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TINERETUL - FACTOR ACTIV IN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

ANGAJARE 
IN MAREA

Continuă șl se Îmbogățește an de an o 
strălucită tradiție a organizației U.T.C., a 
tineretului nostru de la orașe și sate : 
munca voluntar-patriotică, autentică școa
lă a educației socialiste, a cultivării la ti
neri a spiritului de responsabilitate și dă
ruire în muncă. Pentru anul acesta in 
care Întregul nostru popor întiippină cu 
eforturi sporite în activitatea sa creatoare

CONCRETĂ, 
ÎNTRECERE

. aniversarea a 30 de ani de la eliberarea 
patriei și cel de al Xl-lea congres, al 
partidului, organizațiile U.T.C. pun in cen
trul preocupărilor lor acțiunile de muncă 
în sprijinul producției, pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. Ca un oma
giu marii sărbători tinerii își propun ca 
principalele sarcini asumate pe acest an

Însuflețită 
socialistă

să fie îndeplinite pînă la 23 August. In
tr-unui, din numerele trecute ale ziarului 
nostru am publicat obiectivele pe care și 
le-a propus Comitetul județean Buzău al 
U.T.C. în activitatea voluntar patriotică pe 
acest an, astăzi continuind să informăm 
cititorii cu angajamentele asumate de alte 
comitete județene.

Vizita Regelui Hussein Ibn Talal
In paq. a 3-a ANGAJAMENTELE COMITETELOR JUDEȚENE HUNEDOARA, TELEORMAN, DÎMBOVIȚA ți MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI ALE U.T.C.

al Regatului Hașemit al Iordaniei
»Optimizarea“ culturilor 

cu îngrășăminte
SOSIREA IN 
CAPITALĂ

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a sosit în Capitală, 
într-o vizită oficiâlă în țara 
noastră, Maiestatea Sa Regele 
Hussein lbn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei.

Această primă intilnire la ni
vel înalt româno-iordaniană, care 
deschide o etapă calitativ nouă 
în evoluția legăturilor dintre cele 
două state și popoare, în inte
resul lor, al cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii internaționale, 
este salutată cu deosebită satis
facție de opinia publică din țara 
noastră.

Dezvoltarea cu și mai multă 
vigoare a bunelor raporturi cu 
Iordania reprezintă încă o măr
turie concludentă a politicii con
secvente a României de promo
vare a unor largi relații de prie
tenie și conlucrare rodnică cu 
statele arabe, cu toate țările lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială , în spiritul coexistenței 
pașnice, al principiilor suverani
tății și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne ți 
avantajului reciproc. Este bine 
cunoscut faptul că România a 
acționat și acționează în direcția 
asigurării unei destinderi reale și 
a unei colaborări trainice între 
națiuni, a soluționării probleme
lor majore ce preocupă astăzi 
omenirea — între care și reali
zarea unei păci drepte și juste 
în Orientul Mijlociu —, conside- 
rînd că numai prin participarea 
activă, cu drepturi egale, a tu
turor țărilor, indiferent de mă
rimea lor, poate fi edificată o 
lume mai bună, o lume a coope
rării și înțelegerii între popoare.

Sub aceste auspicii a început, 
marți, vizita suveranului hașemit.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
Aeroportul internațional Otopeni. 
Re frontispiciul aerogării erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Iordaniei, care în
cadrează portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și regelui 
Hussein lbn Talal; pe mari 
pancarte se aflau înscrise, în 
limbile română și arabă, urările : 
„Bun venit in România Maiestă
ții Sale Regele Regatului Hașe
mit al Iordaniei, Hussein lbn 
Talal", „Trăiască prietenia din-

(Continuare In pag. a 11-a)

Di neu oferit de președ i ntele N icolae Ceaușescu
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, a oferit marți 
un dineu oficial, în saloanele Tă
iatului Consiliului de Stat, In 
onoarea Maiestății Sale Regele 
Hussein lbn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei.

La dineu au participat Emil 
Bodnaraș. Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizll, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu. Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț. Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Constantin Băbălău. Cornel Bur
tică, Mihal Dalea. Ion lonlță. Ion 
Pățan. Ștefan Andrei, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, al# mem
bri al guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, reprezen
tanți de frunte al vieții noastre 
științifice, culturale și artistice, 
generali, precum și ambasadorul 
țării noastre In Regatul Hașemit 
al Iordaniei.

Au luat parte personalltă#Ie 
oficiale care îl Însoțesc pe suve
ranul hașemit In vizita sa — 
Zaid Al-Rifai, general Amer 
Khammash, Zuhair Muftl, Khalli 
Salem, general Zaid Bin Shaker, 
brigadier Abboud Salem.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, președintele Nicolae 
Ceaușescu șl Regele Hussein au 
rostit toasturi.

VIZITĂ
PROTOCOLARĂ

Convorbiri 
oficiale

Maiestatea Sa Regele Hus
sein lbn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei a făcut, 
în cursul zilei de marți, o 
vizită protocolară președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Convorbirea dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa Regele Hus
sein lbn Talal, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, prefațînd un fruc
tuos dialog între cei doi șefi 
de stat, în folosul popoarelor 
român și iordanian, al cauzei 
păcii în lume, înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

Toastul președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

Maiestate,
Domnule prlm-ministru, 
Domnilor,
Este pentru mine o deosebită 

plăcere să dau glas sentimente
lor de prietenie cu care ați fost 
întîmpinați astăzi pe pămîntul 
țării noastre și să vă adresez, 
in numele Consiliului de Stat, 
al guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros și 
urarea de bun venit în Româ
nia.

Vizita pe care o efectuați în 
România constituie expresia re
lațiilor de colaborare și priete
nie dintre poporul român și po
porul iordanian. în același timp, 
consider că ea constituie și o 
expresie a dorinței reciproce de 
a extinde și în viitor această 
colaborare în toate domeniile 
de activitate. Ceea ce am reali
zat pînă acum in domeniul co
laborării economice, tehnico- 
științifice și culturale consti
tuie de fapt numai un început. 
Sperăm că vizita, convorbirile 
pe care le avem cu acest prilej 
vor evidenția noi posibilități și 
va marca un moment important 
in colaborarea viitoare dintre 
țările noastre.

Trăim într-o perioadă interna
țională cînd lumea e în plină 
transformare. Asistăm la un în

Au participat Ilie Verdeț, 
Ion Pățan, George Maco- 
vescu, general-colonel Ion 
Gheorghe, Vasile Pungan și 
Mihai Levente.

înaltul oaspete a fost în
soțit de Zaid Al-Rifai, gene
ral Amer Khammash, Zuhair 
Mufti, Khalil Salem, general 
Zaid Rin Shaker și brigadier 
Abboud Salem.

în încheierea întrevederii, 
a avut loc ceremonia decoră
rii suveranului hașemit cu 
Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România", clasa I, 
și a președintelui Consiliului 
de Stat cu „Colanul lui Al- 
Hussein Rin Ali“.

(Continuare în pag. a Il-a) 

ceput' de destindere, de afirmare 
tot mai puternică a dorinței de 
colaborare dintre popoare. Desi
gur, nu putem face abstracție 
de faptul că pentru a realiza o 
reală destindere în viața inter
națională, pentru afirmarea cu 
putere a principiului egalității, 
respectării independenței și su
veranității naționale, al neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc trebuie de
puse încă eforturi susținute.

în Europa s-au realizat anu- 
miți pași pe această cale ; s-a 
început conferința europeană și 
sî'nt perspective pentru încheie
rea cu succes a acesteia, ceea ce 
va marca, fără îndoială, un mo
ment istoric nu numai pentru 
Europa, ci și pentru întreaga o- 
meniie. Dar, sînt încă multe pro
bleme nesoluționate. Dacă m-aș 
referi numai la Orientul Mijlo
ciu, se poate spune că situația 
din aceâstă zonă continuă să fie 
destul de complicată, menținîn- 
du-se încă grave primejdii pen
tru pacea și dezvoltarea popoa
relor din această regiune, cit și 
pentru pacea întregii lumi. 
România s-a pronunțat întotdea
una și se pronunță și acum pen
tru o soluție politică, pașnică în

(Continuare în pag. a Il-a)

La Palatul Consiliului de 
Stat au avut loc, marți după-, 
amiază, convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa 
Regele Hussein lbn Talal al 
Regatului Hașemit al Iorda
niei.

în acest cadru a avut loc 
un larg schimb de vederi 
privind stadiul actual și de 
perspectivă al relațiilor din
tre România și Iordania, pre
cum și în probleme actuale 
ale vieții internaționale, în
deosebi referitoare la situația 
din Orientul Mijlociu.

Convorbirile dintre cei doi

Toastul Maiestății Sale
J

Regele HUSSEIN
Stimate prieten,
Domnule președinte,
Permiteți-mi să exprim pro

fundele mele sentimente, ale 
persoanelor care mă însoțesc, 
pentru înalta ospitalitate gă
sită în țara dumneavoastră prie
tenă, dragă, pentru această vi
zită care mi-a dat prilejul do 
a mă întâlni cu dumneavoastră, 
domnule președinte, cu oamenii 
de stat din țara dumneavoastră.

Doresc să vă transmit, în nu
mele Iordaniei, sentimentele 
noastre deosebite și aprecierea 
bună despre relațiile existente 
și să exprim speranța și dorin
ța noastră sinceră de a dezvolta 
aceste legături în toate dome
niile de activitate ; exprim tot
odată. aprecierea noastră deose
bită față de stimata dumnea
voastră persoană, pentru rolul 
deosebit pe care-1 aveți în con
ducerea mărețului dumneavoas
tră stat, pentru făurirea unei 
lumi mai bune, a unui viitor 
mai bun pentru întreaga ome
nire.

în ceea ce privește principiile 
pe care le-ați amintit, domnule 
președinte, aceste. principii le 
apărăm și noi cu toată stricte
țea ; ele sînt și principiile noas
tre. Noi vrem ca și dumneavoas
tră să ajungem la aceleași sco
puri, la aceleași rezultate pen

șefi de stat s-au desfășurat 
sub semnul sentimentelor de 
stimă și prietenie ce caracte
rizează raporturile dintre po
poarele român și iordanian, 
al dorinței reciproce de a 
promova, pe multiple ■planuri, 
colaborarea între cele două 
țări, de a contribui la conso
lidarea cursului pozitiv din 
viața internațională, la afir
marea în lume a unor rela
ții noi, a unui climat de pace 
și securitate, încredere și 
conlucrare pașnică între sta
te, în cadrul căruia să fie 
asigurat progresul general al 
fiecărei națiuni.

(Continuare în pag. a Il-a) 

tru poporul nostru, la o lume 
mai bună. Noi credem și avem 
convingerea că facem parte din 
aceeași familie ; susținem și 
credem în necesitatea creșterii 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, credem, de asemenea, in 
necesitatea ca statele să se res
pecte reciproc, să colaboreze, pe 
această bază, să respecte inde
pendența în interesul lor, pentru 
ridicarea omului pe o treaptă 
superioară, pe care o merită; 
pentru o viață mai bună și un 
trai mai fericit. în ceea ce pri
vește zona din care vin și des
pre care ați vorbit, avem apre
cieri deosebite pentru politica 
dumneavoastră înțeleaptă, pen
tru atenția cu care dumneavoas
tră priviți fiecare moment, fie
care eveniment din această re
giune. Asupra acestor probleme, 
care în prezent interesează în
treaga lume, vreau să spun că 
noi trebuie să folosim cît mai 
mult opinia publică mondială 
pentru a-i atrage atenția asupra 
lor, în special pentru a instaura 
în această zonă o pace care să 
se bazeze pe onoare, dreptate și 
egalitate, pe o colaborare între 
națiuni și popoare. Pot să spun 
că noi în Iordania năzuim a- 
ceastă pace onorabilă, dreaptă

(Continuare în pag. a Il-a)

trebuie executată la timp
Transportul pe cîmp și depo

zitarea în platforme a întregii 
cantități de îngrășăminte tre
buie efectuată fără nici o întâr
ziere deoarece de modul cum se 
acționează acum depind în mare 
măsură rezultatele finale.

O scurtă trecere în revistă, în 
cazul județului Bacău, ne edi
fică asupra seriozității și opera
tivității cu care se acționează 
în vederea „optimizării“ cultu
rilor cu îngrășăminte. Avem 
cifre și din primele două de
cade ale acestei luni din citeva 
unități cooperatiste dar, cum ne 
interesează ce se întâmplă Ia 
nivelul județului le vom folosi 
pe cele valabile la începutul a- 
nului. Pină la acea dată au 
fost transportate în cîmp 41251 
tone de îngrășăminte naturale 
și au fost fertilizate cu îngră
șăminte chimice — substanță 
activă — 3465 hectare. Fruntași 
in campania de fertilizare erau 
la acea dată (și sînt și acum) 
C.A.P.-urile din comunele Ni
colae Bălcescu — 2 000 tone, Ro
șiori — 1500, Sascut-sat —
1200, Orbeni — 1 500, Parincea 
— 2 100 la „naturale“ și cele din 
Tătărăști — 300 hectare, Păn- 
cești — 300, Parincea 400 — la 
„chimice“. Cum fertilizarea este
unul din factorii determinanti 
care accelerează germinația cer 
realelor și plantelor, ne-am in
teresat de rezultatele controlu
lui stării de vegetație la grîu. 
în această privință, situația 
este destul de grea : in județ

NICOLAE ADAM

j (Continuare In pag. a Il-a)

In centrul atenfiei stafiunilor 

pentru mecanizarea agriculturii 

REPARAREA TRACTOARELOR

Șl MAȘINILOR AGRICOLE
I Stațiunile pentru mecanizarea 
Agriculturii se pregătesc intens 
pentru ca din primele zile bune 
de lucru în cîmp să înceapă ac
tivitatea pe ogoarele cooperati
velor agricole, în vederea obți
nerii unor recolte sporite, la toa
te culturile. Forțele stațiunilor 
sînt concentrate la repararea 
tractoarelor și celorlalte mașini 
agricole. Ca urmare, pînă în 
prezent tractoarele au fost puse 
în stare de funcționare în pro
porție de peste 70 la sută, cele

Un „paseist* care mă amuză uneori m-a 
Oprit să-mi spună următoarele :

Ni se întîmplă să ne surprindem pe noi 
înșine în pragul unui delict neprevăzut în 
paragrafele codului penal : părerea despre 
celălalt ne trezim că nu mai e de mult ast
fel, părere, ci o formulă înghețată, defini
tivă, un oblon pe care l-am tras nici nu 
știm bine cînd asupra chipului celuilalt. Noi 
am continuat să avem de-a face unul cu al
tul, ne-am adresat, din neatenție, vorbele 
măgulitoare intrate într-un ritual al inerției. 
Ipocrizie inconștientă, uzuală în relații, for
mă subtilă de lașitate benignă ce îmbracă 
haina ceremonioasă a politeții.

Un alt fel de a ne face viața 
dă - a continuat „paseistul" 
- care ține de același teribil 
instinct de conservare în vir
tutea căruia noi avem ade
sea părerile cele mai neclinti
te despre oamenii și problemele 
cele mai complicate, constă în păstrarea ca 
pe sfintele moaște a unor amintiri falsifica
toare. Bineînțeles că la baza părerii despre 
cineva cunoscut de mult, uneori în copilă
rie și adolescență, nu stă discernămîntul ci 
puterea amintirii, lntîlnim după multă vre
me pe cineva pe care credem a-l „cunoaș
te" bine, din copilărie și apoi, o vre
me dintr-o activitate comună. La imaginea 
pe care, atunci, ne-am făcut-o unul despre 
celălalt, simțim că n-am fi deloc în stare să 
renunțăm. De ce, e greu de spus. Poate 
pentru că celălalt sîntem chiar noi într-o a- 
numită epocă depășită, oglindă ce ne ur
mărește cu un alt chip al nostru, străin de 
ceea ce simțim, sîntem ori credem că sîntem 
acum. Ori, poate, de acea imagine fixă, 
peste care am tras definitiv oblonul jude
cății și părerii noastre neschimbate, se lea
gă o victorie sau mai degrabă o înfrîngere 
veche și dacă ne-am modifica imaginea, pă
rerea despre el, gustul întreg al victoriei

mai como-

Pe terenurile cooperativei 
agricole de producție Vînători, 
județul Neamț, se execută o 
lucrare de sezon — îrnprăș- 
tierea îngrășămintelor orga

nice 

mai bune rezultate fiind înre
gistrate în județele Argeș, Con
stanța, Mureș și Maramureș. De 
asemenea au fost reparate peste 
80 la sută din semănătorile de 
cereale și aproape toate mași
nile de combaterea dăunătorilor.

Mai mult de 50 de stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii 
au anunțat de pe acum termina
rea reparațiilor la toate tractoa
rele și celelalte mașini pe care 
le vor folosi la executarea lucră
rilor agricole de primăvară.

OBLONUL
vechi s-ar înjumătăți și, dimpotrivă, amără
ciunea înfrîngerii s-ar dubla. în orice caz, 
prudența noastră de ființe gînditoare ne în
deamnă de multe ori ca nu noi să retrăim 
direct propriile noastre fapte dar să le evo
căm prin intermediul altora, pe care i-ain 
cunoscut cînd acele fapte ni s-au întîmplat, 
nouă și nu lor. Ei au fost, poate, martori 
indiferenți deși destul de apropiați ca amin
tirea vechii înfrîngeri să arunce mereu asu
pra lor, de atunci înainte, o umbră de sus
piciune. Umbră pe care amărăciunea noas
tră.o face să crească în jurul lor acoperin- 
du-i uneori de tot. Deși nu ne-au făcut nici 
un rău în chi 
urmă reală <

C. STÄNESCU

lip concret păstrăm în suflet o 
aintr-un resentiment ce, supus 
lamei rațiunii, ne pare bizar. 
Insă nu putem să-l părăsim. 
Ce mi s-o fi întîmplat mie 
atunci, de mult, se întreabă ob
sesiv „paseistul", ce înfrîn- 
gere pe care n-o mai știu dar

a cărei amărăciune indefinită reapare ori 
de cîte ori, destul de rar, il întîlnesc ? Mă 
uit la el cu ochii acestei vechi înfrîngeri și 
amărăciuni și nu-l pot vedea deloc așa 
cum probabil că este acum : bun, cinstit, 
capabil.

lată o teribilă sursă de opinii și păreri 
false - îmi spuneam - despre care știm 
prea puțin și nici nu avem timp destul să 
o sesizăm și să o supunem din cînd în cînd 
analizei. De obicei, credem că părerile noas
tre sînt actuale, bazate pe „acum" și nu 
ne vine să credem un lucru altfel foarte 
simplu, banal : că „acum" este un timp com
pus și în care presiunea trecutului amenință 
în fiecare clipă (1) judecata prezerftului.

Părerea despre celălalt devine un fel d» 
oblon care, odată tras, cu greu mai poate 
fi ridicat. Mă întreb cînd observ asemenea 
cazuri : oare cine o fi dincolo ? Dar el, 
„paseistul", se întreabă ?

deloc așa
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PĂUNĂ
ELEVMLUIl
Concursul nostru

„PENTRU CEA MAI 
BUNA CLASĂ"

• Un trimestru fără 
corigenți

• Au aflat și sătenii 
că sîntem în între
cere

• Telex-concurs
• Secretar U.T.C. la 

15 ani-„NE PLA
CE CÎND NI SE DĂ 
IMPORTANȚĂ"

• întreprinderea șco
lară „DACIA" o 
firmă inedită

• „PIONIERIA XXV"
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Vizita Regelui Hussein Ibn Talal al IordanieiL

Toastul președintelui
NICOLAE

Toastul Maiestății Sale 
Regele HUSSEIN

(Urmare din pag. I)

Orientul Mijlociu. Această solu
ție trebuie să ducă la realizarea 
unei păci drepte și trainice. 
Fără Îndoială că pentru aceasta 
este necesar ca Israelul să se 
retragă din teritoriile arabe ocu
pate, să se ajungă la asemenea 
soluții care să garanteze in
tegritatea teritorială și suve
ranitatea tuturor statelor din 
această regiune. în același 
timp, considerăm că este ne
cesar să se țină seama de 
necesitatea soluționării Și a pro
blemei poporului palestinian în 
conformitate cu năzuințele sale. 
Iată de ce salutăm realizarea 
acordului pentru dezangajarea 
militară dintre Egipt și Israel. 
Sperăm că ea va fi urmată de 
înțelegeri corespunzătoare de 
dezangajare militară între Siria, 
Iordania și Israel. Apreciem că 
realizarea dezangajării militare 
va crea condiții favorabile pen
tru desfășurarea negocierilor in 
continuare în cadrul conferinței 
de lă Geneva în vederea reali
zării unei păci trainice și drepte 
în Orientul Mijlociu.

în ce privește desfășurarea 
conferinței. România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru 
creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în cadrul aces
tei conferințe, pentru participa
rea — în afară de statele inte- 
resaie — și â altor țări arabe, 
precum și a altor state. îndeo
sebi din Europa și Africa.

Hotărîtă să participe activ la 
soluționarea tuturor problemelor 
care preocupă omenirea. Romă-' 
nia se pronunță cu fermitate 
pentru respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî dez
voltarea corespunzător năzuin
țelor sale, fără nici un amestec 
din afară. Considerăm că trebuie 
întărită colaborarea intre țările 
care pășesc pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente, 
cu țările socialiste, cu toate po
poarele care se pronunță pentru 
o dezvoltare democratică în via
ța internațională.

într-un comentariu consa
crat vizitei oficiale pe care 
o întreprinde in țara noastră 
Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașe
mit al Iordaniei, la invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ziarul iordanian 
„AL-RAI", organ al Uniunii 
Naționale Arabe din Iordania, 
subliniază că aceasta va ser
vi cauza păcii și justiției în 
Orientul Apropiat. Relevînd. 
în continuare, că România și 
Iordania împărtășesc o abor
dare deschisă a problemelor 
internaționale actuale. „AL- 
RAI“ menționează : „Româ
nia deține în prezent un rol 
proeminent tn problemele in
ternaționale. datorită acestei 
politici deschise, și este nor
mal ca, la un moment dat, să 
se întîlnească cu Iordania în 
acest domeniu“.

Referindu-se la vizita șe
fului statului Iordanian în 
Romănia. agenția Reuter re
levă acțiunile îhtreprinse de 
țara noastră pentru regle
mentarea politică a conflic
tului din această regiune.

CEAUSESCU
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Considerînd că trebuie depuse 
eforturi pentru lichidarea colo
nialismului, neocolonialismului, 
a oricăror forme de dominație 
asupra altor popoare, România 
sprijină activ mișcările de elibe
rare națională, lupta lor dreaptă.

Soluționarea marilor probleme 
contemporane impune partici
parea activă a tuturor țărilor la 
viața internațională. în acest 
cadru, țările mici și mijlocii au 
un rol important de jucat. Ele 
trebuie să manifeste mai mult 
interes, să fie mai active în ce 
privește participarea la viața in
ternațională. Este în interesul 
tuturor popoarelor să se reali
zeze o largă colaborare între 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, să crească ro
lul Organizației Națiunilor Unite 
in soluționarea problemelor care 
confruntă astăzi omenirea, in 
realizarea unei lumi mai bune 
și mai drepte. Am saluta cu 
multă bucurie realizarea unei 
colaborări intre țările noastre, 
între reprezentanții noștri din 
Organizația Națiunilor Unite și 
alte organisme internaționale, in 
realizarea acestor obiective în 
viața internațională.

Avind convingerea că vizita 
pe care o faceți. Maiestate, în 
România, va deschide noi căi 
de colaborare intre popoarele 
noastre, doresc să închei ridi- 
cind un toast :

— pentru progresul și dezvol
tarea continuă a colaborării din
tre România și Iordania ;

— pentru prosperitatea și 
bunăstarea poporului prieten 
iordanian :

— în sănătatea Maiestății 
Voastre ;

— pentru pace și colaborare 
între toate popoarele lumii 1 
(Aplauze).

CONVORBIRI OFICIALE
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începute în prezența președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și a 
suveranului Regatului Hașemit al 
Iordaniei, în cursul după-amiezii 
de marți au avut loc convorbiri 
româno-iordaniene la care au 
participat:

Din partea română — Ilie Ver-
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și permanentă. Credem, la fel 
ca și dumneavoastră, că la baza 
acestei păci trebuie să stea re
tragerea totală a trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe 
ocupate.

în ceea ce privește fiii Pa
lestinei, trebuie să li se dea 
dreptul definitiv, total, de a-și 
hotărî singuri soarta, să-și alea
gă ei înșiși calea lor, într-o li
bertate definitivă și totală. A- 
ceasta a fost totdeauna dorința 
noastră și pe această cale vom 
merge.

Doresc să vă întăresc convin
gerea că vom face imposibilul 
pentru a instaura pacea despre 
care am vorbit, cu gindul că 
istoria va fi cea care va judeca. 
Vreau să fiu unul dintre soldații 
dreptății, libertății și egalității, 
alături de poporul meu. Doresc 
să-mi aduc contribuția tocmai 
pentru aceste țeluri, atit pentru 
interesul poporului meu. al po
poarelor din regiune, cit și al 
întregii lumi.

Noi urmărim cu foarte mare 
atenție și admirație. domnule 
președinte, acțiunile dumnea
voastră constructive pentru a 
instaura în Europa o situație 
mai bună — mă refer la secu
ritatea europeană — și credem, 
de asemenea, că popoarele, din 
toată lumea — în Asia, în Africa, 
în America Latină.—, ca și în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, trebuie să sprijine in 
mod real, efectiv, sâ contribuie 
cu toate, să-și unească eforturi
le pentru găsirea unor soluții 
echitabile tuturor problemelor 
și în cadrul acestora și proble
mei Orientului Apropiat.

Revin încă o dată asupra re
lațiilor dintre țările noastre și 
reafirm aprecierea mea poziti- 

deț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, general- 
coionel Ion Gheorghe, prim-ad
junct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat 
Major, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Consiliului de 

vă pentru ceea ee »-* realizat 
pînă în prezent, speranța mea 
ca aceste relații să se conso
lideze, să se întărească, să 
se extindă colaborarea dintre 
noi In toate domeniile. Pornind 
de la acest spirit nu este sur
prinzător faptul că delegațiile 
noastre au șl ejuns deja, ln- 
tr-un termen scurt, la unele ho- 
tărîri privind dezvoltarea rela
țiilor dintre țările noastre. Ne 
va face o deosebită plăcere să 
ne coordonăm eforturile noastre 
și vom fi deosebit de fericiți să 
salutăm prezența dumneavoas
tră. domnule președinte, în Ior
dania și aceasta într-un viitor 
cit mai apropiat posibil. Aceas
ta va fi o cinste generală pen
tru noi toți, un izvor de feri
cire pentru toți fiii poporului 
nostru.

Din nou, repet mulțumirile și 
aprecierile mele deosebite pen
tru tot ceea ce ne-ațl asigurat 
aici, âtît mie cit și persoanelor 
care mă însoțesc, pentru întîm- 
pinarea deosebită și cinstea și 
onoarea pe care ni le-ați făcut, 
fapt care încă din primele mo
mente ale sosirii noastre ne-a 
creat sentimentul că sîntem în
tre rude, între prieteni.

Consider toate acestea ca o 
deosebită cinste pe care ne-âți 
făcut-o, ca o cinstire a țării 
mele.

Dumneavoastră personal, dom
nule președinte, vă dorim multă 
sănătate Și succes, iar țării dum
neavoastră prietene o dezvoltare 
continuă. înflorire, prosperitate 
și progres 1

Vă rog, domnilor. Să ridicați 
paharul, împreună cu mine în 
sănătatea bunului meu prieten ;

pentru prietenia existentă în
tre popoarele noastre ;

pentru această măreață țară ! 
(Aplauze).

Stat, Mihai Levente, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Regatul Hașemit al Iordaniei;

Din partea iordaniană — Zaid 
Al-Rifai, prim-ministru, general 
Amer Khammash, consilier poli
tic al Maiestății Sale Regale, 
Zuhair Mufti, ministru de stat 
pentru afacerile externe, Khalil 
Salem, președintele Consiliului

După solemnitatea 
decorării

Național al Planificării, general 
Zaid Bin Shaker, șeful Statului 
Major al Forțelor Armate, briga
dier Abboud Salem, comandantul 
Forțelor Aeriene Regale.

într-un spirit de înțelegere re
ciprocă, au fost examinate o serie 
de căi și mijloace de extindere a 
colaborării româno-iordaniene tu 
diferite domenii de activitate.

Vizită protocolară
(Urmare din pag. 1.)

Adresîndu-se Maiestății Sale 
Regele Hussein, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Do
resc să vă înmînez cea mai 
înaltă decorație a Republicii 
Socialiste România ca semn al 
prețuirii pe care v-o purtăm, a 
relațiilor de prietenie dintre po
poarele noastre.

Cred că aceasta vă va rea
minti întotdeauna de vizita în 
România nrietenă, de faptul că 
poporal român dorește să dez
volte relații de colaborare în 
toate domeniile de activitate cu 
poporal iordanian“.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 

și a patriei, pentru socialism
La sourt timp de la sosire, 

Maiestatea Sa Regele Hussein 
Ibn Talal, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și 
* patriei, pentru socialism.

La sosirea înalților oaspeți, o 
gardă militară a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iordaniei.

„îmi face o deosebită plăcere 
— a subliniat suveranul hașemit, 
la rîndul său, — să vă înmânez 
cea mai înaltă distincție iorda
niană, care exprimă aprecierile 
noastTe față de dumneavoastră, 
grija personală și a poporului 
nostru pentru prietenia ce exis
tă între țările și națiunile noas
tre, dorința de a o dezvolta“.

După acest moment solemn, 
cei doi șefi de stat au ciocnit o 
cupă de șampanie, toastînd pen
tru consolidarea relațiilor dintre 
poporul român și poporul iorda
nian.

După depunere« coroanei de 
flori, s-a păstrat un moment de 
reculegere.

Suveranul hașemit a vizitat a- 
poi rotonda Monumentului.

în încheierea ceremoniei, Ma
iestatea Sa Regală a primit de
filarea gărzii militare.

SOSIREA ÎN 
CAPITALĂ
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tre poporul romAn fi poporul 
iordanian".

In intimpinarea șefului statu
lui iordanian au venit Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat, Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte a! Consiliului de 
Stat, Ilie Verdet, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
general de armată Ion Ioniță, 
ministrul, apărării naționale, Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Maco
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, alfi membri ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
generali.

Era de față ambasadorul 
României In Regatul Hașemit al 
Iordaniei, Mihai Levente.

La ora 14,05. aeronava a ate
rizat.

La ooborirea din avion, regele 
Hussein este salutat cu cordiali
tate de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
iși strîng îndelung miinde.

Un grup de pionieri oferă 
buchete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu și regelui 
Hussein.

Suveranul iordanian prezintă 
apoi președintelui Consiliului de 
Stat al României personalitățile 
care îl însoțesc în această vizi
tă : Zaid Al-Rifai, prim-ministru, 
general Amer Khammash, consi
lier politic al Maiestății Sale Re
gale, Zuhair Mufti, ministrul de 
stat pentru afacerile externe, 
Khalil Salem, președintele Con
siliului național al planificării, 
general Zaid Bin Shaker, șeful 
Statului Major al forțelor arma
te, brigadier Abboud Salem, co
mandantul Forțelor Aeriene Re
gale.

La rîndul său, șeful statului 
român prezintă personalitățile 
române venite în intimpinarea 
oaspetelui.

In continuarea ceremoniei, se 
intonează imnurile de stat ale 
României șt Iordaniei; în același 
timp, în semn de salut, sînt trase 
21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae. Ceaușescu 
ți regele Hussein trec, apoi, în 
revistă garda de onoare.

Are loc, în oontinuare, pre
zentarea șefilor de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
precum fi a oficialităților româ
ne, civile ți militare, prezente pe 
aeroport.

Ceremonialul se încheie eu 
defilarea gărzii de onoare.

In aplauzele bucurețtenilor, 
care au participat cu însuflețire 
la întîlnirea dintre cei doi țefi 
de stat, aclamînd pentru priete
nia româno-iordaniană, președin
tele Nicolae Ceaușescu și Ma
iestatea Sa Regele Hussein pă
răsesc aeroportul intr-o mașină, 
escortată de motociclițti, indrep- 
tîndu-se spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

„Optimizarea"
culturilor
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nu a plouat de circa 7 luni, pă- 
mîntul este și acum „descope
rit" — nu a nins — drept ur
mare, din 47 111 hectare, griul a 
răsărit total pe 1910 hectare, 
parțial pe 15 445 și nu a răsărit 
pe 29 561. Dar, boabele sint de 
rea mai hună calitate (70 la sută 
soiuri intensive), așa că un co
eficient cit de mic de umiditate 
va uniformiza întreaga supra
față. Fină atunci se cară la 
cimp. in continuare. îngrășă
minte naturale, se fertilizează, 
unde pâmintul mai păstrează cit 
de cit apă. cu „chimice“.

UN ANGAJAMENT
ȘI ARGUMENTELE SALE
Experiența legumicultorilor 

din județul Cluj despre care am 
scris ieri in ziar nu este singu
lară. Și in județul Constanța se 
depun eforiuri pentru ca nece
sarul de legume să fie produs 
eu forțe proprii. Dacă anul tre
cut s-au adus din alte județe 
ale țării 2 000 tone tomate tim
purii. anul acesta cantitatea 
„importată“ va fi numai de 
1 700 tone, diferența fiind „dată“ 
de 6 hectare adăugate anul a- 
eesta legumiculturii.

Ce s-a făcut în acest sens ?
Pin* la data de 22 ianuarie — 

cifrele s-au schimbat mult în 
ultima săptămină, ni s-a spus 
de la Direcția agricolă — în sec
torul cooperatist au fost semă
nate pentru producția de răsa
duri 1804 metri pătrați din 2 342 
planificați. C.A.P.-uri fruntașe : 
Falasul Mare, Mircea Vodă, 
Văile Noi.

în ferme proprii, din 18 000 
.m.p. au fost semănați 10 500 ur- 
mind ca pină la 15 februarie să 
fie gata întreaga suprafață. 
Demn de reținut este că. lucră
rile au ..demarat“ la timp în 
toate unitățile din județ și că 
acum exist* răsaduri de varză 
timpurie.

Mai aflăm e* se preconizează 
• consfătuire cu inginerii șefi, 
șefii de ferme, brigadierii din 
sectorul legumicol pentru un o- 
portun schimb de experiență.

Mulțumesc, 
tovarășă pedagogă

Vin la dv. cu rugămintea 
de a mă ajuta să-i pot 
mulțumi unei persoane că
reia îi sînt datoare, din 
1966, cînd am luat diplo
ma șt de cînd nu mai știu 
nimic despre dînsa.

Care e motivul acestor 
mulțumiri, am să vă fac 
cunoscut mai jos:

In 1962 eram absolventă 
a școlii de 7 ani și reuși
sem la examenul de ad
mitere la Școala tehnică 
veterinară din Tecuci. Cu 
patru luni înainte de a 
începe cursurile școlii, 
mi-a murit mama, iar cu 
șase luni înaintea mamei, 
tatăl — el bolnav de o 
boală incurabilă, iar ma
ma ca urmare a unui ac
cident.

Așa stând lucrurile, din 
cei cinci copii cîți eram 
ne-am împărțit cu toții 
— cei mai mici de 7-11 
ani la un orfelinat in Bră
ila, eu la Tecuci, un frate 
de 18 ani la casa părin
tească și o soră căsătorită 
în comună.

Cînd m-am văzut între 
900 de elevi străini cu 
toții, nu știu dacă vă ima
ginați cum mă simțeam, 
eu, cea căreia cu citva timp 
în urmă nu-mi lipsea ni
mic — mă simțeam prost, 
făceam totul cu o oarecare 
reținere și acest lucru fi
indcă în interior mă rodea 
dorul — marele dor după 
cei dragi și pe care eu nu 
mai aveam ocazia să-i mai 
văd și să-i aud. In acest 
timp mă cunoaște o tova
rășă pedagogă pe nume 

CIOBOTARU MARIA ca
re a simțit, nevoia pe care 
o aveam de a fi ajutată 
ți s-a apropiat de mine în 
așa fel Incit aproape că a 
reușit să o înlocuiască pe 
mama mea cea adevărată.

Cred că acestei persoane 
îi datorez totul dacă as
tăzi sînt o bună tehnicia
nă, o bună soție și o bună 
mamă a celor doi copii pe 
care îi am. M-au mișcat 
mult lacrimile pe care i 
le-am surprins o dată în 
ochi pentru mine — m-a 
făcut să mă simt aproape 
de ea, să am încredere și 
să o ascult. A vegheat trei 
ani la felul în care mă 
purtam și nu mi-a dat voie 
să merg pe unde era să 
alunec. Mi-a dat curaj ca

Tezaurul de la Pietroasa — 
opera de cult dacică

Problema originii te
zaurului de la Pietroasa, 
pe care poporul nostru o 
numește „Cloșca cu pui“, 
problemă mult discutată 
pină în prezent — începe 
să capete forme definiti
ve ; cercetările atente din 
ultima vreme demon
strează originea dacică a 
acestei capodopere.

Tezaurul a fost găsit 
de către doi țărani, lingă 
muntele Istrița, județul 
Buzău, aproape de locul 
unde și astăzi se mai văd 
urmele unei cetăți, care 
după unii cercetători se

s
să pot îndura durerile la 
care fusesem expusă și mă 
încuraja cu dragostea ei 
sinceră la fiecare pas. M-a 
iubit și am iubit-o așa cum 
poate puține eleve pot iubi 
o pedagogă.

Deci, cam din aceste 
motive am scris ; motive 
care și astăzi îmi dau emo
ții, îmi fac inima să nu se 
poată stăpîni și mina să 
tremure cînd scriu aceste 
rînduri.

Ar fi foarte multe de 
spus dar cred că din cele 
povestite mai sus înțele
geți de ce vreau să-i mul
țumesc. Și o pot face nu
mai prin intermediul aces
tei rubrici, deoarece nu cu
nosc adresa la care locu
iește. Aș dori să o pot ve
dea. Dacă am să mă în- 
tîlnesc vreodată cu dînsa 
am să vă scriu din nou.

Vă mulțumesc anticipat,

SEVASTIȚA ISTRATE. 
Comuna Matca — Galați 

numea Solius Urbis — 
Orașul Soarelui — prima 
capitală a dacilor (de cu- 
rind s-au descoperit pe a- 
celeași locuri zidurile li
nei cetăți dacice iar poe
tul Ion Gheorghe a găsit 
40 de statuete din gresie 
(a se vedea revista 
„Flacăra" nr. 41/73). '

Scriitorul Al. Odobescu 
amintește în scrierile sale 
că preotul evanghelic 
Neumeister din București, 
a sugerat că textul inscrip
ției de pe colanul de aur 
— piesă a tezaurului — 
este gotic, ipoteză care a 

fost preluată și de alți 
cercetători (ajunsă pe 
mîna unui gravor străin 
pentru restaurare, acesta 
din anumite motive a în
cercat să șteargă o literă 
și Să o înlocuiască cu 
alta, dar nu i-a reușit o- 
perația, lucru semnalat 
de savantul suedez C. 
Marstrubder în anul 1929).

Profesorul Kurt Haredt 
din. Cluj ocupîndu-se de 
originea tezaurului de la 
Pietroasa (Tribuna Ro
mâniei nr. 21/1973) afirmă 
că pasărda pare a fi vul
tur de ptoveniență huni- 
că. scrierea de pe inel 
este irano-persano-arda- 
șir, celelalte piese fiind 
aduse/ ca pradă din ți
nuturi îndepărtate răsă
ritene de către goți în 
timpul invaziei lor din 
Europa, domnia sa o a- 
tribuie' ostrogoților.

Istoricul Tacit, scrie 
despre popoarele germa
nice „Zeii nu le-au dat 
aurul și argintul, dar ei 
nici nu arată vreun in
teres față de obiectele de 
aur pe care nu le pre
țuiesc mai mult decît 
vasele de părrrînt“.

Ipoteza originei gotice 
a tezaurului este combă
tută atit de cercetătorii 
români cît și de cei 
străini.

De Linas și Dr. Bock 
în „Origines de l’orfreve- 
rie“ declară că figurile 
din interiorul paterei te
zaurului nu au nici o le
gătură cu mitologia go
ților și a neamurilor ger
manice. Labarte în 
„L’histoire de l’art ln- 
dustriales", scrie „Este 
imposibil ca goții, jefui
tori și desfrînăți să poa
tă avea obere de cult atit 
de prețioase“.

Din contră, atit scrierile 
vechi, cît și cele moder
ne laudă măiestria daci
lor în ceea ce privește 
prelucrarea, și ornamen
tarea metalelor prețioase, 

a armelor, a obiectelor 
de uz casnic.

Pausanias și Marțial 
afirmă că „arta decorati
vă a dacilor este neîntre
cută“ fapt care se poate 
constata pe scuturile da
cilor, pe armele lor, pe 
harnașamentul cailor re
prezentate pe Columna 
lui Traian.

Gunther Rekenchorn, 
în cartea sa „Das Da- 
kische“, tipărită la Hei- 
delberg 1966, scrie : „Este 
de neîngăduit și antiștiin- 
țific să se afirme de că
tre cineva că dacii nu 
au avut o artă Superioară 
și, nu cunoșteau scrisul“. 
Dacia bogată îri aur și-a 
bătut monezi proprii din 
acest met»l.

De curînd a apărut la 
Londra ldcrarea „Tezaure 
de monede republicane 
romane“ a arheologului 
englez Mickel Grawford 
în care se spune : „Me
leagurile românești — 
vechea Dacie — ocupă 
primul loc din lume dună 
Roma în ceea ce pri
vește depozitele de mo
nezi aur (trupele romane 
au ridicat din capitala 
Daciei peste 500 care cu 
aur și obiecte de cult in 
valoare de 10 miliarde 
livre aur).

Dar nu numai scrierile 
care se referă la civiliza
ția și arta dacică ne în
dreptățesc să afirmăm că 
este o operă dacică ci în
seși cercetările minuțioa
se efectuate de cercetă
torii români asupra celor 
12 piese cite au mai ră
mas din cele 22 descope
rite inițial. (A se vedea 
revista Săptămîna nr. 
3/1970, idem din 12. febr. 
1971, Contemporanul din 
4 august 1972, revista 
Săptămîna nr. 120/1973 și 
Magazinul istoric nr. 5/ 
1973).

Textul inscripției de pe 
colanul de aur, descifrat 
corect de către cercetăto

rul M. Bărbulescu este 
următorul : „Ianus, Re
gele geților“. Cele 16 in
terpretări date de cerce
tători străini sînt erona
te. Inscripția este scrisă 
în limba traco-getică-ar- 
haică dovedind originea 
dacică a tezaurului.

Pe partea cea mare sînt 
reprezentați toți zeii și 
regii daci, iar pasărea nu 
este un vultur de prove
niență hunică, ei un co
coș, pasăre care prin cîn- 

• tul său anunță răsăritul 
soarâlui, fapt pentru care 
dacii l-au sculptat ca pie
să principală în tezaurul 
amintit, ei avind cultul 
soarelui (francezii aplică 
cocoșul galic pe steagul 
lor, iar Brâncuși reia 
ideea în opera lui Coco
șul).

Tezaurul de la Pietroa
sa este operă de cult 
executată de artiștii daci

Media generală: cel puțin 8
Cursurile primului se

mestru s-au terminat. Au 
fost zile, luni întregi de 
muncă pentru acumularea 
cît mai multor cunoștințe. 
Seminarul, dezbateri ne
prețuite, confruntări cu 
problemele, cu noi, cu ca
pacitatea și ambiția noas
tră de a învăța. S-au a- 
dunat multe ore de 
cursuri și seminarii, s-au 
conturat, încet-încet, exa
menele. Răsfoim din nou 
caietele ; azi mai mult ca 
altădată, privim lipsiți de 
curiozitate schițele și for
mulele nu demult semina
rizate și îndelung dezbă
tute.

Ne rămîn să visăm cî- 
teva clipe doar. Timpul e 
prețios, fiecare oră pier- 

din aurul cel mal fin, 
care se găsea in minele 
de aur în munții Daciei. 
Este firesc ca în Cetatea 
Soarelui preoții daci să 
fi ascuns in munte te
zaurul de cult, ca să nu 
fie pîngărit de năvălitori. 
(Năvălitorii nu aduc cu 
ei comori, ca să le . în
groape in pămînt străin).

închei aceste rînduri a- 
mintind de admirabila 
intuiție a lui Cezar Bo- 
lliac care scria acum mai 
bine de 100 de ani : „Pot 
să vorbească oricît ar
heologii, pot să se dea 
peste cap, vasele de la 
Pietroasa sînt vase daci
ce, în stil dacic, pentru 
un cult dacic. („Trompe
ta Carpaților“ nr. 876/ 
1870).

CONSTANTIN
IORDACHE

sculptor

dută înseamnă a renunța 
la multe și importante 
cunoștințe. Examenele ră
mîn la fel de reci și fier
binți. rămîn ca-n totdea
una cu emoțiile, cu bucu
riile formulate neînchipuit 
de copilăresc sau. citeo- 
dată, cu neîmpăcate tris
teți.

Rezultatele bune la se
siune, nota activității 
noastre, o mulțumire me
ritată pentru munca de
pusă. Ambițioasele dezba
teri și explicații s-au liniș
tit, s-au adunat tăcute în 
fața startului, gata să por
nească furtunoase și sigure 
pe pasul lor. Toți știm ce 
înseamnă examenele, cum 
trebuie să învățăm. Șta
cheta poate fi și trebuie 

ridicată. Sînt în noi atîtea 
rezerve nefolosite încă. 
Firesc, în prag de sesiune 
organizația U.T.C. dezba
te, trasează sarcini, anali
zează posibilitățile mem
brilor săi. Aprecieri făcu
te fără grabă, ferm, argu
mentat. In cinstea celei 
de a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei, în îritîm- 
pinarea Congresului al 
Xl-lea al partidului, jute- 
ciștii grupelor 131 și 132 
M s-au angajat să obțină 
la examenele din iarnă cel 
puțin media 8. Este im 
angajament frumos, plin 
de semnificații, este anga
jamentul nostru pe care 
vrem să-l respectăm.

Vom fi absolvenți ai u- 
neia din facultățile insti
tutului, ofițeri în marina 
militară sau comercială. E 
o profesie frumoasă, dar 
nu lipsită de greutăți și, 
în același timp, destul de 
aspră. Azi lucrăm cu in
tegrale și scheme, dezba
tem probleme politice — 
mîi.ne, vom lucra cu oa
menii. cu gîndurile și cu
noștințele lor. Seriozitatea 
cn care privim problema 
pregătirii în timpul facul
tății, munca ce ne leagă 
de visele și realizările 
noastre sînt argumente de
finitorii, menite să dove
dească neîndoielnic că 
după cei patru ani de stu
dii vom fi buni ofițeri de 
marină, cadre de nădejde 
ale flotei, buni educatori 
și specialiști.

Elev sergent 
MARIAN DUȘMANU, 

anul III, Facultatea de na
vigație a Institutului de 

marină Constanța
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Cum ne pregătim azi

pentru a fi utili în viitor ?
In condițiile revoluției tehnico-științifice actuale, tineretul este chemat să se pregă

tească pentru preluarea ștafetei de la generația mai vîrstnică, însușindu-și noi cunoștin
țe de un înalt grad de complexitate, cîștigîndu-și prin muncă și învățătură competența 
necesară. Știința și tehnologia neîncetînd să se dezvolte, iar cunoștințele mărindu-și vo
lumul în progresie geometrică (se dublează în fiecare deceniu), se pune întrebarea :

Prin ce metode se poate asigura asimilarea cit mai cores
punzătoare a progreselor recente pentru a evita supraîncărca
rea memoriei cu date la care se recurge mai rar ?

Răspunde academician
S-ar putea crede că nu e posibil să asimi

lăm la infinit noi și noi cunoștințe, pentru că 
memoria și puterea de combinare a creierului 
nostru este limitată. In acest caz, cum putem, 
ca la calculatoare, să ștergem anumite progra
me din memorie, pentru a face loc altora mai 
recente, mai eficiente ? Să fim liniștiți din 
acest punct de vedere 1 Intr-adevăr, capacita
tea de memorare sau de combinare a creie
rului omenesc este limitată de numărul finit 
de neuroni și de interconexiuni, dar acest 
număr atinge miliardul și deci nici o grijă nu 
trebuie să avem că ne supraîncărcăm memo
ria. Dacă avem dificultăți la învățat, ele nu se 
datoresc aglomerării memoriei, ci lipsurilor în 
metodele de intrare și fixare în memorie, care 
nu sînt cele mai adecvate.

Deci, trebuie să învățăm cum se învață mai 
bine, mai repede. In această privință, putem 
da unele recomandări. Trebuie să preferăm 
să reținem relații, să legăm cunoștințele noi 
cu altele analoage, asimilate anterior și să evi
tăm a reține date, cifre fără vreo legătură. In 
viitor, datele se vor acumula în memoria cal
culatoarelor, iar memoria umană va fi lăsată 
mult mai liberă pentru combinații creatoare, 
pentru născocirea de noi relații, pentru activi
tate heuristică. Relațiile se fixează mult mai 
ușor în memorie decît datele separate.

O altă recomandare se referă la procesul de 
însușire a cunoștințelor într-o disciplină dată, 
fie ea științifică sau sportivă. Prima condiție 
de succes rezidă în a avea un maestru bun și 
a-i urma sfaturile fără șovăire, de a reprima 
orice tendință de rezistență, de opoziție, mai 
ales în prima perioadă de apropiere. O disci
plină va place sigur, dacă se însușește pe ca
lea tehnicii celei mai înaintate, care asigură o 
îndemînare maximă cu un efort minim. Obți
nerea cu ușurință a unor rezultate bune poten
țează interesul și grăbește cîștigarea autono
miei în antrenament și în dezvoltare. Rezultă 
mai departe că mai ales efortul inițial de în
vingere a rezistenței față de ceva nou trebuie 
concentrat pe un timp cît mai scurt posibil.

AUREL AVRAMESCU
Este deci preferabil să se grupeze orele de in
strucție într-o singură disciplină. In sport, la 
fel, trebuie sacrificată o vacanță pentru intro
ducerea într-o singură formă de sport.

Altă recomandare privește alegerea cît mai 
timpurie a unei specialități care place, care 
convine, care trebuie și poate fi ușor adîncită. 
înclinația din copilărie stă la baza multor 
consacrări ulterioare. Afară de pătrunderea în 
adîncime, trebuie păstrat un timp suficient 
pentru asigurarea unui fundal corespunzător 
„culturii generale“ fără de care specializarea, 
oricît de reușită, tinde spre izolare, spre în
castrare sterilă. Bineînțeles că domenii apro
piate specialității trebuie explorate cu precă
dere față de alte multe mai îndepărtate. Dră- 
muind astfel efortul și timpul consacrat pen
tru învățătură și însușirea unor îndeletniciri, 
vom reuși să ne creăm o bază sănătoasă de 
cunoștințe.

Pentru a putea întocmi lucrări, memorii, 
rapoarte reușite în care să se evidențieze re
zultate, eventual propuneri utile, trebuie să 
se însușească o bună tehnică de muncă inte
lectuală, o tehnică pentru depistarea surselor 
celor mai utile de informare, o metodă bună 
de prelucrare a informațiilor culese și axarea 
lor pe scopul urmărit. Astfel, notarea în car
nete a datelor de detaliu trebuie părăsită, din 
cauza dificultăților de a le regăsi pentru di
ferite scopuri. Notarea trebuie să se facă pe 
fișe care se ordonează după o clasificare adec
vată în fișiere unde pot fi regăsite instantaneu. 
Selectarea cărților și lucrărilor pentru răsfoire, 
citire sau pentru un studiu amănunțit, are, 
de asemenea, o mare importanță pentru însu
șirea unor cunoștințe utile.

Recomandările ar putea continua. îndemnul 
la învățătură continuă, la economisirea timpu
lui disponibil are un rost. Să creeze cetățeni 
de nădejde ai țării, demni de a prelua înda
toririle generației care, prin eliberare, le-a 
creat condiții cît se poate de luminoase spre 
atingerea culmilor civilizației și ale bunăstării.

Angajare concretă, însuflețită 
în marea întrecere socialistă

• Comitetul județean
Hunedoara al U. T. C.

Ne propunem să realizăm 
pină Ia 23 August 1974 urmă
toarele valori : e 5 milioane lei 
prin acțiuni de muncă patrioti
că în sprijinul producției e co
lectarea a 45 000 tone metale 
feroase și neferoase, 75 tone 
deșeuri de hirtie și 20 tone 
plante medicinale e împăduri
rea suprafeței de 100 hectare 
și întreținerea a 250 hectare de 
culturi silvice tinere • plantarea 
a 70 000 pomi fructiferi și ar
buști ornamentali • întreținerea 
unei suprafețe de 150 hectare 
de culturi legumicole • efectu
area unor lucrări de îmbunătă
țiri funciare pe o suprafață de 
500 hectare și întreținerea fîne- 
țelor și pășunilor pe o suprafa
ță de 6 000 hectare • amena- 
|area și întreținerea a 50 km 
drumuri și străzi și a 50 de 
baze sportive și de agrement

• sprijinirea a 8 C.A.P. în in
troducerea micii mecanizări în 
sectoarele zootehnice • contri
buția fiecărui tînăr prin acțiu
nile de muncă patriotică va fi 
de 1 250 lei.

® Comitetul județean 
Teleorman al U. T. C.

Colectarea a 3 600 tone me
tale feroase și neferoase, 75 000 
bucăți ambalaje sticlă, 55 tone 
hirtie și strîngerea a 25 tone 
de plante medicinale • împă
durirea a 130 hectare în fondul 
forestier și comunal, întreține
rea a 220 hectare culturi du
ble, plantarea a 28 000 
plopi în aliniament și a 125 000 
pomi fructiferi și arbuști orna
mentali • executarea unor lu
crări în agricultură pentru îm
bunătățirea fondului funciar pe 
o suprafață de 6 850 hectare 
din care 850 hectare amenaja
te pentru irigat • organizarea 
unor ample acțiuni pentru gos

podărirea și înfrumusețarea o- 
rașelor și comunelor a căror 
valoare se va cifra la 72 mili
oane lei • prin acțiunile de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției ne vom aduce con
tribuția la executarea a două 
cămine pentru tineret din ora
șul Roșiorii de Vede, a 15 o- 
biective social-culturale, 98 de 
baze sportive simple in care 
scop vom organiza 32 șantiere 
locale ale tineretului • 26 000 
tineri vor participa la acțiunile 
organizate în timpul campanii
lor agricole și vor executa lu
crări în valoare de peste 20 mi
lioane lei • lucrările executate 
de fiecare tînăr din județul nos
tru se vor ridica la o valoare 
de 1 250 lei.

• Comitetul județean 
Dîmbovița al U. T. C.

Prin acțiunile de sprijinire a 
producției vom realiza econo
mii în valoare de peste 5 mili

oane lei • Vom colecta 20500 
tone metale feroase și neferoa
se, 100 tone deșeuri de hirtie 
și vom recolta 10 tone plante 
medicinale • împădurirea su
prafeței de 200 hectare, întreți
nerea a 1 200 hectare cu cul
turi silvice tinere și plantarea a 
150 000 bucăți arbuști ornamen
tali • Vom efectua lucrări de 
îmbunătățiri funciare pe o su
prafață de 1 000 hectare și vom 
întreține suprafața de 20 000 
hectare izlaz și pășuni natura
le • pînă la 23 August se va da 
în folosință Casa științei și teh
nicii din municipiul Tîrgoviște, 
lucrare la care vom realiza prin 
muncă voluntar-patriotică eco
nomii în valoare de 980 000 lei 
• Ne propunem de asemenea 
organizarea în fiecare localita
te a unui șantier local de mun
că voluntar-patriotică pentru 
amenajarea a cel puțin o bază 
sportivă simplă în fiecare 
comună și sprijinirea terminării

la timp a căminelor pentru ne- 
familiști prevăzute in planul pe 
acest an.

• Comitetul municipal
București al U. T. C.

• *
Pornind de la rezultatele ob

ținute în 1973 și de la sarcinile 
de plan pe acest an ne anga
jăm să îndeplinim pină la 23 
August planul acțiunilor de 
muncă patriotică la principalii 
indicatori stabiliți pentru 1974, 
iar în cinstea Congresului par
tidului să-l realizăm integral. 
Ne angajăm de asemenea să 
realizăm peste prevederile 
planului următoarele : e colec
tarea a 2 000 tone metale vechi 
• 50 tone deșeuri de hirtie 
e plantarea a 20 000 pomi fruc
tiferi și ornamentali • 10 mili
oane lei economii prin lucrări 
nefinanțate.

Am lucrat o zi

LA SERVICIUL APROVIZIONARE
întreprinderea de aparataj 
electric auto Sf. Gheorghe

Eficiența 

si munca

vr

economica
la domiciliu

Există în multe unități industriale posibilitatea ca o serie de ope
rațiuni să fie executate prin munca la domiciliu a persoanelor 
neangajate in cîmpul muncii. Ce prevede legislația în vigoare 
în această privință ?

Răspunde NICOLAE BOCA, director în Ministerul Muncii
Pentru valorifi

carea mai deplină 
a resurselor locale, 
materiale și umane 
și pentru efectua
rea de lucrări și 
prestarea anumitor 
servicii, Consiliul 
de Miniștri a apro
bat legea nr. 1956/ 
1970, care regle
mentează munca la 
domiciliu. Pe baza 
acestei hotărîri, mi
nisterele, celelalte 
organe centrale și 
comitetele execu
tive ale consiliilor 
populare județene 
și al municipiului 
București, au sar
cina de a lua mă
suri ca în activita
tea de producție să 
folosească și mun
ca la domiciliu, 
stabilind pentru 
întreprinderile și 
organizațiile econo
mice subordonate 
lista produselor și 
lucrărilor care pot 
fi executate în a- 
cest mod.

Hotărîrea prevede 
că munca la domi
ciliu va putea fi 
prestată astfel: a) 
pe baza unui con
tract pentru execu
tarea de produse și 
lucrări prin muncă 
la domiciliu care 
dă dreptul numai 
la remunerarea 
pentru activitatea

prestată. Acest con
tract se încheie în 
cazul cînd perioada 
în care urmează să 
fie realizate produ
sele și lucrările 
contractate este de 
pină la trei luni sau 
cînd nu se asigură 
un volum de pro
ducție care să jus
tifice încheierea u- 
nui contract de 
muncă ; b) pe baza 
unui contract de 
muncă privind pre
starea muncii la 
domiciliu. Acest 
contract se încheie 
pe perioadă deter
minată în cazul u- 
nei producții care 
necesită o activita
te neîntreruptă de 
3—12 luni sau pe 
durată nedetermi
nată în cazul pro
ducției a cărei rea
lizare necesită o 
activitate de peste 
12 luni neîntreruptă.

Contractele pre
văzute la literele 
a și b nu vor pu
tea fi încheiate cu 
persoane încadra
te în muncă.

în contractele 
privind munca la 
domiciliu se vor 
prevedea condițiile 
în care se face a- 
provizionarea cu 
materii prime și 
materiale, condiți
ile în care se face

recepția și livrarea 
produselor realiza
te și tarifele pen
tru munca prestată.

Drepturile pe ca
re le conferă cali
tatea de salariat 
cuvenite celor care 
prestează munca la 
domiciliu pe baza 
unui contract în
cheiat în condițiile 
punctului b, se a- 
cordă dacă aceștia 
realizează un vo
lum de producție 
egal cu cel stabilit 
pentru salariații 
care își desfășoară 
activitatea la sediul 
unității. în acest 
scop Ministerul 
Muncii cu acordul 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor a e- 
laborat Normele cu 
nr. 170027 din 3 VI 
1971 în care sînt 
făcute precizări pri
vind modul de în
cheiere a contrac
tului de muncă, 
stabilirea volumu
lui producției lu
nare, remunerarea 
angajaților, dreptu
rile ce se acordă 
angajaților ca : a- 
locații de stat pen
tru copii, sporul 
pentru vechime ne
întreruptă în ace
eași unitate, aju
toarele materiale 
în cadrul asigură

rilor sociale de stat, 
concediul anual de 
odihnă, vechime în 
muncă, pensie etc.

Bune rezultate 
s-au obținut pină 
acum în producția 
de artizanat, covoa
re, țesături, brode
rii, confecții, îm
pletituri și alte 
produse pentru a 
căror realizare sînt 
necesare mașini și 
utilaje speciale, 
dar extinderea ac
tivității de presta
re a muncii la do
miciliu este posi
bilă în diverse alte 
ramuri industriale 
și depinde numai 
de conducerea uni
tăților care de pe 
urma acestei acti
vități poate să aibă 
numai avantaje, în 
primul rînd prin 
eliberarea unor 
spații de producție 
care pot fi folosite 
în alte scopuri mai 
eficiente.

Ministerul Mun
cii împreună cu 
Ministerul Educa
ției și învățămîn- 
tului au analizat și 
reglementat modul 
de calificare a per
soanelor care nu 
au nici o califi
care și care doresc 
să presteze muncă 
la domiciliu.

„încadrarea" mi-a fost făcută la întreprinderea de 
aparataj electric auto din Sf. Gheorghe. Este o unitate 
nouă, abia intrată, la sfirșitul lui decembrie 1973, în 
funcțiune. Din cauza întîrzierilor în contractarea și li
vrarea unor utilaje, I.A.E.A. nu a atins, deocamdată, 
decît 10 la sută din capacitatea proiectată.

— La această situație, îmi explică tov. Iosif Bene- 
dek, inginerul-șef al întreprinderii, conUibuie, din jilin 
și dificultățile de aprovizionare cu materii prime și 
materiale. Se întîmplă frecvent, în unele secții, ca uti
lajele să stea din lipsa materialelor.

Date mai concrete aflu la noul meu „loc de muncă“: 
necesarul de materiale este acoperit, în prezent, numai 
in proporție de 60 la sută. Și aceasta dacă socotim nu
mai nevoile de moment. Cum în permanență intră în 
funcțiune noi mașini și utilaje, pe măsură ce monta
rea și rodajul lor se încheie, necesitățile neacoperite 
devin mereu mai mari. Deficitul de aprovizionare va 
continua să crească pină la sfirșitul lunii ianuarie. Mo
tivul ? Și aici, ca și în alte județe, aprovizionarea ma
terială este asigurată, conform noii legislații, de recent 
înființata Bază județeană de aprovizionare. Dar cum 
activitatea ei este abia la început, primele contractări 
de materiale vor avea loc după 31 ianuarie. Iată de ce, 
opinau interlocutorii mei, ar fi necesară, cel puțin in 
această perioadă de început, o mai mare independen
ță, o mai largă libertate de mișcare a serviciului de 
aprovizionare în relațiile cu furnizorii. Practic, dat fiind 
că baza nu a apucat să-și consolideze încă legăturile cu 
diferitele întreprinderi din țară, este nevoie ca dele
gații de la I.A.E.A. să aibă posibilitatea de a trata di
rect cu furnizorii, în mod oficial. Pentru că „neoficial“ 
acest mod de a rezolva lucrurile a devenit demult 
o practică. Pe baza relațiilor personale au fost asigu
rate deja cîteva livrări din rezervele unor întreprin
deri. Exemplul cel mai recent îl constituie chimicalele 
necesare sălii de cazane și laboratorului, care au fost 
obținute „la mica înțelegere“ de la întreprinderile „Me- 
talotehnica“ și „Electromureșul“ Tg. Mureș, precum și 
de la Centrala termică Iernut. Ce lipsește — aveam 
să aflu — pentru oficializarea acestei modalități de 
lucru, este o simplă delegație, pe care însă nici baza 
județeană nu s-a gindit să o ofere, nici întreprinderea 
să o solicite.

în ziua in care am lucrat la aprovizionare a sosit și 
o hirtie mult așteptată : adresa prin care Centrala in
dustrială a mașinilor și materialelor electrice, de care 
depinde I.A.E.A., stabilea nivelul, de consum, pentru 
anul în curs, la acidul clorhidric. Pentru a putea în
cheia în timp util contractele cu furnizorii, nivelul de 
consum trebuia indicat cam la mijlocul anului trecut. 
„Desigur, remarca tehnicianul Csaba Balogh de la 
„serviciul nostru“, avem ceva rezerve. Dar la termi
narea lor — termen foarte apropiat — secția de gal
vanizare va avea de intîmpinat dificultăți serioase. în 
aceeași situație sîntem și în ceea ce privește aprovi
zionarea cu lacuri și vopsele“.

Mi-am încheiat ziua de lucru cu convingerea că in
tervenția factorilor responsabili de bunul mers al apro
vizionării — atît pe plan local, cît și central — este 
stringent necesară la întreprinderea din Sfîntu Gheor
ghe. Drept care lansăm și cuvenitul apel.

PETRE JUNIE

face aprovizionarea, au de suferit însuși fluxul tehno
logic, ritmul operațiilor, eficiența eforturilor.

Toate aceste neajunsuri se continuă și se amplifică 
de cele mai multe ori la secția montaj, secție care, 
prin activitatea ei, exprimă sintetic realizarea sau ne- 
realizarea planului pe întreaga întreprindere.

— Nu putem menține ritmul normal al fluxului de 
producție, ne spune șeful secției, inginerul Ion Ciuciu, 
tocmai datorită aprovizionării precare a celorlalte sec
ții. Decalajul de 2—3 zile care ar trebui să existe între 
secțiile prelucrătoare și secția montaj este fie mai 
mare, fie că se reduce la cîteva ore. Și asta se reper
cutează asupra bunului mers al producției.

PA VEL PERFIL

pentru continuarea studiilor, pentru activități politice și 
culturale. Are mulți tineri ale căror calități trebuie să 
confere firmei un bun renume, iar nu să-și consume 
eforturile pentru a acoperi lipsurile unei slabe organi
zări a procesului de producție.

MONICA ZVIRJINSCHI

Combinatul ... 
siderurgic Hunedoara

întreprinderea „Timpuri Noi“

întreprinderea de încălțăminte 
„Partizanul“ Bacău

Redactorii rubricii : G. RUȚA, A. BÂRSAN

„Am intrat în posesia dispozițiilor de laminate în- 
cepind cu data de 5 ianuarie 1974, iar ridicarea efec- 
tuindu-se zilnic de la 7 ianuarie a.c. în perioada 7—15 
ianuarie am trimis la depozitul filialei Metal (depozit 
ce ține de Baza de aprovizionare tehnico-materială a 
municipiului București), 4 mașini, 2 delegați și 8—10 
muncitori manipulanți. Nu s-a reușit a se ridica însă 
decît circa 67 t..." se arată în adresa nr. 1296 din 16 ia
nuarie, trimisă de întreprinderea „Timpuri Noi“ către 
Ministerul aprovizionării tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe.

Intre timp cantitatea de metal intrată în întreprin
dere a ajuns Ia 80 tone.

— Un procent infim, ne declară tovarășul Virgil 
Puiu, șeful compartimentului laminate, pentru că 
Baza de aprovizionare are obligația să ne livreze, 
numai în această lună, 350 de tone laminate.

— Situația este cu atît mai paradoxală cu cît aceste 
laminate se găsesc in depozit dar căutarea și manipu
larea lor durează ore iar uneori chiar zile întregi, incit, 
nu o dată ne-am întors cu autocamioanele goale. Per
sonal, timp de patru ore, am căutat in mormanul de 
laminate o bară de oțel de care aveam mare nevoie. 
Abia a doua zi am reușit s-o încărcăm in autocamion. 
(Ion Avram, șeful biroului plan-aprovizionare).

— Se merge pînă acolo incit, din lipsa unor materii 
prime se folosesc altele, existente în întreprindere, cu 
calități tehnice mai ridicate, dar, la un preț de cost 
mai mare, majorînd astfel prețul de cost general al 
produsului (Ion Brejea, maistru principal la secția 
prelucrări mecanice).

— Concret, acum, ora 8 și 10 minute, ce piese vă lip
sesc ?

— Bolțuri-piston, role-tachet și hexagoane de 32 
pentru reperul D 15. Le cerem din decembrie anul tre
cut și nu ne-au sosit incă. Sintem nevoiți să folosim 
înlocuitori la preț de cost mai ridicat.

In felul acesta, datorită modului precar în care se

Vom începe în sensul fluxului tehnologic cu Ate- 
lierul de croit, secție de bază a întreprinderii.

— Aveți tot ce vă trebuie pentru lucru ?
— Acum da, ne răspunde Nicolae Căruceru, secre

tarul organizației V.T.C. „croit-unu“. Dar ni s-a dat de 
lucru de abia la 10. N-am avut piele...

— S-a mai întimplat ?
■— Deh. Ieri și alaltăieri un număr de tineri au fost 

trimiși acasă de la ora 6 dimineața. In compensație, 
schimbul doi a lucrat de ieri pînă azi de dimineață.

In modul cel mai firesc, „pauza“ nedorită de nimeni 
de la atelierul de croit, se întinde ca o umbră și asupra 
celorlalte ateliere. In secția tălpuit, cîteva fete stau cu
minți în fața mașinilor oprite.

— Am lucrat de dimineață, ne explică Elena Mun- 
teanu și Elena Chiriac, dar acum nu ne-a venit marfă, 
ne odihnim pentru că peste cîtva timp o să vină gră
madă și n-o să mai apucăm să facem corect toate ope
rațiile 1

Continuăm vizita la secția cusut fețe. Aici „pauza“ 
n-a ajuns încă, dar Constantin Tătaru, secretarul U.T.C. 
al organizației, care numără 132 de tineri, ne mărturi
sește că „pauzele“, lucrul în asalt și neaprovizionarea cu 
piese de schimb, sau materiale, au devenit ceva obiș
nuit. |

Cu bloc-notesul plin de aceste impresii intrăm la bi
roul aprovizionare. loan Marinescu, șeful biroului, ne în- 
cunoștiințează mai întîi că totul merge „binișor“ și 
după ce află (de la noi / ?) că situația nu este chiar atît 
de fericită, ne asigură că :

— MlINE vor veni și becuri, și cuțite, și freze, și 
ace...

— Iar piele avem, intervine directorul adjunct al în
treprinderii, Nicolae Drăghin, vă putem arăta 10 000 
metri piele, magazia e plină, am primit de la Centrală 
tot ce ne trebuie.

— Dar atunci de ce în secții se stă ?
— Nu știu tovarășe, așa cum nu știați dumneavoastră 

înainte de a veni aici, așa nu știu nici eu I
In loc de comentariu vă informăm că tovarășul Dră

ghin răspunde tocmai de aprovizionare și desfacere! 
Aici de altfel domnește o părere cam bizară, mărturi
sită de șeful biroului aprovizionare:

— Pe mine, tovarășe, mă interesează aprovizionarea 
doar din afară; în magazie să fie I Ce se întîmplă în 
secții nu e treaba mea, e treaba maiștrilor.

In încheiere, vrem să precizăm că tinerii întreprinderii 
fi în general toți salariații sînt oameni disciplinați, bine 
calificați, care au răspuns ori de cîte ori au fost soli
citați. Există desigur și niște greutăți pe care le-am ana
lizat împreună cu biroul aprovizionării, însă concluzia 
desprinsă de tovarășul director adjunct a fost clară:

— Este în special vorba de organizare, de a se sta
bili raporturi corecte între magazii și secții, și între di
ferite secții.

Dacă se cunoaște că lucrurile stau așa, ne mirăm de 
ce conducerea întreprinderii întîrzie să ia măsurile ne
cesare pentru ca aprovizionarea să nu lase de dorit. În
treprinderea numără mulți tineri care trebuie să se de
prindă cu o muncă ritmică, temeinic executată, de o ca
litate ireproșabilă. Are mulți tineri, care au nevoie de 
timp nu numai pentru odihna absolut necesară, ci și

La Combinatul siderurgic din Hunedoara, am întilnit 
numeroși delegați ai unor întreprinderi care au nevoie 
urgentă de materiale.

— Așa se întîmplă la fiecare început de an, susține 
tehnicianul Emil Scurtu de la „Unio“ Satu Mare. 
Ne deplasăm la furnizori I Prima oprire o facem Ia 
Hunedoara. Numai Ia serviciul acesta să nu lucrezi. 
Toată ziua ești pe drum. Nu te intorci bine de Ia Oțelul 
roșu sau Reșița că trebuie să-ți faci valiza pentru 
Galați. De aici te înapoiezi la Brașov, apoi dai o fugă 
Ia Hunedoara și din nou reieî traseul. Timp pierdut, 
cheltuieli fără nici o finalitate. Dar nu numai furnizo
rii sînt răspunzători pentru aceste deplasări obositoare 
și costisitoare. Despre Combinatul siderurgic din Hu
nedoara nu se poate spune că nu și-a onorat Ia ter
men contractele. Și totuși de ce s-a deplasat aici teh
nicianul de la „Unio“ ? Explicația ne-o dă Alexan
dru Pop, de la serviciul desfacere al combinatului.

— Conform contractului trebuia să livrăm în acest 
trimestru beneficiarului din Satu Mare 270 tone de 
laminate. întreprinderea „Unio" a cerut ca jumătate 
din această cantitate să fie expediată in luna ianuarie, 
iar cealaltă jumătate pînă la finele trimestrului. Noi 
am hotărît să livrăm întreaga cantitate pînă la 28 ia
nuarie, ceea ce a convenit de minune partenerilor 
noștri. Iată însă că acum ni se cer profilele înainte 
de termen. Mă întreb : cei de la „Unio“ nu știau cînd 
au nevoie de ele ? Avem și noi un program de lami
nare dinainte stabilit. Ce s-ar întîmplă dacă l-am 
schimba la cererea fiecăruia din cei 1 500 de benefi
ciari ?

Secțiile de laminoare au făcut eforturi mari pentru 
a satisface operativ cererile delegatului din Satu Mare, 
dar faptul că întreprinderea pe care acesta o repre
zintă nu și-a corelat producția cu termenele de apro
vizionare, prevăzute în contractele pe care ea însuși 
le-a semnat, este limpede.

Birourile și coridoarele clădirii de la Grupul de la
minoare din Hunedoara sînt mereu pline cu astfel de 
delegați sosiți din toate colțurile țării. Nici unul nu 
are ceva de reproșat furnizorului, toți recunosc că se 
află aici numai și numai datorită deficiențelor exis
tente în activitatea propriilor unități. Baza de apro
vizionare tehnico-materială București, filiala Cătă- 
noaia l-a trimis aici pe Paul Minculescu, dar nu sin
gur, ci însoțit de doi delegați de la Centrala mecani
zării aparținătoare Ministerului Construcțiilor Industri
ale. De ce a fost necesară această deplasare în trei ? 
Pentru că centrala nu se mai aprovizionează direct de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara ca pînă acum, ci 
prin intermediul bazei bucureștene. Cum se întîmplă 
întotdeauna, cind altul îți reprezintă interesele, con
tractele încheiate de această bază prezintă numeroase 
omisiuni și neclarități care acum se repară greu.

— Această formă de organizare, ne-a declarat re
prezentantul Bazei aprovizionării tehnico-materiale 
Cătănoaia, a produs numeroase încurcături și nemul
țumiri. Baza noastră nu posedă nici utilajele și nici 
spațiu suficient pentru depozitarea metalului necesar 
atîtor întreprinderi. In acest timp baza de desfacere 
de la Peștiș Hunedoara, cea mai dotată din țară, stă 
nefolosită.

De bună seamă acești oameni nu pornesc la drum 
de plăcere ci pentru că situația critică din unitate o 
cere. Multe deplasări se fac însă și numai pentru 
că așa prevede... legea. De obicei, salariații de la 
aprovizionare posedă abonamente pe C.F.R. plătite de 
întreprindere. Dacă nu parcurge numărul de kilometri 
prevăzuți. sint obligați să plătească contravaloarea 
abonamentelor care se ridică uneori la cite 1 090 lei. 
Vrînd-nevrind, respectivul salariat se urcă in tren și 
pleacă spre un anumit oraș numai pentru a-și realiza... 
planul Ia kilometraj. Dumitru Paven de la Uzina de 
tractoare din Brașov, ne spunea că intr-o jumătate de 
an parcurge o distanță egală cu lungimea Ecuatorului. 
E intr-adevăr o performanță rară, dar deloc dorită.

ALEX. BALGRADEAN
DECI :

• Întreprinderea de ventilatoare din București, nu are, la ora actuală, dificultăți sau necazuri 
de aprovizionare. Poate și pentru faptul că cei care lucrează la acest compartiment s-au obiș
nuit nu doar să alerge ci și să prevadă.

_ • întreprinderea de încălțăminte „Partizanul" Bacău : Acum cînd i-au sosit aproape toate ma
terialele necesare, faptul a surprins-o nepregătită.

• Alte trei întreprinderi - „Electroputere" Craiova, „Timpuri Noi" București si întreprinderea de 
aparataj electric auto din Sf. Gheorghe - au greutăți datorită faptului că recent înființatele Baze 
județene de aprovizionare nu și-au intrat încă in atribuții, sau nu se achită de obligațiile asumate.

• E „greu, foarte greu" să fii lucrător la serviciul de aprovizionare, fie că acesta e la Șantierul 
naval Galați, „Unio" Satu Mare, „Electropute re" sau în altă parte. Și nu doar pentru că ești „tot 
pe drum, pe drum, pe drum", dar trebuie să rezolvi, „te privește cum", niște deficiențe care"nu 
o dată sînt ale întreprinderii.

• Furnizori. Adresăm și pe această cale cuvenitul apel către I.C.M.E. București să trimită cablu
rile făgăduite celor de la „Electroputere" Craiova și Șantierul naval Galați, către întreprinderea de 
geamuri din Buzău să urgenteze livrarea geamurilor spre aceiași beneficiari din Craiova și Galați. 
In același timp, invităm ministerele de resort și centralele industriale să ia din timp masurile ce 
se cuvin pentru respectarea disciplinei contractuale precum și pentru rezolvarea operativă a tuturor 
problemelor de aprovizionare care depășesc corn petența întreprinderii lor.
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Secretar U. T. C

cînd ni se dă

momente în

„Ne place

0 \
L V f ' i

pri- 
pio- 
am

Continuăm discuția cu Ma
riana Vasu, secretar U.T.C. la 
Școala generală 122 din Ca
pitală, de acolo de unde am 
rămas cu colegul ei, de la 
Ploiești, cum că sînt uteciști 
care n-ar fi atît de interesați 
de activitatea U.T.C....

— Eu am făcut, după 
ceperea mea, poate mai 
nierească, o experiență :
vrut să-l determin pe un 
coleg al meu, refractar la tot 
ceea ce întreprindem, să par
ticipe la activități. L-am pro
pus să răspundă de o acțiune. 
Acțiunea s-a desfășurat în 
bune condiții. Nouă ne place 
să ni se dea importanfă, iar 
importanță avem dacă primim 
o anume misiune — ăsta este 
adevărul.

— înseamnă că tu te simți 
bine, că te simți importantă 
— ești secretară I

— Dar sînt în fiecare zi 7 
Greu de spus. Fiindcă în tot 
timpul ești secretar și in tot 
timpul nu ești.

A

Concursul nostru „PENTRU CEA MAI BUNĂ CLASĂ44

Un trimestru
fără corigenți

PiNĂ LA ACEASTA DATA, 62 COLECTIVE AU TRIMIS 
REDACȚIEI BILANȚUL PRIMULUI TRIMESTRU 

Situația arată astfel:
Au aflat

— Adică ?
— Adică sînt

care trebuie să fii ori să faci 
pe omul care dă sarcini, de 

se așteaptă să fie 
că

la care 
fe>m, să nu dovedească 
este slab, ci puternic, cu vo
ință. în momentul cînd nu se 
așteaptă asta de la tine, atunci 
trebuie să fii ceea ce ești de 
fapt tu însuți: fata ori 
băiatul, coleg de clasă, de 
școală cu atîția elevi, vesel, 
trist, gata să mergi cu ei 
unde te cheamă. Mai explicit 
— nu ? Am participat la o 
reuniune organizată în școală. 
Pentru mine, reuniunea s-a 
constituit în două etape : or
ganizarea ei, cînd într-adevăr 
am fost secretară, și reuniunea 
propriu-zisă, cînd daci cine
va mă striga „secretaro 
nu răspundeam, nu întorceam 
capul. Mulțumită că am făcut 
ceva bun, mă pierd printre 
ceilalți. Cam așa este, cred 
eu, a fi secretar în fiecare zi 
ori numai cîteodată...

„te pierai 
autoritatea 

trebuie să și

critica stăm cam 
mo

te

— Dacă 
poți avea 
care mai 
tice ?

— Cu
așa. Avem colegi care, în 
mentul cînd îi critici, ei 
cred imediat dușmanul lor. 
Dacă vezi asta, trebuie să fii 
mai atent. Trebuie să fii 
isteață, să găsești ce trebuie 
spus intr-un anumit moment, 
că altfel îl îndepărtezi pentru 
totdeauna pe elevul respectiv 
și devine suspicios, se închide • 
în el. Mi s-a întîmplat după 
o adunare ca cineva care 
fusese criticat să vină să-mi 
mulțumească spunîndu-mi 
că nu și-a dat seama că are 
atît de multe lipsuri. Alții se 
uită dușmănos, mă privesc pe 
sub gene : „adică, ce-oi fi tu 
să mă critici Cel mai rău 
e să critici de pomană, fără 
să ai dreptate. Atunci, ți-ai 
pierdut creditul, poți să ai 
dreptate altă dată, că tot nu 
mai ești ascultat.

La Liceul din Sînnicolaul 
Mare, trei clase — I. B., II A 
și II C — sînt înscrise în con
curs. Preocupările actuale ale 
secretarilor U.T.C. se îndreap
tă în aceste zile, în special, 
spre ajutarea colegilor rămași 
în urmă la învățătură pe pri
mul trimestru. Intr-un clasa
ment „ad-hoc“, elevii de la I 
B sînt pe primul loc, cu cel 
mai mic număr de corigenți. 
Cu toate acestea, un alt colec
tiv — anul II C — a lansat o 
chemare către clasele școlii 
pentru ca trimestrul II să fie 
un trimestru fără corigenți, 
fără note mediocre. Este o 
inițiativă care mobilizează, nu 
numai clasele din concurs, ci 
și celelalte colective de elevi 
din anii mai mari. Majorita
tea elevilor îndrăgesc con
cursurile. după cum ne măr
turisea Hermina Klein, secre
tara de la I B. Ele oferă o 
permanentă posibilitate de ve
rificare a forțelor pe plan pro
fesional, artistic, sportiv. Ale
xandru Raica, anul II A, di
rectorul microîntreprinderii 
liceului spune : „Deși ne-am 
organizat de puțin timp (în 
ianuarie, devenind a 8-a mi- 
croîntreprindere școlară din 
județul Timiș), dorim să ne 
luăm munca în serios și, ast
fel,. să egalăm recordurile 
microîntreprinderii de la Li
ceul

în 
sului 
scrie
elevilor la fazele pe școală ale 
olimpiadelor. Fiecare clasă are 
peste jumătate din efectiv în
scris la aceste tradiționale 
concursuri școlare și nu puțini 
sînt actia care doresc să par
ticipe la două dintre ele.

în ciuda faptului că atît a- 
nul I, cit și anul II, se află la 
începutul unui proces de omo
genizare — unii elevi sînt in
terni, alții sînt navetiști — 
totuși ecourile acțiunilor fie
cărei organizații U.T.C. s-au 
dovedit a fi repectate de toți 
membrii. Astfel, toate colecti
vele s-au remarcat în cadrul 
muncii patriotice, cînd au 
plantat 1 800 de duzi, acțiune 
care se va continua în acest

trimestru cu o campanie de 
creștere a viermilor de mă
tase. Uteciștii s-au mai anga
jat să sporească productivita
tea muncii din microintre- 
prindere.

CALIN STANCULESCU

3 colective au obținut media generală peste 9;
22 colective au obținut media generală peste 8;
13 colective au obținut media generală peste 7;
3 colective au obținut media generală sub 7;
21 colective n-au comunicat media generală a clasei;
21 colective au încheiat trimestrul cu corigenți;
56 colective au fost apreciate de către comitetele U.T.C., 

conducerile școlilor și consiliile elevilor cu nota 10 pentru acti
vitățile U.T.C.; 6 colective au fost apreciate cu nota 9;

• Toate cele 62 organizații de clase, care au raportat pînă 
la această dată, au în bilanțul lor peste 4 activități proprii 
realizate de către colectivele de uteciști.

In fiecare din aceste clase procentul de abonați la ziarul 
nostru este între 90 și sută la sută.

De ce au întîrziat celelalte clase să comunice rezultatele ? 
-Data stabilită era pînă în 25 ianuarie. Așteptăm !

H
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• TELEX —' CONCURS • TELEX — CONCURS • 1

sătenii
sîntem

întrecere

nr. 1 din Timișoara“, 
același circuit al intere- 
pentru concurs, se in
și participarea masivă a

• Fetele din anul 
III C, Liceul din Paș
cani, au chemat la În
trecere celelalte colec
tive de fete din liceu 
prin concursul „Miini 
măiestre“. Băieții uu 
s-au lăsat mai pre
jos. In cadrul orelor 
de practică au reali
zat un sistem de în
mulțire a matricilor 
șl au în proiect 
pună la punct o 
șină de însumat 
frici, după o 
cepție proprie a 
coleg de clasă •
vii anului II B, același 
liceu, au reparat și 
reamenajat cabinetul 
de biologie al școlii, 
au organizat o zi de 
club cu următorul 
program : probleme de 
perspicacitate, un con
curs pentru declararea 
celor mai buni soliști 
de muzică ușoară și 
populară, soliști in
strumentiști, un con
curs de șah. • Anul 
III S, Liceul „George 
Bacovia“ — Bacău 
se impune în concurs 
cu Î39 medii peste 8 
și numai 35 sub 7. me
dia generală a clasei 
fiind 8,53. Fără nici 
un corigent • Din ac
tivitățile anului IV A, 
Liceul pedagogic din 
Zalău — pentru care 
colectivul a fost apre
ciat de către 
tetul 
ta 
nem : organizarea 
nei 
voltarea 
ționarea învățămintu- 
lui în județul 
cu participarea 
rășei Maria 
secretar al Comitetu
lui județean Sălaj al 
P.C.R. ; „Vă plac flo-

să 
ma- 
ma- 
con- 
unui 
Ele-

comi
cii no- 

reți- 
u- 

dezbateri „Dez- 
și perfec-

U.T.C.
zece

S&laj" 
tova- 

Pitică.

întreprinderea școlară DACIA
Spre sfîrșitul anului școlar 

trecut, la Liceul nr. 2 din Deva, 
a fost organizată o microîntre- 
prindere școlară. Pe noi, elevii, 
ideea ne-a entuziasmat. Să
desfășori activitatea productivă 
după sistemul unei întreprin
deri, să porți de la această
vîrstă răspunderea organizării
producției și a muncii, să mai 
auzi și că elevii poartă titluri 
de director, director adjunct, in
giner șef, contabil șef, șeful ser
viciului tehnic și de concepție 
ș.a.m.d., nu este puțin lucru.

Dar, cum nu de puține ori in
tervine un dar, fiind creată la 
sfîrșitul anului școlar trecut, 
microîntreprinderea noastră ră
măsese cu o adunare generală a 
muncitorilor-elevi și cu schema 
de funcțiuni. La începutul anului 
școlar, conducerea școlii, prin 
intermediul organizațiilor U.T.C. 
și de pionieri, cu sprijinul uni
tăților coordonatoare — Termo
centrala Mintia, cooperativa 
„Progresul“ din Deva, coopera
tiva „Viață nouă“ din Hune
doara — au stabilit măsurile 
corespunzătoare pentru funcțio
nalitatea întreprinderii numite 
de noi „Dacia". Pentru început, 
s-a organizat o consfătuire lăr
gită în vederea asigurării bazei 
tehnice materiale, extinderea 
atelierelor și organizarea aces
tora pe secții și sectoare spe
cializate, lărgirea și diversifi
carea producției.

în cadrul adunărilor generale 
U.T.C. și pionierești lărgite, la 
nivelul claselor, la care am in-

sistemul unei întreprin
să porți de la această

vitat și un număr de părinți 
cuprinși nemijlocit în produc
ție, am analizat activitatea teh- 
nico-productivă și am ales re
prezentanți pentru adunarea ge
nerală a „salariaților“. Adu
narea generală a făcut o anali
ză la obiect a activității din 
ateliere, s-a criticat deschis, cu 
mult curaj, muncitorește, forma
lismul din activitatea micro
întreprinderii. Am reținut afir
mația tovarășului Ieronim Ru
san, directorul Termocentralei 
Mintia,, cum că nu este lesne să 
fii în conducerea unei întreprin-

O FIRMĂ
deri cu muncitori atît de comba
tivi și exigenți, ceea ce însemna 
că a fost apreciată seriozitatea 
cu care am abordat noi proble
mele în prezența unor Ingineri, 
tehnicieni, muncitori șl părinți 
la prima noastră adunare gene
rală în calitate de muncitori.

N-a trecut prea mult timp de 
atunci, dar progresul se observă. 
Planificarea producției la fie
care atelier s-a făcut împreună 
cu noi. Tot Împreună am stabi
lit organizarea unor secții șl 
sectoare — grupe de specialitate 
— de tapițerie, confecționat 
aparatură pentru sport, de repa
rat aparate casnice, de decora- 
țiuni Interioare, grupe pentru 
amenajarea laboratoarelor și 
cabinetelor etc. — toate conduse 
de căfre cei 32 de părinți avind 
diferite profesii și meserii și 
cuprinși în cadrul catedrei ob-

în școala 
colectivul 
și profe-

ștești ce funcționează 
noastră, precum și In 
de orientare școlară 
sională.

Tn prezent, conducerea micro-
întreprinderii studiază necesarul 
de forță de muncă din județ, 
deci, necesarul absolvenților cu 
atestat într-o meserie, ori pre
gătiți să urmeze cursuri de 
scurtă durată pentru dobindirea 
unei calificări după terminarea 
liceului încit să putem oferi la 
sfirșit de an absolvenților noș
tri posibilități de încadrare in 
producție.

INEDITĂ

astăzi din toate astea 
dezbateri 
ateliere, 
pionie-

Ne preocupă mult disciplina 
in muncă, realizarea indicatori
lor de plan, beneficiile. De 
unde pînă mai ieri ne interesa 
puțin ce se întîmplă în atelie
re, dacă sînt goluri de produc
ție, stagnări, manifestări de 
chiul
facem obiectul unor 
operative pe secții sau 
tn adunările U.T.C. și 
rești.

In primul trimestru, 
din conducerea microîntreprin- 
derii, am așteptat cu nerăbdare 
vizita la Termocentrala Mintia, 
invitați fiind de conducerea În
treprinderii la o discuție de 
lucru, împreună cu tova
rășul profesor Tămaș Alexe, 
șeful catedrei de activități teh- 
nico-productlve.

Inginerul Ieronim Rusan, 
precum și șefii diferitelor ser-

noi, cei

vicii, secții și sectoare ne-au 
arătat și explicat problemele 
care ne stau în față. După dis
cuția care a urmărit cunoașterea 
de ansamblu a conducerii ter
mocentralei, conducerea ne-a 
invitat să vizionăm două filme 
de prevenire a accidentelor la 
locul de muncă și cu aspecte 
din activitatea colectivelor 
muncitori, cu 
și discutat.

Cu prilejul 
Învățat multe 
că am depistat neajunsurile cu 
caracter organizatoric și de con
ținut existente în microîntre- 
prindere. De exemplu, ne-am 
dat seama că ne-am ocupat pu
țin și nu întotdeauna în cu
noștință de cauză de probleme 
cum ar fi: asigurarea aprovi
zionării ritmice, valorificarea in
tegrală a materiei prime, evi
tarea risipei, prevenirea acci
dentelor, cunoașterea normelor 
și asigurarea securității muncii, 
organizarea judicioasă a locului 
de muncă, Întărirea disciplinei, 
educarea muncitorească a ele
vilor etc. Se înțelege că nu ne 
vom opri aici. întilniri similare 
cu caracter de schimb de expe
riențe și instruire practică vor 
avea loc nu numai la Mintia ci 
și la celelalte Întreprinderi pa- 
tronatoare.

VASILICA POPA
elevă, locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.C. pe școală, 

directorul microîntreprinderii 
școlare „Dacia"

fiemo
TRECĂTOARELE IUBIRI C Pa

tria (orele 9,30; 12.15; 15; 17,45;
20.30).

DIN VIAȚA UNUI PIERDE- 
VARĂ : Central (orele 9,15; 11.30; 
13,45; 15; 18.15; 20,30).

vintul călătoriilor : Doi
na (orele 11.15; 13.30; 17 45; 20).

INSULA MISTERIOASĂ : Lu
ceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 18; 
18 30; 21), București (orele 8,30;
11; 13 30; 18; 18,30; 21), Excelsior 
(orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20 30). Modern (orele 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21).

JUDO : Melodia (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,30; 20,45).

DOSARE DE MULT UITATE Z 
Festival (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.30; 21).

LUNA FURIOASĂ : Sala Pala
tului (orele 17.15; 20,15). Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Capitol (orele 8.30; 10.30; 12,30;
14.30; 16,15; 18,45; 21,15), Favorit

(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 
20.45).

CAPCANA : Grivița (orele 9;
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30), Au
rora (orele ■ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15). Flamura (orele 9;
11,15; 13 30; 1«; 18.15; 20.30). Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

JOE KIDD : Victoria (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30). Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Gloria (orele 9; 11.15; 
13 30; 16; 18,15; 20.30)

ZĂPADA FIERBINTE : înfră
țirea (orele 16; 18; 20).

MISINEA SECRETĂ A MAIO
RULUI COOK : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15 : 20.30), Arta 
(orele 15.30; 18; 20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ! Dru
mul Sării (orele 15.30: 19).

TNTÎMPLĂRI CU COSA NOS- 
TRA : Glulești (orele 15,30; 18;
20.15) .

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Bucegi (orele 16; 18; 20).

MARELE VALS : Floreasca (o- 
rele 15.30; 19), Flacăra (orele 9,15; 
12,30; 36; 19,30).

COLOANA DE LA MIEZUL. 
NOPȚII; Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

rile ?" — sub acest 
titlu s-a desfășurat o 
acțiune de îngriji
re a spațiilor verzi. 
„Vreți să fiți vioi 
și sănătoși ?“ — o 
întrebare și o invitație 
de a participa la 
amenajarea bazelor 
sportive ; „Vă place 
teatrul?“. Au răspuns 
la intrebare făcîndu- 
și abonamente la tea
trele din Turda 
Cluj ; „Amintiri 
pre scriitor“

comunică, printre al
tele, că elevele au În
ceput filmările pen
tru scurt-metrajul 
„Din viața clasei 
noastre“, acțiune ca
re continuă ; in ca
drul practicii peda
gogice, au inițiat cer
cetări cu privire la 
„Metode noi in pro
cesul instruetiv-edu- 
cativ" ; au 
bibliotecă 
elevii 
cărți

care 
de 1

realizat o 
a clasei : 

i cumpără 
la ștand le

Veronica, Pop-
Fiorita 

cla- 
Arghezi

De la stingă Ia 
andron

depănat in fața 
sei Baruțiu 
despre Tudor Arghezi.
• Anul IV B învăță
toare. Liceul pedago
gic Craiova a realizat 
colțul muzeistic de 
etnografie al clasei, 
trusă de material di
dactic a învățătoru
lui, elevele au co
lecționat material di
dactic folosit la prac
tica pedagogică pen
tru o expoziție a 
clasei ce va fi or
ganizată in trimes
trul acesta ; în cola
borare cu anul III A, 
s-a pus la punct o 
activitate inedită, săr
bătorirea unei 
naștere-model, 
ternat ; toate 
participă la 
politică“ • Din 
celași liceu, de 
dată anul IV B,

dreapta : Popa
și Bodea Delia

depun 
clasei, 
vor 
colegi, iar la absolvi
re fiecare va pleca 
cu un fond de cărți 
pentru biblioteca per
sonală. • Anul III A, 
— Liceul „Mihai 
tsazul“ din 
comunică, 
notele 
media 
• In 
ne 
U.T.C.
A, 
din Suceava, se simte 
participarea organiza
ției noastre la 
cursul 
clasă“ 
cui I 
nițiat 
U.T.C. 
titulat 
mindrim". 
mindrim

la 1 
incit 

circula
biblioteca 

I cărțile 
printre

Vi- 
Turda, 

laconic, 
concurenților și 

finală : 
cadrul 

scrie 
al anului

Liceul pedagogic

8,05. 
școlii, 
biroul 

IV

zile de 
în in- 
clevele 
„Școala

con- 
„Cea mai bună 

; am obținut lo- 
la concursul I- 

de comitetul 
al liceului in- 

i ne 
ne 

media

generală 8,43 ; cu fap
tul că locurile frun
tașe in ierarhia șco
lii sînt ocupate de opt 
eleve ale clasei noas
tre ; ne mai mindrim 
cu faptul 
transformat 
pedagogică 
domeniu al 
efectuăm 1 
care le prezentăm 
cadrul cercului 
psiho-pedagogie șl 
sesiunea de comuni
cări și referate a liceu
lui, cerc la care par
ticipă toate elevele 
clasei ; elevele par
ticipă însă și la cercu
rile de 
ții în familie", 
ciul literar, 
prieteni ai 
medicinale, 
tică, chimie, 
fie-turism. o 
dul Birgăului, clasa a' 
VIII-a A, Liceul de 
cultură generală. Se
cretara comitetului 
U.T.C. pe școală, pre
zentă la consiliul pe
dagogic din 17 a co
municat clasei că a 
izbutit performanța să 
fie citată ca un co
lectiv model al școlii : 
în lunile decembrie și 
începutul lunii 
rie, numărul 
tilor clasei a 
cut de Ia 20 la 
cit organizația lor es
te cea mai puternică ; 
și-au propus : ridica
rea mediei la învă
țătură de la 7,05 la 8, 
să facă turul muzeelor 
din județ ; să rămină 
cu toții abonați la zi
ar și să-l citească, 
să-și mențină titlul de 
colectiv model al șco
lii... și să publicăm ce
le trei fotografii ale 
fruntașelor clasei lor. 
Ceea ce și facem.

că am 
; practica 

intr-un 
cercetării : 

lucrări pe 
în 
de 
la

„estetica vie- 
cena- 
cercul 

plantelor 
matema- 

geogra- 
Prun-

ianua- 
uteciș- 

cres- 
30, in-

Nu știm citi dintre cititorii 
noștri or fi auzit de Teleac. Dacă 
ar fi să ne luăm după distanța 
care îl desparte de Gornești-Mu- 
reș, reședința comunei, am fi ten
tați să zicem : un sat uitat de 
lume. Or, tocmai de acolo am pri
mit o scrisoare. „Ne angajăm — 

■scrie Viorica Haba, secretara or
ganizației U.T.C. — să n-avem 
nici un corigent în clasă, nici o 
absență nemotivată, nici un co
leg cu nota scăzută la purtare. 
Vom face din clasa noastră, a 
VlII-a, o clasă model nu numai 
la învățătură și disciplină, ci și 
în participarea la muncile ob
ștești".

Scrisoarea conținea șt o invi
tație. Răspunzînd, am petrecut, 
acum la început de trimestru, cî- 
teva ore printre elevii din Te
leac.

— Inițiativa, ne informează to
varășul Alexandru Todea, direc
torul școlii, a pornit de la ei. Ne 
bucură îndrăzneala lor — că 
după cîte știu e singura clasă din 
județul Mureș participantă la 
concurs — dar mai ales hotărîrea 
de a-și onora angajamentul. Me
dia clasei la sfîrșitul trimestrului 
depășește 7,50.

— Ne-am angajat să învățăm, 
ne spune Virgil Catarig, locfiitoy 
rul secretarului U.T.C., deoande 
învățătura este acum principala 
noastră îndatorire. Și învățătura 
nu înseamnă numai buchisirea 
literelor. învățăm să muncim.

Despre această muncă mi-au 
vorbit Aron Silvaș, Mariana Fă- 
gărășan, Ioan Mare, Maria Pop, 
Cornel Nădășan și alții.

Mi-au arătat clasa. Curată ca 
un pahat. Flori, materiale didac
tice întocmite de ei, fotomontaje 
din expedițiile, pionierești, aspec
te din timpul muncilor patrio
tice. Gardul școlii a fost construit 
în vară de ei. Tot ei au construit 
un teren de sport suprapus pen
tru handbal și baschet. Acuma 
sînt preocupați de construirea ți
nui teren de tenis de cîmp și în 
continuare de dezvoltarea bazei 
materiale a școlii, a atelierelor 
școlare.

— La sfîrșitul anului, ne-a spus 
secretara, vrem să nu avem în 
clasă nici o medie mai mică de 
7. Au aflat și sătenii că sîntem 
în concurs.

MIRCEA BORDA

Redactorul paginii : LUCREȚIA LUSTIG

acestei vizite, am 
dar important e

de
care de altfel am

HAIDUCII ! Munca (orele 16; 
18; 20).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Moșilor (orele 9; 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20,15).

OMUL ORCHESTRA : Ferentari 
(orele 10; 15.30).

BUNĂ SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

„VILA“ NOASTRĂ DE VA
CANȚĂ : Pacea (orele 16; 18; 20).

GENERALUL DOARME ÎN PI- 
CIOARE : Cosmos (orele 15.30; 18; 
20.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE ; Crîn- 
gași (orele 16: 18).

EVADAREA : Rahova (orele 
15.30; 18; 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI C Co- 
troceni (orele 18; 20).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINĂ : Cotrocenl (orele 14; 16).

VAGABONDUL : Lumina (orele 
9; 12; 16; 19,30).

CEA DIN URMA ZI c Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

ATENTATUL î Viitorul (orele 
15,30; 17,45)

ANDREI RUBLIOV : Viitorul 
(ora 20).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : Vitan (ora 20.15).

TICK... TICK... TICK. . : Vitan 
(orele 15,30; 18)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Lira (orele 10; 15.30: 19).

LAURA (ora 14,30); ,.14—18“ (ora 
16,30) ; LOLA (ora 18,45) ; LE
GENDA ÎNDRĂGOSTIȚILOR (ora 
20.45). rulează la Cinemateca sala 
„Union“.

Opera Română : STUDIO DE 
BALET — ora 19; Taatrul de

Operetă : CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național ,.T. L. 
Caragiale“ (Sala Mar6) : ZODIA 
TAURULUI — ora 19,30: (Sala 
Comedia) : SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ _ ora 20; Tea
trul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : CASA DE 
MODE — ora 20; (Sala Studia) : 
NOILE SUFERINȚE ALE TÎNA- 
RULUI „W“ — ora 20; Teatrul de 
Comedie : O. NOAPTE FURTU
NOASA — ora 20; Teatrul _,C I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ADIO. 
CHARLIE - ora 19.30; (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE 
—■ ora 20: Teatrul Mic : VIAȚA E 
CA UN VAGON ? - ora 19,30; 
Teatrul Gtulesti i RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUI — ora 19,30; Tea
trul ..Ion Vasilescu“ : DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19.30; Tea
trul ,.Țăndărică“ (Sala Victoria) 1 
POVESTEA TIMPULUI PIERDUT
— ora 15; Teatrul ».C. Tănase"

(Sala Savoy) : LA SAVOY. BO
EMA — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
VINO SĂ NE VEZI DISEARĂ — 
ora 19,30; Ansamblul ..Rapsodia 
Română“ : LA HANUL CU CÎN- 
TECE _ ora 19.30; Circul „Glo- 
bus“ : CIRCUL BUSCH ROLAND 
— orele 16 și 19.30.

PROGRAMUL ni

9,00 Știri. 9.05 ,.Incognito“ —
program de varietăți muzicale.
9.55 Melodia zilei : „Țara mea 
înalt stejar“ de Laurențiu Profet». 
10.00 Meridian-club. 11.00 Profil pe 
portativ — Fritz Kreisler. 11.30 
Balade și cîntece populare. 12.00 
Știri. 12.10 Invitație în fonotecă
12.55 Melodia zilei. 13,00 închiderea

emisiunii de dimineață. 17,00 Ști
rile după-amiezii. 17.05 Alo. Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18,00 Șapte zile, șap
te arte. Arte plastice. 18.10 Dublu 
recital. Marina Voica șl Rex Gil- 
do. 18,55 Melodia zilei 19.00 În 
direct... de la întreprinderea de 
mașini grele „București“. 19,30 
Știri. 19.35 Casa de discuri Vox. 
20.00 Seară de poezie. Antologie 
lirică XXX — Imnuri pentru pă- 
mînt. 20,30 Pagini din opere 21,00 
Radio super-top — muzică ușoară 
de peste hotare. 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22.30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23;15 Poetica. Ale
xandru Andrițoiu. 23,20 Studioul 
muzicii contemporane 23,55—24.00 
Ultimele știri.

PROGRAMUL I

9.00—10,00 Teleșcoală. 10,00 Curs 
de limba engleză. Lecția 75. 10,30

Curs de limba rusă. Lecția 76. 
11.00 Film pentru tineret : „Doar 
un telefon“ — producție a ’ stu
diourilor cinematografice din 
R. P. Ungară. 16,00—17.00 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură : Viticultura. 17,30 Telex. 
17,35 Curs de limba franceză. 
Lecția 78. 18,05 Micit meșteri mari. 
18.30 Istoria operetei în personaje, 
întâlnire cu eroii operetei „Lilia
cul“ de J. Strauss. 18.45 Atenție 
la... neatenție ! 19.20 1001 de seri 
— Calimero — film de desen ani
mat. 19.30 Telejurnal 20,00 Tele
obiectiv. 20,20 Telecinemateca. 
Ciclul „Ecranizări după opere li
terare" : .,Egor Bulîciov și alții“.' 
Premieră TV. 21,50 24 de ore. 22.00 
Campionatele europene de patinaj 
artistic. Proba de perechi. Trans
misiune de la Zagreb. Comenta
tor Cristian Țopescu.

PROGRAMUL II

20.00 Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră 20,20 Dans și 
muzică de pretutindeni. 20.45 Te
lex. 20,50 Universitatea TV. 21.25 
Muzică ușoară eu Marieta Bătrî- 
nu șl George Răpcău. 21,45 Meri
diane literare.
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Populare Bangladesh, MUHAMMED ULLA, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul alegerii dv. în funcția de președinte al Republicii 
Populare Bangladesh. în numele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și al meu personal, vă felicit în mod 
Călduros și vă urez succese în activitatea dv. de înaltă răspun
dere pentru binele ți prosperitatea poporului prieten din Ban
gladesh, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre, pentru pace și colaborare intre toate

O catedră prin 
corespondență :

Marți a fost semnat în Ca
pitală un acord între Guvernul 
Republicii Socialiste România 
și Guvernul Regatului Beigiei 
privind cooperarea in domeniul 
utilizării pașnice a energiei nu
cleare.

La Ateneul Român a âvut loc 
marți după-amiază un miting 
de prietenie organizat de Comi
tetul municipal București al 
P.C.R. și Consiliul General al 
Asociației române pentru legă
turile de prietenie cu U.R.S.S. 
— ARLUS, cu prilejul vizitei in 
țara noastră a delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv', al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Ilie Murgulescu. vicepreședinte 
al M.A.N., vicepreședinte al 
Consiliului General ARLUS, 
Maria Groza. vicepreședinte al 
M.A.N., membru în Biroul Con
siliului General ARLUS. Corrte- 
liu Mănescu, președintele _ Gru
pului român din Uniunea inter
parlamentară, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai unor 
organizații de masă ți obștești, 
instituții centrale, oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții bucureștene, studenți și 
elevi.

Erau prezenți membrii dele
gației parlamentare sovietice în 
frunte cu I. S. Grușețki, vice
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
T uprem al R.S.S. Ucrainene 
și V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Mitingul a fost deschis de Pe
tre Constantin, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.In numele colectivului Com
plexului C.F.R. Grivița, al tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră. Eroul Muncii Socialiste, 
Vasile Niță, a transmis oaspeți
lor sovietici, oamen..or muncii 
din țara prietenă, un cordial 
salut, un mesaj de prietenie și 
solidaritate tovărășească, urin- 
du-le, totodată, noi succese in 
opera de construire a comunis
mului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ștefan Voitec. care a evocat le
găturile tradiționale de priete
nie româno-sovietice. legături 
care in anii socialismului au 
fost ridicate pe noi trepte.

în desfășurarea cu succes a 
relațiilor româno-sovietice. a a- 
rătat vorbitorul, s-au înscris, ca 
momente de majoră importanța, 
întilnirile ți convorbirile din 
ultimii ani dintre tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev, care prin concluziile ți 
înțelegerile realizate, servesc a- 
tit interesele fundamentale ale 
celor două popoare, cit și cau
zei generale a socialismului ți 
păcii în lumea întreagă.

Arătînd că vizita delegației 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice reprezintă o nouă ex
presie a dorinței sincere a celor 
două popoare de a dezvolta con
tinuu legăturile de colaborare 
ți solidaritate internaționaliste, 
vorbitorul a subliniat că în con
textul marilor prefaceri revolu
ționare care caracterizează lu
mea de azi, parlamentele, dînd 
expresie voinței popoarelor, pot 
și trebuie să contribuie în mod 
viu la înfăptuirea înaltelor as
pirații ale umanității, de pace și 
progres social.

Președintele M?"ii Adunări 
Naționale a transmis. în înche
iere, sentimentele de stimă și 
prețuire ale oamenilor muncii 
din România față de poporul 
frate sovietic, precum și urarea 
de a obține noi succese in opera 
de înfăptuire a programului 
construcției comuniste, trasat de 
Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S

în continuare, a luat cuvîntul 
Ivan Samoilovici Grușețki care, 
în numele conducerii de partid și 
de stat a U.R.S.S. a transmis un 
călduros salut participanților la 
miting, tuturor oamenilor mun
cii din București, întregului po
por român.

Relevînd că schimburile de 
delegații ocupă un loc important 
in sistemul relațiilor de priete
nie existente intre Uniunea So
vietică și România, vorbitorul a 
subliniat că astfel de schimburi 
contribuie la o mai bună cu
noaștere a vieții popoarelor ce
lor două țări, a realizărilor în 
construcția socialistă și comu
nistă. în încheiere, el a arătat că 
oamenii sovietici dau o înaltă 
prețuire prieteniei cu poporul 
român, prietenie care în anii 
construcției socialismului ți co
munismului a cunoscut o conti
nuă dezvoltare. Și pe viitor Uni
unea Sovietică va depune efor
turi pentru întărirea prieteniei 
frățești dintre cele două partide, 
țări și popoare, pentru adînci- 
rea colaborării reciproce, con
tribuind astfel la întărirea pozi
țiilor socialismului și ale cauzei 
păcii în lumea intreagă.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, scriitorului Kos Karoly i 
s-a conferit Ordinul „23 August“ 
clasa I cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 90 de ani pentru în
delungată și rodnică activitate 
literar-artistică, științifică și pu
blicistică și contribuția adusă la 
opera de construire a socialis
mului în patria noastră.

în cadrul festivității care a 
avut loc cu acest prilej, marți 
la Cluj, tovarășul Ștefan Mo- 
cuța, președintele Consiliului 
popular al județului Cluj, a în- 
minat sărbătoritului înalta dis
tincție și i-a adresat calde feli
citări și urări de sănătate și 
putere de muncă, noi succese 
în activitatea sa viitoare.

Scriitorul Kos Karoly a mul
țumit conducerii de partid și de 
stat pentru distincția acordată, 
pentru înalta prețuire ce i s-a 
dat activității desfășurate de-a 
lungul anilor.

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste oferă prilejul publicu
lui bucureștean de a cunoaște 
creațiile a patru pictori albanezi 
— Foto Nikolla Stamo, Săli 
Abdyl Shijaku. Danish Riza 
Jukniu, Zef Pashko Shoshi, ex
puse, incepînd de marți, la Ate
neul Român.

Antologie-spectacol
în cinstea celei de a XXX-a 

aniversări a insurecției națio
nale antifasciste armate, Comi
tetul de cultură și educație so
cialistă al municipiului Bucu
rești. împreună cu Asociația 
Scriitorilor din Capitală, iniția
ză antologia-spectacol „Crește
rea limbii românești și-a patriei 
cinstire“, un fel de istorie a ora
șului prin poeții săi, cu partici
parea unor personalități ale vie
ții noastre culturale. Prima ma
nifestare de acest fel are loc 
miercuri, la orele 16, la muzeul 
amintit, cu ciclul „Baladele lui 
Bucur“ (o antologie a poeților 
anonimi ai cetății), prefațată de 
tovarășul Petre Dache, directo
rul acestei instituții muzeale. 
Vor mai participa prof. dr. do
cent Mihai Pop, dr. Ovidiu Pa- 
padima, prof. Hary Brauner, 
menestrelul Tudor Gheorghe, 
precum și actorii Gina Patrichi, 
Florian Pitiș, Mircea Diăconu. 
Ședințele lunare au ca preșe
dinte de onoare pe poetul Ni- 
chita Stănescu.

nisterului Educației și învăță- 
mintului. ai Uniunii Sindicatelor 
din învățămînt, Știință și cultu
ră. cadre de la universitatea 
craioveană. în plenul simpozio
nului au fost prezentate lucrări 
legate de pregătirea tineretului 
pentru muncă și viață, contribu
ția organizațiilor de pionieri și 
U.T.C. în această acțiune, as
pecte privind integrarea socio- 
profesională a tineretului. în 
cadrul lucrărilor pe secții au 
fost susținute 27 comunicări. 
Prin importanța problemelor a- 
bordate, analiza detaliată a ce 
s-a făcut șl ce se poate între
prinde in continuare în județul 
Dolj, simpozionul a constituit 
un util schimb de experiență 
pentru reprezentanții forurilor 
menite să contribuie la educa
rea tineretului pentru muncă și 
viață. (MIRCEA POSPAI)

se semințe șl fructe) pentru hra
na vînatului în sezonul rece. 
Numai asociațiile de vinătoare 
au colectat peste 10 000 tone 
furaje.

Excursie de lucru
Comitetul U.T.C. al sectorului 

construcții din Capitală, a orga
nizat pentru activul său o ex
cursie in județul Argeș, îmbi- 
nind profilul turistic cu cel lu
crativ, de schimb de experiență 
cu colegii de la Trustul de con
strucții Argeș și ai întreprinde
rilor vizitate : U.A.P. „Argeșea- 
na“, Fabrica de bere, Combina
tul petrochimic. Centrala subte
rană a hidrocentralei de pe Ar
geș-

din pre
concepția 
tînărului

(C.

goanelor cu cărbune 
ducția minei Lonea. 
aparatului aparține 
inginer Victor Chiaburu. 
Băduță).

BACĂU. — în cadrul acțiu
nilor de muncă patriotică, 800 
de elevi de la Liceul pedagogic 
au amenajat Parcul Libertății. 
Alți 1500 de tineri din Între
prinderi și instituții au partici
pat la lucrările de demolare în 
zonele unde vor fi construite
noile cămine ale tineretului și 
blocuri de locuințe.

10 minute de
GIMNASTICĂ

LECȚIA a lll-a

Marți a sosit la București Alt 
Reza Bahrami, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Iranului în Republica Socia
listă România.

Sîmbătă. la Grupul școlar e- 
nergetic din Craiova. s-au des
fășurat lucrările simpozionului 
județean : „Pregătirea tineretu
lui pentru muncă și viață”. Au 
participat profesori din județ, 
reprezentanți ai organelor jude
țene de partid și de stat, ai Mi

Hrana vînatului
în vederea celei de-a treia 

Conferințe pe țară (8—9 mar
tie) a vînătorilor și pescarilor, 
asociațiile județene ale acestora 
intensifică acțiunile de ocrotire 
a vînatului și pescuitului. Con
tinuă pretutindeni combaterea 
răpitoarelor (vulpi, pisici sălba
tice. pisici și clini hoinari, ciori, 
coțofene și, în special, a lupi
lor).

în paralel, avînd în vedere 
stratul gros de zăpadă, persona
lul asociațiilor de vînătoare îm
preună cu cel silvic au asigu
rat încă din perioada verii canti
tățile necesare de furaje (fin, 
lucernă, trifoi, frunzare, diver

PITEȘTI. - La Tehnic-clubul 
din Pitești a fost organizată o 
seară dedicată tinerilor care lu
crează la Combinatul de artico
le tehnice din cauciuc din loca
litate. între alte numeroase ac
tivități de club — muzică, dans, 
etc., în cadnul cursului „Dicțio
nar etic selectiv“, juristul Ivan 
Florescu le-a prezentat tinerilor 
o expunere intitulată „De la 
morală la legalitate“, menită să 
contribuie la sporirea educației 
cetățenești a acestora.

PETRILA. — La preparați» 
cărbunelui a fost pus în func
țiune un vibrator de mare ca
pacitate pentru desccărcarea va-

...în încălzire
Datorită pătrunderii unei zone 

depresionare dinspre nord-ves- 
tul continentului vremea va in
tra într-un proces de încălzire, 
mai ales în regiunea din jumă
tatea vestică a țării. Cerul va fi 
schimbător, mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații locale, 
mai ales sub formă de ploaie în 
Banat, Crișana, Maramureș și 
Transilvania. în timp ce în ce
lelalte regiuni precipitațiile vor 
fi izolate. Vintul va sufla slab 
pînă la potrivit, cu unele inten
sificări în zonele de munte. Mi- 
nimile vor fi cuprinse între —8 
și +2 grade, local mai scăzute 
în estul Transilvaniei, iar ma
ximele între —2 și -1-8 grade. Pe 
alocuri, în S—E, ceața va mai 
persista seara și dimineața, dar 
va slăbi în intensitate.

EXERCIȚIUL NR. 1
Din stînd, eu brațele îndoite 

la piept, arcuire spre înapoi, 
ghemuire cu ducerea brațelor 
lateral, revenire. Se execută ?i 
cu depărtarea piciorului late
ral (4 repetări x g timpi).

4 <&

Redactorul rubricii : 
VASILE RÄVESCU

Prima comfătuire pe farà 
privind cultura bumbacului

La Alexandria a avut loc 
marți prima consfătuire pe țară 
privind cultura bumbacului. Au 
participat oameni de știință și 
specialiști din unități agricole 
de producție ți din industria 
ușoară, lucrători din unități agri
cole de stat și membri coope
ratori.

Consfătuirea, care a dezbătut 
probleme actuale și de perspec
tivă privind sporirea producției 
de bumbac, se înscrie în cadrul 
acțiunilor întreprinse în vede
rea îndeplinirii programului de 
măsuri, aprobat în decembrie, 
anul trecut, de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., menit 
să ducă la creșterea mai accen
tuată a producției de in, cinepă 
ți bumbac, în vederea lărgirii 
în continuare a bazei de mate
rii prime interne, destinate a- 
provizionării industriei ușoare.

Referatul prezentat de tova
rășul Nicolae Ștefan, adjunct al 
ministrului agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, și 
dezbaterile care au avut loc au 
scos în evidență rezultatele ob
ținute în anul precedent și 
perspectiva culturii bumbacu
lui. precum ți măsurile ce se 
impun pentru sporirea recolte
lor medii la hectar. Potrivit

programului, în acest an ur
mează ca suprafețele ce vor fi 
cultivate cu bumbac să creas
că la 5 000 ha — de peste trei 
ori mai mult decît in anul pre
cedent — și să se asigure, tot
odată, condițiile extinderii lor 
la peste 10 000 hectare, pînă 
în 1975.

Participanții la consfătuire 
au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU : Vă 
asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general — se scrie în te
legramă — că sarcina trasată de 
dumneavoastră de a ne spori 
contribuția la asigurarea indus
triei noastre textile cu materia 
primă necesară va fi realizată. 
Ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru a aplica în 
practică prețioasele dumnea
voastră indicații date cu ocazia 
consfătuirii de lucru de la Man
galia din august anul trecut și 
să sporim producția de fibre 
textile indigene la nivelul pla
nificat, contribuind pe această 
cale la dezvoltarea industriei 
noastre textile, la satisfacerea 
nevoilor crescînde ale poporu
lui nostru, la prosperitatea lui.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Comitetului Nor
vegian pentru Tineret și In
formații (N.I.U.), condusă de 
Bjorn Jaaberg Johansen, se
cretar general al N.I.U., care 
la invitația Uniunii Tinere
tului Comunist va efectua o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București — 
Otopeni, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășul 
Dionisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Experimentul C. 8

Vă recomandăm din pro
gramul acestei săptămini la 
„Modern Club"

Miercuri, ora 15 : „Clubul 
fetelor“ — un prilej de a dis
cuta despre ceea ce poate să 
Înfrumusețeze munca și via
ța fetelor de azi.

Vineri, ora 17 : „Tinerețe 
fără bătrînețe“, o întîlnire 
cu prof. doctor Ana Aslan, 
directoarea Institutului de 
geriatrie, a cărei temă este 
de mare actualitate : cum 
trebuie să trăim pentru a ne 
bucura din plin și cit mai 
multă vreme de vigoarea 
vîrstei noastre. Ora 17. „Glob 
Trotters“ — membrii fonda
tori ai grupurilor celor ce în
drăgesc călătoriile sint invi
tați la ședința de constituire, 
patronată de Agenția BTT 
București. Ora 18, „Ziua e- 
levului“ — o invitație direc
tă adresată organizațiilor 
U.T.C. din școlile sectorului.

Duminică, ora 11 : „Sunetul 
muzicii" — matineu de film 
dedicat fruntașilor la învăță
tură.

Joi, stmbătă și duminică 
de Ia ora 18. obișnuitele seri 
eultural-distractive și de dans 
cu formația „Melody".

La Bacău, pe urmele anchetelor ziarului

Educația fizică și sportul 
repuse în drepturi

Două din anchetele publicate recent în ziarul nostru — care 
oglindeau unele aspecte criticabile în legătură cu desfășurarea 
orelor de educație fizică Ia începutul trimestrului II, ca și nea
junsuri referitoare la alte genuri de activități sportive desti
nate elevilor — au avut, la Bacău, ecouri soldate cu rezul
tate imediate.
• „PROFESORUL 

JOACĂ TENIS. IAR 
ELEVII, PE MAR
GINE. ARBITREA
ZĂ... !

La Grupul școlar 
I.R.Av. de unde re
latam faptul că pro
fesorul de educație 
fizică Ioan Ochiană 
își neglija îndeplini
rea orelor de preda
re din program, timp 
în care juca tenis de 
cîmp în sala de sport 
și șah la sediul cate
drei, în aceiași zi cu 
apariția articolului 
a avut loc o consfă
tuire de specialitate 
în prezența directo
rului școlii, tovară
șul Vasile Ungu- 
rcanu. Confirmîn- 
du-se criticile aduse, 
profesorul respectiv 
a fost serios aten
ționat în legătură cu 
obligațiile sale di
dactice. El a fost în
locuit din funcția de 
coordonator al colec
tivului de catedră 
cu profesorul de 
educație fizică Con
stantin Paidas. Fi- 
leul de tenis care 
împărțea permanent 
sala în două este

strins în timpul ore
lor de curs, sticlele 
goale și damigeana 
au fost îndepărtate de 
la sediul catedrei. 
Sigur că nu acolo 
era locul lor. Tova
rășul Ochiană a o- 
biectat în legătură 
cu... inexactitatea 
din titlul anchetei 
noastre în care, în 
loc de faptul că 
joacă tenis de cîmp 
în timpul orelor re
munerate, a apărut 
— dintr-o eroare de 
transmisie pentru 
care ne facem auto
critica — ping-pong, 
adică tenis de masă. 
Facem cuvenita rec
tificare. Orele de 
curs se desfășoară 
acum complet, cu 
intensitate, aproape 
normal. Spunem 
„aproape“ întrucît la 
o oră recentă, tova
rășul I.O. a scurtat 
programul cu un 
sfert de oră. Lucru 
ce nu a scăpat, de 
data aceasta, condu
cerii care a și făcut 
prompt o notificare 
în condica de pre
zență.

Imediat ce vom 
avea prilejul sîntem 
gata să relatăm și 
aspecte de experien
ță pozitivă care, la 
Bacău, neîndoielnic, 
există în școlile de 
toate gradele.

• „DE CE A LIP
SIT SPORTUL DIN 
ORARUL PRIMEI 
ZILE

Tn curtea liceului 
„Vasile Alecsandri" 
funcționează căminul 
de fete. Citeva zile 
după publicarea 
raidului-anchetă, la 
orele 6 ale dimineții, 
ne-am aflat din nou 
la fața locului : în
tregul efectiv de 
peste 300 de eleve, 
fragmentate pe cele 
4 grupe de care răs
punde cîte o peda
gogă, a ieșit pe pla
tou. Pedagoga Geta 
Catan ne-a relatat : 
„Prezența este ma
ximi. Eleve special 
instruite de către 
profesoara de spe
cialitate Georgeta 
Simionescu, dirijează 
programul. Condu
cerea școlii ne-a 
mobilizat tn mod 
expres la îndeplini
rea acestei obligații, 
astfel că nu se va 
mai intimpla să 
ocolim această acti
vitate așa cum s-a 
petrecut în primele 
trei zile ale noului 
trimestru".

VIORF.L RABA

în reeditarea „meciului secolului“

Cassius Clay l-a învins 
la puncte pe Joe Frazier

La Madison Square Garden din 
New York, în fața unei săli ar
hipline (peste 20 000 de specta
tori), s-a disputat meciul de box 
dintre foștii campioni mondiali 
la categoria grea, pugiliștii ame
ricani de culoare, Cassius Clay 
și Joe Frazier. Organizată în 
scopul desemnării unui al doilea 
șalanger al actualului campion 
al lumii, George Foreman, întil- 
nirea de luni seara s-a desfășu
rat pe distanța de 12 reprize și 
s-a terminat cu victoria la punc
te a lui Cassius Clay.

Comentind această reeditare a 
„meciului secolului“, corespon
dentul sportiv al agenției France 
Presse. relatează intre altele : 
„învingător la puncte. Cassius 
Clay și-a luat o revanșă strînsă 
dar meritată asupra lui Joe 
Frazier, la capătul unui meci ex- 
trerh de disputat, în care cei doi 
boxeri au etalat o gamă variată 
de lovituri, dovedind că fiecare 
poate fi un adversar redutabil 
pentru Foreman. Arbitrul de 
ring, portoricanul Tony Perez, 
a acordat 6 reprize lui Cassius 
Clay, 5 lui Frazier, considerind 
o repriză egală, în timp ce jude
cătorii de ring au văzut o vic
torie mai netă în favoarea lui 
Cassius.

în primele 4 reprize, avantajul 
a fost de partea lui Cassius Clay, 
care a atacat insistent, plasînd 
cu precizie jaburi și directe de

stingă recepționat® în plină fi
gură de Frazier. La jumătatea 
meciului, cind „Mohamed Aii“, 
acum în vîrstă de 32 de ani, iși 
căuta „al doilea suflu“, Frazier 
a preluat inițiativa dar faimosul 
său croșeu de stingă pornea cu 
întîrziere, permițind adversaru
lui să pareze prin eschive sau 
blocaje. în asaltul său dezlăn
țuit, Frazier a neglijat de multe 
ori apărarea, incasînd în fiecare 
repriză loviturile expediate cu 
ambele brațe de Cassius Clay. 
După ce în repriza a 8-a, Clay a 
acuzat o violentă directă de 
dreapta, lupta s-a echilibrat din 
nou, Frazier fiind mai agresiv, 
dar fără a putea reface punctele 
pierdute în prima parte a luptei.

După meci, Cassius Clay a de
clarat reporterilor : „Trebuie să 
recunosc că Joe Frazier m-a puși 
deseori in dificultate. Croșeurile 
sale de sțînga rn-au indispus mai 
ales în reprizele a 7-a și a 10-a. 
Boxul său este însă cam dezor
donat, iar tehnica mea și-a spus 
cuvîntul. Meciul de astă-seară 
a fost mai bun decit cel pe care 
l-am susținut cu Frazier în anul 
1971“.

în ce-1 privește pe Frazier, a- 
cesta a declarat : „Meritam cel 
puțin un mecî nul. Loviturile 
mele au fost mai puternice. Ca
ssius Clay nu mai are forța de 
altădată. Cred că un al treilea 
meci va arăta care dintre noi 
este mai puternic".

EXERCIȚIUL NR. 2
Șezind. mîinile apucă gam

bele. Rulare pe spate, brațele 
și picioarele întinse. Revenire 
In șezînd (2 repetări X g timpi).

EXERCIȚIUL NR. 3
Ridicare, extensia trunchiu

lui, mîinile în sprijin înapoi. 
Așezare : echer deasupra spe- 
tezei scaunului (4 repetări X 8 
timpi).

EXERCIȚIUL NR. 4
Stînd, apucat de marginea 

mesei și sprijin pe speteaza 
scaunului (un taburet se află 
in față). îndoirea genunchilor, 
săritură în ghemuit pe taburet 
(4 repetări X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 5
Șezind, pe marginea unui 

scaun. Extensie cu brațele sus. 
Aplecare înainte cu prinderea 
piciorului sting întins, fruntea 
la genunchi (2 repetări X 8 
timpi).

• In cel de-al doilea și ulti
mul meci din cadrul turneului 
pe care l-a întreprins in Turcia. 
Iotul reprezentativ de fotbal al 
României a jucat în orașul Iz- 
mir cu formația locală Altay. 
Partida, care a fost urmărită de 
circa 35 000 de spectatori, s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate 2—2 (1—1), golurile echipei 
române fiind înscrise de Marcu 
(min. 29) și Kun (min. 63). Punc
tele formației gazdă au fost rea
lizate de Ugur (min. 35) și Sere- 
fetin (min. 56).

Lotul reprezentativ al țării

noastre a aliniat în acest joc 
următoarea formație : Răducanu. 
— Anghelini, Dinu, Sameș, Nis- 
tor, Dbmitru, Dobrin (Broșov- 
schi), Bălăci — Troi, Kun, 
Marcu.

• Sala Floreasca din Capitală 
a găzduit aseară intilnirea inter
națională amicală de handbal 
dintre selecționatele masculine 
ale României și Bulgariei. Hand- 
baliștii români au obținut victo
ria cu scorul de 29—18 (12—6).

Partida revanșă se va disputa 
joi, 31 ianuarie, în sala „Victo
ria“ din Ploiești.

EXERCIȚIUL NR. 6
Ghemuit, stînd. Prin săritură 

trecere în depărtat, stînd cu 
trunchiul aplecat înainte, mîi
nile pe sol (4 repetări X 8 
timpi).

IMPORTANT î Tn săptămtna 
următoare, incepînd de luni, 
vom prezenta un scurt ciclu 
de exerciții cu EXTENSORUL1

Ilustrații de :
ȘTEFAN COCIOABA

< I.C.S. „COMAUMENT" ;
( cu sediul in București Str. C. A. Rosetti nr. 5. Sectorul 1. <
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ANGAJEAZĂ !
$ muncitori necalificați cu buletin de București J 
\ sau din comunele subordonate, de asemenea < 
c conducători auto care îndeplinesc condițiile <
> cerute de Legea nr. 22, respectiv școala gene- J
> rală și fără antecedente penale. J
< Doritorii se vor adresa la compartimentul per- <
< sonal de la adresa sus indicată. <

Tîrgul de iarnă

INSTITUTUL DE MEDICINA Șl FARMACIE DIN BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ CONSULTAȚII
în vederea concursului de admitere la Facultățile de : medicină 
generală, pediatrie, stomatologie și farmacie, în perioada 24 
februarie - 7 iulie a.c., între orele 9-13, în fiecare duminică.

Consultațiile vor avea loc la sediul Facultății de medicină 
generală din B-dul dr. Petru Groza nr. 8, pentru Facultățile de 
medicină generală, pediatrie și stomatologie și în str. Alex. 
Sahia nr. 19 pentru Facultatea de farmacie.

Pot participa la aceste consultații elevii din clasa a Xll-a, pe 
baza adeverințelor eliberate de licee.

Programul cu tematicile consultațiilor este afișat la sediul 
facultăților indicate mai sus.

Am colindat din 
nou, prin magazi
ne, însoțindu-i pe 
cumpărători, la ju
mătatea perioadei 
de „tîrg“, cînd a- 
cesta se află în pli
nă desfășurare. E- 
conomiștii raportea
ză cifre mult spo
rite la volumul 
mărfurilor de se
zon vîndute față de 
perioada similară a 
anului trecut. Avan
tajul reducerii cu 
un coeficient de 
pînă la 30 la sută 
nu mai trebuie de
monstrat nâmănui. 
Un singwr exemplu. 
Ia magazinul de 
prezentare al Cen
tralei de confecții 
București, din Calea 
Victoriei 28, tînărul 
Nicolae Ciurcanu de 
la I.L.H.S. Bucu
rești și-a cumpărat 
un costum de hai
ne. „Am economi
sit, ne mărturisea el, 
400 Iei. Costumul 
îmi vine perfect 
și-mi place atît ca

model cit și ca sto
fă. Cu diferența de 
bani, dacă l-aș fi 
luat cu 1 325, pot 
să-mi mai cumpăr, 
după socoteala mea, 
o pereche de pan
tofi. o cămașă, o 
cravată. două pe
rechi de ciorapi.“

avantajos; („Ma
terialul, aș putea 
spune e gratuit; 
am plătit doar lu
crul").

Să mai amintim 
că sint produse din 
marfa curentă de 
sezon, în cea mai 
diversă varietate de

Varietate 
de produse — 

prefuri avanta
joase — economii 

in bugetul
La raionul confec
țiilor pentru femei 
Elena Climan toc
mai prezintă un 
costum taior, cașe- 
rat, unei tinere. 
Este un model ele
gant, ușor evazat, 
în colorit adecvat 
tineretului. După o- 
pinia cumpărătoa
rei prețul este foarte

personal
stofe, colorit, mări
me, modele, la ni
velul celei mai bu
ne calit'ți q Le pu
teți găsi și dum
neavoastră în orice 
magazin speciali
zat sau în cele uni
versale. Vă reamin
tim citeva asemenea 
produse pe care le 
mai puteți procura

cu reducere de pî
nă la 30 la sută, 
numai în u .nătoa- 
rele 25 de zile : 
paltoane, demiuri, 
scurte, jachete, com- 
pleuri cu pantaloni, 
taioare și sacouri 
cașerate, rochii din 
stofe, costume băr
bătești, impermea
bile. jachete, cana
diene, bluze vînt, 
costumașe ți salo
pete din țesături de 
bumbac și tip bum
bac căptușite, ca- 
poade „Mariana“, 
tricotaje p.n.a. con- 
textură groasă pen
tru adulți, pulovere, 
ciorapi și șosete 
p.n.a., căciulițe, fu
lare. eșarfe, stofe 
palton, cizme și 
ghete cu fete p.v.c. 
etc., pentru toate 
categoriile de vîrstă. 
Lista poate fi com
pletată de dum
neavoastră. direct 
din magazine, reți- 
nîndu-vă „piesele“ 
dorite pentru gar
deroba personală.



Conferința pentru securitate

Cuvântul șefului delegației României

auto-

Sub-

ca- 
întă- 
mon- 

efi-

Centrul internațional de conferințe 
de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare

continuă lucrările

în acest context, 
în 

în vederea 
organizației 

ca instrument mai

La 
celei 
in Europa.

în ședința de marți a Comisiei 
pentru problemele securității, 
delegația Iugoslaviei a prezen
tat o propunere privind contri
buția Europei la pacea și secu
ritatea în lume și la 
determinarea popoarelor aflate 
sub dominație colonială, 
liniind necesitatea lichidării co
lonialismului și a oricărei do
minații și exploatări străine, 
propunerea cere Conferinței să 
reafirme obligația tuturor sta
telor de a aplica în mod inte
gral rezoluțiile Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor aflate sub domi
nație colonială și obligația sta
telor participante de a nu acor
da nici un fel de sprijin țărilor 
care împiedică exercitarea drep
turilor la autodeterminare ale 
popoarelor.

în intervențiile lor, reprezen
tanții Ciprului, U.R.S.S., Suediei, 
Irlandei, Maltei și ai altor țări 
au sprijinit propunerea iugo
slavă, arătînd necesitatea exami
nării sale și a includerii ideilor 
cuprinse în acest text în docu
mentele conferinței.

Luind cuvîntul, șeful delega
ției României, Valentin Lipatti, 
a subliniat că întărirea securi
tății în Europa trebuie să con
stituie o contribuție importantă 
la pacea și securitatea în lume. 
Lucrările Conferinței, a spus el, 
trebuie să aibă în vedere con
textul mai larg al securității 
mondiale. Arătînd că pacea și 
securitatea în lume sînt indivi
zibile, șeful delegației române

a reamintit, 
inițiativele României 
drul O.N.U. ‘ 
ririi rolului 
diale 
cient pentru apărarea și conso
lidarea independenței și egali
tății suverane a tuturor statelor, 
precum și a dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a 
dispune de el însuși, fără nici un 
amestec din afară.

Reprezentantul României s-a 
pronunțat pentru respectarea 
dreptului popoarelor de a dis
pune de ele însele, îți toate as
pectele acestui principiu și față 
de toate popoarele lumii, ară
tînd că fenomenul colonialismu
lui, apartheidul și orice forme 
de neocolonialism sînt anacroni
ce și profund contrare acestui 
principiu și, în consecință, se 
impune ca ele să fie eliminate 
neîntirziat din realitățile vieții 
internaționale.

Patrioti angolezi in timpul
unei ședințe de antrenament

militar

Negocierile

La Viena a avut loc marți cea 
de-a 18-a sesiune plenară a 
negocierilor privind reducerea 
reciprocă a trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în 
EuroDa Centrală. în ședința de 
marți a luat cuvîntul șeful de
legației R. S. Cehoslovace.

Reprezentanții celor 19 state 
participante, ia negocieri au 
stabilit-ca următoarea sesiune 
să aibă loc joi.

Consilierul președintelui

Telexurile agențiilor 
de presă anunță că în 
Bolivia a fost decretată 
starea de urgență pe în
treg teritoriul țării, iar 
departamentul Cocha
bamba declarat „zonă 
militară".

G
Paz 

Și 
im- 

lucrătorilor 
care au o- 

suprafață 
de pe șo-

uvernul din La 
a trimis trupe 
care blindate 
potriva 
agricoli 
cupat o

de circa 50 de mile 
șeaua ce unește Cochabamba de 
Santa Cruz, 
trafic și au 
portante căi 
fac legătura 
a tării.

Cei 10 000 
răsculați in 
față de hotărirea

suspendind oricj 
baricadat trei ioi
de comunicație ce 
cu partea de nord
de țărani bolivieni 

semn de protest
_ ___ 2..L i autorităților 

de a majora prețurile Ia unele 
produse alimentare de bază și 
față de politica economică a gu
vernului Banzer sînt hotărîți să

Consiliului de Stat al României
primit de emirul Qatarului

La 29 ianuarie, Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a fost 
primit de șeic Khalifa Ben Ha
mad Al-Thani, emirul statului 
Qatar, căruia i-a înmînat un 
mesaj personal din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
Totodată, au fost abordate pro
bleme privind soluționarea con
flictului din Orientul Mijlociu, 
situația internațională actuală 
și relațiile bilaterale.

în cursul convorbirii, emirul 
statului Qatar a mulțumit pen
tru mesajul primit și a apre
ciat poziția și acțiunile Româ
niei în vederea soluționării con
flictului din zonă. Referitor la 
relațiile bilaterale, emirul Qa
tarului a relevat utilitatea și

oportunitatea dezvoltării con
tactelor și vizitelor reciproce, 
precum și a cooperării în do
meniul economic.

Șeic Khalifa Ben Hamad AI- 
Thani a transmis un mesaj de 
salut și prietenie președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
cele mai bune urări pentru po
porul român.

în timpul șederii la Doha, 
consilierul președintelui Con
siliului de Stat a avut în
trevederi și convorbiri cor
diale cu ministrul de externe 
al Qatarului, șeic Suhaim Ben 
Hamad Al-Thani, asupra relații
lor bilaterale, și cu șeic Nassir 
Bin Khalid Al-Thani, ministrul 
economiei și comerțului, cu pri
vire la dezvoltarea unui comerț 
reciproc avantajos între cele 
două țări.

Mare de urgența

satisfa-continue lupta pină la 
cerea revendicărilor lor.

Acțiunea țăranilor bolivieni, 
urmează la cîteva zile după 
grevele declanșate de mineri, 
muncitorii din fabrici, din con
strucții și din alte .sectoare de 
activitate, care Ia efiemarea ce
lei mai mari organizații sindi
cale din țară, Centrala Munci
torească Boliviană (C.O.B.), s-au 
declarat in „stare de urgență“ 
cerind guvernului îmbunătățirea 
condițiilor de trai în contextul 
deteriorării permanente a situa
ției economice interne, agravată 
și de deprecierea pesoului (mo
neda națională) cu 'este 60 Ia 
sută, ceea ce a făcut ca indicele 
costului vieții in Bolivia să 
crească în ultimele luni cu a- 
proape 300 la sută. întreaga 
țară a fost cuprinsă de un val 
de greve declarate pe termen 
nedefinit. Concomitent cu acțiu
nea sindicatelor boliviene, în La 
Paz, capitala țării, s a desfășu
rat o demonstrație de protest a 
femeilor, Ia care au participat 
numeroși tineri. Agenția PREN- 
SA LATINA anunța că Ia Co
chabamba, important ntru in
dustrial al țării, au avut loc 
ciocniri între muncitori și for
țele represive, care s-au soldat

cu rănirea mai multor persoane 
și arestări efectuate în rindurile 
populației muncitoare nemulțu
mite.

Autoritățile boliviene sînt neli
niștite de deteriorarea situației. 
Șeful statului, gener:’ > Hugo 
Banzer, a organizat intense 
consultări c.i comandanții prin
cipalelor garnizoane din țară, 
exprimindu-și speranța că „la 
momentul oportun forțele ar
mate și partidele membre ale 
coaliției de dreapta Frontul 
Popular Naționalist vor susține 
guvernul“.

Teama guvernanți. din La 
Paz este agravată de faptul că 
alături de muncitori au intrat 
acum pe arena luptelor sociale 
și țăranii.

Observatorii politici constatau 
că istoria boliviana din ultimele 
decenii a demonstrat că atunci 
cînd „se mișcă“ sindicatele mi
niere regimul intră, de regulă, 
în criză. în prezent, cînd sindi
catelor li s-au alăturat și țăra
nii care reprezintă două treimi 
din populația de 5,2 milioane de 
locuitori ai Boliviei, a devenit 
evidentă șubrezenia unui regim 
instalat Ia putere prin forță.

GH. SPRINȚEROIU

ORIENTUL APROPIAT
După încheierea primei faze a dezangajării 

militare
CAIRO. — Un purtător mili

tar de cuvînt de la Cairo a a- 
nunțat că armata egipteană a 
preluat, luni, la ora 18,00 (ora 
locală) controlul asupra zonei de 
sud a litoralului occidental al 
Canalului Suez, după evacuarea 
acesteia de către trupele israe
liene. El a precizat că toate co
municațiile cu orașul Suez au 
fost restabilite și că armata e- 
gipteană procedează acum la de- 
minarea regiunilor evacuate. 
Zona asupra căreia trupele e- 
giptene și-au restabilit contro
lul cuprinde împrejurimile ora
șului Suez, Muntele Attaka, por
tul Adabiya, tronsonul de pe șo
seaua Cairo-Suez la kilometrul 
101 și orașul Suez.

Trecerea acestei zone sub con
trolul trupelor egiptene mar
chează încheierea primei faze a 
dezangajării trupelor egiptene și 
israeliene la Canalul Suez, con
form acordului semnat ‘ ~ 
și Israel sub auspiciile 
lor Unite.

„există un acord 
cest sens“.

general in a-

TEL AVIV. — 
de la Tel Aviv, 
genția Reuter, au declarat 
artileria siriană a deschis fo
cul, marți dimineața, împotriva 
pozițiilor israeliene din secto
rul de nord al frontului de pe 
înălțimile Golan. Totodată, sur
sele respective au afirmat că nu 
a fost înregistrată, marți, nici 
o pierdere de partea israeliană.

Surse militare 
reluate de a- 

că

de Egipt 
Națiuni-

— într-un 
publicațiilor 

della Sera“
Ismail Fahmy, minis- 

externe egiptean a 
„este gata să

CAIRO. 
acordat 
„Corriere 
Stampa“, 
trul de 
afirmat că țara sa 
semneze un tratat de pace cu 
Israelul“. Pentru aceasta, a 
spus el, e necesară satisfacerea 
a „două condiții prealabile : re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în 
1967 și recunoașterea drepturilor 
naționale ale palestinienilor“.

în ceea ce privește conferința 
de la Geneva, pentru pace în 
Orientul Apropiat, Ismail Fah- 
my a arătat că lucrările ei vor 
fi reluate în momentul în care 
Siria se va hotărî să participe. 
Egiptul, a menționat el, nu 
poate reveni la conferința de 
pace fără Siria, fără realizarea 
unui acord de dezangajare pe 
frontul sirian.

în ceea ce privește prezența 
unor reprezentanți palestinieni 
la conferință, șeful diplomației 
egiptene a precizat că partici
parea lor va putea avea loc „în 
cea de-a doua etapă“, arătînd că

Interviu 
italiene 

și „La

DELEGAȚIA M.A.N 
PRIMITĂ

DE PREȘEDINTELE 
CIPRULUI

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII CIPRU, MAKARIOS, 
a primit, marți, delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Dumitru Balalia, președintele 
Comisiei permanente a M.A.N. 
pentru consiliile populare și 
administrația de stat, care efec
tuează o vizită in Cipru, la in
vitația Parlamentului acestei 
țări.

Primirea a decurs într-o at
mosferă cordială și prieteneas
că. Președintele Makarios a a- 
preciat relațiile prietenești exis
tente între România și Cipru, 
exprimîndu-și, totodată, dorin
ța pentru continua lor dezvol
tare.

Elevi din toate colțurile 
republicii aspiră la admi
terea în Liceul „Gerhard 
Hauptmann“, singura 
școală din R.D.G., in afa
ra celor de specialitate, 
unde există un program 
special de pregătire a co
piilor care manifestă în
clinație și interes pentru 
muzică. Din clasa a IX-a 
pină intr-a XII-a, pe lin
gă programul obișnuit de 
învățămint, elevii pătrund 
tainele și subtilitățile mu
zicii, iar Ia sfîrșitul cursu
rilor, primesc, odată cu 
diploma de bacalaureat, 
și atestatul de dirijor de 
cor. Cu aceasta am ajuns 
la factorul principal care 
a adus acestei școli faima 
de care se bucură : co
rul F.D.J., cu tradiția sa 
de 23 de ani, cunoscut pe 
plan internațional prin 
turneele efectuate în Un
garia, Franța, Uniunea 
Sovietică sau Italia. Cu
noscut, de asemenea, prin 
producția sa de discuri, 
prin emisiunile de radio. 
Pină în prezent, elevii din 
Wernigerode au înregis
trat 14 discuri totalizînd

peste 100 de piese. Reper
toriul lor extrem de bo
gat oferă fiecăruia ceva. 
Ei interpretează cîntece 
muncitorești și revoluțio
nare, cintece populare și

Pasionat pentru chimia sa, 
Friedrich Krell absolvise, 
in timpul studiilor, mai 
mult intimplător, un exa
men de dirijor de cor. El 
a rămas Ia Wernigerode, 
împărțindu-și de acum 
înainte dragostea între 
chimie și muzică, preluînd 
conducerea corului. La 
repetiții au început să vi
nă din ce in ce mai mulți

lea dirijor de cor din re
publica noastră, a rămas 
fidel ansamblului său. El 
este acum director ad
junct al Liceului „Gerhard 
Hauptmann", diriginte și 
profesor de chimie.

De unul singur nu iz
butești, însă, niciodată. 
Friedrich Krell și corul 
său au mulți sprijinitori. 
Pe directorul Horst Wen-

internatului, a-

Portretul unei școli
Un articol din

culte, cantate sau coruri 
ale lui Bach.

Dar, să privim puțin 
inapoi spre anul 1951. Ru- 
dolf Bensing, directorul 
de atunci, formase un cor 
care nu voia nici să tră
iască. nici să moară. Dar, 
deși Ia repetiții corul vă
dea lipsă de vigoare, di
rectorul Bensing își men
ținea părerea : o școală 
trebuie să aibă cor! în 
acea perioadă s-a prezen
tat Ia post noul profesor 
de chimie, Friedrich Krell.

cuceriți de entuzi- 
dirijor. în 1954 ei

elevi, 
ăstui 
formau cel mai bun cor 
a-capella din R.D.G., in 
1956 cel mai bun cor de 
tineret Ia Olimpiada in
ternațională a corurilor de 
amatori de la Paris. An 
de an au urmat numeroa
se titluri de onoare, me
dalii de aur și argint. Ast
fel apăru, in 1958, planul 
pentru clasele speciale ac
tuale. Friedrich Krell, in 
prezent doctor in muzico
logie, considerat al patru-

zel, un sfătuitor înțelept, 
cu mult umor, partener și 
sprijin valoros in proble
mele organizatorice. Pe 
colega Christa Brennse, 
specialistă in tratamentul 
coardelor vocale, care jitie 
legătura în această privin
ță cu dr. Pan de la Clini
ca Universității din Ros- 
tock. De două ori pe an 
are Ioc controlul medical 
al coriștilor, pentru a se 
constata rezistența Ia efort 
a coardelor lor vocale. A- 
poi Werner Eisleben, di-

rectorul 
dept al autoservirii 
membrii F.D.J. 
ei inșiși asupra serviciilor 
de ordine, a meniurilor 
etc. Fumatul și I-au in
terzis cu strictețe, căci, 
fiecare țigară cere cinci 
minute in plus de antre
nament vocal.

Fred Volker Deutscher, 
secretarul F.D.J. al șco
lii, reușește să influențe
ze conduita școlară și po
litică a membrilor coru
lui. La spectacolele aces
tuia nu pot cinta decit 
elevii ale căror perfor
manțe școlare nu scad și 
care participă activ la via
ța socială. Talentul și vo
cea nu ajung.

între pereții cenușii ai 
acestui liceu, înființat a- 
cum 103 ani, este multă 
mișcare. Fină în 1945, 
aici funcționa Gimnaziul 
de băieți „Principele 
Otto". în vechea școală 
a fiilor de nobili răsună 
astăzi cintece muncito
rești. Iar acolo unde se 
afla odinioară orga a fost 
amenajat acum un studio 
ultramodern, 
cu cele de 
discuri de Ia

hotarăsc

comparabil 
înregistrat 

Dresda.

CHRISTIANE 
LANDGRAF

Africa la timpul prezent

PRIORITĂȚI MAROCANE
n decembrie Raba
tul este inundat de 
verdele crud al 
primăverii medite
raneene. Platanii 
bătrini, care stră

juiesc de decenii aleile înguste 
din cartierul rezidențial, plan
tele agățătoare ce-au îmbrăcat 
de ani crenelurile vechilor bas
tioane, înălțate de dinastii pier
dute in negura anilor, vegetația 
bogată a peluzelor, se redeș- 
teaptă după lunga vară fier
binte. Este sezonul ploilor, cind 
soarele își moaie bătaia săgeți
lor de foc, cind, sub briza dul
ce a mării, irump primele frun
ze, dar mai ales culorile vii ale 
petalelor... Minunea se produce 
sub ochii trecătorilor. în cîteva 
zile, vrejurile arse sînt săltate 
de colțul fraged și totuși vigu
ros al invaziei de verdeață. Pal
mierii — martori tăcuți și veș
nic verzi — acordă parcă cle
mență întregii procesiuni, prin 
arcuirea ușoară a uriașelor e- 
vantaie... Europeanul, sosit pen
tru prima oară într-un aseme
nea sezon Ia Rabat, trăiește sen
timentul unui adevărat salt 
peste anotimpuri.

In această ambianță am stră
bătut in citeva rindurl Rabatul, 
incercind să pătrund in intimi
tatea cotidiană a urbei aflată pe 
drumul dezvoltării. Tentativa 
s-a produs in acele ore care pu
teau oferi o imagine cit mai cu
prinzătoare : in ceasurile dimi
neții, ale amiezii și înserării. 
Culese în cartierele cu vile e- 
legante, in Medina, pe străzile 
comerciale, în incinta campusu
lui universitar, sau percepute de 
pe colina unde Turnul Hassan 
supraveghează orașul de jos, 
pină departe spre Rabat — Salé, 
secvențele îmi compuneau un 
tablou dinamic al unui oraș, in 
care traseele de piatră ale le
gendelor, noile construcții în be
ton și viața oamenilor, cu fră- 
mintarile lor se împletesc, a- 
dăugind noi file, intr-o istorie 
contemporană.

Ce ne-a putut frapa ? Mulți
mea noilor edificii, pitorescul

• Tineretul —

o preocupare majora
Am avut convorbiri cu condu

cători ai Ministerului tineretu
lui, sportului și afacerilor socia
le, cu responsabili ai unor aso
ciații de tineret, cu lideri ai u- 
nor organizații de tineret poli
tice sau sindicale. Am aflat că 
in ultimii ani. a crescut in per
manență grija pentru tineret, 
pentru problemele care frămin- 
tă tinăra generație a Marocului. 
Eforturi remarcabile au fost de
puse, in primul rind, in dome
niul invățămintulul și instruc
ției. Citeva date cu caracter sta
tistic merită a fi menționate. In 
octombrie 1956, numărul elevi
lor în școlile primare era de cir
ca 230 000, în timp ce în cursul 
anului 1972/1973, numărul lor a 
depășit 1 219 000. Potrivit ulti
mului recensămint, numai in 
prima clasă a ciclului primar,

• Suprafața : 
447 000 kmp.

• Populație : 
14 420 000 locui
tori (65 la sută 
în mediul rural).

• Obținerea 
independenței : 
2 martie 1956.

• După înce
tarea din viață a 

regelui Muhammad V, la 3 
martie 1961, a urmat la tron 
actualul rege, Hassan al II- 
lea.

• Principale preocupări: 
agricultura (6 milioane hec
tare arabile, din care 450 000 
irigate), turismul, industria.

• Anul trecut a fost lansat 
un nou plan cincinal (1973— 
1977) cu patru mari orientări: 
agricultură, turism, industrie 
(220 000 salariați) fi formarea 
cadrelor.

• Resurse minerale: fosfați 
(unul din marii producători 
mondiali) cupru, zinc, cobalt, 
cărbune, fier, petrol, aur.

» Bugetul pe anul 1974 
este cel al expansiunii econo
mice. In acest an se vor crea 
cu 10 000 de locuri de muncă 
mai mult decit în 1973. Se 
prevăd investiții suplimentare 
în domeniul învățămîntului, 
al sănătății publice.

nate in contextul etape! actuale 
de dezvoltare economică, socia
lă și culturală a Marocului.

• Larg interes față e 

de cooperarea 

româno - marocană

DAMASC. — Forțele siriene 
au angajat, marți dimineața, 
lupte cu o unitate blindată is
raeliană, în sectorul de nord al 
frontului de pe înălțimile Golan 
— a anunțat un purtător 
cuvint ■■■ ' ' _
reluat 
France 
soldat, 
cuvînt, 
hieul blindat israelian.

de 
Damasc, 

Și 
s-a 
de 

ve-

militar de la 
de agențiile Reuter
Presse. Incidentul 
potrivit purtătorului 
cu distrugerea unui

• PREȘEDINTELE Israelului, 
Ephraim Katzir, a convocat-o pe 
Golda Meir, care conduce ac
tualul guvern al țării, pentru 
a-i cere să formeze, în urma 
alegerilor parlamentare de la 
31 decembrie 1973, noul cabinet 
israelian — transmite agenția 
France Presse. întîlnirea dintre 
șeful statului și actualul pre
mier a fost stabilită pentru 
miercuri dimineața.

• LA O CONFERINȚA DE 
PRESA organizată la Paris, 
Dinh Ba Thi, conducătorul 
interimar al delegației Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii 
mulul ' ' '
birile 
cele 
nameze, a arătat 
în prezent cel puțin trei pro
bleme care se cer soluționa
te fără amînare 
mul de sud — 
încetării focului 
forțele saigoneze, 
tuturor deținuților politici a- 
flați în închisorile Adminis
trației de la Saigon și asi
gurarea de către această ad
ministrație a libertăților de
mocratice ale populației. So
luționarea acestor probleme
— a subliniat Dinh Ba Thi
— poate deschide calea spre 
reglementarea reală a proble
melor interne ale Vietnamu
lui de sud.

Vietna- 
de Sud la convor- 
consultative dintre 

două părți sud-viet- 
că există

în Vietna- 
respectarea 

de către 
eliberarea

în cadrul unei conferințe_
presă ținută luni la Viena, se
cretarul general al Organizației 
Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.), Abderrahman Khene, 
a declarat, între alfele, că prețul 
petrolului brut exportat de cele 
12 țări membre ale organizației 
nu va atinge un nivel prea ri
dicat. De asemenea, el a exclus 
posibilitatea examinării, în ca
drul actualei reuniuni, a Comi
siei economice a O.P.E.C. a pro
punerii făcute la Tokio de mi
nistrul petrolului al Arabiei 
Saudite privind reducerea pre
țului de livrare a țițeiului.

In același timp, Khene a pro
pus mai multe obiective priori
tare în vederea .menținerii ac
tualelor rezerve mondiale de pe
trol, între care concentrarea e- 
forturilor țărilor industrializate 
pentru găsirea altor forme de 
energie, o utilizare rațională a 
cantităților existente, precum și 
prelungirea „vieții“ materiilor 
prime prin deplina lor folosire. 
El a subliniat că echilibrul pie
ței petrolului este precar și a 
pus în evidență importanța creă
rii unei Bănci a O.P.E.C., care 
va avea un capital de peste un 
miliard de dolari. Secretarul 
general al organizației a remar
cat, de asemenea, că statele in
dustrializate n-au realizat nici 
un progres pe calea frînării ac
tualului ritm al inflației.

de

• AGENȚIA CHINA NOUA 
a fost autorizată să anunțe hotă- 
rirea guvernului R. P. Chineze 
de a elibera pe militarii saigo- 
nezi și încă o persoană, de ori
gine americană, care au pătruns 
în China și au fost capturați în 
cursul luptei de autoapărare, în 
zilele de 19 și 20 ianuarie, in 
insulele chineze Hsisha, de uni
tățile armatei populare de eli
berare, forțele de miliție și 
pescarii chinezi.

bazarului, eleganța magazinelor, 
ecoul unor secole de istorie, al
bul mirific al zidirilor semețe pe 
cerul orbitor de senin, circulația 
auto, haotică pentru un necu
noscător ? Poate că da, dar nu 
în întregime. Tîrziu in noapte, 
cînd imaginile culese se derulau 
la comandă cu încetinitorul, sec
vențele cu aspecte comune a- 
veau să-mi releve semnificații 
care, la inceput, trecuseră ne
observate.

Aveam impresia că la Rabat 
toți locuitorii au sub 25 do ani. 
Pe schelele șantierelor, în du- 
ghenele bazarului. Ia promena
dă, in orele spre amurg, în „bî- 
donville“-uri, cele mai multe 
chipuri erau tinere. 60 Ia sută 
din populația Marocului o re
prezintă locuitorii sub 25 de ani. 
Dar la Rabat existența unei su
prastructuri cu tendințe indus
triale, numeroasele instituții de 
tot felul, comerțul și în primul 
rind rețeaua de invățămint u- 
niversitar, secundar și primar —• 
mai dezvoltată decit în alte cen
tre ale țării — exercită o 
adevărată atracție pentru ti
neretul din alte regiuni. De 
aceea, procentul populației ti
nere din Capitală, ca și la 
Casablanca dealtfel, depășeș
te cu mult media pe (ară. 
în încercarea de a găsi un 
loo de muncă, de a se pregăti 
intr-o meserie, anual spre a- 
ceste orașe se îndreaptă zeci și 
zeci de mii de tineri. Adăugată 
la rata creșterii anuale a popu
lației locale, această migrație 
spre centrele urbane constituie 
— așa cum aveam să aflu de la 
gazdele noastre — una din pro- 
blemenele care preocupă pro
fund factorii de răspundere din 
Maroc.

s-au înscris anul trecut 225190 
elevi. An de an s-au ameliorat 
programele de studiu, condițiile 
de invățămint și in rețeaua șco
lilor secundare. S-au adoptat 
măsuri menite să permită unui 
contingent sporit de elevi să 
poată continua cursurile secun
dare, oferindu-le posibilitatea u- 
nei opțiuni în continuarea stu
diilor. Semnificativă este în a- 
ceastă direcție alegerea specia
lizării în domeniul științific și 
tehnic a 52,4 la sută din totalul 
elevilor ciclului secundar, ale
gere care se datorează unei mai 
judicioase orientări în pregăti
rea viitoarelor cadre, în con
formitate cu cerințele de pers
pectivă ale țării.

Pentru a răspunde nevoilor în 
continuă creștere în domeniul 
învățămîntului, s-au sporit con
tinuu alocațiile bugetare. Nu
mai In anul 1973 finanțarea 
deschisă educației naționale — 
incluzind invățămintul primar, 
secundar și superior — a urcat 
cu 40 Ia sută peste nivelul atins 
In anul precedent. Așa cum e- 
vidențiau interlocutorii noștri 
marocani, în pofida întreprinde
rii unor măsuri largi, dezvolta
rea invățămintului, a educației, 
este însă insuficientă pentru a 
acoperi în întregime solicitările 
firești ale unei populații in care 
mai mult de jumătate este alcă
tuită din locuitori sub 25 de ani. 
Apoi, faptul câ un procentaj 
destul de mare dintre cei care 
încep școala o abandonează după 
2—3 ani de studii sau lipsa po
sibilității de cuprindere in ca
drul invățămintului secundar a 
tuturor celo> care în mod nor
mal absolvă primul ciclu, consti
tuie dificultăți ce trebuie exami-

Undeva in centrul Rabatului, 
o clădire modestă adăpostește 
Ministerul tineretului, sportului 
și afacerilor sociale. în citeva 
rinduri am pătruns in birourile 
sale, descoperind, cu prilejul 
convorbirilor, obiectul și preo
cupările acestei instituții crea
tă de puțin timp in Maroc. Mi
nisterul tineretului, sportplui și 
afacerilo. sociale, cuprinde pa
tru divizii (departamente) : ti
neret, femei, sport, afaceri so
ciale. La nivel teritorial au fost 
înființate inspectorate pentru ti
neret, sport și asigurări sociale. 
Activitatea principală este orien
tată in direcția atragerii tinere
tului, în special a celui „deșco- 
larizat", în acțiuni educative 
și profesionale. Sint organi
zate șantiere ale tineretului, ta
bere de vacanță, concursuri spor
tive și culturale, festivaluri dra
matice etc. Un loc deosebit il o- 
cupă formarea cadrelor. Activi
tatea se desfășoară fie in tabe
rele de vacanță, fie in cadrul 
celor 70 case ale tineretului, care 
au fost construite în toate pro
vinciile.

Secretarul general al ministe
rului, Chorfi Abdelwahab, ne-a 
vorbit pe larg despre realizările, 
de proiectele privind tineretul, 
despre relațiile prietenești sta
tornicite intre Maroc și Româ
nia.

— Ați putut lua contact cu 
colaboratorii mei, ați vizitat ci
teva obiective, realizate prin 
intermediul ministerului nostru
— ne-a spus el. Cred că v-ați 
putut forma o părere asupra 
problemelor care ne frămintă, 
asupra ceea ce avem în vedere 
pentru depășirea unor dificultăți
— între care am putea enumera 
pregătirea cadrelor promova
rea tinerelor fete, delincvența 
juvenilă, dezvoltarea mișcării 
sportive de masă, inclusiv a 
sportului de performanță. Vizi
ta delegației de tineret din 
România, soldată cu un larg 
schimb de opinii pe probleme de 
interes reciproc, a contribuit in 
ceea ce ne privește, la îmbogă
țirea cunoștințelor despre (ara 
dv. în domeniul tineretului, stu
denților și pionierilor. Declar cu 
toată sinceritatea : avem multe 
de invățat de la (ara dv. Dispu
neți de o experiență bogată pe 
care o putem utiliza, adopiin- 
d-o la condițiile noastre. De
altfel, aș dori, în acest context, 
să spun cu plăcere că prezența 
dv. o apreciem ca un semn de 
prietenie pentru noi. Acest 
schimb de păreri pe care Fam 
realizat face parte din gama din 
ce în ce mai largă a raporturi
lor amicale româno-marocane, în 
cadrul cărora vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu s-a în
scris ca un moment deosebii de 
prețios. Apreciem că avem toate 
condițiile pentru întărirea coo
perării în interesul tineretului 
din țările noastre, al prieteniei 
dintre cele două popoare.

IOAN TIMOFTE

Dolarul 
in declin

Luni, dolarul S.U.A. a în
registrat un declin Ia toate 
bursele de devize occiden
tale. Surse citate de agen
ția United Press Internațional 
apreciază că această răstur
nare a tendințelor specifice 
ultimelor săptămini se dato
rează, concret, declarației 
făcute la Tokio de ministrul 
petrolului al Arabiei Sau
dite, care a informat că (ara 
sa ar preconiza o anumită 
reducere a prețului țițeiului. 
Creșterea continuă a valorii 
monedei americane fusese 
legată, după cum se știe, de 
capacitatea S.U.A. de a face 
față crizei energetice în mai 
bune condiții decit celelalte 
state industrializate occiden
tale.

Extinderea cooperării 
româno-algeriene

Cooperarea româno-algeriană 
în diverse domenii de interes 
comun s-a extins și în domeniul 
hidroameliorațiilor agricole. Pe 
baza unei convenții încheiate 
între întreprinderea românească 
„Romenergo“ și Societatea al
geriană „Sonagther“ s-a consti
tuit un grup mixt de specialiști 
care lucrează în prezent la 
supraînălțarea unui mare baraj 
de acumulare la K’sob, pe firul 
văii cu același nume, la circa 
340 km sud-est de Alger. A- 
ceastă lucrare de mare amploa
re va fi terminată anul urmă
tor și va permite creșterea de
bitului de apă al vechiului lac 
de acumulare la 3 milioane me
tri cubi, asigurînd astfel, iriga
țiile agricole necesare întregului 
departament administrativ Msila 
din vilaiatul Setif.

Potrivit acordurilor în vigoa
re între cele două țări se concre
tizează și alte acțiuni de coope
rare, mai ales în industria ex

tractivă. Circa 300 de petroliști 
români explorează, alături de 
colegii lor algerieni întinse su
prafețe ale deșertului saharian 
cuprinse între Hassi Messaoud 
și Hgssi R’Mel. pentru identifi
carea de noi zăcăminte, de țiței 
și gaz metan. Alți aproximativ 
150 de experți geologi și mineri 
prospectează ținutul muntos 
Hoggar din extremitatea sudică 
a „țării, punînd în valoare 
zăcăminte importante de mine
reuri rare. Numeroși profesori 
și medici români activează, de 
asemenea, în instituțiile de spe
cialitate alegeriene. Un protocol 
încheiat în acest domeniu pre
vede construirea de către spe
cialiștii români, în centrul uni
versitar Constantine, a unui 
institut de arhitectură și acor
darea asistenței tehnice pentru 
alte asemenea unități de învă- 
țămînt superior aflate în con
strucție.
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