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INTERVIUL 
acordat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU,
Societății de radioteleviziune din Olanda

IILE DECISIVE
ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ

BKȘOV
Soluția sigură pentru recuperarea 

întirzierilor la insămințări: TELEORMAN (ÎMI

„Katholieke Radio Omroep** [K. R. 0.]
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general , al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat ai Republicii Socialiste România, a primit la 31 martie 
pe Aad van den Heuvel, redactor de politica externa, și Rene 
Sleven, șef de emisiune la Societatea de radioteleviziune 
olandeza K.R.O., cărora le-a acordat un interviu televizat.

Folosirea intensivă 
a timpului de lucru, a 

tutiror mașinilor agricole

II!A(10l»IȘIll IKIHA/A 
„CA LA CARTE

în această primăvară munca în cimp este mai grea declt ori- 
cind. Oamenii. însă, se mobilizează și .cu prețul unor efor
turi mari ciștigă din intirzierile pricinuite de vreme. în județul 
Teleorman, ieri a fost zi normaiă de lucru. La Bujoreni, ute-

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a lll-a)

ÎNTREBARE : Care sînt prin
cipalele schimbări care au acut 
loc în România în ultimul de
ceniu ?

RĂSPUNS : în anii construc
ției socialiste și îndeosebi în 
ultimul deceniu, în Româ
nia au avut loc mari tran
sformări, atît în ce pri
vește dezvoltarea forțelor de 
producție, perfecționarea , rela
țiilor de producție, cit și în do
meniul creșterii bunăstării ma
teriale și ridicării nivelului cul- 
tural-stiirtțific al întregului po
por. Caracteristica principală o 
constituie dezvoltarea în ritm 
înalt a industriei și agriculturii, 
intensificarea construcțiilor de 
locuințe, spitale și.'școli, crește
rea continuă a veniturilor oa
menilor muncii, care, în raport 
cu cele din 1960. sînt de pește 
două ori mai mari.

ÎNTREBARE : România consi
deră că divergentele existente 
între țările socialiste au un ca
racter temporar și pot fi depă

șite. Vă rugăm să ne vorbiți des
pre aceste divergențe și despre 
modul în care ar putea fi de
pășite.

RĂSPUNS : Este adevărat. 
România apreciază că existența 
divergențelor între unele țări 
socialiste, precum și apariția u- 
nor păreri deosebite într-o pro
blemă sau alta, au un caracter 
temporar, ele pot fi depășite. 
De altfel, aș putea spune că în 
ultimii ani s-au obținut pași 
importanți în această direcție, 
între țările socialiste se afir
mă relații de tip nou — care nu 
au încă o experiență îndelunga
tă — dar care pornesc de la de
plina egalitate în drepturi, de la 
respectul reciproc, de'la întra
jutorarea în făurirea în, fiecare 
țară a societății socialiste. A- 
ceasta contribuie, fără îndoială, 
la întărirea colaborării lor și la 
afirmarea socialismului în în
treaga lume.

ÎNTREBARE : Ce loc acordați 
dumneavoastră, în contextul mă

surilor pentru asigurarea secu
rității europene, problemei des
ființării blocurilor militare, re
nunțării la manevre militare pe 
teritoriile sau la granițele altor 
țări ?

RĂSPUNS : România acordă 
o atenție deosebită pregătirii și 
organizării conferinței generale 
pentru securitate europeană, 
așteptînd ca aceasta să pună 
bâzele unor relații noi, de co
laborare multilaterală, între 
statele continentului, să asigure 
dezvoltarea liberă, independen
tă a fiecărei națiuni,. corespun
zător năzuințelor sale. Pornind 
de aici, consiJer că existența 
blocurilor militare constituie 
un anacronism. Ele sînt rezul
tatul perioadei războiului rece, 
al încordării — perioadă care a 
început să fie de mult depăși
tă. în lume asistăm la afirma
rea unei politici noi. bazată pe 
dorința popoarelor de a trăi în 
pace, de a colabora în. scopul 
progresului lor economico-so- 
cial. Tocmai “aceasfa tendință 
spre destindere face necesară 
desființarea blocurilor militare 
și. pînă la aceasta, luarea unor 
măsuri parțiale cum ar' fi re
nunțarea la manevre’ militare 
pe teritoriile altor state, sau la

(Continuare în vag. a TV -a)

Pe ogoarele îdețului, declan
șarea masivă lucrărilor agri
cole a fost nit timp îngreu- 
nw de despriăvărarea tîrzie, 
de excesul de mi-ditate orovo- 
cat în urma rzărsării Oltului, 
în cele mai mte unități, insă, 
cooperatorii și îecanizatorii au 
reacționat prorjt la imperati
vele momentull — terminarea 
arăturilor (pe îrreg județul mai 
sînt de realiz. aproximativ 
20 000 hectare) i însămînțarea 
culturilor din rima epocă (în 
total 57 000 hectre) — trecînd 
la o muncă fără'ăgaz oină cînd 
toate suprafețekplanificate vor 
fi însămînțate ’? timpul optim.

Datorită solul! umed, nu se 
poate lucra pe fontuți largi. Nu 
s-a așteptat însâpînă. cînd toată 
suprafața ya pernițe intrarea 
marinilor, ci s-aacționat.pretu
tindeni unde soul permite, re- 
curdndu-se ckfa’,. în cazul cul
turilor de prină ’’urgentă, ]a re- 
amplasarea lo. Asa au reușit 
mecanizatorii 'e deservesc co
operativa agrfolă din Hărman 
să însămînțezeSeste 240 de hec
tare cu orzbai». sfeclă de za
hăr si culturi 'ura ie re. să are 
cea mai mare. parte d’n cele 
230 de hectare pstante. în ziua 
raidului nostr se trecuse la 
plantarea cartai or timpurii si 
se făceau prefiri (sortarea 
cartofilor de sășnță. asigura
rea natului gernnativ) pentru 
plantarea cu catofi de toam*iă 
a celor 425 heelre prevăzute. 
Inginerul șef a* unității, tova
rășa Constanța "Vlad, afirma, 
bazîndu-se pe . angajamentul

AMCHETA „SCINTEII TINERETULUI“
De ce sini privite 

cu răceală 
meseriile pentru 

sectoarele 
„calde1 ale 
industriei ? 

NU CUM ERA PE VREMEA PUNICILOR!
Citeva ministre, printre care cel al metalurgiei și al construc

țiilor de mașini grele, situează in fruntea ierarhiei meseriilor de
ficitare, pe cele proprii sectoarelor calde — turnatorie, oțelărie și 
forjă. In ultimii mi, numărul tinerilor care au îmbrățișat aceste 
meserii a scăzut treptat ; s-au tras semnale de alarmă — „mește
rii buni se pensonează, în jurul lor nu s-au format cadre, ră- 
mînem fără forjai, fără oțelari I" ; s-au trasat sarcini pentru so
luționarea grabncâ a problemei. La întrebarea pusă de noi, oa
menilor cu raspuideri în branșă, „de ce nu îmbrățișează tinerii 
aceste meserii am primit răspunsuri aproape identice — „sînt 
grele, se practică în condiții de muncă dificile, iar tinerii preferă 
meserii moderne, cu un grad superior de tehnicitate". Din prea 
deasa lor repetor», am căpătat vaga bănuială că răspunsurile 
respective au intra: în... folclorul motivărilor.

Noua turnătorie a Uzinelor „Steagul Roșu“ Brașov.
Foto : AGERPRES

mecanizatorilor de a lucra un 
număr sporit de ore în cimp. că 
nu vor mai fi necesare decit 3— 
4 zile pentru a termina toate 
însămînțările din epoca intii. 
Un angajament similar au luat 
și mecanizatorii din Sînpetru 
pentru că și aici mai sînt de arat 
peste 350 hectare, iar însămință- 
rile au debutat destul de timid.

Tractoarele sînt totul in aceas
tă primăvară — remarca pre
ședintele cooperativei agricole 
din Hoghiz, gîndindu-se, desi
gur, la importanta pe care o are 
pentru recuperarea întârzieri
lor. funcționarea lor neîntrerup
tă. Și mai ales aici, la Brașov, 
se pune problema ca toate să 
funcționeze, pentru câ multe 
dintre ele stau nefolosite. nu 
pentru că au o stare tehnică 
necorespunzătoare, ci pentru câ 
nu au mecanizatori. La coope
rativa agricolă de producție din 
Bod de pildă, doar 11 din cele 
18 tractoare existente lucrau la 
semănat, grapat și îmnrăștiaVîn
grășăminte chimice deși și aici 
răminerile în urmă sint sub
stanțiale. Motivul ? Doar 11 me
canizatori există. Deși chiar in 
ziua raidului mai sosiseră doi 
tineri mecanizatori, aici r.ămin 
fără conducători în continuare 
un tractor U-650 și patru trac
toare legumicole. Și la Sînpetru 
lipsesc 3 mecanizatori iar la 
Hărman, pentru perioadele de

OCTAVIAN MILEA

(Continuare in pag. a lll-a)

SĂ LE ARĂTĂM TINERILOR
CE ESTE AST AII 0 FORJĂ SI

La cooperativa agricolă din Vădastra, toate semănătorile funcționează din plin pe suprafețele 
rezervate culturilor din prima urgență.

Foto: O. PLEC AN

Citiți în pagina a Il-a
REȚEAUA ȘCOLARĂ A MINISTERULUI INDUSTRIEI METALURGICE

Șl NUMĂRUL DE LOCURI PE MESERII
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Turnătoria și forja nu mai 
sînt ce erau altădată — 
ne-a spus turnătorul for

mator Lana Nicolae. de la Uzi
nele de mașini grele București. 
Sîn.t încă tînăr. așa că știu mai 
mult din auzite de condițiile 
foarte grele în care se practicau 
în trecut aceste meserii, de îm
bolnăvirile de silicoză, de mun
ca extenuantă și neinteresantă 
la bandă. în uzina in care lu
crez, toate acestea sînt inexis
tente, hala de turnătorie este 
construită recent, după toate 
normele privind înlăturarea po-

CINECLUBUL- 
un instrument eficient in activitatea politico-educativă

înaintea filmului, oriunde, se 
proiectează de obicei jurnalul 
de actualități ; înaintea jurnalu
lui de actualități, la cinemato
graful căminului cultural din 
Valul Traian jud. Constanța se 
proiectează și „săptămânalul de 
actualități-4 locale — producție, 
a „studiourilor cinematografice4* 
din sat. Spectatorii urmăresc 
acum pe ecran ultima săptă- 
mînă a lunii martie, foarte bo
gată în evenimente : eliberarea 
pământurilor de ape, muncile 
din vie, repicatul răsadurilor 
din paturile calde ale serei, 
plantarea trandafirilor, raidul 
de la bodegă, somnul paznicilor 
de noapte. în total 15 minute de 

luării. Cunoștințele care se pre
tind astăzi unui turnător for
mator sînt numeroase, aproape 
că nu mai este aceeași meserie 
— se lucrează unicate, toate 
după desen, după calcule. Pie
sele executate la noi au dimen
siuni enorme, costă milioane, 
rebuturile sînt de neconceput...

Am vizitat secțiile ..calde-4 ale 
U.M.G.B. — nu se diferențiază 
cu mult de celelalte sectoare —

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a ll-a) 

peliculă culeasă cu obiectivul 
din viața satului. Operatori, re
gizori, comentatori — membrii 
cineclubului tineretului condus 
de profesorul de fizică Ștefan 
Păun eseu.

Am asistat a doua zi la „masa 
de montaj44 unde se asambla 
jurnalul cinematografic al săptă- 
mînii viitoare și cu acest prilej, 
timp de trei ore, ne-a fost pro
iectată „arhiva** cineclubului. 
Ce cuprindea această arhivă ci
nematografică sătească ? Un 
foarte interesant documentar 
etnografic despre luptele tătă
rești, organizate cu ocazia „Ter- 
peșului44 (sărbătoare a populației 
tătărăști din comună) ; docu

• La țărmul cu trei 

milioane de flori 
(LITORAL ’73)

SPORT
• Nici o limpezire 

(însemnare de 

ION BAIEȘU)

• Pentru timpul dv. 
liber
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Rodnic dialog 

româno-sudanez

mentarul de acum trei ani des
pre inaugurarea grădiniței de 
copii, călătoriile cercului de tu
rism prin țară, „Curățitul isla
zului primăvara-4 și „Acordul 
global44 erau documentare agro
tehnice comandate d& cercurile 
de învățămînt ale cooperativei 
agricole ; „Valul- lui Traian*4 un 
alt documentar arheologic, care 
ne înfățișează valurile de pă- 
mint ridicate de romanii colo
niști în calea năvălirilor bar
bare (Vatra satului se află pe 
coama unui astfel de val ; iar 
pe celelalte „valuri-4, oamenii 
cultivă piersici), „Sărbătoarea 
recoltei*4, „Plecarea tinerilor Ia 
armată44, „O zi la motopompele

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

• PARTICIPANT!! LA MASA ROTUNDĂ PE TEME 

ECONOMICE A ASOCIAȚIEI „BUSINESS INTERNATIONAL"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar genera! al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România,. a pri
mit, luni dimineață, pe parti- 
cipanții la masa rotundă pe 
teme economice, organizată la 
București de Asociația „Busi
ness International14, importantă 
manifestare care-și desfășoară 
lucrările sub înaltul patronaj 
al șefului statului' român. v

La primire au participat to
varășii Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Manea Mă.nescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co-, 
merțului exterior. Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
alți membri ai guvernului. con-> 
ducători de instituții centrale 
economice.

în numele reprezentanților 
celor peste 50 de societăți, com
panii, bănci, pr.ezeriți Ta intre-, 
vedere. Alonso B; Right, vice
președinte al corporației .ame
ricane „Rockwell . Internatio- 
nal“. a exprimat călduroase 
mulțumiri președintelui Nicolae. 
Ceaușescu pentru cinstea deo
sebită de a-i fi primit, subli
niind că toți cei de față cunosc

• MINISTRUL FEDERAL AL COMERȚULUI, 

Șl INDUSTRIEI DIN AUSTRIA
Președintele Consîfcilui de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni 9 
aprilie, pe ministrul federal al 
comerțului, meseriilor și in
dustriei din Austria. Josef 
Staribacher, președintele părții 
austriece în Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică, 
ale cărei lucrări au loc în a- 
ceste zile la București.

La primire au luat parte loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentalăx și 
Dumitru Aninoiu. ambasadorul 
României la Viena.

A fost de față Verner Sautter, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

Ministrul austriac a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

de irigație44. „Fluxul secerișului-4, 
„Medaliile C.A.P.-ului-*, (cum 
au fost obținute cele 40 de me
dalii de aur și argint la vinuri, 
mere, grîu. lină și lapte, în di
verse concursuri internaționale) 
și „Porumbul*4 un film-poem cu 
unele cadre de mare frumu
sețe ; între filmele din arhivă, 
un documentar aflat la mare 
cinste : „V-izita tovarășului
Nicolae Ceaușescu în județul 
Constanța și în comuna noas
tră-4. Rînd pe rînd. role de pe
liculă îngustă de 8 mm trec

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a ll-a) 

și apreciază viața și activitatea 
conducătorului partidului și 
Statului român.

Prezentind profilul și scopu
rile asociației — a cărei cifră 
de afaceri cu firme din peste 
100 de țări se ridică la mai bi
ne de 100 miliarde dolari — A- 
lonso B. Kight a relevat inte
resul pe care-1 manifestă „Bu
siness International1* față de 
dezvoltarea relațiilor economi
ce c.u România, convingerea că, 
întotdeauna, comerțul trebuie 
să reprezinte un flux in două 
direcții.

Preș e.d i n t e j e Nicolae 
Ceaușescu, adresând. un salut 
călduros participanților la ma
sa rotundă, a exprimat satis
facția sa și a guvernului ro
mân pentru organizarea acestei 
reuniuni, speranța că ea va fa
cilita o mai bună cunoaștere și 
ta marca un aport la promo
varea relațiilor de colaborare 
dintre întreprinderile româ
nești șl societățile ,$j. companii-^ 
le reprezentate de cei de față.

în continuare.' președintele 
Nicolae Ceaușescu a expus pe 
larg problemele actuale ale dez
voltării economiei românești, a 
relevat,, in acest context, inte
resul manifestat de țara noas
tră pentru extinderea coope
rării, a legăturilor economice, 
în cele mai diverse domenii, cu 
toate statele lumii, referindu- 
se, totodată, la principiile pe 

un mesaj de salut și cele- mai 
bune urări din partea președin
telui Republicii Austria, Franz 
Jonas, și a cancelarului fede
ral, Bruno Kreisky.

Mulțumind pentru bunele 
urări transmise, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
păstrează o plăcută amintire 
despre convorbirile avute cu 
președintele Republicii Austria. 
La rîndul său, președintele 
Consiliului de Stat a adresat un 
călduros - salut președintelui 
Franz Jonas și cancelarului fe
deral Bruno Kreisky.

în cursul întrevederii a fost 
apreciată cu satisfacție dezvol
tarea cohtinuă a schimburilor 

s.a Încheiat festivalul 
ȘCOLILOR DE ARTĂ

Un grup de balerini care au evoluat tn cadrul Frr-rtdb*i 
republican al liceelor de coregrafie-Clur

Citiți in pag. a lll-a Laureații Festivalului cultxzo unti • 
elevilor din școlile ți liceele de c-x

care România își întemeiază 
relațiile cu alte state, partici
parea sa la circuitul mondial 
al valorilor materiale.

La rugămintea reprezentanți
lor asociației, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns, apoi, la 
întrebările unor participanți la 
întrevedere.

Exprimind profunda gratitu
dine și întreaga apreciere a ce- 
lo*r prezenți pentru prilejul ofe
rit de președintele Nicolae 
Ceaușescu de a avea această 
discuție sinceră, Alonso B. 
Kight a subliniat că întîlnirea 
le-a permis să înțeleagă mai 
bine motivele pentru care acti
vitatea șefului statului român a 
trezit un ecou atît de larg in 
lumea întreagă.

Eu aș dori să exprim încă o 
dată satisfacția mea — a spus 
în încheierea întrevederii tova
rășul Nicolae Ceaușescu •— pen
tru această reuniune pe care o 
aveți' în România, pentru întâl
nirea pe care am âyuț’-o cri 
dumneavoastră si sper că ea va 
fi urmată de o extindere a co
laborării practice între indus
tria românească și companiile 
dumneavoastră: - -----

Aș dori să vă urez să vă sim
țiți cit mai bine In tara noas
tră, și aceasta să determine o 
•coonerare bună, să mai veniți 
în România, să contribuiai ast
fel la colaborarea intre popoa
rele noastre și la cauza păcii,

MESERIILOR

comerciale și cooperării econo
mice și tehnice bilaterale, 
subliniindu-se. activitatea rodni
că desfășurată în . această di
recție de Comisia mixtă guver
namentală, organism constituit 
cu prilejul vizitei în Austria a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

S-a arătat .că în cadrul actua
lei sesiuni a comisie;.’au “fost 
evidențiate, încă de la- început, 
premisele favbrâ'bîTe în vederea 
sporirii schimburilor comercia
le și pentru inițierea unor ac
țiuni noi de cooperare între în
treprinderi industriale din cele 
două țări; cît și pe terțe piețe.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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( PROFESIA TA~)
In viitorul' an șcr^li^ir

10 000 DE.\LOCURI
pentru candidații la 

profesiile metalurgiei Imagine de la cazangeria Uzinei „Grivița Roșee" din Capitală.
Foto : O. PLEC AN

CRONICA ' FILMUIJI

ATENTATUL

Industria metalur
gică cunoaște astăzi 
puternica eferves
centă a ramurilor in
dustriale aflate in
tr-un permanent 
proces de moderni
zare tradus prin me
canizarea și automa
tizarea principalelor 
faze de producție, 
prin dotarea unită
ților siderurgice și 
metalurgice cu com
plexe agregate și 
instalații automati

zate. . Necesitatea Ob
ținerii unor noi 
mărci de oțeluri, cu 
indici tenoologici
superiori, a unor noi 
aliaje cerute de in
dustria construcțiilor 
de mașini solicită un 
număr mare de ca
dre cu o bună pre
gătire profesională, 
dublată de pregătirea 
practică corespunză
toare unei integrări 
imediate în produc
ție. Nu estp un prin

cipiu, ci o realitate 
dovedită și de faptul 
că rețeaua școlară a 
Ministerului Indus
triei Metalurgice se 
dezvoltă în concor
danță cu nevoile de 
cadre ale industriei 
metalurgiic ; în a
cest an școlar ea s-a 
mărit cu trei noi u- 
nităti — Buzău, Oțe
lul Roșu, Reșița —, 
oferind, astfel, posi
bilitatea absolvenți
lor școlilor generale

din aceste județe de 
a răspunde solicită - 
rilor unităților in
dustriale locale. De 
asemenea, viitoarele 
obiective ale indus
triei metalurgice, ca
re vor apare pe har
ta economică a tării, 
la Tlrgoviște sau la 
Tulcea, in următorii 
ani. aolicită de pe a
cum, pregătirea co
respunzătoare a ca
drelor de bază ce vor 
forma primele pro

moții de muncitori I 
calificați.

în viitorul an șco
lar. aproape 6 000 de 
locuri sînt rezervate 
celor care doresc să 
urmeze cursurile șco
lilor profesionale, 
învățământ de zi sau 
seral, iar prin uce
nicie la locul de 
muncă, se vor putea 
pregăti pentru mese
riile specifice meta
lurgiei, alți 2100 de 
tineri.

în cadrul liceelor 1 
i n dustria 1 e metaiur- j 
gice pentru viitorul 
an școlar candidații 
au ]a dispoziție 2 390 
de locuri. Duoă ab
solvirea liceului, ti
nerii au posibilitatea 
să se încadreze ime
diat in producție sau 
să urmeze facultăți
le de profil din insti
tutele politehnice sau 
de subinglneri din ța
ră. Urmarea unor 
cursuri de specialita

te — electromecani
că. termotehnică, ac
ționări și automati
zări în siderurgie — 
aduc celor care aleg 
drumul specializării 
in facultățile de pro
fil un avantaj cert, 
pe plan teoretic și 
practic, față de co
legii, absolvenți ai 
liceelor teoretice. în 
cazul integrării în 
producție, absolven
ții liceelor industria
le metalurgice au po

sibilitatea să îndepli
nească intr-un timp 
mai scurt decît ab
solvenții școlilor pro
fesionale, funcții de 
tehnicieni, maiștri, 
laboranți sau pro
iectant în cadrul u
nităților de profil. 
Multitudinea specia
lizărilor existente In 
nomenclatorul indus
triei metalurgice o
feră de asemenea, 
absolvenților școlilor 
generale posibilitatea 
opțiunii între mai

multe grupe de me
serii legate de pro
cesele de producție, 
de întreținerea și re
pararea agregatelor 
sau de producerea 
utilajelor necesare în 
metalurgie. O consul
tare a rețelei învăță- 
mîntului metalurgic 
permite tînărului să 
se convingă cit de 
largă este gama me
seriilor pe care le 
poate îmbrățișa.

C. S.

REȚEAUA ȘCOLARA A MINISTERULUI INDUSTRIEI METALURGICE
Șl NUMĂRUL DE LOCURI PE

GRUPUL ȘCOLAR COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOA
RA, str. 23 August nr. 17, tel. 16 87.

Școala profesională, învățămînt de zi: Constructor cuptoare 
industriale — 36 locuri ; laminator profile și tablă — 36 : furna
list — 36 ; oțelar — 36 ; sudor — 36 ; operator mecanic la fabri
carea cocsului — 36 ; electrician de întreținere și reparații — 
36 : frezor—rabotor—mortezor — 36 ; lăcătuș mecanic pentru 
industria siderurgică — 72 ; lăcătuș mecanic pentru cazane și 
turbine cu abur — 36 ; strungar — 72.

Școala profesională, invățămînt seral: Laminator profile și 
tablă — 30; electrician întreținere și reparații — 30: lăcătuș me
canic pentru industria siderurgică — 60; sudor — 30: strungar — 
30; dulgher—timplar—parchetar — 30; instalator pentru instalații 
sanitare și de gaze — 30.

Ucenicie, învățămînt seral: Sudor — 30; strungar — 30: lăcă
tuș pentru construcții metalice — 30; dulgher—timplar—parche- 
tar — 30 ; instalator pentru instalații tehnico-sanitare și de gaze
— 30 ; instalator electrician în cocserii — 30.

ȘCOALA PROFESIONALA VICTORI A^ALAN, orașul
Călan, Hunedoara, tel. 14.

Școala profesională, invățămînt de zi: Electrician pentru în
treținere și reparații — 36; lăcătuș mecanic pentru industria si
derurgică — 36; strungar —36; turnător—formator — 72; insta
lator pentru ipstalații tehnico-sanitare și de gaze — 36; modelor 
pentru turnătorie — 36.

ȘCOALA PROFESIONALA VLAHIȚA, str. Școlii nr. 69, jud. 
Harghita, tel. 7.

Ucenicie, învățămînt seral: Lăcătuș mecanic pentru industria 
siderurgică — 30; strungar — 30; turnător—formator — 30.

GRUPUL ȘCOLAR COMBINATUL SIDERURGIC REȘIȚA. 
Bd. 23 August nr. 49. județul Caraș-Severin. tel. 117 21.

Școala profesională. învățămînt de zi: Constructor cuptoare in
dustriale — 36: furnalist — 36; laminator profile și tablă — 72: 
oțelar — 36; electrician pentru întreținere și reparații — 72: 
lăcătuș pentru construcții metalice — 36: lăcătuș mecanic pentru 
industria siderurgică — 108; lăcătuș mecanic pentru construcții 
de mașini — 36; frezor—rabotor—mortezor — 36: rectificator — 
36; strungar — 108; sudor — 36; instalator pentru instalații teh- 
nioo-Mnitare și de gaze — 36; lăcătuș mecanic pentru uti
laje — 36.

Ucenicie, învățămînt serai: sudor — 60; lăcătuș pentru con
strucții metalice — 60; instalator pentru instalații tehnico-sani- 
.tare și de gaze — 30.

ȘCOALA PROFESIONALA UZINA „OTELUL ROȘU", orașul 
Oțelul Roșu, str. Republicii nr. 12.

Școala profesională, Invățămînt de zi: Constructor cuptoare 
industriale — 36; laminator profile și tablă — 72; oțelar — 72; 
trefilator trăgător — 36; electrician de întreținere și reparații — 
36; lăcătuș mecanic pentru industrria siderurgică — 36; strungar
— 36; turnător—formator — 36.

ȘCOALA PROFESIONALA UZINA „CIOCANUL* — NĂ
DRAG, comuna Nădrag, județul Timiș.

Ucenicie, invățămînt seral : Lăcătuș mecanic pentru industria 
siderurgică — 30 ; turnător—formator — 30.

GRUPUL ȘCOLAR COMBINATUL SIDERURGIC GALATI, 
str. Silozului nr. 25, tel. 30492.

Școala profesională, invățămint de zi : Electrician pentru în
treținere și reparații — 72 ; lăcătuș mecanic pentru industria 
siderurgică — 216 ; strungar — 72 ; frezor—rabotor—mortezor — 
36 ; electrician pentru construcții de mașini electrice — 36 ; rec
tificator — 36 ; lăcătuș mecanic pentru turbine hidraulice — 36 ; 
sudor — 108 ; lăcătuș mecanic vagoane — 36 ; sculer—matrițer
— 36 ; oțelar — 108 ; furnalist — 144 ; electrician in construcții 
și centrale industriale — 36.

Școala profesională, invățămint seral: Lăcătuș pentru, con
strucții metalice — 36 ; sudor — 36 ; electrician in cocserii și 
întreprinderi industriale — 36.

Ucenicie, învățămînt seral: Constructor cuptoare industriale — 
60 ; laminator profile și tablă — 120 ; operator mecanic la fabri
carea cocsului — 90 : termist—tratamentist — 30 ; strungar — 
30 ; lăcătuș pentru construcții metalice — 30 ; dulgher—timplar— 
parchetar — 30 ; instalator pentru instalații tehnico-sanitare și 
de gaze — 30 ; trefilator—trăgător — 30.

GRUPUL ȘCOLAR UZINA ..REPUBLICA" BUCUREȘTI, Bu
levardul Muncii, nr. 256. sectorul 3, București, tel. 43 50 68.

Școala profesională, invățămint de zi: Laminator țevi — 36; 
trefilator—trăgător — 36 ; sudor — 36 ; lăcătuș mecanic pentru

industria siderurgică — 36 ; strungar — 72 : frezor—rabotor— 
mortezor — 36; electrician pentru întreținere și reparații — 
36 : rectificator — 36 ; termist—tratamentist — 36.

Ucenicie, invățămînt seral : Ucătuș mecanic pentru metalur
gia neferoasă — 30 : metalurgist metale neferoase — 30 ; strun
gar — 30; laminator țevi — 30: trefilator—trăgător — 30.

ȘCOALA PROFESIONALA V.8.P3L-BUZAU, «ir. CoL Buzola- 
nu. nr. 1B. tel. 13 2X

Școala profesională. iarittămint de ri : Laminator profile și 
tablă — 72 : lăcătuș mecanic pentru industria siderurgică — 72.

Vecnicie. invățămiat seral : Trefilator—trăgător — 30 ; mași
nist la fabricarea cablurilor — 30.

ȘCOALA PROFESIONALA UZINA DE ȚEVI ROMAN
Școala profesională, iwățăminS de si : Lăcătuș mecanic pentru 

industria alderurg^ri — 36 : frezor—rabotor—mortezor — 36.
Ucenicie, iarățămiat seral : Forjor — 30 ; strungar — 30 ; 

electrician pentru întreținere si reparații — 30 ; termist—trata
mentist — 30 ; laminator țevi — 30 ; sudor — 30 ; trefilator— 
trăgător — 30.

ȘCOALA PROFESIONALA. ÎNTREPRINDEREA METALUR
GICA IAȘI. Șoseaua Gh_ Gh^^g^u-Dej. nr. 132.

Școala profesională, iovățămint de zi : Lăcătuș mecanic pen
tru industria siderurgică — 36; frezor—rabolor—nortelor 36.

Ucenicie, invățămini Mnl : Eectriclan pentru întreținere și 
reparații — 30 ; strungar — 30 : laminator profile și tablă — 60 ; 
laminator țevi — 00.

GRUPUL ȘCOLAR. INDUSTRIA SÎRME1 CÎMPIA TURZII, 
str. Lamt^riști Ier. nr. IU. teL 111. județul Cluj.

Șcaala profesionali iavălămănt de xi : Strungar — 36 : frezor— 
rabolor—mo^țelor — 36 ; laminator pro'ile și tablă — 36 ; sudor
— 30 ; trefilator—trăgător — 106 ; 1nAulal■o^ pentru ventilatoare 
In construcții — 36 ; lăcătuș mecanic pentru industria siderur
gică — 72 ; conductor cuptoare industriale — 36 ; operator 
mecanic la fabricarea și prelucrarea produselor abrazive — 72.

ȘCOALA PROFESIONALA ALBA IULIA, str. Clujului, nr. 23, 
tel. 15 21. județul Alba.

Școala profesională, 1evățaninl de zi : Lăcătuș mecanic pen
tru industria siderurgică — 36 : electrician pentru întreținere și 
reparații — 36 : sculer—matrițer — 36 ; operator mecanic la fa
bricarea produselor refractare — 108.

Vcenicie. 1nvățăra1nl seral : Operator la fabricarea produselor 
refractare — 30.

ȘCOALA PROFESIONALA BAIA MARE. str. Eliberării, 
ur. 15. tel. 16500.

Ucenicie, invățămim seral : Sudor — 30 : strungar — 30 ; me
talurgist metale neferoase — 30 ; operator la producerea meta
lelor neferoase — 30 : lăcătuș mecanic pentru metale neferoase
— 30 : turnător—formator — 30 ; constructor cuptoare industria
le — 30.

GRUPUL ȘCOLAR METALURGIC SLATINA.
Școala profesională, invățămint de zi : Electrician pentru în

treținere și reparații — 108 ; strungar — 72 ; frezor—rabotor— 
mortezor — 36 : lăcătuș mecanic pentru industria metalelor ne
feroase — 72 ; lăcătuș mecanic pentru industria construcțiilor 
de mașini — 72 : metalurgist metale neferoase — 72 ; sculer— 
matrițer — 36.

Ucenicie, invățămint seral : Laminator profile și tablă — 30 ; 
turoălor—formalor — 30 ; term1st—lratame^t1st — 30 ; metalur
gist metale neferoase — 30 ; trefilator-trăgător — 30.

GRUPUL ȘCOLAR, ÎNTREPRINDEREA METALURGICA 
AIUD, str. Ion Creangă, nr. 26. tel. 218.

Școala profesională, invățămint seral : Sudor — 36 ; lăcătuș 
construcții metalice — 36 ; lăcătuș pentru industria construcții
lor- de mașini — 36 ; electrician constructor mașini electrice — 
36 : frezor—rabotor—morteur — 36 ; strungar — 36.

Ucenicie, învățămînt seral : Strungar — 30 ; sudor — 30 ; lă
cătuș pentru construcții metalice — 30; frezor—rabotor—mor- 
lelor — 30 ; modeller pentru turnătorii — 30.

GRUPUL ȘCOLAR, UZINA DE OȚELURI ALIATE TlR- 
GOVIȘTE, Bd. Castanilor, nr. 66.

Școala profesională, invățămint de zi : Constructor cuptoare 
industriale — 108 ; oțelar — 144 ; lăcătuș mecanic pentru indus
tria siderurgică — 72 ; strungar — 36 ; frezor—rabotor—morle- 
zor — 36 ; electrician pentru întreținere stații și rețele — 36 ; 
laminator profile și tablă — 72 ; electrician întreținere și repa
rații — 72 ; Ierm1sl—tralamenl1st — 72 ; Iref1lator—trăoălor — 
36 : forjor — 36.

MESERII - - - - - - - - - -
LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC BUZĂU. 
Invățămi^ de zi: Utilaje în industria siderurgică — 36. 
Invățămînt seral î Utilaje în industria siderurgică — 36. 
LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC OȚELUL ROȘU. 
Invățămint de zi : Termotehnică proceselor siderurgice — 36.

Invățăminl seral : Termotehnică proceselor siderurgice — 36. 
LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC NĂDRAG, tel. 15.
Invățămint de zi : Acționări și automatizări în siderurgie — 

36 ; utilaje în industria siderurgică — 36.
Invățămînl seral : Utilaje în industria siderurgică — 36.
LICEUL INDUSTRIAL TULCEA, str. Babadag, nr. 136, Tulcea, 

tel. 12916.
Invățăm1nl de zi : Electromecanic metale neferoase — 38 ; 

utilaje și tehnologia producției în metalurgia metalelor neferoa
se — 36.

Invățămim seral: Electromecanica metalelor neferoase — 
36: utilaje și tehnologia producției în metalurgia neferoasă —36.

LICEUL INDUSTRIAL GALAȚI.
Invățămînt de zi : Acționări și automatizări în siderurgie — 

72 ; lermotehnioa proceselor siderurgice — 36 ; utilaje in indus
tria siderurgică — 108.

Invățămint seral: Acționări și automatizări în siderurgie — 36; 
Iermolehn1că proceselor siderurgice — 36; utilaje în industria 
siderurgică — 72.

LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC BUCUREȘTI.
Invățămint de zi : Acționări și automatizări în siderurgie — 

36 ; lermolehnlca proceselor siderurgice — 36 ; utilaje în indus
tria siderurgică — 72.

Iavătămlnl seral : Acționări și automatizări in siderurgie — 
36 : utilaje în industria siderurgică — 36 ; prelucrări prin aș- 
chiere — 36.

LICEUL INDUSTRIAL ALBA IULIA.
Invățămînt de zi : Utilajul și tehnologia produselor ceramice 

și refractare — 36 ; electromecanică în industria ceramică și re
fractară — 36.

Invățămînt seral: Utilaj și tehnologia produselor ceramice și 
refractare — 36.

LICEUL INDUSTRIAL AIUD.
Invățămint de zi : Mașini și' utilaje — 36 ; prelucrări prin 

așchiere — 36.
Invățămint seral: Mașini și utilaje — 36; prelucrări prin aș- 

chiere — 36.
LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC REȘIȚA.
Invățămim de zi : Termotehnică produselor siderurgice — 36 ; 

utilaje în industria siderurgică — 36.
Invățămînt seral : Termotehnică proceselor siderurgice — 36: 

utilaje în industria siderurgică — 36.
LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC CÎMPIA TURZII.
Invățăminl de zi : Acționări și automatizări în siderurgie — 

36 ; utilaje în industria siderurgică — 36 ; termotehnică procese
lor Siderurgice — 36.

Invățămînt seral: Acționări și automatizări in siderurgie — 36; 
le^molehn1Că proceselor siderurgice — 36.

LICEUL INDUSTRIAL VLAHIȚA.
Invățămînt de zi : Termotehnică proceselor siderurgice — 36.
LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC HUNEDOARA.
Invățămint de zi: Acționări și automatizări în siderurgie — 36; 

termotehnică proceselor siderurgice — 36 ; utilaje în industria 
siderurgică — 72; prelucrări prin așchiere — 36.

Invățămînt seral: Acționări și automatizări în siderurgice — 
36; utilaje in industria siderurgică — 72; prelucrări prin așchie
re — 72.

LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC BAIA MARE, str. 
Arenei nr. 15, tel. 12 205.

Invățămint de zi : Electromecanic metalurgie neferoasă — 36 ; 
utilaje și tehnologia producției în metalurgia neferoasă — 36.

Invățămlnl seral: Electromecanic metalurgie neferoasă — 36; 
utilaje și tehnologia producției în metalurgia neferoasă — 36.

LICEUL INDUSTRIAL METALURGIC SLATINA, str. Eca
terina Teodorolu, nr. 64 A, jud. Olt, tel. 11 446.

Invățămi^ de zi : Utilaje și tehnologia producției în metalur
gia neferoasă — 36 ; prelucrarea metalelor neferoase — 36 ; elec
tromecanic metalurgie neferoasă — 36.

Invățămint seral: Utilaje și tehnologia producției în metalur
gia neferoasă — 36; prelucrarea metalelor neferoase — 36; elec
tromecanic metalurgie neferoasă — 36.

Cazul Ben Barka — dispariția 
unui cunoscut fruntaș al mișcă
rii marocane democratice și de 
eliberare națională — a consti
tuit la vremea lui un eveniment 
al cărui răsunet a fost larg am
plificat de procesul judecat în 
primăvara anului 1966 la Paris 
prin dubiosul său verdict care nu 
a reușit decît să provoace nedu
merire dacă nu chiar să scanda
lizeze opinia publică.

ATENTATUL filmul regizoru
lui Tves Boisset — pe urmele lui 
Kosta Gavras care a realizat 
„Z" pornind de la cazul Lam- 
brakis, asasinarea unui deputat 
grec de stingă — readuce in 
discuție, după mai mult de șapte 
ani de la data cînd Ben Barka 
a dispărut, o parte din amănun
tele cunoscute Cineastul și sce
nariștii săi, Ben Barzman și 
Basilio Franchina, nu sînt în 
primul rînd interesați dacă lide
rul politic afla-t în exil a fost sau 
nu asasinat, ci doar de mecanis
mul acestei acțiuni ce a impli
cat agenții secreți ai mai multor 
servicii de spionaj interesate de 
politica zonelor de influență in 
ceea ce se numește curent „lu
mea a ti^eua".

In film nici nu apare numele 
lui Ben Barka, personajul nu- 
mindu-se acum Sadiel, dar ma
joritatea faptelor sînt de mult 
știute incit filmul poate fi con
siderat intr-o bună parte a lui 
o posibilă reconstituire artistică. 
Poi^iibilă și nu reală pentru că în 
intenția cineastului a stat doar 
dezvăluirea culiselor unui sistem 
de violență capabilă să dea alt 
sens ori chiar să oprească des
fășurarea firească a climatului 
politic evolutiv în statele care 
și-au cucerit istoricește recent 
indepe ndența.

Subiectul filmului pleacă de la 
ceea ce s-a numit „varianta 
Figon", declarația înregistrată 
pe bandă de magnetofon de 
unul din participanții la răpirea 
omului politic marocan, decla
rație procurată în mare taină de 
săptămînalul ,,L‘Express" care a 
publicat-o cu mare vllvă. In fil
mul ATENTATUL biografia a
cestui personaj, Figon, este 
complet schimbată, el apărtn- 
du-ne acum în postura unui in
telectual ratat, fost luptător 
al rezistenței algeriene deve
nit informator al poliției politice 
franceze. Toată trama fil
mului se sprijină pe acțiunile 
sale contradiicorii: lașitate, bra
vadă, inconștiență, remușcare și 
participare atît la atragerea vic
timei tntr-o capcană cit și la

tlrzia și nereuși încercare de 
dezvăluire a cri Rolul aces
tui personaj con)ce-și justifică 
modul lamenta de a exista 
prin aceea că date să. cunoscă 
mai intim culiserealitătii, ne
dumerește specteul. Filmul a 
insistat poate prmult pe în
cercarea de 'a fc paralel cu 
rechizitorul ' vioței cercurilor 
extremiste de dnta și o in
cursiune în derui unui anume 
mediu pentru ca opțiunea po
litică nu este deco modă. Mai 
ales, o „modă" le remunerată 
de fondurile anizațiilor se
crete de diverșii. Nu încape 
nici o îndoială, enonajul nu 
este altceva dedun provocator 
a cărui pocăin post-festum 
nu poate fi decinutilă.

în „Z" — a rămine ter
men de referinj pentru filmul 
politic occidenta— cel care a 
luat pe-cont pmu căutarea 
adevărului și dtascarea crimei 
avea un fansm autentic și 
cuceritor, aici, c care știe ade
vărul, nu are dt vocația certă 
a ambiguității ci drapează rea
litatea prin jusicări psihologi
zante. Avem în ATENTA
TUL un om legii ce caută 
adevărul — ctisarul de po
litie tn-ter^1^i^ei de Francois 
Perier — dar l este un per
sonaj secunde total dezarmat 
în fața profemiștilor crimei 

jxihiiice
Finalul filmti este remarca

bil, regizorul ies Boisset ofe- 
rindu-ne secven unei conferințe 
de presă în ce unul din par- 
itcipanțit la cnă, realizator de 
televiziune, ce unei personali
tăți oficiale ce rijase din umbră 
„atentatul" o ylicație publică. 
Bineînțeles, exicația este falsă 
și după prime fraze spuse 
pentru a deru opinia publică 
nu mai auzim mic, vedem doar 
un om amabiborbind zîmhjfr, 
detașat, ironic Dosarul 
închis, lucru s-au aranjai 
aproape perfec.

Distribuția tdentă a filmu
lui incline n afară de Gian 
Maria Volon (în rolul Saidel, 
poate prea z linia din 
văzutul „Cad Mattei") și de 
Jean Louis Trintignant (inter
pretul piovoitorulut pocăit) în 
cîteva roluri scundare pe Michel 
Picoti (colonedl, Phillipe Noiret 
(reporterul TJ-I, Michel Bouqet 
(avocatul) și ș Jean Seberg în- 
tr-un rol sentnental, de culoare 
din păcate ineficient reliefat de 
scornirm.

TUD4R STANESCU

CIMECLUEUL
• (Urmare din paQ. I)

prin fața eonului de lumină ca 
să aștearnă pe ecranul sălii de 
proiecție cadrele veridice din 
viața, din muncile și din sărbă
torile țăranilor. Arhiva, atît de 
bogată este o adevărată carte a 
satului în care sînt înscrise e

.. venimentele sale de seamă.
Un alt cineclub din țară, la 

Turnu-Severin, se mindrește cu 
cîteva mii de metri de imagini 
culese din momentele esențiale 
ale Porților de Fier și cu insula 
Ada-Kaleh, astăzi cufundată in 
liniștea apelor lacului. La Ti
mișoara, ^^clubui U.M.T. a 
preluat inițiativa invențiilor : 
specializarea este pur tehnică 
așa cum au nevoie de fapt lu
crătorii de aici ; cineclubui ti
neretului de la Uzina de utilaj 
petrolier din Ploiești ne pro
pune într-un film artistic de 
scurt metraj intitulat „Metalul" 
o interesantă dezbatere despre 
economia de materie primă, 
timp și material. Acțiunea cine
matografică a c^ec^ului a a
dus uzinei economii în valoare 
de cHeva milioane lei. Dar nu 
numai „procesul economic" al 
acestei acțiuni este notabil : la 
fel de important ni se pare a 
fi și procesul educativ realizat, 
cît și forma originală, de mare 
efect, pe care au găsit-o tinerii 
pentru îndeplinirea acestuj de
ziderat.

Sint multe cinecluburi în ța
ră care au de acum o arhivă de 
filme. Concursul și festivalul 

.național al cinecluburilor de a
matori a scos uneori la iveală

I
filme și idei .teres ante. Este 
un nou fel deacțiune culturală 
pe care o îndagese și-o adoptă 
din ce în ce mai mulți tineri. 
Dar am întilft multe cluburi, 
cămine mUuile-și case de cul
tură care ava'u aparatura Și 
materialele ncesare, fără a ști 
să le foîoseada cum trebuie. 
Dacă pentru crcui de artă plas
tică, pentru nuzică sau balet, 
sau dansuri ppulare se mai gă
sește cite un .ne to dis t, aparatu
ra eineelubuii este doar păs
trată cu o^1jăpentru „verifica
rea de invenir". Nici manuale 
de tehnică c1nmalograf1dă n-au 
fost puse la isporiția amatori
lor în chip saisfăcător. Centrele 
județene de ftdrumare a crea
ției artistice ppulare — care e
ditează a ti tea și vrute și ne
vrute — ar rebui sa aibă în 
vedere difuzaea unor astfel da 
cărți, necesar cineaștilor ama
tori. La ora actuall ambiția 
multor clubui ale -tineretului 
nu mai este «e a juca doar șah 
și table ; cerurile de turism, 
de arheologie‘auto sau eineelu- 
bul sint noiK forme ale. proie- 
sului cultura educativ, desfă
șurat în aelv1lăt1 de micro- 
grup. i

Pledăm peitru acest fel < de 
manifestări f.indtă spre deose
bire de acelea tare se desfă
șoară în sala dt festivități — 
cu numeroasă aiistență — aici 
grupul de tineri,, animat de o 
singură pasiune ajunge implicit 
ș1 proprii său Organizator de 
activități — car: știe singur ce 
vrea și ce-i place.

Să le arătăm tinerilor 
ce este astăzi o forjă

(Urmare din pag. I) 

pîcla cenușie care îrr unele uzi
ne mai caracterizează încă tur
nătoria, aici este inexistentă ; 
muncitorii dirijează cu gesturi 
largi, autoritare, macarale puter
nice —. eforiul fizic este foarte 
redus. Inteligența creatoare, cu
noștințele acumullîte.ln anii de 
școală, perfecționarea continuă, 
au cIșIIouI și eișl1gă din ce în ce 
mai mult teren.

S-ar putea spune că aceasta 
este situația la U.M.G.B. — unde 
în cadrul industrial nou. mese
ria însăși a îmbrăcat haine noi 
însă, peste tot, acolo unde a e
xistat o preocupare a întreprin
derii pentru îmbunătățirea con
dițiilor de lucru, și meseriile 
s-au schimbat, de parcă ar fi 
altele. Vom aminti sectoarele 
calde de la Brașov, Reșița, „Pro
gresul" Brăila, ..Independențe" 
Sibiu, Republica, ș.a.

Uzina ..23 August" este o în
treprindere mult mai veche un
de condițiile de lucru au evo

luat mereu pe măsura extinde
rii modernizării producției.

— în momentul de față — ne 
spune ing. Ion Feleagă. șeful 
secției turnătorie oțel, se lucrea
ză intens pentru modernizarea 
completă a procesului tehnolo
gic. Secțiile calde au fost in în
tregime repro1eelale. Oțelăria 
va fi dotată cu cuptoare elec
trice. instalație de absorbție a 
gazelor și benzi pentru transpor
tul pieselor către curățătorie. 
Fiecare instalație va fi prevă
zută cu hldroclcloane. formarea 
manuală va fi înlocuită cu uti
laje speciale, operațiile de la 
curățătorie vor fi efectuate de 
mașini de sablaj, cu randament 
superior.

Faptul că planul de moderni
zare se află in faza de execu
ție și se va termina tocmai în 
1975, nu înseamnă că in sectoa
rele fabricației la cald ale uzi
nei nu s-au luat și pină acum 
măsuri pentru reducerea efor
tului fizic și în general, pentru

îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Să cităm cîteva numai 
din ultimii doi ani : pentru re
ducerea efortului fizic — a fost 
mecanizată execuția a 20 de re
pere dp mare serie, care se exe
cutau înainte manual (carcase 
locomotive, cadre boghiu, roți 
disc pentru locomotive etc) ; a
mestecul cu silicat de sodiu s-a 
înlocuit la unele repere cu a
mestec friabil, iar vopseaua 
clasică s-a înlocuit cu vopsea 
refractară, care elimină aderen
țele — ambele măsuri ușurează 
mult munca în curățătorie. Pen
tru evitarea poluării — la cup
toarele electrice, un colectiv din 
secție a realizat un sistem de 
ventilație ale cărui rezultate 
sînt considerate „ex^<e^pțional^lcc 
și se află în curs de aplicare și 
la alte două cuptoare ; camera 
de sablat cu elice, cu diametrul 
de 5 metri, introdusă la sablare. 
reduce substanțial atît praful 
cît și efortul fizic.

îmbunătățirea condițiilor de 
muncă este una dintre proble

mele care trebuie să se afle me
reu in rîndui preocupărilor per
manente ale conducerii între
prinderilor. Acumulate. aceste 
măsuri transformă pur și sim
plu meserii considerate „grelc* 
in meserii obișnuite.

Ce știu tinerii despre aceste 
transformări ? „Aproape 
nimtc‘‘ ne-au răspuns cîți- 

va elevi înscriși într-o formă 
de școlarizare, la aceste mese
rii și citiva muncitori mai tlneri 
Maaoritatea „au nimerit* la tur
nătorie sau forjă, în urma u
nui examen nereușit la alte me
serii. Foarte puțini au venU în 
cunoștință de cauză.

— Poate dacă ar ști cît de in
teresante sînt meseriile respec
tive, tinerii le-ar îmbrățișa — 
ne mărturisește eroul muncii 
socialiste. Hnsiaehe Aeloeaehe, 
maistru forjor la „23 AugusC" 
La forjă este necesară o price
pere, -o dexterî^te cu totul a
parte. Deși omul mîn^ește me
talul incandescent cu dispozi

tive speciale, aș putea spune că 
forjorul se contopește cu meta
lul. îl modelează cu mina lui. 
Fiecare dintre cei de aici, con
tinuă 1alerloeulorul nostru, stă- 
pînește bine desenul tehnic, 
poate să rezolve probleme de 
calcul complicate. Forja, după 
cum vedeți, este dotată cu multe 
dispozitive ajutătoare, cu maca
rale, se poate și automatic dacă 
se lucrează in eerie. La noi se 
execută în special prototipuri, 
de aceea se coelinuă munca 
„ma^ni^iliec. Noi ne considerăm 
artiști iar forja o artă 1 Lucrez 
de mult în uzină, am văzut cu 
ocMi mei cum s-au îmbunătă
țit eondițiile de lucru, cum s-a 
introdus gazul metan la cup
toare, în locul motorinei, cum 
s-a montat instalația de venti
lație. Dar tinerii nu știu mai 
nimic nici despre asta — vin in 
atelier și ne întreabă de lucruri 
dispărute... Dacă ar cunoaște 
frumusețile meseriei...

— Nu se poate vorbi în nici 
un caz, precizează ing. Stelian 
Eaeuleseu — șeful biroului in- 
vătămlnl la Uzinele „23 AususI* 
— despre o educație în vederea 
alegerii profesiunii făcute in 
școală de pedagogi sau de orga
nizația U.T.C. Staturile date în 
ultimul trimestru, al ultimului 
an, nu înseamnă , „orientarea 
profesională" ' „Rezultatele" ei 
le înregistrăm noi, în uzină : 
timp de patru ani, Incepind cu 
1969. la examene nu s-a mai 
prezentat nici un singur candi
dat, pentru meseriile |urnator.

forjor etc. Drept care școala a 
funcționat fără aceste clase. 
Noi puneam un afiș, prin care 
anunțam concursul de admitere 
— nu venea nimeni...

Din lipsa de preocupare (a în-' 
treprlnderii, a ministerului), în 
patru ani nu s-a mai format nici 
un singur tînăr în vreuna din a- 
eesle meserii. De-abia în anul 
acesta, au început să funcționeze 
din nou clasele de forjă și tur
nătorie. însă, e cert, nu datorită 
orientării profesionale, ci efor
turilor (c.am tardive, e drept !) 
ale ministerului și întreprinde
rii — membri ai biroului învă- 
țămînl s-au deplasat în diverse 
județe ale țării, au vorbit per
sonal cu I1eerii, au luat legă
tura cu consiliile populare, au 
organizat examenele în comune.

La întrebarea „cum trebuie 
să se facă o bună orientare pro
fesională ?“ trebuie să răspun
dă, cei însărcinați s-o facă, în 
primul rînd școala. Spec1al1șlii 
care lucrează în domeniile res
pective, sugerează s1 fie pre
zentate, eoeerelt ea^aetelrisl1e1le 
noi ale acestor meserii tradițio
nale. Căci și în aceste domenii 
au fost operate schimbări struc
turale. Tehnica modernă a luat 
și ia tot mai mult locul muncii 
manuale. Aceasta devine tot mai 
complexă, mai productivă. Pe 
de altă parte. întreprinderile nu 
pot să se scuture de Orice obli
gație, trebuie să se preocupe in 
continuare de popularizarea me
seriilor deficitare, organizînd 
vizite — in «colt ale specialiș
tilor sau ale elevilor, in uzine.

ClTEVA PROPUNERI
— In timpul școlii, deși fac practică „la gura cuptorului", ală

turi de muncitori, elevii nu beneficiază de ECHIPAMENT DE 
PROTECȚIE, . (bocanci, mănuși, șorț de piete; salcieta care se 
dă este insuficientă). Deși gradul de toxicitate s-i redus sim
țitor, totuși la vîrsta adesea foarte fragedă pe care o au tinerii 
ucenici, ar trebui să H se dea lapte, în timpul prigramulul, si 
ca supraal1meelatie. gustări sub formă de hrană rece, de la 
eael1eă (ing. Slel1ae Enculescu. șeful biroului învâțămînt, „23 
August"). r

— Repartizarea locurilor în cămine ar trebui să se facă cu 
prior1lale pentru tinerii care îmbrățișează aceste -merii. Apoi, 
trebuia tratată cu mai multă răspundere problena construirii 
acestor cămine. Să se evite situații ca cea de la nd, cînd între
prinderea dispune de fonduri dar nu are cine dă ridice con
strucția. (loan Rusu, secretar U.T.C. — „23 August")

— Tot pentru stabilizarea tinerilor în întreprindere, este nece
sar să se acorde un număr mai mare de buletine pentru orașul 
în care lucrează muncitorii din sectoarele respective. (Iana Nîco- 
lae, locțiitorul secretarului U.T.C., „U.M.G.B.").

— Tinerilor ar trebui să li se dea posibilitatea să termine 
școala profesională cu grade diferite de calificare, conform pre
gătirii lor, puțind astfel să benefic1ele, proporțional cu munca 
de un cîșHo mai mare. De asemenea, cred că, în această branșă 
trecerea de la o categorie la alta ar putea să se facă mai reped» 
decît prevede în prelenl legea. Mai există șî cîteva anomalii care 
se cer remediate — oțclarll șî forjorii de la „Republica", deși far 
aceeași muncă, sint plătiți cu lefuri mai mari, după rețeaua de 
siderurgie, iar muncitorii noștri, după cea a construcțiilor de 
mașini 1 Meseria de curățitor se oprește, după indicatorul în 
vigoare, la categoria a IV-a. devenind o meserie fără vIIIos. 
Acordarea calegoriei a VI-a este just1ficț|ă prin schimbarea pro
filului meseriei. Piesele se aduc la cHte încă din I•l^nălor1e de 
către curățîtori, nu se mai prelucrează, nuaea lor aduce uzinei 
economii de cîteva milioane ! (Mircea Drăg»]lie, inginer șef pen
tru fabricație la cald, „23 Augutt*).

9
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Ieri au început în Capitală

Lucrările mesei rotunde pe teme 
economice, organizată de Asociația TV • T j j • |

TELEGRAME

Fesfi'^^alul școlilor de artă

„Business Internationaliii

Sub înăltnl patrmaj al pre- 
ședirtelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româria, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
lum dimireața au îrceput îr 
Capitală lucrările, * rrtfttȚf
roturde pe teme jftedlTomice, (gv

eeonomiee, știirțifice și tehrice 
a firmelor prezerte cu certrale 
și urități jndustrjale romârești. 

Tovarășul Ilie Verdeț a salu
tat, îr rumele guvernului româr, 
pe părtjcjpanțj, relevîrd aterția 

. _ - . ^'■vk specială pe care o acordă Ro-
garizată _ de Aso^^j^ția eBusiress mama — îr cadrul programului
International". J > ^complex de construire a urei

’ ” ■ •1 * ~~ Tstocietăți multilateral dezvoltate
ț- lărgirii colaborării eeonomi- 
ce reciproc ăvantăjoăsă, cu 

c’^toate statele, exprimîrd, tot- 
•, odată, corvirgerea că lucrările 
' mesei roturde vor constitui ur 

bujp z prilej pertru găsirea uror 
Jorme de cooperare potrivit ir- 
tereselor comure, merite să sti
muleze relațiile ecoromice ale 
țării roastre cu firmele membre 
ale Asociației.

Lucrările mesei roturde cor- 
tiruă.

La ședjnță iiiaugur^ajie au par
ticipat tovarășii Iliif Verdeț,
prim-vicepreședirte 41 Con8ilin- 
lui de Miriștri, Marea Măres- 
cu, vicepreședirte al Consifnu-<.. _ 
lui de Miriștri, ' ‘președirtele'' ' 
Comitetului de Stat al 
cării, Ior Pățar, vicepreședtate 
al Co^iliului de Miriștri, ' 
ristrul comerțului ’ '
Florea Dumitrescu, 
fjnantelor, loar Ursu, 
dirtele 
pertru , ,  w._t
Nicolae M. Nicolae, miristm _se- 
cretar de stat la Mtaisterul 
Comerțului Exterior, Nicolae 
Gherea, secretar gereral la 
Miristerul Afacerilor Externe, 
alte persoare oficiale.

Rosttad cuvtatul de deschi
dere, președirtele Asociației
„Busiress Internătiorăl", 
drige Hayres, a sublimat 
desfășurarea la 'București 
acestei manffestărj are 
scop cunoașterea realizărilor și 
perspectivelor ecoromiei Româ- 
riei, a cadrului său legislativ, 
îr vederea dezvoltării și diver
sificării colaborării și cooperării

. mi- 
exterior, 
miristrul 

preșe- 
Corsiliului Națioral

Știință și Tehrologie,

El- 
că
a

drept

*
Corsiliul de Maiștri a oferit 

luri seara o recepție îr cirstea 
participarților la lucrările me
sei roturde orgarizată de Aso
ciația „Busiress Internătionalu.

Au participat tovarășii " 
Verdeț, Marea Mărescu, 
Pățar, George Macovescu, 
ristrul afacerilor externe, 
miriștri, corducători ai 
irstituții eemomice
ciar-barcare.

Au luat parte Eldrige Hay- 
res, președirtele Asociației, 
ceilalți oaspeți de peste hotare 
prezerți la lucrările reuriuri^.

Gala filmului olandez
•

Sub egida Co^iliului Culturii 
și Educației Socialiste, luri sea
ra, la cirematograful „Capitol* 
dir Capitală a avut loc gala fil
mului olardez. Cu acest prilej, 
a fost prezertat doeumentarnl 
de lurg metraj îr culori, tati- 
tulat „Vocea apei*, îr care 
cnnrseutul cireast olardez Bert 
Haarstra surprirde, îr imagiri 
sugaj^i^v'e, momerte semnjfiea- 
tiv J■iin seculara ineleștare cu 
marea a poporului olardez. îr 
cadrul galei a fost prezertat, 
de asemerea, documertarul de 
scurt metraj, tot ta culori, „Ce
rul Ola^j^iei^i*, ir regia lui Johr 
Ferro, dedicat peisajului țării 
sale. Alături de realizări ale 
arhitecturii moderre de astăzi, 
sirt îrfățișate străvechi bur-

Președirtele Corsiliului de Stat al Republicii Socialiste 
Româria, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis pre- 
ședjntelnj Corsiliului Revoluției, președintele Corsiliului de 
Miriștri al Republicii Algeriere Democratice și Populare 
HOU ARI BOUMEDIENE, următoarea telegramă :

Luîrd curoștirță cu deosebită mîhrire de pierderile de vieți 
omerești provocate de irurdațiile ce au avut loc îr țară dv., 
adresez sircere cordolearțe Excelerței Voastre și îrtreaga com- 
pasiure familiilor victimelor.

Președirtele Corsiliului de Stat al Republicii Socialiste 
Româria, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a primit dir partea 
președirtelui Republicii Populare Bargladesh, ABU SAYED 
CHOUDUURY, următoarea telegramă :

Vă rog să acceptați sircerele mele mulțumiri pertru amabilul 
mesaj al Excelerței Voastre cu prilejul Zilei Irdeperderței.

Poporul și guvernul Republicii Populare Bargladesh mi se 
alătură ir a vă exprima, la rirdul rostru, aceleași sertimerte 
calde adresate îr mesajul dumreavoastră și îr a vă trarsmite 
urările roastre cele mai bure de sărâtate și fericire persorală, 
de progres și prosperitate cortiruă poporului Româriei.

Președirtele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
Româria, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis lui 
HECTOR J. CAMPORA, următoarea telegramă :

Ilie 
Ior 
mi- 
alți 

uror 
și firar-

(Agerprcs)

guri medievale, tradițiorale 
mori de vîrt, resfîrșitele cîmpii 
cu lalele multicolore.

Spectacolul de gală a fost 
precedat de o alocuțiure rostită 
de regizorul Mircea Drăgar, 
secretar gereral al Asociației 
cireaștilor dir țara roastră, îr 
care a subliriat realizările ci- 
rematografiei olardeze.

Au participat furcțiorari su
periori dir Corsiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Miriste- 
rul Afacerilor Exterre, oameri 
de artă și cultură, ur rumeros 
public.

Au fost de față Josephus 
Velirg, îrsărciratul cu afaceri 
ad-irterim al Olardei la Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Primiți cele mai sircere felicitări cu prilejul proclamării 
dumreavoastră ca președirte ales al rațiurii argertiriere.

îmi exprim corvirgerea că relațiile tradițiorale de prieterie 
și colaborare îrtre România și Argertira vor curoaște o dez
voltare cortiruă. Ir irteresul celor două popoare, al păcii și 
colaborării irterrațiorale.

Tovarășul lor Pățar, vicepre
ședinte al Corsiliului de Miriș- 
tri, ministrul comerțului exte
riori primit, luri dimireața, pe 
Josef Staribacher, ministrul fe
deral al comerțului, meseriilor

CRONICA 
U. T. C.

oIeri, a sosit ir Capitală 
delegație a Minjsteruluj Fe
deral al Tirere^l^, Fami
liei și Sărătății dir R. F. 
Germaria, cordusă de Dr. 
Harrs Ott, director ir mi- 
rister.

La sosire, pe aeroportul 
jnternațjonal București-O- 
toperi. delegația a fost sa
lutată de Ovidiu Bădira. di
rector al Certrului de Cer
cetări pertru problemele ti- 
rarelului, de reprezertarți 
ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față reprezer- 
tarți ai Ambasadei R-F. Ger
maria la București.

ZILE DECISIVE
IN CAMPANIA AGRICOLA

BRaȘOV

Folosirea intensivă 
a timpului de lucru, 
a tuturor mașinilor 

agricole
(Urmare din pag. Z)

vîrf, ru există oameri pertru 
tractoarele de capacitate mică. 
De altfel pe îrtreg județul de
ficitul de meearjzatO^j se ridică 
la peste 200. Cei care- lucrează 
îr prezert vor trebui să facă și 
murca acestor abserți, stat ho- 
tărîți să o facă, dar desigur, cu 
prețul uror eforturi sporite. 
Este adevărat, Brașovul este ur 
județ puterric indnstriălizăt, 
care primește îr fabricile sale 
multe cadre dir mediul rural. 
La fiecare untate irsă se află 
destui membri cooperatori care 
pot fi școlarizați și calificați ir 
meseria de mecarizatori, per 
tru a supliri această lipsă care 
impietează asupra burului mers 
al lucrărilor agricole dir orice 
camparie și, îr special, dir cea 

țlc primăvară. Este imperios re
cesar să se acțimeze sistematic 
pertru recrutarea acestora, or
ganizațiilor U.T.C. reverirdu-le 
ir acest sers obligații sporite.

dir primăvara aceasta, practic 
sirt recuperate.

Urde lucrau mecanizatorii ce 
deservesc cooperativa agricolă 
dir Buzescu — ir Valea Gre
cului — am ajurs foarte greu, 
pertru că a trebuit să străbatem 
citeva sute de metri urde apele 
acestei primăveri irurdaseră 
totul. Mihai Nejlovearu serrâ- 
rase douăzeci și circi de hectare 
cu sfeclă de zahăr, iar Ior Cio- 
falcă, Nicolae Bălar, Marir 
Hristea și Mihaj Chircar. îr- 
cheiaseră irsămirțarea florii- 
soarelui pe o tarla de circizeci 
de hectare. Peste o mie de hec
tare au fost pregătite prir dis- 
cuiri, iar mașirile de împrăștiat 
irgrășămirtele au fost folosite 
pe ura mie opt sute hectare. La 
Cernetu culturile au fost ream- 
plasate pertru a asigura folosi
rea irtersivă a timpului și a 
mașirilor. Prir dăruire și profe- 
sioralitate. mecarizatorii Marir 
Demcu, Mihai Balauru, Marole 
Geicu, Marir Ciuciuc și Ior Ne- 
delcu au reușit ur ritm zilric 
de lucru superior cu 40 la sută, 
celui mai bur reușit dir arii tre- 
cuți. Simbătă și dumirică s-au 
pregătit și s-au îrsămirț^t aici 
suprafețele plarificate pertru 
trei zile...

s-au aproviziorai cu fasole de 
slmteță. cu toate că prir plam- 
rile de producție și-au prevăzut 
Irsămirțarea a zeci de hectare 
îr ogor propriu și a sute de 
hectare jn'ber(aălăâ cu porumbul 
pertru boabe Iar La Valea 
Mare. Dedulești și Potccava se- 
mirțele de m pertru ulei sin 
îrcă așteptate de către mecari- 
zatori spre a le așeza sub braz
dă.. și tot îr bazele agrosem 
se mai află și 173 000 de kilo
grame porumb dir cei mai pro
ductivi hibrizi, deși s^măratul 
culturii a îrceput îr toate zo
rele județului Olt. Această 
cartitate aparțire cooperative
lor agricole dir Mihăiești, 
Sprircerata. Perieți, Movileri, 
Tesluiu și ChUia.

olt

TELEORMAN

Cînd tractoriștii lucrea
ză „ca la carte"
(Urmare din pag. 1)

dirciștii au acțimat ta zilele 
urmă ir toate purctele urde se 
realizează lucrări dir actuala 
camparie. Meoarizatorul Ior 
Rotaru, lucra „ca la carte" cu" 
mvelatorul, iar tractoriștii Va- 
sile Beloiu. Star Filip și Im 
Oprea au discuit. Pregăteau te- 
rerul — 65 de hectare — spre 
a fi insămirtăt cu lucemă. De 
asemerea, ieri a fost prima zi 
ctad s-a putut semăra la coo
perativa agricolă dir Olteri. Ni- 
colae Neacșu, Florea Cirstică, 
Florea Jipa și Corstartir Cră- 
ciur au pus sub brazda a 60 
de hectare sămîrța de borceag, 
iar alți patru au
isprăvit semăratul mazărei pe 
cele 50 de hectare plarificate. 
La Smîrdioasa, Buzescu Plosca 
Peretu și Drăgăneștj-Vlășca, de 
asemerea, forțele mecarice și u- 
mare au fost ieri ir acțiure.

— Aici urmează să se tasâ- 
mîrțe2e ceapă și cu atît mai 
mult trebuie să fac o lucrare 
de calitate. Am taceput lucrul 
ir jurul orei 6; mai trebuie 
trase citeva brazde Și termir 
cele doisprezece hectare.

— Și ceilalți băieți ?
— Toți sirt la lucru. Șapte au 

fost repartizați la arat; Dumitru 
Dragu insămînțeăză mazărea, 
alții sirt la discuit.

De joi, toate semărătorile vor 
fi concentrate la semăratul 

I florii-soarelui și a sfeclei de 
zahăr. Ritmul îr care se lucrea
ză aici, la Smîrdioasa, re permi
te să afirmăm că rămtaerile îr 
urmă, la executarea lucrărilor

Semințele sînt încă în 
bazele de recepție...

Surprirde replăcut faptul că 
acum, îr pliră camparie de Ir- 
sămirțări, multe dirtre umtă- 
țile agricole ale județului Olt 
ru și-au asigurat ircă recesa- 
rul de semirțe. Nu pertru că 
r-ar fi primit repartiții, și rici 
pertru că îr bazele de recepție 
r-ar fi existat îr calitățile și 
dir soiurile raiorate, ci pur și 
simplu dir reglijerță. Coopera
tivele agricole dir Radomirești, 
Schitu, Stoerești, Bușea și Cor- 
bu, de pildă, r-au ridicat rece- 
sarul de mazăre, deși re aflăm 
către sfîrșitul epocii optime de 
semărat pertru această cultură. 
De asemerea, uritățile dir Făl- 
coi^ Drarovățu. Perieți, Schi
tu, Potcoava și Priseaca

Realizări de prestigiu
Peste 21 000 de tireri — elevi, 

țăram cooperatori, mecariza- 
tori și salariați dir irdustria 
județului Olt — au participat, 
ieri, la amplele acțiuri de plar- 
tare a pomilor fructiferi și a 
puiuților Ir fordul forestier. La 
Curtișoara, Breberi, Stoicărești 
și Mărunțej, la Vitomirești, 
.Piatra Olt. Com ari, Iarca și 
Orlea, 115 au corsti-
tuit obiectivul sardenl^ mur- 
cii patriotice desfășurată de 
către meclști. La Curtișoara_ și
Breberi au plartat peste 2000 
de ruci, iar la PIrșeovenj. Ște- 
jărești, Grădirari. Balș, Baldo- 
vireștî, Stagurești și Făgețel 
au fost deschise șartiere locale 
ale elevilor și tirerilor dir co
mure pertru toată perioada va- 
carței de primăvară Ei tera- 
sează dealurile și le plartează 
cu pomi fru^ctff^ri ; execută lu
crări de prevemre a eroziurii 
solului. Peste 600 000 de pomi 
au fost plantați Ir masivele po
micole, iar pe 100 de hectare 
1^6^ au plartat puleți de ste
jar, salcîm, arțar, ulm șl frasir. 
Sub tadrumarea orfărizaț^or 
U.T.C.. și arimați de dortața 
de a pure semrul egal îrtre 
angajament și faptă, tirerii dir 
județul Olt au in.serfl. ieri, 
realizări de prestigiu îr cartea 
întreeerffi

și irdustriei dir Austria, preșe- 
dirtele părții austriece îr Co
misia mixtă guverramertală 
austriaco-româră de cooperare 
ecoromică, irdustrială și tehri
că. care participă la lucrările ce
lei de-a Ii-a sesiuri a comisiei, 
ce se desfășoară ir aceste ' 
La București.

zile

La București au îrceput. 
dimireața, lucrările celei 
Il-a «esiurl a Comisiei 
guvemamertale româro-austri-

luri 
de-a 

mixte

I
I
I

ece de cooperare ecoromică, ir- 
dustrială și tehrică.

Delegația, româră este cordusă 
de loar Avram, miristrul irdus- 
triei corstrucțiilor de mașiri 
grele, iar cea austriacă de Josef 
Staribacher, ministrul * " "
al comerțului, 
dustriei.

...___ federal
meseriilor și îr-

sosit îr Capitală 
activiști ai Par-

Luri seara a 
o delegație de 
tidului Murcitoresc Urit Polo- 
rez, cordusă de Remigiusz 
Jwarowski, adjurct de secție 
la C.C. al P.M.U.P., care, la 
irvitația C.C. al P.C.R., tace o 
vizită îr schimb de experierță 
îr țara roastră.

Dumirică roaptea a sosit la 
București Jar Kaczmarek, mi- 
ristru pertru știi-rță, irvățămirt 
superior și tehrică dir R. P. 
Poloră.

Luri, a părăsit Capitala tova
rășul Shiro Toyoda, membru al 
C.C. al P.C. dir Japoria, care, 
la irvitația C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită îr tara roastră, îr 
perioada 2—9 aprilie a.c. Cu a
cest prilej, oaspetele a prezer- 
tat la București și lași expureri 
cu privire La lupta și activitatea 
Partidului Comurist dir Japo- 
ria, de-a lurgul celor 50 de ari 
de existerță.

Cu prilejul Zilei cosmor.au- 
ticii sovietice, V. I. Drozderko, 
ambasadorul Uriurii Sovietice 
la București, a orgarizat luri 
o gală de film pe această temă.

Au fost prezerți Mihail Ro- 
șiaru. președirtele Corsiliului 
gereral ARLUS, acad. Miror 
Nicolescu, președirtele Acade
miei Republicii Socialiste Româ- 
ria, oameri de șthrță și cultu
ră, cadre didactice uriversitare, 
ziariști.

LAUREAȚI I
Cu PREMIUL SPECIAL AL „SCTNTEil TINERETU
LUI" au fost distinși : Mihaela Martin, Liliana 
Ciulei (Liceul de muzică nr. 1 București) și Sa- 
nica Toma (Liceul de muzică și arte plastice 

Arad)
Ieri s-a îrcheiat la București 

faza firală a Festivalului cul
tural artistic al elevilor dir șco
lile și liceele de artă.

Au fost distirși cu premiul 1 
sau cu Premii speciale urmă
torii :

— pertru elevii dir școlile ge- 
rerale, premiul I a fost obțimt 
de : Orchestra de coarde a cla
selor V-VIII a Liceului de mu
zică dir Cluj.

Soliști piar (clasele I-IV) Mo- 
roiam Viriciu, clasa a IV-a.

și
roiam Viriciu, clasa a 
Școala gererală de muzică 
arte plastice București.

Soliști piar (clasele V-VIII) 
Mihalache Carmer, Liceul de 
muzică și arte plastice Ploiești.

Soliști vioață (clasele V-VI1I) : 
premiul I și Premiul special al 
ziarului „Sctateia tireretului" 
Martir Mihaela, clasa a VIII-a, 
Liceul de muzică m 1 Bucu
rești, și Ciulei Liliara, clasa a 
VIII-a, Liceul de muzică rr. 1, 
București.

Soliști flaut — Greluș loar, 
clasa a Vl-a, Liceul de muzică 
Cluj.

Soliști clariret — Berrath 
Wilfried, clasa a VII-a Liceul 
de muzică „Ior Vidu", Timi
șoara.

Pertru elevii dir liceele de 
muzică : Premiul I atribuit de 
Corsiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Orchestra simforică 
a Liceului de muzică Cluj.

Orchestra de cameră, Liceul 
de muzică și arte plastice Arad.

Corul mixt, Liceul de muzică 
și arte plastice Iași.

Premiul special al Co^iliului 
Culturii și Educației Socialiste 
— Certrul de îrdrumare a crea
ției populare și a mișcării ar-

tistiee de masă — Corul mixt 
Liceul „George Erescu" Bucu
rești.

Premiul special al Uzurii 
Comporiforjlrr — 'Corul de ca
meră pe voci egale, Liceul de 
muzică Brașov.

Triouri : premiul I — forma
ția. camerală, Liceul de muzică 
„George Erescu" București 
(Radu Steluța, ar III, Petrovfef 
Arda, ar IV, Florea Cristiar, 
ar III).

Cvtatet suflători. Premiul I 
Liceul de muzică dir Cluj (Ar- 
ghel Constartin ar IV, Gog La- 
zăr ar IV, Nicola Ioar ar III).

Soliști piar : Dumitrescu Tu
dor ar I, Liceul de muzică rr. 
1 București.

Soliști vioară : Sîrbu Magda 
ar III, Liceul de muzică și arte 
plastice dir Iași.

Premiul special al ziarului 
„Scîrteia tireretuluf" : Toma 
Sarica ar III, Liceul de muzică 
și arte plastice Arad.

Soliști violorcel : Zaharia
Vasile ar III, Liceul de muzică 
rr. 1 București.

Soliști eontrabas : Totar Flo- 
rir ar III, Liceul de muzică rr. 
1 București.

Soliști oboi î Varga Laszlo ar 
IV, Liceul de muzică și arte 
plastice Tîrgu Mureș.

Soliști clariret : Zogmi Mihal 
ar IV, Liceul de muzică dir 
Cluj.

Soliști trompetă : Herdear 
Gheorghe, ar III, Liceul de mu
zică și arte plastice Oradea.

Soliști corr : Marc Alexardru, 
ar III, Liceul de muzică, Cluj.

Soliști percuție î Mirda " 
ar I, Liceul de muzică 
Vidu" Timișoara.

Ior, 
„Ior

LA ȚĂRMUL CU 3 MILIOANE DE FLORI j
Față de ceilalți ari, față de arul trecut, „Litoralul ’73“ e mai 

bogat cu 3, milioare de flori ! Le-au pregătit gospodarii locu
lui cu grijă și firesc simț de articipație, le-au rostuit dir vreme, 
îr sere cUmatizate, cu migală și fartezie, cu luri de zile îr 
urmă, la vremea cîrd glodurile roastre de drumeție și vacarța 
se îrdreptau doar către cuhrile împodobite cu omăt ale Carpa- 
ților. Deci „Litoralul *73“ este mai bogat, mai frumos, cu trei 
milioare de simboluri. Și cu mai ce îrcă ? Să derulăm „filmul*, 
atît de plir de semrificații și de promisiuri, al routi^or. Motor!

poPriim, d^ pildă, de la E- 
U^ore Nord — stațiunea 
' dexteri d^ puțini creme

Cnii^l^ douăi^lrurce iuni din 
Jo'nă^rrrzecr. stațiuDaa „cele* 40 
de mari hoteluri". cum o deDu- 
mesc familiar edilii dobrogeni. 
Chiar anul acesta a fost inau
gurat aici ud modem centru de 
recuperare medicală (cu o capa- 
^t^^e de 1 500 de locuri) dotat 

săli de tratament, laboratoa- 
ie. Citeva din .mr^riz^^ de care 
dispune tehnica modernă cu 
e^e înzestrat centru: împache
tări cu nămol, cosmetică medica
lă, masai subacval, un mare ba
zin apă climatizată, două ba
zine cu apă ghid; va fi. îr- 
Ci-un euriDC. ce^ mai amplu și 
mai c^^plex balnear din
'ara Doiastră Tot in apiopierr de 
Eforia Nord m află ir o^us^c- 
ție un pavilion — de asemenea 
unicat îr țară gi pnDtir puținele 
de acest fel * “
tru băi reci 
prssuofDtt in 
ția deosebit 
se înaltă această e^^DStiu^ie : pe 

q mal^ lac^tlui TrehCrghinl, Ir-

i
i
i
i
i

i
i
I
I

din Europa — pen- 
de nămol. Ne-a im- 
mod plăcut și pozi- 
de pitorească unde

tr-un mic feri de valuri fi 
enr«nț^1 expus din plin la soa
re. De remarcat că turiștii care 
U cor cor primi aici
nămolul gata porționat, îr pungi 
de plastic s^ipHae; c^-pacit^te 
zilnică de ^01X16 : 2000 de vi- 

ZLiaicioi.
...Plaja e^e pustie îr aceste 

prime zile de aprilie: o străba
tem îr direcția Capului Aurora ; 
aici, ÎDCie stațiunile Venus și Ju
piter, ea fi dat în folosință ud 
mare complex de odihnă — no
tabilă realizare edilitar-turistieă 
ear^ ca include du mai puțin de 
zece hoteluri, opt restaurante, 
CHeva piscine ; capaci
tate totală de cazare — aproape 
trei mii de locuri. Traversăm co
cheta 'mai e nevoie să preci
zăm ?!) stațiune Venus. Dinde 
..premiere" ne reține atenția noul 
hotel senatorial o capacitate
de Cnei si^te de locuri și elegan
tul bazin descoperit af-at ‘îr a
propierea hoCrln^ui ..Ileana".

Constanta trăiește fi ea febra 
pregătirilor sezonului estival Po
posim l^ Biroul de turirm pen
tru CiDeirC, unde aflăm o serie

de noutăți legale de eeea ee a 
început să poarte, de cîțiva ani, 
în toată Europa ș^ chiar dincolo 
de hotarele sale, numele de „va
canța tinereții de la ConstiDești". 
Vor fi inaugurate aiei un nou 
hotel, un modem camping în ale 
căwi corturi multicolore sint aș
teptați să sosească circa 2 000 
de tineri din țară și de pe mul
te meridiane ale globului. Alte 
noutăți: o mare cantină, o bra- 
sene etc. Aflăm eă au fost luate 
ample măsuri pentru ridicarea 
gr^idului de confort și servire a 
celor peste 40 000 tineri oaspeți, 
cîți sint așteatați să sosească îd 
această vară in tabăra de pe țăr
mul Mării Negre. Id drum spre 
Mamaia recitesc din carnetul de 
reporter cHeva note culese l^ 
O.N.T. „LHoor!": dimensiunile 
celor 12 campinguri: Eforie Sud 
— 12 000 mp., Hanul Piraților — 
1500 mp.. Hanul Morilor — 
8 000 mp., Neptun — 
mp., Venus — 37 000 mp., 
dari — 24 000 mp., e^<^.; 
cuprinsul litor^ului — ,
3 500 de locuri noi în hoteluri; 
majoritatea unităților turistice — 
modernizate. iCiDzrsCraCr, benefi
ciind de servicii mult îmbunătă
țit.

Trebuie să recunosc deschis — 
deși acesta nu este câtuși de pu
țin ud reportaj 
unul informativ 
rrtr stațiunea 
Am deci
atentie noutățile pe care Mamaia

le rezervă tnrlșClloi acestei urii i 
(care, fie spus în treacăt, se â I 
nunță deosebit de proifiițătoair 1 
pe litornll; spicuiesc : citeva noi i 
hoteluri și vile, un original sat I 
românesc de vacanță, 1
rea unui mare parc de di^^t^-^r^cții; 
surprize irze^^tr amatoiiloi de I 
s^ortmi nautice : un grup nautic I 
pi o șco^lă de vrle, care vor | 
funcționa pe malul lacului Siut- 
ghiol. Trec pe lingă noua clădi- I 
re, situată în preajma Cazinou- I 
lui, unde vor funcționa, printre 1 
altele, o nouă agenție C.F.R., o | 
nouă centeatâ Celrfonieă, alte ser- | 
v.c11. Acum, m aprowerea imț^i-1 

................. I
n — I 
sub- I 

în '

SPORT SPORT

10 000 
Năvo- 
pe tot 
p&es

sentimental, ci 
— ci Mamaia 
mea preferată, 
cu fi mai multă

R. D
Mline din nou cuplaj pe

Spre satjsfaețfa 
fotbalului dir 
cluburile Steaua . 
s^derțeic au ajurs la ur a
cord ir privirța disputării 
ir cuplaj a maurilor pe 
care le vor susțire miire. îr 
cadrul etapei a XX-a. Astfel, 
partidele Sportul studențese-

iubitorilor 
București, 

si Sportul

stadionul „23 August"
C.S M. Reșița și Steaua-F.C. 
Colrstanța se vor desfășura 
pe același stadior — 23 Au
gust ; primul va îrcepe la ora 
17,30. iar al doilea, care se 
va juca la lumira reflectoa
relor. va îrcepe la ora 19.15.

Celelalte partide ale etapei 
yflr începe lrope la 

• Turreul interrațjonăl de 
șalr de la Las Palmas (Irsulele 
Carare) a continuat cu partide
le rurdei a 6-a. care nu a adus 
schimbări !r cla^mert. Lider
se merțire Z^ltar Ribli (Urga- 
ria) cu 4 purcte, urmat de Flo- 
rir Gheorghiu. Petrosiar, Cal
vo. Kavaleg, Parro. Liuboje- 
vici și Host, toți cu 3,3 purcte, 
Darga. Saidy. Steir cite 3 
purcte. Tr rurda a 6-a. ma
rele maestru româr 
Gheorghiu (cu piesele 
a remizat cu suedezul

Dătoarei clădiri du se află dec?r 
constructorii. Calitatea servicii
lor — acest domeniu oH'C de im
portant al turismului modern 
va cunoaște îr acest an o 
stanțială creștere calitativă; 
sCaținnilr de pe litoral vor cir I 
cula zilnic 35 d^ garnituri de I 
tnrniri; cunoscutul „Wiener- 1
Walzer^ — amănuntul nu este I 
desigur lipsit de semnificație — I 
iș va prduDgj, pe tot 1
urill, traseul vină la Mangalia . 
numărul curselor de avion ce vor 
decola și ateriza pe aripoitul in
ternațional ,.Mihiail Kogălnieea■ I 
dW — substanțial modernizat — I

I

i
va fi mult sporit față de anii pre

; rețeaua liniilor maritime 
care descind în prutul Constanța 
este din ce în ce mai densă.

ANDREI BÂRSAN i
J

NICI O LIMP

Florir 
regre)

Utf

De ce stau cele șapte tractoare ce deservesc cooperativa agri
colă dir VĂdăstriț'a, județul Olt? Răspursul l-am primit chiar 
de la meeanjzatori : tf^^^arășjj de la C.A.P. r-au adus îr cimp
semjnțele recesare. Nu pertru că r-ar exista îr magazie, 
pertru că problema aceasta e privită cu superficialitate. _ 
aceasta cîrd? — ir toiul campa^ei.

Foto : O. PLECAN

Vă propun să ne îngrijorăm 
împreună, ir continuare, Deu- 
tru starea actuate a echip^i 
noastre naționale. Cu aproape 
o săptămină tn urmă urmă
ream la Snagoc o verificare 
ascunsă de ochii lumii. As
cunsă nu pentru că antrenorii 
ar fi pregătit vreo senzație, 
ci pentru că nu erau dispuși 
să vadă și alții situația de 
plîns îr care se află lotul. Ud 
lot foarte bogat și variat la 
prima vedere, dar din care 
nu se poate încropi încă o 
echipă care să ne liniștească. 
Mai întîi că cei accidentați 
nu au dat nici un semn de 
îndreptare. Cornel Dinu cere 
un concediu medical de o 
lună pentru repararea unui 
genunchi care scîrție, iar Du- 
mitrache mi-a arătat o gleznă 
umflată cît un pepene. Radu 
Nunweiller — pe care Valen
tin Stănescu l-a rechemat cu 
scuze, după ce. i-a văzut ex
celentele jocuri făcute la 
club — are și el o rană la 
picior, lordănescu șchioapătă, 
Lucescu du e întru totul pe 
picioare, iar Aelenei e în 
ghips. Pe lingă toate astea, 
am văzut la respectivul an
trenament un Oblemenco

de ION BÂIEȘU

care n-a lovit mingea nici
odată cu piciorul și o singură 
dată cu capul, ud Dembrov- 
schi adus prea îr față, unde 
ru e locul lui, un Sătmăreanu 
nervos din pricina observa
țiilor care i se aduseseră și 
un Răducanu care, plicti- 
sindu-se tr poartă, a ieșit ior 
îr afara apelor lui teritoriale 
ș^ a încasat 
care l-a scos 
antternor.

Etapa de 
ajutat ea cu 
zirea situației , 
Parcă. In sensul că Dinu și 
Dumitrache s-au arătat cu 
poftă de joc, iar Răducanu 
s-a chinuit să fie sobru și 
solemn ca un ginerică. Nimic 
îr plus. Id schimb, destule in 
minus. "" ’ ’ ' ‘ '
i^ee a 
de a ne 
tre cele 
pe care 
timul , . ,
Tg. Mureș. Cine a ales acest 
meci și de ce, pe cine inte-

un gol stupid, 
din minți pe

duminică ne-a 
ceva în limpe- 

naționalei ?

Mai ales nefericita
televiziunii noastre
vtrî pe git unul din- 
mai stupide mecipri 
le-am văzut îr ul

tima : U Cluj—A.S.A.

resa focul acela năclăit care 
s-a petrecut vreme de nouă
zeci de minute fără de sfirșrt 
sub Felea ? De ce nu s-a 
transmis cuplajul din Bucu
rești sau măcar o parte din 
el ? N-a existat nimeni îr 
toată televiziunea atît de 
perspicace ca să prevadă că 
pe „23 August" se vor pe
trece situații de fotbal cart 
să intereseze toată țara ?

Etapa a adus un fapt ine
dit, dar ru chiar lipsii de 
preceidert : Dudu Georgescu 
a fost repus îr drepturi, 
după lupte seculare care au 
durat peste două luni și la 
care subsemnatul o luat parte 
activă și eficientă. De altfel, 
nu numai Reșița luptă pentru 
reabilitare ci ți Hunedoara și 
Satu Mare, penalizate cu cite 
patru puncte. E bine de știut, 
de pildă, că ziarul local din 
Satu Mare, nerecunoscind
decizia federației, publică 
clasamentul său propriu, In 
care Olimpia se'află acum pe 
locul trei. .................... ' “

jf^rr^rri^ 
ppăatul 
tiute, 
echipa 
Al

iȘi 
îr 
să 

hd

Astfel Incit, dacă 
recunosc ir curind 
respectiva ches- 
nu ne mirăm că 
Staieu ajunge tn

Arderser. Egalitatea a fost cor- 
semrată și ir partidele Ribli — 
Petrosiar. Darga — Liuboje- 
vici, Parro — Ree. Hug — 
Hort. Saidy a cîștigat la Hu- 
guet, ir timp ce Calvo l-a îr- 
virs pe Kavalek.

• Turreul jnterrațional de 
teris de la Mtjnehen a fost cîș- 
tigat de cunoscutul campim a- 
medcar Star Smith, care îr fi- 
rală l-a îrvirs cu 6—1, 7—5 pc 
com^triotul său Cliff Richey, 
îr semifirale. Smith îl invjr- 
sese cu 6—1, 6—2 pe australiarul 
Alexarder, îr timp ce Richey 
cișligase cu același scor (6—1 
6—2) îr fața lui Gottfried. La 
firală au asistat peste 5 000 de 
spectatori. îr clasamertul tur- 
reelor grupării profesioriste 
W.C.T., Smith se află pe primul 
loc cu 55 purcte, urmat 2 de 
australiarul Laver — 52 pur'cte, 
Emersor (Australia) și Richey 
(S.U.A.) cu cite ~ 
mătorul turreu 
Bruxell^.
• Competiția

floretă „Cupa _______ „
desfășurat îr acest ar la Bari 
și a fost clștigată de echipa 
F-arței, cu 6 purcte. Pe lociJ- 
rile următoare s-au claaat for
mațiile Urgariei — 4 purere, 
Româriei — 2 purcte și Italiei 
— 0 purcte. Ir meciul cu selec- 
Norata Italiei, floretiștii româri 
au termirat irvirgătorj cu sco
rul de 9—7, prir victoriile obți- 
rute de Mihai Țiu (3), Tudor 
Petruș (2), Aurel Ștefar (2) și 
Constanta ^culescu (2). Echi
pa Românei a dat o replică dîr- 
ză și scrimerilor fratcezi, îr fa
ța cărora a pierdut la mare ltio- 
tă cu 7—9.

• îr eoneursul jnternațjonal 
de popice de la Maribor, proba 
femiriră de perechi a fost cîs- 
tigată de iugoslavele Sterzaj și 
Ludvig — 2 727 purcte. Perechea 
Că tir <Mnu,' Petrușcă (Româna) 
a ocupat locul 4 — 2 647 purcte. 
Cel mai bur rezultat tadividual 
l-a obțirut Ludvig cu 857 po
pice doborîte.
• Federația jnternațională de 

fotbal (F.I.F.A.) a hotărît ca 
echipa R.P.D. Coreere să parti
cipe la prelimjnarijla campio- 
ratului mordial grupa B-2 (zo
ra ăsjătieă), Ir locul selecțiora- 
tei Irdiei, care s-a retras. Dir 
această grupă mai fac parte 
Irar, Kuweit și Siria.

22 pur^te. ,ț_r- 
va avea îoe la

masculiră 
Gaudiri"

de 
s-a

Pr.r.-r-g

MARȚI, 10 APRILIE 1973

DIMINEȚI DE RAZBO! : rulea
ză La Doira (orele 17,30; 20). La 
ora 9,45 program de desere ari- 
mate pertru copii.

PROGRAM DE VACANȚA « 
(Basme) . rulează la Doira (ore
le 11,30; 13,30; 15,30).

TECUMSeH : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

TRAIND ÎN LIBERTATE : ru
lează la Capitol (orele 0l30; 11,45; 
14. 16,15).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : ru
lează la Capitol (ora 19).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
rulează la Certral (orele 9,15; 
11.30;' 13,45; 16; 18,115; 20,30).

MOARA CU NOROC : rulează la 
Lumira (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30) .

VOCEA apei : rulează la Lu- 
mira (ora 20,45).

Țara SALBATICA : rulează la 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30), Feroviar (orei® 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 2J).

CU MHNILE CURATE : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,15).

PE ARIPILE VÎNTULUI ; ru
lează la Sala Palatului (orele 15; 
19.45), Patria (orele 10; 14,30; 
19,15).

SAGEATA CĂPITANULUI ION S 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : rulează la Luceafărul 
(orele 8,45; 11; 13,30; 18; 18,30; 21), 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21), Moderr (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

SĂPTAMÎNA NEBUNILOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ATENTATUL : rulează la Excel
sior (orele 9,30; 12,30; 15,30; 18;
20.30) , Melodia (orele 8,45; 11; 13,30;
16; 18,30; 20,45).

NĂSCUT LIBER î rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 !r 
eontinuare).

COPILUL SĂLBATIC ; rulează 
la Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 
18.15; 20,30).

zestrEa : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 19; 20,15).

ADIO ARME : rulează la tafră- 
țirea (orele 15,30; 19), Rahova fe
rele 15,30; 19).

LUPUL MARILOR I, RĂZBUNA
REA : rulează la Floreasca (oreJe 
15,30; 19), Vtar (orele 15,30; 19).

ORGANIZAȚIA ; rulează la Bu- 
cegl (orele 15,30; 18; 20,30), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

lACOv Bogomolov . rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,1ă).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE ; rulează la Urirea 
(Orele 15,30; 18, 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Mușilor (urele 10; 15,30; 
18; 20,30), Volga (orele 10; 12,30; 
15,30 18; 20,30).

GOWBOY . rulează la Gloria 
(orele 8,30, 11; 13.30, 18, 18.3U; 21), 
Aurora (orele 9,3«. 12, 1ă,30, id;
20.30) . Torus (orele 8 30, 11; 13,30, 
16. 21).

clovnii . rulează la Viitorul 
(orele 16; 1fl, ZU).

COLIER PENTRU (UBITa 
MEA : rulează la Lira (ora -0,15).

IN UMBRA VIOLENȚEI : tulea- . 
ză la Lua (orele 15,30; 18).’

U^IDfcȚi OAIA NEAGRA : ru
lează la Acta (ora 20.15).

SECERA VINTUL SĂLBATIC :
rulează la Aria (orele 1jJ(J, ie).

ATUNCI 1-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE . rulează 
la Cosmos (orele 15,30: 18; 20.45).

MAREA EVADARE . ruleaza ia 
Colroceri (orele 15,30. 19).

DRUM IN PENUMBRA rulea-ă
la Progresul (orele 15.30; 18; 20.45).

ASTA-SEARA DANSAM IN FA
MILIE ; rulează la Miorița (orele 
10; 12,30).

ALFRED CEL MARE ; rulează 
la Miorița (orele 15; 17,30 : 20.15), 
Flamura (orele 16; 18,15; 20,30).

bambi ■ rulează la Flamura țâ
rele 9; 11.15; 13.30).

HAIDUCII : rulează la Murca 
(orele 16; 18; 20).

Opera Româră: FLAUTUL FER
MECAT -a ora 19 ; Teatrul de O
peretă : SÎNGE VIENEZ — ora 
19,30: Teatrul de Stat dir Galati 
(la Teatrul Nați^al „I. L. Carâ- 
giale“ (Sala Comedia) : PREȘUL
— ora 20; iSala Studio) : SĂ 
NU-TI FACT PRĂVĂLIE CU SCĂ
PĂ — ora 20; Teatrul „C. I. Nof- 
tira“ (Sala Magherj) . ADIO 
CHARLIE — ora 20: (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulardra" (Schitu Măguream) : 
JOC DE PISICI — ora 20: (Sala 
Studio) : ANUNȚ LA MICA PU
BLICITATE — ora 20; Teatrul 
Mic: TESTAMENTUL CÎINELUT— 
ora 19,30: Teatrul Glulești : gea
mandura — ora 10; ...ESCU —. 
ora 19,30: Teatrul ..Ior Vasiles- 
cu“ : CRIZANTEME MUZICALE
— ora 19.30: Teatrul „C. Tărase"
(Sala Savoy) : REVISTA ARE
CUVÎNTUL — ora 19.30; (Sala 
Victoria) : JOS PĂLĂRIA — ora 
J9.30: Teatrul ..Ior Creargă": nota 
ZERO LA PURTARE — ora 10: 
ȘCOALA DIN HUMULF.SȚI — ora 
J6: Circul Globus : Gratii LUI 
FLIPPER — orele 17,30 și 19,30.

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoală. 10,00 Telex. 10,05 

Publicitate. 10,10 Avanpremieră. 
iu.15 Tele-enclclopedfa. 10,55 Tele- 
ejre^Jț^ițe’lfa' pertru tireret : „Le- 
gerida dir trer". 12.45 Dm eînteee- 
le țăi du dor. 12,45 52 de jnjțja- 
tive ir 52 de săptămlrl. 13,00 Te- 
lejurral. 15.00 Hochei pe gheață : 
Cehoslovacia — Suedia (Campio- 
ratul mordial — grupa A). 17.30
Curs de limbă rusă. 18,00 Telex. 
18,05 Publicitate. 18,10 Teh^c-Club. 
18.40 Panoramjc științifie. 19.20 
1001 de seri. 19,20 Telejurnal. Cir- 
efnalul Irairte de termer — cau
ză a întreauluj popor. 20.05 Cir- 
tecul lăptămfnjf : „Mirdru sfrt 
de tara mea". 2049 Reflector. 20.30 
Cînteee șl jocuri ropulare sălăie- 
re. 20,40 S*arS de teatru „Eu. 
mo8tenjtorul" de Eduardo de Fi
lippo. 2? 00 24 de ore. Contracte 
îr lumea capitalului. 22,20 Gala 
maeștrilor : Leopold Stokowski.
PROGRAMUL II

20.05 Seară pertru tireret. Emi- 
siure realizată îr colaborare cu 
orgarizația U.T.C. a Uzirei de u
tilaj chimic „Grivița Roșie". • 
Portret colectiv — reportaj filmat 
îr secțiile uzirei. • Confrurtări 
— Proiectul privird rormele ui
tare de orgarizare a umtăților e
conomice. • Momert folcloric — 
echipa de artiști amatori ai uzi- 
rei. r „Drumul lîrărului spre 
murcă". _ Două melodii cu Ru- 
xardra Ghiață. o „De 12 ori cam- 
pimi" — reportaj despre echipa 
de rugbi a uz^ei. • Irvitatul 
emisiuni : discuție cu Emaroil 
Petruț desrre rolurile sale îr tea
tru și film. • Două melodii cu 
Arca Agemolu. • Divertism6nt 
muzical pe 16 mm cu M’re'"e 
Mathieu si Raquel Welch. « Dia
log îrtre gerera/ii. _ Co'n<enre ful
ger re teme de po'llte1'-. • T”ei 
melodii cu George Erache. • A- 
geudă.
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INTERVIUL
acordat de președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUSESCU,
Societății de radioteleviziune din Olanda

(Urmau din pug. I)

granițele altor țări și altele, care 
ar mari securitatea fiecărui stat, 
încrederea reciproca, contri
buind In mod substanțial la în
tărirea colaborării și păcii 
Europa și in lume.

Jn

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră colaborați cu multe țâri ti
vind sisteme politice diferite. Pot 
fi deosebirile ideologice un ob
stacol iu calea dezvoltării rela
țiilor reciproc avantajoase ?

RĂSPUNS : România întreți
ne relații de colanorare econo
mică și tehnico-șliințifică cu 
peste liO state — cu țările so
cialiste, cu țările care au trecut 
pe calea dezvoltării indepen
dente, cit și cu state capitalis
te dezvoltate, deci, cu țâri cu 
sisteme politice și orînduiri so- 
ciaie dilerile. Aceste relații se 
bazează pe principiile coexisten
ței pașnice, ale avantajului re
ciproc.

De altfel, și relațiile dintre 
Romănia și Olanda, țâri cu o- 
rinduiri sociale deosebite, apar- 
ținînd a <jouă blocuri militare 
diferite — relații pe care le-aș 
putea caracteriza drept foarte 
amicale — se desfășoară In
tr-un ritm destul de înalt.

Se poate deci trage concluzia 
că deosebirile ideologice nu 
constituie și nu trebuie sâ con
stituie un obstacol în calea co
laborării multilaterale — eco
nomice, tehnico-științifice, poli
tice — in conlucrarea pentru 
înfăptuirea păcii, care este ne
cesară tuturor popoarelor. Pro
blemei® orînduirii sociale, pro
blemele ideologice nu pot fi 
soluționate decît de fiecare po
por in parte. Este dreptul fiecă
rui popor să aleagă orlnduirea 
pe care o dorește.

ce reprezintă peste o treime 
din populația globului — In 
care socialismul a triumfat. Alte 
zeci de state se pronunță și în
făptuiesc măsuri de organizare 
a economiei și societății pe baze 
socialiste. De aici se poate deci 
desprinde clar concluzia că în 
următorii ani, în următoarele 
decenii, noi și noi state vor tre
ce pf- calea socialismului, că, 
din punct de vedere istoric, o- 
rinduirea capitalistă — mai de
vreme sau mai tirziu, Intr-o for
mă sau alta — va trebui să ce
deze locul nrînduirii socialiste. 
Este un proces istoric-social 
legic, necesar, de organizare a 
societâții omenești pe baze noi, 
de adevărată egalitate și drep
tate socială.

Întrebare : Cum vedeți lo
cui hise sicii intr-o societate so
cialistă ?

ÎNTREBARE : Credeți că sis
temul socialist se va răspîndi tot 
mai mult în lume și chiar va 
înlocui complet celelalte sisteme!'

RĂSPUNS : Pentru a putea fi 
mai clar în această privință 
vom menționa că In România 
își desfășoară activitatea 14 
culte religioase. Derigur, locul 
principal 11 ocupă biserica orto
doxă. Toate cultele se bucură 
de dreptul deplin de a-și des
fășura activitatea. Apreciez că 
nu este nici o contradicție In
tre făurirea societății socialist*» 
șl existența unor culte religioa
se, a dreptului cetățenilor de a 
avea o credință religioasă. De
sigur, există deosebiri de abor
dare a problemelor. între parti
dul comunist — și nu numai 
partidul comunist ci și alte for-< 
țe progresiste — și biserică. 
Dar abordarea Intr-un fel sau 
altul a prohlemelor filozofice 
ale dezvoltării omenirii nu poa
te împiedica existența libertății 
cultului. De la această premisă 
am pornit și pornim in socie
tatea noastră socialistă.

Deci, in societatea socialistă t 
românească — și cred că și in 
Occident, cînd se va pune a- 
ceastă problemă la ordinea zi
lei — biserica își poate desfă
șura nestingherită activitatea.

RASPUNS : După cum 
știe, socialismul a Început 
triumfe cu 55 de ani în urmă, 
prin victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie In 
Rusia. De atunci aiF mai apărut 
ps arena mondială alte țări so
cialiste și astăzi sînt 14 state —

se 
să

ÎNTREBARE : Există forme 
sau tendințe artistice inaccepta
bile intr-o societate socialistă ?

RĂSPUNS : în ce privește 
tendințele artistice, după cum 
se știe, sînt tot felul de curente, 
slnt gusturi diferite. Unor oa-
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Vizita hi Norodom Sianuk
în zonele khmere eliberate
Intr-o declarație făcută In 

exclusivitate agenției France 
Presse, prințul Sianuk, care s-a 
întors din zonele eliberate din 
Cambodgia, a precizat că a vi
zitat provinciile Stung Treng, 
Preah Vihear și Siem Reap. 
Președintele F.U.N.K. a precizat 
că vizita a durat aproape o 
lună și jumătate si s-a desfă
șurat în „deplină securitate".

Sianuk a arătat că, după o 
Întrevedere la Pekin cu pre
mierul Ciu En-lai, el a venit 
la Hanoi, de unde a uat avio
nul îndreptlndu-se spre Dor.g 
Hoi, la nord de paralela 17. De 
aici, 
jeep-uri, escortate de 150 
nord-vietnamezi, l-a însoțit 
timp de opt zile pe un traseu 
de 1 000 km, pînă la frontiera 
cambodgiana, unde' patrioți 
khmeri i-au înlocuit pe Însoți
torii nord-vîetnamezi. Călătoria 
a fost continuată într-un unic 
camion.

După cer a arătat că regiunea 
Pnom Penh este încercuită de 
50 de batalioane, prințul Sianuk 
a relevat că intervenția ameri
cană este aceea 'are împiedică 
mișcarea de eliberare să cuce
rească capitala khmeră. „Dacă 
s-ar începe asaltul, bombardie
rele și avioanele de vînătoare 
americane ar preface orașul in 
cenușă Este preferabil să aș
teptăm. Cangrena se găsește in 
interiorul orașului.. Să așteptăm 
ca orașul să cadă de la sine".

Prințul Sianuk a apreciat că 
vîzfta l-a confirmat ca șef al 
statului cambodgian și, in con-

pe plan internațional, 
reprezentant al unei 

reamintit că nu se pune proble
ma unei negocieri oarecare, de 
compromis, cu regimul Lon 
Noi. ..Ei vor trebui să dispară 
cu toții. In perspectivă, noi ne 
vom atinge țelul", a încheiat el.

secințâ, 
ca unic 
Cambodgii Independente. El

un convoi de 20 de 
de

meni le poate place arta ab
stractă, altora nu. Noi conside
ram că tendințele și curentele 
artistice se pot • manifesta cu o 
lingură condiție : să promoveze 
elevarea spirituală a omului, 
prietenia și colaborarea Intre 
oameni, să nu ducă la învrăjbi
re, la rasism — care nu pot fi 
acceptate într-o societate socia
listă și, după părerea mea, In 
nici o societate civilizată.

ÎNTREBARE : Cațe este im
portanța turismului pentru țara 
dumneavoastră ? Dacă dezvol
tarea pe scară largă a turismului 
influențează negativ asupra ba
zelor societății socialiste ?

RĂSPUNS : România acordă 
importanță dezvoltării turismu
lui. Dorim să creăm condiții 
pentru a primi cît mai mulți 
turiști, inclusiv din Olanda — 
și am fi foarte satisfăcuți dacă 
ei s-ar simți bine în România.

Nu văd care ar putea fi in
fluența negativă a dezvoltării 
turismului. Dimpotrivă, lărgirea 
lui are o Inrîurire pozitivă a- 
supra cunoașterii între popoare 
și, intr-un anumit sens, chiar 
asupra dezvoltării economice. 
Aș putea spune deci că lărgirea 
turismului contribuie la întă
rirea bazelor societății socialis
te. Nn consider câ venirea unor 
turiști cu alte concepții politice 
poate pune cumva în pericol 
socialismul, deoarece socialis
mul s-a afirmat.și a triumfat in 
luptă cu societatea capitalistă 
care a existat la noi, dovedin- 
du-se superior acesteia. Dezvol
tarea în continuare a socialis
mului nu poate fi afectată de 
vehfirea unui grup mai mar? 
sau mai mic de turiști — aceas
ta depinde de felul cum statul 
socialist rezolvă problemele oa
menilor muncii, ale progresului 
societății. Repet, hazele socia
lismului nu pot fl în nici un 
fel puse In pericol de dezvol
tarea turismului. Dimpotrivă, cu 
cît se dezvoltă mai mult cola
borarea între popoare, cu atit 
se creează condiții mai bune 
pentru triumful socialismului 
In lume.

In încheiere, v-aș ruga să 
transmiteți prin intermediul so
cietății dumneavoastră de tele
viziune cele mai bune urări de 
pace și prosperitate Întregului 
pcpnr olandez.

• LA CAMBRIDGE. ca- 
■ascut c*atra universitar al 
Angliei, s-au încheiat lucră
rile Colocviului 
britanic pe tema 
urc* și metodologia învăță- 
m ini ului superior", la care 
au participat numeroși re
prezentanți ai unor instituții 
științifice si institute de In- 
sățămint sup-rior din cele 
două țări. Colocviul a fost 
salutat de Margaret That
cher. ministrul educației și 
științei, si d« prof. Mircea 
Malița.

romino- 
„Organi-

India a preluat eontroiui
administrației in Sifthim

Reprezentanții guvernului central al Indiei au preluat cor- 
trolu] administrației in Sikkim — a declarat, în cadru] unei con
ferințe de presă organizate la Gangtok, capitala regatului 
Sikkim, Avtar Singh, înalt funcționar la Ministerul Afacerilor 
Externe ai Indiei, — informează agențiile internaționale de 
presă. 1.8 Delhi, s-a comunicat că această hotărî re ■ fost adap
tată la cererea regelui Chogyal al Sikkimuluî si a „Comitetului 
Acțiunii Unite**, în urma incidentelor care au avut loc intre 
demonstranți și poliție, atit In capitala regatului, cit si ia alte 
localități.

Agențiile France Presse și Associated Press relatează, pe de 
altă parte, că aproximativ 15 AM de persoane s-au adunat, 
diminică. in capitală, demonstrind in fața palatului regal pen
tru a obține elaborarea unei constituții in eare să fie consfințit 
principiul votului universal. înfăptuirea de reforme adminis
trative și juridice, eliberarea deținuților politici 
zarea instituțiilor și a vieții politice din Sikkim.

ți democrati-

In Munții Himalaya, 
și Bhutan. El are a 

117 000 de locuitori.

la altitudinea 
suprafața de 
Capitala țării

★

Regatul Sikkim este situat 
de 1 700 metri, între Nepal 
7 300 kmp și n populație de 
este orașul Gangtok.

Sikkiniul se află sub protectoratul Indiei, de care este legat 
printr-un tratat semnat in 1950 și in baza căruia antoritâiile 
de la Delhi sînt responsabile de politica externi, de apărarea 
și de asigurarea comunicațiilor in Sikkim.
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PABLO PICASSO A ÎNCETAT DIN VIAȚA • LA 
Început

Pablo Picasso, unul dintre cei mai mari pictori ai secolului 
nostru, a încetat din viață duminică, la locuința sa din Mou- 
gins, din sudul Franței, în vîrstâ de 91 de ani.

Născut în Spania, I» 25 octombrie 1881, in familia unui pro
fesor de desen din Malaga, el se dedică de timpuriu picturii, 
studiind la școlile de arte frumoase din Barcelona șl Madrid. 
In anul 1904, Picasso se instalează la Paris, Franța devenind, 
pentru tot restul vieții, patria sa adoptivă. Trasind prin 
valoroasa sa opera, punctele de reper ale istoriei artelor plastice 
a secolului al XX-lea. Picasso creează mii de picturi și sculp
turi care l-au consacrat ca pe cel mai fecund și reprezentativ 
artist al timpurilor noastre. In 1937, marele pictor creează 
„Guernica", expresie zguduitoare a protestului său față de oro
rile generate de răzhoi. Creator neobosit. Pablo Picasso pregă
tea. în ultimul timp, două expoziții personale, alcătuite din 
pînzele realizate In ultimii ani.

Relații diplomatice 
R. D. Vietnam—Olando
• MINISTERUL AFACERI- 

LOR EXTERNE al R. D. Viet
nam a dat publicității, luni, un 
comunicat, în care se arată că 
guvernele R. D. Vietnam și 
Oiandei au hotârlt să stabileas- 
ră relații diplomatice.

• DUPĂ CUM ANUNȚA 
AGENȚIA P.A.P., în apropiere 
de Varșovia, o locomotivă elec
trică a lovit un autobuz turis
tic care traversa calea ferată. 
In urma accidentului, și-au 

' pierdut viața șapte persoane, 
iar alte cinci au fost spitalizate, 
în stare gravă.

SEDIUL ONU. au 
lucrările Comitetului 

consultativ pentru aplicarea ști
inței și tehnicii la dezvoltare. 
Din acest comitet face pane si 
prof, doctor docent Irîmie Stai- 
cu. membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, care la această seiiu- 
ne a fost ales vicepreședinte.

Atentate 
cu bombe în Cipru
• POLITIA CIPRIOTA a 

anunțat că duminică s-au în
registrat peste 3t de atentate 
CU bombe in orașele Lima «ol. 
Paphos și Larnaca. De aseme
nea, persoane înarmate au ata
cat mai multe posturi de poli
ție, capturind arme și muniții.

Dialogul ronaâno-sudanez la 
nivel înalt prilejuit de vizita în
treprinsă în țara noastri 
președintele Republicii “ 
eratke Sudan, Gaafar 
named Nimeîri, împreună 
soția sa, Buseina Nimeîri, 
invitația președintelui 
liului de Stat, Nicolae Ceau.șescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a evidențiat cursul pozitiv al 
legăturilor dintre cele două 
state, năzuința care le animă 
de a amplifica aceste legături 
prietenești.

In zilele petrecute in Româ
nia șeful statului sudanez a 
fost salutat cu ospitalitatea ca
racteristică poporului nostru, 
cu o deosebită cordialitate. Ma
nifestările de simpatie cu care 
a fost întîmpinai alit în Capi
tală, cît și în celelalte ora?e 
vizitate, ca și spiritul prietenesc 
in care s-au desfășurat convor
birile conducătorilor celor două 
țări atestă dorința comună de ■ 
aprofunda o colaborare care se 
desfășoară cu bune rezultate re
ciproce, de a-i deschide noi câi 
spre o dezvoltare mereu ascen
dentă, in folosul ambelor 
poare, a] rauzei generale a 
cii.

Dialogul româno-sudanez 
la București, continuarea 
vorbirilor de la Khartum, 
anul trecut, reflectă consecven
ța politicii externe românești, 
modul neabătut în care sînt tra
duse în viață liniile sale direc
toare. Punînd în centrul acti
vității sale internaționale alian
ța și colaborarea frățească 
țările socialiste. România 
plifîcă, în același timp, 
turtle cu țările care și-au____ i . i ,

de 
Demn- 
Moha- 

cu 
la 

Consi-

po- 
pă-

de 
con- 

din

cu 
am- 

legă- 
, _ .------ ----- T. — dn-

bindit recent independența, cu 
toate statele in curs de dezvol
tare. Călătoria pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu a întreprins-o 
in anul trecut în opt state afri
cane. printre care șl Sudanul, a 
reprezentat o expresie a intere
sului pe care România socia
listă îl manifestă față de dez
voltarea colaborării cu țările a- 
cestui continent, o manifestare 
a solidarității poporului român 
cu toate popoarele angajate in 
lupta pentru apărarea și conso-

lidarea independenței. împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolontalismului, pentru 
progres, securitate șl pace în 
lume.

Hunele rezultate obținute de 
România și Sudan in colabora
rea lor creează perspective fa
vorabile pentru a da noi dimen
siuni raporturilor reciproce în 
toate domeniile — economic, po
litic, cultural și științific. De
clarația solemnă comună a Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Democratice Sudan 
dă expresie dorinței comune de

nici un pretext în afacerile in
terne sau externe ale altor sta
te ; respectarea inviolabilității 
frontierelor de stat și a inte
grității teritoriale a statelor ; 
nerecurgerea la forță și ame
nințarea cu forța ca și cele
lalte principii menite să exprime 
dreptul fiecărui popor la o dez
voltare de sine stătătoare. Do
cumentul semnat la București 
reprezintă, fără îndoială, o con
tribuție valoroasă atit la dez
voltarea relațiilor bilaterale ro- 
mâno-sudaneze. cit și Ia efor
turile pentru instaurarea unor

turale și a țițeiului, precum și 
a unei societăți mixte pentru 
punerea în valoare a potenția
lului agriculturii Sudanului.

Documentul comun sinteti
zează largul schimb de vederi 
cu privire la situația internațio
nală actuală realizat de 
cei doi președinți. Ei au 
ciat că trăsătura de bază 
luțîei politice pe arena 
dială este tendința spre 
sificarca colaborării dintre sta
te. afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a as:gu- 
ra destinderea și pacea, de a

către 
apre- 

a evo-
mon- 

inten-

Rodnit dialog
româno-sudane^

a lărgi relațiile de prietenie și 
cooperare in toate sectoarele. 
Conducătorii celor două state 
au proclamat in mod solemn 
principiile pe care se fundamen
tează relațiile reciproce, ca șl 
relațiile lor cu alte, state : drep
tul inalienabil al fiecărui popor 
de a-și decide soarta și de a-și 
■ lege și dezvolta liber sistemul 
sau politic, economic și social, 
corespunzător voinței și intere
selor sale proprii ; dreptul sa
cru al fiecărui stat la existență, 
libertate, independență și su
veranitate națională ; egalita
tea deplină în drepturi a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, 
nivel de dezvoltare și sistemul 
lor politic, economic și social : 
neamestecul sub nici o formă și

relații noi, democratice între 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduirea lor socială.

Convorbirile româno-sudaneze 
au permis un examen aprofun
dat al relațiilor dintre cele două 
stale. După cum se subliniază în 
comunicatul comun, cei doi pre
ședinți au evidențiat posibilită
țile existente pentru dezvolta
rea legăturilor economice bila
terale și au convenit să se în
treprindă noi măsuri pentru 
concretizarea prevederilor acor
dului economic încheiat în 1972 
și să se extindă colaborarea și 
Ia alte domenii de interes re
ciproc. S-a convenit asupra în
ființării unei societăți mixte 
pentru prospectarea, explora
rea și exploatarea gazelor

me
de so

liți-

rea-

promova pe scară largă 
tnda tratativelor ca mijloc 
luționare a problemelor 
gioase.

Comunicatul comun a
firniat solidaritatea militantă a 
României și Sudanului cu lupta 
popoarelor din Africa și alte re
giuni ale lumii pentru apărarea 
și consolidarea independenței 
lor economice și sociale, pentru 
înfăptuirea năzuințelor lor vi
tale, a reflectat convingerea ce
lor două state că lichidarea de
finitivă a colonialismului și neo- 
colonialismului constituie una 
din cele mai importante și mai 
urgente sarcini ale lumii con
temporane. Cei doi șefi de stat 
au subliniat necesitatea respec
tării Ti ea bă tu te a dreptului su-

Sesiunea Comitetului special U.N.C.T.A.D.

Pentru preferințe vamale
generalizate către toate

Cuvintul reprezentantului român
La Palatul Națiunilor din Geneva se desfășoară a V-a sesiune 

a Comitetului specia] pentru preferințe, organ permanent al 
UNCTAD. Comitetul efectuează un prim bilanț al punerii in 
aplicare și al rezultatelor sistemului generalizat de preferințe 
vamale in favoarea țărilor in 
cadrul UNCTAD.

curs de dezvoltare, convenit în

veran al fiecărui stat de a dis
pune in mod liber de bogățiile 
naturale și de foaie celelalte re
surse conform intereselor sale. 
Președinții României și Sudanu
lui constatând cu satisfacție că 
în viața internațională se ma
nifestă riguros voința tuturor 
țărilor de a participa activ, ne
mijlocit, la examinarea și solu
ționarea problemelor care pri
vesc soarta păcii si civilizației 
umane, au evidențiat rolul și 
contribuția pe care țările mici 
și mijlocii o aduc la instaurarea 
unui climat de pace și securita
te în lume. România și Sudanul, 
dînd expresie îngrijorării față 
de perpetuarea situației de în
cordare din Orientul Apropiat, 
se pronunță cu iiotărire pentru 

” cale
spi- 

Con-
no- 
re-

soluționarea grabnică pe 
politică a conflictului, în 
ritul și pe baza rezoluției 
sîliuluî de Securitate din 
iemhrie 1967 care prevede 
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, asigu
rarea suveranității șl integrită
ții teritoriale a fiecărui stat 
din regiune și rezolvarea pro
blemei poporului palestinian în 
conformitate cu interesele sale 
naționale.

Referindu-se la rezultatele 
vizitei înaltului oaspete suda
nez, tovarășul Nicolae 
Ceausescu spunea : „E&ră în
doială că dezvoltarea colaboră
rii dintre popoarele noastre co
respunde intereselor reciproce, 
servește, în același timp, și ca
uzei colaborării și păcii în lu
me. lata de ce apreciez că vizi
ta pe care ați efectuat-o în 
România s-a desfășurat in bune 
condiții și va avea urmări pozi
tive".

Vizita președintelui Ninaeiri 
în România, ca și vizita pe care 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
efectuat-o în anul trecut in Su
dan, reprezintă contribuții 
loroase la *’ 
reciproce, 
Iațiilor de 
re dintre 
poare, la 
pace șl colaborare

__  va- 
adîncirea cunoașterii 
la aprofundarea re- 
prietenie și colabora- 
cele două țări și pn- 
friumful ideilor de 

internațio-

M. RAMURĂ

Lulnd cm Intui In ?ad.-ul dez- 
baterkor generale, Mirrea Te- 
trescu. ministru consilier, a 
■ rătat câ România. țarâ so- 
talistă in urs ae dez\* ilare, 

a fast inclusă pînă acum pe lista 
benefit iarilcr de preferințe ge
neralizate ai Austriei, Japoniei, 
Australiei și Noii Zeeiande. 
reea ce s-a reflectat fa\orabil' 
asupra relațiilor comerciale cu 
aceste țâri. în același timp, el 
și-a exprimat învingerea că 
celelalte țâri dezvoltate vor da 
curs neîntlrziat cererii legiti
me a României de a beneficia 
de preferințe vamaie generali
zate.

Referindu-se ia lărgirea geo
grafică a Pieței comune și la 
crearea, în Europa occidentală, 
a unei vaste zone de comerț 
liber pentru produsele indus
triale, fenomene de natură să 
diminueze valoarea sistemului 
generalizat de preferințe va
male pentru țările In curs de 
dezvoltare, v i-bitorui a reliefat 
necesitatea lărgirii gamei pro
duselor inel ise in sistem, a 
scutirii complete a importurilor 
de taxe \ ama le In cazul In 
tare această scutire *hu este 
I- ă acordată, suprimarea dife
ritelor restricții cantitative a- 
plicate asupra importurilor pre
ferențiale etc. De asemenea, re
prezentantul român a subliniat 
necesitatea aplicării sistemului 
generalizat de preferințe xamale 
in ta\oărea tuturor țărilor in 
s-urs de dezvoltare, indiferent 
de orlnduirea lor socială sau 
zona geografică in care sint 
situate.

In cadrul discuțiilor privind 
acordarea de asistență tehnică 
țărilor în curs de dezvoltare frț 
legătură cu folosirea sistemului 
generalizat de preferințe vama
le. delegatul român. Victor 
Aldea. ■ reliefat importanța 
continuării activităților vlzînd 
sprijinirea eforturilor acestor

țâri de a fructifica cit mai de-’ 
pl • avantajele decurgind din 
preferințele vamaie generalizate 
pentru promovarea exporturilor 
Iar.

In legătură 
cu accidentul
din provincia 

Quang Tri
Agenția Eliberarea a difuzat 

declarație a Comitetuluio
Popular Revoluționar al provin
ciei Quang Tri în legătură cu 
accidentul in urma căruia s-a 
prăbușit, săptămîna trecută, un 
elicopter al Comisiei Internațio
nale de Control și Supraveghere 
din Vietnamul de Sud. Și-au 
pierdut viața doi delegați un
gari, un delegat indonezian și 
unul canadian fâclnd parte din 
C.I.C.S., căpitanul și sublocote
nentul interpret, trimiși ai 
G.R.P., precum și cei trei 
membri ai echipajului american.

Autoritățile au luat măsuri de 
urgență pentru anchetarea cau
zelor accidentului. Potrivit pri
melor constatări, se spune în 
încheierea declarației, cauza a- 
cestui regretabil accident a fost 
nerespectarea de către elicopter 
a culoarului aerian prestabilit, 
de la care s-a îndepărtat cu cel 
puțin 25 km., timp 
nfinute, survolînd o 
apărare antiaeriană.

Comitetul Popular 
nar al provinciei Quang Tri își 
exprimă regretul profund în le
gătură cu acest accident.

de 40 de 
unitate de

Revoluțio-

• GUVERNUL ISRAE- 
LIAN a respins o propunere 
de a li se acorda cetățenilor 
:«-a*.ieni dreptul de a cum
păra pt mint uri pe teritoriile 
arabe ocupate după războiul 
din iunie 1967 — anunță a- 
ger.țiiie Reuter și United 
Press International. Minis
trul de externe, Abba Eban, 
a declarat că respingerea 
propunerii a avut In vedere 
faptul că guvernul israelian 
«-ar fi expus la critici pe 
plan internațional și că ar fi 
fost limitate, prin aceasta, 
șansele unor eventuale ne
gocieri de pace.

★
Pe de altă parte, agențiile 

de presă relevă că ambasa
dorii Egiptului, Siriei și Ior
daniei la Națiunile Unite au 
lnmînat secretarului general 
al C.N.U.. Kurt Waldheim, o 
scrisoare <je protest a guver
nelor lor.

• ADUNAREA NAȚIONALA 
A ------ - ----------------- ' " *
ca noua Constituție a Republi
cii Islamice Pakistan, 
fi adoptată in următoarele cî- 
teva zile, să intre în vigoare Ia 
14 august — ziua, independenței 
țării — după ce, în prealabil, 
va fi avizată de președintele 
țării, Zulfikar Aii Bhuto.

PAKISTANULUI a hotărit

care va

Brazilia : 
„Statutul indienilor"
• INDIANUL BRAZILIAN 

va avea aceleași drepturi și 
aceleași îndatoriri ca orice ce
tățean al............................. .....
ceasta, 
protejate 
tea sînt 
ale proiectului de lege guver
namental privind „statutul in
dianului", proiect 1 care a fost 
aprobat de Camera Deputaților 
și care urmează să primească 
șî votul Senatului.

țării ; în afară de a- 
tradițiile sale vor fi 
de autorități — aces- 
prev.ederile esențiale
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landa nu înseamnâ 
numai lalele, brîn- 
zeturj și canale. 
Cînd spui Olanda 
nu trebuie să te 
gjndești numai la 

Rembrandt, Delft sau Philips. 
Bucata aceea de pămînt, a oa
rei lungime maximă nu depă
șește 300 km., iar lățimea 170 
km., chiar pentru un simplu că
lător ocazional, înseamnă și în
truchipează mult mai mult. A- 
ceaslă țară mică de la Mare,a 
Nordului este generoasă, cu |O 
viață dinamică, deschisă spre 
lume. Olanda deține cîteva per
formanțe impresionante, care-i 
stabilesc un loc anume în viața 
globului. Cu cei 388 de locuitori 
pe kilometru pătrat, ea define o 
performanță in materie de den
sitate/ Dar sint regiuni, ea aceea 
cuprinsă intre Noardzee — Ka- 
maaj sau dintre Marea Nordului 
și Rinul maritim, unde sint co
masați pînă ia 2 000 de olandezi 
pe km. p.

Privită prin hublourile avionu
lui, Olanda mi s-a părut un o- 
raș fără limite, unde aglomera
rea de clădiri, din loc in loc. 
este întreruptă de acele oaze de 
\erdea|ă, și ele segmentate de o 
mulțime de canale de toate di
mensiunile. Olanda (33 804 km.p) 
ere, in prezent, 33 de orașe cu 
mai mult de 50 000 de locuitori. 
Amsterdamul are o populație 
de aproape un milion. Rotter- 
damul care este unu| din cele 
mai mari porturi din lume, are 
aproape 7M 000 de locuitori. Kot- 
ierdamul, poartă maritimă spre 
intreaga lume, legat de Marea 
Nordului printr-un canal de 20 
km., are un trafic care atinge 
cifra de 225,8 milioane tone a- 
nual. Maj mult de 300 000 de 
nave, de diferite mărimi și ti
puri, fac escală in acest port. 
Olandezii sînt mari navigatori. 
Vasta rețea de canale si nuri 
depășește 5 000 km. Peste 1 300 
de vase cu pavilionul 
străbat întinderile de 
întregii lumi.

Olanda a ajuns să fie 
mare exportatoare de 
turi, lap le condensat, și 
lume. Să det>i asemenea per
formanțe acolo unde pămintul 
a fost smuls furiei mării, acolo 
unde o cincime din suprafața 
țării este acoperită de asfalt $1 
unde 40 la sută se află sub ni
velul mării, cu 3—6 metri, în
seamnă ceva. Relieful este mar
cat de o cimpie netedă. Pămîn- 
tul este, de fapt, întruchiparea 
luptei cu apele. Terenul apar
ține mării sau omului. Această 
permanentă luptă, această ve
ghe neslăbită. L-a ajutat pe o- 
landez să-și clădească existența. 
Dar cu prețul unui perpetuu șl 
treaz arbitraj între furia apelor 
și nestatornicia pămîntului.

Pămînturile smulse mărfi se 
numesc poldere. Limba olan
deză a fost îmbogățită cu acest 
cuvint. „Polder" înseamnă „pă
mînt smuls apelor". Istoria în
delungată a acestor poldere în
cepe odată cu însăși istoria O- 
landeî. Cea mai mare victorie, 
o realizare de mare anvergură, 
s-a consumat in anii 1926—1932, 
cînd s-a înălțat marele dig ce 
a închis Zuyderzee, transfor- 
mîndu-1 în lacul Yssel. Atunci, 
prin secarea Iacului, protejat de 
un dig de 32 km., s-au cîștigai 
225 000 ha. de pămînt nou, per- 
mițind. totodată, amenajarea u- 
nor uriașe rezervoare naturale 
de apă dulce, de care Olanda 
duce atita nevoie. Poate că pu
țini știu că această țară importă 
cantități insemnate de apă po
tabilă din Norvegia. Dar marile 
victorii dobindite au stimulat 
lupta cu natura îndărătnică. A 
fost elaborat „Planul Delta" ca
re prevede construirea a 700 km 
de diguri, închiderea estuarelor 
Rinului și Meusei, care vor per
mite redarea de păminturî, noi 
agriculturii, pînă in 1978, care 
să se cifreze la peste 220 000 
hectare. Lupta cu apele are,
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cea mai 
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ouă din

dublu sens. Din cauză 
că pămintul este îmbibat cu apă, 
intr-un mod excesiv, este nece
sară pomparea permanentă a 
surplusului pentru salvarea ve
getației. Dacă astăzi, acest pro
ces se realizează cu instalații 
puternic*, ultramoderne, cu un 
mare randament, altădată pom
parea apei din canale o făceau 
morile de vint. Așa a ajuns O- 
landa, să fie denumită și „țara 
morilor de vini". Am văzut, din 
tren și din avion, aceste pito
rești relicve ale trecutului, care 
sint păstrate și îngrijite — pe 
teritoriul olandez intîlnești peste 
700 de asemenea mori.

O prezență cotidiană în viața

Nordului. Dotate cu insta
lații speciale, centrele de culti
vare a florilor măsoară supra
fețe de mii de hectare, care pro
duc miliarde de flori și aduc 
beneficii de milioane de guldeni 
țării. In proiectele de viitor pri
vind dezvoltarea industriei hor
ticole, sint prevăzute noi supra
fețe pe care să se instaleze uria
șe sere de flori.

Spațiul mi ne permite să rela
tăm cititorilor Și alte lucruri in
teresante despre Olanda și vred
nicul ei popor. Ar fi atîtea de 
spus despre frumusețile acestei 
țări, despre obiceiurile, senti
mentele și năzuințele olandezi
lor, despre vestitele și valoroa-

In „țara
polderelor

însemnări din Olanda de VASILE CĂBULEA

olandezului o reprezintă florile. 
Există, in Olanda, un adevărat 
cult pentru flori. Există o ade
vărată industrie a florilor. De 
fapt, toată țara este o grădină 
in care se respiră suavul parfum 
și privirea este înnobilată de 
sublime culori. Am intîlnif ade
vărate timpuri de lalele. Dea
supra tuturor grădinilor, piețe
lor cu flori, tronează laleaua 
neagră. N-am să uit niciodată 
impresia încântătoare pe care 
mi-au făcut-o ferestrele caselor 
împodobite cu ghirlande de fiori, 
in cele mai vii și nuanțate cu
lori ; n-am să uit imaginea ca
nalelor Amsterdamului, de-a 
lungul cărora, pe maluri, se-n- 
tind lungile piețe de flori îmi 
stăruie în minte, apoi cîmpu- 
rile imense de lalele care se-n- 
tind pînă Ia dunele de la Ma-

sele muzee care adăpostesc ca
podopere ale artei, despre ora
șele sale aflate intr-o trepidan
tă și dinamică dezvultare și mo
dernizare. Ar merita, poate, un 
reportaj călătoria cu vaporul pe 
canalele Amsterdamului, orașul 
cu 750 de puduri cu canale a că
ror lungime măsoară 120 de km. 
și sint dispuse in cercuri succe
sive, orașul unde se află cei mai 
renumiți tăietori și șlefuitori de 
diamante. N-aș vrea să închei 
aceste însemnări de călătorie 
despre „țara lalelelor" fără să 
menționez încăodată că dato
rită condițiilor geografice și 
istoriei zbuciumate, ca să poată 
supraviețui, olandezul a trebuit 
să lupte cu indirjire și dăruire 
umană supremă.
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