iectele de rezoluție adoptate cu 
•acest prilej constituie o bază 
serioasă pentru viitoarea sesiu
ne de toamnă a Uniuni: Inter
parlamentare. de la Tokio.

Pio-Carlo Terenzio a expri
mat sentimente de profund res
pect și gratitudine față de pre
ședintele Republicii Socialist'1 
România. Nicolae Ceaușescu. și 
a dat o inaltă apreciere cuvân
tării rostite de șeful statului ro
mân la ședința inaugurală a lu
crărilor sesiunii. El a mulțumit, 
totodată, grupului parlamentar 
român. Marii Adunări Naționa
le, pentru excelenta organizare, 
din toate punctele de vedere, a 
acestei importante reuniuni par
lamentare internaționale.

Luni după-amiază, s-a inapo- 
iat in Capitală delegația 
U.N.C.A.P., condusă de tovară
șul Popa Gheorghe. vicepre
ședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, care a făcut o vizită in 
Siria, la invitația Uniunii Ge
nerale a Țăranilor din această 
țară.

La București, au inceput luni 
lucrările celei de-a XX-a se
siuni a Grupului de experți 
pentru coordonare tehnică în 
probleme de standardizare a pro
duselor agricole perisabile. A- 

K cest grup are mandatul Comi- 
tetului specializat al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eurre 
pa să definească condițiile de 
calitate a produselor agricole 
perisabile care fac obiectul 
tranzacțiilor internaționale, pre- 
zentindu-le sub formă 
darde, și să studieze 
ce trebuie luate pe 
ternațional pentru a 
za aplicarea acestora.

La actuala sesiune, 
unește specialiști din 
europene, sînt înscrise pe 
dinea de zi probleme privind

de stan- 
măsurile 

plan in- 
generali-

care 
zece

re- 
țări 
or-

standardelor pentrurevizuirea--------------- .------
unele produse horticole, armo
nizarea unor standarde cu nor
ma cadru, criteriile de calitate 
stabilite pe bază de cercetări 
științifice care precizează va
loarea produselor și sint apli
cabile din punct de vedere co
mercial. standardizarea ambala
jelor in vederea efectuării ra
pide a transportului, manipu
lării și depozitării produselor 
horticole, precum și in legă
tură cu metodele de control al 
produselor standardizate.

Participant!! la sesiune au fort 
salutați de Ion Ceaușescu. ad
junct al ministrului agrxcula»- 
rii. industriei a.—enirr șt a- 
pelor.

Au inceput. apo. dezbaterile 
care vor cura până la 25 apri
lie.

Comisia Economică O_X.iL 
pentru Europa va transmite 
concluziile aesitnu: guvernelor 
țărilor reprezentate la ses.mte.

LUCRĂRILE
DE-A XXIX-A

C.C. 
tru 
care 
rile 
eres
Cm>

O

al U.T.C.. ministru pen- 
problemele tineretului, 
va participa la lucrâ- 

eelui de-al 17-lea Con- 
al Uniunii Tineretului 

mnist Leninist.

Ieri, s-a înapoiat in Ca
pitală delegația Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu. 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.1U. care la invitația 
Federației Studenților Auto
nomi din Japonia (ZEN- 
GAKUREN). a efectuat • 
vizită in această țară.

La sosire, pe aeroportul 
internațional Bucuresti-Oto- 
peni. delegația a fost saluta
tă de membri ai Biroului Co
mitetului Executiv al Consi
liului LVS.CJL

• Astă-seară. la orele 19, Casa 
prieteniei româno-sovietice. or
ganizează. in cadrul ciclului 
..Arhitectură și urbanism", o 
dezbatere despre „Orașul, arhi
tectura și societatea", la care va 
participa acad. prof. arh. Octav 
Doicescu. „Unele probleme ac
tuale ale sistematizării teritoriu
lui și localităților* vor fi 
zentate de conf. univ. dr. 
Alexandru Budișteanu.

• ..Săptămina Teatrului 
Creangă" oferă in cursul aces
tor zile manifestări diverse, pri
lej de cunoaștere a repertoriu
lui și preocupărilor colectivului

pre- 
arh.

..len

teatrului. Astăzi, la orele 10. ac
torii vor fi oaspeții Palatului 
pionierilor, cu care prilej vor 
prezenta un spectacol dedicat 
copiilor. Miine. la sala „Studio" 
din Piața Amzei. unde vor avea 
loc și activitățile artistice ulte
rioare, este organizat un simpo
zion privind repertoriul de pers
pectivă al teatrului. Joi : Clubul 
A.B.C. și piesa „Cine este Ca- 
sandra” : vineri : „Nota zero 
la purtare" (ora 9.30) : simbătă : 
„Iancu Jianu" (9.30). duminică : 
..Președinte la 15 ani" (ora 
Tragedia antică greacă 
16.00). „Omul invizibil1*' 
17.30).

• „Galeria nouă" 
colae Iorga nr. 42) 
găzduiește de ieri 
„Artă »: energie".

10). 
(Ora 
(ora

Ni-(str. 
București, 
expoziția

UNUL DIN CINCI STUDENȚ1 Al POLITEHNICII

BUCUREȘTENE CERCETĂTOR

A
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ȘEDINȚEI PLENARE A CELEI
SESIUNI A COMISIEI ECONOMICE

O.N. U. PENTRU EUROPA

Raportul 
pentru dezvoltarea comerțului a 
fost prezentat de A. Warburton 
(Marea Britanie), președintele 
comisiei.

Dezbaterile au relevat, in pri
mul rind, momentul european 
actual, marcat de eforturile țâ
rilor de pe continent in cadrul 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare de la Geneva in ve
derea statornicirii unor noi re
lații intre state, care sâ favori
zeze destinderea și lărgirea co
laborării și cooperării.

Ca element pozitiv, s-a subli
niat creșterea permanentă a 
schimburilor comerciale dintre 
Est și Vest — cu 12—13 la sută 
in primele trei trimestre ale a- 
nului 1973 față de 1972 — ceea 
ce arată cu pregnantă cursul fa
vorabil spre destindere al cli
matului european. Anul 1974. a- 
preciazâ experții. va fi caracte
rizat prin creșterea in conti
nuare a comerțului dintre țările 
Europei de răsărit și de vest 
In acest context. Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa ii 
revine misiunea să găsească 
mijloace și căi de promovare pe 
mai departe a comerțului, să 
se manifeste ca un instrument 
activ și flexibil in viața econo
mică de pe continent.

Majoritatea vorbitorilor s-au 
referit insă și la obstacolele care 
mai stau 
european, 
din R. S. 
Germană. 
Polonă. U.R.S.S.
după ce au subliniat climatul fa
vorabil promovării unor ample 
relații comerciale și de coopera
re industrială, au arătat că tra
tamentele preferențiale, tarifele 
vamale discriminatorii care se

in calea comerțului 
Astfel, reprezentanți 
Cehoslovacă. R. D. 

R. P. Bulgaria. R. P. 
și alte țări.

ceartă |
■az

JE

• SPORT

CROSUL TINERETULUI
Sprint spre marea finală

Din inițiativa și sub auspiciile 
Comitetului municipal Petro
șani al U.T.C., in Valea Jiului 
se desfășoară concursul „File 
din istoria lui august", la care 
sint antrenați toți tinerii între 
14 și 30 de ani. Prin amplul său 
program, manifestarea iși pro
pune să facă cunoscute uteciști- 
lor momentele de luptă ale 
poporului pentru eliberarea pa
triei. , ''

Averse de ploaie, 
lapoviță și brumă

Vremea se menține in con
tinuare răcoroasă. Cerul va fi 
variabil cu innorâri mai accen
tuate in Maramureș, nordul 
Crișanei. nordul și estul Tran- 
sils-aniei. Moldova. Muntenia și 
Dobrogea. unde vor cădea ploi 
sub formă de averse. în cele
lalte regiuni, averse izolate de 
ploaie. Izolat, in estul Transil
vaniei și-n zonele deluroase ale 
Moldovei, precipitațiile vor fi 
sub formă de lapoviță. La 
munte va ninge. Temperaturile 
minime vor oscila intre —1 și 
—6 grade, iar cele maxime între 
—5 și +15 grade. Local în 
vestul țării și in zonele delu
roase condițiile atmosferice vor 
fi favorabile producerii brumei. 
Fenomenul se menține și în 
următoarele două zile.

In București, vremea va fi 
tot răcoroasă, cu cerul 
rar noros. Ploaie slabă, 
va sufla slab pină la potrivit. 
Minima va fi cuprinsă intre 
—2 și +4 grade, iar maxima 
intre +10 și +12 grade.

tempo- 
Vîntul

Redactorul rubricii: 
V. RAVESCU

Vest ș; a prancț 
in aeert caidra a 
legația 5L P r=4 
evolu-.j at departe a acestora 
nu se porte face deci: pe baza 
unor principii juridice și le
gături constante și garantate. 
Reprezentantul țării noastre. 
Constantin Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului ex
terior și cooperării econo
mice internaționale. a ară
tat că. in condițiile actu
ale, cind comerțul internațional 
joacă un roi tot mai pregnant 
pentru punerea in valoare a re
surselor materiale, financiare și 
umane ale flecare: națiuni, ca 
Șl pentru accelerarea progresului 
economic și social al tuturor ță
rilor. este indispensabil ca in
continuare Comisia să-și spo
rească și mai mult contribuția 
la dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor intereuropene. în
scriind pe agenda sa de lucru 
studierea unor măsuri care pot 
ajuta Ia eliminarea discrimină
rilor Și obstacolelor de orice 
natură, pentru crearea unei vas
te zone a comerțului liber și 
avantajos pentru toate țările 
membre, iptensîflearea cooperă
rii industriale. amplificarea 
schimburilor de informații.

Cursul favorabil al «chinibwl- 
lor comerciale și al cooperării 
industriale a fost subliniat si de 
reprezentanții altor țări (Marea 
Britanie. Franța. Italia. Elveția. 
Suedia etc.), arătindu-se impor
tanța relațiilor bilaterale și 
multilaterale. Reprezentantul 
Statelor Unite a amintit in acest 
sens relațiile țării sale cu țări 
est-europene. relevând printre 
altele crearea Comisiei econo
mice româno-americane, care 
și-a ținut recent la București 
prima ședință de lucru, in ca
drul căreia s-au făcut pași utili

■ CUPOSCUt 
se au a-
Canade-

Suediei $: ailor ți: 
„E îmbucură lor. a spus repre- 
zentantul Olandei, că in ciuda 
unor greutăți comerțul intre Est 
și Vest, mai ales, a crescut da
torită faptului că cei interesați 
au reușit să se adapteze noilor 
circumstanțe și să valorifice 
condițiile existente.

Experții prezenți la dezbateri 
au fost 
contribuția 
practic al 
mice, prin 
documente 
dardizărîi

unanimi in a aprecia 
comisiei in domeniul 
schimburilor econo- 
simplificarea unor 
comerciale, a stan- 
protocoalelor. ela

borării unor studii și statistici 
asupra principalelor curente și 
manifestări din viața economi
că europeană.

în încheiere, participant ii la 
discuții au făcut unele reco
mandări pentru cel de-al douea 
seminar asupra promovării co
merțului dintre Est și Vest, 
rr.arketing-ulm și relațiilor eco
nomice. care va avea loc la 
Geneva in luna mai. precum și 
in vederea unor viitoare re
uniuni. simpozioane internațio
nale privind relațiile comercia
le și colaborarea industrială.

în aceeași zL au avut loc In
teresante dezbateri și in cadrul 
unor comisii ses-.onale.

*
Luni seara, in onoarea parti- 

cipanțîlor la cea de-a_ 29-a se
siune
O.N.U pentru Europa. Conser
vatorul
și Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii române au prezen
tat un concert. în program au 
figurat „Preludiu la unison* 
din Suita I pentru orchestră de 
George Enescu și Simfonia a 
IX-a de Beethoven.

unor

a Comisiei Economice

„Ciprian Porumbescu'

Activitatea sporuvă de masă este marcată, ia această pe
rioada. de desiâ*urarea etapei județene a Crosului Tineretului.

Din diferite localități din țara ni se relatează despre intrece- 
zăle arest ei aompeuiii de masă tradiționale, inițiată și organi
zată de C.C. al U.T.C, cu concursul altor factori (C.N.E.F.S.. 
U.G.S.R.). despre faptul că la startul ei se reunesc mii și mii 
de tineri, de toate categoriile, amatori să-și incerce forțele, re
zistența. calitățile fizice pe traseele Crosului Tineretului. Dis
putele. desfășurate sub semnul ambiției și vigorii tinerești, 
s-au bucurat de o largă și entuziastă asistență care a avut darul 
să stimuleze concurenții in lupta lor 
țele și dificultățile traseelor.

Cum se știe, la 2 mai, la București 
finale, care vor desemna campionii pe . 
tului. In vederea acestui mare eveniment sportiv — 
momentul de anvergură in cadrul programului de manifestări 
sportive ocazionate de Ziua Tineretului — se fac pregătiri in
tense. Sintem in măsură să furnizăm citeva noutăți aflate de Ia 
comisia centrală de organizare a Crosului Tineretului.

cu taiinutele, cu distan-

vor avea loc Întrecerile 
țară ai Crosului Tinere- 

care va fi

Elena Tufeanu, Școala _ 
nerală Poenari de Argeș. Gheor- 
ghe Drăghici. Liceul industrial 
chimic Pitești ; categoria 17—19 
ani : Maria Oprescu 
Stilpeni, 
Liceul 
din Pitești ; categoria 
ani : Elena Stan de 
prinderea „Argeșeana" 
iar la seniori Marian 
I.P.M.P.B. Pitești.

DAN ȚAPIRDA 
activist al Comitetului județean 

Argeș al V.T.C.

ge-

— Liceul 
Pândele Ghinescu, 
„Nicolae Bălcescu" 

peste 19 
la între-

Pitești, 
Popescu

• MUREȘ

Pe locul I s-au clasat Ana Mi- 
leșan. Andone Maria, Alexan
dru Sombodfazi. Romeo Duca, 
Maria Fiildp, Rozalia Barabaș, 
Alexandru Kazsi, Alexandru 
Gherman.

ION FODOR
activist la Comitetul municipal 

Tg. Mureș al U.T.C.

• BRAILA

• Traseul pentru întrecerile finale este fixat în perimetrul 
Pieții Scintei:. La startul celor 6 categorii se vor alinia circa 800 
de concurenți.

• Cu acert prilej se va organiza și un cros de masă la care 
e prevăzut să participe circa 10.000 de tineri bucureșteni.

• Un cros al veteranilor va reuni 100 de participanți din rin- 
dunle foștilor campioni europeni, balcanici și naționali de cros. 
Printre ei vom reintilni nume celebre.

• Tot in cadrul activităților sportive dedicate Zilei Tineretu
lui se organizează o caravană moto-ciclo-turisticâ cu 1.000 de

• Un concurs de carting viteză pentru 3 categorii, (clase) : 
pionieri, tineri și clasa mașini de formula juniori, se va orga-

I niza pe traseul dintre Casa Scinteii și Arcul de Triumf. (C. V.).

• ARGEȘ
Municipiul Pitești a găzduit, 

duminică. 21 aprilie, etapa ju
dețeană a ediției a șaptea a Cro
sului Tineretului, competiție de
dicată celei de-a 30-a aniversări 
a Eliberării patriei și a celui 
de al XI-lea Congres al parti
dului. în Parcul Trivale s-au 
prezentat la startul întrecerilor

350 de tineri din sate, școli, în
treprinderi. instituții, reprezen
tanți ai celor peste 25 000 parti- 
cipanți la etapele de masă. în 
urma unor intreceri dîrz dispu
tate. Argeșul și-a desemnat cam
pionii cărora le-au fost înmî- 
nate diplome și premii de către 
Comitetul județean al U.T.C., 
Consiliul județean al sindicate
lor și C.J.E.F.S. Iată acum, cam
pionii: categoria 15—16 ani:

După ce în urmă cu două săp- 
tămîni, la Tg. Mureș cei peste 
700 de uteciști ciștigători ai eta
pei pe asociație a Crosului Ti
neretului de la școlile generale, 
profesionale, licee de speciali
tate și de cultură generală s-au 
întrecut pentru a-i desemna pe 
cei mai buni alergători, dumi
nică, baza sportivă de la Hipo
drom a găzduit numeroase în
treceri sportive. De o deosebită 
popularitate — ilustrată și prin 
numărul mare de concurenți și 
spectatori — s-a bucurat Crosul 
Tineretului, la ale cărui între
ceri, organizate de către Comi
tetul municipal Tg. Mureș al 
U.T.C., Comitetul de educație fi
zică și sport, organizația locală 
a sindicatului, au participat 
peste 250 de tineri din întreprin
derile și instituțiile tirgmure- 
șene, organizații comerciale etc.

Stațiunea Lacu Sărat. din 
apropierea municipiului Brăila, 
a cunoscut, duminică, o vie ani
mație. Un timp excelent, care a 
favorizat buna organizare a du
minicii cultural-sportive prilej 
cu care s-a desfășurat și etapa 
județeană a Crosului Tineretu
lui. în urma întrecerilor, la eare 
au participat aproape 500 de ti
neri din municipiul și județul 
Brăila reprezentindu-i pe cel 
18 000 (din care 8 000 de fete !) 
ce s-au intrecut in etapele pe 
asociații sportive, intercomunale 
și municipale și-au cîștigat drep
tul să participe la finala pe ța
ră următorii concurenți : la ca
tegoria 15—16 ani : fete : Lenuț* 
Constantin de la Școala gene
rală nr. 11. Brăila : 17—19 ani î 
fete : Elena Buruiană, Uzina 
,.Progresul" ; peste 19 ani : fete; 
Todorina Mihai de la Fabric* 
de confecții Brăila ; băieți 15— 
16 ani : Ion Săndel — Școala 
generală nr. 2 Brăila. 17—19 ani? 
Gheorghe Dirjan din comuna 
Movila Miresii, și peste 19 anii 
Gheorghe Dinu de la Uzina 
„Progresul" Brăila. în conti
nuare. s-au desfășurat celelalte 
activități prevăzute in programul 
duminicii cultural-sportive prin
tre care : concertul fanfarei 
Combinatului de fibre artificiale, 
demonstrații de gimnastică, box 
precum și întreceri sportive.

TRAIAN ENACHE

România-film prezintă: ! PĂRINȚI, REȚINEȚI !
£ Restaurantele pensiune pentru elevi conti-
■ nuâ să pună la dispoziție pentru copiii dum- 
* neavoastră meniuri variate la prețuri accesi-
■ bile.

I.T. A.-BUCUREȘTI

■

Autobaza 1 TITAN 
Șos. Gării Câțelu 174, sector III 

ANGAJEAZĂ:

■■■■■■

T 
b

producție a studiourilor albaneze 
scenariul: P. DADO, G. EREBARA, P. MILKANI 

regia: G. EREBARA P. MILKANI 
imaginea: S. KOKONA 

cu: E. KUME, E. LUARAȘI, N. FRASHERI

• RESTAURANTUL CIȘMIGIU,
g Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 21, telefon 15 61 70
5 • RESTAURANTUL UNIVERSITĂȚII,
■ Bd. Republicii nr. 8 telefon 13 98 23

• RESTAURANTUL FEROVIARUL,
l Calea Griviței nr. 214~216, telefon 18 58 63

• RESTAURANTUL PAJURA,
■ Str. Pajurei nr. 13, telefon 67 00 35

• RESTAURANTUL GIURGIULUI,
g Șos. Giurgiului nr. 118, telefon 85 78 20

• RESTAURANTUL MEDIAȘ,
■ Șos. Mihai Bravu nr. 95, telefon 35 00 10

• BUFETUL RĂZOARE,
■ Str. Constantin Brîncoveanu 45, telefon 
J 83 30 96

7 LEI TREI FELURI DE PREPARATE

■

■

■

■■

ȘOFERI
MECANICI AUTO 
TINICHIGII AUTO
SUDORI 
RADIATORIȘTI 
ACUMULATORISTI
ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE AUTO
RIZAT
REVIZORI TEHNICI AUTO Șl GES
TIONARI MATERIALE

meseriași se asigură repartizarea înPentru 
locuri de muncă la atelierele din cartierele TI
TAN și GRIVIȚA ROȘIE, iar pentru șoferi, în 
toate sectoarele Capitalei și la punctele de lu
cru pe o rază de 40 km., după preferințe.

Se asigură stabilirea în Capitală conf. Decret 
307/1971.

Informații ți angajări la sediul autobazei.
Mijloace de transport: Tramvaie 19, 27 ți 28 

Autobuze 65 și 46 barat.

■■

■■■

■■■■

■■■■■■■■ ■■

ÎNTREPRINDEREA 
ENERGO-REPARAȚII 

b-dul Mărășești nr. 2, sector 5,

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați, tineri incepind cu virsta de 
16 ani împliniți, în vederea calificării prin cursuri de 
scurtă durată (8 luni), în meseriile: turnător-forma- 
tor, lăcătuș montator, termist-tratamentist ți strun
gar.

Pentru meseria de turnător-formator se primesc 
absolvenți a minimum 4 clase, iar pentru celelalte 
cursuri absolvenți ai școlii generale, din întreaga 
țară.

Angajarea se face atît pentru sediul din b-dul Mă
rășești nr. 2, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, 
stația Parcul Libertății, cit și pentru modernul sediu 
din Vitan, b-dul Energeticienilor nr. 2, sector 4 la 
capătul autobuzului 35.

Cursanții primesc pe durata cursului salariul ta
rifar minim de 1051 lei lunar, precum și alte drep
turi stabilite de lege: spor pentru condiții deosebite, 
echipament de protecție și de lucru, antidot etc.

Relații suplimentare se pot obține la biroul perso
nal, telefon: 23.26.40.

0 
Q
0
0 
o
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Uli TRASEUL BĂRBĂȚIEI
Orientul Apropiat

• Convorbiri oficiale egipteano-vest-germane
• Criza de guvern din Israel

CAIRO 22 (Agerpres). — 
Cancelarul R.F.G,, Willy Brandt, 
care se află într-o vizită ofi
cială în Republica Arabă Egipt, 
și președintele țării-gazdă. An
war Sadat, au început! luni, con
vorbirile oficiale în legătură cu 
probleme privind relațiile de 
colaborare dintre cele două 
țări, precum și evoluția situa
ției din -Orientul Apropiat. in 
actualul context internațional 
dominat de eforturile depuse 
pentru soluționarea pe cale 
politică.

La sfirșitul primei runde de 
convorbiri, președintele Sadat 
a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că s-a căzut 
de acord in legătură cu crearea 
unui comitet comun egipteano- 
vest-german, la nivel ministe
rial, care urmează să acționeze 
pentru intensificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări.

arab de mediere între R.D.P. a 
Yemenului și Oman — orga
nism constituit in baza unor 
rezoluții adoptate recent de mi
niștrii afacerilor externe ai ță
rilor arabe. Au participat amba
sadorii celor șase state membre 
— Egipt. Siria. Kuweit, Libia. 
Tunisia și Algeria.

Reuniunea a aprobat planul 
de acțiune și a definit obiecti
vele și atribuțiile comitetului ; 
de asemenea, a hotărit ca mem
brii comitetului să efectueze, la 
începutul lunii mai. un turneu 
în R.D.P. a Yemenului și Oman 
și în alte țări din regiune.

Pe de altă parte, comitetul a 
cerut secretarului general al Li
gii Arabe să procedeze la o 
examinare amănunțită a situa
ției, împreună cu țările intere
sate, cu scopul de a pregăti con
dițiile in vederea începerii ac
tivității pentru care a fost con
stituit. ANGUA : Otaoaxf'alM • rtwdgXjgr Icedouezi iutpolrivo șomajului ridicat ia rândul tineretului.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Muncii din Israel l-a desemnat 
pe Yitzhak Rabin, ministrul 
muncii in cabinetul demisionar 
al Goldei Meir, drept succesor 
din partea acestei formațiuni 
politice Ia funcția de șef al gu
vernului. întrunit luni, C.C. al 
Partidului Mapai l-a ales pe 
Yitzhak Rabin drept candidat 
la postul de prim-ministru cu 
298 de voturi din cele 558 ex
primate. Celălalt candidat,. mi
nistrul jnformșițîilor, Shimon 
Peres, a obținut, 254 de voturi.

După cum relevă agențiile de 
presă. Yitzhak Rabin are la 
dispoziție' aproximativ șase săp
tămini pentru a încerca forma
rea unui nou guvern de coaliție, 
pe baza rezultatelor alegerilor 
parlamentare de la 31 decem
brie 1973.

CAIRO; ’22 (Agerpres). — La 
Cairo a avut loc duminică, sub 
conducerea secretarului generai 
al Ligii Arabe. Mahmud Riad, 
prima reuniune a Comitetului

MANIFESTĂRI DEDICATE ROMÂNIEI
în cadrul manifestărilor 

româno-belgiene prilejuite de 
cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă, la Dison. 
a avut loc ceremonia înfrăți
rii dintre această localitate și 
orașul Cimpulung Muscel.

Mica așezare urbană din 
zona Ardenilor a unhrăcat. 
in această zi. haine de sârba— 
toare. Portretul președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicdae 
Ceaușescu. încadrat de tr ico~ 
lorul românesc, putea fi vă
zut în sălile de onoare ale 
instituțiilor, in vitrinele ame
najate festiv. Populația a re
zervat o caldă primire an
samblului folcloric din 
Cimpulung MusceL celorlalți

Sesiunea Consiliului Economic 
si Social al 0. N.U.*

SE VA DEZBATE PROBLEMA LĂRGIRII CANALELOR 
DE COMUNICAȚIE CU TINERETUL LUMII

După cum informea
ză agenția FRANCE 
PRESSE cîștigătorul vir
tual al alegerilor preșe- 
dințiale din Columbia, 
desfășurate la 21 apri
lie, este Alfonso Lopez 
Michelsen, candidatul 
Partidului Liberal.

C
onform calculelor 
oficiale Michelsen a 
obținut majoritatea 
absolută (după nu
mărarea a 70 la sută 
din sufragiile ex

primate) și, deși numero
tarea buletinelor de vot con
tinua ieri la prinz, principalul 
său adversar. Alvaro Gomez 
Hurtado, candidatul Partidului 
Conservator, a recunoscut vic
toria reprezentantului liberal. 
Ultimele rezultate transmise în 
curșul serii de către agențiile 
de presă prezenta în felul ur
mător situația celor cinei candi
dați la funcția supremă : după 
numărătoarea a 3 828 873 de vo
turi. rezultatele indicau faptul 
că Alfonso Lopez Michelsen în
trunise 2*100 606 voturi, Alvaro 
Gomez — 1 208 370, Maria Eu
genia Rojas (din partea Alianței 
Naționale Populare — ANAPO) 
— 411 264, Hernando Echeverri 
Mejia, susținut de o coaliție de

Scrutinul
stingă, intre care și Partidul 
Comunist din Columbia — 
106 618 și, in sfirșit. Hermes Du
arte (candidat al Partidului De- 
mocrat-Creștin) — 2 015 de va
luri.

Pentru observatorii politiei 
prezenți la Bogota, victoria lui 
Michelsen. considerată oui mult 
ca sigură — de altfel anticipat* 
de rezultatele sondajelor de opi
nie efectuate in riadul alegăto
rilor columbieni — se datorează 
programului său electoral, care 
vizează in primul rind lupta 
împotriva inflației, precum și ex
tinderea relațiilor țării și diver
sificarea lor pe multiple planuri. 
Noul președinte ales pentru vii
torii patru ani. este cel de-al 
15-lea președinte al Columbiei 
și se va instala la conducerea 
țării în august 1974. In virstă de 
61 de ani. licențiat in drept, 
scriitor și ziarist, fiul unui fost 
președinte al Columbiei. Alfonso 
Lopez Pumareja (a deținut două 
mandate prezidențiale, în 1934 
și 1942). Lopez Michelsen a fon
dat „Mișcarea revoluționară li
berală". acum dizolvată, și a 
fost ministru de externe intre 
anii 1968 și 1970.

Odată cu instalarea sa în au
gust, se va încheia o etapă în 
viața politică a Columbiei : Mi- 
sael Pastrana Borrero, președin
tele in exercițiu este ultimul 
președinte al sistemului „alter
nanței", introdus în 1958 și ur- 
mînd a expira o dată cu man
datul în curs. în acel an. libe
ralii și conservatorii — grupă
rile politice tradiționale — au 
convenit asupra intrării în vi
goare a unei alianțe intitulate 
„Frontul național". Aceasta ur
mărea să asigure paritatea in 
guvern și alternanța la președin-

columbian
tie a I»preirtiiilm eeta de«ă 
■uri puntee. Sistemul ziîcnua- 
ței la preaediaua tării încetea
ză iacrpead ea acest aa. răaai- 
nind iasa ia viguure. piaâ ia 
1978. împărțirea intre liberali și 
eaaservaluri a fumțiilur minis
teriale șa a pacucdar dia admi
nistrația paMăeă. ca excepția 
■aaadateăar pariimraUre. Ca 
prilejul alegerilar generale de 
la îl aprilie, aa fast aleși, ală
turi de președintele tării, și 311

nai (Ut șenatari și 199 de depu
tat!). 41 de eaasilieri de admi
nistrație. *47 deputati ai adnaă- 
rilar departamentale și 142» 
consilieri municipali.

Este pentru prima dată, după 
16 ani. cind in Columbia parti
cipă la competiția pentru ocu
parea funcției supreme in stat 
și alți candidați decit cei ai 
partidelor liberal și conservator : 
au luat parte și Alianța Națio
nală Populară. Uniunea Naționa
lă de Opoziție și Partidul De
mocrat Creștin. Tot ca o notă 
aparte în aceste alegeri este 
faptul că pentru prima dată in 
Columbia (și in America Latină) 
la alegeri a candidat o femeie. 
Maria Eugenia Rojas (reprezen
tantă a ANAPO). situată pe lo
cul al treilea, după voturile ob
ținute.

Totodată, pentru prima dată in 
istoria țării, a fost constituit un 
front unic al partidelor de stin
gă, care înglobează Partidul 
Comunist din Columbia (P.C.C.), 
Mișcarea Amplă Columbiana 
(M.A.C.) și Mișcarea Revoluțio
nară Independentă (M.O.I.R.). 
care s-a prezentat la alegeri cu 
un candidat unic, Hernando 
Echeverri Mejia.

RODICA ȚEPEȘ

La sediul Națiunilor Unite 
«Ln Neer York s-au deschis, 
hmi lucrările celei de-a 56-a 
sesrur.: a Consiliului Economie 
ș Social al OJi.U. (ECOSOCi. 
care are înscrisă pe agenda sa 
de lucru o largă arie de pro
bleme. intre care asigurarea 
suveranității permanente a sta
telor asupra resurselor lor na
turale. aspecte privind Confe
rința mondială a populației, ce 
se va desfășura la București, 
problemele tineretului, crearea 
unor industrii pentru fabricarea 
de materiale de construcții in 
statele in curs de dezvoltare.

In raportul secretarului gene
ral al ON.U. privind suverani
tatea permanentă a statelor 
asupra resurselor lor naturale, 
«s roo'.ir.jză necesitatea elabo
rării unui ansamblu de norme 
■care să reglementeze problema 
ir.-.estitiîior străine in econo
miile statelor in curs de dezvol-

In raportul întocmit de Co
misia populației. Ia sfirșitul ce
lei de-a treia sesiuni extraor-

Sedintâ festivă 
la Moscova 

a Moscova a a . ut 
i. o ședință fes-uvă c

Din prezidiu 
parte Leonid Brr

«v tăcu;

’ar genera. al C.C. al
P.C.VS.. .V 
președintele Con-

la. » - •» . -

* Podgomi. .
președintele Prezudi^lic So*
vietului Supr■em. alți condu-
câtori sovm?tici. Erau pre-
zenți veteranii ai partidului
comunist și li ci pan ti la
Marea Revolutie Socialistă
din Octombrie, reprezentant: 
ai oamenilor muncii din 
Moscova, militari ai Armatei 
Roșii.

Despre semnificația ani
versării. despre succesele 
repurtate de oamenii muncii 
sovietici sub conducerea 
partidului făurit de V. L 
Lenin a vorbit Boris Pono- 
mariov. membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. El a evocat 
pe larg sarcinile ce stau m 
fața poporului sovietic in 
înfăptuirea liniei trasate de 
Congresul al XXTV-lea al 
P.C.U.S. și s-a referit la o 
serie de probleme ale politi
cii externe a U.R.S.S.

dinare. care a avut loc. recent 
la New Y’ork. este menționată 
încheierea cu succes a lucrări
lor pregătitoare a Conferinței 
mondiale a populației, de la 
București, inclusiv elaborarea 
proiectelor de documente care 
vor fi supuse dezbaterilor și 
«■probării Conferinței. Raportul 
evidențiază faptul că guvernul 
României a dat curs propune
rilor O.N.U. vizînd participarea 
la această Conferință a tuturor 
agențiilor specializate interesa
te. a celor 13 organizații regio
nale și interguvernamentale. a 
tuturor celor 108 organizații ne
guvernamentale care și-au ex
primat dorința de a participa la 
lucrări in calitate de observa
tori. precum și a tuturor state
lor care sint membre ale O.N.U. 
sau ale uneia dintre instituțiile 
specializate.

în cadrul sesiunii ECOSOC, 
care va dura 4 săptămini, va 
mai fi dezbătut proiectul pro
s' amului de activități care vor 
a-. ea loc in 1975 — desemnat 
drept „Anul mondial al femeii", 
program care include organi
zarea unei conferințe interna- 
v-oeaîe consacrate dezbaterii

xvvoereate de sex. existec- 
d sa Etinse zxxrt ale HeeîL

Lemă a a®
eei

fertnse sn

gatnra cu p> orir ii
rseremluL ECOSOC 
r- z**a 'ă r*aMSrmM

scKaur ac-hoc 
srojxd etatarârâ

aspirațiilor
ce p.nveșce r-ai larga x* pur* - 
apare la viața miemmoca'ă.

Japonia a cunoscut în 
ultimele săptămini una 
din cele mai vaste și mai 
puternice mișcări gre
viste din întreaga sa is
torie.

Pentru prima oară, 
principalele patru cen
trale sindicale nipone 
(Sohyo, Domei’ Churitsu 
Roreri și Shinshanbetsu) 
grupînd împreună peste 
10 milioane de membri 
au acționat în comun 
în cadrul tradiționalei 
„campanii de primă
vară".

A
cțiunile greviste 
concertate, la care 
au participai apro
ximativ șase mi
lioane de oameni 
ai muncii, aparți- 

nind unui număr de 80 de 
uniuni sindicale, au atins punc
tul culminant prin greva de 48 
de ore a lucrătorilor din trans
porturi și telecomunicații.

Puternica tensiune existentă 
pe frontul socjal nipon iși are 
originea in înrăutățirea situa
ției economice, in loviturile 
grele pe care inflația galopantă 
le dă nivelului de trai al ma
selor.

Dacă în ultimii 20 de ani in
dicele prețurilor cu ridicata a 
erescut in medie, anual, cu 2 la 
sulă și al prețurilor la bunuri
le de consum cu 6 la sută, in 
1973 creșterea a fost de peste 
29 la sută. Japonia fiind situa

Tokio:
„Galopul inflationist" 
și tensiunea socială

tă în studiile Organizației pen
tru cooperare și dezvoltare eco
nomică (O.E.C.D.) ca țara cu cel 
mai inalt rilm de creștere a pre
turilor. Date statistice publicate 
in presa din capitala niponă rele
vă că pe parcursul a numai șase 
luni prețurile cu amănuntul la 
unele produse de larg consum 
(orez, făină, ulei, gaz lampaut 
etc.) au înregistrat creșteri va
riind între 30 și 200 la sută. Un 
recent raport al Agenției de 
planificare economică (organ 
guvernamental) subliniază că 
atît prețurile de import cit și 
cele de export cresc intr-un 
ritm alarmant. Raportul averti
zează că sporirea în primele trei 
luni ale anului în curs a prețu
rilor cu ridicata. în medie cu 
22 la sută, va începe să fie re
pede resimțită în viitorul foar
te apropiat de consumatorii 
care se vor găsi in fața unor 
prețuri record la o largă gamă 
de bunuri de consum.

Apare firesc, în această lumi
nă. că obiectivul primordial al 
amplei mișcări revendicative 
desfășurate in ultimele săptămini 
l-a constituit satisfacerea unor 
revendicări cum ar fi instituirea 
de alocații pentru atenuarea 
efectelor inflației asupra nive
lului de trai al familiilor cu 
venituri miei, punerea salariilor 
de acord rti creșterea masivă a 
costului vieții. Intr-o măsură 
considerabilă, revendicările pri
vind alocațiile și unele sporuri 
de salarii au fost satisfăcute in 
urma tratativelor dintre sindi

cate și autoritățile guverna
mentale. Dar, așa cum remar
că influentul cotidian nipon 
YOMIURI, „starea de gravă 
tensiune socială va continua 
dacă nu se vor ataca iu fond 
cauzele inflației iar ceea ce cer 
majoritatea japonezilor de la 
guvern este o acțiune concen
trată antiinflaționistă". In ca
drul Dietei, partidele de opozi
ție reproșează guvernului, că nu 
depun suficiente eforturi pentru 
apărarea nivelului de trai al 
populației, afectat de creșterea 
continuă a prețurilor. Intr-o 
conferință de presă ținută la 
sfirșitul săptâminii trecute, pre
mierul Tanaka admitea că gu
vernul „nu a reușit să soluțio
neze în mod eficient problema 
fenomenelor inflaționiste" și re
cunoștea necesitatea adoptării 
urgente de către Dietă a unei 
„legislații suplimentare de ur
gență" care să completeze le
gile recent adoptate privind 
„stabilizarea nivelului prețuri
lor și reglementarea producției 
și stocării unor bunuri de larg 
consum". In cadrul unei dezba
teri televizate. Tanaka a de
clarat miercuri că guvernul său 
examinează o nouă politică a 
veniturilor in scopul contraca
rării fenomenelor inflaționiste.

Rămine de văzut dacă, și in 
ce măsură, va fi stopat ..ga
lopul inflaționist" care afectea
ză cele mai largi pături ale 
populației arhipelagului nipon.

EM. RUCAR
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• PREȘEDINTELE REPU
BLICII CIPRU. arhiepiscopul 
Makarios, l-a primit, luni. pe 
tovarășul Petre Dănică. mem
bru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
care a participat Ia lucrările 
celui de-al II-lea Congres al 
Partidului Socialist din Cipru — 
Edek.

In convorbirea cordială care 
a avut loc cu acest prilej, pre
ședintele Makarios a subliniat 
că participarea reprezentanți- 
lo- unor partide și organizații 
politice progresiste din stră
inătate la Congresul Edek con
stituie o contribuție la stringc- 
rea relațiilor prietenești dintre 
Cipru și aceste state.

Cuba și Liberia 
au hotărit să stabilească 

relații diplomatice
O GUVERNELE CUBEI SI 

LIBERIEI au botârit stabilirea 
relațiilor diplomatice intre cele 
două țâri — s-a anuntat oficial 
la Havana. Documentul a fost 
semnat la New Tort, de către 
miniștrii de externe ai Cubei și 
Liberiei, participând la lucrări
le Sesiunii extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U.. con
sacrată studiului problemei ma
teriilor prime și dezvoltării.

O PREȘEDINTELE MEXICU
LUI. Luis Echeverria Alvarez, 
l-a primit pe Mihnea Gheor
ghiu. președintele Academiei de 
Știinte Sociale și Politice a Re
publicii Socialiste România, șe-

fal delegației lumiur ta reuui- 

popuIatieC de la &an Jose Cu 
acest prilej. Wîteaea Gbeorgfcio 
a transmis pmrdiMrtel Lebe- 
verria uu salut peSeseuesc ăia 
partea prețediuieloi Riptakru 
Socialiste Penwn miarasul 
Nieoiae Ceaușeseu. La răudui 
său. președintele Lum Etteswria 
a traasuats cete mai calde salu
tari președiuxeiai Năcutae 
Ceaușeseu-

In timpul iumvsederii — la 
care au participai Mano Mova 
Paleueia. miuiotr-il mexăuuu de 
interne, prrședimgle C«mutări 
naționale pentru populație, ta 
Jesus Reyes llrcotei presediu- 
tele Partidului Resotuliuaur 
InstituțâuuuL de guxerwămma — 
au fost discutate aspecte ale 
colaborării rrouomire ți cultu
rale rumân» mrxieaue. precum 
și unele probleme ale rietii poli
tice latino imerieiur. Cuavurbs- 
rile s-au desfășurat iatr-o at
mosferă prietenească.

• GUVERNUL FINLANDEZ 
apreciază eâ -au fost obtiuute 
progrese reale rntr-o serie de 
probleme importante* in ca
drul Conferinței ge—ral-euro- 
pene pentru securitate si coo
perare. a cărei a doua etapă se 
reia marți, după o întrerupere 
de 18 zile, a declarat Ahti Kar- 
jalainen. ministrul de externe 
al Finlandei.

„Sint convins, a adăugat el. 
adresindu-se ziariștilor, că o 
soluție pozitivă pentru proble
mele rămase in suspensie poa
te fi găsită". „Guvernul finlan
dez, a continuat Karjalainen.
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Văzut din elicopter, 
pămintul Siberiei oc
cidentale se înfățișea
ză ochiului, nedeprins 
eu peisajul nordului, 
ea o planetă străină și 
totuși familiară. Străi
nă pentru eâ taigaua 
este sălbatică și ne- 
sfirsită lăsind doar 
miei insule de zăpadă 
sau fișii imense de un 
alb strălucitor ce de
pășesc linia orizontu
lui. Fără eiteva cu
noștințe de geografie, 
simt de orientare sau 
ajutorul gazdelor nu 
poți bănui eâ ele as
cund marele florio si
berian — Obi. lacurile 
sau diferitele brațe 
care acoperi o supra
față de 5b de kilome
tri pe care Obi le în
treține in drumul sau 
milenar. Familiară, to
tuși pentru ea. deși la 
mari distanțe, se ză
resc așezări omenești 
solide «i bine sistema
tizate iar traseul par
curs de noi de Ia Sur
gut spre Tobulsk este 
străbătut de trenuri
le de montaj ale căii 
ferate ce va uni ora
șul Surgut eu capitala 
Siberiei de vest — Tiu- 
men. Familiare erai 
traversele ți șinele 
metalice, mașinile gre
le și uriașe, familiari 
erau si oamenii și. to
tuși...

—Cind savantul so
vietic Gubrin intrase, 
peste timp, in contro
versă cu Mendeleev 
susținind originea or
ganică a petrolului și 
— pe această bază — 
posibilitatea existenței 
unor mari zăcăminte 
de petrol in Siberia, 
exploatarea lor se a- 
nunța deosebit de di
ficilă. Nu doar pentru 
faptul că oamenii ma
nifestă reținere și pru
dență in fața oricărei 
ipoteze îndrăznețe, dar 
mai ales, pentru că 
natura avea să fie un 
adversar greu de tre
cut. Clima aici este 
foarte nefavorabilă : 
iarna se înregistrează 
temperaturi pină la 
—45°C. zăpada depă
șește un metru grosi
me, iar vara mlaștini
le. țințarii, lipsa căi
lor de comunicații pre
cum și dificultatea 
construirii lor solici
tau uriașe investiții de 
voință umană, de teh
nică și bani.

începute incă înain
te de al doilea război 
mondial, prospecțiuni
le geologice au ates
tat existența unora 
dintre cele mai boga
te răeăminte de pe
trol și gaze naturale 
din lume. Dar abia io 
anal 1953 avea să 
fuuețioaeze prima son
dă. iar in 1973 pro
ducția avea să ajungă 
la 81 milioane tone pe

trol anual. La sfirși- 
tul actualului plan 
cincinal producția de 
petrol o să atingă 200 
de milioane tone a- 
nual. încă de pe a- 
cum s-a depășit pro
ducția realizată in ori
ce altă zonă petrolife
ră din U.R.S.S. Orașe
le vechi se transfor
mă din zi în zi nu 
numai prin extinderea 
construcțiilor și prin 
creșterea necontenită a 
edificiilor sociale și 
culturale, ci și prin- 
tr-o mare infuzie de

ferirea numelui lui 
Vladimir Ilici Lenin 
organizației revoluțio
nare de tineret din 
U.R.S.S.. obiectivul lor 
nr. 1 este participarea 
Ia construirea căii fe
rate Tiumen-Surgut- 
Nijnie Wartowsk. Rea
lizarea lui presupune 
o mare concentrare de 
energii, curaj și forță. 
De aceea e supranumit 
„traseul bărbăției". 
„Ca să reziști aici tre
buie să fii bărbat a- 
devărat... clar și cind 
va trece trenul cită

tinerețe. Aici tinere
țea a devenit princi
palul atuu al siberie- 
nilor — cea mai mare 
parte a populației, cea 
mai importantă forță 
economică.

Tinerii au fost primii 
prezenți Ia marea e- 
popee de industriali
zare a acestui ținut. 
Veniți pe listele Com- 
somolului din toate 
colțurile U.R.S.S., ei 
s-au angajat pe șan
tiere acolo unde mun
ca era mai grea și 
mai importantă: la 
construirea conducte
lor petroliere, exploa
tarea gazelor din nord 
iar acum in acest an 
al celui de-al XVII- 
lea Congres al U.T.C.L. 
si al sărbătorii prile
juite de împlinirea a 
50 de ani de Ia con

mindrie va fi in su
fletul oamenilor de 
aici, chiar dacă unii 
nu mai sint tineri... 
Fentru că toți am ve
nit odată cu o foaie de 
drum de la Comso- 
ntol, deci toți sintcm 
tineri..." — spunea 
Dmitri Ivanovici Ka- 
raceaev. Erou al Mun
cii Socialiste, care a 
împlinit 65 de ani... Și 
totuși „traseul bărbă
ției" rămine... o meta
foră pentru că aici la 
construcția căii ferate 
lucrează și multe fete. 
Una dintre cele mai 
bune, Liuba Teodorov
na. a fost aleasă de
legată la cel de-al 
XVII-lea Congres al 
Comsomolului. Ea ne-a 
însoțit in călătoria cu 
elicopterul de la Sur

gut la Tobulsk. Pre
zența ei modestă și 
discretă era puțin dis
cordantă cu ceea ce 
auzisem despre ea, 
despre munca ei pli
nă de voință și curaj. 
„Știți, aici se simte 
mai bine ritmul vie
ții. spunea ea. munca 
are rezultate imediate 
și noi deși totul se ob
ține cu greutate. De 
aceea, oamenii sint 
parcă mai vii, mai pu
ternici și nu poți să 
nu te molipsești de 
perseverența lor". Deși 
munca ei de brigadier 
la trenul de montaj 330 
este dificilă, mai poa
te să cinte și intr-un 
ansamblu de amatori 
și să... viseze la o fa
milie cu mulți copii.

Ira Kolesnikova, in
giner geolog, deși ar 
fi dorit să lucreze la 
Polul Nord din credin
ța fermă că tinerii nu 
au dreptul să se încu
nuneze numai eu rea
lizările părinților și 
bunicilor, ci ei înșiși 
trebuie să-și lege nu
mele de fapte ce vor 
deveni porți deschise 
pentru generațiile care 
vin. a fost repartizată 
in regiunea Tiumen. 
Oricum, consideră ea. 
și aici sint posibilități 
foarte mari pentru a- 
firmarea unui iinăr. ■ 
Și. intr-adevăr, activi
tatea ei de geolog-ma- 
tematician. a fost a- 
preciată, fiind aleasă 
delegată la Congresul 
U.T.C.L.

Ar mai fi de con
semnat multe realizări 
și aspirații ale tineri
lor pe care i-am in- 
tîlnil în aceste locuri: 
poale maturitatea lui 
Vaier Talalaenko. 
proaspăt membru de 
partid, pentru care cea 
mai mare dorință este 
de a-și păstra mereu 
titlul de fruntaș în 
muncă : spiritul de i- 
nițiativă al lui Victor 
Kitaev care s-a anga
jat să realizeze înain
te de termen planul 
cincinal, sau. mai a- 
les, un adevăr etern, 
probat încă o dată 
aici: munca accelerea
ză procesul maturiză
rii omului, îi verifică 
caracterul, îi desăvîr- 
șește personalitatea...

Tinerii intilniți în Si
beria sint hotăriți să 
consemneze în istoria 
organizației lor mari 
realizări închinate ce
lui de-al XVII-lea 
Congres al Comsomu- 
lului, împlinirii a 
cincizeci de ani de la 
conferirea numelui lui 
Lenin Uniunii Tinere
tului Comunist din 
U.R.S.S., inchinatc dez
voltării economico-so- 
ciale a patriei lor, 
construcției comuniste.

Arestări in Portugalia

Z:3-_: „L’HUMANTTE" re- 
ia-.eazâ. in nînnărul său din 
S ci portu-
î*--zâ a arestat, la Lisabona 
•> Forte. 3> de persoane, acu- 
ree de apartenență la orga- 
r. za:;: comuniste. Totodată, 
pc-î’-* a coifiscat mii de ma- 
-.'es-.e care este denunțat 
artxz’JÎ color.: alist și care 
- ■ -« populația • mani

festații. in ziua de 1 Mai.
Fe de altă parte, ziarul in- 

.' -c—eizâ că un număr de 180
de persoane au trimis pre- 
ta:*îTdtii portughez. Marcelo 
Cuetano o acnsoare in care 
se cere eLberarea persoanelor 
arestate. Printre semnatarii 
uresîu. document se numără__
-■< - ingineri, ziariști și

euasăăurâ că cea de-a treia și 
■tT.wa fază a euuferinței ar 
■ratai să uteă Ine la cel mai 
teak ur«el w sini uiuliumit sa 
■uter câ această opinie este 
larg tapărtăsiiă de alte guver
ne**. El a adăugat că țara sa 
e«e gata să găzduiască cea de-a 
tresa fază — la nivel inalt — 
a iuufrriu(«i-

ȘEDINJA 
PREZIDIULUI U.C.I.
La a avui loc cea

Tub Usnxsii Con:unciilor din 
In cursul ședinței, 

a fost mHrinatâ s: aprobată 
ăarea oe sea.*nă a Prezidiului 
C-C-L ca pr.rire la actnita- 
•ea Vzuusui CocEunișxîlor din 
Iuffr<av^a intre Congresele 
al IX-les r al X-!ea_ A fost. 
^oeoăaeăL examn&at proiectul 
soGâficărîlor fi completărilor 
• _ o—-—- T'f* î

PrezUiui UC I. a hotărit
ca. a.;nd ta vedere dorința 
_zrg opoasaLă de membrii

presedrue al U.C.L pe tmp 
I aeiuktiaL Toeoda'.â. s-a bo- 
I rărit sa se propună Con- 
I gresulu: al X-lea o sene de I 
I modificări statuare :n le- I

lătură cu modul de orga.-.;- I 
zare a organelor de conduce- I 
re ale U.C.L

Prezidiul U.C.L a examinat I 
si unele probleme curente 
legate de pregătirile s: des
fășurarea Congresului al 
X-lea al U.C.I.

RAPORTUL SECRETARIATULUI GENERAL
AL G.A.T.T.

Secretariatul general al Acor
dului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.) a dat publi
cității. la Geneva, un raport a- 
supra evoluției schimburilor co
merciale internaționale in anul 
care a trecut. Raportul face cu
noscut că in 1973 s-a înregis
trat un progres in comerțul in
ternațional, a cărui creștere a 
fost marcată, atit ca volum cit 
și pe planul organizării, în sen
sul diminuării măsurilor restric
tive și a obstacolelor puse în 
fata comerțului.

Unul dintre fenomenele eco
nomice menționate în document 
este manifestarea penuriei de 
produse alimentare și de mate
rii prime, ceea ce a determinat, 
spre sfirșitul anului, adoptarea 
unor măsuri de economisire și

restricții, precum și creșteri de 
prețuri la o serie de produse 
de bază, printre care și la 
petrol.

în legătură cu negocierile 
multilaterale desfășurate la To
kio, in septembrie 1973, rapor
tul Secretariatului general afir
mă că acestea au contribuit la 
extinderea legăturilor comer- A 
ciale intre statele membre, fie ț 
că sint țâri industrializate sau 
în curs de dezvoltare. Această 
reuniune, se afirmă în raport, 
trebuie considerată și ca un act 
politic, deoarece constituie ex
presia hotăririi de a se lărgi 
relațiile comerciale și a dorin
ței de a se adopta măsuri des
tinate să ajute comerțul țărilor 
în curs de dezvoltare,

Premiile „Lenin" 
pe anul 1974

• C.C. al P.C.U.S. ȘI CONSI
LIUL DE MINIȘTRI AL
U. R.S.S. au decernat premiile 
„Lenin" pe anul 1974. Potrivit 
tradiției, numele noilor laureați 
au fost date publicității la 22 
aprilie — ziua de naștere a lui
V. I. Lenin. In acest an. pre
miile au fost acordate autori
lor a opt lucrări din domeniul 
științei și tehnicii și a cinci lu
crări din domeniul literaturii, 
artei și arhitecturii. Printre 
laureați se află acad. Aleksandr 
Oparin — pentru lucrări privind 
originea vieții, a acad. Nikolai 
Belov — pentru lucrări in do
meniul structurii mineralelor, 
un grup de medici in frunte cu 
Vladimir Timakov — pentru

lucrări în domeniul patologiei 
infecțioase, scriitorul Konstan
tin Simonov — pentru trilogia 
„Vii și morți".

• DUPĂ O LUNA DE LUPTE 
înverșunate, duminică noaptea, 
patrioții cambodgieni au silit 
garnizoana lonnolistă din Kom- 
pong Luong să evacueze locali
tatea. anunță agențiile Associa
ted Press și France Presse.

Pe de altă parte, agențiile in
formează că lupte puternice 
continuă să se dea in jurul 
principalului port cambodgian 
Kampot, unde patrioții continuă 
să controleze o porțiune de 
peste 3 kilometri din canalul 
navigabil care asigură legătura 
cu golful Siam. In cursul lupte
lor, au fost semnalate pierderi 
în rindul trupelor lonnoliste.

„SKHA8“ VA FI VIZITAT BE ASTUONAUH
Administrația na

țională pentru aero
nautică și cercetarea 
spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat 
că laboratorul spa
țial „Skylab". care 
a zăzduit succesiv 
echipajele misiuni
lor programului cu 
același nume. va 
putea să primească, 
ir. următorii ani, 
vizite ale astronau- 
ți’.or. Se reaminteș
te. cu acest prilej, 
că membrii celor 
trei echipaje „Sky

lab" au petrecut, la 
bordul laboratoru
lui. 28, 59 și. respec
tiv, 84 de zile.

Scopul unei noi 
vizitări a stației or
bitale de către as- 
tronauți l-ar con
stitui, in primul 
rind. recuperarea 
unei capsule lăsate 
in interiorul său de 
ultimii săi „loca
tari" — Gerald Carr. 
Edward Gibson și 
William Pogue 
(..Skylab III") — 
capsulă ce conține

diferite tipuri de 
unelte, produse ali
mentare. îmbrăcă
minte, săpun și... 
textele unor mesaje 
transmise prin _ tele
imprimator. Această 
experiență urmăreș
te verificarea efec
telor pe care le vor 
avea, de-a lungul 
anilor, asupra celor 
30 de obiecte amin
tite radiațiile cosmi
ce, variațiile de 
temperatură. starea 
de imponderabilita
te și alți factori.
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