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adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,

> președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, ; 

partifipanților la Conferința internațională 
pentru sprijinirea victimelor colonialismului 

și apartheidului in Africa australă

înfăptuind măsurile 

de perfecționare și 

raționalizare a structurii 

unităților economice
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Ieri a început vizita oficială a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în Olanda
Ziua de 10 aprilie o dată de referință istorică în cronica relațiilor româno-olandexe • „Nicolae Ceaușescu simbolizează România" • Momente din prima 
zi a vizitei : omagiul adus de reprezentanții populației Amsterdamului, începerea convorbirilor oficiale, dineul de gală oferit în onoarea înalților oaspeți

AMSTERDAM 10 — Trimișii 
speciali Agerpres, Nicolae Po- 
pescu-Bogdănești și Constantin 
Țintea, transmit :

Ziua de marți, 10 aprilie, se 
înscrie ca o dată de referință 
istorică în cronica relațiilor ro- 
jjfci'no-olandeze, ea marcînd în
ceputul vizitei oficiale a preșe
dintelui Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
Olanda, prima vizită a șefului 
statului român în această țară.

Vizita, așteptată cu deosebită 
atenție și profund interes atît 
în cercurile oficiale, cît și în 
rîndul opiniei publice olandeze, 
constituie un prilej remarcabil 
de evidențiere a noi posibilități 
pentru o dezvoltare mai rapidă și 
pe mai multe planuri a colabo
rării economice și tehnico-știin- 
tifice. precum și pentru intensi
ficarea colaborării politice în 
vederea înfăptuirii securității 
europene, a unei lumi bazate pe 
respectul independenței și suve
ranității tuturor statelor, pe de
plină egalitate în drepturi.

După cum este cunoscut, în
tre România și Olanda, există 
tradiționale legături de stimă și 
respect reciproc, relații oficiale 
între cele două țări fiind stabili
te încă în secolul trecut, la 24 
ianuarie 1880. De-a lungul ani
lor, între cele două țări s-a dez
voltat un dialog constructiv, po
trivit convingerii ambelor părți 
că activizarea schimburilor de 
valori materiale și spirituale co
respunde intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii și progre
sului în lume. Colaborarea eco
nomică româno-olandeză s-a 
dezvoltat într-un ritm înalt, 
schimburile economice bilaterale 
ajungînd la 60 milioane dolari. 
Dar se estimează că există încă 
numeroase posibilități care aș
teaptă să fie valorificate.

Atît România, cît și Olanda, 
sînt țări cu economie dinamică, 
țări care, pe căi de dezvoltare 
specifice, înregistrează ritmuri 
înalte de creștere, își amplifică 
și diversifică neîncetat capaci
tatea productivă, se afirmă tot 
mai mult ca parteneri de schim
buri de experiență tehnico- 

K științifică, de valorificare a unor 
posibilități în continuă creștere.

Se cuvine, de asemenea, sub
liniat faptul că în planul poli
ticii externe, România și Olan
da, deși aparțin unor sisteme 
sociale diferite, colaborează în 
mod amical pentru o politică de 
pace in Europa, pentru crearea 
unui sistem trainic și garantat 
prin angajamente ferme de secu
ritate ale tuturor statelor de pe 
continentul nostru.

Sub aceste auspicii întîmpină 
populația Olandei, cercurile ofi
ciale. vizita înalților soli ai po
porului român.

CĂLDUROASĂ PRIMIRE 
LA AMSTERDAM

Marți dimineața, a sosit în O- 
landa președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu', care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, face 
o vizită oficială în această țară, 
la invitația Maiestății Sale Re
gina Iuliana și a Alteței Sale 
Regale Bernhard, prințul Țări
lor de Jos.

Șeful statului român este în
soțit de tovarășii Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne. Gheorghe Boldurv mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii, de consilieri și experți.

La baza aeriană Soesterberg, 
avionul prezidențritT a aterizat 
la ora 10,05, ora locală, după uri 
zbor de peste 3. ore. în cursul 
căruia au fost survolate terito
riile Ungariei, Austriei, R. F. 
Germaniei. De la frontiera țării 
gazde, o escadrilă a forțelor ae
riene regale a escortat avionul 
prezidențial. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane o- 
ficiale române, au fost intimpi- 
nați de Altețele Lor Regale, 
prințesa Beatrix și prințul Claus 
ai Olandei.

A fost prezent George Elian, 
ambasadorul României la Haga.

De la baza aeriană Soester

berg, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane o- 
ficiale române se îndreaptă spre 
trenul oficial.

★
Este ora 11,23. Trenul oficial 

sosește la Amsterdam.
Aici are loc ceremonia primi

rii oficiale. Gara centrală a 
Amsterdamului, impunătoare 
construcție de oțel și sticlă, este 
împodobită de sărbătoare. Tri
colorul românesc și drapelul 
Olandei, alăturate, dau valoare 
de simbol bunelor relații sta
tornicite între România $i O- 
landa, intre poporul român si 
poporul olandez, raporturi ce 

-iM-1 găsesc" co'a măi '''prestigioasă 
și elocventă întruchipare în 
vizita oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al României 
în Olanda.

Odată cu sosirea trenului ofi
cial, in onoarea solilor poporului 
român răsună 21 de salve de ar
tilerie.
Președintele Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, si 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
salutați cu cordialitate de Ma
iestatea Sa Regina Iuliana a 
Olandei și de Alteța Sa Regală 
Bernhard, prințul Țărilor de 
Jos.

(Continuare în pag. a 11-a) în timpul ceremoniei primirii oficiale de la Gara centrală a Amsterdamului

Plecarea din Capitală
Marți dimineața, a părăsit Ca

pitala. plecind în Olanda, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. face o vizită 
oficială în această țară, la in
vitația Maiestății Sale Regina 
Iuliana și a Alteței Sale Regale 
Bernhard. Prințul Țărilor de 
Jos.

In această vizită, șeful statu
lui român este însoțit de tova
rășii Ilie Verdeț. prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe. Gheor
ghe Boldur, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, de consilier» 
și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau de față tovarășii 
Manea Mănescu. Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin. Maxim Berghianu. 
Gheorghe Cioară. Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas. Dumitru 

Popescu. Leonte Răutu. Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Constantin Băbălău. Petre 
Blajovici, Cornel Burtică. Mi
ron Constantinescu. Mihai Da- 
Iea. Aurel Duca, Mihai Gere. 
Ion Ioniță. Vasiie Patilineț. Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Ion Din- 
că. cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al PC.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, personalități 
ale vieții noastre științifice, cul
turale și artistice, generali, zia
riști.

Au fost de față. Josephus Ve- 
ling. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Olandei la București, 
cu soția, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Mii de bucureșteni se aflau, 
de asemenea, pe platoul din 
fața salonului oficial, ei salu- 
tînd cu multă căldură, la ple
care. pe președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia

liste România, urîndu-i drum 
bun, și succes în vizita pe care 
o începe in Olanda — eveni
ment de cea mai mare însem
nătate în evoluția relațiilor ro- 
mâno-olandezc. expresie vie a 
dorinței comune a celor două 
popoare de a se cunoaște mai 
bihe, de a dezvolta legăturile 
prietenești dintre ele, de a con- 
tr;bui la edificarea unei Europe 
a păcii și securității, a unei 
lumi bazate pe respectul inde
pendenței și suveranității tutu
ror statelor, pe deplina egali
tate în drepturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns îndelung, cu cor
dialitate, manifestărilor entu
ziaste ale locuitorilor Capitalei, 
care, în această zi, — împreu
nă cu întreaga opinie publică 
din țara noastră — și-au reafir
mat cu însuflețire simțămintele 
de profundă stimă și prețuire 
față de președintele Consiliului 
de Stat, față de activitatea sa 
neobosită pusă în slujba cau
zei păcii și colaborării între na
țiuni.

în toote schimburile.
• O substanțiala creștere a operativității apli

cării deciziilor, prin eliminarea a 2-3 verigi in
termediare pe care trebuiau sâ le parcurgă ; în
lăturarea paralelismelor în serviciile tehnico- 
administrative, creșterea răspunderii personale : 
producția materială concreta.

• 28 maiștri și tehnicieni la conducerea efec
tiva a formațiilor de lucru ; 47 muncitori pe ag
gregate și utilaje ; 5 pentru cursurile de recali
ficare.

• Două ateliere - inexistente pînă acum, dar 
stringent necesare producției - de proiectare 
produse prototipuri și de proiectare tehnologică ; 
alte 4 ateliere și 3 secții de producție curenta.

S
tau de vorbă cu una dintre cele aproape 
3.000 de uteciste — reprezentînd majori
tatea covîrșitoare în. colectivul întreprin
derii „Tricodava" din București, la puțin timp 
după aplicarea în viață a măsurilor stabilite de 

Plenara C.C. al P.C.R. din 28.11—2.1 II. 1973 și a 
Decretului Consiliului de Stat referitoare la 
perfecționarea structurii organizatorice econo
mice și sociale. Se numește Lili Pușcoi, și deși 
foarte tînără, e membră de partid. A făcut școala 
profesională, califieîndu-se ca tricotoare, apoi, 
prin condițiile create a urmat și absolvit lice al 
seral. După bacalaureat a fost trecută de la 
mașină într-un post de funcționară la serviciul 
planificare. Acum, postul său a fost restructu
rat, iar Lili a revenit în producție.

— Cum ați primit totuși această schimbare ?
— Foarte cinstit vorbind, cu mai multă sa

tisfacție decît atunci cînd am fâst așa-zis ..pro
movată" ca funcționară — ne mărturisește _ tî- 
năra comunistă. Și iată de ce : pentru că avînd 
școala profesională și liceul eu am primit afi- 
buțiunea de ajutor de maistru. Aceasta însem
nează un cîștig mai bun, atît pentru mine cit 
și pentru fabrică, însemnează o muncă concre
tă și frumoasă pentru care m-am pregătit atita 
timp.

Dialogul se repetă aproape aidoma cu tinerele 
Gheorghina Ciulină, cu Rodica Nicolae, cu 
multe altele care găsesc în aplicarea măsurilor 
de perfecționare a structurii organizatorice un 
sens cu profundă semnificație pentru munca și 
viitorul lor. ..

în industria ușoară românească, Intreprin- 
derea -„’Tricodava" ocupă un loc de prim ordin. 

' Este ’ una dintre cele mai moderne. Tricotajele 
fabricate aici sînt bine cunoscute în numeroase 
.țări ale luipii, în ciuda tinereții întreprinde
rii și a celor care îi conferă faima. Tn acest 
context, continua perfecționare a conducerii în
tregii activități, dorința și eforturile energice 
ale colectivului său pentru sporirea eficienței 
economice, pentru dezvoltarea producției s-au 
concretizat an de an în bilanțul întreprinderii. 
Dar acest progres era încetinit chiar de un apa
rat administrativ nejustificat, de un flux de ve
rigi de conducere stînjenitoare. Iată ce ne de
clara în acest sens tînăia Tiron Dobra, secre
tara comitetului de partid pe întreprindere :

— Se întîmpla foarte frecvent ca o hotărire 
luată în urma unor analize temeinice a comi
tetului de partid și conducerii uzinei să gă
sească efect pe locul de producție cu o întîr- 
ziere de 3—4 zile pentru că ea trebuia să par
curgă de •pildă un drum întortocheat — de la 
factorul decizițional — director — la directorul 
tehnic, inginer șef, inginer șef adjunct, șef sec
ție, șef atelier și, în sflrșit, la locul de pro
ducție.

— Cum se petrec lucrurile acum ?
— Incomparabil mai simplu — precizează se

cretara comitetului de partid. Ca urmare a a- 
plicării decretului, decizia de care vorbeam 
mai sus are de parcurs doar 3 trepte : orga
nul de decizie — în cazul nostru comitetul oa
menilor muncii — șef secție — loc de muncă.

Acesta nu era însă singurul neajuns. în re
centa plenară lărgită a comitetului de partid, 
convocată pentru prezentarea informării pr- 
vind modul de aplicare a măsurilor stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. și a Decretului a- 
mintit, s-au enumerat și alte neajunsuri. Să ne 
oprim la ceea ce- ajutorul de maistru Paul Mi- 
halcea numea. ..paralelismul fugii de răspun
dere". Tntr-ad°văr. servicii cum erau : desface
re intern — desfacere extern, producție cotton 
— producție circulare, mecanic sef — energe
tic șef etc., nu se justificau în vehea structură, 
cele șase servicii paralele enumerate puteau să 
se contopească, așa cum s-a și intîmplat in trei 
servicii euprinzînd toate atribuțiunile ce le re
vin de drept.

— Cînd se defecta un utilaj, do exemplu, ob
serva cu umor maistrul Petru Gojgan mecani
cul șef repara partea mecanică, apoi utilajul 
trecea la energetic șef să-i repare partea elec
trică.

Contopindu-se serviciile enumerate nu numai 
că au permis eliberarea pentru producție a 
unui număr însemnat de lucrători, dar el^ au 
devenit mai suple, mai operative, cu un ridi-it 
grad de funcționalitate.

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a IV-a)

Muncitorii - studenti la primele examene
ÎN PAGINA A 4-A

Școala superioară în uzină 
își demonstrează viabilitatea

Matematica

In Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Conferința Națională a partidului din iulie 1972, se arată nece
sitatea înființării unor secții de invotă^ nt supeno» - uzjne care 
să asigure continuarea studiilor după orele de producție unui 
număr mai mare de muncitori si tehnician Umăr ndu-se înde
plinirea acestei indicații, in luna decembrie a anului trecut, după 
concursul de admitere, au început cursuHe, aceste secții avind 
sediul in importante unități industriale.

Institutul Politehnic din 
București, bunăoară, are secț. 
serale de subingineri, cu o du
rată de oatru ani. la 9 din cele 
11 facultăți ale sale, reunind 
800 de studenți la 18 speciali
tăți tehnice.

Remarcăm de la început că 
aceste cursuri au debutat. in 
genere, sub auspicii hune. în- 
cercindu-se sâ se asigure spa

țiul de învâțămint necesar, ca
dre didactice cu experiența pe
dagogică si inginerească, ata- 
sa-.e ele insele de întreprinderi 
□.-intr-o colaborare tehnico-ști- 
ințificâ rodnică ; de asemenea, 
s-a realizat trecerea într-un 
singur schimb in producție și. 
pentru un număr de studenți 
din provincie, chiar transfera
rea temporară, pe timpul stu-

diLcr. in -ntreprinderi simila
re, de care depind întreprinde
rile ce i-au recomanda- aflate 
in Capitală Din discuțiile pur
tate cu un n’Jmăr mare de stu
denți si cadre didactice in tim
pul sesiunii de examene care 
s-a încheiat zilele trecute, cu
noaștem străduința cu care s-a 
încercat recuperarea unor cu
noștințe pe care unii dintre 
studenți. absolvenți mai vechi 
ai liceului, nu le-au asimilat 
niciodată sau le-au uitat pe 
parcurs „Unii au terminat li
ceul cu mai mulți ani in urmă 
cînd la matematică nu se preda 
calcul integral și diferențial. 
Și de aceea înțelegerea unor e- 
lemente de fizică a însemnat 
mai întîi o oarecare intuiție și

mai tirziu o înțelegere„Mulți 
dintre ei sint muncitori de 
înaltă calificare și au o serie 
de cunoștințe practice, dar fe
nomenele fizice pe care ei le 
dirijează cu indeminare pe a- 
narate nu știu să le și explice ; 
..in producție ei execută o se
rie de lucrări, descifrind schițe 
și proiecte, dar acum gei recu
nosc dificultatea de a desena ei 
însăși**— ...,de>i muncind conști
incios. unii dintre ei ajung să 
stăpinească calculul care stă la 
baza unor formule și teoreme 
matematice, a unor legi ale fi
zicii, susținerea acestui calcul,

GEORGETA RUTA

(Continuare in pag. a LV-a)

Cindind la viitoarele livezi am sădit 
fi vom sădi in continuare 

mii fi mii de pomi

SĂ-I ÎNGRIJIM 
CU ACEEAȘI PASIUNE 

Șl RĂSPUNDERE!

Fiecare clipă bună 
de lucru trebuie 

folosită la semănat

și cultura
de EDMOND NICOLAI

Intr-o lecție inaugurală pe care a ținut-o la cursul său ( 
Algebră modernă in anii '40. matematicianul și marele pc 
Ion Barbu - adică profesorul Dan Barbilian, a încercat i 
facă o prezentare sintetică a gindirii matematice. în viziun 
sa in matematică se disting două direcții nete ; cureni 
algoritmic, legat de calcule de cele mai multe ori numerice 
de cealaltă parte, se situează poziția axiomatică, preocup', 
rea spre formele cele mai 
matic.

Istoria ultimilor treizeci de 
sint viabile și indispensabile 
electronice sint eminamente 
de calcule după programe date. Dar aceleași mari sistem 
de calcul sint capabile să opereze cu simboluri, în confoi 
mitate cu axiome date. Matematicianul nu poate separi 
axiomaticul de algoritmic : în realitate, orice sistem axioma 
tic trebuie să fie prelungit de algoritmi de calcul efectiv. Da 
viziunea și atitudinea unui poet genial, cerea matematicii să 
se urce pe culmi extreme, să respire un aer total rarefiat, 
rupt de contingențele calculatorii.

(Canttnuure în vas. a V-aj

pure ale raționamentului mari

ani o arătat că ambele direct 
matematicii. Marile calculatoa; 
algoritmice, efectuînd succesius
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN OLANDA
(Urmare .din pag,. I)

Se intonează. Imnul național 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Preșețiintefle Consiliului de 
stat al României și Regina O- 
landei trec 5n revistă garda de 
onoare, după care are loc pre
zentarea. persoanelor oficiale o- 
landeze care participă la pri
mirea inalților oaspeți români, 
intre care dl. Samkalden, pri- . 
mărul orsișuliui Amsterdam, ge- 
neral-maior Knulst. guvernato
rul militair al capitalei, membri 
din suita oficială a familiei re-, 
gale.

Gazdelor le sînt prezentate 
persoanele oficiale care il în
soțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat al României, pre
cum și membrii Ambasadei ro
mâne în Olanda.

Ceremonia continuă în sa
lonul de onoare, unde președin
telui Consiliului de Stat îi sînt 
orezentați -președinții celor două 
Camere «ale Statelor Generale 
Parlamentul), primul ministru 

Barend BLesheuwel și membrii 
Consiliului de Miniștri, alte 
persoane oficiate. între care 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești, Pieter Vee«sken Putman- 
Cramer.

în continuare, în salonul di- 
plomaților, președintelui Con
siliului de Stat al României îi 
sînt prezentați șefii misiunilor 
iiplomatice acreditați la Haga, 
veniți să aducă omagiul lor 
șefului statului român, țării 
noastre, cu prilejul acestui 
remarcabil eveniment. Sînt pre- 
senți ambasadorii a 56 de state, 
iri de pe toate continentele, 
u care România are statorni- 

■Ite și dezvoltă raporturi de 
oună înțelegere si cooperare.

Ceremonia primirii oficiale ia 
fîrșit.
înalții oaspeți români $1 

maiestățile lor iau loc în. 
două călești regale cu alu
ră istorică, la care sînt în
hămate cîte trei perechi de 
cai. Cortegiul, precedat și se
condat de cîte un escadron 
al poliției de stat, se îndreaptă 
spre Palatul rezidențial. Pe 
traseul ce conduce spre centrul 
nrașului Amsterdam, mii și mii 
de cetățeni întîmpină cortegiul 
oficial cu multă căldură. în
treaga arteră parcursă degajă o 
atmosferă de sărbătoare. De
tașamente de militari, repre
zentând toate armele, flanchează 
artera de comunicație și dau 
onorul celor doi vefi de stat. 
Maiestății Sale Regina Iuliana 
a Olandei și președintelui Con
siliul n de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu.

La Palat, cei doi șefi de stat 
trec In revistă garda de 
onoare. Se intonează Imnul 
național al țârii noastre.

Cu cei peste 800 000 de locui
tori ai săi, cu puternica dezvol
tare economică și urbanistică, 
Amsterdamul se înscrie pe 
harta țării-gazdă drept cel mai 
mare oraș. Străzile și bulevar
dele sale, segmentate In canale, 
îi conferă o personalitate dis
tinctă, frumusețe, forță și calm 
prin îmbinarea armonioasă a

La Monumentul National 

al Poporului Olandez
In cursul dimineții de marți, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu par
curg pe jos distanța ce separă 
Palatul rezidențial de Monu
mentul Național al Poporului 
Olandez. Ale *a ce împarte în 
două marea piață centrală a 
orașului este flancată de peluze 
de lalele galbene. Mari drapele 
olandeze și române flutură în 
adierea vîntului. Detașamente 
de militari prezintă onorul.

Monumentul, inaugurat în 
1956, este un obelisc din tra
vertin de Sienna, înalt de 20 de

metri, ornat cu basoreliefuri și 
sculpturi simbolizind rezistența 
poporului olandei in fața agre
siunii hitleriste și ororilor răz
boiului, lupta sa de eliberare, 
dorința de pace. Intr-un zid 
semicircular, care încadrează 
monumentul, slnt depuse urne 
cu pămînt din toaje provinciile 
olandeze.

Președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul N i c o iae 
Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu depun, în 
semn de omagiu poporului lup

străvechii arhitecturi de acum 
cîteva secole cu noile construc
ții. Farmecul orașului este în
tregit de peluzele de verdeață, 
pe care mîini harnice au țesut 
covoarele multicolore ale vesti
telor lalele.

Legat încă din 1875 de Marea 
Nordului, prin vestitul „Noor- 
dzee Kanaal". în lungime de 24 
de kilometri, Amsterdamul și-a 
dezvoltat capacitatea de ’ a 
primi în rada portului nave de 
pînă la 80 000 de tone, datorită 
unui nou canal care leagă 
orașul de Rin.

în același timp, Amsterdamul 
și-a cucerit un loc de prim or
din în viața economică a țârii 
și datorită ritmului de indus
trializare.

La Ijmude. localitate aflată 
la intrarea în portul orașului, 
este situată una dintre cele 
mai mari oțelârii din Europa, 
întreprindere aparținînd statu
lui, care în 1974. cînd vor intra 
în funcțiune capacitățile actu
almente în curs de realizare, 
va produce 5250 000 tone oțel. 
Pe lîngă industria grea, sint 
amplasate la Amsterdam între
prinderi din ramura mecanicii 
fine, industriei ușoare. Mîndru 
de bogatul său trecut, orașul, 
care a dăruit tezaurului cultural 
al umanității opere nemuritoa
re, are 40 de muzee, dintre care 
cel mai mare Rijksmuseum. 
adăpostește numeroase opere 
ale maeștrilor olandezi ai se
colului al XVII-lea, lucrări ce
lebre de Rembrandt, Frans, 
Hals. Vermeer și alții. Muzeu! 
Municipal este celebru prin 
colecțiile de artă modernă, -Van 
Gogh fiind deosebit de bo
gat repreze-ntart. Faptul că 
valorile artistice sint nu
meroase, că orașul însusi 
poate fi asemănat cu Ve
neția, fac ca Amsterdamul să 
se situeze, după Londra, Paris 
și Roma, pe locui al patrulea 
ca centru turistic al Europei.

Salutul călduros adresat de 
cetățenii orașului Amsterdam 
solilor poporului român consti
tuie expresia sentimentelor de 
prietenie față de'România, do
vada dorinței pentru o mai bună 
cunoaștere și apropiere, pentru 
lărgirea cadrului raporturilor 
dintre România și Olanda, un 
omagiu adresat președintelui 
Consiliului de Stat al țării 
noastre.

*
Grăitoare mărturie a presti

giului de care se bucură peste 
hotare șeful statului nostru. 
România socialistă, politica ei 
de colaborare, de participare 
activă, constructivă, la dialog'll 
internațional și edificarea unui 
climat de securitate si pace, 
prima zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a marcat 
pregnant, din cele dinții ore. 
însemnătatea deosebită pe 
care o conferă acestui e- 
veniment cercurile oficiale, 
poporul olandez. Fiecare mo
ment al vizitei a dimen
sionat interesul si atenția deo
sebită acordată de opinia pu
blică olandeză acestei prime în
tâlniri cu șeful statului român, 
mesajului de prietenie ai soltâcr

poporului nostru. Solemnitatea 
primirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu de către Maiestățile 
lor regale a reunit, intr-o am
bianță de stimă si caldă cordi- 
alitâle, cele mai înalte persona- 
litâțț' âțe vieți?* politice a țării- 
gazda, -ambaMceri a. zeci de 
state de pe toate coi inenteie. 
Un mare număr de locuitori ai 
Amsterdamului au ținut să sa
lute pe șefii] statului român, 
să aducă omagiu] lor lui 
«Nicolae Ceaușescu care sim
bolizează România® — așa cum 
releva presa olandeză, ecoul a- 
cestor sentimente-— omagiul 
reprezentanților orașului, al 
consilierilor reprezentând cele 
mai diferite partide, cu prile
jul vizitării primăriei, și-a gă
sit o sinceră expresie in alo
cuțiunea primarului Amsterda
mului. încununare a acestei 
suite de manifestări de prețu
ire, dineul oficial a marcat, 
prin toastul rostit de regina 
Olandei, caracterul de eveni
ment remarcabil pe care-1 re
prezintă vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două popoare si state, peatni 
conjugarea eforturilor lor ia 
directa destinderii și cooperă
rii pe continental nostru. In 
viata internațională.

Sub aceste auspicii au în
ceput in această zi eon vorbirile 
oficiale care au definit, totoda
tă, caracterul de lucru al vizi
tei. evidențiind, într-o atmos
feră de cordialitate și pri
etenie, dorința comună de con
lucrare în multiple planuri spre 
binele popoarelor român și o- 
landez, al păcii in lume.

tător al Olandei, o coroană de 
flori, în timp ce fanfara into
nează Imnul eroilor. Pe pan
glica cu culorile naționale ale 
României este scris • ..Din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae
Ceausescu"

înalții oaspeți păstrează un 
moment de reculegere.

La solemnitate sînt de față 
primul ministru al Olandei, 
primarul orașului Amsterdam, 
alte personalități ale vieții pu
blice olandeze.

Omagiu adus de reprezentanții 
cetățenilor Amsterdamului

în prima parte a după-amiezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, înso
țiți de Alteța Sa Regală, prin
țesa Beatrix, au fost oaspeții 
Primăriei orașului Amsterdam.

în fața Primăriei numeroși

Cuvintul primarului Cuvîntul tovarășului
I. SAMKALDEN NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte și 
doamnă Ceausescu.

în configurația lumii schim
bată de cel de-al doilea război 
mondial și în transformare 
continuă, dumneavoastră ați fust 
acela care ați făcut să urce, in 
decurs de o singură generație, 
libertatea și bunăstarea țării 
dumneavoastră. în țara noastră, 
și mai cu seamă In acest oraș, 
care a văzut In cursul isto
riei sale urcind libertatea, și 
care, uneori, a văzut-o și cobo- 
rîr.d, dumneavoastră slnteți ad
mirat datorită curajului, hotă- 
rîrii. viziunii și răbdării care 
sint indtspensabile pentru a tra
sa un drum sigur.

Sîntem fericiți de prilejul ce 
ni se oferă de a vă putea primi 
aici, în prezența alteței saie 
regale, prințesa Beatrix, și. in 
numele Consiliului municipal al 
orașului nostru, vă urez un 
călduros bun sosit la Amster
dam.

Domnule președinte.

Cu prilejul contactelor pe 
care le-ați avut cu presa olan
deză, dumneavoastră ați subli
niat punctul de vedere potrivit 
căruia țările mici și mijlocii au 
posibilitatea și datoria de a par
ticipa activ la explorarea solu
țiilor politice ale problemelor 
fundamentale internaționale. în 
plus, cooperarea nu trebuie să 
se restringâ la domeniul politi
cii internaționale. Noi ne dăm 
seama, tot mai limpede, că re

cetățeni, precum și grupuri de 
turiști îl salută cu cordialitate 
și prietenie pe conducătorul 
statului român. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu li se oferă 
buchete de flori. Primarul ora

lațiile economice și cultura-e 
pot întări Intr-o lnsemnită mă
sură contactele politice.

Printre contactele culturale 
între țara dumneavoastră, dom
nule președinte, șl orașul Am
sterdam voi evoca reprezenta
țiile date în repetate rînduri de 
artiști români, care au loc în 
fiecare an în cadrul festivalu
rilor de vară din acest oraș. 
Voi menționa în mod deosebit 
spectacolul dat pe scena de la 
Concertgebouw cu opt zile în 
urmă, de către ansamblul na
țional român de folclor cu o 
reprezentație ce s-a bucurat de 
aprecierile cele mai entuziaste. 
Totuși, îndrăznesc să spun că 
aceste contacte merită să fie a- 
profundate și intensificate.

Relațiile "omerci-ale dintre 
Amsterdam și România datea
ză. deja, de vreme îndelungată. 
Potrivit unei afirmații cuprinse 
în arhivele notariale, comer- 
cianții din Amsterdam au pri
mit încă din 1682 substanțe 
colorante din România, pe calea 
Dunării. Mai târziu, către sfîr- 
șitul secolului trecut, comerțul 
s-a concentrat asupra grînelor.

Puțin timp înainte de răs
crucea secolelor, în 1897, o de
legație a Camerei de comerț 
din Amsterdam a pornit spre 
București, pentru a pleda ca 
Amsterdamul să devină punctul 
terminus al unei noi linii de 
comunicații maritime între Con
stanta și un port de la Marea 
Nordului. Noi ne considerăm 
fericiți că datorită acestei ini
țiative acest terminus al liniei 
de comunicații a fost plasat in 
țara noastră.

întreprinderile olandeze nu 
sînt necunoscute în România. 
La începutul secolului al 
XX-lea. ele au cooperat la ex
plorarea și punerea în valoare 
a surselor de petrol din Româ
nia. Dată fiind experiența tre
cutului, cred că pot avea drep
tul să-mi exprim speranța că 
Amsterdamul va putea să joace 
un rol activ în dezvoltarea re
lațiilor pe multiple planuri din
tre România și Olanda.

Domnule președinte, îngă- 
duițî-mi să vă ofer, în amintirea 
vizitei dumneavoastră, un exem
plar al medaliei orașului 
Amsterdam, medalie care nu 
este acordată decît oaspeților 
celor mai importanți al orașului 
nostru. 

șului. I. Samkalden, a rostit o 
alocuțiune de bun venit și a 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu medalia orașului 
Amsterdam, distincție care se 
acordă în semn de înaltă pre

Domnule primar.
Doamnelor și domnilor.

Aș dori să "vă mulțumesc 
pentru țjivinteje ce le-ați ros
tit la adresa mea și a poporu
lui româh. -

Doresc, la rîndul meu, să vă 
adresez dumneavoastră și tutu
ror locuitorilor orașului Am
sterdam un cald salut din par
tea mea și a locuitorilor ora
șului București.

Este o deosebită bucurie pen
tru mine și soția mea că, la in
vitația Maiestății Sale, putem 
să vizităm frumoasa dumnea
voastră tară. Este adevărat că 
între țările noastre există rela
ții vechi. Se pare că, de sute 
de ani, românii și olandezii au 
găsit produse pe care sâ le
schimbe. Desigur, este greu de
spus dacă numai culorile au
făcut obiectul acestor schim
buri, tnsâ faptul că frescele
mînăstirilor din România, da
tând de aproape 500 de ani, se 
păstrează in culori vii poate a- 
testa ceea ce există în arhivele 
dumneavoastră, că în România 
se făceau încă de pe atunci cu? 
lori bune. Mai târziu, desigur, 
și alte produse au făcut obiec
tul acestor schimburi. Este a- 
devărat că societățile olandeze 
au lucrat la extragerea petro
lului românesc Noi sperăm că 
colaborarea de astăzi va fi pe 
o bază nouă i considerăm că 
acele timpuri aparțin de acum 
trecutului.

România construiește socia
lismul și. după cum bine ați 
subliniat, domnule primar, în
tr-o epocă istorică scurtă, po
porul român a obținut rezulta
te însemnate în dezvoltarea sa 
economică și socială. Mai avem 

țuire celor mai de seama 
oaspeți ai orașului.

Președintele Consiliului de 
Stat al României a rostit o cu- 
vîntare subliniată cu vii a- 
plauze.

încă multe de făcut pentru a 
lichida starea de înapoiere de 
la care am pornit. De aceea» 
România, poporul româu- acor
dă o mare âlȘhțtEXdezvoltării- 
colaborării cu toate . statele .Iu-, 
mii, fără deosebire de '<>EÎhduf- 
re socială. - •

Avînd în vedere că, sute de 
ani. țara noastră a cunoscut 
dominația străină, iar apoi pe 
aceea a unor monopoluri străi
ne, astăzi sîntem vital interesați 
ca în lume să se afirme princi
pii noi, de deplină egalitate în 
drepturi între toate națiunile, 
de respect al independenței si 
suveranității naționale, deoare
ce numai pe această bază este 
posibil ca fiecare națiune să-și 
asigure o dezvoltare economico- 
socială independentă, să ridice 
bunăstarea poporului său și, 
totodată, să contribuie la extin
derea colaborării internaționale, 
la schimbul de valori mate
riale și spirituale, la făurirea 
unei lumi mai bune, mai drepte.

Aceasta caracterizează politi
ca externă a României — și aș 
dori să menționez cu satisfac
ție că, deși România și Olanda 
sînt țări cu orînduiri sociale 
diferite șl. din păcate, aparțin 
unor blocuri militare deosebite, 
totuși, între ele există relații 
de colaborare nu numai eco
nomice, culturale și turistice, 
dar și politice. Aș menționa, 
printre altele, faptul că la lu
crările pregătitoare pentru 
conferința de la Helsinki pri
vind securitatea europeană re
prezentanții României și Olan
dei conlucrează activ pentru a 
se ajunge la convocarea confe
rinței general-europene pe baza 
deplinei egalități în drepturi 
între statele continentului și da

Sînt prezentate apoî persona-’ 
litățile municipale care, prin 
prezența lor, au adus un cald 
omagiu solilor poporului român, 
din partea locuitorilor Amster
damului.

a elabora directivele pentru 
conferință în așa fel îneît a- 
.ceasta .să-emtribuie--ia așeza
rea relațiilor din Europa pe o 

' bază mai bună.
' Dvci^^ aș Rutea spune că re-

. lațiile 7româtTQ?-.olar?d£ze, care •' 
datează de sute de ani, se dez
voltă astăzi, într-adevăr, pe o 
bază nouă, că perspectivele 
pentru o largă colaborare eco
nomică impun din.partea ambe
lor state de a acționa pentru 
înlesnirea acestei colaborări 
multilaterale. Fără nici o. în
doială că, la colaborarea eco
nomică, trebuie să adăugăm : 
colaborarea științifică, culturală, 
deoarece nici riu se poate con
cepe astăzi dezvoltarea vreunei 
națiuni fără a așeza la baza 
întregii activități cuceririle mo
derne ale științei și culturii, 
fără ca fiecare națiune — fie-' 
ea mare sau mică — să-și aducă 
contribuția la. patrimoniul ,
versal al științei și culturii. ’

Deci în ac?st spirit se înscrie 
vizita pe care o facem în fru
moasa dumneavoastră țară. Sîn
tem convinși că această vizită 
va contribui la o mai bună cu
noaștere reciprocă, ea va evi
denția noi posibilități de a dez
volta colaborarea multilaterală 
dintre țările și popoarele noas
tre.

Dorim ca tot mal mulți cetă
țeni a’ Olandei, ai Amsterda
mului să viziteze România. Este 
o țară frumoasă. De altfel, 
mulți olandezi vizitează Româ
nia și sper că vor fi și mai 
mulți

Aș dorî încă o dată, multu 
mîndu-vă să urez cetățenilor 
orașul’ 1 dumneavoastră condi
ții de viață tot mai bune, de 
prosperitate și pace.

Telegrame de la
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat a! 
Republicii Socialiste România, a trimis tovarășilor JANOS 
RADAR, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, șl PAL LOSONCZI, președintele 
Consiliului, Prezidențial al Republicii Populare Ungare, urmă
toarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Populare Ungare, am plăcutul 
prilej de a vă adresa, dumneavoastră și întregului pdpor ungar 
prieten, un cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări de 
noi succese pe calea socialismului, a înfloririi multilaterale a 
patriei,

bordul avionului
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialist* 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui fedc 
ral al Republicii Austria, FRANZ JONAS, următoarea tele 
gramă :

îmi este deosebit de plăcut ca, zburînd deasupra teritoriulu 
Republicii Austria, să vă adrese? dumneavoastră și poporulu 
austriac prieten un cald salut prietenesc, precum și cordiala 
urări de sănătate și fericire, d^ prosperitate si pace

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAP CEAUȘESCU. a trimis președintebii 
federal al Republicii Federale Germania, GUSTAV HEINE
MANN, următoarea telegramă :

Survolarea teritoriului Republicii Federale Germania imi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră și poporu 
lui țării dumneavoastră un salut cordial și cele mai bune 
urări de progres, prosperitate și pace.
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NICOLAE CEAUSESCU ÎN OLANDA
CONVORBIRI OFICIALE 
ROMÂNO-OLANDEZE

Dineu de gală oferit în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Marți după-amiază, la Palatul 
egal din Amsterdam a avut 
ac prima rundă a convorbiri- 
or oficiale dintre președintele 

Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și membri 
ai^ guvernului olandez.
CWin partea română au parti- 
oțTat tovarășii Ilie Verdeț, 
n'im-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Boldur, minis

trul construcțiilor' de mașini- 
unelte și electrotehnicii, George 
Elian, ambasadorul României in 
Olanda, consilieri ai președin
telui Consiliului de StaL alte 
persoane oficiale.

Din partea olandeză au parti
cipat Barend Bieshetivel, pri
mul ministru, Norbert Schmel
zer, ministrul afacerilor externe. 
H. Langman, ministru pentru 
problemele economice, B. J.

Ud ink, ministrul transporturi
lor și apelor, P. J. Engels, mi
nistrul afacerilor culturale, tu
rismului și acțiunilor sociale, 
M. Yukhoersma. ministru ad- 
interim al agriculturii si pes
cuitului. consilieri șft alte per
soane oficiale.

Convorbirile, care au abordat 
probleme ale relațiilor româno- 
olandeze in multiple planuri, 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate și prietenie.

Șl
In seara primei zile a vizi

tei oficiale în Olanda, în 
onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a tova
rășei Elena Ceaușescu. Maies
tatea Sa, Regina Iuliana. și 
Alteța Sa Regala, prințul 
Bernhard, au oferit un dineu 
de gală.

Cu ace6t prilej, Maiestatea 
Sa, Regina Olandei, a rostit 
un toast.

A fost intonat Imnul națio
nal al Republicii Socialiste 
România.

A rostit apoi un toast pre
ședintele Consiliului de Sat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
după care a fost intonat 
Imnul național olandez.

La dineu, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordia
litate, au participat persoane
le oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Consiliului de 
Stat. Au fost prezenți deputați 
ai celor două Camere ale 
Parlamentului, membri ai gu
vernului, alte persoane ofi
ciale olandeze.

a tovarășei Elena Ceaușescu

VIZITA TOVARĂȘEI 

ELENA CEAUȘESCU

într-o ambarcațiune de promenadă sînt vizitate frumusețile 
Amsterdamului

In cursul după-amiezii de 
marți, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de Alteța 
sa Regală prințesa Beatrix a 
Olandei, a vizitat, într-o am
barcațiune de promenadă, pito- 
reștile canale ale Amsterdamu
lui. Vizita a oferit prilejul cu

noașterii frumuseților orașului, 
a etapelor importante din evo
luția acestei mari așezări ur
bane, contactul direct <?u unele 
din principalele monumente de 
arhitectură și de artă. Situa: la 
contactul cu marea. Amsterda
mul. prin rețeaua de canale 

care ÎI Intersectează în toate 
sensurile, are un farmec deose
bit. Vizita a oferit posibilitatea 
cunoașterii nemijlocite atit a 
orașului, cft și a geniului cre
ator al poporului olandez.

Tefefofo. IO.V DUMITRU

Toastul Maiestății Sale 
regina Iuliana

Toastul
Nicolae

tovarășului
Ceausescu

J

Domnule președinte,
Soțul meu și cu mine avem 

privilegiul de a vă ura, dum
neavoastră, precum și doamnei 
Ceaușescu. bun sosit in Olanda 
și de a vă exprima simpatia 
poporului nostru față de po
porul român. Soțul meu păs
trează o excelentă amintire a 
primirii deosebit de călduroase 
pe care i-ați rezervat-o cu oca
zia vizitei sale neoficiale făcute 
in toamna anului 1971.

Oamenii de stat olandezi care 
au vizitat România in ultimii 
ani nu mai încetează cu elogiile 
aduse ospitalității pe care le-ați 
oferit-o. Toți au fost impresio
nați de marile realizări ale po
porului român, de progresele 
economiei și de avintul științei 
și al tehnicii. însă dumneavoas
tră ați știut, de asemenea, să 
apărați, in mod exemplar, me
diu] de viață in minunata dum
neavoastră țară. Aș dori să ci
tez in legătură cu aceasta pe 
Opreseu : ..Românul este. înain
te de toate, un om cu o minte 
lucidă, care apreciază in orice 
lucru echilibrul și moderația".

Desigur, țările noastre sint 
foarte diferite, dar au. totuși, 
puncte comune. De exemplu, a- 
mindoaâ sint situate la gurile 
unui mare fluviu : Dunărea, in 
ceea ce privește România. Ri
nul. in ceea ce privește Olanda. 
Dacă intr-un viitor apropiat ca
nalul Europei va uni Dunărea 
eu Rinul, eele două fluvii vor 
forma o cale fluvială neîntre
ruptă de 3 5M km — cea mai 
lungă din Europa — care va 
lega eele două țări ale noastre 
și. in consecință. Marea Nea
gră de Marea Nordului.

Pe bună dreptate sinteti miu- 
dri de giganticul proiect de la 
Porțile de Fier, așa cum noi 
sintem mi miri de lucrările din 
Deltă.

Ne este, de asemenea, comu
nă voința de a fi și de a ră-

Mâ bucur, deci, să constat că 
relațiile noastre se intensifică. 

Mă gîndesc la legăturile noas
tre economice și la posibilitățile 
de schimburi culturale cu țara 
lui Enescu.

Mă gîndesc, de asemenea, la 
sport și la turism, tot atîtea 
ocazii pentru români și olan
dezi de a stabili contacte perso
nale.

In afară de schimburile de 
această natură, mai există al
tele la nivel mai înalt și pe 
care n-aș putea să le trec sub 
tăcere în această zi. înțelegerea 
reciprocă, de exemplu, deoare
ce pentru a trăi în pace tre
buie să trăim în bună înțelege
re. Popoarele au nevoie unele 
de altele, toate trebuie să sc 
ajute reciproc, să se completeze.

Cele două țări ale noastre 
trebuie, fiecare in felul său și 
cu mijloacele de care dispune, 
să folosească totul pentru a 
instaura o lume pașnică, deci 
demnă de ființa umană. Con
tribuția Olandei n-ar putea fi 
limitată de înșiși frontierele 
întinderii și puterii sale. Ori
ginalitatea. inteligența, perseve
rența. precum și forța morală 
și-au dovedit, in nenumărate 
rinduri. valoarea pe plan in
ternațional : în legătură cu a- 
ceasta. mă gindesc la acțiunile 
României pe care dumneavoas
tră, domnule președinte, ați 
știut atit de bine să le inspi
rați.

Fie ca eforturile noastre co
mune in direcția unei coexisten
țe pașnice și echitabile a națiu
nilor să poată continua să 
călăuzească relațiile noastre si 
să facă rodnică înțelegerea 
reciprocă a popoarelor noastre, 
la orice nivel !

Aceasta este dorința pe care 
o exprim, toastind pentru prie
tenia dintre România și Olanda, 
pentru sănătatea dumneavoas
tră. domnule președinte, doam
nă Ceaușescu si pentru sănăta
tea tuturor acelora care vă în
soțesc, Drecum si pentru fe
ricirea și pmsDeritatea întregu
lui popor român.

Maiestate,
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să vă mulțumesc, în 
numele meu și al soției mele, 
pentru amabila invitație de a 
vizita țara dumneavoastră, pen
tru ospitalitatea cu care am 
fost primiți, pentru cuvintele 
rostite aici la adresa țării 
noastre, a poporului român.

Ne produce o vie satisfacție 
faptul că avem prilejul să vi
zităm Olanda, să cunoaștem 
nemijlocit viața și preocupările 
un ul popor cu o bogată istorie, 
cunoscut și apreciat în întreaga 
lume pentru talentul și hărni
cia sa. Această satisfacție ne 
este sporită și de faptul că 
venim într-o țară cu care 
Remania întreține bune relații 
de prietenie și colaborare — 
relații care datează de multă 
vreme și care s-au dezvoltat în 
mod fericit in ultimii ani. îmi 
este plăcut să remarc. în acest 
context, că un moment impor
tant in dezvoltarea relațiilor 
noastre bilaterale l-a constituit 
vizita pe care Alteța Sa Re
gală prințul Bernhard a făcut-o, 
in toamna anului 1971, in 
România.

Ați evocat. Maiestate, o serie 
de domenii concrete în care 
colaborarea româno-olandeză a 
găsit un teren propice de afir
mare — incepind cu relațiile 
economice, științifice și cultu
rale și pină la cele privind 
sportul și turismul. Sper că vi
zita și convorbirile pe care le 
vom avea cu reprezentanții 
țării dumneavoastră vor evi
denția noi posibilități de a 
lărgi cooperarea economică, 
tehnică și științifică, de a am
plifica schimburile cultural-ar
tistic** dintre țările noastre.

Desieur. dezvoltarea multi
laterală a relațiilor româno- 
olandeze. pe baza deplinei ega
lități in drepturi, a respectului 
reciproc și avantajului mutual, 
are o mare importanță nu nu
mai pentru țările și popoarele 

noastre. Ea reprezintă, totodată, 
o contribuție la îmbunătățirea 
climatului european, la asigu
rarea securității pe continent 
și, în același timp, un exemplu 
de relații între două state cu 
orînduiri sociale diferite, dor
nice să trăiască în înțelegere și 
prietenie, să contribuie la cauza 
păcii și colaborării între na
țiuni.

Sintem cu toții martorii unor 
mari transformări în viața in
ternațională, ai afirmării unui 
curs nou, îndreptat spre destin
dere și colaborare între state. 
România este hotărită să-și a- 
ducă întreaga sa contribuție la 
dezvoltarea acestui curs pozitiv. 
Animată de această hotărîre, 
țara noastră a participat activ 
— și va participa si în viitor — 
atit la pregătirea cit și Ja des
fășurarea cu bune rezultate a 
conferinței general-europene 
consacrate colaborării și secu
rității pe continent. Conside
răm că toate popoarele Europei 
sint interesate ca viitoarea con
ferință să ducă la realizarea 
unui consens privind dezvolta
rea fără nici un fel de îngră
diri si discriminări a colaboră
rii și a schimburilor economi
ce și tehnico-științifice între 
toate statele continentului, pro
movarea largă a schimburilor 
cultural-artistice, turistice, a 
schimburilor de persoane. ca 
mijloc de adîncire a cunoaște
rii reciproce, de lichidare a ne
încrederii și de apropiere fil
tre națiuni. Conferința va tre
bui să ducă la afirmarea unor 
relații noi între state — înte
meiate pe respectul deplin al 
independenței și suveranității 
naționale, egalitate în drepturi, 
neamestec în treburile interne 
și avantaj reciproc, pe nerecurge- 
re la forță și la amenințarea 
cu utilizarea forței — care să 
dea garanție fiecărei națiuni 
europene că se va putea dezvol
ta in mod liber și independent, 
la adăpost de orice agresiune

sau atac din partea altor state.
Apreciem că o importanță de

osebită pentru realizarea unui 
asemenea climat pe continent 
ar avea reducerea treptată a 
forțelor armate din Europa, 
precum și alte măsuri de de
zangajare militară, inclusiv des
ființarea blocurilor militare.

Desigur, remareînd procesele 
pozitive care au loc în viața 
Euro.pei și a întregii lumi, nu 
uităm nici un moment că in 
fața omenirii continuă să stea 
o serie de probleme de însem
nătate majoră, cum sînt cele 
privind stingerea definitivă a 
flăcărilor războiului. — care 
mai ard încă în diferite zone 
ale globului — lichidarea ori
căror surse de conflicte și în
cordare din lume, infăntuirea 
dezarmării generale și, în pri
mul rind, a dezarmării nuclea
re. abolire^, hotărită a tuturor 
manifestărilor vechii politici 
întemeiate pe forță, dominație 
și dictat. Pornind de la aceste 
realități, România acționează 
în mod ferm pentru ca în Eu
ropa și în lume să se realizeze 
o politică de colaborare, secu
ritate și pace, care să permită 
fiecărui popor, fiecărei na
țiuni să se dezvolte cores
punzător dorințele? sale, fără 
nici un amestec, din afară, să-și 
făurească de sine stătător pro
priul său destin. Considerăm 
că toate statele — fie ele mari, 
mijlocii sau mici — trebuie să 
particjpe, cu drepturi egale, la 
viața politică mondială, Ja re
zolvarea problemelor majore cu 
care se confruntă lumea con
temporană.

Am convingerea că România 
și Olanda, care au colaborat și 
pînă acum fructuos în cadrul 
O.N.U. și al altor organizații, 
vor întări și mai mult conlu
crarea lor pe tărîmul înfăptui
rii securității, păcii și colaboră
rii pe continent și în întreaga 
lume.

Animat de această convinge
re, doresc să toastez pentru 
dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre România și Olan
da. pentru fericirea și prospe
ritatea poporului olandez, in 
sănătatea Maiestății Voastre și 
a Alteței Sale Regale, — prințul 
Bernhard, în sănătatea dum
neavoastră a tuturor !

Cunoscută in special ca centru al metalurgiei neferoase. Sla
tina își va revendica in curînd și renumele de oraș care pose
dă o modernă uzină de utilaj alimentar. Este vorba de un obi
ectiv industrial de primă mărime, de producția căruia depinde 
intr-o bună măsură înfăptuirea înainte de termen a unor im
portante sarcini ale cincinalului. Pină la scadența de punere in 
funcțiune mai sint aproape 6 luni, timp suficient pentru ca. ac- 
ționind cu toate forțele, constructorii, montorii și instalatorii 
să recupereze toate restanțele, să pregătească finalizarea in a- 
varis a investiției.

ECHIPE DE LĂCĂTUȘI MON
TEAZĂ OPERATIV FIECARE 
MAȘINA SOSITA ÎN UZINA

Intrînd. în șantier, am găsit 
o activitate febrilă la toate 
punctele de lucru. Atit con
structorii, cit și beneficiarul 
acționează pe toate fronturile 
pentru încadrarea în graficele 
de execuție.

— De la început am lucrat 
mină în mînă cu _ constructorii 
— ne spline Valeriu Onescu. in
ginerul șef al Uzinei de utilaj 
alimentar. Altfel, n-ar fi fost 
posibile nici rezultatele obținu
te pînă acum de noi, nici rea
lizările lor. Colaborarea con- 
structor-beneficiar a devenit la 
noi o tradiție pentru că s-a do
vedit foarte avantajoasă ambe
lor părți. Echfpe de lăcătuși 
mecanici și electricieni din noua 
uzină, conduse de inginerii 
Ilie Tiță și David Gabriel au 
executat întreaga instalație de 
forță, au montat mașinile și u- 
tilajele din atelierele de auto- 
utilare și din cel de sculerie. 
Astfel, a devenit posibilă intra
rea în funcțiune a celor două 
ateliere cu 5 luni și jumătate 
mai devreme. Constructorii, 

fiind absolviți de o serie de 
lucrări pe care ne-am angajat 
să le executăm noi, și-au rea
lizat planul de anul trecut cu 
o depășire de 7 milioane lei.

Datorită acestei colaborări 
dintre constructori și benefici
ar uzina a intrat în funcțiune 
cu o primă capacitate de 3 000 
tone utilaj alimentar anual, nu 
la 31 decembrie, cum era pla
nificat. ci cu o lună mai devre
me. Trebuie sâ menționăm in
să că sporirea ritmului de lu
cru pe șantier, preluarea unor 
lucrări de către beneficiar nu 
a avut nici o repercusiune asu
pra calității montajului. O ara
tă, de altfel, și faptul că noua 
uzină și-a realizat planul pe 
primul trimestru al acestui an 
cu o depășire de 15 la sută la 
producția marfă și cu 4_ pro
cente la producția marfă vîn- 
dută și încasată.

în același mod conlucrează 
constructorii cu beneficiarul și 
acum cînd se pregătește finali
zarea celei de a doua etape a 
uzinei prevăzută pentru sfîrși- 
tul trimestrului III.

Toate forțele, toate rezervele intr-o direcție unică: 
îndeplinirea exemplară a planului

colo unde se poate mai devre
me. In același timp au fost în
tărite echipele de lăcătuși și 
electricieni pentru a putea 
monta operativ fiecare mașină 
imediat după aducerea ei în u- 
zină. Toată această acțiune es
te condusă de inginerul Ilie Ti
ță. L-am găsit lucrînd efectiv 
împreună cu tinerii lăcătuși Ion 
Enache, Ștefan Nica, Maria 
Catană, Nicolae Drăguț și 

Gheorghe Nica la montarea u- 
nu; strung SN-530 abia sosit de 
la furnizor.

— E una să ști fiecare șurub 
unde e și ce ro; are. să cunoști 
ia cele mai mici detalii uzina 
si eu totul altceva să fi reoar- 
tizat intr-un colțișor din una 
\eche. îmi place aici $; pentru 

că nu se face caz de titlu, fie
care caută sâ pună în valoare 
tot ce știe și mai ales sâ înve
țe cit mai mult. Zilele trecute 
am primit o mașină de debita* 
oxigaz. Ne-a venit bucăți, bu
cățele. Toți a trebuit să punem 
mina Ia montarea ei. Ingineri’’ 
Gabriel David. Lucian Savu și 
inginerul șef au lucrat la ea în 
rînd cu lăcătușii. Cind este ne
voie fiecare dăm o mină de 
ajutor.

— Am satisfacția că am con
tribuit si eu țu ceva la tot ce 
se învirte aici, adaugă lăcătu
șul Ion Enache. Nu-i vorba doar 
de producția suplimentară ce 
se va obține prin faptul că le 
montăm noi. dar ca viitori me
canici de întreținere inyâțăm 
de pe-acum toate secretele ma

șinilor pe care trebuie să- le în
grijim.

— Avem nevoie ca de aer de 
o mașină de rectificat universa
lă. ne mai spune îng. Ilie Tiță. 
Am montat-o și am pus-o in 
funcțiune intr-o singură zi 
Merge de mai bine de o săptă- 
mină.

— Dar cele de care nu aveți 
nevoie ca de aer în cit timp 
«e montează ?

— De toate avem nevoie. La 
noi nici o mașină nu stă .Ja 
cutie* mal mult de ateva zile. 
Le montăm operativ oe toate 
și le punem în funcțj’ine. Sâ 
vă dau doar un exemplu : foar
fecă aceasta de profile a fost 
montată provizoriu oe covor de 
cauciuc in ziua -in- care a sosit 

pentru a nu «ta nici un minut 
degeaba. Peste dteva luni cînd 
va fi amenajat atelierul de de
bitare vom muta-o acolo La lo
cul ei. La fel procedăm cu toa
te mașinile care ne vin. Și pi
nă în septembrie vom mai pri
mi cel puțin încă 40 de mașini- 
unelte. Vom avea grijă ca toa
te să producă încă din primele 
zile de la sosirea lor în uzină.

TOTUL DEPINDE DE CON
STRUCTOR

Spre sfirșitul acestei luni ur
mează sâ sosească și o serie de 
utilaje mari pentru alicare, 
grunduire și vopsire. împreună 
cu o linie tehnologică pentru 
acoperiri metalice care vor fi 
montate de întreprinderea d° 
montaj București. Dar tocmai 
la acest capitol constructorul 
este mult rămas în urmă. E- 
chipele de montori se văd puse 
în situația să lucreze sub ca
pacitatea lor. neavînd la dis
poziție frontul de montaj nece
sar.

— Noj am putea face mult 
mai mult decit acum, oamenii 
sînt dornici sâ muncească dacă 
este nevoie și noaptea — ne 
stimulează mult și faptul că 
lucrăm în acord global — dar 
nu avem ce. în fiecare zi am 
putea face mai mult decit ni 
se oferă, ne spune maistrul Ni
colae Carabașa. In aceste con
diții intrarea în funcțiune la 
termenul planificat rămine încă 
sub semnul întrebării.

O discuție lămuritoare cu in
ginerul șef Ion Dascălu. șeful 
șantierului și reprezentantul 
Trustului de construcții indus
triale Craiova, a devenit abso
lut necesară. L-am găsit în bi
roul inginerului șef Onescu 
Valeriu mai bine dispus decit 
ne așteptam. Vrem să aflăm și 
noi motivele acestei bucurii.

— Am venit să-1 anunț pe 

colegul meu' Onescu că am gă
sit. wi sfirșit, soluția;, de con
struire a fundației la-instalația 
ne ancăre.Lhu mai Le . nevoie să 
așteptăm- ca proiectantul să ne 
trimită rezolvarea erorii găsite 
de noi ÎiT proiect. -Din cauza 
acestei greșeli de proiectare am 
intîrziat eu lucrarea 3 luni. A- 
cum putem începe lucrul. Vin 
să-i dau o veste bună iar el mă 
intimpină cu alta : a sosit și 
documentația pentru instalația 
de acoperiri metalice pe care 
trebuia să o primim încă de a- 
nul trecut.

— Ce zici, în timpul’ pe care 
il mai avem, putem recupera 
toate restantele ?. vrea să afle 
inginerul șef Valeriu Onescu.

— Da, absolut toate. Incepind 
de mîine vom concentra la ali
care 20 de dulgheri și vom tur
na betonul fără întrerupere, zi 
si noapte. Trebuie să recuperăm 
tot timpul pierdut pină acum. 
La vopsitorie și grunduire nu 
o să avem probleme deosebite. 
Pină la sfirșitul acestei luni 
vom termina de turnat toate 
fundațiile și vor putea să în
ceapă montajul. Acum avem 
toată documentația, sintem si
guri că vom reuși să dăm în 
funcțiune la termenul prevăzut 
toate capacitățile de producție 
din etapa a doua, Colaborînd cu 
beneficiarul, ca și pînă acum, 
avem toate șansele ca o parte 
din ele să le dăm în funcțiune 
ceva mai repede.

IUSTIN MORARU
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să-i Îngrijim cu aceeași
PASIUNE SI RĂSPUNDERE!

n primăvara aceasta s-a plantat mult. Și se mai plantează. 1 Șantiere au fost deschise cu preponderență pe terenurile
în pantă sau puternic erodate. Posibil de redat avantajos, 
circuitului agricol doar prin dezvoltarea pomiculturii, dar 
și în perimetrele silvice. Mult se plantează și în vatra sate
lor. în județul Olt a fost generalizată o valoroasă inițiativă : 

„în fiecare ogradă cel puțin douăzeci de pomi fructiferi", iniția
tivă soldată cu plantarea, numai în această primăvară, a 60 000 
de cireși, vișini, meri, peri, pruni și nuci. De asemenea, amplifi- 
cîndu-se o tradiție, în masivele pomicole ale Năsăudului, Vran- 
cei, Bistriței, Argeșului, Sucevei, Dîmboviței și Gorjului au fost 
inițiate acțiuni de masă la sădirea pomilor. „Un om, un pom, o 
floare*' este inițiativa ce a polarizat atenția și munca a sute și sute 
de mii de oameni. Și aproape că nu a existat localitate unde orga
nizațiile U.T.C. să nu fi angajat mobilizarea tuturor categoriilor 
de tineri de la orașe și sate ! muncitori, țărani, elevi, studenți, co
operatori, mecanizatori etc., în acțiunea de plantare a po
milor și arbuștilor fructiferi, a căpșunilor și coacăzului verde pe 
cele mai bine de 5 800 hectare planificate pentru această primă
vară ; 45 Ia sută din sarcinile de plantări de pomi și arbuști fruc
tiferi a fost contribuția tinerilor. Circa un milion de pomi fructi
feri și mai bine de o sută cincizeci de hectare căpșuni și smeuriș 
au fost sădiți de către tineri în acțiunile de o amploare fără egal 
declanșate in primăvara aceasta. Și, de o intensitate asemănătoare 
au fost și acțiunile desfășurate acolo unde specialiștii au fixat ex
tinderea masivelor silvice. Pe zeci și zeci de hectare s-au plan
tat salcîmi. stejari, ulmi și alte esențe silvice de către uteciști. în 
Hunedoara și Suceava, în Gorj și Mehedinți, in Caraș Severin și 
Dîmbovița, in Vrancea și Sălaj, in Harghita. Brașov și Alba. în 
Tulcea și Dolj. în Cnvasna și Maramureș organizațiile U.T.C. «u 
deschis șantiere ale muncii patriotice cu un singur obiectiv: 
plantarea. Iar numărul participau ți lor se apropie de 600 000.

A planta, o știe toată lumea. înseamnă primul gest in materia
lizarea gindului de a înfrumuseța împrejurimile sădind un pom. 
Pentru a ajunge să culegi fructele pomului sădit sau să te odih
nești Ia umbra pâdnrii. fiecare puiet trebuie să-l inconiori cu 
grijă, să-l întreții 
ce apare atît de 
tot timpul anului, 
cole. Mai ales in 
care începe să-și 
asigure ! Se cer întreținute suprafețele din plantațiile tinere prin 
mobilizarea solului și distrugerea buruienilor, prin fertilizări. Tine
rii să participe la executarea acestor lucrări ! Uscăturile se cer 
eliminate, iar coroana dirijată. E vorba de un mare volum de 
muncă iar tinerii au datoria să participe la executarea muncilor 
respective ! Rădăcinile proaspăt acoperite trebuie ferite de us
cătură. E nevoie de udarea pomilor. Tinerii pot și trebuie să exe
cute această lucrare ! Prezența uteciștilor în masivele silvice, în 
plantațiile pomicole trebuie să se facă cunoscută prin îngrijirea 
cu atenție a pomilor existențî, prin evitarea oricăror degradări și 
executarea oricăreia dintre lucrările ce se impun. Sînt lăudabile 
inițiativele multor organizații U.T.C., îndeosebi din zona delu
roasă și premoQtană a țării care au luat în îngrijire plantațiile 
tinere și pepinierele în care execută lucrări complexe pentru în
treținerea lor și creșterea producției de fructe. Urmărind ciclul de 
vegetație, acestea și-au fixat săptămîni sau decade ale întreținerii 
plantațiiloi tinere. Această experiență bună se recomandă spre 
generalizare.

In perioada care urmează, consecință firească a măsurilor sta
bilite, se va continua acțiunea de plantare a pomilor fructiferi pe 
ultimele suprafețe stabilite pentru această primăvară ; comitetele 
județene U.T.C. vor stimula inițiativele apărute în sensul unor 
ample participări Ia lucrările de întreținere. Eforturile depuse in 
această primăvară, în perioadele teecv»* de pbatare. «e cer susți
nute prin altele în perioada de ve^eafie. iac. ia final, dovedite in 
rodul plantațiilor.

aplicînd un întreg complex de măsuri. Iată de 
necesară participarea tinerilor la acțiunile din 
recomandate de specialiști, în plantațiile pomi- 
primul an tutorele este indispensabil puietului 
extindă rădăcinile în noul mediu. Tinerii să-i

PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTICE
• HUNEDOARA

Tinerii au plantat peste 
13 000 pomi fructiferi

Aceste zile sînt folosite din 
plin de către tinerii din jude
țul Hunedoara pentru plantatul 
pomilor fructiferi. Răspunzînd 
chemării lansate de către co
mitetul comunal de partid, 
uteciștii de la C.A.P. Boșorod 
s-au angajat ca fiecare să 
planteze în gospodăria proprie 
cel puțin 5 pomi. Aceasta în
seamnă că numai ei vor îmbo
găți patrimoniul comunei cu 
peste 1 000 de pomi. După cum 
ne informează Ion Jorza, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C.. angajamentul e înde
plinit in proporție de 50 la sută. 
„Muncindu-se și In continuare 
cu entuziasmjJ de pînă acum, 
a declarat el, angajamentul va 
fi îndeplinit ‘ntegral in riteva 
zile-. La C.A.P. Geoagiu tinerii 
și-au propus să planteze 4 000 
pomi. Pentru a-și onora pro
misiunea în ultimele zile au Ie
șit Ia muncă în livezi peste 100 
de băieți și fete. Activitatea lor 
a fost spornică, Ia sfirșitul zilei 
raportîrid ca a’u sădit peste 300 
de pomi. Lor li se alătură zil
nic elevii liceului agricol din 
localitate care singuri pun ba
zele unei livezi model ce se va 
întinde pe 9 hectare. Impor
tante acțiuni de muncă patrio
tică mai au loc în aceste zile 
Ia C.A.P. Unirea, Dobra, Ilia, 
Rapold, și în altele unde e- 
xistă posibilități de dezvoltare 
a pomiculturii. în total, pînă la 
această dată, tinerii din jude
țul Hunedoara au plantat peste 
13 000 pomi fructiferi.

AL. BALGRADEAN

• ARAD
Fruntașii nu se dezmint

In anul 1972 organizația ju
dețeană U.T.C. Arad a ocupat 
locul II pe țară în acțiunile de 
muncă voluntar patriotică. Bi
lanțul primului trimestru din 
acest an reflectă hotărîrea 
uteciștilor de a se întrece pe 
ei înșiși. Aflațl în primele 
rînduri la mai toate acțiunile 
inițiate în acest an pe raza 
județului, valoarea economiilor 
ia lucrările nefinanțate înregis
trată pînă in prezent se ridică 
la aproape 10 milioane iar la 
cele finanțate la peste o jumă
tate de milion. Conținutul aces
tor realizări se exprimă in cele 
30 hectare de împăduriri. 2 070 
tone metal vechi colectat, in

Recent, in cadrul 
Institutului de cer
cetări și proiecte 
pentru industria 
lemnului din Bucu
rești a luat ființă 
Laboratorul de pre
lucrare și introduce
rea maselor plastice 
în industria lemnu
lui. Aici lucrează un 
grup de tineri cer
cetători, despre a 
căror activitate am 
aflat unele amănunte 
în convorbirea avu
tă cu șefa acestui 
laborator, ing. Anas
tasia Stancu. Iată pe 
scurt cîteva dintre 
cele mai noi înfăp
tuiri ale 
specialiști 
ICPIL.
• S-au pus bazele 

tehnologice pentru 
producerea elemen
telor ornamentale 
din material plastic 
pentru mobilă. Aces
te '*ercetări au și 
fost valorificate în 
producție. Ele se 
aplică deja în mod 
curent la fabricile 
de mobilă din ca
drul combinatelor 
pentru industriali
zarea lemnului din 
Arad. Drobeta-Tur- 
nu Severin și Cluj. 
Prin realizarea or
namentelor din masă 
plastică se obțin 
economii însemnate 
de material lemnos 
si de manoperă.

• Pe baza cerc* 
țărilor și încercări-

tinerilor 
de ia

Elevii școlii profesionale de mecanici agricoli din Roșiori, jud. 
Teleorman, la săpatul gropilor și plantatul puieților pe malul 

Bratcovului.

cei aproape 20 000 pomi fruc
tiferi și ornamentali plantați, 
ca și în cele aproape 150 hec
tare teren redat agriculturii în 
urma desecărilor. Printre orga
nizațiile U.T.C. evidențiate în 
afara celei municipale în frun
tea listei se mai află cele din 
Nădlac, Gurahonț, Sîntana, 
Pecica și Lipova.

I. DANCEA

• BRAȘOV
3 000 de tineri într-o 
amplă acțiune

Pe agenda de lucru a Comi
tetului județean Brașov al 
U.T.C. sînt înscrise acțiuni 
de muncă voluntar patriotice 
deosebit de complexe. Peste 
3 000 de tineri din întreprinde
rile și instituțiile județului por
nesc incă din zori spre obiec
tivele stabilite. în orașul Să-

Fiecare clipă bună de lucru
trebuie folosită la

Mecanizatorii 
Bîlteni, județul 
șapte coopera’J 
producție. Aia 
activitatea o de 
40 dintre ei 
sind cu prîc 
buni de lu 
proape de 
de setsâna

ce-tru 
ce sămînță 
mai acum 
seminței de 

cartofi ? Inexplicabilă o aseme
nea atitudine față de soarta re
coltei la una din importantele 
culturi legumicole.

In ceea ce privește semănatul 
porumbului, ne spunea tova
rășul Gheorghe Sprîncenatu, 
directorul stațiunii pentru me-

-SP.C.-2.
5 pregătit te 
it« 32 de discuri
le. întreaga forță 

că a stațiunii este în 
Lucrează. Fiecare coope- 

ă agricolă are asigurată 
sămînță de porumb pentru su
prafețele planificate. Cu scopul 
de a urgenta executarea acestei 
lucrări s-au format echipe din 
cite doi-trei cooperatori care zil
nic transportă cu atelajele ne
cesarul de sămînță de porumb 
în cîmp. De altfel, pe terenuri
le în pantă semănatul porumbu
lui s-a încheiat. Aici s-a lucrat 
în mare parte cu tractoarele de 
pantă S.M.-445 și cu atelajele 
cooperativelor agricole respecti
ve. Toată atenția este îndrepta
tă acum spre însămînțarea po
rumbului pe suprafețele de șes 
și luncă. Terenul nu este pre-

ae Ma
Apă. 1 

he Mi 
i. de la secții 

dan. Constantin Șișu, și Con
stantin Cucureanu, de la secția 
Peșteana și mulți alții și-au 
prepus să Încheie însămînțatul 
porumbului în maximum o săp- 
tăminâ. Tot acești tineri meca
nizatori au fost cei care cu cît- 
va timp în urmă au reușit să 
fertilizeze întreaga suprafață de 
griu și secară, adică 1 730 hec
tare, plus 108 hectare cu orz. în 
acest sens o mențiune se impu
ne : fertilizările au fost execu
tate aproape în întregime cu 
cele cinci tractoare U-27 repa
rate în toamnă de către tinerii 
stațiunii noastre. Aceste trac
toare sînt acum în cîmp la pre
gătit terenul pentru porumb. 
Una din cooperativele agricole 
deservite de S.M.A. Bîlteni este 
cea de la Moii. Ne-am oprit 
aici pentru că anul trecut aceas-

operativă agricolă a primit 
iul Muncii clasa I pen

tru producția de porumb. Au ob
ținut 5 529 kilograme boabe la 
: ectar. Anul acesta au planifi- 

4 500 kilograme porumb 
e, cifră care, după discuții- 
artațe cu membrii coopera- 
poate fi depășită. Aici lu

crează o grupă de 8 tractoare 
care, pe lîngă faptul că au în
cheiat lucrările agricole plani
ficate pentru epoca întîi, au 
reușit să pregătească întreaga 
suprafață ce va fi însămînțată 
cu porumb, adică 170 hectare, 
în două zile s-a reușit însămîn- 
țarea a peste 70 hectare, iar în 
următoarele trei zile se va în
cheia și această lucrare. După 
cum ne asigură președintele 
cooperativei producțiile sporite 
an de an de țăranii coopera
tori se datorează în primul rînd 
sistemului de retribuție în a- 
cord global care a interesat atît 
cooperatorii cit și mecanizato

rii. iar în al doilea rînd, de 
soiurile de sămînță primite, an 
de an tot mai productive.

OVIDIU MARIAN

Foto: O. PLEC AN

au fost săpate gropi pen- 
plantarea pomilor, la Rîș- 
muncitorii au Ieșit la de-

lor efectuate in ulti
mele luni s-au rea
lizat elemente de ta
pițerie din spump 
poliuretanice elas
tice, prin turnare în 
forme, la rece. Aces-

ale utilizării acestor 
elemente menționăm: 
obținerea unor
curburi 
care conferă 
un confort 
posibilitatea

uniforme, 
mobilei 
sporit: 
proiec-

l/a fi mobila

confecționată

numai din

mase plastice?
Deocamdată nu, dar acest ma
terial înlocuiește tot mai mult 

lemnul

te „noutăți** au tre
cut cu succes exa
menul producției la 
C.I.L. Arad, fiind 

special la 
mobilei 

cele mai 
avantaje

C.I.L. 
folosite în 
fabricarea 
ctll. Dintre 
importante

tării unor forme cît 
mai variate de tapi
țerie ; reducerea o- 
perațiilor de croire și 
încheiere ; elimina
rea pierderilor de 
material la croire, 
reducerea manope
rei. Pentru combina-

tul arădean aceasta 
înseamnă o econo
mie în valoare de 
750 000 lei anual.

• Tot în cadrul 
laboratorului s-a 
realizat metalizarea 
accesoriilor de masă 
plastică pentru mo
bilă. Rezultatele 
acestor cercetări au 
fost de asemenea 
introdus» în produc
ție la C.I.L. Con
stanța. Prin utiliza
rea minerelor de 
mase plastice în lo
cul celor de metal 
se realizează o re
ducere a prețului de 
cost de peste 30 la 
sută. Totodată se 
poate diversifica ga
ma accesoriilor pen
tru producția de mo
bilă și se poate ob
ține o creștere va
lorică de peste 1 la 
sută.

• Pe linia redu
ceri consumului de 
material lemnos și a 
obținerii de noi 
produse se studiază 
posibilitatea con
struirii elementelor 
de rezistență pentru 
mobilă din materia
le plastice. în acest 
scop vor fi folosite 
materii prime pro
duse în țară, cum ar 
fi polistirenul-șoc, 
policlorura de vinii, 
polietilena etc.

M. KARACAȘIAN

Studentul Marian Băluță

descoperă varianta optimă
cele 
tru 
nov ________ ___
secări și curățat pășuni, tot ei 
au plantat 800 de puieți. 
La Codlea 300 de tineri au 
fost prezenți în ocolul silvic 
la curățatul parchetului plan- 
tînd, în același timp, 2 000 de 
puieți (brad, plop, mesteacăn), 
iar 200 de uteciști din același 
oraș ajută la întreținerea pa- 
jiștelor naturale. In zona Rupea 
300 de tineri au lucrat la ca
nalizarea văii Fișerului și au 
curățat pășunile. Peste 1 000 de 
uteciști din orașul Făgăraș au 
participat la săpat gropi și 
plantat plopi, au curățat parcu
rile șj spațiile verzi din zonele 
de agrement.

„Fiecare tînăr să planteze 2 
porni" a fost deviza celor 200 
de muncitori ai Combinatului 
chimic din orașul Victoria; Și 
uteciștij din Zărnești au obținut 
în aceste zile realizări de sea
mă : 300 de tinerj au participat 
la acțiunile de plantare de 
pomi, curățat și amenajat spa
tiile verzi ale orașului. în mu
nicipiul Brașov 400 de munci
tori căminiști au înfrumusețat 
împrejurimile modemelor lor 
locuințe, plantînd pomi și flori.

ADINA VELEA

aplicată cu rezultateO solufie de optimizare a activității economice 
excelente la grupurile petrochimice din Brazi și Borzești

Cît de utilă este introdu
cerea calculatoarelor elec
tronice în conducerea pro
ceselor de producție a de
venit, in ultimii ani, pentru 
noi toți, un adevăr axioma
tic. Organizarea superioară, 
optimă a proceselor econo
mice cu ajutorul teoriei, pro
gramării reprezintă obiectul 
unei lucrări științifice re
marcabile realizată de stu
dentul MARIAN BALUTA 
din anul IV al facultății de 
cibernetică economică a A- 
cademiei de studii econo
mice din București.

In spatele formulării te
mei , „Programarea lineară 

. după mai multe funcții 
scop“i foarte greu de înțe
les pentru nespecialiști, stă 
de fapt intenția de a orga
niza un proces de producție 
astfel încît acesta sa răspun
dă cît mai bine cît mai mul
tor obiective economice 
majore : preț de cost minim, 
beneficii maxime, consum 
de materii prime cît mai 
scăzut, rebuturi minime etc. 
Transpunerea în fapte a u- 
nei asemenea intenții 
fără îndoială dificilă.
primul rînd este necesară 
elaborarea unui model ma-• VlLCEA

tematic teoretic pentru o 
întreprindere teoretică, că
reia i se dă, cu ajutoru] cal
culului, o organizare a pro
cesului de producție în con
formitate cu obiectivele do
rite. Acest model poate fi 
apoi particularizat pentru 
diferite întreprinderi, de da
ta aceasta cît se poate de 
reale.

Cît de interesante sînt a- 
ceste „răspunsuri" pentru 
diferite unități economice 
este, desigur, ușor de înțe
les. Acest interes s-a ma
terializat de altfel incă din 
anul trecut în cadrul unor 
contracte pe care laborato
rul de cibernetică economi
că al facultății — unde stu
dentul Marian Băluță < 
angajat, ca și alți colegi 
facultate cu jumătate 
normă — le-a încheiat 
diferite întreprinderi. Să a- 
mintim numai despre ulti
mele : optimizarea planului 
de producție ale grupurilor 
industriale petrochimice 
Ploiești și Borzești.

O singură aplicație este, 
credem, de natură să ofere 
o imagine clară a iniportan-

este 
i de 

de
cu

ței acestej lucrări. Este vor
ba despre obținerea diferite
lor sortimente de benzine, 
pentru consumul intern 
export, astfel încît ele 
aibă. în același timp, cali
tăți optime, prețuri de cost 
cit mai scăzute, iar prepara
rea lor să se facă cu un 
consum de țiței cit mai res- 
trins. Calcului indică bene
ficiarului asupra căror pro
duse să-și concentreze aten
ția pentru a obține beneficii 
cit mai mari și cum să-și 
organizeze producția pentru 
ca să obțină aceste produse 
în condițiile cele mai avan
tajoase. Aplicarea acestor 
indicații _ _____
combinat, economii de 
de milioane de lei

încă un fapt 
se pare demn de 
partea teoretică a __
fost elaborată, sub conduce
rea conf. dr. GHEORGHE 
BOLDUR, in cursul anului 
trecut, si a obținut Premiul 
I în cadrul ediției 1972 a se
siunii de comunicări științi
fice a cercurilor științifice 
studențești din Academia de 
studii economice.

Și 
să

Aplicarea 
va aduce, fiecărui 

zeci 
anual, 
care ni 
relevat : 

lucrării a

petre junie

La îngrijirea pomilor pe 
o suprafață de 415 hec
tare

Din agenda de lucru a Comi
tetului județean Vîlcea al U.T.C. 
notăm faptul că 1 183 de tineri 
lucrează la îngrijirea pomilor 
de pe o suprafață de 415 hec
tare. Evidențiate în mod spe
cial : comunele Berislăvești, 
Fîrtățești, Măciuca, Bujore’ni, 
Stănești, Gușoieni etc. Au fost 
plantați aici peste 17 000 de pomi 
fructiferi (7 000 bucăți la Fîr
tățești, 1 500 la Bujoreni, 1 700 
la Ștefănești, 7 000 la Măciuca, 
12 000 la Ionești etc.). Au fost, 
de asemenea, plantați stoloni de 
căpșuni la Zătreni, Bunești, 
Stoenești, Pietrari. Alte amă
nunte : împăduriri în fond 
forestier de stat și fond comu
nal ! 175 400 salcîmi; au partici
pat la această acțiune 3 251 ti
neri la Mădulari, Perișani, Ho
rezu, Rm. Vîlcea, Peșceana, Va
lea Mare. 1 284 de tineri din co
munele județului și din orașul 
Horezu au lucrat la curățirea 
pășunilor : Gușoieni-45 de hec
tare Livezi-100 hectare, Fău
rești—15 hectare etc.

A. VLADOIU

CE CÎȘTIGĂ ÎNTREPRINDEREA
(Urmare din pag. I)

Una din principalele neajun
suri a vechii organizări apoi 
l-a constituit și faptul că deși 
aparatul tehnico-economic de 
specialitate și administrativ 
era complet, totuși asistența 
tehnică pe schimburi nu răs
pundea necesităților, numeroase 
cadre tehnico-inginerești acti
vau în compartimente care nu 
permiteau folosirea lor cu ma
ximă eficiență. Tocmai de a- 
ceea prevederile Plenarei C.C. 
al P.C.R. și Decretul Consiliu
lui de Stat au fost primite cu 
deosebită satisfacție de toți cei 
peste 4 000 de salariați ai între
prinderii, satisfacție pregnant 
subliniată și în dezbaterea ple
narei comitetului de partid. 
Este șj firesc ca aceste măsuri 
să fie primite cu totală aproba
re pentru că ele vizează îmbu
nătățirea radicală a întregii ac
tivități a întreprinderii, spori
rea contribuției sale la venitul

(Urmare din pag. I) 

demonstrarea verbală a logicii 
lui nu le reușește și 
relevă, poate la scară mică, o 
pregătire generală sincopată de 
intervalul ce s-a scurs între 
cele două perioade de învățătu
ră i liceul și studenția de acum.

Dar dacă constatările de mai 
sus, în parte observații proprii 
studenților, în parte cadre
lor didactice, atestă o situație 
a startului în studenție, este 
necesar a fi înțelese nu ca as
pecte criticabile ci ca dificul
tăți ce se vor elimina treptat. 
Că acest lucru se va realiza 
negreșit este convingerea una
nimă a celor ce acum le diri
jează studiile, convingere iz- 
vorîtâ din trăsăturile umane și 
de caracter pe care disciplina 
muncii in producție le-a 
mat actualilor studenți ;
înseși rezultatele de pînă acum, 
inclusiv la examene unde pro
centul notelor bune și foarte 
bune este apreciabil — peste 48 
la sută. „Muncesc cu foarte 
multă seriozitate și rîvnâ : au 
un entuziasm transmisibil și o 
rezistentă la efort care m-a 
impresionat (conf. univ. ing 
Ion Miu — catedra de matema
tică) : „Toți au multă bunăvo
ință și folosesc conștiincios 
prelegerile, seminariile, 
de consultații" (conf.

aceasta

for- 
din

orele 
univ.

ing. Dionisie Crălfăleanu — 
Mecanică și rezistența materi
alelor). „Unii dintre ei sînt bi
ne pregătiți, la nivelul studen
ților buni de la cursurile de 
zi. în special absolvenții mai 
recenți ai liceelor, cu precăde
re ai celor de specialitate ; ei 
ne sînt bune ajutoare — ca fer
menți și exemple, ca barem op
tim de exigență în grupele lor 
(asist. Maria Craiu — Mate
matică) i Este foarte plăcut să 
lucrezi cu acești oameni care 
vin să învețe după ce au mun
cit 8 ore în producție, unii fă- 
cînd zilnic și naveta dintr-o 
altă localitate. Integrarea a- 
ceasta a învăță mîntulul superi
or în producție este foarte bu
nă, foarte utilă și umană, pen
tru că cei care au dîrzenia e- 
fortului au putința să progre
seze intr-un ritm neobișnuit 
pentru învățămîntul superior 
de pînă acum" (prof, dr doc. 
Marcel Roșculeț — Matemati
că).

Acesta fiind nivelul pregăti
rii, s-a avut în vedere, cu toa
te dificultățile firești de profi
lare a unei programe pentru 
studenții subinginerî seraliști, 
perfectibilă desigur, ca ei să 
poată reintra, cît mal rapid. în 
ritmul de învățătură, în meto
dologia asimilării organizate de 
care se desobișniiiseră. Ce s-a 
întreprins de fapt? S-a Incer

cat o rapidă aducere „la zi-‘ a 
cunoștințelor de bază cu care 
să se poată începe studiul ca
pitolelor generale de Matema
tică, Fizică, ^Electrotehnică.^ Me
canică și 
etc., ; s-a 
blematică

Rezistență, Mașini 
pornit de la o pro- 
mai simplă „pentru

aspecte care interesează pe 
studenții secțiilor serale de sub- 
ingineri, dar. credem, că, deo
potrivă —catedrele, institutul, 
uzinele din care provin. Astfel, 
apare pregnantă nevoia urgen
tării pregătirii și multiplicării 
de cursuri și alte materiale de

ȘCOALA
SUPERIOARĂ

ÎN UZINA
a cultiva în primul rînd masa 
grupei. iar nu vîrfurile ei" 
(asistent ing. Elena Mihăilescu 
— Mecanică) ; a fost stabilit un 
minim de probleme pentru re
zolvare săptămînal acasă ; 
s-au organizat consultații ; s-au 
încercat soluții pentru penuria 
de cursuri și culegeri de pro
bleme.

Fără îndoială, această primă 
parte a anului de învățămînt 
a atras atenția și asupra altor

studiu necesare disciplinelor 
curs de predare dar și 
prevăzute în programa 
următor. Firește, tipărirea sau 
multiplicarea lor trebuie să ai
bă în vedere un tiraj satisfăcă
tor pentru dotarea bibliotecilor 
de institut, pentru difuzarea în 
librării. De asemenea, insistăm 
în favoarea creării treptate a 
unor biblioteci de nivel univer
sitar în uzine, în unele orașe 
— Făgăraș, Rm Vîlcea, Slati-

_ în 
celor 

anului

na, Buzău ș.a.m.d. uzina fiind 
singurul sediu universitar, Es
te de înțeles că studenții vor 
dori mai ales să-și cumpere 
cursurile, studiul individual fi
ind funcție directă de foarte 
puținul timp liber de care dis
pun.

Deși există un cadru presta
bilit pentru acest „timp liber**, 
considerăm că nu sînt epuizate 
resursele pentru valorificarea 

• lui maximă. Astfel, este sta
tuat dreptul studenților sera
liști Ia un concediu de studii de 
30 zile anual. Dacă pentru a- 
ceastă primă sesiune de exa
mene unele dificultăți în acor
darea unei părți din concediu 
ar putea fi în parte explicate, 
pentru viitor întreprinderile pot 
planifica din timp forța de 
muncă în perioadele sesiunilor 
de examene pentru a lua mă
surile corespunzătoare în func
ție de numărul studenților și 
al zilelor cît vor lipsi din pro
ducție. Aceasta, cu atît mai 
mult cu cît ei înțeleg să bene
ficieze de acest drept, conce
diul fiind neplătit, numai în- 
t,r-o măsură absolut necesară.

Un al doilea aspect sub care 
poate fi ameliorată problema 
„timpului** ar fi realizarea pe 
cît posibil — potrivit dreptului 
acordat — pentru un procent 
cît mai mare de studenți, a u- 
nor transferuri temporare in

întreprinderi din cadrul acelu
iași grup și de același profil cu 
întreprinderea cu care au în
cheiat contractul ; sau, extin
derea învățămîntului superior 
și în alte orașe și uzine potrivit 
cu necesitățile și cerințele e- 
xistente. Oricum, practicarea 
navetei este păgubitoare și pen
tru studiu 
producție.

Desigur, 
apropiată ______
de rezolvat; o nouă serie 
va prezenta la examenele 
admitere și experiența de 
cum pledează pentru organiza
rea din timp a unor cursuri 
pregătitoare fie în facultăți, fie 
sub asistența inginerilor din 
uzine ori a unor studenți de la 
cursurile de zi, din anii mari ; 
de asemenea, extinderea spații
lor de studiu și îmbunătățirea 
celor existente. Gîndim că fi
ind probleme ce interesează 
institutul si uzina. înseși orga
nizațiile obștești — mai ales 
cea de tineret — pot afla în 
acest domeniu o problematică 
de eficace intervenție.

Esențială este concluzia — 
după prima sesiune de exa
mene — că noua formă de în
văță mint superior în uzine, 
este pe drumul cel bun. anun- 
țîndu-se de pe acum ca o in
vestiție '*ertă în viitor.

și, credem, și pentru

pentru perspectiva 
apar noi probleme 

se 
de 
a-

național, la creșterea nivelului 
de viață a întregului popor. 
Dezbaterea s-a desfășurat sub 
semnul hotăririi ferme a colec
tivului de a munci cu abnega
ție și exigență pentru îndepli
nirea angajamentului său i în
deplinirea cincinalului în patru 
ani și jumătate.

Prin comasarea unor servicii 
și birouri — din 21 au rămas 
12 — prin suprimarea unor ve
rigi de conducere — de la 18 
funcții la 14 — se asigură o e- 
videntă apropiere a conducerii 
de producție, o creștere a com
petenței noilor organe de con
ducere prin legarea lor nemij
locită de sectorul productiv. A 
fost posibil astfel ca 80 de ca
dre să treacă de pe posturi 
funcționărești în compartimen
tele direct productive. Dintre 
acestea 28 au devenit maiștri 
și ajutori de maiștri, 47 
muncitori calificați pe a- 
gregate de mare producti
vitate. iar 5 repartizați pen
tru recalificare la locul de 
muncă. Și pentru că 60 dintre 
aceștia sint uleciști, am între
bat-o pe tovarășa Irina Niculae, 
secretara comitetului U.T.C., 
cum acționează organizația loc 
pentru integrarea rapidă a a- 
cestor tineri în producție.

— Am stat imediat de vorbă 
cu fiecare dintre cei redistribu- 
iți,. le-am explicat încă o dată 
semnificația măsurilor luate de 
conducerea partidului și cu 
bucurie am constatat maturita
tea de înțelegere a tuturor ti
nerilor. Ne-am străduit, cu 
sprijinul conducerii întreprin
derii, ne spune tovarășa 
Niculae, ca trecind la noile 
sarcini ei să nu fie afectați bă
nește, dimpotrivă, să aibă toate 
posibilitățile ca prin munca în 
acord să cîștige mai mult. Pe 
cei 5 tineri care nu erau califi
cați i-am repartizat îndată pe 
locurile de muncă a celor mai 
buni meseriași pentru ca în- 
tr-un timp scurt ei să-și poată 
însuși 6 meserie. Ne-am propus 
ca în permanență de aici înain
te să urmărim ca toți acești 
tineri să se bucure de condiții 
optime pentru afirmare, pentru 
cîștiguri corespunzătoare.

Tn luările de cuvînt în cadrul 
plenarei lărgite a comitetului 
de partid s-au făcut interesante 
propuneri pentru îmbunătățirea 
pe mai departe a activității în
treprinderii i

Inginer Nicolae Breazu t pre
țuind de la centrala industrială 
activitatea de investiții și avînd 
în vedere volumul mare de lu-

crări dorim ca centrala să ne 
acorde întregul său sprijin în 
terminarea investițiilor începu
te. Aceeași solicitudine o aștep
tăm si in privința ajutorului pe 
care-1 va reclama activitatea de 
cercetare, de asemenea preluată 
de întreprindere, prin celeb d$u& 
ateliere de proiectare proto
tipuri și proiectare tehnologică 
nou înființate.

Maistrul Petre Gojgan : Se 
impune simplificarea formalis- 

reducerea lucrărilor de 
ce * revin maiștrilor în

ticii șj 
birou _ ___ ___
așa fel încît noi să ne ocupăm 
pe cît posibil numai de pro
blemele de producție. Serviciul 
control tehnic de caiitate să nu 
fie subordonat șefilor de secții 
așa cum se prevede, ci direct 
conducerii întreprinderii pentru 
a se înlătura orice posibilitate 
a concesiilor la calitatea produ
selor.

Tehnician Maria Ruse i Se 
impune grăbirea mecanizării 
lucrărilor de contabilitate pen
tru care avem de fapt o stație 
de calcul. Solicităm sorijinul 
necesar din partea conducerii, a 
tuturor serviciilor și secțiilor 
pentru organizarea unor zile si 
săptămîni <je producție record 
prevăzute în intențiile sindica
tului și organizațiile U.T.C

Maistrul Ion Sucală : Elabo
rarea documentației să fie co
rectă și științifică pentru ca 
noi, maiștrii, să nu ne ocupăm 
de corecturi la această docu
mentație, cum se intîmplă dese, 
ori ci de buna funcționare a 
utilajelor. Lucrătorii fiecărui 
serviciu să treacă măcar o datl 
pe saptămînă la șefii de secții 
Șl .at.el,ere Pentru a afla de la 
noi de ce avem nevoie si pen
tru a ști în felul acesta să-și 
planifice activități realiste Tn- 
trucît avem foarte mulți tineri 
in întreprindere, care nu au 
unde locui, pentru că nu avem 
nici un cămin destinat nefami- 
Jiștiior, consider că trebuie să 
luam toate măsurile pentru con
struirea capacităților de cazare 
“«■altfel, demult planificate.

Pe baza propunerilor formu
late a fost adoptat un amplu 
plan de măsuri care va crea ca
drul optim pentru aplicarea In 
viată a prevederilor Plenarei 
C.C. al P.C.R din 28.11—2 Tir 
ac. și a Decretului Consiliului 
de Stat, pentru realizarea in 
bune condiții a sarcinilor eco
nomice. a angajamentului asu
mat de colectivul întreprinderii 
..Tricodava" de a îndeplini pre
vederile actualului cincinal in 
patru ani și jumătate

în întreprindere,

le pro-
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Marți dimineața, tovarășul 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, pre
ședintele părții țării noastre în 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare româno-elenă. a 

la Atena pentru a 
sesiu- 

în ca- 
fi exa- 
pentru 
econo-

plecat la Atena 
participa la lucrările 
nii acestui organism, 
drul actualei sesiuni vor 
minate noi posibilități 
dezvoltarea schimburilor ___
mice, cooperarea industrială și 
tehnico-științifică, precum și 
alte probleme de interes re
ciproc.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Nicolae M. Ni
cola e, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale. Se afla 
de față Athanase Camilos. în
sărcinat cu afaceri a.i. al 
ciei la București.

Marți a părăsit Capitala dele
gația Ministerului Sănătății 
publice a Regatului Maroc, con
dusă de ministrul Abderrahman 
Touhami, care a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, membrii delegației au 
fost salutați de acad. Theodor 
Burghele, ministrul sănătății, de 
funcționari superiori din 
ter.

minis-

Gre-

Exprimîndu-și satisfacția 
tru prilejul de a vizita 
noastră, Florentino Sullo. mi
nistrul dezvoltării regionale al 
Italiei, care a sosit marți la 
București în fruntea unei dele
gații, la invitația președintelui 
Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, 
a relevat, într-o declarație 
acordată redactorului Agerpres, 
interesul deosebit pe care îl 
manifestă pentru cunoașterea 
realizărilor poporului român. 
Ca ministru al dezvoltării re
gionale mă interesează în mod 
deosebit modul de organizare 
locală în țara dumneavoastră.

Oaspeții au fost întîmpinați la 
sosire de Petre Blajovici, pre
ședintele C.S.E A L. și 
Restivo, ambasadorul

pen- 
țara

La Pitești s-a deschis, 
prima expoziție națională 
crotire a monumentelor __
rii. organizată de Secția de ști
ințe biologice, Comisia monu
mentelor naturii din cadrul A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România. Consiliul județean de 
ocrotire a naturii și Muzeul ju
dețean Argeș.

Expoziția cuprinde fotogra
fii și planșe reprezentînd peș
teri, plante, animale și rezerva
ții naturale din județul Argeș 
și din alte zone ale țării, afișe 
pe tema protecției mediului în
conjurător și combaterii efecte
lor poluării, editate în nume
roase țări.

La vernisai au luat parte 
Gheorghe Năstase, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, cadre 
didactice universitare, cercetă
tori, oameni de știință și artă, 
numeroși vizitatori.

marți, 
de o- 
natu-

Antonino
Italiei la

Circul cehoslovac „Orion” din 
Praga și-a început turneul în 
România. Spectacolul inaugural 
a avut loc la Cluj, bucurîndu-se 
de un frumos succes. în acest 
lung turneu, care va dura șapte 
luni, cei peste 100 de slujitori ai 
arenei curajului, din R.S. Cehos
lovacă, vor susține spectacole în 
70 de localități din țara noastră.

(Agerpres)

Comisia de demografie 
a municipiului București

Sala mică a Palatului R.S.R. 
a găzduit ieri după-amiază cea 
de-a XVII-a sesi»ne extraordi
nară a Consiliului popular al 
municipiului București. După 
cum arăta în cuvîntul său tova
rășul Gheorghe Cioară, preșe
dintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al munici
piului București, primarul ge
neral al Capitalei, punctul prin
cipal înscris pe ordinea de zi 
l-a constituit discutarea și a- 
probarea proiectului de hotărî- 
re cu privire la constituirea 
Comisiei de demografie a mu
nicipiului București. Comisia 
are ca principale atribuții în
tocmirea de studii privind evo
luția fenomenelor și proceselor 
demografice în ansamblul dez
voltării economice și sociale a 
Capitalei, precum și elaborarea 
unor propuneri în vederea pro-

movării unei politici demogra
fice corespunzătoare imperati
velor edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Problemele ce vor trebui să 
stea, in primul rînd, în atenția 
noului for vor urmări îmbună
tățirea activității în domeniul 
construcțiilor de locuințe, a a- 
provizionărij populației. De ase
menea, va ii îmbunătățit gradul 
de asistență medicală, ocroti
rea mamei si copilului. în ve
derea creșterii natalității și 
reducerii mortalității generale ; 
va trebui să fie elaborat un 
amplu program de activitate e- 
ducativă In vederea formării 
unei opinii de masă în direcția 
dezvoltării și cimentării fami
liei. a promovării moralei so
cialiste. Președinte al comisiei 
de demografie a fost ales tova
rășul Dumitru Joița.

I
Intllnîre Intre brigadieri

Ultimele zile ale săptă- 
minii trecute au fost mar
cate de începutul vacanței 
și, totodată, pentru elevii și 
tinerii tîrgmureșeni, de „sâp- 
tămîna primăverii". Con
cepută a se desfășura sub 
semnul un*ir importante ac
tivități de interes 
ea a debutat la Tg. 
cu o emoționantă 
dedicată împlinirii a 25 de 
am de la deschiderea unuia 
dintre primele mari șantiere 
ale reconstrucției. Șantierul 
tineretului de la Salva Vișeu. 
La acțiunea organizată de 
către Comitetul municipal 
Tg. Mureș al U.T.C., care a 
mobilizat peste 400 de ute- 
ciști din 
instituțiile 
participat 
terani ai 
foști brigadieri pe amintitul 
șantier. Brigadierii de atunci 
și brigadierii de azi ai altor 
șantiere și-au raportat reci
proc obiectivele realizate 
prin muncă patriotică și au 
manifestat dorir ă și hotă
rîrea fermă de a cinsti ti
nerețea prin dăruirea for
țelor și elanului care o 
caracterizează țării, dezvol
tării ei.

obștesc. 
Mureș 

acțiune

întreprinderile și 
mureșene, au 

peste 100 de ve- 
muncii patriotice.

M. BORDA

lnovatorii hunedoreni s-au în- 
tîlnit recent în cadrul unei con
sfătuiri de lucru : a fost mani
festată hotărîrea ca inteligența 
tehnică, capacitatea creatoare a 
muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor, cercetătorilor, a celor
lalte cadre ale județului să fie 
folosită judicios în scopul de a 
contribui mai substanțial la 
creșterea productivității mun
cii, la sporirea eficienței eco
nomice a întreprinderilor în ge
neral.

Există toate premisele pentru 
ca aceste țeluri să fie atinse. 
Motivul ? Numai în cursul anu
lui trecut, membrii celor 35 de 
cercuri de creatori tehnici din 
întreprinderile județului au rea
lizat raționalizări și inovații, a 
căror eficiență se ridică la pes
te 31 de milioane lei !

TEUX
Recent, pe lingă Institutul 

Agronomic din Cluj, a luat 
ființă un Consiliu științific 
zonal de agricultură din care 
fac parte specialiști din un
sprezece județe din Transil
vania. Au fost deja create 
o serie de stații agrozooteh
nice pilot, peste 50 de punc
te de verificări pedoclimati
ce șj genetice, precum și cir
ca 80 de puncte agricole de
monstrative. Cercetările ca-

SPORT • SPORT • SPORT
• Astăzi, tn cadrul etapei 

a XX-a a Campionatului di
viziei A la fotbal, pe sta
dionul „23 August” din Ca
pitală se dispută, în cuplaj, 
cu începere de la 
meciurile Sportul 
țese—C.S.M. Reșița 
—F.C. Constanța.

Tn țară au loc următoarele 
partide: Steagul Roșu Bra
șov—Petrolul Ploiești: C.F.R. 
Cluj—Rapid București; Jiul 
Petroșani—U.T. Arad : F.C. 

l<A^geș—Dinamo București:
Sport Club Bacău—Universi
tatea Cluj. Meciul dintre 
Universitatea Craiova și 
A.S.A. Tg. Mureș a fost 
aminat pentru data de 26 
aprilie. întrucît. miercuri, e- 
chipa A.S.A. susține meciul 
cu echipa Labinoti Elbasan 
(Albania) din cadrul „Cupei 
Balcanice”.

DEFINITIVAREA LOTULUI
REPREZENTATIV DE FOTBAL

ora 17.30 
Studen- 

și Steaua
în ședința sa de ieri seară. Biroul federal a definitivat lo

tul reprezentativ de fotbal al țării noastre. Din acest lot se va 
alcătui echipa pentru meciul amical pe care fotbaliștii ro
mâni urmează să-l susțină la 18 aprilie, la Kiev, cu selec
ționata U.R.S.S.

Din lot fac parte următorii jucători : Râducanu, Ilaidu (por
tari) : Sătmăreanu, Ciugarin, Sameș, Deleanu. Pescaru, Hajnal 
(fundași) ; Radu Nunweiller. Reldeanu, Dumitru (mijlocași) ; 
Troi, Dumitrache, Mureșan, Marcu și Lucescu (atacanți).

drelor noului Consiliu știin
țific țintesc rezolvarea de 
probleme prioritare in do
meniul agriculturii : amelio
rarea unor graminee perene, 
a hameiului, trifoiului, or
zoaicei. etc. Tn atenția spe
cialiștilor se află de aseme
nea și o serie de cercetări 
din domeniul zootehniei, cum 
ar fi, spre exemplu. îmbună
tățirea unor rase de vaci ; 
„bruna de Maramureș-4, 
„bălțata românească". S-au 
luat totodată măsuri pentru 
extinderea cercetărilor refe
ritoare la extinderea cultu
rilor duble Irigate, la elabo
rarea unor noi tehnologii de 
fabricare a nutrețurilor com
binate. mecanizarea lucrări
lor agricole in pantă, preve
nirea îmbolnăvirii în com
plexele zootehnice etc.

Remarcăm in încheiere un 
ultim aspect, deosebit de 
semnificativ: Consiliul zonal 
a luat sub patronajul său 
științific șj didactic un nu
măr de 12 licee de speciali
tate din care provin o bună 
parte din candidații Institu
tului Agronomic clujean.

| TIMBRU 1

INITIATIVE FERTILE
Holul cinematografului „Fa

vorit" din Drumul Taberei găz
duiește o expoziție de obiecte 
artistice executate în tehnica 
pirogravurii, metaloplastiei, mo
delate în lut sau „decupate” la 
traforaj. Expozanții sînt elevii 
claselor V—VIII ai Școlii gene
rale nr. 197 din același cartier. 
O vizită la școala în holul că
reia există o .,completare1' a 
expoziției ne dă o idee mai e- 
xactă asupra extensiei acestei 
activități cu caracter artistic. In 
această școală aproape fiecare 
elev se manifestă ca un mic ar
tist. în cele patru ateliere (de 
lăcătușerie, tîmplărie, electro
tehnică și artizanat textil), ex
celent dotate altfel, se execută 
alături de piese cu o destinație 
strict utilitară și obiecte artisti
ce destinate decorării interioa
relor. Remarcăm aici stăruința 
conducerii școlii, a profesorului 
de desen C. Ciocîrlie, care știe 
să atragă elevii către aceste ac
tivități. să le stimuleze intere
sul, realele aptitudini Firește, 
uneori, același profesor s-ar 
cuveni sâ intervină mai decis 
în procesul conceperii și reali
zării acestor obiecte, tocmai 
pentru a elimina tot ceea ce s** 
mai manifestă sub zodia unui 
gusț îndoielnic. Să nu uităm că 
elevii se instruiesc în primul 
rînd, învață, tocmai lucrînd 
în chip practic, și chiar dacă 
mai tîrziu, în viață, nu vor 
mai avea prilejul să se con
sacre unor astfel de activități, 
ei vor trebui să fie capabili să 
aprecieze, să guste calitatea ar
tistică a unui obiect. Ne-a im
presionat plăcut hărnicia aces
tor mici artizani. pasiunea cu 
care ei și-au decorat școala, 
munca lor desfășurată în zilple 
acestei vacanțe de primăvară. 
„Ne străduim — ne spunea to
varășul director Mihai Timofte 
— să unim pe toate căile cu
noștințele teoretice cu cele prac
tice, să creăm elevilor o respon
sabilitate socială. să le dăm 
sentimentul unei participări di
recte la realizarea unor bunuri 
materiale. Ei sînt de pe acum 
niște mici „producători" Foarte 
multe din lucrările executate în 
atelierele noastre reprezintă 
contracte cu asociațiile de loca
tari de prin împrejurimi. De a- 
semenea, avem o serie de co
menzi ferme privind executarea 
unui mobilier în stil românesc 
(scaune și măsuțe) ; un contract 
pentru desfacerea unor obiecte 
de decorație interioară prin 
magazinele specializate, cărora 
le vom furniza trimestrial un 
variat și bogat sortiment”.

M. COSTEA

PRESTIGIOASE DISTINCȚII
A
Inmînarea diplomelor și medaliilor cucerite de tinerii 

inventatori români la Expoziția internațională de la Moscova
Ieri după amiază, la Comite

tul Central al U.T.C., a avut loc 
festivitatea înmînării unor pres
tigioase distincții cucerite de ti
nerii inventatori și inovatori ru
mâni care au participat — in 
cadrul relațiilor prietenești de 
colaborare între Uniunea Tine 
retului Comunist și Uniunea 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S. — la expoziția 
„Creația, tehnico-științifică a ti
neretului din țări socialiste”, 
organizată la Moscova în anul 
1972.

Standul organizației noastre 
s-a bucurat de o deosebită si 
unanimă apreciere. Au reținut, 
astfel, atenția o serie de ma
chete și aparate de înaltă teh
nicitate, cum ar fi Macheta 
pentru simularea funcționării 
automate a strungului carusel 
SC-1600, realizată de tinerii de 
la I.I.S. Automatica București, 
aparatul pentru determinarea 
suprafeței specifice a pulberi
lor, construit de un grup de ti-

speciale. Altă noutate a zilei în 
materie : larga gamă de pache
te cu cadouri, conținînd cele 
mai diverse produse de cofetă
rie, pe care le puteți achizițio
na, atît de la unitățile amintite, 
cît și de la alte numeroase ma
gazine de specialitate.

• După cum ne informează 
întreprinderile de resort, pregă
tirile în vederea asigurării u- 
nor cantități corespunzătoare de 
răcoritoare pentru sezonul caid 
se desfășoară cu minuțiozitate. 
Astăzi, cîteva amănunte „în a- 
vanpremieră” despre... înghețata 
pe care o vom savura în curînd. 
Trusturile locale de cofetărie, 
întreprinderea de industrializa
re a laptelui vor livra rețelei 
de desfacere o cantitate de în
ghețată cu 12 la sută mal mare 
decît în cursul anului trecut, a- 
dică circa 2 600 de tone. Nu vor 
lipsi desigur, noutățile sorti
mentale.

• Filialele Oficiului d»5 turism 
București din Calea Victoriei 
nr. 4 și 68 oferă, pentru cei ce 
doresc să efectueze diverse tra
tamente în stațiunile balneare, 
locuri la j Slănic Moldova. Tuș- 
nad, Govora, Călimănesti. Felix, 
Vatra Dornei. De menționat că, 
în acest sezon, solicitanțil bile
telor beneficiază de tarife redu
se de masă și cazare.

• Cîteva produse cosmetice 
recent lansate : apele de colonie 
Eva 1001 și 1002. bogat parfu
mate ; Eva-Sublim (buchet flo
ral stilizat, prospețime), Eva- 
Intim (buchet de trandafir) ; 
parfumurîle Violeta (ambalaj 
„primăvăratec”, împodobit eu... 
violete), Darclee. caseta asorta
tă „București” etc.

MICII ARTIȘTI
DIN DEVA

neri din cadrul Institutului de 
cercetări și proiectări electro
tehnice sau regulatorul electro
nic tripozițional și elementul de 
extragere a rădăcinii pătrate, 
realizate în cadrul Fabricii de 
elemente pentru automatizări.

Valoarea creației tehnice a ti
nerilor inventatori din țara 
noastră este ilustrată și de di- 
p'omele și medaliile acordate 
de juriu. Astfel, expozanților 
români le-au fost conferite, pen
tru înaltul nivel tehnic al reali
zărilor lor, cîteva dintre cele 
mai înalte trofee ale competi
ției : organizației de tineret de 
la Institutul de cercetări și pro
iectări electrotehnice din Bucu
rești, „Diploma clasa I“, iar ce
lei de la Fabrica de elemente 
pentru automatizări din Capita
lă, ..Diploma clasa a II-a“. De 
asemenea, patru tineri inven
tatori români — Gheorghe Ră- 
lăsescu. Gheorghe Galațchi, 
Mario Căciulescu si Sergiu Gră- 
nescu — au fost distinși cu me-

dalii de aur, iar Gheorghe Pa- 
lade și Ion Turturică cu medalii 
de argint. In sfîrșit, alți 13 ti
neri \inventatori și inovatori ru- 
niânh ale căror lucrări au fost 
prezentate în expoziție, au fost 
distinși cu diploma și insigna 
de laureați ai expoziției.

Inminînd distincțiile, tovară
șul Iosif Waiter, secretar al 
C.C. al U.T.C., i-a felicitat pe 
ciștigătorii prestigioaselor tro
fee, urîndu-Je noi succese în 
activitatea lor profesională. 
Vorbitorul a subliniat impor
tanța pe care o acordă organi
zația noastră, pe baza indica
țiilor conducerii partidului, in
tensificării activităților tehnico- 
științifice în rîndul tineretului 
ca premisă a ridicării continue 
a nivelului de calificare și a în
deplinirii în cele mai burie con
diții a sarcinilor complexe de 
producție determinate de pro
gramul dezvoltării multilaterale 
a patriei.

PETRE JUNIE
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DIMINEȚI DE RĂZBOI : rulea
ză la Doina (orele 17,30; 20). La 
ora 9,45 program de desene ani
mate pentru copil.

PROGRAM DE VACANȚA î 
(Basme) ; ruleaza la Doina (ore
le 11,30; 13,30; 15,30).

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

TRĂIND IN LIBERTATE : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

NEAMUL ȘO1MAKEȘTILOR ; ru
lează la Central (orele 10; 13;
16,15; 19,30).

RAscoala : rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30).

VOCEA apei ; rulează la Lu
mina (ora 20,45).

TARA SĂLBATICA : rulează la 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30), Feroviar, (orele 
" 11; 13,30; 16, 18,30; 20,45),

(orele 8,30; 11; 13,30; 16;
21).

MÎINILE CURATE : rulează

La școala generală nr. 10 din 
Orăștie a fost recent inaugurată 
o microîntreprindere pentru 
elevi, care dispune de cîteva 
ateliere bine dotate Se pot 
realiza aici diverse obiecte teh
nice. de uz casnic, articole de 
artizanat etc

Microîntreprinderea care este 
organizată după principiul func
ționării întreprinderilor indus
triale, a ales comitetul său de

conducere format, evident, din 
elevi ai școlii care posedă în
clinații deosebite pentru diverse 
forme de activitate practică.

Cîteva amănunte legate de 
primii pași „în producție” ai 
unității : a fost stabilit regula
mentul de ordine interioară, 
planul de producție pînă la 
sfîrșltnl acestui an. în vederea 
asigurării un°i funcționări 
exemplare a activității au fost 
înființate o serie de servicii i 
cercetare, aprovizionare, pro
tecția muncii, control tehnic de 
calitate.

Rubrică realizată de ANDREI BÂRSAN

Matematica
și cultura

(Urmare din pag. I)

• LA SARAJEVO, odată cu 
desemnarea echipelor cîștigă- 
toare ale cupelor „Corbillon" — 
feminin și „Swaythling” — mas
culin. s-a încheiat prima parte 
a celei de-a 32-a ediții a Cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă. în ultimul meci decisiv, 
echipa Suediei, in frunte cu 
Stellan Bengtsson, a învins cu 
scorul de 5—3 echipa Japoniei, 
reușind sâ întrerupă suprema
ția echipelor din Asia, care de
ținuseră fără întrerupere, timp 
de 19 ani acest trofeu.

Clasamentul final al „Cupei 
Swaythling”: 1 — Suedia; 2 — 
R.P. Chineză; 3 — Japonia; 4 — 
U.R.S.S.; 5 — Cehoslovacia: 6 — 
Iugoslavia: 7 — Ungaria: 8 — 
Coreea de sud: 9 — R.F. Ger
mania. 10 — Anglia.

„Cupa Corbillon" a revenit la 
această ediție echipei Coreei de 
sud care a învins în meciul de
cisiv cu 3—1 echipa Japoniei, 
fosta deținătoare a trofeului.

Clasamentul final al „Cupei 
Corbillon”: 1 — Coreea de sud; 
2 - R.P Chineză; 3 — Japonia: 
4 — Ungaria: 5 — U.R.S.S.; 6 — 
România; 7 — R.F Germania; 
8 — Cehoslovacia; 9 — Suedia: 
10 — Anglia. Ieri a fost zi de 
repaus, campionatele se reiau 
astăzi cu probele individuale.

• Cunoscutul antrenor de 
fotbal Helenio Herrera (55 de 
ani) a fost concediat de condu
cerea echipei A.S. Roma, al că
rei director tehnic a fost timp 
de aproape 5 ani. Herrera, care 
antrenase înainte pe Internazio- 
nale Milano, nu a obținut suc
cesele așteptate cu echipa ri’n 
capitala Italiei. In locul său ur
mează să fie numit antrenor 
Antonio Trebiciani. care a pre
gătit echipa de juniori a clubu
lui A.S. Roma. Herrera a decla
rat că va continua să activeze 
ca antrenor, avînd oferte din 
Spania și Franța.

• In „Sala sporturilor" din 
Cluj incep astăzi întrecerile 
ediției a 4-a a „Cupei federa
ției" la baschet, competiție la 
car*5 participă reprezentativele 
masculine ale Cubei, R.D. Ger
mane, Olandei, Ungariei, Ro
mâniei și selecționata de tineret 
a României.

în prima zi a turneului sînt 
programate, cu începere de la 
ora 16.30, următoarele meciuri : 
România—România (tineret) ;

a

R.D. Germană—Olanda ; Cuba— 
Ungaria.

• In cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa A), care se desfășoară 
la 
Cehoslovaciei 
terminat 
(l_0. 1—2,

Tntr-un 
U.R.S.S a 
9—1 (S—0, 
Finlandei.

Moscova, reprezentativele 
și Suediei au 

la egalitate i 3—3
1-1). i
alt joc, echipa 

învins cu scorul de 
3—1, 3—0) formația

Și în acest an, Salisbury și-a păstrat calitatea 
de amfitrioană a campionatului internațional al 
Americii. Din păcate, aceste campionate au fost 
cele mai slabe și mai triste. Au avut o finală 
„discretă** între doi jucători tineri. Diferența de 
clasă și-a spus, însă, cuvîntul, astfel că Jim Con
nors a mai adăugat un as în contul lui 1973. De 
altfel, astăzi, cind scriu aceste rindun (13 mar
tie 1973), lim Connors e încă neînvins, in acest 
an. pe pistele sălilor.

îmi aduc aminte de perioada de iarnă a lui 
1972. Scriam atunci și-l prezentam pe elevul lui 
Pancho Gonzales ca pe un viitor campion și-i a- 
cordam un an sau doi pentru afi'mare. Previziu
nile mele s-au confirmat, astfel. Incit Jim Connors 
a ajuns să fie astăzi unul dintre cei mai buni ju
cători din lume. Am început (din nou) să joc 
dublu cu Connors. F. un partener foarte comod. 
Chiar dacă joacă dublu imediat după termina
rea simplului, el e foarte corect și luptă cu a- 
ceeași ardoare in dublu. Jim este un băiat foarte 
sportiv, avînd in vedere că psihoza jucătorului 
de simplu e de a-și păstra forțele pentru partida 
de simplu din ziua următoare. Rezultatele noa
stre. chiar dacă nu sînt formidabile, îmi par a fi 
mulțumitoare De altfel, e destul de greu să te 
cunoști reciproc după o perioada atît de scurtă. 
Voi continua să joc tot anul cu el, în măsura în 
care va fi în Europa In lipsa lui, voi încerca sâ 
joc cu Panatta.

La Salisbury, pentru prima oară de la începu
tul acestui sezon, ne-am întîlnit cu jucători care 
participă la circuitul W.C.T. Eram foarte curios 
să-i aud ce spun. Atît Dibley, care a jucat foarte 
bine cit și Cornejo sau Mandarino, care au avut 
rezultate mai modeste, susțin că nu e nici o deo
sebire de clasă Doar că ptemiile sînt mai mari, 
iar organizarea mai bună.

Hampton (Virginia). Al doilea turneu ca im-
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• CIteva din marile cofetării 
bucureștene — Scala, Nord, Al
bina, Ghiocelul etc. — realizea
ză în această perioadă expoziții 
de prezentare și desfacere a 
produselor executate în labo
ratoarele proprii. De asemenea, 
aceste unități primesc comenzi

Lunl și marți s-a desfășu 
rai la Deva faza zonală a 
festivalului cultural artistic 
al pionierilor și școlarilor 
ta care participă mici artiști 
amatori d’ntr-o largă zonă 
geografică a tării. Fesiiva- 
lul, popularizat prin metode 
ingenioase și atractive, a 
fost deschis cu montajul 
muzical-coregrafic „Cîntă 
Va'ea Jiului”, cu care Școa
la generală nr. 1 din Petrila 
a cucerit, nu demult, titlul 
de laureată a Festivalului de 
teatru al pionierilor și șco
larilor. Pe scenă, jn fața u- 
nui numeros public și a 
unui juriu exigent, s-au pe
rindat apoi interpreți și for
mații artistice ale pionieri
lor din județele Caraș- 
Severin, Gorj. Alba, Arad, 
Bihor, Hunedoara, Mehe
dinți, Timiș,

B. ALEXANDRU

Mai mult chiar, Dan Barbilian a integrat în poezia lui Ion 
Barbu elemente matematice. Expresii tehnice matematice, 
devin poetice, ca de exemplu, „grupurile apoi" sau „clâile 
de fire stingi".

„Grup" se numește structură algebrică fundamentală, așa 
se învață azi chiar din manualul de algebră de clasa 
a Xll-a. Dar în anii '30 grupul era o noțiune nouă in lumea 
noastră matematică. La fel „curbele stingi" sînt obiect de 
studiu în geometrie. Totuși prin harul artistului, tehnica ma
tematică se integrează în opera de artă.

în aceeași ordine de idei, a unei structuri matematice 
cosmice se va înscrie și viziunea lui Mathila Ghyka. în lucra
rea sa „Numărul de aur", el încearcă să revitalizeze teza 
pitagoreică a panaritmeticii. în primul volum reluînd tezele 
lui Coculescu — alias Pius Servien - el studiază poezia prin 
metode matematice. Desigur, aici se referă la aspectul pro
zodic. Volumul al doilea are drept obiect „proporția de 
aur" in artele plastice și arată cum meșterii zidari ai evului 
de mijloc utilizau anumite concepte matematice.

Nu e lipsit de interes să amintim că mai toate marile 
construcții europene se bazează pe calcule riguroase vizînd 
obținerea unor proporții optime. E mai puțin cunoscut faptul 
că acești meșteri își „semnau" operele, cu semnele (lapidare) 
marcate pe anumite pietre. Punerea în evidență a acestor 
semne și la mănăstirile din nordul Moldovei, constituie o 
descoperire relativ recentă. Regăsim deci și aici această 
preocupare matematică de surprindere a esteticului prin 
proporții perfecte. Astăzi tendința matematică este foarte 
puternică in întreaga știință contemporană. La începutul 
secolului, marele matematician Henri Poincare afirma că fi
zica a devenit prea grea pentru fizicieni prin aparatul ma
tematic pe care îl necesită înțelegerea teoriilor moderne. 
Mergînd pe linia matematizării științelor sociale, Mircea 
Malița a elaborat o teorie matematică a negocierilor.

Dacă Ommar Khayam separa în creația sa lucrările științifice 
de cele poetice, în schimb în zilele noastre ideile matematice, 
vocabularul matematic devin indispensabile omului de cultu
ră. Astăzi matematica este o componentă importantă a cul
turii omului contemporan.

IU, 
8,45: 
Scala 
18,30;

CU _______ ___________ ________
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,15).

PE ARIPILE VINTULUI ; ru
lează la Sala Palatului (orele 15; 
19,45), Patria (orele 10; 14,30;
19,15).

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

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : rulează Ia Luceafăiul 
(oiele 8,45; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21).

sAptamina nebunilor : ru
lează la Dacia 
13,30; 16; 18,15;

ATENTATUL : t 
sior (orele 9,30; ____  ____
20.30) , Melodia (orele 8,45; 11; 13,30;
16; 18.30; 20,45).

COLȚ ALB : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,15 în continuare).

COPILUL SĂLBATIC : ruleaza 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

ZESTREA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

adio arme : rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 19), Rahova (o- 
rele 15,30; 19).

LUPUL MARILOR 1, RĂZBUNA
REA : rulează la Floreasca (orele 
15,30; 19), Vitan (orele 15.30; 19).

organizația : rulează la Bu- 
cegi (orele 15,30; 18; 20,30), Giu
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

IACOV BOGOMOLOV ; rulează 
Ia Popular (orele 15,30: 18: 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI ! 
rulează la Moșilor (orele 10; 15,30; 
18; 20,30), Volga (orele 9,30; 12,15; 
15: 18; 20,45).

cowboy ; rulează la Gloria 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30) . Tomis (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30, 21).

CLOVNII : rulează la Viitorul
(orele 16: 18; 20).

COLIER PENTRU IUBITA 
MEA : rulează la Lira (ora 20,15).

ÎN UMBRA VIOLENȚEI ; rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

UCIDEȚI OAIA NEAGRA î ru
lează la Arta (ora 20,15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC î 
rulează la Acta (orele 15,30; 18).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA EVADARE : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 19).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Progresul lorele 15.30: 18: 20.15).

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

(orele 
20,30). 

rulează 
; 12.30:

9; 11.13;

la Excel- 
15,30: 18;

Opera Română : BOEMA — ora 
19: Teatrul de Operetă : PRINȚE
SA CIRCULUI — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — ora 20; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICA DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20: Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE PI
SICI — ora 20; (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — 
ora 20: Teatrul Mic : DRAGOSTEA 
NOASTRĂ — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19.30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" : DOCTOR FĂRĂ VOIE — 
ora 19,30: Teatrul ,.C. Tănase" 
(Sala Victoria) : JOS..PÂLĂRIA
— ora 19.30; Teatrul „Ton Crean
gă" ! NOTA ZERO LA PURTARE
— ora 10: COMOARA DIN INSU
LA PIRAȚILOR — ora 16: An
samblul Rapsodia Română : LA 
PORȚILE DORULUI — ora 17: 
Circul Globus : FRAȚII LUI 
FLIPPER — orele 17,30 și 19,30.

portantă, după Salisbury. Am pierdut la Fletcher 
(Australia). La dublu am pierdut în finală. Tur
neul l-a cîștigat tot Connors, care l-a învins pen
tru prima oară pe llie Năstase.

..Circuitul se apropie de sfîrșit. Marea majo
ritate a jucătorilor se îndreaptă spre un circuit 
european: „Circuitul Mediteranei**. Se pare că 
pe măsură ce înaintăm în timp sezonul compe
tition'll ca fi „rubricat** în circuite. De ce ? Or
ganizatorii preferă circuitele, deoarece astfel pot 

așa-numitele minigrand-prix-uri. Să mă

nee vor participa, printre alții, Gimeno, Năstase, 
Panatta, Orantes, Gisbert, Proisy etc. Cu alte cu
vinte, turneele nu sînt de lepădat.

Sper ca în jurul datei de 24—25 să fac o scur
tă escală acasă. Aș fi putut să n-o fac, dar cred 
că este necesar. Vreau să-mi rezolv definitiv pro
blema participării în Cupa Davis.

Cred că se va rezolva, în sfîrșit, și problema 
asta. Am jucat și așa prea mult. Gîndiți-vă, cu 
cele o sută de meciuri ale mele in Cupa Davis, 
figurez într-un clasament mondial pe primele

explic. In funcție de performanțele obținute în 
turneu, se acordă puncte. La capătul turneelor 
care formează circuitul, primii 10 tenismeni (în 
general) primesc premii. în aceste condiții, ești 
aproape obligat să joci toate turneele. Chiar dacă 
ai un număr de puncte suficient, nu te poți ca
lifica pentru mini-grand-prix dacă nu ai partici
pat la toate turneele. Deci, organizatorii caută 
să-și apere spatele și să aibă o participare cît 
mai elevată. De aici și goana după puncte, de 
aici tentația premiilor care se acordă jucătorilor. 
Cei care participă la toate turneele prevăzute în
tr-un circuit primesc o gratificație — dacă mă 
pot exprima astfel — de 20 de puncte.

Circuitul Mediteranei cuprinde, începînd cu 
27 martie, turneele de la Valencia, Barcelona, 
Nissa, Monte Carlo, Madrid și Florența. Deci, 
șase turnee. După cite am aflat, la aceste tur-
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locuri, dacă nu chiar mai bine. Meciul cu Stan 
Smith a fost ultimul. Sînt convins de acest lucru 
și sper ca în cele două zile pe care le voi petrece 
la București să obțin ratificarea retragerii mele. 
(N.R. — Această ratificare a fost obținută, Ion 
Țiriac fiind absolvit de obligația de a mai face 
pat te din echipa națională).

Cred că așa este mult mai bine. Eu nu mai 
dețin forma anilor mei buni. Am încercat totul, 
dar probabil că anii sînt mai puternici. Am o 
greutate mai mare decît cea a formei sportive, și 
asta în ciuda eforturilor. Sper ca Traian Marcu 
să fi învățat ceva din istoria ultimilor ani ai par
ticipării noastre în Cupa Davis. Repet, m-aș fi 
așteptat (poate) la ceva mai mult de la Traian 
Marcu în circuitul indoor, da» nu e încă totul 
pierdut. Cu un plus de tenacitate, Traian Marcu 
ar putea să ajungă, într-un an, doi, printre pri-

mii 20 de jucători de tenis ai Europei, ceea ce 
nu este chiar atît de puțin.

în lumea tenisului mondial se simte o mare 
efervescență. Traian Marcu nu este singurul care 
bate la porțile consacrării. Poate că dumneavoa
stră ați fost surprinși de unele rezultate obținute 
de jucători tineri ca americanul Gerken, vest- 
germanul Meiler sau copilul de 16 ani Martin. 
Asaltul lor este foarte puternic. Ei au de partea 
lor o sete de afirmare care învinge, uneori, obo
seala firească a marilor vedete. Așa se explică și 
faptul că jucători de mare clasă pierd în fața 
unor tenismeni, pînă ieri, anonimi. Vreau să 
precizez însă că în acest grup al tenismenilor 
„furioși** n-am întilnit, totuși, un om din clasa 
marilor maeștri. Toți tinerii tenismeni de astăzi 
au învățat lecția atacului vehement, fără prea 
mult dichis tehnic. Ei sînt avantajați, bineînțeles, 
de parchetele și covoarele tenisului modern. A- 
cesta este și motivul pentru care indoor-ul în
seamnă marea perioadă a afimării lor.

Odată cu venirea primăverii, lucrurile se vor 
mai schimba. Marii campioni vor regăsi secretele 
artei lor complexe. Și atunci, „furioșii** își vor da 
seama că tenisul este un sport mult mai greu decît 
acel „sport de sală** în care mingile bubuie ca 
într-o canonadă, iar două sau trei procedee sînt 
suficiente pentru cîștigarea unui meci sau chiar 
pentru îngenunchierea unui mare artist.

Dacă vă interesează proiectele mele de viitor, 
eu rămîn un jucător al Federației române de te
nis, care va continua să joace atîta timp cît "a 
considera că mat noate produce o surpriză. Con
tez mult pe zgura care mi-a permis să ajung pînă 
aici, deși ea a contribuit, într-o oarecare măsură, 
și la încetinirea unui progres care ar fi putut să 
fie mai rapid în alte condiții.

Stimați cititori, sînt fericit la gindul că ies din 
nou la soare...

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 48-a. 9,30 De la Alia la 
Omega — enciclopedie 
elevi. 10.00 Telex. 10,10 
plan: Niculai S. Niculai, ____
al Muncii Socialiste, președinte
le C.A.P. însurăței, județul Brăi
la. 10,35 Film serial : „Umbrele 
dispar în plină zi". Producție a 
studiourilor de televiziune sovie
tice- (Episodul I). 11,55 La or
dinea zilei. Azi, județul Suceava. 
12,10 Revista literar-artistică 
13,05 Telejurnal. 17,30 Curs 
limba germană. Lecția a 
18,00 Telex. 18,05 Tragerea 
noexpres. 18,15 întrebări și 
punsuri. 18,40 Pe-un picior

pentru 
Prim- 
Erou

TV. 
de 

48-a. 
Pro- 
răs- 

------- de 
plai. 19,00 Timp și anotimp în- a- 
gricullură. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Mîndru sînt de țara mea" de 
Noru Demetrlad, pe versuri de 
Ovidiu Dumitru. Interpretează 
Norina Alexiu. 20,05 Teleobiectiv. 
20,25 Telecinemateca. „Filme mari 
— genuri cinematografice dife- 
rite“. Comedia muzicală „Blonda 
veselă". Cu Fred Astaire și Gin
ger Rogers. Regia Mark Sandrich. 
22.15 „24 de ore". România în
lume. 22,50 Stadion — emisiune 
de reportaje, anchete, opinii din 
lumea sportului.

I PROGRAMUL K

20,00 O viață pentru o idee . 
Grigore Antipa — film de mon
taj. 20,30 Program de circ. 20,40 
Agenda. 20,50 Portativ ’73. 21,30 
Bucureștiul necunoscut. Muzeul 
„Gh. Tattarescu". 21.50 Mult mi-e 
dragă primăvara — program de 
cintece populare. 22,10 Roman foi
leton : „Cîntec la apusul soare
lui".
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MESAJUL 
adresat de tovarășul de peste hotare

NICOLAE CEAUSESCU, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
participanlilor la Conferința internațională 
pentru sprijinirea victimelor colonialismului 

și apartheidului in Africa australă
Îmi este deosebit de plăcut, ca in numele Con

siliului de Stat și al guvernului Republicii So< ia- 
liste România, al poporului român și al meu 
personal, să adresez un călduros salut partici- 
panților la lucrările Conferinței internaționale 
pentru sprijinirea victimelor colonialismului si 
apartheidului din Africa australă.

România, care a cunoscut vreme îndelungată 
in trecut asuprirea străină, este profund soli
dară cu lupta popoarelor care se ridică im pe
tri va imperialismului, a colonialismului și neo- 
colonialismului, a politicii rasiste, de apartheid, 
a oricăror forme de dominație și asuprire. Po
porul nostru a acordat și va continua să acorde 
și în viitor întregul său sprijin — politic, diplo
matic, moral și material — mișcărilor de elibe
rare nafională, popoarelor care se mai află sa* 
jugul colonial, in lupta pentru cucerire» 
dreptului lor sacru de a-și hotărî singure soarta, 
de a se dezvolta in mod liber, de sine stătător.

Tn spiritul solidarității militante dintre po
porul român și popoare.e care luptă pentru 
libertate și independentă națională, țara noastră 
dezvoltă largi legături de prietenie și colaborare 
cu mișcările de eliberare națională de pe con
tinentul african. în cadrul intilnirilor pe care 
le-am avut cu conducătorii unor mișcări de eli
berare, în cursul vizitei pe care am firul-* in 
primăvara anului trecut in Africa, precum si ca 
prilejul vizitelor pe care reprezentanții acestor 
mișcări le-au făcut in Republica Socialistă Ro
mânia, am reafirmat clar principiile care călă
uzesc politica țării noastre, de sprijinire fermă 
a luptei de eliberare a popoarelor — si am sus
ținut cu tărie dreptul legitim al acestor pcooire 
de a folosi orice formă de hiptă. inehsiv era 
armată, pentru a-și dobindj libertatea și inde
pendența și â deveni singurele stăpine ia pro
pria lor țară.

Consider că a sosit timpul ca popoarele xâ-ri 
unească eforturile și să treacă la acțiuni botâ- 
rite pentru a pune definitiv capăt rușinosului 
sistem colonial, pentru lichidarea oricărei forme 
de dominație și asuprire colonialistă și neocolo- 
nialistă. Colonialiștii trebuie să plece neintirziat 
din aceste țări. lăsind popoarele respective sâ-și 
organizeze viața și^ dezvoltarea lor economico- 
socială in deplină ’libertate, potrivit voinței și

aspirațiilor Ier î Apreciem e* are • deosebăU 
importanță, in lupU pentin ababrn pibfirâ ra- 
lomaliste. Rezoluția adoptată la cea XXVU-a 
sesiune a Adunării generale a Ontan^znue 
Națiunilor Unite ra privire la rmeoasterea 
mișcărilor de eliberare nwrailă <ân raiteaile 
de pe continental african drept statuete ftpre- 
zentante legitime și aateatâee ale fpeiretor 
respective.

RepaMin Socialistă Romăaua militează ia need 
activ, alături de celelalte popoare iabitoare de 
pace si pro<:rs. pentru aplicarea in stată a De
clarației co primire La acordarea independentei 
țărilor coloniale, precum « a celorlalte maiuth 
ale O_\.U. referitoare la lichidarea colonialis
mului și a politicii de discriauaare rasială și de 
apartheid. Considerăm că toate statele uebnte
acționeze ca fermitate pentru a împane reali- 
zarea acestor rezol o ții — ceea ce va contribui, 
fără îndoială, la realizarea «nai climat de pace 
și colaborare iatre toate aaiicaile șă ar deter
mina. totodată, sporirea pre*Ugiuhu și autori
tății <KN.U. pe arena mondiali

îmi exprim convingerea câ actuala conferință 
internaționalâ pentru sprijinirea sietimelor eo- 
lcnialisaiulai si apartheidului din Africa australă, 
condammad eu toată energia persistenta regi mâ
ini colonial și a practicilor rasiste, va stimula si 
mai puternic lupta anticolonialistă, va duce la 
•ntensificarea sprijinului pe care țările africane, 
forțele antumperialiste de pretutindeni. Organi
zația Națiunilor Unite și alte organizații inter
naționale. toate popoarele lumii trebuie să-l 
acorde popoarelor care se ridică pentru a se eli
bera de dominația și asuprirea rtrâină. pentru 
cucerirea dreptului la libertate și independență 
națională.

Animat de această convingere, doresc succes 
deplin lucrărilor Conferinței dumneavoastră ! 
Urez popoarelor din Angola. Mozambie. Gui- 
neea-Bissau. Namibia, ca și populației aflate 
sub dominația rasistă a minorităților din Repu
blica Sud-Ăfricană și Rhodesia să obțină cit 
mai curînd victoria in lupta pentru eliberarea 
de sub dominația colonialismului și rasismului, 
pentru emancipare națională și socială, pentru 
făurirea unei vieți libere, independente și feri
cite.

NICOLAE CEAUSESCU 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

ORIENTUL APROPIAT
• Atac al unor grupuri inarmate israeliene la Beirut

Lucrările Conferinței 
de la Oslo

israo- 
haine 
ținută 
Beirut

Un comunicat al Ministerului 
libanez al Apărării, reluat de 
agențiile Reuter și France 
Presse, anunță că mai multe 
grupuri înarmate israeliene, ca
re au venit la bordul unor ma
șini civile cu ‘numere libaneze, 
au atacat, în cursul nopții de 
luni spre marți, diferite puncte 
ale orașului Beirut și au dina
mitat mai multe case. Unii din
tre membrii grupurilor 
Ilene erau îmbrăcați in 
civile, iar alții purtau 
de comando. Oficial, la
— relatează, agența .M.E.N. — 
s-a anunțat .că, în cursul schim
burilor de focuri care au avut 
loc, au fost uciși patru cetățeni 
libanezi, și alți 29 răniți.. Surse 
ale rezistenței palestiniene in
formează că’ au fost, totodată, 
uciși 
aflați 
Kamal 
cuvînt al Organizației 
Eliberarea 
Mohamed Youssef Al 
șef a! Departamentului Politic 
al O.L.P.. și. Kamal Adwan, 
lider al organizației „El Fatah".

★
Un purtător de .cuvînt militar 

de la Tel Aviv declarai că mai 
multe unități-^israeliene. transr 
portate pe mare, sub .acoperire 
aeriană, au atacat. în - cursul - 
nopții de luni spre marți, baze 
palestiniene din capitala liba
neză. Beirut, și din orașul-port 
Saida — anunță agențiile Reu
ter și France Presse. El a 
tfonât că obiectivele acestor a- 
racuri au fost un cartier gene
ral al organizației „Al Fatah", 
din sudul capitalei Hbăneîe, ur

cartier central al Frontului 
Pbpolar pentru Eliberarea P-.- 
lestiner. mai multe depozite din 
Beirut, cu arme și muniții ale 
organizațiilor „Al Fatah" și 
..Septembrie negru", și un gara.’ 
din orașul Saida, unde erau re
parate mașinile comandourile r 
din sudul Libanului Potrivit 
agențiilor de presă, comandou
rile israeliene au atacat, la Bei
rut, mai multe domicilii aparț:- 
nînd unor membri ai organiz»- 
ției „Al Fatah". Patru israelicni 
au fost răniți în cursul 
lor.

raiduri-

In cadre] Coafertnței in
ternaționale pentru sprijini
rea victimelor colonialismu
lui șj apartheidului tn Africa 
australă, care se desfășoară 
la Us.o. s-< dat cîure mesa
jului adresat participanților 
d tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Con
siliului de Stat al RepabUm 
Socialiste Romania. MESA
JUL, PRIMIT CU VIE SA
TISFACȚIE DE DELEGATL 
A FOST DIFLZAT CA DO
CUMENT AL CONFE
RINȚEI.

EcȘ'

mai mulți palestinieni 
în Liban, printre care 

Nasser, purtătorul de 
-1—7 ’ pentru 

Palestinei (O.L.P.), 
Naggar,

Un comunicat oficial 
la Nicosia anunță că 
unui comandou palestinian au 
efectuat atacuri simultane, 
mărfi, asupra locuinței ambasa-* 
dorului Israelului in Cipru și 
asupra unui avion al liniilor ae
riene israeliene „El Al", aflat 
pe aeroportul din Nicosia.

Președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, a dat pu
blicității o declarație in care 
condamnă aceste atentate. „Gu
vernul cipriot, se spune in de
clarație. este hotârii să ia toate 
măsurile pentru a preveni con
tinuarea pe teritoriul Ciprului 
a unor astfel de acte inadmisi
bile. Ciprul are propriile sale 
probleme și nu dorește ca teri
toriul său să fie folosit drept 
cimp de luptă in conflictul a- 
rabo-israelian".

publicat 
membrii

în- continuarea iocrâriior. 
numeroși vorbitori au de
nunța: politica de apartheid 
promovata de Republica 
Sud-aL-.< ană și prezenți 
portugheză in A-gola. Mo- 
zambic și Guineea-Bisîs 
De pe această p^riție. au 
luat cuvintul reprezentări^ 
comitetelor O.N.U. pentru 
decolonizare, apartheid fi 
Namibia. Comitetului de E- 
liberare al O.U.A.. 
și delegațiile mișcărilor 
eliberare din Africa, 
tea din urmă 
in intervențiile 
omagiu lui Am: 
bral.
African 
ței din 
Insulele 
(P.A.I.G.C.)

precun 
de 

Aces- 
adus.

un 
Că

lii

au
lor.

lui Amilcar 
liderul Partide 

al Indeoenden- 
Guineea-Bissau și 
Capului Verde

■--------------------------------
Programul noului 

guvern francez
Primul ministru al 'Fran

ței, Pierre Messmer, a pre
zentat, marți. Adunării Na
ționale, programul politic ai 
guvernului său.

Independența națională și 
construirea unei Europe ea 
însăși independentă, destin
derea și cooperarea cu țări
le socialiste europene — a- 
cestea sînt principalele di
recții ale politicii externe a 
noului guvern, transmite a- 
genția France Presse.

Primul ministru a arătat, 
în același timp, că Franța 
se declară ostilă oricărei po
litici de bloc și își exprimă 
speranța că, în curînd. se 
va reuni conferința pentru 
securitate și cooperare eu
ropeană.

Pe de altă parte, premie
rul Pierre Messmer a exo
cat cele trei mari grupe de 
probleme care preocupă 
Franța și țările vest-europe- 
ne — instabilitatea siste
mului monetar internațional, 
dificultățile cooperării \ eșț- 
europene, incertitudinile vii
toarelor negocieri comercia
le cu Statele Unite".

Un mesaj de prietenie

șeful statului cam-

și înalta prețuire
Mesajul transmis de prințul Norodom Sianuk 

ți prințesa Monique Sianuk tovarățului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 

Elena Ceaușescu
Aflat intr-a vizită oficiala 

in R. D. Vietnam, Norodom 
Ssonuk, 
podg.on, președintele Fron- 
tariut Un«t National al Cam- 
podgtei, și prințesa Monique 
Scanuk au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
ol Romanist, și tovarășei 
Elena Ceaușescu un mesaj 
de prietenie și înaltă pre
țuire, cele mai bune urări de 
sănătate, calde sentimente 
de gratitudine poporului 
român pentru sprijinul acor
dat cauzei drepte a poporu-

lui khmer in lupta sa contra 
intervenției străine, pentru 
libertate și independență na
ționala. De asemenea, prin
țul Norodom Sianuk a evocat 
vizita pe care a făcut-o în 
România, puternicele impre
sii din timpul intilnirilor și 
convorbirilor cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mesajul 
a fost transmis cu prilejul 
unui prinz, oferit de șeful 
statului cambodgian, la care 
a participat ambasadorul 
României in R.D. Vietnam, 
Tudor Zamfira. TUNISIA : elicopter evacuind populația dintr-una din zonele afec

tate de inundații.

La 30 iunie

Eclipsa 
de soare a 
secolului

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

E
xistă disparități foarte mari 
intre districtele aceluiași stat 
american in ceea ce privește 
bugetul destinat in'ățămintu- 
lui public. Acest buget este 
format, in principiu, din con

tribuția statului respectiv (40 la sută), a 
guvernului federal (10 la sută) și restul de 
50 la sută din taxele pe proprietate ale 
contribuabililor americani. Unele state sint 
foarte industrializate și deci bogate, altele 
sint mai sărace și fondurile pe care le a- 
locâ sînL comparativ, scăzute. In aceste 
cazuri, acoperirea cheltuielilor se face prin 
impunerea de taxe școlare majorate. Dis
crepanțele dintre state se exprimă la ni
velul orașelor și chiar a comunităților a- 
celuiași oraș, cum este cazul la San Anto
nio din Texas. Aici, comunitatea Edgewood 
este considerată săracă și deși rata taxei 
pe proprietate este foarte ridicată, școli
le duc lipsă de fonduri. La Edgewood se 
adună doar 37 dolari anual pe cap de e- 
lev, la o taxă de 1,05 dolari pentru fiecare 
sută dolari din valoarea proprietății, în 
schimb, comunitatea bogată. Alamo Hei
ghts. din același oraș texan, San Antonio, 
adună 412 dolari pe cap de elev la o taxă 
de numai 85 cenți pentru fiecare sută do
lari. Exemplele ar putea continua : intr-un 
district din sud-vestul Texasului taxa este 
de 5 cenți pentru fiecare sută dolari de
oarece districtul respectiv dispune de re- 
zerse pentru invățămint. în Massachuse
tts. districtul cel mai bogat are de 10,4 ori

Taxele școlare si> »

Curtea Supremă
mai mulți bani pentru invățămint decît 
cel mai sărac. In Illinois, raportul este de 
20 la 1. in New York de 84,2 la 1 iar in 
Kansas de... 182,8 la 1. In Baldwin Parks, 
lingă Los Angeles, taxa școlară se ridică 
pină la 5,74 dolari la suta de dolari din 
valoarea proprietății, iar școala cheltuie 
691 dolari pe cap de elev, în timp ce la 
Beverly Hills, localitate apropiată, se chel
tuie 1516 dolari pe cap de elev, dar taxa 
este de numai 3,16 dolari la suta dolari. Se 
deduce de la sine că disparitățile între ni
velul industrial și financiar al statelor, 
orașelor și districtelor sint resimțite de bu
getul familiilor cu copii la școală : cei 
din comunitățile sărace plătesc taxe mai 
mari, ceilalți taxe mai mici.

De mai mulți ani în S.U.A. se duce o 
campanie intensă pentru introducerea u- 
uei reforme a taxelor școlare. In 1972 co

misia federală a finanțelor școlilor a pro
pus ca statele să colecteze toate taxele 
școlare și să distribuie fondurile în mod 
echitabil consiliilor de administrare a șco
lilor ; districtele care vor să cheltuie mai 
mult pentru invățămint pot să introducă 
pe cont propriu o suprataxă. De aseme
nea, in timpul campaniei prezidențiale din 
1S72, membri ai administrației au vorbit 
mult despre necesitatea reformării siste
mului taxelor. în unele state ca în Connec
ticut, comisii speciale au recomandat stan
dardizarea procesului de aplicare a taxe
lor școlare : in Michigan s-a propus pe
nalizarea districtelor care nu aplică taxe 
egale la venituri egale, dar măsuri con
crete pentru introducerea unei reforme se 
așteaptă să fie întreprinse după aprobarea 
de cătie Curtea Supremă a S.U.A. a unei 
legislații adecvate. Deși a recunoscut săp- 
tămina trecută „necesitatea unei reforme 
a sistemului de taxe", Curtea Supremă a 
decis cu cinci voturi pentru și patru îm
potrivă că educația nu este unul din drep
turile garantate de Constituția S.U.A. 
(NEWSWEEK) și în consecință a refuzat 
să se amestece în sistemul de taxe. „A 
fost — scrie revista americană — decizia 
cea mai pripită privind educația din 1954...“.

In unele state, această decizie recentă, 
mult controversată, s-a interpretat ca o 
abdicare temporară în favoarea legislato
rilor locali.

DOINA TOPOR

■r
desfășoară In 
africane — a 
Alvaro Seica 

discursul rostit 
a 

participă, 
150 MX»

gheze le 
coloniile 
subliniat 
Neves in 
la ședința inaugurală 
Congresului 
în prezent, peste 
de tineri (soldați și ofi
țeri portughezi), iar din 
1961. anul declanșării răz
boiului. peste 10 000 de 
tineri și-au găsit moar-

constituind o dominantă 
a dezbaterilor. Cei care 
au luat cuvîntul au relie
fat că tinerilor de 18 ani 
le este practic imposibil 
să obțină o muncă stabi
lă. deoarece întreprinde
rile refuză să-i angajeze 
in condițiile in care, in 
momentul cind ating vir
ata de 20 de ani vor fi 
chemați să presteze trei

Care au avuf loc în co
misii. participanții au a- 
doptat. în finalul lucră
rilor congresului, o serie 
de rezoluții care condam
nă politica colonialistă a 
guvernului portughez și 
subliniază necesitatea a- 
cordării dreptului la au
todeterminare și indepen
dență popoarelor din co
lonii. în vederea încetă-

Aveiro: cei 70 la sută

După cum apreciază a- 
genția FRANCE PRESSE 
într-un comentariu con
sacrat acestui eveniment. 
Congresul și-a atins în 
mare măsură obiectivul 
propus — de a pune „un 
diagnostic precis situați
ei din Portugalia. Anali
za problemelor economi
ce și sociale și a celor 
privind tineretul este pro
fundă". Congresul opozi
ției democratice portu
gheze de la Aveiro mar
chează o dată semnifica
tivă în istoria politică a 
Portugaliei. Este pentru a 
treia oară, în timp de 16 
ani, cind guvernul de la 
Lisabona îngăduie o ase
menea manifestare a opo
ziției (primul Congres a 

1957, al doi-
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• MARTI A SOSIT LA ATE
NA tevarășul Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. ministrul comerțu
lui exterior, rare conduce dele
gația tării noastre la lucrările 
sesiunii Comisiei mixte guver
namentale de colaborare ro- 
mâno-elene.

în intimpinarea oaspetelui 
român au venit Nikolaos Ma- 
karezos. viceprcmier al gu
vernului grec. Nikolas Efessios. 
ministru al economiei naționa
le. Constantin Mihalopmilto. 
subsecretar la M.A.E. grec.

pentru funcția de președinte de 
Mapai. principalul partid de gu- 
vernămint.

Noua Constituție a 
Pakistanului

Reuniunea de la 
Panmunjon

IN CURSUL UNEI RECEN- 
lilitzre

Noul președinte al 
Israelului

• PROFESORUL EPHRAIM 
KATZIR a fost ales, marți, de 
Parlamentul israelian (Knesset), 
cu 66 de voturi pentru, 41 îm
potrivă și mai multe buletine 
albe, în funcția de președinte al 
țării pe următorii cinci ani. Noul 
președinte va depune jurămin- 
tul la 23 mai, înlocuindu-1 pe 
Zalman Shazar, in vîrstă de 84 
de ani, care s-a aflat la 
cerea statului timp de 
mandate.

Ephraim Katzir a fost

• —------------
TE reuniuni a Comisiei mi 
de armistițiu de la Pan mi 
reprezentantul R.P.D. Coreene a 
adresat un protest in legătură 
cu manes rele militare mixte a- 
mencano-sud-coreene — ^exrr- 
riții de lansare de rachete tele
ghidate" și -exerciții de bom
bardamente nas ale" — ce ur
mează să aibă loc in largul 
coastelor sud-coreene, transmite 
agenția A.C.T.C.

Aceste manevre, ca de altfel 
tot ceea ce decurge din prezen
ța forțelor S.U.A. in Coreea de 
sud, aduc prejudicii continuă' i 
cu succes a dialogului Nord— 
Sud, precum și reunificăni 
pașnice și independente a Co
reei.

Cdțțlor țftriL
vi atol ia încheierea 

cadrul Adu- 
loatie. președintele 

EW-'-U) a subliniat 
ncn ebostituții pen- 
inainte al Pakista-

condu- 
două

propus

• LA GENEVA a avut loc. 
marți, o nouă intilnire Intre 
delegațiile sovietică și america
nă care poartă convorbiri in 
problema limitării armament *- 
lor strategice.

GUVERN AL 
se sa pronunța 
forțelor țărilor 

iericane, in vederea

• NOUL 
GENTINEI 
tm unirea

AR- 
pen- 
lati- 
ex-

ani de serviciu militar, 
în fața acestei situații — 
se menționează în con
cluziile comisiei asupra 
educației și tineretului — 
singura alternativă pen
tru mulți tineri este emi
grarea. Tot in acest ca
dru a fost respinsă și po
litica autorităților de 
Lisabona de a 
masuri represive
trivn studenților și orga
nizațiilor acestora.

Pe baza concluziilor 
desprinse din dezbaterile

la 
adopta 
împo-

rii tuturor operațiunilor 
militare și retragerii tru
pelor portugheze din a- 
ceste teritorii — sublinia
ză unul din documente — 
guvernul de la Lisabona 
trebuie să angajeze nein- 
tirziat convorbiri cu lide
rii mișcărilor de elibera
re. Delegații au respins 
proiectul a.șa-zisei Fede
rații portugheze a „teri
toriilor de peste mări" — 
proiect pe care l-au cali
ficat ca fiind o nouă ma
nevră de tip colonialist.

avut loc in 
lea in 1969).

Nu este 
faptul că la : 
a participat 
impresionant 
iar . 
generații au fost 
tuie în amănunțime, 
ultimul timp, tineretul 
portughez a demonstrat 
creșterea combativității 
sale politice. Tînăra gene
rație portugheză luptă cu 
hotărîre pentru schimba
rea situației politice din 
Portugalia, pentru a se 
curma războiul colonial 
din Africa.

întimplător 
acest

un 
t de 

problemele

congres 
număr 
tineri, 
tinerei 
dezbă- 

în

GH. SPRINȚEROIU

Capriciile vremii in Europa
în vestul continentului european, în 

acest sezon calendaristic, iarna continuă____
in numeroase orașe ale Franței temperatura

• B1BMAXIA SI INDIA 
au căzut de acord ca proble
mele subccntineatolui indian 
să fie rezolvate prin discuții 
și acorduri bilaterale intre 
țările direct interesa ie — 
a declarat Svana Singh, 
ministrul indian al afacerilor 
externe, la reîntoarcerea sa 
din vizita de trei zile la Ran
goon. El s-a declarat satis
făcut de convorbirile pe ca
re le-a avut cu oficialitățile 
din capitala Bina ani ei pri
vind relațiile bilaterale si 
aprecierea evoluției situației 
din zonă. Atit India, cit și 
Birmania sint hotărite să 
depună eforturi pentru a 
transforma Oceanul Indian 
intr-o zonă a păcii și liniștii, 
lipsită de baze străine — a 
declarat Swaran Singh.

paradoxal pentru 
manifeste. Astfel. 

— ----- _r---------r---------- a scăzut la zero
grade. Averse de ploaie și ninsori au fost semnalate în mai multe 
regiuni din zona muntoasă din Franța. Deși numai cu cîteva 
zile înainte in Spania termometrul arăta 30 de grade, el a ajuns 
să indice 8 grade, valul de frig fiind și aici însoțit de ninsori 
M ploi. In .Marea Britanie, mai ales in regiunile centrale ale 
țării, stratul de zăpadă a atins treizeci de centimetri, iar tem
peratura se menține în jurul a zero grade.

mod 
să se

Marți dimineață, în regiunile vestice ale L'ngariei s-a pro
duc o puternică furtună de nisip, care spre prinz a ajuns pină 
la Budapesta, anunță agenția M.T.I. Vintul a atins viteza de 
104 kilometri pe oră, iar temperatura a scăzut brusc pină la 
6 grade. Norii de nisip s-au inălțat pină la 40—50 metri dea
supra solului. Vintul puternic a smuls din Pămînt stilpii pentru 
susținerea cablurilor electrice, iar în numeroase localități au 
fost avariate liniile de transmisie a curentului, intrerupindu-se 
aprovizionarea cu energie electrică. Furtuna de nisip a provo
cat pagube livezilor de pomi fructiferi și culturilor de legume.

Agenția menționează că acest fenomen a fost provocat de 
ridicarea straturilor superficiale ale solului, care sint deose
bit de uscate din cauza secetei din ultimele șase luni, de că
tre vintul foarte puternic.

Pe de altă parte, agenția A.D.N. relatează că în regiunea 
Suhl, din R.D. Germană, a izbucnit, marți dimineață, o puter
nică furtună. Au fost avariate cabluri de transmisie a curentu
lui electric, iar pomii doborîti de vînt au împiedicat, pe alocuri, 
circulația. Numeroase case au fost ușor avariate, iar pe unele 
șantiere de construcții activitatea a fost oprită.

(Agerpres)
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• „Concorde 001" în 
misiune științifică • 
Mauritania — prin
cipala scenă a eclip

sei

Mai sint 80 de zile pină la 
30 iunie, ziua in care se va 
produce „eclipsa de soare a 
secolului" și pregătirile des
tinate observării și înregis
trării întregului fenomen 
solar, sint în toi. S-a anun
țat, de curînd, că avionul 
supersonic „Concorde-OOl" 
va zbura din Las Palmas 
(Insulele Canare) la Fort- 
Lamy (Ciad) pentru a per
mite unei echipe internațio
nale de astronomi să obsew 
ve timp de o oră si două
zeci de minute, eclipsa. în 
această perioadă de timp, a- 
vionui va avea viteză redusă 
pentru ca savanții, tehnici
enii și specialiștii aflați la 
bord să poată urmări in bu
ne condiții fenomenul solar. 
Programul supersonicului 
„Concorde-001" deja stabilit, 
prevede un prim zbor de în
cercare la 2 mai, urmind ca 
al doilea să aibă loc in ziua 
de 23 iunie, după care va 
pleca de la Toulouse la Las 
Palmas, unde va efectua un 
ultim zbor de calibraj. în 
timpul eclipsei. „Concorde- 
001" va urmări conul de um
bră timp de 80 de minute. 
După încheierea misiunii sa
le științifice se va întoarce, 
la 2 iulie, la Toulouse.

Acesta va fi unul din 
punctele programului de ob
servare a fenomenului solar 
de la 30 iunie, realizat de 
specialiștii francezi. O altă 
experiență, foarte complexă, 
se află în pregătire de pes
te patru ani tot în Franța, 
la Observatorul astronomic 
de la Meudon. în momentul 
de față, întreaga aparatură 
a fost montată la o înălți
me d© 2 320 m, pe muntele 
Mounier, din Alpii francezi, 
deoarece s-a considerat ca 
atmosfera de aici oferă con
diții similare cu acelea din 
zona Africii unde se va pro
duce eclipsa. Căci tot acest 
aparataj astronomic va fi 
transportat in Mauritania și 
montat lingă localitatea A- 
tar. Eclipsa de soare va cu
prinde Africa de-a curmezi
șul, din Kenya Pină in Ma
uritania. Importanța sa, mo
tivul pentru care a fost nu
mită „eclipsa de soare a se
colului", constă în durata 
de peste 6 minute în zona 
triunghiului format de trei 
orașe din Mauritania : Ak- 
joujt, Atar și Chinguetti ca 
și în lungimea totală a um
brei : aproape 300 de kilo
metri. La est de capitala 
Mauritaniei, Nouakchott, e- 
clipsa va dura 7 minute și 
3,9 secunde. Durata maximii 
posibilă a unei eclipse dft. 
soare ce se produce în re
giunea ecuatorului este de 7 
minute și 30 secunde și, du
pă părerea specialiștilor, a- 
bia în anul... 2186 vor mai 
fi asemenea condiții bune de 
observare a unei eclipse de 
soare.

Umbra eclipsei va cuprin
de Africa in dreptul Mauri
taniei în ziua de 30 iunie, la 
ora 10,30 G.M.T. și se va în
drepta după aceea spre Mali, 
Niger, Ciad Și Kenya. In tot 
acest timp, aparate electro
nice vor fotografia, înre
gistra și filma fenomenul 
solar pentru a se obține cit 
mai multe date și observații.

Se așteaptă ca pină în ziua 
desfășurării eclipsei să so
sească in Mauritania mii de 
turiști, pe lingă numeroși 
specialiști ce vor fi acolo 
din toate colțurile lumii. 
Una din recomandările făcu
te celor care vor să urmă
rească Ia fața locului conul 
de umbră al eclipsei se re
fecă la interzicerea circula
ției rutiere și aeriene pe o 
rază destul de mare față de 
cele trei orașe considerate 
centrul fenomenului solar, 
începind din seara zilei de 
28 iunie. O asemenea măsu
ră este necesară pentru a nu 
se produce poluarea aerului 
sau stîrnirea furtunilor de 
nisip.

Altă recomandare se a- 
dresează tot turiștilor, de 
data aceasta în ceea ce pri
vește sănătatea lor : sînt 
sfătuițj să participe „în di
rect" la spectacolul oferit de 
eclipsa soarelui cei care au 
o sănătate perfectă și pot 
rezista unei temperaturi de 
45 grade Ia umbră.
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