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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ACTIVITATE EXEMPLARĂ 
PE FRONTUL MUNCII

Ca in fiecare an, apropierea zilei de 1 Mai, 
marea sărbătoare a oamenilor muncii, a dat un 
nou impuls desfășurării întrecerii socialiste. Pre
tutindeni, in fabrici și uzine, pe șantiere și ogoa
re, in institutele de cercetări și proiectări, oame
nii muncii, și alături de ei intregul nostru tine
ret, desfășoară o activitate entuziastă, plină de

abnegație pentru realizarea exemplară a preve
derilor planului de stat pe 1973, in vederea în
făptuirii angajamentului patriotic de a realiza 
cincinalul înainte de termen. Cîteva din aceste 
realizări de seamă le prezentăm în numărul nos
tru de astăzi.

VIZITA PREȘEDINTELUI Cele 76 zile avans ale 
minerilor din Herja

NICOLAE CEAUȘESCU
IN OLANDA

• Noi contacte cu 
preocupările 
și înfăptuirile 
poporului olandez 
•La ferma „Hoeve 
de Laar“~o mo
dernă unitate 
agricolă 
•în marele port 
al Rotterdamuluii 
dialoguri fertile 
privind coope
rarea intre cele 
două țări

încheierea 
convorbirilor oficiale 

româno- olandeze

DINEU DE GALĂ 
oferit in onoarea reginei Iuliana 

și a prințului Bernhard al Olandei
Joi după-amiază. ș-au înche

iat convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu, și membri 
ai guvernului olandez.

Din partea română, au 
participat Ilie Verdet, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Boldur, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii, George Elian, ambasado
rul României la Haga, celelal
te persoane oficiale care îl în
soțesc pe $eful statului român.

Din partea olandeză, au 
participat primul ministru 

Ceremonia semnării Declarației solemne 
a Republicii Socialiste România și Regatului

comune
Țărilor de Jos

B. W. Biesheuvel, W. K. N. 
Schmelzer, ministrul afacerilor 
externe, H Langman, ministrul 
pentru problemele economice, 
B. J. Udink, ministrul trans
porturilor și apelor, P. J. En
gels. ministrul afacerilor cul
turale, turismului și acțiunilor 
sociale, J. Boersma. ministrul 
ad-interim al agriculturii și 
pescuitului, alte persoane ofici
ale.

Convorbirile, în cursul căro
ra au fost abordate probleme 
ale relațiilor româno-olandeze 
și aspecte ale situației Interna
tionale, s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de bună în
țelegere.

Joi, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit, în saloa
nele hotelului ,,Amstel" din 
Amsterdam, un dineu de gală 
în onoarea Maiestății Sale re
gina Iuliana și a Alteței Sale 
regale prințul Bernhard al O- 
landei.
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Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul 
reginei Iuliana

Au participat Altețele Lor re
gale, prințesa Beatrix ?i prin
țul Claus, prințesa Margriet și 
domnul Pieter van Wollenho- 
ven, primul ministru B. W. 
Biesheuvel, W. K. N. Schmel
zer, ministrul afacerilor exter
ne. H. Langman, ministrul pen
tru problemele economice, alte 
persoane oficiale olandeze.

Au luat parte tovarășii Ilie 
Verdet. George Macovescu, 
Gheorghe Boldur, Georg? Elian 
și celelalte persoane oficiale 
române care îl însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat,

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cal
dă, de cordialitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și regina 
Iuliana au rostit toasturi.

Joi, 12 aprilie, în cursul du- 
pă-amiezii, la Amsterdam a a- 
vut loc ceremonia semnării De
clarației solemne comune a Re
publicii Socialiste România și 
Regatului Țărilor de Jos.

Declarația a fost semnată, 
din partea română, de președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și de ministrul a- 
facerilor externe, George Ma
covescu, iar din partea olande
ză de B. W. Biesheuvel, prim- 
ministru. și W. K. N. Schmel
zer, ministru al afacerilor ex
terne.

La solemnitate au participat 
persoanele oficiale române ca
re îl însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat.

Au fost prezente, de aseme
nea. persoane oficiale olandeze.

După semnare, primul minis
tru al Olandei și președintele 
Consiliului de Stat al României 
au rostit alocuțiuni.

(Continuare in pag. a III-a)

„Sîntem în avans cu 76 de zile 
fată de prevederile planului cin
cinal". Și iată, adevărul acesta pe 
car'- îl mrzrm tot mai des pe 
fan',icrele ^e construcții, în mine, 
în alveolele industriale ale țării 
capătă, aici, la Herja, undeva în- 
tr-un sector al orizontului O, 
gestul fi semnificația unui sim
bol.

Și totuși (este fi aici, cred, 
mania reporterului de a avea du
bii, de a pune întrebări, de a 
teiifica încă o dată fi încă 
o dată tensiunea necruțătoare a 
adevărului), fi totufi cum a fost 
posibil un asemenea ritm de lu
cru ?

îmi apare din nou tn fața 
ochilor fotografia aceea din anul 
1906 în care 18 bărbați, îm- 
brăcați „tradițional", stau în 
fața unei galerii. în față de tot 
e un vagonet plin cu un mate
rial alb, angular, aspru. Oamenii 
sînt sfioși fi curați, poate obo
siți, poate mirați de apariția ca
merei obscure. „Toți îs din 
Chiuzabia, de peste deal. Ulti
mul s-a stins acum două luni, 
mi se spune. Trebuie să fi avut 
vreo optzeci fi ceva de ani". A- 
cefti oameni nu mai există fi to
tufi fotografia degaja un soi de 
romantism, un fel de romantism, 
li privesc din nou fi din nou 
zăresc gura aceea neagră, știrbă 
a muntelui, gura de intrare în 
alveola ucigătoare a pămîntului.

Cită diferență deci. Aș vrea să 
compar realitatea de atunci cu 
cea de astăzi dar e prea mare 
distanța în timp, e, prea mare 
distanța în înzestrarea tehnică, 
în progres, în oameni Mai 
onest, mai convingător e să ne 
cumpărăm cu noi cei de acum 
3—4 sau 5 ani. Mai onest

Din uzine, șantiere, 
de pe ogoare

• PE MAGISTRALELE 
MUNCII PATRIOTICE. Pri
mele zile ale lunii aprilie au 
însemnat pentru tinerii vîl- 
ceni o perioadă de frumoasă 
afirmare pe magistralele 
muncii patriotice. Peste 2 500 
de uteciști din municipiul 
reședință de județ au lucrat 
intens în parcurile. zonele 
verzi și pe bulevardele ora
șului. la plantat arbori orna
mentali și flori, la dezgro
parea trandafirilor si pregă
tirea rondurilor, la împădu
rirea dealurilor supuse ero
ziunii. Elevii Liceului eco
nomic și colegii lor de la 
Grupul școlar de chimie, îm
preună cu uteciștii de la 
Raza de utilaje au sădit 350 
arbori și arbuști decorativi, 
în vreme ce viitorii fores
tieri au plantat pe dealul Ca
pela, 14 000 puieți de brad si 
molid. în aceeași perioadă.

NUME DE ELEVI 
ÎN CHENARUL 
LAUREAȚILOR

Azi — fizicienii și chimiștii
Miercuri dimineața, în Sala 

albastră a Universității din Cra
iova, a avut loc festivitatea de 
premiere a ciștigătorilor olim
piadei de fizică și chimie, faza 
republicană organizată de C.C. 
al U.T.C., Ministerul Educa
ției și învățămîntului și Federa
ția de științe fizice și chimice. 
Am profitat de acest prilej, pen
tru a solicita cîteva impresii 
unor participanți la această 
prestigioasă manifestare. Pri
mul interlocutor, Nicolaescu 
Dan, elev în anul IV la Liceul 
„Nicolae Bălcescir* * din Craiova i 
„Particip pentru a doua oară la 
olimpiadă. Anul trecut am ob
ținut premiul II la proba de 
fizică, iar acum premiul I la se
siunea de comunicări științifice 
organizate în cadrul olimpiadei".

tinerii de la școala de șoferi 
profesioniști au scos din pe
piniera Govora peste 40 000 
de puieți.

D. M.
• SUB DEVIZA „SA 

TRĂIM ȘI SA MUNCIM IN 
CHIP COMUNIST", tinerii 
din județul Neamț întreprind 
largi acțiuni de muncă pa
triotică. în decursul a peste 
40 000 de ore, ei au plantat 
peste 30 000 de pomi fructi
feri, au predat 300 tone me
tale vechi, 10 000 de sticle și 
15 tone de maculatură. Ei au 
efectuat, de asemenea, lu
crări de desecare pe o supra
față de 400 ha și de întreți
nere a 3 200 ha pășuni, ur- 
mind să planteze circa 4’0 
ha cu puieți de brad, molid, 
frasin, paltin și stejar.

• MAI BINE DE 50 000 
TINERI DIN JUDEȚUL

,, — Cum ți se pare ineditul mod 
de organizare, sub forma con- 
curs-tabără ?“ — l-am întrebat 
pe Costin Vasile. elev în anul I 
la Școala profesională de con
strucții din Baia Mare. în 
primul rînd, actuala organizare 
a constituit un prilej de cunoaș
tere pentru noi, participantii. 
Inițiativa luată ca probele prac
tice de fizică și chimie să se 
desfășoare pe platforma indus
trială Electroputere și în cita
dela „focului continuu" — Com

Cum ți s-a părut concursul 
din acest an „ — Deosebit de 
pretențios, remareîndu-se o e- 
xigență deosebita din partea co
misiilor. Iar succesul pe care 
l-am obținut capătă o și mai mare 
importantă cu cit numărul par- 
ticipantilor foarte bine pregă
tiți s-a ridicat la cîteva ®utew.

g să destăinuim marile pulsa
ții, marile transformări din a- 
cești ani. Ele există fi ne ex
primă cit se poate de bine. 
„Acum sînt 76. La sfîrșitul anu
lui vor fi 100 de zile avans față 

COMBINATUL SIDERURGIC CALAȚI. Ing. Sandu Florentin fi 
Marinei Parpala, verificînd încărcătura șarjei pentru convertizorul II.

Foto: CH. CUCU

(Continuare în pag. a V-a)

de prevederile cincinalului". 
Aici, la Herja ștacheta întrecerii

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a IV-a)

DOLJ iau parte în aceste 
zile Ia acțiunile inițiate pen
tru plantarea de pomi, îm
păduriri, curățirea șl între
ținerea izlazurilor comunale, 
la îndiguiri, desecări și iri
gații. Potrivit angajamentu
lui asumat de Comitetul ju
dețean al U.T.C. vor fi plan
tați un milion de pomi fruc
tiferi, arbori și arbuști orna
mentali. Un număr de 500 
tineri din comuna Desa au 
deschis un șantier local pro- 
punindu-și să planteze cu 
puieți de dud și plop 50 hec
tare. Alți 2 000 tineri și tinere 
lucrează la regularizarea al
biilor pîraielor Teslui și 
Ruga, la întărirea digului de 
pe Jiu, în dreptul localității 
Popoveni.

(Continuare in pag,, a IV-a) 

binatul chimic Craiova, a fost 
deosebit de bună punindu-ne în 
fața unor moderne procese teh
nologice relevîndu-ne înaltul 
grad de tehnicitate al acestora."

Iată și părerea tovarășului 
profesor doctor Cornea Felicia, 
de la Universitatea București, 
președinte al comisiei de chi
mie : Organizarea olimpia-

ELENA RUBEL1

A
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Nu prea de mult, în toamna 
anului 1959, cuprins de armonia 
strugurilor și gutuilor wa îm
podobesc cu dărnicie dealurile 
din sudul lașului, mă pomeneam 
aproape iritat de sărăcia violent 
mascată în ciulini a șesului Ba- 
hluiului. Contrastul atît de evi
dent îmi dirija ființa către între
bări și, cum eram înconjurat nu
mai de fructele pământului, șesul 
Bahluiului deschis cu dărnicie 
către vadul inundat de soare al 
Tuțorei era în mod firesc inclus 
de conștiința mea în principalele 
artere ale unui circuit agricol. 
Nu-ntrezăream, de ce-aș minți, 
și de altfel puțini întrezăreau 
pe-atunci zona industrială întin
să astăzi pe o lungime de aproa
pe 15 km. Eram tentat să intu
iesc o coborîre a livezilor fi vii
lor către oraș cum se-ntîmpla 
atunci pe dealul Șorogarilor sau 
să mi se pară că din adlncul lu
tului pornesc din nou spre ce
ruri sălciile aurii care făcuseră 
faima luncii de odinioară. Așa 
gîndind îmi răspundeam laconic, 
lii^ii^tii : Depinde, sigur, ce s-o 
semăna. Și ceea ce t-a... semănat 
aici întrece astăzi nu numai rod
nicia celei mai fertile suprtrfețe 
de pămint, ci și imaginația cea 
mai bogată.. Fabricile care au 
crescut aici, lungimea firelor 
U.F.S. și suprafața de mătase 
produsă la „Victoria* pot, fără să 
exagerăm, acoperi pămîntul unei 
țări, trunchiurile de oțel, țevile 
produse la Uzina metalurgică ar 
alcătui, înălțate sus, pe ver
ticala, un codru uriaș, „grăun
țele" Uzinelor de mase plastice 
tind să se stabilească ca volum 
alături de producția de cereale, 
uleiul produs la Fabrica de ulei, 
devine, socotindu-i debitul In 
sensul cel mai propriu al cuvân
tului, un rîu vital iar cu medi
camentele produse la F.A.l. se 
poate lecui, mai mult ca sigur, 
un întreg popor.

La fel de neîndoielnic însă e 
și faptul că în același perimetru, 
pînă mai ieri eu sărăcia mascată 
violent de mărăcini, crește și cea 
mai tînără populație a lașului, 
mai mult de jumătate din cei 
două sute de mit de locuitori ai 
săi, oamenii care-i adaugă de-a 
vechiului său nimb de măreție, 
aureola prezentului pe care U 

jrt^rrm
Și iată-ne trecind acum după 

un deceniu, din nou la în
trebări despre mdnicia acelorași 
locuri, despre măreția ș esența 
noului peisai uman î^duouubi, 
despre sensurile lui multiple cu 
implicații profunde in prezent și 
viitor. Și nu e vorba numai de 
a căpăta răspuns la întrebări, 
dar însăși admirația se cere par
că explicată pentru a-i fixa un 
timp, un fundament ș credibil, 
pentru a ne convinge de putere a 
de uluire a unui fapt real, firete, 
dar hiperbolic încadrai in măre

ție-

Refuzul 
de a rămîne 
sub umbrela 
protectoare 
a succesului 

global al 
întreprinderii

A da cuvintul prezentului, fă- 
cindu-l astfel să-ți vorbească des
pre tineri, la lași înseamnă, încă 
din luna ianuarie a acestui an. a 
recepționa, de fapt, pulsul matur 
și sănătos al întrecerii lansate de 
Comitetul Central al UTC. sub 
deviza „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului în pa
tru ani și jumătate". Primul 
trimestru al întrecerii își are 
scrisa cronica deja. Bogată 
în fapte semnificative, a că
ror simplă transcriere ar so
licita mai multe pagini de 
ziar, această cronică și-a dobin- 
dit pînă în prezent o parte din 
puterea necesară pentru a fi o 
carte de învățătură pentru orga
nizațiile U.T.C., pentru comite
tul județean care de la bun în
ceput a văzut în întrecere mo
dalitatea practică de confirmare 
a mandatului încredințat de Con
ferință. Cu o astfel de viziune 
asupra faptelor ne întîmpină, de 
altfel, și tovarășa Mana Zăvoi, 
președinta Consiliului tineret 
muncitoresc. „Ciștigul ce se în
trezărește în urma lansării între
cerii, ne spune dînsa, nu se li
mitează numai la rezultate eco
nomice, satisfăcătoare pînă în 
prezent, ci și la faptul că în urma 
bătăliei desfășurate-n acest sens, 
cei aproape 30 000 de tineri 
ieșeni antrenați in întrecere, or
ganizațiile noastre U.T.C., au a
flat astfel căile concrete ale 
transformării tineretului in fac
tor activ în procesul de formare 
politică, socială și profesională a 
tinerei generații". Consolidarea 
în cîmpul muncii nu numai prin 
mijloace educativ-politice a ro
lului tineretului de subiect al e
ducației, depășirea situației în 
care acesta rămînea numai obiect 
al unui astfel de proces e ates
tată, în toate cele 27 de între
prinderi ieșene, de fapte mai 
mult decît convingătoare de ati
tudini permanente, de, și nu-i de 
loc exagerat, elementul nou care 
apare în viziunea tinerilor des
pre activitatea profesională, des
pre rolul lor în cadrul colective
lor de muncă.

„Noi — ne spunea Teodor 
Corbu, mecanic la Autobaza 2 
din lași, secretarul organizației 
U.T.C. — ne-am dat seama din 
capul locului că prin natura lu
crurilor nu ne putem ascunde 
sub umbrela protectoare a rezul
tatelor globale ale întreprinderii, 
că poate ieși bine întreprinderea 
fără ca noi să mergem bine. A
ceasta a* fi fost egal cu a crede 

că un camion, deși n perfectă 
stare da funcționare, poate -ula 
întors cu roatele In rus La in 
ceput, de ce n-aș spune, tn vir
tutea obișnuințelor. am fost ten
tați să întocmi un plan din 
fraze privind ^^oitatea protetic 
nală și ne-am dat seam ci ad
mitem să păstrăm U Umple 
ochelari de cal Au de acentia 
duceam lipsă, a de o lupă tub 
care să se vadă Impede si ceea 
ce *a necesar st țatern. oe mene- 
riași și ceea ce e de ficut cu 
noi". Și s-a găsit Intr-adevă o 
lupă In carg fibrele matu^tășu 
politice a organizației U.TE, 
responsor titiMaa și tenoUate x 
nivelul profesional s-au tt-uan 
asigurind darcmune o principie- 
litote, realism. Po&nd -eetUebes 
cu această lupi p nu cu ochiul 
deformat adesea de entuziasmul 
începutului, justlfioat doa per-

TINERETUL — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului 
în patru ani și jnmî^tate

IaȘ: LOCURI 
UNDE ORAȘUL s»

PULSEAZĂ
DE TINEREȚE SI VIGOARE

Cronica Intrecerii uteciste In primul trimestru

MARIA SHOOS* — secretar al 
Comitetului UTC. Fabrica 
Tricotaje «Moldova- Propr.i 
no*«rl lxxj*.3« profeMonari 
reliefata de Întrecere e te na- 
rari U oe stîmuJew mal mult

ții^i In fața tsneh^, as s «ai 
ap^“^ umb^a^ protectoara s 
s^^s^ui giuiuA oaetrtaga le
gătură a po0anu1m de psadROB 
marcată de bgemn element a. 
dar de mere km^orteuft- h 
fața de eneae neam
diționate, a pp^mbm aKarH

zate direct. patabad»-ta ta anx 
ția celor ina^^ a—e men,
de or^nul at^-pr ți W srdpt ie 
mii, ai fi cu ușunaiță parcă faa- 
clinat că^re apiecm
și complezente. Cmxx ptaaaias 
de acțiune, a ^ntofam^ntuân 
concret, șt-a^ip-ată cu mțlt^t 
digitale, r^ii^a^ de ulet p 
de fier, deși cuprinde baz^ ca . 
naco^ndițlonat conun planetarii
200 bucăți a 50 bam fieca
re = economii de 1X) lei saa 
n^ic^ndi^ti^tat bucăți pistoane

pco^ț^ă frind a dte 90 d^
bucata = economi ae 9 l^, 
îți dă Insd senzația unui mare 
document emis cu chi^xusnțâ șg 
ralspons/abllltata. Același docu
ment, elaborat pentru a marca 
exact ce po^ fi făcui m fiecare 
lună, a convins pînă la urmă pe 
mulți tinen că cheta ș lo^ttul 
unor probleme tehnice nu trebuie 
căutare neapărat In magazia 
pieselor de schimb. Șs dacă pie
sele uzate au început ei fie pri
vite cu alți ochi, se ințalega că 
și tinerii au început să fie pri
viți cu totul altfel. E unul, știe 
astăzi aproape toată lumea, Mir
cea Prodan, care e in etana «3 
neden viață pieselor uzate, bobi
nelor, îndeosebi. Se știe că la 
autobasculante se fac. a^^ buc
șe chiar în autobază. Se știe c 
Panțoc de la lntraținarl aleotrloa 
experimentează un nou sistem 
pentru con^lota1a electrice la 
mașini și, mai ales, te ptie d 
Alexandru Seghediu e o barieră 
de natracut în calea capetelor de 
oțel folositoare care, in virtutea 
inerției, și-ar mai putea găsi cul
cuș în lăzile cu șpan.

Nu nealUbatea, â refuzul 
știant de a Hua sub aceeași 
umbrelă protectoare a sucoasHlul 
global al î^ra^pn^darn a ficut 
ain orga'n^:zațiile U.T.C. de la 
Fabrica de antibiotice auiond
celei mai minuțioase teh-
ni^o^orga^^ttor^ c^ a-d In- 
treprins vreodată In fabrică. O
chiul omnipra:zen^ co1aotloalor
de tin^ a scos în evidență fap
tul că barajul exis^e^t in oalea 
piardarllof și risipei e încă mult 
prea ciuruit și că razaroala si^ 
impresionant de mani.

Numai In secția a Hl-a, In 
acestei analize, s-a demon

strat negru pe alb că e ușor po- 
sAi. rd se obțină un randament 
suplimenta r de 0,3 la sută la ex
tragerea streptomicinai de l*/s 
le ucaim tetrann și de 1,5 la 
rute la separare ți uscare bevi- 
ttx ceea ce înseamnă economii 
de canea jumătate de milion. Tot 
H cceeași secție s-a demonstrat 
ci prin reducerea consumului 
specific se pot obține peste plan 
100 000 U 1 da antioiotice, că 
pot fi reateata |n plus 3 șarje 
da tetraciclină ți două de vi- 
tsmma B12, că pot fi economi
si p fetoatți 10 milioane metri 
cubi de sbv ca-e In prezent a- 
pud drumul norilor și 150000 l 
de spă potabilă care se duc pe 
ape nmbetes. ln secția a IV-a, 
temnaaSeze. o analiză asemănă
toare ș du la o ^calculare mult

RTGEN ISACHE — F A. las’ 
întrecerea ne-a reproș pectat 
preocupările prin prisma ma

ximei utfliUU.

DANTTLA IOANTD — Teaăto- 
rta de mătaaa .^Virtoria- Spre 
rbtot nu pop Inainta fără re- 
eaperarua insecralâ a timpului 

pierdut.

BIANCA BERCOVICI — mun - 
citoare. Fabrica de tricotaje 
..Moldova* I□țlrtelea privită 
asa rum Imelegem nu se va 
sflrși odată cu actualul cin

cinal

— „Aceasta — ne spunea A
drian lonescu, de la secția bio- 
stimulatori — înseamnă să stabi
lești din punctul nostru de ve
dere, al tineretului, factorul o
biectiv care condiționează rezul
tatele întrecerii. Nici factorul 
subiectiv nu a fost însă exceptat 
de o analiză minuțioasă și seve
ră. Noi ne întemeiem încrederea 
în succese tocmai pe raportul 
real dintre acești factori1*.

Începutul întrecerii determinat, 
de altfel, cum ne mărturisea și 
secretarul comitetului U.TC. pe 
fabrică, Vasile Agafiței, de ridi
carea graiului de conștiință al 
tinerilor, de creșterea responsa
bilității în raport cu mărimea 
exactă a culpabilității fiecăruia, 
atenuată de toleranțe nefustifi- 
cate, a dat naștere unei comuni
uni profesionale bine dirijate, 
stimulate permanent de scop.

TEODOR CORBU — secretar 
al comltecuiuJ U.T.C. Autobs- 
aa n AteautA camuflare sub
umbrela succeruiaj global ai 
ftacraprJndertJ ar fi fost egai 
en a crede câ un camion deși 
sa peifectf stare. poate rula 

Iniars cu roaiele In rus.

Definirea exactă 
a rolului tinerilor 

în fabrică, 
în producție

Elmar'1tale de^tn-u. md. ve 
larg M ceia dau^ate at^^enai fi 
H mad usM-stfwwș Ia Autobaza

ADRIAN IONESCU — F. A. 
Iași Noi ne Intemeiem încre
derea In succese pe raportul 
real dintre factorii subiectivi și 

obiectivi 

nr. 2 și la Fabrica de antibioti
ce, unde s-ar fi putut crede că 
nu e de făcut prea mare lucru, 
se întilnesc în toate cele 27 de 
întreprinderi ieșene în care tine
retul a răspuns chemării la în
trecere.

Asistăm, atît la Uzina Meca
nică Nicolina, dt și la Uzina de 
fibre sintetice, atît la Țesătoria 
de mătase „Victoria", cît și la 
Fabrica Țesătura, și nu numai 
aici, la aceeași conturare concre
tă a obiectivelor, la aceeași defi
nire a mijloacelor și căilor prin 
care tinerii pășesc în mod activ 
pe locurile de frunte în uzină. 
Asistăm, însă, și la un debut bine 
marcat de conturare a personali
tății tineretului în raport cu sar
cinile lui profesionale.

„Propria noastră imagina pro
fesională reliefată cu pregnanță 
în urma declanșării întrecerii, e

VASILE AGAFIȚEI — secretar 
al comitetului U.T.C. de la 
F A. Iași. Oricum, umbrela
succesului global al întreprin
derii este acum privită ca o 
aureola care Iși sporește con
cret lumina prin energia tine

retului.

RADU MUNTEANU — student 
Facultatea mecanică, Institu
tul politehnic Iași. Din cei i Mi 
de studenți poUtehniști se pot 
reduta cel puțin Hi de lectori 
pentru cursurile teoretice ale 

tinerilor muncitori.

de natură să ne stimuleze mai 
mult dect formulele agitatorice 
utilizate pînă în prezent, mai 
mult dedt oonoursuri1^ care, deși 
în strînsă corelare cu producția, 
Î$j mențin totuși, un caracter auxi
liar, ne spune ing. Maria Simion, 
de la Fabrica de tricotaje „Mol
dova". înirecaraa definește cu 
cl^^:ta^e aportul tineretului, rezu
mat altădată cel mai adesea, In 
fraze complezente, generale, care 
menționau doar contribuția aces
tuia, fără să-i stabilească impor
tanța cu e^a^'^^e. Șj tot între
cerea definește și l^cul tineretu
lui în fabrică, in realizarea sar
cinilor de producție, în gîndirea 
tehnică și organizatorică a colec
tivului, ceea ce nu-i același lu
cru cu ceea ce se făcea prin a
firmația că vîrsta medie a lu
crătorilor e vîrsta tinereții. Pro
pria noastră imagine profesiona
lă pe care o avem concretizată 
permanent, ne duce, prin auto- 
cunoaștere, spre conștiința pro
priei noastre val^i^t, a propriilor 
noastre lipsuri. Sintem conectați 
la sistemul întrecerii ca l^ un 
adevărat seismograf. Știm azi
exact ce nu funcționează șt unde 
să lntaroanlm. Bijbîiala și impro
vizația sint evitate în bună par
te. Așa se încheagă, de fapt, 
mult mat bine și colectivul, 
crește puterea lui de reacție la 
defecțiuni. Se elimină individua
lismul în realizarea sarcinilor de 

pprduc^ie".
Aceeași imagine profesională 

alcătuiește nu numai o oglindă 
analiticiă,. ci și textul unei reco
mandări convingătoare pentru ti
nerii de la Fabrica „Țesătura".

„Tineretul — afirmă directorul 
aceste fabrici — se nedafineșta, 
demonstrează și, fiind el însuși 
interesat de rezultatele demon
strației, conduce lucrurile realist 
și hotănît. De l^ declan
șarea întrecerii și pînă în prezent 
numărul orelor afectate rezol
vării unor probleme tehnico-or- 
ganlzatorica ale muncii se cifrea
ză la 1 500. Ore prestate in tim
pul liber, se înțelege, c^r^ au 
facilitat in numeroase cazuri în
deplinirea planului de către ti
neri în proporție de 140 la sută. 
Autocontrolul, orict de dificil 
ar fi, s-a impus, de a^i^nenea, ca 
o nacesltata, el insemnînd în ul
timă instanță, îndeplinirea unei 
misiuni politice cu care organiza
ția de tineret era de fapt de 
multă vreme investită.

„Rețeaua noastră de control, 
ne spunea Marta Mihai, secretara 

comitetului U.T.C., echivalează 
cu structura noastră organizato
rică și constituie în p^^^ent un 
filtru de ne^nec^^ pentru defici
ențe, pentru unele cazuri, ca și 
pentru unele probleme. 30 de 
tineri nu își raalizasară în ianua
rie sa^^'inile de plan la țesătorie. 
Acum povestea e totul alta. A 
prins viață „munca de la om la 
om", care n^ e, cum se crede, 
un princpiu oarecare și nereali- 

zalail‘‘l
Adevărata i^^in^ profesională 

a tineretului s-a rellefat într-o 
manieră asemănătoare și la Uzina 
de fibre sintetice.

0 întrecere 
care nu se va 
sfîrși odată cu 
actualul cincinal

Organizația U.T.C. de la U
zina de fibre sintetice numără 
patru mii de membri și totuși 
dintre aceștia muncitori ai uzinei 
sînt deocamdată numai două mii. 
Cealaltă jumătate sînt elevi ai 
grupului școlar de chimie, ai li
ceului de specialitate. Vreo șase 
mii de tineri Unt studenți ai In
stitutului politehnic și, deși apar
țin organizațiilor ^^^leo^iva din 
institut, ei participă, totuși, în 
bună parte la întrecerea declan
șată în tindurile tineretului mun- 

calTtnas
Au fost mai pretutindeni, și 

mai sînt, manifestări de neîncre
dere față de acești tineri „tobă 
de c^Tri^te", dar la practică înain
tați „pînă l^ genunchiul broaș
tei". Dar în fața unor raționa
mente cu totul elementare si 
convingătoare, cum ar fi, de 
pildă, faptul că „din cei 6 000 de 
studenți politehniș^i se pot re
cruta cel puțin 100 de lectori 
pentru cursurile teoretice cu ti
nerii muncitori", cum susținea 
studentul Radu Munteanu de la 
Facultatea de mecanică, sau 
cum ar fi ideea susținută de ing. 
Mircea Vacarm că „recuperarea 
celor mai multe piese de schimb 
și confecționarea unor piese sim
ple poate fi încredințată sutelor 
de elevi care se pregătesc pentru 
ims.011 în fier la scoUle profe
sionale din lași", neîncrederea a 
incaput să se spulbere.

Aceasta și pentru că „numai 
pa cale teoretică nu poți deprin
de barem nici cum se face no
dul la cravată" (Mircea Vacaou) 
ș^ pentru că „spre viitor nu poți 
înainta fără recuperarea integra
lă a timpului pierdut", cum sub
linia Daniela loanid da la Țesă
toria da mătase Victoria. Intr-a
devăr, deși sînt încă multe de 
făcut pa linia perfecționării prac
ticii în producție a elevilor și 
studențițor ieșeni dadan&rea 
întrecerii le-a găsit acestora în 
bună panta, nu numai un loc de 
muncă, preocupări concretet ci și 
un loc în cadrul colectivelor da 
muncitori. La Uzina metalurgică 
au fost organizata chiar schimburi 
ale ucenicilor, la Fabrica de anti
biotice, studenții participă la 
activitatea practică da cercetare. 
E-xiistă însă suficient de multă 
inerție și mai ales ^olo unda re
alitatea furnizează fustif^ări cu 
dărnicie: la Uzina de fibra sin
tetica, la Uzina mecanică Nico- 
Una sau la Uzina de mase plas
tice. E vorba însă d^ puțină în
credere și chiar dacă, așa cum 
spunea Aurel Brțu, „din lupta 
cu inerția unora nu ieși cu pălă
ria pe-o ureche și nic cu flori 
la pălă^", drumul spre rezultate 
nu poate fi barat. La Uzina me
canică Pașcani elevii școlii pro
fesionale formează în cea mai 
mare parte, corp comun cu co
lectivul fabricii și e aici și me
ritul organizației da tineret, cara 
și-a impus punctul de nedere a
firmat convingător și de Bianca 
Bercovici, muncitoare la Fabrica 
de tricotaje MoHbo^a: „Pregăti
rea ucenicilor trebuie să fie un 
element al întrecerii și iată de 
ce. Îndeplinirea cincinalului îna
inta de farman e un scop imediat 
încredințat și tineretului, dar 
transformarea totală a acestuia în 
factor activ, menținerea acestuia 
ca factor activ în producție, a o 
datorie cara nu ia sfîrșit odată 
cu ac^u^ul cincinal. Ascendența 
sa cere deci asigurată, ■ încă de 
pe acum.

*
In față cu raporturile st^is- 

tica cara alcătuiesc un adevărat 
seismograf al întrecerii din cele 
27 de întreprinderi ieșene, avam 
din nou senzația că recepționăm 
noi înșine pulsul unui organism 
bine clădit, sănătos.

La Uzina mecanică Nicolina, 
la secția reparați și întrețineri 
elecaica se lucrează două zile pe 
lună cu materiala economisite, 
iar l^ secția boghiuri, o zi pa 
lună cu electrozi economisiți. La 
secția vagoane a aceleiași uzine 
se realizează de către fiecare 
tînăr economii de un leu în 
cara schimb, iar la turnătorie sa 
cîștigă un avans de două ziie 
la fiecare recăptușira a cuptoa
relor. La Uzina mecanică Pașcani, 
1 139 de tineri și-au realizat pla
nul In proporție de 140 la sută. 
La Uzina da reparații, tinerii au 
realizat prin inovații și raționa
lizări, economii de peste 100 000 
lei și la fel la Fabrica da anti- 

biirttcc.
Sînt, sigur, parcă niște tele

grame toate aceste data cu pu
terea de a anunța un eveni^nt, 
da a comunica emoții și slnt în 
același timp ș dovezi conclu- 
danta pentru faptul că tineretul 
davina în modul cel mai concret 
posibil factor acto, nu numai 
în producția, ci și în organizarea 
și conducerea acesteia către sa
tisfacțiile suprema ala muncii.

ION CHIRIAC
Foto: VASlLE RUSU

Și l^ cooperativa agricolă din Apele Vii sa seamănă zi-lumină.n 
Foto: O. PLECAN

jN OBIECTIV — CAMPANIA 

AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

CEf ClT Ș UNDE

TINEI^Il

SATULUI
IN ACESTE ZILE ? '
Apele Vil... Zile pline de cam

panie. Și aJcJ, In partea de ră
sărit a județului Dolj, cImpul 
aduce cu o stupină. E mult de 
lucru și timpul presează. Ceva 
mai mult de o mie două sute 
de hectare se cer pregătite șJ 
InsămInțate ; recolta a o sută 
de hectare este Incă sub semnul 
incertitudinii din cauza apelor 
adunate din ploile abundente și 
a zăpezilor tIrzii — săparea de 
canale fiind singura soluție sal
vatoare. Jar pe o sută patruzeci 
de hectare plantate cu vie se cer 
executate tăierile, săpatul și 
șpalie^tul. Apoi, fertilizările, 
activitatea In legumicultura... 
„Zece mJJni dacă ai avea. cum 
spunea președintele CdnstantJn 
Cernea șj foarte greu le-ai cu
prinde pe toate". Șj. totuși. toate 
urgențele trebuiesc rezolvate o- 
peratJv și de calitate— cheie de 
boltă In Infăptuirea angajamen
tului formulat aici, de a se de
păși — anul acesta — cu o sată 
de kilograme la ■ * 
hectar produc
țiile planificate 
la grIu, porumb. 
și noama-soare- 
luJ. cu opt sute 
de kilograme re
colta medie1 de 
grIu la hectar și 
cu două sute 
de litri produc
ția de lapte de 
la fiecare vacă 
furajată. Zilele 
acestea coincid cu vIrful peri
oadei optime In executarea mun
cilor ce constituie veriga prin
cipală In efortul de a smulge 
pămIntuluJ roade cIt mai bo
gate. Iar In acest moment ne-am 
adresat celor șaptezeci șJ nouă 
de tineri ai satului cu Intreba- 
rea : CE. CIT ȘI UNDE ATI 
LUCRAT ?

Mecanizatorii. pInă la unul. au 
răspuns prin vorbe puține, prin 
substanța cifrelor la Intrebarea 
adresată. Lucraseră la arat și 
discuit, la semănat și la f.eltili- 
zat, la grăpatul griului cu sapa 
rotativă și la Imprăștierea apei 
In exces prin păstrarea In func
țiune a aspe^a^or. Sarcinile 
zilei fuseseră depășite substan
țial, Jar In bilanțul lucrărilor de 
campanie. ziua aceasta adaugă 
șapte procente de realizări. In
ginerul Marin PIrvu explică re
ușita prin integrarea mecaniza
torilor In formații mixte de lu
cru In acord global prin foarte 
buna conlucrare cu specialiștii 
cooperativei In ^amplasarea u
nora dintre culturile dJn prima 
urgență cu scopul de a folosi 
timpul bun prin lucrarea tere
nurilor zvintate ; șJ mai ales 
prin atmosfera de Intrecere pen
tru mai mult și mai bine în
tronată chiar 4in prima clipă 
a bătăliei din actuala campanie, 
Tractoarele au funcționat de la 
șase dimineața șJ pInă către 
miezul nopții. Insuficienta do
tare cu discuri a secției J-a obli
gat pe mecanizatori să lucreze 
In schimb prelungit pentru a 
asigura front de lucru semănă
torilor.

In competiție cu timpul s-au 
aflat și tinerii cooperatori, cei 
mai mulțj dintre tinerii satului. 
Au lucrat. La săpatul viei, la 
repJcatul răsadurilor, la semă
nat, la plantatul cartofilor, la 
săpatul canalurllor de desecare, 
au pus la punct mașinile. „As
tăzi. ne mărturisea Nicolae Bo- 
bocea, am săpat la vie zece 
ari. MIJne termin lucrarea pe 
suprafața pentru care am sem
nat angajamentul de a o munci 
In acord global. Voi continua 
cu executarea tăieljlol“. La vie 
au lucrat și alți opt tineri, e
fortul depus de ei subsumindu- 
se bilanțului la 21 raportat de 
către cooperativă : pe 80 de hec
tare sapa mare executată, iar 
pe 48 și tăierile. George Cernea, 
Impreună cu 28 de tineri a lu
crat In cImp. pe semănători ori 
la Imprăștierea Ingrășămlntelor 
organice. Au contribuit la fo
losirea intensă a zilei respective 
prin păstrarea In funcțiune, 12 
ore, a semănătorilor ; au ferti

Ancheta noastră 
In comuna Apele Vii, 

județul Dolj

lizat 48 de hectare ce vor fi se
mănate cu floarea-soarelui și 
porumb ca loturi semlncere. 
„Am semănat borceag și lucer- 
nă, a ținut să precizeze Dumi
tru PIrvan. Și pentru că' In 
cImp se cerea executat un mare 
volum de lucrări am propus să 
răspundem noi, uteciștli din 
zootehnie. de semănatul cultu
rilor furajere din perimetrul 
sectorului, eliberInd astfel pa- 
tru-cinci cooperatori de această 
responsabilitate. Efortul a fost 
destul de mare, dar sInt con
vins că pe măsură va fl șl cIș- 
tigul...“. Cu aceste hectăre se
mănate s-a realizat întreaga su
prafață rezervată chltu-rilor din 
prima urgență.

Prezența tinerilor a impulsio
nat ritmul lucrărilor propuse 
pentru ziua aceea In toate sec
toarele. La grădina de legume 
Steluța Dinu, Impreună cu alte 
patru uteciste. a plantat răsa
durile de varză pe suprafața re

zervată acestei 
culturi legumi
cole timpurii.
Douăzeci șj trei 
de uteciști au 
continuat lucrul 
la deschiderea 
canalelor pentru 
eliminarea ex
cesului de apă. 
Intre ej Liviu 
Cernea, George 
Cernea, Lucian 
DJcu, Ioana Po

pescu. Alții au plantat cartofii 
pe ultimii ari din cele cinci hec
tare, iar Constantin PIrvu s-a 
străduit să Inchele repararea 
autocamionului 21 Dj 339 — de 
cIteva zlld scos din circulație. 
„Mare lucru n-am putut face 
pentru că tovarășii din condu
cerea cooperativei' nici acum. 
după două luni de la angajarea 
mea, nu ml-au asigurat trusa de 
scule. Lucrez cu o cheie, cu un 
ciocan și o pilă. De fapt. mai 
mult mă chinul. Și, o lucrare 
.posibil de executat Intr-o jumă
tate de zi, eu am lunglt-o pa
tru zile... Intre timp mașina ar 
fl putut transporta Intregul ne
cesar de șpăllerl Incă nerldjcatj 
de la poligonul Stoienești...".

Au fost printre tinerii satu
lui șj dintre aceia care n-au 
răspuns la apelul recoltei.
~ N-am lucrat astăzi, ne spu

nea Olimpia Barbu, pentru că 
nimeni nu m-a anunțat că esle 
nevoie de mine...

— Dar n-ațj văzut pe cei care 
au mers In cImp ?

— N-am știut că e nevoie și 
de mine...

Greu de crezut o asemenea 
justificare. Cert este că nici săp- 
tămIna trecută uteclsta Olimpia 
Barbu n-a lucrat la cooperativă 
deși a semnat angajament pen
tru culturi care acum se sea
mănă. Șj nu numai ea. Marian 
Fota. Marin SIrman, Dumitru 
Cernea sInt altl tineri care au 
preferat să colinde ulițele sa
tului, numai mIna pe sapă n-aii 
acceptat s-o pună. De ce ? La 
această Intrebare am căutat răs
puns. Putem spune acum, că 
atitudinea lor de delăsare se 
explică și prin aceea că orga
nizația U.T.C. n-a acționat In 
nici un fel pentru mobilizarea 
tinerilor la executarea lucrări
lor stringente ale acestei pri
măveri. Liviu Cernea, secreta
rul comitetului U.T.C. pe coo
perativă afirma că „treburile 
nu le-au permis celor din comi
tet să convoace nici o adunare 
generală a utecjștllor de la ale
geri Incoace. CIteva IntIlnlrj cu 
grupuri de tineri au mal fost. 
Dar dezbateri nici una“. Oare de 
acest lucru comitetul județean 
U.T.C. nu are cunoștință ? Pe 
aici au trecut un secretar al său 
șl activistul de sector. Grlgore 
Conescu, oare pe dInșli să nu-J 
fl interesat modul in care orga
nizația de aici Ișl trăiește 
viața ?

GH. FECIORU

'i
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN OLANDA
înscrisă ca un eveniment re

marcabil în istoria relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
oiandeze, vizita președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceausescu, a căpătat noi și 
strălucite semnificații în cea 
de-a treia zi, prin semnarea 
Declarației solemne comune, 
document de o excepțională 
însemnătate politică, cu implica
ții profunde nu numai în sfera 
raporturilor bilaterale ci și pe 
planul larg al vieții internațio
nale. Este încă o mărturie a 
contribuției active a României 
socialiste la statornicirea unor 
raporturi de tip nou între state, 
documentul constituind o încu
nunare a rezultatelor pozitive 
ale vizitei conducătorului sta
tului nostru.

Am început reportajul cu a
cest .moment, deși el a figurat 
în partea finaîlă a programului 
zilei, pentru a marca importan
ța sa majoră. Dar ca și în eta
pele precedente ale vizitei, și 
astăzi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au intrat în contact 
nemijlocit cu realitățile eco
nomice și sociale ale țării gaz
dă, s-au întîlnlt cu specialiști 
și muncitori, cu oameni politici, 
au putut admira frumusețile 
naturii olandeze, îmbogățită 
prin înfăptuirile acestui popor 
atît de harnic și de ospitalier.

Dar, iată derularea filmului 
vizitei. #

Intr-o modernă unitate 
agricolă

Pe o vreme rece,, cu ploaie 
măruntă se pleacă încă din pri
mele ore ale dimineții spre 
ferma „Hoeve de Laar“, aflată 
în localitatea Herwiinen, la o 
depărtare de 60 km de capitală. 
Unitatea agricolă este o între
prindere particulară, amplasată 
pe terenurile recuperate prin 
desecarea unui lac. Profilul fer
mei, care dispune de o supra
față de 100 ha teren, îl consti
tuie creșterea animalelor — cai 
din rase adaptate călăriel spor
tive și vaci de lapte. îndeosebi 
această a doua ramură de acti- 

'4 vitate reprezintă baza de pro
ducție a fermei. Un număr de 
200 de vaci din cunoscuta rasă 
olandeză friza neagră, asigură 
o producție medie de lapte, în- 
tr-o perioadă de lactație, de 
circa 5 600 1 cu un ridicat pro
cent de grăsime. Ferma dezvol
tă, de asemenea, acțiuni de 
cooperare în materie de valo
rificară comercială a vitelor ti
nere destinate exportului, țara 
noastră numărîndu-se printre 
partenerii de afaceri ai acesteia 
încă din 1968. dnd au fost achi
ziționate un număr de 500 
juninci de reproducție. Un con
tract încheiat de curînd preve
de achiziționarea a încă 400— 
500 d* animale din aceeași ca
tegorie.

Drumul spre ferma „Hoeve 
de Laar“ trece prin zone da 
producție agricolă, îndeosebi 
animalieră, și pe fondul verde 
crud al pajiștilor segmentate de 
mici canale și îngrădiri abia 
vizibile, pasc cirezi de vaci ne- 
gre-bălțate. Este un peisaj ca
racteristic pentru această țară 
în care agricultura, în special 
zootehnia, ocupă un loc de 
seamă.

Arterele sînt pavoazate cu 
drapele române și olandeze. La 
răspîntiile de drumuri. în loca
lități, populația ieșită în întîm- 
1 inarea solilor poporului ro
mân salută cu căldură, adre
sează semne prietenești, sincere 
dovezi de stimă și prețuire față 
de țara noastră, de președintele 
Consiliului de Stat:.

la fermă, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. șl tovarășa 
Elena Ceausescu, sînt întîmpi- 
nați de M.S. Regina Iuliana a 
O'aodei.

Primarul comunei Herwijnen, 
dl. Vries, in raza căreia se a- 
flâ unitatea zootehnică „Hoeve 
de Laar", rostește o alocuțiune 
de bun sosit. Sînt de față, de 
asemenea, comisarul reginei in 
provincia Gueldre, dl. Bloe- 
mers, precum și ministrul ad- 
interim al agriculturii și pes
cuitului, J. Boersma.

în compania conducătorului
fermei, H. Heemskerk, se vi
zitează citeva sectoare ale în- 

♦ treprinderii. Ferma dispune de 
un înalt grad de dotare tehni
că, ceea ce explică, de altfel, 
numărul redus al lucrătorilor, 
eficiența economică ridicată. 
Președintele Consiliului de Stat 
se interesează de criteriile de 
selecție a animalelor, de modul 
de întreținere a acestora, de 
valorificarea produselor. Deși 
ora cînd se distribuie furajele 
este depășită, se pun in func
țiune, demonstrativ, instalațiile 
de hrănire automată a anima
lelor Pe platoul de antrenare 
a căilor se prezintă cițiva cai 
galopînd, iar după aceea, trei 
din exemplarele cele mai pro
ductive ale efectivului de vaci.

între metodele de întreținere, 
subliniate ca deosebit de valo-

SEMNAREA
UNUI PROTOCOL
La data da 11 aprilie 1913, la 

Mirnsterul Afacerilor Economi
ce al Olandei, a fost semnat 
protocolul celei de-a IlI-a se
siuni a Comisiei mixte româno- 
olandeze de cooperare economi
că. industrială și tehnică.

Documentul semnat prevede 
dezvoltarea cooperării intre În
treprinderile românești și olan
deze in domeniul Industriei con
strucțiilor mecanice și electro
tehnice, aeronauticii, industriei 
chimice, industriei ușoare, agri
culturii și industriei alimentare.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de St. Niță, di
rector in Ministerul Comerțu
lui. Exterior, iar din partea 
olandeză de J. Th. Serraris, di
rector in Ministerul Afacerilor 
Economice.

La semnare au participat C. 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al Româ
niei. si H. Langman, ministrul 
afacerilor economice al Olan- 
del. 

roase, se citează pășunatul liber 
de la începutul lunii aprilie și 
pînă la jumătatea lui decem
brie, și menținerea animalelor, 
indiferent de condițiile atmos
ferice, în aer liber, aceasta du- 
cînd La o rațională alimentare 
și la păstrarea sănătății lor. 
Se dau unele explicații cu pri
vire ic. urmărirea proceselor 
biologice, la selecția și întreți
nerea efectivului de animale ti
nere. Cei câțiva lucrători ai fer
mei sînt în același timp îngri
jitori și mulgători ; tot ei sea
mănă, reooltează și depozitează 
furajele.

Pe parcursul vizitei, preșe
dintele Consiliului de Stat a
preciază ca valoroasă activita
tea fermei, experiența de care 
dispune, gradul înalt de efici
ență economică și urează gos
podarilor noi succese în munca 
lor. Aceleași aspecte sînt sub
liniate în convorbirea finală a
vută cu gazdele.

In portul Rotterdam
Cel de-al doilea oraj In or

dinea mărimii, și primul in ie
rarhia activității portuare și 
industriale a țării — Rotterda- 
mul — întâmpina pe soli- po
porului român aub semnul pri
eteniei și bunei Înțelegeri care 
caracterizează raporturile ro- 
mâno-olandeze, care s-au mani
festat pregnant în tot -impui 
vizitei oficiale a președintelui 
Consiliului de Stat, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalte 
persoane oficiale române.

La sosire. în rada portului, 
numeroși locuitori ai orașului 
aduc, prin prezența lor, un cald 
omagiu î na Iți lor oaspeți. Pe 
chei este aliniată o companie 
de gardă, care prezintă onorul. 
Se intonează Imnul de Stat al 
țării noastre. Sînt prezenți co
misarul reginei pentru provin
cia Olanda Meridionali, dom
nul Vrolijk, și primarul orașu
lui Rotterdam, domnul Tho
rn assen. Prezintă, de aseme
nea, omagiile lor ofițeri supe
riori din marina olandeză si 
din garnizoana Rotterdam, alte 
oficialități. Oaspeților români 
ii se oferă flori, duoă care 
președintele Consiliului de Stat 
semnează în Cartea de aur a 
Rotterdamuluî. Semnează, de 
asemenea, tovarășa Elena 
Ceaușescu si regina Iuliana.

La bordul vasului ,,Pieter 
Caland", o elegantă navă de

DINEUL DE GALĂ
Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu Toastul reginei Iuliana

al

Maiestate, 
Alteță regali. 
Doamnelor și domnilor.
Aș dori, în primul rind, i vi 

mulțumesc pentr» că ați răspuns 
la invitația de a participa la 
acest dineu.

Ne aflăm de trei zile ia 
frumoasa dumneavoastră țară. 
Ne-am bucurat din prima clipă 
de o primire prietenească. Am 
putut să cunoaștem ceva din 
munca și rezultatele obținute 
de poporul dumneavoastră.

Am avut convorbiri bune și. 
aș putea spune, cu rezultate 
bune, cu primul ministru 
țării dumneavoastră și cu de
legația care l-a însoțit. Am vi
zitat cîteva întreprinderi, o 
fermă. Deci, deși ne aflăm aici 
de numai trei zile, putem spu
ne că acum cunoaștem mai bine 
Olanda, poporul olandez, 
rămas cu convingerea că _ 
poarele noastre sînt animate de
- ’ ’ ' ‘ * a

la
eco- 

, cul- 
de a 

unei

Am 
po-

dorința de a colabora, de 
contribui prin aceasta 
extinderea schimburilor 
nomice, tehnico-științifice, 
tural' și turistice, < 
acționa pentru realizarea 
lumi mai bune, atît în ce pri
vește securitatea europeană, cit 
și fa generai pacea în întreaga 
lume.

Nu aș dori să mă opresc acum 
asupra problemelor politice. In 
declarația pe care am semnat-o 

" ’ ” ' ” împreună
•I țârii 
cuprinse 

bilaterale.

astăzi după-amia2ă, 
cu primul ministru 
dumneavoastră, sînt 
principiile relațiilor _ 
dar consider că ele interesează 
nu numai România și Olanda, 
ci sînt, de fapt, principii care 
se afirmă cu putere astăzi în 
lume, deoarece se referă la ega
litatea în drepturi între toate 
națiunii', la respectul indepen
denței și suveranității, la nea
mestecul în treburile intern' și 
avantajul reciproc. Și, fără în
doială că, dacă popoarele noas
tre și-au luat angajamentul de 
a acționa între ele in spi
ritul acestor principii, ele 
sînt gata să acționeze și 
în relațiile cu celelalte stat'. 
De altfel, după cum se cunoaș
te, azi aproape nimeni in lume 
nu mai neagă acest' principii : 
dimpotrivă, toți le afirmă. Este 
adevărat ca de la a le afirma 
pină la a le îndeplini mai este 
un drum. Dar noi sperăm că va 
fi parcurs și acest drum și, jn 
final, aceste principii se vor
impune ca singurele care pot
asigura o colaborare între toa
te statele, pacea, pot garanta

O VIZITĂ CU UN PUTERNIC CARACTER DE LUCRU
Ziarele olandeze continuă să 

comenteze pe larg desfășurarea 
vizitei in Olanda a președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
publicînd ample reportaje, înso
țita de fotografii tnfățiștnd prin
cipalele momente ale celei de a 
doua zile a vizitei.

Opinia publică din Olanda 
este, totodată, permanent infor
mată prin intermediul emisiuni
lor posturilor de radio și televi
ziune despre desfășurarea vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In ample reportaje și în co
mentarii se subliniază semnifica
ția profundă a vizitei, în con
textul relațiilor româno-olandeze, 
evidențiindu-se marile posibili-

pasageri, se face un tur In ra
da marelui port.

Peisajul este impunător. Ro- 
tterdamu! «e situează pe pri
mul loc între marile porturi ale 
lumii. Prezenta anuală a aproa
pe 33 0M de nave, lungimea de 
3 km a cheiurilor mari’ime și 
tranzitarea a 265 milioane tone 
de mărfuri anual atestă califi
cativul de uriașă poartă mariti
mă. Dotarea tehnică a portului 
este dintre rele mai moderne, 
faoț ce se relevă de la sine fie 
privind doar r.-um-j| impresio
nant a brațelor de macarale 
ridid"du-se si c^borînd neînce
tat marele număr de vase, de 
toate tipurile și tonajele. veni
te. sub felurite pavilioane, din 
toate colțurile lumii. Dar R'— 
tt»rdamuî nu este d*ar un 
port. Aici, pe taren.urLle scoa
se de sub imDer-.uî apei- au fost 
amplasate numeroase ri impor
tante ramuri ale ind s*riei. «* 
în programul zălei de '-oi eve 
înscrisă și vizitarea uneia din 
îr.tr'Drinderile ținind de ramu
ra chimiei — Akzo Zout Che
mi'. — care prelucrează «ar
și gaz me^an.

In timpul turului în imensul 
perimetru a! po-tglui Rotter
dam, se părticisâ la un dejun

fiecărei națiani dreptul de » ’* 
dezvolta corespunzător voinței 
sale. Iată de re putem spune că 
încheiem cu *■ bilanț bun vi
zita pe care am făcut-a iu tsra 
dumneavoastră As daci «ă ex
prim couviugerea că vom ob
ține rezultate si bune in
cooperarea noastră viitoare.

l-am spus, de altfel, domnu
lui prim-ministru. astări, că 
mulți reprezentanți ai industriei 
din Olanda au cerut ca guver
nul olandez să fie ceva mai re
ceptiv. dacă se poate spune asa, 
să acorde și mărfurilor româ
nești aceleași drepturi ca și pro
duselor celorlalte țări, de exem
plu, din Piața comună. în asa 
fel îneît să se realizeze și in 
privința produselor egalitatea in 
drepturi. Eu sînt convins că gu
vernul olandez va veni în în
tâmpinarea cerințelor industria
șilor și comercianților. deci a 
acelora care desfășoară relații 
economice cu România, deoare
ce aceasta coresnunde atît Inte
reselor poporului olandez, cît și 
intereselor poporului român.

Plecăm miine din țara dum
neavoastră cu impresii deosebit 
de bune. In această scurtă vi
zită am constatat că poporul 
olandez nutrește sentimente de 
prietenie față de poporul român, 
așa cum si poporul român 
nutrește hceleasi sentimente 
față de poporul dumneavoastră : 
că poporul olandez este dornic 
de a se ajunge la colaborare și 
pace. Ne-am înțeles cu guver
nul dumneavoastră să acționăm 
în această direcție. De aceea, 
ducem cu noi cele mai plăcute 
amintiri.

Am adresat Maiestății Sale 
Regina invitația de a vizita Ro
mânia împreună cu Alteța Sa 
Regală, prințul Olandei. Am 
confirmat azi, la conferința de 
presă, că invitația a fost pri
mită : așteptăm cu multă plă
cere realizarea acestei vizite.

Deci, aș putea spune că vizi
ta noastră in Olanda se înche
ie pe deplin cu rezultate deo
sebit de bune.

Ridic acest pahar pentru 
prosperitatea poporului olan
dez !

Pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre popoarele noastre !

în sănătatea Maiestății Sale, 
Regina Iuliana !

în sănătatea Alteței Sale Re
gale, prințul Bernhard !

In sănătatea Dumneavoastră 
doamnelor și domniior!

(Aplauze) 

tați de adîncire și diversificare, 
pe multiple planuri, a legături
lor dintre cele două țări. Deose
bit de pregnant este scoasă în 
evidență personalitatea conducă
torului statului român, rolul său 

Aprecierile presei olandeze
remarcabil în viața internaționa
lă. De asemenea, presa scoalte in 
evidență succesele obținute de 
poporul nostru în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez- 
voolaae.

Cotidianul „De Telegraaf sa- 

oferit în cinstea oaspeților ro
mâni de municipalitatea orașu
lui. Participă, alături de per
soanele oficiale, numeroși in
dustriași, oameni de afaceri. 
Discuțiile care au ioc pe vas, 
apoi cu prilejul vizitării între
prinderii Akzo Zout Chemie, 
pun In evidență posibilitățile 
multiple de colaborare între 
România și Olanda, țări în con
tinuă dezvoltare care dispun de 
o exoeriență proprie, valoroasă, 
atît Jn domeniul activităților 
portuare și de construcții nava
le, cit și in cel al industriei

REGINA UMANA SI PRINȚUL 
BERNHARD VOR FACE 0 VIZITĂ

OFICIALĂ ÎN TARA NOASTRĂ
F’ejediu’țJe ConMU'C.u! Ac 

Btat al VUpoMieti Sortai»** 
!>—‘ăria, MreAaa al
ta-trișa tiera Owuwtrv a® 
fs^ .-at pa Maantosoa Sa Regfe a 
likiara H Ai<eța ia Rrgaa

Domnule Președinte,

Iută posibilitățile oferite *de vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru intensificarea 
legăturilor economice și comer
ciale între România și Olanda. 
Făctnd aprecieri deosebit de elo

gioase la adresa stilului de lucru 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a activității sale neobosite, coti
dianul olandez evidențiază, tot
odată, faptul că vizita oaspeților 
români are un puternic caracter 
de lucru.

chimice. România este bine cu
noscută în Olanda ca o țară 
bogată în zăcăminte de sare și 
gaze naturale, materii prime 
valoroase pentru industria chi
mică i este cunoscută gazdelor 
de la Akzo Zout Chemie expe
riența specialiștilor noștri chi- 
miști, și dorința de a coopera 
este’exprimată ca un deziderat 
major de către ambele părți.
N. POPESCU-BOGDANEȘTI

C. ȚINTEA
Tdefto: I. DUMITRU

Bernhard, prințul Țărilor de 
Jos. să facă o vizită oficială în 
România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere Data vizitei urmează a 
fi atabOUtâ pe cale diplomatică.

■ia. de a răspunde atît de 
amabilei dumneavoastră invi
tații.

Ați spus atitea lucruri, dom
nule președinte, incit nu vreau 
«â îndrăznesc (ă le repet. Aș 
vrea numai să menționez, dom
nule președinte, că in concepția 
dumneavoastră este integrată 
ideea de progres a lumii. In 
acest spirit, și in spiritul prie
teniei dintre națiunile nnastre. 
ridic paharul în sănătatea dum
neavoastră, pentru toți românii!

(Aplauze).

Referindu-se, la rtndul său, la 
convorbirile oficiale dintre cele 
două părți, ziarul „Nrc-Handels- 
blad" subliniază justețea ideii 
evidențiate cu acest prilej, potri
vit căreia, țările mici și mijlocii 

au nu numai posibilitatea, dar și 
dreptul de a participa la rezol
varea problemelor internaționale. 

Intr-un comentariu consacrat 
realizărilor obținute de poporul 
român în ultimele decenii, zia
rul „Utrechtsch Nieuwsblad"

Ceremonia semnării Declarației
solemne comune

(Urmare din pag. 1 

în euvlntuJ său, premierul o
landez a spus :

Domnule președinte,
Am semnat acum cîteva mo

mente o Declarație solemnă o- 
landezo-romănă. Este un fapt 
pozitiv că, în ocazii importante 
cum este aceasta, accentuăm a
supra unui număr de principii 
fundamentale după care ambe
le |ări ale noastre se ghidează, 
nu numai ln relațiile lor bila
terale, ci și în relațiile lor cu 
toate celelalte țări ale lumii. 
Consider, și știu că împărtășiți 
pe deplin opinia mea, domnule 
președinte, că Olanda si Româ
nia pot contribui în mod sem
nificativ- la o mai bună înțele
gere, la destindere și ia o coo
perare constructivă în Europa, 
indiferent de faptul că aparțin 
unor sisteme social-politice di
ferite. Este țelul ferm al ambe
lor țări ale noastre de a acți
ona în direcția unei lumi in 
care pacea și securitatea vor 
aparține tuturor. în acest con
text, este important să menți
onez că Olanda și România 
sprijină cu fermitate principiile 
și obiectivele înscrise în Carta

V

Republica Socialistă România 
și Regatul Țărilor de Jos,

Luînd în considerare evoluția 
favorabilă a relațiilor între 
România și Țările de Jos,

Constatând dezvoltarea ascen
dentă a cooperării și a schim
burilor între cele două țări în 
numeroase domenii,

Dorind să întărească legături
le lor tradiționale de prietenie 
și cooperare, să sporească apor
tul celor două țări la cauza pă
cii și securității în Europa și în 
lumea întreagă și să contribuie 
la dezvoltarea cooperării între 
toate statele,

Reafirmînd atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă voința popoarelor de 
a trăi în pace, intr-un spirit de 
bună vecinătate șl prietenie în
tre toate națiunile și de a favo
riza progresul lor economic și 
social.

Reamintind că toate statele, 
firi nici o deosebire, au dreo- 
tul de a participa la soluțio
narea problemelor internaționale 
care Ie privesc.

Conștiente de necesitatea spo
ririi eforturilor pe olan național 
și internațional, pentru a asi
gura un progres mai rapid al 
țărilor în curs de dezvoltare, 
în scopul eliminării decalajului 
dintre ele si țările dezvoltate,

Reafirmînd atașamentul lor la 
strategia dezvoltării proclamată 
de către Națiunile Unite,

Convinse că statele trebuie să 
coopereze in domeniile econo
mic. social și cultural, precum 
și in cel al științei și tehnicii, 
și să favorizeze progresul cul
turii și învățămîntului în lume.

I — Proclamă voința lor co
mună :

— Să extindă și să adin- 
cească și mai mult relațiile de 
cooperare între cele două state 
în diferite domenii ;

— Să intensifice relațiile lor 
economice în avantajul celor 
două țări ;

— S3 folosească In cele mai 
bune condiții pos^iIH^^I* exis

Pentru Republica 
Socialista România 

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU 
Ministrul afacerilor externe

Pentru Regatul 
Țărilor de Jos

B. W. BIESHEUVEL 
Primul ministru

W. K. N. SCHMELZER 
Ministrul afacerilor externe

mtNnirea pre^dinte^ ConsilMui de Sta
cu reprezentanți ai presei 

și radioteleviziunii olandeze
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
s-a întâlnit joi cu reprezentanți 
ai presei și radioceleviziunii din 
Olanda.

în cadrul întîlnirii, primul 
ministru Barendt Biesheuvel a 
prezentat participanților pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. sub
liniind personalitatea marcantă 
a șefului statului român, pres
tigiul 
lume, 
fructuoase ale vizitei întreprin
se în Olanda

de care se bucură în 
precum și rezultatele

referiri speciale la obiecti- 
ultimelor planuri cincinale.

face 
vele .
„Aceste planuri sînt, intr-adevăr, 
impresionante. în scurt timp, s-a 
produs o metamorfoză completă, 
dintr-o țară agricolă înapoiată, 
România devenind un stat mo
dern, cu o industrie în plin a- 
vînt. Românii cred în conducă
torul lor, Ceaușescu, pe care îl 
numesc cel mai iubit fiu al po
porului", se arată In comentariul 
citat. Ziarul provinciei Gronin
gen, „Nieuwsblad van het 
Noorden", publică, de asemenea, 
un material consacrat personali
tăți președintelui Consiliului de 
Stat al României.

Națiunilor Unite. Din neferici
re, există încă o serie de di
vergențe în Europa. Eu cred 
însă că le putem depăși prin 
eforturi răbdătoare și constan
te. în aceste eforturi se cuvi
ne să avem permanent în aten
ție drepturile umane funda
mentale. Principiile formulate 
în Declarația solemnă, pe care 
am semnat-o cu puțin timp 
înainte, constituie o bază trai
nică, domnule președinte. pen
tru politica celor două tărj ale 
noastre în direcția atingerii a- 
restui obiectiv. (Aplauze).

Răspunzînd,. președintele Con
siliului de Stat al României a 
spus :

Domnule prim-ministru.
Declarația solemnă, pe care 

am semnat-o cu cîteva clipe în 
urmă, reprezintă un moment 
important în dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Olan
da. în ea sînt înscrise princi
pii care vor favoriza intensifi
carea colaborării dintre popoa
rele noastre, dar care au o sem
nificație mai largă, atît pentru 
Europa, cit și pentru lumea în
treagă. Fără îndoială că, în 
măsura în care aceste principii 
pe care România și Olanda s-au 

tente în domeniul schimburilor 
comerciale și să favorizeze și 
mai mult cooperarea în dome
niile industrial, agricol, științi
fic și tehnic, precum și pe plan 
cultural :

— Să încurajeze apropierea 
între cele două popoare prin 
cooperare și mijloace adecvate.

II — Declară că relațiile lor 
reciproce, ca și cele cu toate 
celelalte state, sînt bazate pe 
normele dreptului internațional 
și pe Carta Națiunilor Unite ; 
ca urmare, ele se întemeiază pe 
principii, cum sînt :

1. Dreptul fiecărui stat la res
pectul suveranității și indepen
denței sale, precum și obligația 
statelor de a trăi în pace uneîe 
cu altele într-un spirit de bună 
vecinătate.

2. Egalitatea în drepturi a tu
turor statelor.

X Dreptul inalienabil al tutu
ror popoarelor de a dispune de 
ele insele, ide a-șî alege și a-șî 
dezvolta liber propriul lor sis
tem politic, social și economic, 
in conformitate cu voința și in
teresele lor. fără nici un ames
tec din afară.

4. Abținerea de la folosirea 
forței sau amenințarea cu forța 
împotriva unui alt stat, sub ori
ce pretext, fără a aduce atin
gere dreptului natural de legi
timă apărare, individuală sau 
colectivă, al fiecărui stat, con
form aiticolului 51 al Cartei 
Națiunilor Unite.

5. Abținerea de a recurge la 
amenințarea cu forța sau la fo
losirea forței pentru a viola 
frontierele internaționale exis
tente ale unui alt stat sau ca 
mijloc de reglementare a dife
rendelor internaționale, inclusiv 
a diferendelor teritoriale și a 
chestiunilor referitoare la fron
tierele statelor.

6. Neamestecul în treburile 
care țin de competența națio
nală a unui stat, sub nici un 
pretext : în consecință, orice 
formă de amestec sau orice a
menințare îndreptată împotriva 
personalității unui stat sau îm
potriva elementelor sale politi

Luînd cuvlni^i președintele
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a spus i 

„Aș dori să încep prin a de
clara că vizita pe care am 
efectuat-o în Olanda, la invita
ția Maiestății Sale, convorbiri
le pe care le-am avut cu dom
nul prim-ministru și cu alți 
membri ai guvernului olandez, 
precum și vizitele și convorbi
rile avute cu conducătorii unor 
întreprinderi și companii olan
deze s-au desfășurat în bune 
condițiuni.

împreună. delegația română 
și cea a Olandei au ajuns la 
concluzia că trebuie să acțione
ze pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării economice, 
tehnico-științifice, cît și în 
scopul intensificării conlucrării 
lor pentru înfăptuirea securită
ții în Europa, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Cu puțin înainte am semnat 
împreună cu domnul prim-mi
nistru Biesheuvel Declarația 
solemnă cu privire la relațiile 
dintre România și Olanda. Pot 
sublinia că. în ceea ce ne pri
vește, sîntem pe deplin mulțu
miți de rezultatele vizitei. A
vem convingerea că va avea loc 
o extindere a colaborării în 
toate domeniile de activitate, 
inclusiv intensificarea contacte
lor la diferite nivele, precum și 
a schimburilor economice, 
tehnico-științifice, culturale și 
turistice.

Vom duce acasă impresii plă
cute atî* despre vizită cît și 

angajat să le pună la baza co
laborării între ele și a conlu
crării lor cu alte state se vor 
afirma cu putere în viața inter
națională, vom asista la accen
tuarea destinderii, la crearea u
nei lumi mai bune.

Este adevărat că România și 
Olanda aparțin unor sisteme 
deosebite și, din păcate — cum 
am mai spus — și unor blocuri 
militare diferite, dar apreciez 
că aceasta nu trebuie să împie
dice ci, dimpotrivă, trebuie să 
îndemne la o colaborare acti
vă, spre a asigura condiții pen
tru desfășurarea pozitivă a 
cursului vieții internaționale, 
pentru înfăptuirea securității in 
Europa, pentru creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor U
nite în soluționarea probleme
lor internaționale, pentru o po
litică de pace si de colaborare 
între toate statele.

îmi exprim convingerea că 
semnarea acestei Declarații și 
convorbirile pe care le-am a
vut, vor contribui la o mai bu
nă conlucrare între popoarele 
noastre, ceea ce corespunde in
tereselor reciproce și va servi 
totodată cauzei generale a coo
perării și păcii, (Aplauze), 

ce, economice sau culturale este 
contrară dreptului internațional.

7. Soluționarea diferendelor 
dintre state exclusiv prin mij
loace pașnice.

8. Dreptul și datoria statelor, 
indiferent de sistemul lor poli
tic, economic și social, de a coo
pera între ele în diferite do
menii în vederea menținerii și 
întăririi păcii și securității și 
de a favoriza progresul econo
mic și social al tuturor națiu
nilor.

în interpretarea și aplicarea 
lor, principiile fundamentale ale 
dreptului internațional sînt le
gate între ele și fiecare princi
piu trebuie să fie interpretat 
în contextul celorlalte principii.

III — Declară voința lor co
mună :

De a coopera în eforturile lor 
pentru a întări rolul important 
al Organizației Națiunilor Uni
te in menținerea păcii și secu
rității internaționale. în progre
sul economic și social al tuturor 
popoarelor și în soluționarea 
diferendelor dintre state exclu
siv prin mijloace pașnice ; în 
acest context, exprimă dorința 
de a întări rolul Consiliu
lui economic și social, precum 
și al celorlalte organisme econo
mice ale Organizației Națiunilor 
Unite :

De a dezvolta relațiile de 
prietenie și cooperare cu toate 
statele, de a acționa în scopul 
adoptării de măsuri eficace în 
domeniul securității și al dezar
mării, de natură a consolida 
destinderea, pacea. încrederea și 
cooperarea în Europa și în în
treaga lume.

IV — Declară voința lor cn- 
mună :

D Ba extinde și de a apro
funda consultările lor periodi
ce, atît pe cale diplomatică cît 
și prin întîlniri la toate nive
lurile.

întocmită la Amsterdam, la 
12 aprilie 1973. in două exem
plare. fiecare în limbile româ
nă și neerlandeză. ambele avînd 
aceeași valabilitate.

despre întilnirlle cu reprezen
tanții opiniei publice olandeze, 
cu io c u ii o r ri din diferite orașe 
și lrcalități"

In continuare, 
Nicolae Ceaușescu . a 
întrebărilor puse de ___ .....
olandezi Solicitat să concretize
ze unele domenii noi de colabo
rare între România și Olanda, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat :

„In i cadrul convorbirilor si al 
intilnirilor pe care le-am avut 
cu conducătorii diferitelor în
treprinderi olandeze au fost 
abordate multe problem', inclu- 

domeniul electronicii, 
industriei alimentaro

tovarășul 
răspuns 
ziariștii

siv în 
aviației, . . ......... ..
și hidroameliorațiilor. Sperăm 
că ele vor fi concretizate și 
vom realiza o colaborare cores
punzătoare intereselor ambelor 
popoare și în avantajul lor 
reciproc" t

întrebat dacă Maiestatea Sa 
Regina Iuliana va face o vizită 
în România, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a spus :

„Am adresat Maiestății Sale 
invitația de a vizita țara noas
tră și a acceptat cu plăcere să 
facă această vizită".

în încheierea întîlnirii cu re
prezentanții presei olandeze, 
primul ministru al guvernului 
olandez a exprimat mulțumiri 
președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru participarea 
la această întilnire. pentru ex
punerea făcută și răspunsurile 
date la întrebările puse de 
ziariști
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
L'N NOU „RECORD4* absolut la „proba" exeavării în subte

ran s-a înregistrat pe șantierul de la Lotru. El a fost realizat 
de echipele de mineri din lutul condus de inginerul Ștefan 
Capdebo, care au reușit să înainteze pe galeria Luncavăț — 
Bistricioara 240 metri intr-o singură lună. De altfel, primul 
trimestru al acestui an — hotărîtor pentru respectarea angaja
mentului de a pune în funcțiune hidrocentrala, la intreaga ei 
putere, cu șase luni în avans față de termenul stabilit — a 
Însemnat, și la capitolul volumului de lucrări executate în 
subteran, perioada celor mai mari realizări obținute de Grupul 
de șantier? de la Lotru, de-a lungul celor șapte ani de exis
tență. In răstimpul primelor trei luni ale anului, minerii de 
aici au forat galerii a căror lungime însumează aproape 10 km.

Din uzine, 
șantiere, de 
pe ogoare

• UZINA „INDEPENDEN
TA* DIN SIBIU a expediat 
pe adresa noii fabrici de rul
menți din Alexandria prima 
linie continuă de tratament 
termic realizată In țară, in
stalație care a intrat în pro
ducția de serie. în dorința 
de a-?i spori aportul la e- 
chiparea noilor obiective e- 
conomice, colectivul Uzinei 
a trecut acum la extfnderea 
producției de cuptoare pen
tru tratamentul termic șl 
realizarea unor linii tehno
logice complete, contribuind, 
în acest fel, la reducerea Im
porturilor, numai la nivelul 
producției din acest an, cu 
circ» milioane lei valută.

• JOI DIMINEAȚA, In 
hala mașinilor de la Cen
trala termo-eleetrlcă Rovi- 
nari-Rogojelu, a început 
montajul primul ni turbo* «re
gat cu condensați®. avlnd o 
putere de 330 M.W, agregat 
fabricat de Industria româ
nească care prin caracteris
ticile țehnico-economice se si
tuează la nivelul celor mal 
valoroase produse similare 
din lume. Au început, de a- 
gemenea, lucrările pentru 
montajul instalațiilor care 
vor alcătui, sistemul de pre
siune a] cazanului de 1 035 
tone abur pe oră.

Cele 76 zile avans 
ale minerilor din Herja

(Urmare din pag. I)

este mereu mai sus, presupune 
tot mai multe exigențe totuși, 
nu e zi, nu e oră în care să nu 
fie depășită, lată sectorul 1 al 
orizontului O, condus de tînărul 
inginer Petru Strempel. Numai în 
luna martie sectorul a dai peste 
prevederile planului 103 tone de 
minereu. In lunile ianuarie |i 
februarie planul la minereu ex
tras a fost îndeplinit In propor
ție de 105,6 fi respectiv 109.9 la 
sufă.

Discut cu cițiva dintre tinerii 
fruntași ai sectorului 1 : Ban caș 
Stefan III Mul unei brigâzi de 
la preabataje), Covaci Ioan 111, 
Roth Francisc și alții. Au cunos
cut mina Herja ți universul ei 
doar cu cîțiva ani In urmă dat 
au conștiința că ceva esențial 
s-a schimbat. Utilajele sint mai 
modeme, producțiile sînt și mai 
mari, speranțele pi visurile — 
realitate imediată.

— Ne aflăm într-un continuu 
proces de modernizare. îmi spu
ne inginerul Eric Hiitter. Astfel, 
am începui mecanizarea trans
portului la orizontul S ți meca
nizarea rampei de la orizontul — 
2. Anul aresta vom termina auto
matizarea stației de evacuare a 
apelor de la orizontul — 6. Tot 
In cadrul sectorului nostru s-a 
elaborat un studiu privind opti
mizarea transportului la orizon
tul —2. Sef de lucrări • Vasile 
Zrtea, absolvent al Institutului 
de subingineri, promoția 1972.

Sînt lucrări complicate, lucrări 
care cer o concentrare si o res
ponsabilitate imensă ți totuși

vlrsta multora dintre acești oa
meni nu depășește trei decenii.

— Ne aflăm în fața unei ac
țiuni deosebit de importante, 
intervine Vasile Mureșan, secre
tarul Comitetului U.T.C. al 
E.M. Herja. Va trebui să inun
dăm puțul I pînă la orizontul 
—6 pentru a concentra întreaga 
producția în orizonturile su
perioare. Va fi o acțiune foarte 
grea care cere spirit de răspun
dere și multă, foarte multă mun
că. Trebuie să scoatem la supra
față toate utilajele și mașinile și 
sa le repunem in funcțiune tn- 
tr-un timp cit mai scurt. Sîntem 
peste 300 de uteciști aici în ex
ploatare și cred că vom fi In 
stare să ducem la capăt o ase
menea sarcină.

Stau de vorbă cu cîțfca tineri 
din brigăzile de reparații locomo
tive și mașini de încărcat. Mulți 
dintre ei sînt doar de cîțiva ani 
la Herja. Auziseră de ea ți au 
venit. Rețin din nou fraza ingi
nerului Hutter: „De patru ani 
n-a mai plecat nimeni de la 
Herja. Nici măcar pensionarii. 
Stau o oră. două pe acasă apoi 
cin sd-$< revadă din nou vechile 
locuri de muncă**.

— Facem parte dintr-un co
lectiv fruntaș, care lună de lună 
și-a îndeplinit planul. Vrem ca 
anul acesta să realizăm o depă
șire substanțială a planului.

Iată momentul aprilie 1973. 
Nti-l comparați cu momentul 
1906. ci cu unul mult mai recent 
și vă veți convinge. El rezumă 
întregul puls colectiv al tinerilor 
Herjei.

La Institutul Pedagogic Oradea, activitatea In atelierul-școală face 
parte integrantă din procesul de învățămînt.

Foto i ȘTEFAN WEISS

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII A 125 DE ANI

DE LA REVOLUȚIA DIN 1848
Sub semnul aniversării a 125 

de ani de la revoluția burghezo- 
democratică de la 1848 din ță
rile române au loc în țară nu
meroase manifestări.

La casele de cultură din Paș
cani și Tîrgul Frumos, precum și 
la căminele culturale din comu
na ale județului lași, au fost or
ganizate expuneri și simpozioa
ne, in cadrul cărora a fost evo
cată însemnătatea deosebită a 
mișcării revoluționare pașoptiste, 
moment cu profunde semnificații 
In istoria poporului român.

Casele de cultură din Gâești, 
Rm. Sărat, Mizil, Pucioasa și 
Breaza, cluburile de la Moroni, 
Cîmpina, Titu. Tirgovițte ți din 
alte centra industriale, precum ți 
așezămintele culturale din 250 de 
localități rurale, au găzduit, la 
rîndul lor, acțiuni culturale cu O 
tematică adecvată importantului 
eveniment.

♦
Consemndm. de e.*emenea. 

simpozionul intitulat .Jîeooluția 
de la 1848 ți răsunetul ei in M- 
teratura țt arta românească*. des 
făsurat Za Arad; manifestările o 
magiale de la Biblioteca orășe

nească din Abrud ji Casa de 
cultură din Aiud; evocările lite
rare consacrate conducătorilor 
revoluției de la 1848 din țările 
romăne, recitalurile de poezte pa 
trio tied prezentate In cadrul că
minelor culturale din comunele 
Bistra, Roșia Montană, Albac, Vi 
dra, din județul Alba.

Cu prilejul aniversării revoluți
ei de la 1848 din țările române, 
m oa pune în circulație o emi
siune specială de efecte poștale 
formată din ti ei plicuri cu portre
tele unor reprezentanți de teamă 
ai rproluftai, precum ți un tim
bru omagial.

Puncte de reper în activitatea comitetului județean U.T.C.
— Sîntețî de acord că munca 

activistului U.T.C. poate fi con
siderată o profesie ?

— Da, șl încă Una dintre 
cele mal grele, care cere abne
gație, dăruire, multă pasiune, 
chiar sacrificii. Asta e munca 
cu oamenii. întîlnești firi dife
rite, medii diferite, uneori și 
concepții diferite...

— Și In județul Tulcea, acti
vul salariat a fost îmbogățit cu 
un număr de tineri activiști. 
Cum. unde și cînd învață aceas
tă profesie tinerii de curlnd 
promovați ?

— Dacă rețete date odată 
pentru totdeauna și pentru ori
unde nu se mai acceptă acum 
nici pentru cele mai tradițio
nale profesii, cu atît mai mult, 
cred eu, rețete nu există nici 
pentru această profesie ci nu
mai experiențe mai mulț sau 
mai puțin reușite.

— In prezentarea experienței 
Județului Tulcea cu ca ați in- 
cepo ?

— Prima grijă pe care o avem 
este ca cel promovat în munca 
de activist să înțeleagă, să îl 
ajutăm să înțeleagă cit mai de
plin menirea noii iul munci. 
Din producțfe, de acolo de 
unde îl recrutăm, el vine cu 
entuziasmul firesc vîrstei, cu 
pasiune, cu mare dragoste pen
tru munca organizației U.T.C. 
și totuși cu cunoștințe vagi, 
generale care de aici înainte nu 
îi vor mai fi suficiente. De a- 
ceea, să nu pară un lucru 
curios dacă voi aminti că în. 
primele două-trel săptămlni, 
timp rezervat noului activist 
pentru studierea Instrucțiunilor 
C.C. al U.T.C., a recomandărilor 
si documentelor de bază ce de
finesc și direcționează sarcinile 
organizației noastre, acestuia 
1 se cere obligatoriu studierea 
— șî subliniez cuvîntul i stu
dierea statutului U.T.C. Abia 
după această perioadă, de edi
ficare, el trece, timp de o lună, 
și jumătate pe lîngă un activist 
mal vechi, însoțîndu-1 în orga
nizații și abia de acum începe 
să învețe meserie. Cum ? Sim
plu, aș putea să spun, privin- 
du-1 pe activistul cu care a 
plecat și care la noi întotdeauna 
e un membru al secretariatului.

— SĂ înțelegem de aici ci în
ceputul formării Iul au depinde 
numai de felul cum cel pe lin

gă care e dat reușește «ea b« 
în acțiunile la care este asistat ?

— Categoric. Măiestria, dară 
pot zice așa. a celui pe lingă 
care este îi ajută foarte mult, 
dar el nu va fi pus întotdeau
na șl în situații Identice și, 
atunci cel care merge cu el 
trebuie să se străduie cît mal 
mult să observe în ce direcții 
se descurcă mai greu, ce nu 
stăptnește el bine, unde suferă 
pregătirea Iul teoretică, ce anu
me cunoștințe politice, sociale, 
culturale etc., etc. trebuie să-și 
îmbogățească. In acest fel nu

o.rg.ar.-i*=ț!e! U.T.C. La început, 
eer'.ndu-le asta, ne-am trezit că 
un;, ăscrtre el nu s ăpînesc su- 
ficîâF.t de bine chiar unele do
cument? de partid șl de stat si 
at’in*i am c«s un mare accent 
și pe pregătirea lor Individuală, 
îi îndemnăm să se pregătească 
mi Individual. Pentru
asta ar-:Am foarte des Ia teste 
oraie și scrise. Cîtrodată acest 
lucru Ii incomodeaxâ. dar le 
prinde bine Un activist, ca sâ 
aetîvîzeae viața organizației in 
tc-at? domeniile, trebuie să cu
noască toate domeniile vieții

Sinceră admirație pentru viziunea 
amplă și profundă a președintelui 

Nicolae Ceaușescu asupra problemelor 
care confruntă lumea contemporană

Evenimentul p® care l-a re
prezentat întîlnirea cu președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, pentru participants 
la masa rotundă pe probleme 
economice, organizată la Bucu
rești de Asociația „Business In
ternational", însemnătatea deo
sebită conferită dialogului pur
tat cu acest prilej cu șeful sta
tului român, au fost subliniate 
cu pregnanță de reprezentanți 
al Asociației în declarațiile a- 

■''rdate Agenției Române de 
Presă ..Agerpres" la încheierea 
lucrărilor reuniunii.

După cum știți — a declarat 
domnul Eldridge Haynes, pre
ședintele Asociației ..Business 
International", — desfășurarea 
la București a acestei mese ro
tunde. sub Înaltul patronaj a] 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
ne-a oferit fericitul prilej de a 
ne întîlnl cu șeful statului ro
mân, la care admir sincer viziu
nea amplă și profundă asupra 
problemelor cara confruntă lu
mea contemporană, abordarea 
lor într-un spirit constructiv. 
Este unul din cei mai mari oa
meni de stat «1 timpului nos
tru.

La rîndul său, vicepreședinte
le corporației americane „Rock
well International", Alonso B. 
Kight, a exprimat satisfacția Iul

de NICOLAE VELEA

Dragostea biruitoare
Dacă dragostea (‘„prietenia") adolescentă nu 

este chiar, sau măcar nu este întotdeauna „un 
lung prilej pentru durere", nu este mai puțin 
adevărat că ea, această prietenie „dragoste", 
acest sentiment deci, nici nu e plimbat doar pe 
sub tei care pocnesc cu „pumni de miresme 
peste nas" — cum glumea odată un prieten al 
meu și poet. Dar dacă, să ne închipuim, acestui 
sentiment care presupune, măcar inițial, o 
tatonare și un examen lucid și critic, o adver
sitate afectuoasă, i-aș spune, pentru a se ajunge 
la un acord sau la o comunfcare deplină, dacă, 
deci, acestui sentiment abia Înfiripat, i se opun 
sau interpun factori exteriori neprielnici, 
atunci se schimbă lucrurile.

Iată o scrisoare a cărei scriitură, în cerneală, 
poate tulhura și litera de tipar in care-și prile
juiește spunerea dureroasă. Dar să dăm curs 
scrisorii din Timișoara

Are 19 ani. în primăvara Iul ’72 a cunoscut, 
din nenorocire, (? 1) un băiat Urmau amîndoi 
liceul — el era în anul III șl ea în anul II ; se 
intllneau și se înțelegeau foarte bine, discuta 
fiecare despre preocupările fiecăruia. A urmat 
vacanța de primăvară și erau fericiți pentru 
că puteau fi în sfîrșft împreună (locuințele 
părinților, ale băiatului și ale bunicilor fetei 
fiind apropiate).

S-au intllnit, firește. „Eram atlt de fericiți 
împreună și credeam că niciodată cineva (ceva) 
nu ne va putea despărți" După descrierea pei
sajului și a întîlnirllor, a intervenit insă „ceva" 
sau altceva, cum spune acum corespondenta.

Au intervenit părinții. $1 au intervenit tăios, 
cel doi tineri, din pricină că nu au a- 
ceeași naționalitate, nu mai au voie să se In-

tîlnească, să se vadă. Și fata întreabă îndrep
tățit, patetic șl îndurerată, dacă mai pot exista 
asemenea mentalități astăzi.

Mai pot, probabil, dacă ne gindim și Ia situa
ția relatată, dar ele dor încă și se împlîntă 
dureros și în trăirile plenare și fără prejudecăți 
ale unor tineri care, maturi măcar din acest 
punct de vedere, față de părinți, trăiesc Intr-o 
societate armonioasă, a eticii și echității socia
liste. Sigur, soluția lor nu este lașă, așa cum 
se acuză singură autoarea scrisorii („N-o să-1 
mai văd pentru că părinții Iul nu-I dau voie 
să mă vadă șl el, fiind mal mare decît mine 
cu un an, se pregătește pentru absolvire și fa
cultate").

Nu, în nici un eaz lașitate nu denotă renun
țarea momentană a celor dod tineri. Se înțelege 
că numai durabilitatea în timp a sentimentului 
de dragoste — prietenie (de data aceasta nu 
mal pun ghilimele — acestea însemnlnd o 
ușoară ironie șl aici nu este deloc cazul), deci 
sentimentul, reciprocitatea lui cred că se va 
arcul intens și curat pe deasupra prejudecăților, 
măturînd luminos, cu farul trăirilor autentice 
de astăzi, zonele obscure, înțepenite ale preju
decăților, pentru ca, odată luminate, să fie și 
măturate, înlăturate de fapt...

Ne despărțim de trecut rîzînd I Dar acest tre
cut trebuie nițel distanțat și sancționat. Șl de
oarece fraza celebră a lui Marx are, cred, e 
echivalență metaforică în folclorul nostru — 
aceea a împăratului înțelept care-șl dă seama 
de greșelile lui și cu un ochi plînge și cu altul 
rlde, acceptînd adevărul șl dreptatea și egalita
tea — aș dori ca tinerii noștri să intra totuși în 
raza ochiului care rîde.

și a colegilor săi a fi fost 
primiți de președintele Consi
liului de Stat al României. îmi 
voi aduce aminte întotdeauna 
cu plăcere de întilnlrea pe care 
am avut-o cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. A fost o 
mare onoare pentru mine. M-a 
impresionat cordialitatea, prie
tenia cu care am fost întîmpi- 
nați, sub semnul cărora se des
fășoară, de altfel, relațiile in
ternațional? ale României. în
trevederea cu șeful statului ro
mân a fost deosebit de rodni
că, expunerea făcută de domnia

Din declarațiile unor 
participant la masa 

rotundă organizată de 
„Business Internațional"

sa, cu privire la politica guver
nului român de dezvoltare eco
nomică a țării șl extindere a 
colaborării în acest domeniu, 
fiind edificatoare șl constructi
vă. Cu certitudine, președintele 
Nicolae Ceaușescu este n perso
nalitate politică marcantă.

Organizarea la București a 
mesei rotunde a constituit pen
tru „Business International" o 
alegere fericită, a declarat dom
nul Paolo Mancinelli, reprezen
tant executiv al societății indus
triale italiene „Olivetti", întru- 
clt ea ne-a oferit, în special, pri
lejul să-1 cunoaștem personal pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
care a avut amabilitatea să facă 
e expuner? documentată și foar
te calificată asupra dezvoltă rjl 
și perspectivelor economiei ro
mânești, a politicii economica 
pe care o promovează România, 
politică ce are la bază princi
piile unanim recunoscute ale in
dependenței șl avantajului re
ciproc. Am fost impresionat da 
expunerea sa, precum și de mo
dul in care a răspuns întrebări
lor noastre.

In același timp, interlocutorii 
redactorilor Agerpres — A. 
Neagu șl I. Socaciu — au rele
vat rolul pe care îl va juca

schimbul de opinii prilejuit de 
masa rotundă, in contextul afir
mării dorinței reciproce de dez
voltare a colaborării economice, 
tehnice și științifice.

Referindu-se în acest sens la 
perspectivele cooperării cu țara 
noastră, ca urmare a creșterii 
potențialului el economic, pre
ședintele Asociației „Business 
International" a subliniat : M-a 
impresionat ritmul deosebit al 
dezvoltării economice a Româ
niei, unul dintre cele mai Înal
te din lume în momentul de 
față. Avlnd în vedere im
portantele realizări obținute de 
economia dumneavoastră, pre
cum și dorința României de a 
coopera cu toate statele, consi
der că între firmele asociației șl 
unitățile industrial® românești 
se pot stabili relații fructuoase 
de colaborare, pe baze reclproe 
avantajoase.

Vicepreședintele corporației 
americane „Rockwell Interna
tional" a exprimat, de aseme
nea, convingerea că între firma 
pe care o reprezintă și între
prinderile românești se vi rea
liza o largă conlucrare în folo
sul ambelor părți.

Reuniunea de Ia București — 
a declarat Y. Takamura, repre
zentantul firmei japoneze „Ishi- 
kawajima-Harima Heavy Indus
tries Co. Ltd." a permis par- 
ticlpanților să cunoască dezvol
tarea șl perspectivele economiei 
românești. îmi este plăcut să 
constat că, deja, Intre firma pe 
care o reprezint șl întreprinderi 
românești constructoare de nave 
există relații de cooperare r®ci- 
proc-avantajoas® șl că perspec
tivele extinderii lor sînt bune. 
Țările noastre nutresc convin
gerea că numai un comerț in
ternațional liber, practicat fără 
nici un fel de discriminări și 
îngrădiri de orice natură, poa
te garanta cea mal largă ei reve
lație a valorilor materiale, spre 
binele popoarelor. De aceea nu 
putem fl de acord cu existența 
unor asemenea îngrădiri. Așa 
cum a afirmat președintele 
Nicolae Ceaușescu, la întreve
derea cu partlcipanțll la aceas
tă masă rotundă. îngrădirile din 
sfera comerțului internațional 
trebuie Inii tu rate cit mai eu- 
rînd spre avantajul partîclpan- 
țllor la schimburile economice 
internaționale.

Aspect dintr-un spectacol dat recent de Ansamblul „Nuntașii 
Bihorului**.

Foto i ȘT. WEISS

— Subliniind atlt de accen
tuat pregătirea individuală nu 
lăsăm cumva să «e înțeleagă că 
rolul colectivului este mai mic 
pentru formarea lui ?

— Nu. Am subliniat acest as
pect pentru că toate celelalte 
sînt legate de el. I^a urma ur
mei, cît stă un activist tntr-o 
lună cu ceilalați colegi al săi ? 
Cîteva zile. în rest acționează 
singur, ie pregătește singur. 
Noi avem sarcina să Interve
nim In a-1 învăța cum să apli
ce cunoștințele pe care și le 
canâtl mai mult singur Fap
tul acetta. că mereu lucrează 
nu cu colectivul lui, ci împreu
nă și în mijlocul altor colective 
clteodatâ 11 descurajează. De 
aceea pe noi ne preocupă și 
ideea de a-I determina să fie

CUM ESTE PREGĂTIT, 
CUM ACȚIONEAZĂ 
ACTIVISTUL TÎNĂR

Interviu cu ALEXANDRU RIZU,
prim-eecreter al Comitetului județean Tulcea al U.T.C.

numai că fi și îndrumi direct, 
dar dă li secretarului posibili
tatea cunoașterii punctelor vii
toare de intervenție.

— Care sint cele mai frecven
te puncte de intervenția, sau. 
altfel zis. în ca anume laturi 
ale pregătirii lor vl Îndreptați 
mai mult atenția ?

— O Ierarhizare c greu de 
făcut O enumerare este totuși 
posibilă. Amintesc întîi faptul 
că ne străduim să îi ferim de 
specializarea strictă pe o anu
me secție. Unii au predilecție 
doar spre problemele secției 
școli sau ale secției tineret 
muncitoresc ori sătesc, alții spre 
cele de sport ; depinde din ce 
domeniu vin. De aceea le ce
rem si fi ajutăm iă eunoascl și 
■ă rezolve toate aspectele vieții

sociale care se află într-un per
manent proces de modernizare. 
Relațiile de producție se perfec
ționează permanent, la fel struc
turile economice. Toate astea 
trebuie să le cunoască, altfel 
cum poate Îndruma șl sprijini 
un comitet U.T.C., un secretar 
de organizație? $1 apoî în mun
ca lui, activistul vine în con
tact cu tineri cu un grad de 
pregătire diferit, e pus în situa
ții să ofere soluții care 11 ne
cesită un grad sporit de înțele
gere a vieții. Iată deci cum 
putem spune că, de felul în 
care el se pregătește Individual 
reușește să se și profesionali
zeze ca activist. Instruirile or
ganizate lunar la comitetul ju
dețean 11 ajută, dar numai me
todic.

perseverențl. Voi da un exem
plu. Intr-o comună, din cauza 
mobilizării nereușite, adunarea 
generală a uteclștllor se amînă 
o dată șl se amină șl a doua 
oară. Activistul nou se descura
jează și se hotărăște să pără
sească comuna. în momentul 
însă în care el voia să urce în 
autobuz, cobora un membru al 
■ecretariatului județean U.T.C. 
Află despre ce e vorba și fi 
arată cum trebuia să procedeze 
după prima amînare i convoacă 
comitetul U.T.C. și împreună 
hotărăsc ca flecare membru al 
comitetului să se ocupe de mo
bilizarea unui anume număr de 
uteciști și adunarea se ține în 
cele mal bun? condiții.

— Succesul de care vorbiți, 
nu era de fapt mai mult insuc-

cesul activului obștesc din 
comuni ?

— Se poate să fie țl așa. Dar 
dacă el, activistul de la județ, 
s-ar fi apropiat mai mult de 
activul din comună, dacă nu 
l-ar fi ținut la distanță, ar fi 
sesizat și singur de ce era ne
voie. De acest lucru vorbind, 
indirect am ajuns șl la o altă 
calitate pe care ne străduim 
noi să o formăm la activiști. E 
vorba de ținerea contactului 
permanent și direct cu colecti
vele în care ei se deplasează. 
Numai dacă e prezent mereu în 
colectiv, șl nu la sediile comu
nale sau ale întreprinderilor, el 
își poate da seama de fondul 
de experiență pozitiv. Numai 
direct de la oameni șl printre 
oameni îșl poate lua argumen
tele pentru munc* de îndru
mare șl control.

— E vorba In cele din urmă 
deci și de o anumită disciplină 
a muncii...

— Șl așa putem apune, pen
tru că de fapt și Întărirea dis
ciplinei muncii lor este una 
din preocupările noastre Cum ? 
In primul rînd cu prilejul in
struirilor, cînd informează ce șl 
cum au realizat. Folosim mult 
apoi controlul direct pe teren, 
ocazii cu care membrii secreta
riatului îi și ajută în același 
timp în situații în care nu se 
pot descurca singuri. Mal amin
tesc aici șl o altă practică de a 
noastră la care am recurs în 
ultimul timp. Fiecare membru 
al secretariatului răspunzînd de 
cîte o zonă a județului se în- 
tîlnește aăptămînal cu activiștii 
zonei respective. La aceste în- 
ttlniri care au loc o dată într-o 
comună sau întreprindere, altă 
dată în altă comună sau între
prindere se fac analize opera
tive ale muncii aâptămînii tre
cute și totodată se și planifică 
munca viitoarei săptămîni, acti
viștii noi fiind ajutați chiar la 
întocmirea planurilor de mun
că zilnice. Realizăm în aceat 
fel o informare rapidă, schim
buri de experiențe între acti
viști și bineînțeles șl un control 
direct.

— Acum, după ce l-ați viaut 
la lucru pe noii activiști, ce 
considerați că au adus ei nou 
in stilul de muncă al comitetu
lui județean al U.T.C.?

— în cîteva cuvinte, au adus 
mai multă prospețime și com
bativitate, o doză mărită de 
exigență șl o înțelegere confor
mă cu vîrsta lor a multiplelor 
preocupări ale tinerilor.

N. COȘOVEANP

Concursul studențesc
JRAIAN LALESCU 

și Balcaniada de matematică
In ourînd va avea loc faza 

pe institut și finala pe țară 
a secției de matematică din 
cadrul concursului studențesc 
„Traian Lalescu* (21—22 
aprilie, respectiv 12—13 mai 
la București). Avtnd în ve
dere faptul că laureații aces
tei competiții vor forma nu
cleul echipei naționale ce va 
reprezenta țara noastră la 
Balcaniada de matematică, 
găzduită m acest an de Ate
na, între 20 yt 30 august 1973, 
ne-am adresat tovarășului 
academician Nicolae Teodo- 
rescu, secretarul Uniunii bal
canice a matematicienilor, in 
legătură cu principalele aspec
te legate de pregătirea pentru 
concura. Să-i dăm cuvîntul.

Pentru o bună pregătire a 
tuturor concurenților ca se 
vor truoria la concursul „Tro
ian Lalescu** apelăm la toți 
profesorii de specialitate din 
facultăți pentru a se asigura 
o pregătire armonioasă a ti
nerilor candidați din primii 
doi ani de studii. Pentru a- 
ceasta. trebuie să se țină 
seama mai mult în predare și 
în urmărirea seminariilor de 
lichidarea decalajului exis
tent între nivelul superior, 
abstract al cursurilor și carac
terul insuficient axat pe teh
nicile de rezolvare de la unele 
seminarii. Cei mai buni stu- 
denți ce vor participa la 
acest concurg trebuie să-și 
aducă aminte de participările 
trecute la olimpiadele de ma
tematică, pentru care au re
zolvat mii și zeci de mii de 
probleme. Solicitările con
cursului trebuie să polarizeze 
atenția virtualilor concurenți 
sp^ eleganța soluțiilor de re-

zolvare a 
acest fel, 
rită numai corectitudinea so
luțiilor ci ji diferitele varian
te de rezolvare. Este necesar, 
de asemenea, un antrenament 
specific următoarelor aspecte 
ale concursului: corectări de 
raționamente și demonstrații 
oferite deliberat eronat con
curențelor, completarea unor 
demonstrații, stabiliri

problemelor. In 
nu trebuie urmă-

exemple, verificarea corectitu
dinii acestora, formalizarea 
raționamentelor prin logică. 
Referitor la concurs trebuie 
să aducem la cunoștința par- 
ticipanților că studenții anilor 
1 pot participa la secția re
zervată celor din anul doi si 
invers. In același timp, Bal
caniada de la Atena va pri
lejui o confruntare interna
țională și Tinerilor cercetători, 
matematicieni din institutele 
specializate printr-un concurs 
de lucrări.

Aș recomanda tă fie selec
ționate pentru acest concurs 
lucrările originale realizate In

Ediția a ll-a 1973 
al studenților

Cluj se Inaugurează Festivalul Național al Hu
la institutele de artă — ediția a Il-a, 1973. Clujul

ultimul timp și In speeial 
acele lucrări care au drept 
scop aplicarea științelor ma
tematice in diferite domenii 
tehnice. Aceste lucrări voi 
trece printr-o fază de prese- 
lecție, pentru a se stabili 
lotul acelora care ne va re
prezenta țara In această pres
tigioasă competiție. La sediul 
Uniunii balcanice a matema
ticienilor cei interesați pot 
solicita lămuriri suplimentare 
privind condițiile de partici
pare la concurs. Lucrările tre
buie expedia.e pînă la 20 mai 
la sediul Uniunii balcanice a 
matematicienilor. In încheie
re, doresc să amintesc tuturor 
concurenților studenți care se 
vor califica pentru Balca
niadă, că vor beneficia de o 
etapă de „antrenament1* cu 
cei mai buni profesori îndru
mători în acest domeniu, 
această pregătire bucurin- 
du-se și de asistența unor 
tinere cadre didactice cu mare 
experiență de concurs. Dorim 
ca participarea noastră la 
această competiție să impună 
din nou prestigiul de care se 
bucură pe plan internațional 
științele matematice In Ro
mânia.

C. SrANCULESCU 
Festivalului National 

Institutelor de artă
a

Astăzi, la
denților de__________ ________ __ T___ _  _, ___ ____Ju.
găzduiește pe reprezentanții muzicii ; Bucureștlul va găzdui, 
între 20 șl 22 aprilie, teatrul și filmul ț Sibiul, între 27—29 
aprilie — Colocviul de teoria și critică de artă, iar la îa«i, 
între 5 și 20 mai, va fl deschis Salonul de artă plastică. A- 
ceastă prestigioasă manifestare studențească se desfășoară 
sub egida Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România și Ministerului Educației și TnvĂțămîntulul.
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Sosirea în Capitală a șefului
■

de la Parisla Conferința
Externe, activiști de par-

corner-

Pentru următoarele zile

MĂSURI URGENTE DE PROTEJARE A
CULTURILOR ÎMPOTRIVA BRUMEI I

Miine. la Constanta. Intllnirea de rugbl

ROMÂNIA-SPANIA

prelucrări

GABRIEL FLOREA

Pregătirile

C.C. al

noi I 
ia- ■

I
■-I

I

I
I

Boescu Ghe- 
chimie, Pi-

NOI AGENȚII C.F.R.

!n- 
prie-

Relatăm o lr.tereiar.il îr.îții- 
tivă. ■ cărei promovare șl extin
dere, credem, nti mai este ne- 
■ rie ■! e demonstrăm.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEALȘESCC, a primit din partea presedi a tel ai 
ales al Republicii Argentina, HECTOR J. CAMPORA, urmi- 
toarpa telegram! :

Presedintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meș’e«uțâ*vi, 
tovarășul F.orian Dăr.ă’.a-rhe,

Ehctroputere Craiova, 
il 1 ; N'icnia Ion, Școala

specia] al

Paul Niculescu-

„tricolorilor"

Premiu] I special al 
a] U.T.C : anul III : Pă-

delegației Guvernului R.D. Vietnam
TELEGRAME

[). 10,45 Deae- I 
Avanpremieră. I 
lini «onor — I

I
I
I

I

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I

ION ! 
(orala

ru- 
14,30;

ru- 
îi s

FRANCO : rulează 
(orele 9; 11,16; 13,19;

la
18.

_______ ___ PLIC- 
rulează la Luceafărul 

îl; 13,30: 10; 18.30: 11),

proftsor cu 
ruieazâ la Unim 
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actualitatea
Vă mulțumesc pentru cordialele dumneavoastră felicitări *- 

dresate cu prilejul proclamării mele ca președinte al Republicii 
Argentina ales de popor.

Vă asigur că relațiile tradiționale dintre cele două țări ale 
noastre vor cunoaște un puternic avtnt In ceea ce privește prie
tenia și colaborarea In sprijinul intereselor și dezvoltării lv 
comune.

Convins de țelul comun care ne apropie în slujba picii Intra 
toate națiunile lumii, primiți Excelență salutul meu cordial.

PreședinteJe Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
primului ministru al Republicii Franceze, PIERRE MESSMER, 
următoarea telegramă :

Sensibil la amabilul mesaj al Dumneavoastră, pentru care 
vă mulțumesc, folosesc această ocazie pentru a vă exprima 
dorința de a vedea de2volt1ndu-se și Înflorind mai mult rela
țiile prietenești existente, de multă vreme, Între Franța și 
România.

La Invitația C.C. al P.C.R.. iol 
a v-sit î» Cap tă •« tmarăs.il
Xuan Thuy. se retar al Comi’e- 
tu!u! Centrai ai Partid j’ ii celor 
ce drr Vietnam. mi-
niMr-; ^ful dei^Ââ*. ■£. Ginerr 
lui R.D Vietnam la Conferința 
de la Parjs cu privire te Vjets 
nam.

La primire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele vietnam^* a fost 
salutat de tovarășii Cnrnc.i Bur
tică. membru supleant a) Ccm:- 
tetului Executiv, secretar al 
C.C. «I P C.R.. Dumitru Turcus. 
adjunct de sef de secție Ia C.C 
al P.C.R., Nimlae Gh<°nea. se
cretar general la Ministerul Af-î-

cerilor 
tid.

Au fost prezențl, de asemenea, 
Nguyen Dang Hanh, ambasado
rul R.D Vietnam. Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, precum <1 
V. !. Drozdenko. ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

R
Tn cursul după-amiezii, tova

răș j! Xuan Thuy a vizi ta t Mu
zeul de iltorie a partidului co
munist. a mișcării revoluționa
re si democratice din România, 
□ recum șj noi cartiere de locu
ințe din Capitală.

(Agerpres)

intensificare a contactelor din
tre reprezentanții Întreprinderi
lor de comerț exterior din ta
ra noastră șj cei ai diferitelor 
firme străine.

V

Tovarășul
Mîzil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul edu
cației și învățămîntului, a pri
mit joi dimineața pe Jan 
Kaczmarek, ministru pentru ști
ință. învățămînt superior și teh
nică din R.P. Polonă.

La primire, desfășurată 
tr-o atmosferă cordială, 
tenească, au participat loan Ur- 
su, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnn-

Din datele Institutului meteo
rologic rezultă că, în următoa
rele două nopți. în Oltenia, Ba
nat, Crișana, Transilvania. Ma
ramureș, Moldova șl regiunea 
deluroasă a Munteniei, va sca
de temperatura pină la minus 
3 grade și se vor produce bru
me care vor putea afecta cultu
rile legumicole și pomicole. 
Pentru a se preveni pierderile 
în horticultura. Ministerul Agri- 
cullurii. Industriei Alimentare și 
Apffor atrage atenția tuturor 
conducerilor și specialiștilor din 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste. precum și tuturor cul
tivatorilor de legume șl pomi- 
cultorîlor. să ia de urgență ur
mătoarele măsuri :

în legumicultura să protejeze 
răsadurile prin acoperirea aces
tora cu rame în cursul nopții, 
iar pentru evitarea alungirii ră
sadurilor să se sisteze udatul. 
Să se asigure închiderea cît mal 
etanșă a solariiter, pentru a se 
evita pătrunderea aerului rece

(Urmare din pag. I)

del de fizică țj chimie ae înscrie 
pe linia indicațiilor conducerii 
superioare de partid și de stat, 
privind integrarea invățămintu- 
lui cu producția. Temele pre
zentate au aplicație practică, 
punind maj mult în lumină gln- 
dtrea creatoare a participant)lor. 
Lucrările olimpiadei s-au desfă
șurat într-un cadru propice. în 
climatul adevăratei științe. In 
contactul direct ou viata de pro
ducție, în cele două mari între
prinderi craiovene. Iată acum 
rezultatele 1 Licee de cultură 
generală — FIZICA : anul I i 
Alexandru Codruț, Liceul nr, 1 
Bacău, premiul I ; Tă mii a nu A- 
lexandru, Liceul „Gh. Șincai- 
Baia Mare, premiu] I special al 
C.C. a] U.T.C. ; anul ÎI : Andrici 
Emil, Botoșani, premiul I; anul 
III: Popovici Simion, Liceul „Gh. 
Lazăr" Sibiu, premiu] I ; Tițeica 
Maria, Liceul „Nlcolae Bălces- 
cu", București, premiul 1 special 
al C.C. a| U.T.C. : anul IV i Nl- 
colaeacu Dan, Liceul „Nicolae 
Bălcescu" Craiova, premiul I.

CHIMIE anul I i Pătran Ma
rla, Liceu] „Nicolae Grigorescu4*. 
Cimpina, premiul I • Kerekeu 
Maria, Liceul „Vlaicu Vodă*4, 
Curtea de Argeș, premiul I spe
cial al C.C. al U.T.C. ; anul II i 
Pelin Dana. Liceul „Gh. Șincai-. 
Baia Mare, premiul I 4 Chișu Mi
hai, Liceu] „Gh. $incai". Baia 
Mare, premiu] 1 special al C.C. 
a] U.T.C., anul III i Corpade An.

Liceul „Gh. Sinea]4*, Baia 
Mare, premiul I ; Inceu Tatiana, 
Liceul „Gh. Șincal-. Bala Mare, 
premiu] 1 special a] C.C. al 
U.T.C. : anul IV i Andruk Ma
rius, Liceul „Hasdeu", Buzău, 
premiul I : Alexindreacu Ghe
orghe, Liceul nr. 1, Dorohoi, 
premiu] I apecial a] 
U.T.C.
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DIMINEȚI DE RĂZBOI i rulea
ză la Doina (orele 17.30; 20). La 
ora 9,45 program de desene ani
mate pentru copil.

PROGRAM DE VACANTA C 
(Basme) ; rulează la Doina (ore
le 11,30; 13.30; 15,81).

TECUMSEH : rulează La Bucu
rești (orele 8.30; 11; 13.30; 11;
18.30; 21).

TRĂIND ÎN LIBERTATE 1 ru
lează la Capitol (orele 9,39; 11,45; 
14; 16.13; 18,30; 20.45).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
leazâ la Central (orele II; 
19,15; 19.30)-

PORTO -----------
Lumina

.30).
VOCEA APEI : rulează la Lu- 
ina (ora 20,45).
TARA SĂLBATICA î rulează ia 

Favorit (orele 9,15; 11,30; 13.45;
16. 18.15; 20,30), Feroviar (orele 

11: 13.30. 18. 18.30; 20.49).(orele 1.30; H; 13,30; 1«;
2J).

MÎINTLE CURATE : rulează 
ia Buzești (orele 18.M; IB; M.15). 

PE ARIPILE VÎNTULUI l 
lează la Patria (orele 10;
19,15).

SAGEATA căpitanului 
rulează la Drumul Sării 
15.30 18: 20,19).

NICI UN MOMENT DE 1 TISEALA : - - - -
(orele 8.45; . ___
Festival (orele 8.45, 11.15: 13.M; 
18: 18.30; 21), Modern (orele 8.31: 

13.30: t«; 18.30; 21).
saptamîna NEBUNILOR

logîe, Alexe Popescu, adjunct sl 
ministrului educației și învăță
mântului.

A fost prezent Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Poloniei 
la București.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme referitoare 
la dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării 1n do
meniul învățămîntului superior, 
în cercetarea științifică și în teh
nică între cele două țări.

și formarea de curent! care pot 
provoca dezvelirea solariflor și 
pierderea plantelor. Totodată să 
se consolideze ancorele sala
riilor și gardurilor de protecție 
împotriva vlnturilor. Unitățile 
agricole vor organiza echipe de 
intervenție care să supraveghe
ze, attt ziua cit mai ales noap
tea. răsadnițele și solarlile.

Culturile de legume din ctmp 
vor fi protejate prin fumigații.

în livezile pe rod să se 
asigure materialele fumige
ne necesare.

Conducerile unităților agri
cole de stat și cooperatiste vor 
face de serviciu, prin rotație, 
în fiecare noapte, și vor răs
punde de realizarea în bune 
condiții a măsurilor de protec
ție.

Consiliile populare, comuna te 
șl orășăneștl sînt chemate să 
sprijine organizarea cît mal bu
nă a acestor acțiuni pentru a se 
evita eventualele pagube c« le 
pot provoca brumele șl înghe
țurile.

Licee de specialitate, FIZICA 
— anul I : Ștefan Gheorghe. Li
ceul de-constricții mașini. Timi
șoara, premiul I : Marclu Livîu. 
Liceul de construcți de mașini. 
București, premiu] 1 specia] al 
C.C. al U.T.C. : anul îl Belu 
ValeriUt Liceul de 
automate a datelor, București, 
premiul I ; anul III. Cocie Vi
sile, Liceul de construcții, nft- 
.sinl Timisoara, premiul I' Coș- 
tin Mihai, Liceu] 2 construcții 
și arhitectură. Bata Mare, pre
miu] I special al C.C. al U.T.C. ;

anul IV i Stamatescu Sabin, Li
ceul energetic Craiova, premiul 
I ; Onuțu Ion, Liceu] de chimie, 
Ploiești, premiu] I 
C.C. al U.T.C.

CHIMIE, anul I i 
orghița. Liceul de 
tești, premiul 1 ; Ardelean Sa
muel, Liceul de chimie. Timi
șoara. premiul 1 special al C.C. 
al U.T.C. ! anul II i Grigore E- 
lena. Liceu] de chimie. Craiova, 
premiu] I : Bucur Maria, Liceu] 
sanitar premiul I special al C.C- 
al U.T.C.

Scoli profesionale. FIZICA. — 
Tănăsache Gheorghe. Școala 
profesională electronică. Bucu
rești. premiul I : Zamă Coa- 
stantin. Școala orofeaionala chi
mie, lași. premial I special al 
C.C. al U.T.C. î anul II i Arrans 
Gheorghe. Școala profesională.

lează ;a Dada
13.M. 1f: 11.11

ATENTATUL rulează t tar* • 
slor (orele 8.18; 12.38; AM 
MJ8). Me.odte «orele 8.43: ti; LLM; 
IC: 18J8. M45).

LEUL A FRICAN : rulează la 
Timpuri Nn larrii •—M.19 fn con
tinuare) .

COPILUL SĂLBATIC : rXcază 
la Grivița lorote l: 11.11: ULM: 18: 
18.U: M.M).

ZESTREA : roJează te Pacea 
(orele 15.45. 18; M15).

ADIO ARME : ruleazl la înfră
țirea (orela 1XJ8; IV). Rahova lo
re ie 15.M: 1».

LUPUL MARrLOR !. RĂZBUNA
REA ; rulează la Fioreasca nore’a 
15.M: 18). V'tin (oreif 1SJ8: 18).

ORGANIZAȚIA rulează la R-J- 
cegi (orele 15.M; 18; M.M). Ciu
lești (orele 1S.M: 18: M.M).

IACOV BOGOMOLOV rulează 
la Popular (orele 1SJ8: 18 M.15).

DOMNULUI -------------- —
DRAGOSTE t 
(orele liJO: _ _

FATA CARE VINDE FLORI ’ 
rulează la Moșilor (orele 11; 1LM; 
18; 2S.M). Volga (oreZe IM: 11.15; 
15! 18: 20.45).COWBOY rulează la Gloria 
(orele I.M: 11: I3.M: 18; IBM: 21). 
Aurora (orele I.M; 12: 15.M; 18; 
2130) Tomia (ore)e 8 88: 11: 1XM: 
18; 11.28. II).

CLOVNTT ■ rulează la Viitorul 
(orele 18: 18. îl).

COLIER PENTRU IUBITA 
MEA • rulează la Lira (ora 5«.!5).

IN UMBRA VIOLENTEI : rulea
ză la Lira (orele 15.30; li).

După o vizită de mai multe 
zile în țara noastră, delegația 
Academiei de Științe a Chinei, 
condusă de Io Ti-glen, secretar 
general ad-interim al acestui 
for științific, a părăsit joi. Ca
pitala.

Delegația a fost salutată la 
aeroportul Otopeni de acad. Mi
ron Nicolescu, președintele A- 
cademlei Republicii Socialiste 
România, de alti oameni de ști
ință.

A fost Drezent Cian Hai-fun, 
ambasadorul Remibllcll Popu
lare Chineze la București.

Joi, s-a semnat la București 
Înțelegerea de colaborare între 
Ministerul Educației Tnvăță- 
mîntuhii al Repuhllcii Socia
liste România și Ministerul pen
tru Știlntă. învățămînt Superior 
și Tphnicfi al Republicii Popu
lare Polone.

★
Tot în cursul zilei de joi, a 

fost semnat Planul de colabo
rare pe perioada 1973—1975 In
tre Consiliul National pentru 
Știință șl Tehnologi0 al tării 
noastre și Ministerul nentru Ști
ință, învăță mint Sunerior și 
Tehnologie din R P. Polonă.

s-a înapoiat Joi din R.F Ger
mania. Vizita sa. care a avut 
loc La Inivitațla Uniunii Centrale 
a Meșteșugarilor din această 
țară, a oferit prilejul abordării 
unar probleme concrete ale dez
voltării relațiilor de colaborare 
Intre organizațiile coopera iste 
din cele dn-« țări, a unor as
pecte aîe schimburilor comer
ciale hi laterale in cadrul între
vederilor cu personalități ale 
vieți» politice și reprezentanții 
conducerilor unor ministere și 
organizații economice Preșe
dintele UCECOM a participat, 
de asemenea. Ia inaugurarea 
Tî’-gulul international al meș
teșugarilor. organizat la Mun- 
chen. unde tara noastră a avut 
o reprezentativa participare.

La Oradea a avut loc, Toi 
după-amiază. o manifestare 
consacrată ..Zilei cosmonautici: 
sovietice-. In cadrul căreia au 
fost relevate succesele obținu
te de Uniunea Sovietică In do
meniul cuceririi spațiului cos
mic.

Lp București a fost sem-iaf 
joi protocolul de lucru privind 
colaborarea între Radintetevi- 
ziunea română si televiziunea 
cehoslovacă pe anii 1971-1974, 
care stabilește un hogat pro-, 
gram de schimburi rerioroce 
menit să asigure dezvoltarea In 
continuare a relațiilor dintre 
cele două instituții.

Oțelul Roșu. Caraș-Severln, pre
miul 1 : Cazacîucu Mihail, Școala 
profesională siderurgică. Galați, 
premiul I special. al C.C. al 
U.T.C.

CHIMIE, anul 1 : Herczex Ilea
na, Școala profesională chimie. 
Turda, premiul I ; Costm Vasllc, 
Școala profesională tehnică. Băi i 
Mare. - • -
C.C.
lărie Gavrllă. Școala ’ oro fes to
nală. — 
premiul 
profesională. Electroputere. Cra
iova. premiul I special a] C.C. 
■ 1 U.T.C.

Sesiunea de comunicări ștlin 
țifice, organizată jn cadFul O- 
llmpiadei i premiu] 1. referatul 
„Asupra sistemului centrat de 
lentile" prezentat de Nicolăeseu 
Dan, Craiova . premul 1. Leșan 
Doru. Bistrița, pentru referatul 
cu tema „Sesizări de prezență- 
Rezultatele sesiunii de comun- 
cări științifice organizate în ca 
dru] olimpiadei de chimie pen
tru elevii anului III șl IV — 
premiul 1 i referatul „Nichela- 
rea lueioasă cu adaos de îucsî- 
nă redusă- realizat de Bahna- 
cenco Rodlca. Tg Mureș ; re
zultatele seafunli de comunicări 
științifice organizate In cadrul 
olimpiadei de chimie pentru ani'
I si 11. premiul 1 Badea Da
niela. București pentru refera
tul cu *ema ..Echilibrul chimic" 
si „Obținerea soei industriale 
din «pă d* Dunăre la Combina
tul d* celuloză sl h’rtte Brăila" 
-eaLzat de -in colectiv din anul
II de la Liceul „Gh. Murgoci" 
din Bril’x.
N. R. Tn numerele u-mă’nare. 
\-9*n publica relatări de Ia fa- 
ztie reouh. ca-.e ate cor.cursului 
școlar română si de matema- 
•iră care t-a? d^fâțurat la Iași 
si. reacectiv. Ia Cor. sten ța.

UCTDETÎ OAIA NEAGRA 1 FU- 
ieaza ia Arta (ora M.15).

SECâAA VLNTUL SĂLBATIC î 
r^.eazJ h Arta (orele 1SJB; I».

An.NO I-AM CONDAMNAT 
PE TOT1 LA MOARTE rulează 
la Co*mos 'orele 1SJM: 11: M.15).

MAREA EVADARE : rulează la 
Co,roeerd (orele I5JM. ÎS).

DhLM ÎN PENUMBRA rulează 
la ProcreSw loraa liJI: II; M.15).

ASTA-SEARA DANSAM Di FA
MILIE : ru.««A te Mjor.ța (orele 
18 12.MiALFRED CEL MARE : rulează la 
Mzcrzța .~reie 15; 17.M: M.15).
F.n-iir» iufe> «• IA-15'- ■-»)-BAMB1 ■ r.'ș.izl la Flamura (o- 
re e •: 11.1»: iXM).

HAIDUCII rulează la Munca 
(orele 18: 18: M)DRUMUL SPRE VEST : rulează 
La Ferentari (erele I5.M: 18~ 28.15K

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI — arr.bele sem Io
nic 18: II) EXTRAVAGANTUL 
M. R. DEEDS (ora 1«.M). A ȘAP
TEA (orele 18.38: M.M). ruleazA 
la Cinemateca „Union-.

Opera Ramlnl : CAVALERIA 
RUSTICANA : PAIAȚE — ora II: 
Teatrul de Oneretâ : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR - ora II.M: Teatrul 
Nație "al „I. L. Caragjale- (Sala 
Comedia! : DULCEA PASĂRE A 
TTNERETn — ora 21: (Sala Stu- 

DFSPRE UNELE LIPSURI,

Miine, pe Stadionul „I Mai- 
din Constanța, îneepînd de 
la ora 15,30, echipa Româ
niei va intilni în cadru] cam
pionatului F.I R.A. echipa 
Spaniei. Este a doua con
fruntare între rughiștil noș
tri și cei spanioli (prima ln- 
tllnire a avut loc In 1958. la 
Liege, scorul fiindu-ne fa
vorabil 14—12), partidă aș
teptată cu mult interes. în- 
tr-o convorbire telefonică a- 
vută cu 
Dumitru 
dulescu, 
mănunte 
mare de 
chipa șe .
tru un ioc bun, intr-n con
cepție modernă, aceasta sl

cei doi antrenori 
lonescu și Th. Ră- 
am aflat cîteva a- 
i „După un volum 

antrenamente, e- 
prezintă aptă pen-

De ieri dimineață, jucătorii 
care alcătuiesc loturile repre
zentative de fothal (A și tine
ret) se află din nou Împreună. 
După cum se știe, cele două ge- 
tecționate vor susține săptămin» 
viitoare — la Kiev, și respectiv, 
Odrsa — meciuri amicale In 
compania reprezentativelor si
milare ale Uniunii Sovietice. 
Față de loturile anunțate ofi
cial. după ședința de marți ■ 
Biroului federal, s-au produs li
nele modificări. Valentin Stă- 
nescu a renunțat la Ciugarin. 
în favoarea piteșteanului Vlad. 
De asemenea, a fost Inclus In 
lot și clujeanul Anca. La „tine
ret". prin revenirea lui Ciuga- 
rin. s-a renunțat la Dobrău Dar 
iată care este compoziția actua
lă a celcr două selecționate.

„A" î RAducanu, Hsidu, Slt- 
măreanu. Sameș, Pescaru, Anto-

NEAJUNSURI 51 DEFICIENTE TN 
DOMENIUL DRAGOSTEI — Or» 
M: Teatrul „C. I. Noftara" (Sala 
Magheru) : JOC DE PISICI — ora 
28: Teatrul de Comedie : BUFFA
LO BILL ȘI INDIENII — ora M; 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 18.M: Teatrul Glulegd : RĂZ
BUNAREA SUFLEORULUI — ora 
HM: Studioul de Teatru! al 
I.A.T.C. : VTNATOAREA DE VRĂ
JITOARE — ora 28: Teatrul „Ion 
Vasllescu- : HANUL PIRAȚILOR 
— ora 19.M: Teatrul ..C. Tânase" 
(Sala Savoy) î REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19.M: (Sala
Victoria) : GROAPA - ara 18Mî 
Teatrul ..Ton Creangi" : PTNNO- 
CHTO — ora 18; CELE 12 LUNI 
ALE ANULUI — ora 18: Teatrul
Tflndărică- (Sala Victoria) : NT- 

NTGRA ST ALIGRU - ora 18: 
(Sala Academia) • UN RATAT TS- 
TET ST UN REGE NATAFLEȚ_ — 
or» II: 
mUnl‘ FLORI ALESE 
A.R T A. _ “ * -
5 TH 
orele 17
FRATU
17,36 ș! 19,30.

Ansamblul Rapsodia Ro- 
- „„7 7 ora 1? t

na Sala Palatului) - THE 
DTMFNSTON (S.U.A.) —
șl 20; Circul Globua î 

LUI FLIPPER — orele

S,M Curs de limbă rusă. 1.30 O 
viată pentru Gheorghe

La parterul viitorului bloc 
de pe itrada Domnița Anasta- 
na, din Capitală, urmează să >e 
deschidă Agenția centrală 
C.FR. de voiaj. Alte unltlți 
similare vor fi amenajate ]n 
cartierele Pantei imon-IanculuL 
Bulevardul I Mai si Bucureștii 
Noi. De asemenea, agenții no
de voiaj vor lua ființă în alte 
numeroase localități din tară, 
printre care Timisoara. Vas In L 
BotoțanL GalațL 
orașul Gheorghe __
Dej. Zalău. Constanta, 
lia, Teehirghîol Venus, 
ter, Neotun. Saturn si 
precum șl în stațiunile 
climaterice Lacul Roșu 
nad.

Concomitent. Direcția ____
dală a Departamentului Căilor 
Ferate întreprinde acțiuni me
nite să ducă ]a creșterea ope
rativități] ]n emiterea biletelor 
de călătorie, îmbunătățirea sis
temului d* rezervare a locuri
lor ș| extinderea vfnzării cu 
anticipație a locurilor. Perfec
ționarea activității birourilor de 
informații d-n tin. sporirea 
gradului de operativitate a ser
virii călătorilor si diversifica
rea arie] de rezolvare > solici
tărilor cerute de public tint 
alte obiective care stau In ore- 
2ent în atenția organelor fero
viare de retsort.

Eite vorba despre înființarea, 
în municipiul Tg. Mureș, a unul 
original magazin „Minitehni- 
cui", specializat în desfacerea 
de materiale șl scule necesare 
atelierelor școlare create In li
cee. școli de cultură generală 
iau școli de specialitate. Cum 
noile ateliere școală Intîmplnă 
Încă unele dificultăți la capito 
Iul aprovizionării tehnico-mi- 
teriale, se înțelege de la sine ră 
asemenea magazine, destinate in 
mod specia! sprijinirii activității 
lor, nu pot fi declt binevenite.

PENTRU DUMINICA, 
PREGĂTIȚI RUCSACUL !

NE AM INFORMAT 
PENTRU DVS.

Alexandria. 
Gheorghiu- 

Manga- 
Jutf- 

Olimp, 
bal n eo- 
li Tif-

PENTRU 
A OPTA OARA 

LA TÎRGUL 
INTERNATIONAL 

DE LA TOKIO

O dată cu anotimpul primă
verii, s-au declanșat o serie de 
acțiuni turistice pentru tineret. 
Reproducem cîteva secvențe din 
unele județe ale țării. Covasna : 
375 de tineri au participat la di
ferite excursii organizate la 
sfîrșit de săptămînă de agenția 
județean B.T.T. șl de cercurile 
de turism. Dolj : peste 600 de 
tineri au participat la acțiuni de 
drumeție în județ și 750 de tl-

datorită întineririi echipei, 
creșterii gabaritului jucăto
rilor la înaintare (1,89 m) și 
a grămezii care trece de 742 
kg. Există un climat și o at
mosferă de colahorare intre 
jucători și antrenori, sperln- 
du-se. ca acum, cind rugbiul 
românesc sărbătorește ăfl de 
ani de |a primul joc de rug- 
bi In tara noastră să reușim 
și o victorie de prestigiu, la 
nivelul posibilităților de care 
dispunem*4.

Partida de la Constanta. Ia 
care se așteaptă să asiste un 
număr mare de spectatori 
va fi arbitrată de francezul 
Jacques Saint Gullhem,

nescu, Vlad. Hajnal, Deleanu, 
Dumitru, Radu Nunweiller, Bel- 
deanu. Anca. Troi. Mureșan, Du- 
mitrache, Marcu, Lurescu.

Tineret î Ștefan, Caval, Tănă- 
sescu, Ciugarin, Sandu Gabriel, 
Sătmăreanu II, Grițoraș, Anghe- 
lini, Moldovan, Bfiloni, Vișan, 
Dumitriu IV, Angliei, Mulțeicu, 
Chihaia, Rnxnai, Lucaci.

Lotul A ae va pregăti zilnic, 
la Snagov, unde va susține și 
două jocuri de verificare cu for
mații din divizia C i azi — cu 
T.M.B., iar duminică — cu Au
tobuzul. Juventlștil antrenoru
lui Cornel Drăgușin vor juca 
azi, pe stadfonul Politehnica, de 
la ora 16,30, cu Sportul studen
țesc, Iar duminică, pe stadionul 
Steaua, de la ora 11, cu echipa 
de tlncret-rezerve a clubului 
militar. (D. V.).

Tițeica. l«.8i Telex. 18,85 PublîZ^l 
taie. 11,18 Biblioteca pentru _toț] : 
George Baco vi a (II) 
ne animate. 15.95 Z 
1183 latoria filmului «onor —
..Film și realitate-. 12,30 Moment 
folcloric. 12.45 Municipalitatea răs
punde bucureîteanului. 13.00 Te
lejurnal. îs.aa—17,00 Teleșcoalfl. 
Matematică. Istoria României. 17.30 
Cura de limbă engleză. 18,00 Telex. 
18.05 Publicitate. 18.15 Teleconfe- 
rintl de presă. Sarcinile ce revin 
agriculturii din documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. În dezbaterea 
unor specialiști din întreprinderi 
acricole de stat șl stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii. 18,45 
Baschet masculin : România - 
Olanda (repriza a Tl-a). 19.20 1001 
de seri. )1.38 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — cauzfl a 
lntreffulul popor. 20,10 „Sub stea
gul roșu" — emisiune de versuri 
șl clntec® patriotice. 20.38 Film ar- 
tistie • „Voi sări din nou peste 
băltoace". 22.89 24 de ore. 22.30 Ho
chei pe gheată : U.R S.S. — Ceho
slovacia (Campionatul mondial — 
grupa A). înregistrare de Ia Mos
cova.

II.M Telex. 11.M Teleelnernate- 
ea pentru copil : .Judecarea pl- 
aolulul Brnjo". 11.10 Pagini 
opereta. II,» 1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul înainta 
termen — eauză a întregului 
por. 21.10 Revista economici 
20.M Ansambluri folclorice : 
malul Mureșului". 21,10 Concert 
Interpretat de orchestra almfonleă 
a Radiotelevl2iun1 sovietice. 
Telerama. 22.20 Cărți șl idei.

Pi | 
din I 

18.88 I 
de 

po- 
TV.

între 90 aprilie și 7 mal, țara 
noastră va fi prezentă pentru a 
B-a oară la Tîrgul Internațional 
de La Tokio. Nu mai puțin de 
27 de întreprinderi de comerț 
exterior sl centrale Industriale 
vor expune, pe o suprafață de 
M3 m p.. o aerie de produse ca i 
mobilă și piese de mic mohili- 
er. plăci aglomerate și plăci 
fibrol-- nrvaje. produse chimice 
si oetrcliere. țesături, covoare, 
stofe, tricotaie. confecții. încăl
țăminte. obiecte din sticlă și 
porțelan, obiecte de marochlnă- 
r:e, produse alimentare si al
tele

Participarea tării noastre la 
cea de-a l©-a ediție a Tlrgulul 
internațional de h Tokio va 
oferi un nou prilej firmelor ja
poneze sj oamenilor de afaceri 
din celelalte târî Drezente la a- 
ceastă manifestare, pentru o cit 
maj hună cunoaștere a potenți
alului de export al României, o

V X <

/

■

Din nou la startul
„primăverii"...

neri în afara județului. Ialomi
ța : aproape 5 000 de tineri de 
la sate. In cursul săptămlnii tre
cute, au fost angrenați la dife
rite activități turistice, printre 
care vizitarea noilor obiective 
industriale ale județului. Sibiu : 
Pe traseele turistice la sflrșitul 
săptămlnii s-a consemnat pre
zența a 3 000 de tineri slbieni. 
Gorj ; aproape 900 de tineri au 
participat la diferite drumeții 
în județ și la excursii în afara 
hotarelor Județului. Ilfov : Reu
șite concursuri de orientare tu
ristică nu avut loc In pădurile 
de la Hrănești, Bolintin Deal, 
Malul Spart, Snagov șl Călugă- 
reni. în total au participat circa 
5 000 de tineri. Alba ; la acțiuni 
turistice — excursii la București 
și Doftana — ca si la acțiuni <le 
orientare profesională a elevi
lor au fost cuprinși circa 5 500 
tineri. Argeș î 700 de tineri pe 
traieul Valea Oltului. Bacău i 
ISI elevi au participat la 
excursii la Mărășești, Vatra 
Dornei, Lacul Roșu șl Nordul 
Moldovei ; 460 de tineri au par
ticipat la turul orașului Bacău. 
Organizația U.T.C. Tg. Orna a 
organizat o acțiune ciclo-turlstl- 
că la care au luat parte 200 e- 
levi. Brașov : 500 de tineri bra
șoveni au plecat In excursii în 
Nordul Moldovei, alți 160 de ti
neri au poposit la cabanele Ar- 
pasl șl Slmbăta. Suceava : un 
interesant concurs de orientare 
turistică a fost organizat de a- 
sociația studenților de la Insti
tutul pedagogic din Suceava, 
sugestiv intitulată : ..Floarea 
nordului44. 60 de studențl s-au 
declasat la Păltinoasa, 60 de ti
neri din Adlncata au plecat 
pînă la Burdujeni (Tași). Intr-un 
schimb de experiență ; 25 de fi
niri au parcurs un traseu de 
25 km. pe biciclete pfnă la Sol
ea. Neîndoielnic, pentru dumi
nica viitoare invitațiile cercu
rilor de turism vor fi și mai 
numeroase. Drent pentru care 
vă si anunțăm să pregătiți ruc
sacurile de pe acum. (C. V .)

„După ce o competiție a parcurs
faza de masă
să-i ia, imediat, locul"

• Inițiative valoroase In programul de lucru al organizației U.T.C, • Rolul animatorului in viața aso
ciațiilor. • In sportul reșițean competițiile de masa fumizeaiâ cluburilor primele speranțe.

Chiar dacă numai pentru ine
ditul prezenței 
lunga biografie 
șițean și tot se 
mințim numele, 
are 83 de ani și 
eale, cunoștința .....________
tr-una din zilele aceateî primă
veri pe pista de atletism a sta
dionului din Reșița, unde, în ca
litate de antrenor, supraveghea 
cîteva viitoare speranțe, de data 
aceasta „certe, vă spun eu“. ale 
atletismului local. Cind întîl- 
neștl un asemenea om. de o 
viață dăruit «portului, tentația 
despuierii trecutului prin care 
s-au perindat nume maî mult 
«au 
vine 
sale primesc întotdeauna autori
zația experiențelor trăite, obligă 
3a reflecții și îndeamnă la ac
țiune nemijlocită. Avea 6 ani 
cind «-■ Inaugurat seria olim
piadelor moderne, în arhiva «a 
personală se află în original ac
tul de constituire al clubului 
sportiv muncitoresc „Interna
ționala" (11 octombrie 1922), pe 
masa sa de lucru, alături de 
cârti mai vechi privind practica 
științifică a sporturilor, se află 
cele mal noi manuale, pe un 
perete stimă fotografia echi
pei de fothal locală, care 1n 
campionatul național 1931—1932 
a clștigat titlul de campioană na
țională, al cărei antrenor a foat. 
Dar pasiunea, căreia l-a rămas 
în permanență fidel, a fost atle
tismul.

întrerupem pentru cîteva mo
mente consemnările polarizate 
de personalitatea acestui vechi 
animator al atletismului care 
plnă In 1968 (!) deși a fost pen
sionat, a continuat să-șl împar
tă timpul între pistele de atle
tism șl meseria de lăcătuș 
sculer la Uzinele construc
toare de mașini. Dacă strădania 
«a n-^a fost răsplătită cu rezul
tate de valoare deosebită, acest 
lucru se datorește defectuosu
lui «îstem In organizarea mani
festărilor sportive cu caracter 
de masă, singurul în atare «Ă 
lanseze „soeranțe- și eă pregă
tească psihologic aceste latente 
,,speranțe" pentru viitoare per
formante de prestigiu.

Următorul nostru Interlocu
tor este tovarășul Vasil# Selco, 
secretar a] Comitetului jude
țean Caraș-Severln al U.T.C.

aceatui om In 
a sportului re- 
cuvine să-i a- 

Ernaat Lonkota 
In ciuda vîrstel 
am făcut-o în-

mai puțin cunoscute, de- 
lrezlstibilă. Aprecierile

pentru problemele de sport, tu
rism si pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei.

— în momentul de față, ca 
urmare a recentei Hotărîrl a 
plenarei CC. al P.C.R. privind 
îmbunătățirea activității de e- 
ducnție fizică gi sport, tinere
tului din îudețul nostru i-au 
fost asigurate toate condițiile 
pentru a manifestare plenară a 
calităților 6ale sportive. Dacă 
pînă In prezent eram într-un 
fel tributari unor scheme de 
organizare rigide ale competiții
lor, vreau să spun prin aceasta

tele județului, In cadrul acțiu
nilor de muncă voluntar-patrio- 
tică, a concursului „Comuna cu 
căâ mai bună bază sportivă- au 
fost amenajate 80 de terenuri 
de fotbal. 20 de handhal, 35 de 
volej și 5 de tenia de cîmp.

Confirmarea cea maj autori
zată ne-o furnizează insă. tot 
primul nostru interlocutor. Va
lul competițiilor de amploare 
ți a mai hunei colaborări a fac- 
torAlor,1 lnve5titi cu sarcina dez- 

ascendente a e- 
șî sportului ae 
creșterea nume- 
care promit vii-

IN LUMINA HOTARffill
PLENAREI C.C. Al P.C.R.

că ne preocupa mal mult o evi
dențiere contabilă a ]or. acum 
principalul scop urmărit este a- 
«igurarea unei continuități per
manente Mal buna colaborare 
cu cele 215 cadre didactice e- 
xlstente In școli, cu cluburile 
și asociațiile sportive ne-a per
mis, mai ales de la începutul 
acestui an, să asigurăm un ca
lendar competițional astfel în
tocmit Incit la nlvelu] fiecărei 
săptămlni, în fiecare școală sau 
localitate să existe cite o mani
festare sportivă de masă. In pre
zent am izbutit ca în timp ce o 
competiție a parcurs faza de 
masă, o alta «ă-i la Imediat lo
cul. Campionatele școlare la at
letism, fotbal, lupte, schi, slnt 
urmate de concursurile școlare 
(Croaul tineretului, pentatlonul 
atletic școlar, Festivalul ansam
blurilor de gimnastică moder
nă). tn completarea acestora 
noi am organizat ,.Cupa Unirii*4 
la box, „Cupa Victoria- la fot
bal, ..Cupa 8 Martie- Ia volei și 
handbal la fete. „Cupa cel mai 
voinic- la haltere și trintâ, iar 
pentru tinerii din mediu] rural, 
pe lingă competiția de amploa
re „Cupa tineretului de la sate" 
ne străduim să reactivăm o sea
mă de sporturi tradiționale pe 
aceste meleaguri ca trinta. oină 
șl popicele. O primă confirmare 
a Interesului și largii partici
pări de care se bucură toate a- 
ceste întreceri sportive o con
stituie și faptul eă numai In sa-

voltării mereu 
ducațieî fizice 
resimte si prin 
rică a tinerilor 
toare speranțe.

— în ultimul timp, ne apune 
octogenarul din Reșița, școlile 
din oraș au furnizat numai du
hului nostru — C.S.M. — aproa
pe 400 de elevi >î tineri care se 
antrenează pentru sportul de 
performanță.

Scrupulos, aidoma întregii 
■ ale vieți, veteranul antrenor 
își scoate caietul cu programele 
da antrenament ș| rezultatele 
tinerilor pregătiți.

— ta data de 25 martie a a- 
vut loc un concurs de verifi
care a sprinterilor. Cu acest pri
lej. elevul Nicolae Damian, de 
la Grupul școlar al Combinatu
lui siderurgic după numai două 
săptămînj de antrenament, timp 
In care n-a învățat să ia încă 
un start corect, a alergat suta 
de metri In 12 secunde. Alături 
de el, Nirolae Cenușe, coleg de 
școală, un veritabil contracan
didat. Pe aceeași pagină citim 
„Atenție. Mihai Alexandru" 
Aflăm că este la fel de tinăr sl 
că sublinierea li aparține in ve
derea unei mai susținute aten
ții. Distanța de 30 m a par- 
CLirs-o în 40 <ec. și 8 zecimi.

O veche tradiție si o arzătoare 
dorință a celuj mai vîrstnic 
antrenor, poate din tară, au a- 
juns în pragul împlinirilor de
pline._ De aceea. Ernest Lnnkote 
nu ezită ca, in ciuda vîrstei să-i 
antreneze pe cei trei 
niști 
man, 
între 
pucă 
lei.

~ , - .. marato-
ai clubului — Todor Cal- 
Renko și Negrea, seara 

20—22,30, atunci cind pj a- 
să-și termine treburile zl-

ION DAN'CEA

MERIDIAN

DE U HOREASCĂ
luhltoriiSâptămîna viitoare, 

sportului cu mănuși din Capita
lă au prilejul să urmărească o 
interesantă reuniune pugilistic! 
internațională — organizată de 
Federația română de box 
vînd drept „cap de afiș" 
mulți boxeri cu renume, 
pioni olimpici și europeni, 
plnd de luni seara, sala 
reasca" va găzdui Întrecerile ce
lei de-a 2-a ediții a competiției 
internaționale „Centura de aur", 
la care șl-au anunțat participa
rea mal mulți pugilîști valoroși 
de pe patru continente. Respec
tiv. «-a confirmat, pini acuma, 
participarea pugiiistilor din Cu
ba. Ghana. Uganda. Ungaria, 
Bulgaria, Turcia. Polonia. Fran
ța, Ttalla, Olanda etc., cotați cu 
rezultate prestigioase. De pildă, 
selecționat» Cubei, care se află 
de cîteva Hle în Capitală, cu-

mal 
cam- 
înce- 
„Flo-

prinde pe campionii olimpici de 
la Munchen, Teofilo Stevenson. 
Emilio Correa, ca sl pe cunos- 
cuții pugiliști Gilberto Carrilta 
(medaliat cu argint la J.O *. 
campionul olimpic din Mexic, 

-.-lewoga. apoi cu- 
' care 

șl anul trecut H 
aur", ocuplnd pri-

campionul olimpic din 
ugandezul Rwale" ":. " 
banezul Rolando Garbey, 
a participat 
„Centura de 
mul loc.

Alături de
vor concura _______ 
țară, clasați pe primele locuri la 
recentele turnee pe categorii do 
greutate. Dintre aceștia amin
tim pe frații Calistrat si Simion 
Cuțov, Marian Lazăr, Petre Ca
nea. M. Constantlnescu^ P. Do- 
brescu. C.
A. Năstac, 
Cnndurat. 
campionul

pugiliștil oaspeți
45 de boxeri din

Stanef. C. Gruiescu. 
O. Amfizăroaie, Dinu 
S. Mihaleea șl vire- 

olimpic Ion Alexe.
M. L.

• Campionatele mondiale de 
tenis de masă au continuat la 
Sarajevo cu disputarea partide
lor din concursurile individuale.

în turneu] masculin. Dorin 
Giurgiucă a obținut alte trei 
victorii reușind să se califice in 
turul II. El I-a învins cu 
pe canadianul Wall și cu 
pe olandezul Vanslobbe în 
preliminară șl a clștigat cu 
meciul susținut în primul 
cu scoțianul Yule. Este califi
cat pentru turul II șl Șerban 
Doboșl, care l-a învins cu 3—0 
pe Gaal (Venezuela). Urmează 
să joace în turul I Teodor 
Gheorghe, învingător în preli
minarii cu 3—0 în fața lui 
Munday (Australia).

Tn proba de dublu femei, pe
rechea Eleonora Vlaicov (Româ
nia). E. Lecler (Franța) a dispus 
cu 3—0 de cuplul brazilian 
Pupo-Takatatsu.
• Turneul internațional de 

tenis de la Nisa a continuat cu 
partidele din turui trei. Jucă
torul român Ion Tiriac l-a e- 
limlnat cu 7—5. 7—5 pe Jurgen 
Fassbender (R.F. Germania).

3—0 
3-2 
faza 
3—1 
tur

lr.tereiar.il
tmar%25c4%2583s.il
C.FR


de peste hotare SUBLINIERI

Hexalogul generalului
Arriaga

Aspect de la călduroasa întîlnire de la Hanoi dintre premierul R.D. Vietnam, Fam Van Dong, 
ți prințul Norodom Sianuk, prilejul reîntoarcerii șefului statului cambodgian din vizita sa in 

regiunile eliberate ale Cambodgiei.
CU

SESIUNEA
SEIMULUI

R. P. POLONE
Tn dezbatere 

problemele educării 
și participării 

tineretului polonez 
la construcția 

socialistă

LUCRĂRILE
CONFERINȚEI
COMITETULUI

PENTRU
DEZARMARE

La Palatul Națiunilor 
din Geneva s-au desfă
șurat, joi, sub președin
ția șefului delegației 
României, ambasadorul 
Constantin Ene, lucrări
le celei de-a 600-a șe
dințe a Conferinței Co
mitetului pentru dezar
mare.

In intervenția sa, șeful dele
gației Italiei, Nicolo di Ber
nardo, a subliniat că, în con
textul evoluțiilor pozitive înre
gistrate în viața internațională, 
Comitetul de la Geneva tre
buie să aibă un rol mai impor
tant în cadrul eforturilor de de
zarmare. Referindu-se la pro
blemele interzicerii armelor 
chimice și a experiențelor cu 
arme nucleare, a căror aborda
re a fost recomandată în mod 
expres Comitetului de prece
denta Sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., vorbitorul a 
chemat la sporirea eforturilor 
în vederea realizării unor acor
duri concrete în aceste dome
nii.

Intervenția reprezentantului 
Suediei, Alva Myrdal, ministru 
pentru problemele dezarmării, 
a fost consacrată, în principal, 
necesității interzicerii experien
țelor cu arma nucleară. Adop
tarea unei asemenea măsuri, a 
apreciat ea, ar afecta atît latu
ra calitativă cît și cea cantita
tivă a arsenalelor nucleare.

Ocupîndu-se în luarea sa de 
cuvînt de problema cppvocării 
Conferinței mondiale <de dezar
mare, șeful delegației-Argenti
nei, Carlos Ortis de Rozas, a 
informat că, în opinia delegației 
sale, întrunirea Comitetului 
special însărcinat cu pregătirea 
și convocarea conferinței tre
buie să se facă prin asigurarea 
participării la lucrările s&le a 
tuturor statelor lumii ; în ace
lași timp însă a spus el, se im
pune să se ia în considerare 
propunerile tuturor statelor, fie 
ele mari sau mici.

Guvern de 
coaliție în Turcia?

Președintele Republicii Tur
cia, Fahri Koruturk, l-a însăr
cinat, joi, pe Nairn Talu. mi
nistrul comerțului în guvernul 
demisionar al lui Ferit Melen, 
cu formarea noii echipe guver
namentale.

Imediat după numirea sa ca 
șef al noului guvern, Nairn Talu 
a declarat presei că va lua, de 
urgență, Contactele necesare 
pentru constituirea cabinetului.

Observatorii politici din ca
pitala Turciei apreciază că Talu 
va recurge la formarea unui 
guvern de coaliție, bazat pe 
principalele partide politice 
turce • Partidul Dreptății, care 
deține majoritatea — 222 man
date — în Adunarea Naționala 
și Partidul Republican al Po
porului, care ocupă i40 din cale 
450 locuri ale Medjilisului.

Convorbirile economice
româno-elene

Conducătorul delegației române primit 
de premierul grec

32 de state au recunoscut
G. R. P. al Republicii 
Vietnamului de Sud

într-un interviu acordat unul 
corespondent al săptâminalului 
sovietic „NOVOE VREMEA**,  
Nguyen Thi Binh. ministrul afa
cerilor externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu a! Re
publicii Vietnamului de Sud, a 
relevat că, pînă în prezent, 32 
de țări ale lumii au recunoscut 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu.
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• Agenția V.N.A. ' Informea
ză că, la ultima ședință a Co
misiei militare mixte bipartite 
din Vietnamul de sud. genera
lul maior Hoang Anh Tuan. ad
junct al șefului delegației mi 
litare a G.R.P., a propus ca cele 
două părți să lanseze un apel 
comun la încetarea focului.

Pretutindeni unde cele două 
forțe armate se înfruntă direct 
a spus Hoang Anh Tuan, co 
mandanțij lor trebuie să se în- 
tîlneaseă imediat' pentru a ela
bora măsuri în vederea evitării 
unui conflict facilitării apro
vizionării cu alimente sî medi
camente, precum sî oentru ga
rantarea libertății de mișcare a 
populației.

El a criticat atitudinea admi
nistrației salgoneze. care lan
sează tot mai multe atacuri în 
zonele aflate sub controlul Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu, și a subliniat că restituirea 
personalului civil capturat tre
buie să înceapă neîntârziat

VARȘOVIA 12 (Agerpres).
— In prezența lui Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a altor conducă
tori polonezi, joi s-au deschis 
lucrările sesiunii de primăva
ră a Seimului, informează a- 
genția P.A.P. Deputății au 
examinat proiectul de hotări- 
re cu privire la sarcinile po
porului și ale statului în do
meniul educației tineretului 
și participării tinerei genera
ții la edificarea Poloniei so
cialiste. In încheierea discu
țiilor Ia acest punct al ordinii 
de zi a luat cuvîntul PiotT 
Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R P. 
Polone.

Lucrările sesiunii continuă.

Atacuri
ale patrioților 

cambodgieni
Forțele patriotice khmere au 

declanșat, joi în zori, un nou 
atac împotriva orașului Takeo, 
importantă așezare din sudul 
Cambodgiei, aflată încă sub 
controlul ' autorităților de la 
Pnom Penh. Atacul a fost pre
cedat de un puternic bombar
dament de artilerie. Concomi
tent, patrioții au atacat alte 
două poziții inamice la zece ki
lometri de Takeo, pe șoseaua 
națională nr. 2, care leagă 
Pnom Penh-ul de capitala pro
vincială.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă informează că s-au sem
nalat atacuri și în împrejuri
mile Pnom Penh-ului.

ATENA 12. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Badea, trans
mite : Gheorghios Papadopoulos, 
regent și prim-ministru al Greci
ei, l-a primit, joi, pe tovarășul 
Ion Pătan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, care conduce 
delegația română la cea de-a 
doua sesiune a comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
între România și Grecia. Cu a-, 
cest prilej, a avut loc o convor
bire cordială în legătură cu di
verse aspecte privind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
țări.

La convorbire au participat 
Phedon-Anninos Kavalieratos, 
ministrul supleant al afacerilor 
externe al Greciei, Francisc 
Păcurariu, ambasadorul Româ
niei la Atena, și Aristote Phry- 
das, ambasadorul Greciei la 
București.

Tovarășul Ion Pațan a avut, 
de asemenea, o întrevedere se
parată cu Phedon-Anninos Ka
valieratos, la care au fost de 
fată ambasadorii român și grec.

Joi, s-au încheiat la Atena 
lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale de colaborare între 
România și Grecia.

Comisia a examinat modul în 
care au fost înfăptuite reco
mandările primei sesiuni, ținu
te la București, în 1972. consta- 
tînd cu satisfacție lărgirea ca
drului juridic al raporturilor 
bilaterale, evoluția pozitivă, as
cendentă. a schimburilor co
merciale. intensificarea contac
telor între factorii de răspun
dere. inițierea unor acțiuni de 
cooperare economică, tehnico- 
ștințifică și în alte domenii.

Cele două părți au reafirmat, 
totodată, dorința guvernelor lor 
de a-și spori eforturile pentru 
extinderea și diversificarea 
schimburilor și cooperării re
ciproce, valorificînd posibilită
țile tot mai largi oferite
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Opțiunile „Tinerilor
Denumii"

Un dialog — desfășurat în ambianța re
dacției noastre — ne-a oferit posibilitatea 
de a cunoaște deplasările produse în ca
drul organizației „Tinerii Democrați' din 
Republica Federală Germania. Conducătorii 
acestei organizații — care au întreprins o că
lătorie în România la invitația C.C. al U.T.C. 
— au semnalat fenomene caracteristice oentru 
„Tinerii Democrați*  — aflați sub influența 
Partidului Liber-Democrat.

REINHARD SCHIMKOWSKY, 
membru al Prezidiului federal și . 
WOLFGANG KULDSCHUN din 
comisia internațională s-au re- 
torit la evoluția organizației pe 
care au plasat-o în contextul 
radicalizării unei părți impor
tante a tineretului vest-german. 
,,Radicalizarea a impulsionat 
anumite modificări și în cadrul 
organizației noastre - sublinia 
Reinhard Schimkowsky. O etapă 
esențială a fost aceea in care 
am milițat pentru realizarea unei 
politici externe proprii, care sâ 
garanteze stabilitatea în Europa 
și să frîneze cursa înarmărilor. 
Am fost printre cei care am 
adus aceste deziderate în dez
baterea publică și avem satis
facția de a le vedea realizate. 
In prezent atenția ne este în
dreptată spre o altă categorie 
de probleme : acelea ale vieții 
tineretului, ale revendicărilor 
sale. Am desprins concluzia că 
nu este suficientă activitatea în

instituții sau universități, ci tre
buie sâ lărgim sfera acestor 
preocupări, sâ punem accent pe 
organizarea tinerilor, in special a 
școlarilor și ucenicilor - sâ aju
tăm la clarificarea lor politicâ, 
sâ le oferim instrumente cu aju
torul cârora iâ poatâ analiza 
exact realitâțile sociale, sâ atra
gem atenția asupra problemelor 
tinerilor".

Interlocutorul nostru semnalea- 
zâ preocuparea 
mocrați" de a 
numai cu tinerii
un grad mai mult sau moi puțin 
înalt de participare Io viața 
politicâ, ci și cu acei care nu 
sint angajați din punct de vedere 
politic, cu acei care nu fac parte 
din diferitele organizații. „Tine
rii Democrați" - dupâ cum re
iese din cele spuse de membrii 
delegației - :-au plasat in ul
timii ani printre organizațiile care 
militează pentru înnoirea socialâ, 
apropiindu-se într-o anumitâ

„Tinerilor De- 
discuta nu 

care au atins

măsură de tinerii care muncesc. 
Aproximativ jumătate din mem
brii organizației sint studenți și 
elevi, iar o pătrime - tineri care 
muncesc in diferite sectoare de 
activitate.

Referindu-se la vizita în Ro
mânia, oaspeții subliniază că 
□ceasta nu este prima călătorie 
la București a unei delegații a 
„Tinerilor Democrați". „Am avut 
plăcerea - menționează ei - 
de a primi o delegație a U.T.C. 
în R.F.G. Relațiile noastre cu 
U.T.G exprimă dorința de a dez
volta contactele cu țările socia
liste și de a aduce un aport la 
înțelegerea internațională a po
poarelor, la cunoașterea lor mai 
bună. Această cunoaștere tre
buie să fie realizată pe toate 
planurile - de Io oamenii de 
stat la tinerii simoli. Un schimb 
continuu de delegații. înmulți
rea contactelor, nu pot fi decît 
folositoare in aceasta direcție. 
In același timp, este vorba de 
interesul nostru față de expe
riența socialistă, dorința de a 
aprofunda realitățile din țările 
care au realizat transformări 
sociale de structura pentru ca 
discuțiile teoretice pe care le 
purtăm să dobîndească o îmbo
gățire concretă. Avem convin- 
ge'ea că acest contact cu U.T.C., 
cele care vor urma, vor avea 
drept rezultat extinderea legă
turilor dintre organizațiile noas
tre. Gazdele române au satis
făcut dorința noastră de a cu
noaște cit mai multe lucruri și 
cm avut un program bogat care 
ne-a îngăduit înțelegerea unor
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La Nicosia a avut loc 
schimbul de note între Am
basada Republicii Socialiste 
România și Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii 
Cipru, prin care s-a înche
iat acordul dintre guvernul 
român și guvernul cipriot 
pentru desființarea vizelor 
de călătorie între cele două 
țări. Acordul va intra în vi
goare la 30 zile de la efec
tuarea modificărilor prin 
care se confirmă aprobarea 
acestuia, conform prevederi
lor legale în vigoare în cele 
două țări.

Kurt Waldheim 
la Geneva

• SECRETARUL GENERAL 
AL ORGANIZAȚIEI NAȚIU
NILOR UNITE. Kurt Waldheim, 
a sosit miercuri la Geneva, ve
nind de la Paris. El urmează să 
aibă întrevederi cu șefu] diplo
mației elvețiene. Pierre Gra
ber, și cu ministrul sud-african 
de externe. Hilgard Mueller. De 
asemenea, secretarul general al 
O.N.U. va discuta o serie de pro
bleme interne ale organizației 
mondiale cu conducători ai di
feritelor instituții specializate 
ale acesteia, care iși au sediul 
la Geneva.

• NIKOLAI KOMAROV, mi
nistru adjunct al comerțului ex
terior al Uniunii Sovietice, si 
Armand Hammer, președintele 
companiei americane O.P.C. 
(„Occidental Petroleum Corpo- 
raționri, au semnat, la Moscova, 
uri acord pe 20 de ani în dome
niul chimiei care prevede li
vrări reciproce în valoare de 8 
miliarde dolari. în U.R S.S. va 
fi construit un mare combinat 
industrial pentru producția de 
îngrășăminte minerale. în raio
nul orașului Kuibîsev se pre
vede construirea unei uzine cu 
o capacitate anuală de produc
ție de ordinul a 4 milioane tone 
amoniac.

REINHARD

economiile în continuă dezvol
tare ale României și Greciei, 
în interesul celor două popoa
re, al păcii și colaborării în 
Balcani și în lumea întreagă.

La încheierea lucrărilor, con
ducătorii celor două delegații 
— Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mini
strul comerțului exterior al 
României, și Nikolaos Efessios, 
ministrul economiei naționale 
al Greciei — au semnat un pro
tocol al sesiunii, care prevede 
măsuri comune pentru lărgirea 
schimburilor și cooperării ro- 
mâno-elene în domeniile co
mercial, economic, tehnico- 
științific. transporturilor, turis
mului, cultural-artistic. presei ’ 
și radioteleviziunii. A fost sem
nat, de asemenea, un acord a- 
dițional la acordul comercial pe 
termen lung dintre România și 
Grecia. Lucrările sesiunii s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere prie
tenească.

Joi, Krister Wickman, mi
nistrul afacerilor externe al 
Suediei, l-a primit in audi
ență pe noul ambasador al 
Republicii Socialiste Româ
nia în Suedia, Dumitru La- 
zăr, în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

Convorbirea care a 
loc cu acest prilej s-a 
fâșurat într-o atmosferă 
dială.

Precum e binecunoscut, cele „zece porunci" n-au fost for
mulate în atenția lui Adam și a Evei. Nu era deloc necesar 
să se prescrie primilor locuitori ai Edenului: „Să nu ucizi /“, 
„Să nu furi!**  etc. Nu le-ar fi venit in minte lui Adam și Ever 
nici să ucidă, nici să prade. Cele „zece porunci" au apărut 
atunci cînd oamenii comiseseră nenumărate crime și au fost un 
rezultat al practicii.

Aceste reflecții ne-au fost inspirate de o informație prove
nind din capitala portugheză. E vorba de cele „șase porunci**  
prescrise recent de comandantul șef al corpului expediționar 
lusitan din Mozambic, generalul Kaulzo de Arriaga. Intr-un 
„ordin-instrucțiune" adresat pușcașilor marinari din corpul 
expediționar, generalul enumera „șase porunci**  — un hexalog 
spre deosebire de biblicul decalog.

Desigur, nu ne-am. -putea imagina că cerința nu ucizi! 
ar putea fi prescrisă ad-litteram detașamentelor specializate în 
torturarea mozambicanilor sau în incendie>ea satelor pașnice 
din Mozambic. Ca să vorbim cinstit, parcurgînd hexalogul lui 
Arriaga am nutrit totuși, speranța firavă că o asemenea cerin
ță va fi fost formulată fie și cu oarecari rezerve. De pildă 
„Să nu ucizi femeile și copiii!. Am căutat insa in zadar: 
pușcașii coloniali portughezi sint liberi să masacreze cum 
doresc.

Aceasta nu înseamnă, însă, că hexalogul din Laurenco Mar
quez nu oferă similitudini vizibile cu decalogul biblic. De 
pildă, porunca „Să nu furi /** e reluată mai pe larg (pentru 
a compensa, probabil, absența lut ,,Să .tu icizili Cităm: 
— „Plătiți ceea ce cumpărați și folosiți evitați să vă însușiți 
PESTE MĂSURA (!) obiecte locale pentru nevoile voastre 
personale"*.

Toate celelalte „porunci**  adresate corpului expediționar sint 
la fel de pătrunse de un spirit de... cantate biblică. Ele re
comandă pușcașilor să facă exact ceea ce nu fac în Mozambic 
(ca și în Angola și Guineea, de altfel). Iată mostre :

— „Faceți semne prietenești tuturor localnicilor".
— „Schimbați stringeri de mină cu locuitorii".
— „Respectați riturile locale, edificiile religioase și mor

mintele localnicilor".
Probabil, în intenția autorului lui, hexalogul — căruia, deși 

document intern militar, i-a fost făcută publicitate în presa 
portugheză — trebuie să îndeplinească funcția de perdea pen
tru camuflarea veritabilului genocid săvirșit de comandourile 
lusitane în Mozambic. Oricum, parcurgînd textul „poruncilor" 
acestui hexalog nu putem să nu remarcăm că în dorința de a 
sugera tabloul unei comportări civlizate, șefii militari îi supun 
pe vandalii coloniali în uniformă unor exigențe excesive. Orice 
s-ar spune, „civilizații" pușcași nu vor putea stânge mina 
băștinașilor mozambicani. Pentru motivul foarte simplu că au 
mîinile ocupate: pistolul mitralieră în dreapta și grenada în 
stingă...

EM. RUCAR

ORIENTUL
APROPIAT

Libanul a cerut 
convocarea Consiliului 

de Securitate

SCHIMKOWSKY,
MEMBRU AL PREZIDIULUI 

FEDERAL

Guvernul libanez a dat in
strucțiuni reprezentantului său 
permanent la Națiunile Unite 
să ceară convocarea Consiliului 
de Securitate pentru a examina 
situația care s-a creat In urma 
atacului săvirșit de trupele is
raeliene la Beirut șl Saida — a 
declarat ministrul afacerilor 
externe al Libanului, după cum 
informează agențiile France 
Presse și Reatar.

WOLFGANG
KULDSCHUN,

DIN COMISIA INTERNAȚIO
NALA A ORGANIZAȚIEI 
„TINERII DEMOCRAȚI" DIN 
REPUBLICA FEDERALA GER

MANIA.

vorbesc
„Scinteii tineretului"

experiențe importante. Ne-ou 
impresionat realizările țârii dum
neavoastră, perseverența cu 
care înaintați în direcția indus
trializării și modernizării agri
culturii, contribuția tineretului 
la această operă. Din cele ce 
am citit și am văzut, ne dăm 
seama de drumul străbătut în 
puțini ani de România. Luăm 
cu noi imaginea unei impresio
nante opere de construcție. 
Am sesizat, de asemenea, po
sibilitățile de formare asigu
rate tineretului, dinamica în- 
vățămîntului, inclusiv a celui 
profesional". Oaspeții au men
ționat că despre cele văzute vor 
discuta în cadrul organizației, 
în efortul de a descifra tendin
țele esențiale ale dezvoltării 
contemporane și, mai ales, ale 
experienței socialiste.

Membrii delegației și-au ex
primat, în încheiere, speranța că 
legăturile dintre cele două or
ganizații se vor lărgi în conti
nuare.

E. O.

Capriciile vremii în Europa
Viscole șl furtuni s-au a- 

bâtut, miercuri, asupra Ita
liei, înceoînd din nord oină 
în sud. în Golful Neapole. 
în munți, datorită căderilor 
masive de zăpadă din ulti
mele zile, traficul rutier și 
feroviar se desfășoară ane
voios. tar în sud. ploile in
tense eu provocat inundații 
locale si alunecări de teren.

Din nou un fenomen me 
teorologic extrem de rar în— 
tîlnit la Moscova » tempera 
ture în ziua de 11 aprilie a

depășit plus 20 de grade în 
timpul zilei. Seara, la ora 21, 
mercurul termometrelor a- 
răta plus 18 grade.

Specialiștii apreciază că o 
asemenea căldură în luna a- 
prilie nu s-a mai înregistrat 
de la sfîrsftul secolului tre
cut Totodată, nu sînt deloc 
excluse noi „încercări ale 
iernii**  de a mai face Incur
siuni prin zona centrală a 
Federației Ruse. La Moscova 
nu constituie o raritate ful
gii de zăpadă chiar la înce
putul lunii mal.

In cadrul dezbaterilor Comitetului Politic al Conferinței pen
tru sprijinirea victimelor colonialismului și apartheidului în 
Africa australă, conferință care se desfășoară la Oslo, șeful de
legației P.A I.G.C., Vasco Cabral, a anunțat ca Adunarea Națio
nală Populară aleasă anul trecut în zonele eliberate din Gui- 
neea-Bissau, va proclama în 1973 independența țării. El a pre
cizat că Guineea-Bissau independentă va avea un organ exe
cutiv funcționînd în interiorul țării. P.A.I.G.C. este ferm ho- 
tărît, a arătat Vasco Cabrai, $ă continue luptele pe care le duce 
de mai mulți ani, lăsînd totuși deschisă ușa negocierilor cu 
Portugalia. El a subliniat că ajutorul internațional acordat 
P.A.I.G.C., provine in cea mai mare parte din țările socialiste.

în cadrul dezbaterilor plenare ale conferinței, au luat cuvln- 
tul printre alți vorbitori, reprezentantul Uniunii Sovietice și 
cel a’ R P. Chineze, care s-au referit la sprijinirea luptei po
poarelor africane împotriva colonialismului și rasismului.
In fotografie, un detașament al forțelor P.A.I.G.C. înainte de 

a pleca intr-o misiune.

Pentru folosirea in scopuri pașnice

Reprezentantul permanent al 
Libanului la O.N.U., Edouard 
Ghnrra, a remis președintelui 
Consiliului de Securitate, din 
dispoziția guvernului său, o 
scrisoare în care arată că ope
rațiunea desfășurată la Beirut 
și Saida, în ziua de 10 aprilie, 
de unități aparținînd forțelor 
armate israeliene, reprezintă o 
acțiune ilegală, comisă de un 
stat membru al Națiunilor U- 
nite, împotriva unei alte tari 
membre, prin încălcarea fla
grantă a dreptului internațio
nal. Referindu-se la faptul câ 
guvernul israelian a afirmat câ 
Israelul este angajat în acțiuni 
de război, reprezentantul per
manent al Libanului a arătat că 
acordul de armistițiu israelo- 
libanez din 1949. deși unilateral 
denunțat de Israel, continua să 
rămină în vigoare.

a spațiului extraatmosferic
La sediul Națiunilor Unite din 

New York se desfășoară, în pre
zent, lucrările sesiunii Subcomi; 
totului juridic al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea în sco
puri pașnice a spațiului extra
atmosferic, organism din care 
face parte și România.

Expunînd poziția țării noas
tre față de problemele aflate în 
dezbatere, reprezentantul ro
mân, Dumitru Ceaușu, s-a pro
nunțat pentru includerea în 
Convenția asupra Lunii a unor 
prevederi prin care să se pună 
bazele cooperării între state, 
consacrîndu-se nu numai liber
tatea de acces a tuturor țări
lor la explorarea și exploatarea 
resurselor Lunii fără nici o dis
criminare. dar și drepturile lor 
de a beneficia în mod echitabil 
de rezultatele acestor activități.

în conlinuare, vorbitorul a re
levat necesitatea elaborării unui 
instrument internațional în care 
6ă fie enunțate angajamentul

statelor de a utiliza sateliții de 
telecomunicație exclusiv pentru 
un larg schimb de informații 
între toate statele, pentru difu
zarea vaiorilor spirituale ale tu
turor națiunilor, în scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce 
și al apropierii între popoare.

Reprezentantul român s-a 
pronunțat, totodată, pentru for
mularea într-un acord interna
țional a principiilor reglemen- 
tînd activitățile prin teledetec- - 
ție a resurselor terestre. într-un 
asemenea acord ar urma să se 
stipuleze, între altele, necesita
tea consimțămîntului prealabil 
al statului interesat pentru e- 
xercitarea activităților de tele- 
observare a teritoriului său. pre
cum și obligația statelor care 
întreprind asemenea activități 
de a pune la dispoziția celor
lalte state datele referitoare la 
resursele naturale culese de sa
teliți de pe teritoriul aces
tora.

Reprezentantul permanent al 
Israelului la O.N.U.. Joseph Te- 
koah, a înmînat președintelui 
Consiliului de Securitate o scri
soare, în care se reafirmă punc
tul de vedere al guvernului său 
în legătură cu obiectivul ope
rațiunii împotriva unor teze, 
puncte de comandă si de sprijin 
ale forțelor palestiniene din re
giunea Beirutului.

Președintele Siriei, generalul 
Hafez Assad, l-a primit pe Has
san Sabri El Kholy, reprezen
tantul personal al șefului statu
lui egiptean. Anwar Sadat, care 
a sosit la Damasc după vizita 
întreprinsă în capitala Libanu
lui. Potrivit agenției M.E.N., în 
cursul întrevederii au fost abor
date o serie de probleme privind 
raidurile întreprinse de trupe 
israeliene la Beirut si în orașul 
libanez Saida.

Emisarul egiptean a conferit, 
de asemenea, cu ministrul sirian 
de externe, Abdel Halim Khad- 
dam.

Epilog
în dosarul Borman
• ÎN CADRUL UNEI CON

FERINȚE DE PRESA, organi
zată la Frankfurt, procurorul 
general din Hesse. Horst Gauf, 
a confirmat oficia] moartea ve
chiului colaborator al lui Hit
ler, Martin Borman. în urma 
lucrărilor efectuate la terasa- 
mentul de cale ferată din apro
pierea fostei gări „Lehrter 
Bahnhof'*  din Berlin au fost 
descoperite oseminte, precum și 
obiecte de uz personal, asupra 
cărora nu există dubii că nu ar 
fi ale lui Borman. Printre altele, 
au fost găsite resturile obișnui

tului flacon cu cianură, pe care 
îl purtau, totdeauna, la ei, din 
1945. conducătorii naziști.

• FRANȚA ȘI REPUBLICA 
DEMOCRATA VIETNAM au 
hotărît sâ ridice la rang de am
basadă delegațiile lor generale 
de la Paris și Hanoi, transmite 
agenția France Presse.

întrevedere
Echeverria—Peron

• PREȘEDINTELE MEXICU- 
LUI, Luis Echeverria, aflat în
tr-o vizită oficială Ia Paris, 
s-a întîlniț miercuri cu fostul 
președinte al Argentinei. Juan 
Peron, tn cursul unei conferin

țe de presă, ținută după între
vedere, fostul șef de stat argen
tinian a declarat că există o 
completă identitate de păreri 
între el $i președintele mexican, 
în ce privește problemele lati- 
no-amerioane și a subliniat că 
„America Latină este mai mult 
ca oriclnd gata să se unească-4 
pentru a-și apăra drepturile în 
fata companiilor nord-ameri- 
cane.
• JOI, A AVUT LOC LA GE

NEVA o nouă întîlnire a dele
gațiilor sovietice și americană 
în cadrul tratativelor în vede
rea reducerii armamentelor 
strategice.
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