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DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE• Pînă la această dată, numărul unităților economice și șantierelor din județul Argeș. care și-au îndeplinit, Înainte de termen, sarcinile de plan aferente primului trimestru al anului în curs a ajuns la 10.Se prevede ca avansul obținut de cele 10 colective de muncă argeșene să se concretizeze. pînă la finele lunii martieț în realizarea unei producții suplimentare estimate la peste 25 000 000 lei.Printre unitățile economice și șantierele care au raportat, pînă acum, realizarea integrală a prevederilor planu

lui trimestrial, se numără u- niunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, fabricile de făină din lemn și de lăzi din cadrul combinatului de prelucrare a lemnului, u- nitatea forestieră de exploatare și transport din Stîlpeni, fabricile mixte de industrie locală din Cîmpulung și Curtea de Argeș, șantierul Pitești al trustului de lucrări speciale București, grupul de șantiere pentru construcții și instalații petroliere Pitești.• întreprinderea electro- eentrală de la Brazi — unitate care în actualul cincinal

a cunoscut o dezvoltare dinamică — a furnizat, marți dimineață, beneficiarilor cel de-al un miliard kWh produs anul acesta. Realizările preliminare ale întreprinderii prahovene vor întrece la finele primului, trimestru nivelul producției la zi cu a- próape 100 000 000 kWh energie electrică, realizată în cea mai mare parte ca urmare a utilizării Întregului potențial tehnic la parametrii superiori celor prevăzuțl în proiect. (Agerpres)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI C C AL P C R
PLENARA A DEZBĂTUI 
ȘI APROBAT PROIECTELE 

DE LEGE PRIVIND:
• remunerarea după 
cantitatea și calitatea 
muncii
• sistematizarea terito
riul ui și localităților 
urbane și rurale

— Tezele pentru cea de-a 
XXX-a aniversarea eliberării 
patriei de sub jugul fascist
- Planul de măsuri pentru 
întîmpinarea acestei 
aniversări

• Plenara a adoptat 
propunerile privind 
instituirea funcției 
de președinte al 
Republicii Socialiste 
România

Plenara C.C. al P.O.R. a hotărît în unanimitate 

să propună Marii Adunări Naționale 

alegerea tovarășului ,

NICOLAE CEAUSESCU,
în zilele de 25 și 26 mar

tie 1974, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a a- 
vut loc Plenara C.C. al 
P.C.R.

La lucrările plenarei au 
participat ca invitați primii 
secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, membrii 
guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale de 
stat și obștești, adjuncți ai 
șefilor de secții ale Comite
tului Central, cadre de con
ducere din presă — care nu 
sînt membri ai C.C. al 
P.C.R.

în legătură cu problemele 
înscrise la ordinea de zi, 
Plenara C.C. al P.C.R. a a- 
doptat hotărîri corespunză
toare.

1. — în vederea aplicării 
consecvente a Statutului 
P.C.R., eliminării unor pa
ralelisme între organele de 
conducere ale partidului și 
creșterii operativității și 
coordonării efective a acti
vității de partid și de stat, 
Plenara a stabilit unele 
modificări la Statut.

Hotărîrea în legătură cu 
aceste modificări se dă pu
blicității separat.

2. — în cadrul plenarei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat citire unei scrisori din 
partea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer în care 
solicită, din motive de să
nătate și datorită vîrstei, să 
fie eliberat din funcția de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

în legătură cu această 
scrisoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o scurtă 
cuvîntare, care se publică 
separat.

Exprimîndu-și deplinul a- 
cord cu înaltele aprecieri 
ale secretarului general al 
partidului la adresa activi
tății tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, plenara a apro
bat în unanimitate cererea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri de a fi eliberat din 
această funcție.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer s-a adresat apoi 
plenarei. Cuvîntul său se 
publică separat.

3. — Plenara C.C. al 
P.C.R.. a recomandat Marii 
Adunări Naționale să alea
gă pe tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., în funcția de pre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri.

în legătură cu aceasta, 
plenara a recomandat Marii 
Adunări Naționale elibera
rea tovarășului Manea Mă- 
nescu din funcția de vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al Co
mitetului de Stat al Plani
ficării.,

4. — Plenara a ales pe 
tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ca se
cretar al Comitetului Cen
tral și a recomandat numi
rea sa ca președinte al Con
siliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

în legătură cu aceasta, 
Plenara a recomandat Ma
rii Adunări Naționale eli
berarea tovarășului Ilie 
Verdeț din funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

5. — Plenara a fost de a- 
cord cu cererea tovarășului 
Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R., de a fi eliberat 
din funcția de președinte 
al Marii Adunări Naționale, 
și de a fi trecut în altă 
muncă. Plenara a recoman
dat Marii Adunări Naționa
le eliberarea sa din funcția 
de președinte al Marii Adu
nări Naționale, și alegerea 
sa ca vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

în legătură cu aceasta, 
plenara a hotărît să propu
nă Marii Adunări Naționa
le alegerea tovarășului Mi- 
ron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., ca președinte al 
Marii Adunări Naționale, 
urmînd să fie eliberat 
din funcțiile de vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat și de președinte al 
Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale.

6. — Plenara a hotărît să • 
recomande Marii Adunări 
Naționale eliberarea tovară
șului Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., din funcția 
de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și minis
tru al comerțului interior, 
în legătură cu trecerea sa 
în muncă de partid.

7. — Totodată, Plenara 
C.C. al P.C.R. a hotărît să 
recomande Marii Adunări 
Naționale următoarele :

— alegerea tovarășului E- 
mil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ca 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării și, în le
gătură cu aceasta, eliberarea 
sa din funcția de ministru 
al transporturilor și teleco
municațiilor ;

— alegerea tovarășului 
Janos Fazekas membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ca 
ministru al comerțului in
terior ;

— alegerea tovarășului 
Gheorghe Oprea, membru 
al C.C. al P.C.R., în funcția 
de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri;

— alegerea tovarășului 
Traian Dudaș ca ministru 
al transporturilor și teleco
municațiilor și, în legătură 
cu aceasta, eliberarea sa din 
funcția de ministru-secretar 
de stat;

— eliberarea tovarășului 
Ion Crăciun din funcția de 
ministru al industriei ușoa
re, din motive de sănătate ;

— alegerea tovarășului 
Gheorghe Cazan ca ministru 
al industriei ușoare, și, în 
legătură cu aceasta, elibera
rea sa din funcția de minis
tru-secretar de stat;

în legătură cu aceste ho
tărîri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe to
varășii desemnați pentru 
noile funcții și le-a urat 
succes în activitatea lor. 
Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se publică sepa
rat.

Tovarășul Manea Mănescu 
a mulțumit plenarei Comi
tetului Central, secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru desemnarea sa într
una din principalele func
ții ale activității de partid 
și de stat. Cuvîntul său se 
publică separat.

8. — Comitetul Executiv 
a supus Plenarei C.C. al 
P.C.R., propunerile privind

unele modificări la Consti
tuția Republicii Socialiste 
România, care să fie înain
tate apoi spre legiferare 
Marii Adunări Naționale.

Propunerile au fost pre
zentate plenarei de tovară
șul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat. 
Cuvîntarea sa se publică se
parat.

Plenara C.C. al P.C.R., a 
aprobat în unanimitate pro
punerile privind instituirea 
funcției de președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia — cu menținerea Con
siliului de Stat — și atribu
țiile ce-i revin șefului sta
tului român pe plan intern 
și în relațiile internaționale 
ale țării.

Aprohînd propunerile pri
vind unele modificări la 
Constituția Republicii So
cialiste România, Plenara 
C.C. al P.C.R., a hotărît ca 
ele să fie transformate în 
proiect de lege care să fie 
supus Marii Adunări Națio
nale.

9. —Plenara C.C. al P.C.R. 
a hotărît în unanimitate să 
propună Marii Adunări Na
ționale alegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, ca pre
ședinte al Republicii Socia
liste România.

10. — Plenara C.C. al 
P.C.R. a aprobat proiectul 
legii remunerării după can
titatea și calitatea muncii și 
a hotărît să fie înaintată 
spre dezbatere și adoptare 
Marii Adunări Naționale.

11. — Totodată, plenara 
a aprobat proiectul legii 
privind sistematizarea teri
toriului și a localităților ur
bane și rurale, hotărînd ca 
ea să fie supusă dezbaterii 
publice.

12. — Plenara Comitetu
lui Central a aprobat tezele 
pentru cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și 
planul de măsuri pentru în
tîmpinarea acestei aniver
sări.

13. — Plenara C.C. al 
P.C.R. a aprobat în unani
mitate informările cu privi
re la efectivul, compo
ziția și structura organi
zațiilor partidului la 31 
decembrie 1973 și cu pri
vire la activitatea orga
nelor de partid și de 
stat privind înfăptuirea po
liticii de cadre a partidului.

14. — în unanimitate, 
plenara a aprobat propune
rile de delegați ai Partidu
lui Comunist Român pentru 
Congresul Frontului Unită
ții Socialiste.

La dezbaterile din cadrul 
Plenarei C.C. al P.C.R. au 
luat cuvîntul tovarășii: 
Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.CiR., prim-secretar al 
Comitetului județean Con
stanța al P.Q.R., Andrei 
Cervencovici, prim-secretar 
al Comitetului județean A- 
rad al P.C.R., Petre Dănică, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Vîlcea al P.C.R., 
Constantin Pîrvulescu, mem
bru al Comisiei Centrale de 
Revizie a partidului, Gheor
ghe Blaj, prim-secretar al 
Comitetului județean Mara
mureș al P.C.R., Gheorghe 
Vasilichi, președintele Comi
siei pentru sănătate, muncă 
și asigurări sociale a Marii 
Adunări Naționale, Vasile 
Potop, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași 
al P.C.R., Eleonora Nil- 
că, director al întreprin
derii textile Cisnădie, 
județul Sibiu, George 
Homoștean, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Alba al P.C.R., Adalbert 
Crișan, prim-secretar al Co
mitetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R., Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Co
mitetului județean Bacău al 
P.C.R., Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, 
Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului’Central 
al Uniunii Generale a Sin
dicatelor.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

secretar general al Partidului Comunist Român, 

în funcția de

PREȘEDINTE AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

Plenara a aprobat cererea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer de a fi eliberat 

din funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,
Noi am analizat în Comite

tul Executiv cererea tovarășu
lui Maurer și, ținînd seama de 
temeiul ei, am hotărît să o su
punem Comitetului Central 
pentru a fi aprobată.

II cunoașteți pe tovarășul 
Maurer de mult. Așa cum am 
subliniat și cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer este un 
vechi activist al partidului, a 
îndeplinit munci de răspundere 
în diferite etape. In ultimii 13 
ani el a îndeplinit în mod

constant funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri, de 
membru al conducerii partidu
lui, adueîndu-și contribuția la 
realizarea hotărîrilor Congre
selor al IX-lea și al X-lea, la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului.

Tocmai ca o recunoaștere a 
activității, a meritelor și a 
devotamentului tovarășului 
Maurer față de partid, față de 
cauza socialismului, de intere
sele clasei muncitoare și ale

(Continuare în pag. a 11-a)

Cuvîntul tovarășului
5

Ion Gheorghe MaurerStimați tovarăși,Cererea aceasta este rezultatul unei adinei confruntări a mea cu mine însumi și cu posibilitățile mele.După o viață pusă In slujba unei cauze, pe care o voi servi atitg vreme cit voi putea și cît timp voi trăi, am ajuns la concluzia că sarcina ce mi-a fost încredințată în trecut de plenară — de a prezida Consiliul de Miniștri — a devenit prea grea pentru umerii mei.Iată de c» am făcut această scrisoare și sînt recunoscător

plenarei pentru că m-a ajutat să închei în timp potrivit acest capitol de viață.Tovarășul Ceaușescu a spus la adresa mea cuvinte frumoase, in legătură cu ceea ce am reușit să fac. îi mulțumesc pentru acest lucru. Am reușit să disting în spusele Iui semnele existenței unei afecțiuni prietenești pe care o are față de mine. Acest lucru va rămîne in mintea mea și va stărui ecoul acestor cuvinte în sufletul meu.Vă mulțumesc pentru atenție, tovarăși.
Tovarășul Manea Mănescu recomandat 

pentru a fi ales președinte 
al Consiliului de Miniștri

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,
Aș dori, în numele plenarei 

și al meu, să felicit pe tovară
șul Manea Mănescu și pe cei
lalți tovarăși și să le urez 
succes in activitățile de răspun
dere ce le-au fost încredințate 
sau pentru care au fost pro
puși. Desigur, doresc să exprim 
speranța noastră, a tuturor, că 
- mai cu seamă tovarășul 
Manea Mănescu, dar și ceilalți 
tovarăși, pentru că fiecare are*  
sarcini importante - se vor 
strădui ca, împreună cu colec
tivul in care lucrează, să aplice 
cît mai ferm linia generală a

partidului de înfăptuire a pro
gramului de dezvoltare econo
mică și socială a țării, de ri
dicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului 
nostru.

Vom aprecia munca fiecă
ruia după felul în care va ști 
să lupte și să acționeze pentru 
a înfăptui linia generală a parti
dului, fiecare în sectorul său 
de activitate și toți în comun, 
ca un organism unic, ce trebuie 
să funcționeze în strînsă uni
tate. Cu aceasta, le doresc 
succes in activitatea lor I
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încheierea lucrărilor Plenarei
■ ' ".................         — .................... "I ............... , , , !! ■—„I,...,,, ... ..............—

Comitetului Central al Partidului Comunist Român
•»

    \ 

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

poporului, la a 70-a aniversare 
i s-a decernat și titlul de „Erou 
al Republicii Socialiste Româ
nia". Acest înalt titlu i s-a a- 
cordat nu pentru vîrstă, ci, așa 
cum s-a spus și atunci, tocmai 
pentru activitatea sa, ca o re
cunoaștere și o apreciere a a- 
cesteia.

Desigur, ar fi fost plăcut 
pentru noi toți ca sănătatea to
varășului Maurer să-i permită 
să-și continuie activitatea, îm
preună cu noi, de îndeplinire

a sarcinilor puse de Congresul 
al X-lea și de înfăptuire a hotă- 
rîrilor acestuia. Dar se pare că 
legile biologice, naturale, sînt 
mai puternice și, pînă la urmă, 
își spun cuvîntul - și ele au 
determinat pe tovarășul Maurer 
să ceară eliberarea sa din 
funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri, neputînd e- 
fectua o activitate permanentă 
și susținută în îndeplinirea a- 
cestor sarcini.

Sper însă că hotărîrea ple
narei Comitetului Central de a 
satisface această cerere va fi

însoțită încă o dată de apre
cierea activității și a meritelor 
pe care tovarășul Maurer le 
are față de poporul nostru, 
față de partid și de cauza so
cialismului. Sperăm că și în 
continuare sănătatea îi va per
mite - și dorim ca ea să se a- 
melioreze - să poată participa, 
în limitele posibilităților, îm
preună cu noi toți, cu Comite
tul Central, cu Comitetul Exe
cutiv, cu clasa noastră munci
toare, cu poporul nostru, la în
făptuirea programelor viitoare

de înflorire și dezvoltare a pa
triei noastre socialiste. _

Cu aceste gînduri și în acest 
spirit, propun plenarei Comi
tetului Central să ia în conside
rare această cerere. Eliberîn- 
du-l pe tovarășul Maurer din 
această funcțiune să îi urăm 
sănătate, ca. împreună cu noi 
să poată participa la diferite 
activități. Sînt destule de făcut 
și sperăm că el va putea să 
facă, și în viitor, în condițiuni 
bune, acest lucru.

Propun plenarei să aprobe 
această cerere a tovarășului 
Maurer. î

HOTĂRI RE A
Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român privind unele 
modificări ale Statutului 

Partidului Comunist Român

Cuvîntul tovarășului
Emil Bodnarașswi ■Stimați tovarăși.Pentru a asigura continua e- xercitare a puterii de stat de către organul suprem, Constituția a instituit Consiliul de Stat, organ ales de către Marea Adunare Națională dintre membrii ei și subordonat Marii Adunări Naționale. Consiliul de Stat exercită. potrivit Constituției, in mod permanent, o serie de atribuții proprii In același timp, el este investit, in intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale. cu înfăptuirea unora, dintre atribuțiile acesteia.Practica dezvoltării vieții de stat, atit pe planul relațiilor interne cit și pe planul relațiilor internaționale, a demonstrat necesitatea ca o parte din atribuțiile ce revin Consiliului de Stat, in mod permanent, să fie exercitate de președintele său. In condițiiinile noastre, președintele Consiliului de Stat este secretarul general al partidului.Pentru a satisface această cerință de îmbunătățire a activității Consiliului de Stat și ținind seama de experiența dobindită pină in prezent in activitatea organelor supreme ale puterii de stat, Comitetul Executiv propune instituirea funcției de președinte al Republicii Socialiste România, cu menținerea Consiliului de Stat in limitele atribuțiilor constituționale și cu modificările pe care le supun Comitetului Central.Președintele Republicii Socialiste România, care păstrează și calitatea de președinte al Consiliului de Stat, urmează să e- xercite atribuții pentru care nu este necesară întrunirea in plen a Consiliului de Stat. Prin aceasta se realizează, pe lingă o articulare mai judicioasă a funcțiilor organelor supreme ale puterii, ți o mal eficientă exercitare a acestor funcții, atit în relațiile interne, cit și îndeosebi in relațiile Internaționale.In legătură cu determinarea poziției președintelui Republicii Socialiste România în sistemul organelor supreme ale puterii de stat, se propun următoarele :

nuc— Președintele Republicii Socialiste România este șeful statului și reprezintă puterea de stat in relațiile interne și internaționale ale Republicii Socialiste România ;— Președintele! Republicii Socialiste România este comandantul suprem al forțelor armate și președintele Consiliului A- părării*  al Republicii Socialiste România ; ;

• Mecanizatorii din Dolj au atins cotele finale ale planului primului trimestru. Succesul permite realizarea suplimentară a unui volum de lucrări evaluat la peste 5 000 000 lei, sumă ce întrece prevederea din angajamentul anual.De menționat că toate cele

— Președintele Republicii Socialiste România îndeplinește și atribuția de președinte al Consiliului dc Stat ;— Președintele Republicii Socialiste România urmează să îndeplinească, in conformitate cu Constituția și cu legile, următoarele atribuții principale :Pe plan intern : prezideazăConsiliul de Stat ; prezidează, a- tunci cînd apare necesar, ședințele Consiliului de Miniștri. In timpul în care Marea Adunare Națională nu este întrunită in plen, numește și revocă membrii Consiliului de Miniștri la propunerea președintelui acestuia ; numește și revocă pe președintele și membrii Tribunalului Suprem ; numește și revocă pe procurorul general ; numește și revocă pe conducătorii organelor centrale ale administrației de stat care nu fac parte din Consiliul de Miniștri. In legătură cu această atribuțiune amintesc că facțiunile la care ea se referă fac parte din nomenclatura Comitetului Central și intră în ocupațiunea permanentă a Secretariatului Comitetului Central care le rezolvă colectiv, deci nu mai e nevoie să facem o repetare a acestei operațiuni în Consiliul de Stat, ci se oficializează prin semnătura președintelui Republicii Socialiste România în funcțiunea de stat pe care o deține. De asemenea, președintele Republicii Socialiste România acordă gradele de general, amiral și mareșal ; conferă decorațiile și titlurile de o- noare ; autoriză purtarea decorațiilor oferite de alte state ; a- cordă grațierea ; acordă cetățenia ; aprobă renunțarea la eetă- ./ 

țenia română ; retrage cetățenia română ; aprobă stabilirea domiciliului in România pentru cetățenii altor state ; acordă dreptul de azil ; proclamă în caz de urgență starea de necesitate.Pe planul relațiilor internaționale ; stabilește rangurile misiunilor diplomatice ; acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Socialiste România ; primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor state ; încheie tratate internaționale in numele Republicii Socialiste România : poate da împuterniciri în acest scop președintelui și unor membri ai Consiliului de Miniștri sau unor reprezentanți diplomatici. Regimul obișnuit prevăzut de Constituție pentru ratificarea tratatelor încheiate in astfel de condițiuni ramine cel stabilit.In îndeplinirea atribuțiunilor ce-i revin, președintele Republicii Socialist» România emite decrete prezidențiale și hotărîri. Președintele Republicii Socialiste România, avînd și calitatea de președinte al Consiliului de Stat, urmează ca, în conformitate cu actualele prevederi ale Constituției, să semneze legile adoptate de Marea Adunare Națională in vederea publicării lor in Buletinul Oficial, precum și decretele și hotărîrile Consiliului de Stat.In ce privește alegerea președintelui Republicii Socialiste România :Președintele Republicii Socialiste România urmează să fie a- les de către Marea Adunare Națională pe durata unei legislaturi, urmînd a funcționa pină la alegerea președintelui în legislatura următoare.Președintele Republicii Socialiste România este răspunzător față de Marea Adunare Națională pentru întreaga sa activitate. El prezintă periodic Marii Adunări Naționale dări de seamă a- supra exercitării atribuțiilor sale, cît și asupra dezvoltării statului.Atribuțiile actuale ale Marii 

Adunări Naționale urmează să fie completate cu atribuția privind alegerea președintelui Republicii Socialiste România.Consiliul de Stat urmează să exercite acele atribuții prevăzute de Constituție pentru care este necesară adoptarea unor ho- tăriri in plenul său. Totodată, se propune ca în cazul in care, in timpul sesiunii deschise a Marii Adunări Naționale, necesități e- conomice și sociale impun adoptarea unor măsuri neintirziate, iar Marea Adunare Națională nu este întrunită in plenul său, Consiliul de Stat să poată lua aceste măsuri, urmind ca normele cu putere de lege astfel a- doptate să fie supuse forului suprem legiuitor la reluarea lucrărilor sale in plen.In concordanță cu modificarea Constituției in sensul propunerilor de mai sus, urmează implicit să se facă modificarea corespunzătoare a regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale.Acesta modificări se referă în special la procedura de alegere a președintelui Republicii Socialiste România, după cum urmează :Propunerea privind alegerea președintelui Republicii Socialiste România se face de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. Alegerea de către Marea Adunare, Națională a președintelui Republicii Socialiste România urmează să se facă cu două treimi din numărul total al voturilor deputaților Marii Adunări Naționale.In același timp, se propune ca aceleași foruri, și anume Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, să fie investite cu capacitatea de a face propuneri și pentru alegerea Consiliului de Stat, cit și a președintelui Consiliului de Miniștri și a Consiliului de Miniștri, la începutul unei noi legislaturi.Totodată, avînd în vedere prevederile proiectului de statut al Frontului Unității Socialiste, se propune menționarea Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste în rîndul organelor prevăzute în regulamentul de funcționare al Marii Adunări Naționale cu dreptul de inițiativă legislativă.Aceste propuneri — dacă vor fi aprobate — urmează să fie transformate în proiect de lege, care să fie supus Marii Adunări Naționale.

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște modificarea articolului 22 al Statutului P.C.R., după cum urmează :1. Prevederea referitoare la alegerea Prezidiului Permanent și atribuțiile acestuia se elimină.2. La articolul 22 al Statutului P.C.R. se introduce prevederea referitoare la alegerea Biroului Permanent al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.Ca urmare, articolul 22 al Statutului P.C.R. va avea următorul cuprins :

Cuvîntul tovarășului
Manea Mănescu

Stimați tovarăși,Doresc să mulțumesc Plenarei Comitetului Central, secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru desemnarea mea intr-una din principalele funcții ale activității de partid și de stat.Mă simt onorat că urmez în această misiune tovarășului Ion Gheorghe Maurer, militant de seamă al partidului și statului nostru, care timp de mai bine de un deceniu a condus activitatea Consiliului de Miniștri al țării noastre. Este firesc, intr-un astfel de moment important al vieții mele, să fiu stăpinit de o emoție deosebită, deoarece primesc din partea partidului una din sarcinile grele și de mare răspundere. 'In decursul anilor, partidul mi-a încredințat sarcini și funcții de răspundere ca activist de partid și pe linia guvernului. De fiecare dată am simțit încrederea partidului, a tovarășilor mei de muncă — și trebuie să vă mărturisesc că această încredere a constituit pentru mine

22. „Comitetul Central alege Comitetul Executiv și Secretariatul. Comitetul Executiv asigură conducerea activității partidului între plenare, iar Secretariatul organizează și controlează îndeplinirea hotă- rîrilor partidului și selecționarea cadrelor.Comitetul Executiv și Secretariatul raportează Comitetului Central despre activitatea depusă.Comitetul Executiv alege Biroul Permanent alcătuit din : Secretarul General al Partidului și secretarii C.C. al

un imbold permanent în activitatea pe care am dus-o, strădu- indu-ină să fiu pe măsura posibilităților mele util cauzei clasei muncitoare și poporului din care m-am născut. Bunul cel mai de preț al întregii mele vieți a fost și va fi întotdeauna slujirea cu credință a Partidului Comunist Român, care m-a crescut și educat în spiritul devotamentului nețărmurit față de cauza socialismului și comunismului, care m-a învățat să militez și să lupt pentru o societate mai dreaptă și mai bună.Pe tot parcursul activității mele am primit ajutorul neprecupețit al partidului. Țin să mulțumesc mult conducerii partidului și în mod deosebit tovarășului Nicolae Ceaușescu care m-a îndrumat cu perseverență, răbdare și exigență, dar și cu bunăvoință tovărășească.In fața acestei noi sarcini, care mi se încredințează, trebuie să vă declar deschis că sînt conștient de faptul că în activitatea mea s-au manifestat neajunsuri, pe care mă voi strădui, cu ajutorul tovarășilor mei de muncă, 

P.C.R., președintele Republicii și președinte al Consiliului de Stat, vicepreședintele Consiliului de Stat, care asigură activitatea permanentă Ia Consiliul de Stat, președintele Consiliului de Miniștri, primul vicepreședinte și 1—2 vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc- al Activității Econdmice și Sociale, președintele Comitetului de Stat al Planificării, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. poate completa com-

să le elimin in cît mai mare măsură.Stimați tovarăși,Ne aflăm în al 4-lea an al cincinalului. îndeplinirea pianului pe acest an este hotăritoare pentru realizarea inainte de termen a sarcinilor prevăzute ‘ pe anii 1971—1975. Soluționarea cu succes a problemeloi- ce se pun astăzi în activitatea economico- socială a țării cere din partea ministerelor, centralelor și întreprinderilor eforturi susținute pentru executarea exemplară a sarcinilor de plan. Trebuie să întărim și mai mult, pe toate treptele organizatorice, exigența, disciplina de plan și financiară, disciplina economică. Se impune să acordăm o deosebită atenție îndeplinirii sarcinilor de producție stabilite prin plan, intrării la termen in funcțiune a noilor o- biective, fundamentării temeinice a deciziilor economice in vederea stabilirii celor mai bune soluții, pentru creșterea productivității muncii, reducerea costurilor șl îmbunătățirea calității 

ponența Biroului Permanent și cu alte funcții.Biroul Permanent asigură coordonarea operativă a activității de partid și de stat și adoptă hotărîri în limita competențelor stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.Biroul Permanent raportează asupra activității sale Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.“.
★Modificările aduse articolului 22 din statut urmează a fi supuse ratificării Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român.

, . ■ -- • - ■ < -producției, pentru sporirea pe toate căile a eficienței economice.Doresc să-mi exprim convingerea că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom îndeplini în tot mai bune condiții prevederile planului, a- sigurînd astfel o trainică temelie progresului economic și social al României socialiste. In acest cadru, sarcini sporite revin Consiliului de Miniștri. Țin să declar în fața Plenarei Comitetului Central că voi depune toate eforturile, întreaga mea capacitate și putere de muncă pentru ca, împreună cu tovarășii vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, cu toți membrii guvernului, să asigurăm rezolvarea operativă a problemelor e- conomice, îndeplinirea cu fermitate a sarcinilor ce revin organelor administrației de stat.Garanția exercitării în cele mai bune condițiuni a atribuțiunilor și răspunderilor ce revin guvernului o constituie conducerea de către partid, in frunte cu secretarul său general, a întregii vieți economice și sociale a țării, aplicarea cu consecvență în întreaga noastră activitate a indicațiilor și orientărilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.încă o dată vă rog să-mi îngăduiți, stimați tovarăși, să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați.

CAMPANIA PRODUCȚIILOR RECORD ÎN AGRICULTURĂ
....  »

Cîmpia muncii

Toate forțele satului In cimp!
Dacă treci în aceste zile prin satele județului Mureș, la orice oră a zilet, d»' dimineața pină seara, ți-e dat. să constați cu satisfacție să indicațiile și., sarcinile reieșite din documentele recentei Conferințe pe țară a cadrelor de conducere din agricultură au fost recepționate. Sa manifestă aceasta prințr-o largă mobilizare de forțe in cimp, în grădinile de legume și livezi, la executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare. Se cuvin aprecieri la adresa mecanizatorilor pentru calitatea-reparațiilor făcute în iarnă la tractoare și mașinile agricole. Pe ogoare- le județului Mureș n-am sesizat cută lucrări care să contribuienici un traetbr oprit în mijlocul tarlalei pentru reparații. M-am oprit in cîteva unități agricole. C.A.P. A palina. La diverse lucrări în cîmp participau peste 150 de cooperatori. Ei continuau .munca începută în urmă cu cîteva zile. La capitolul realizări consemnăm semănatul a 10; hectare morcovi, 5 hectare pătrunjel; 2 hectare cu ridichi 

de lună, plantatul arpagicului pe 10 hectare planificate. Pînă seara urma să se încheie plantatul cartofilor, iar în două zile semănatul sfeclei de zahăr. S-au transportat în cimp peste 4 500 tone îngrășăminte organice, s-a înălțat un dig pe o distanță de 600 ml lungime, care vor feri de inundații 200 hectare teren. Au fost defrișate și redate, producției 13 hectare. în aceste zile, cooperatorii lucrează la fertilizarea pășunilor în vie. Suprafața planificată pentru a fi semănată cu porumb este pregătită. Se așteaptă epoca optimă și între timp se exe- la menținerea apei în sol.Următorul popas îl facem la Suseni. La secția S.M.A., nu găsim pe nimeni. La C.A.P. aflăm că președintele și inginerul sînt pe cîmp. Relații în legătură cu desfășurarea campaniei agricole ne dă tovarășul Dumitru Cornea, primarul comunei. Un tractor ară ultimele loturi personale ale cooperate- 

rllor ; patru tractoare sînt la discuit ; două sînt la semănatul sfeclei de zahăr, iar două sînt la transportul îngrășămintelor pe pășune. Peste 130 cooperatori participă zilnic la lucru, ne informează interlocutorul. Ei și tinerii din comună, angajați la diverse întreprinderi din Reghin, elevii au curățat în primăvara aceasta 606 hectare pășuni ; au defrișat și redat agriculturii 60 hectare teren in marginea Mureșului, au executat 1 000 m 1 șanț pentru desecări, în ziua vizitei noastre se plantau cartofii și arpagicul pe ultimele 2 hectare din cele 10 planificate.La Cenaș, Mazna, Livezeni, Miercurea Niraj, Zau, Bărboși și in alte numeroase unități aflăm că semănatul sfeclei de zahăr s-a terminat. Semănatul sfeclei de zahăr s-a încheiat pe cele 200 hectare planificate. S-ar părea că și aici se așteaptă perioada optimă pentru semănatul porumbului, terenul fiind pregătit. Zilnic însă, peste 

500 de cooperatori își găsese de lucru în brigăzile Curteni, Chinari, Bărșești.în grădina de legume a început plantatul verzei timpurii, a gulioarelor și conopidei. Se curăță pășunile, pajiștile naturale și trifolienele. Pînă la ora vizitei noastre s-au executat canale pe 000 ml din cei 3 000 m planificați.— Un ajutor prețios primim la această lucrare, relata tovarășul Alexandru Puni, președintele C.A.P., de la studenții din centrul universitar Tg. Mureș. De cîteva zile, peste 400 la număr. au deschis un șantier pentru desecări. Contribuția lor înseamnă în final redarea în circuitul agricol a 300 hectare teren.Popasurile făcute în numeroase unități cooperatiste ne îndreptățesc să afirmăm că lucrătorii ogoarelor din județul Mureș țin prin rezultatele obținute pasul cu timpul. în sprijinul afirmației vin și datele statistice existente la Direcția generală pentru agricultură a județului Mureș. Dacă în anul 1973 pînă la 22 martie au fost semănate cu diverse culturi doar 236 hectare, la 22 martie anul acesta au fost însămînțate cu cui-’ turi din epoca întîi și epoca a doua aproape 24 000 hectare.
MIRCEA BORDA

Se folosesc toate

resursele de

irigarea

Aproape toate cooperativele agricole de. pe raza S.M.A.-uhii Remetea Mare își au o bună parte din terenuri in preajma Timișului și a Begăi. Puținătatea apei din sol i-a determinat pe cooperatori și pe mecanizatori să-și intensifice eforturile, diferențiat de Ia o tarla la alta, orientîndu-și atenția și spre amenajările pentru irigat. Astfel, la Bazoșul Nou — unde se plantau de zor cartofii și se semăna sfecla de zahăr — secretarul organizației de partid, aflat și el în cimp, ne-a vorbit despre recenta hotărire a cooperatorilor de a iriga, pe lingă cele 12 hectare cu sfeclă și alte 75 cu porumb prin folosirea resurselor locale de apă. Același lucru ii preocupă și pe cooperatorii din Remetea Mare. Aici a fost insta
lat un motor stabil pa malul

apă pentru

culturilor

Begăi de unde se scoate apa care va fi distribuită de cele patru aspersoare, două dintre ele fiind deja gata de lucru. Inginerul șef al cooperativei, tovarășul Mihai Iancovici ne informează că, prin irigare numai de pe suprafața însămințată cu cartofi este așteptată o recoltă de 30 900 kg la hectar.Făcînd un scurt bilanț asupra lucrărilor agricole de pe raza acestei stațiuni de mecanizare — Remetea Mare — notăm: semănatul cartofilor și a sfeclei da zahăr s-a încheiat pe data de 23 martie. A început și în- sămințatul florii-soarelui, în timp ce alte echipe de mecanizatori au trecut la pregătirea terenului pentru însămînțarea porumbului.
I. DANCEA

patrioticeImpunătoarea pajiște întinsă pe o suprafață de aproape 25 lcm.p. din șesul Bahluiului își va recăpăta în primăvara aceasta, pe porțiunea întinsă de la Podul Iloaiei și pină sub zidurile lașului, fertilitatea datorită inițiativei comitetului județean al U.T.C. : amenajarea prin muncă patriotică a uhui sistem de irigații. Ziua de 24 martie a însemnat începutul unei perioade de 15 zile in care brigăzi de muncă patriotică de la facultățile de hidrotehnică, agronomie și construcții, de la liceele teoretice și școli profesionale din municipiul Iași, precum și brigăzi de tineri din comunele Po
Bilanful mecaniza-

torilor doljeni

dul Iloaiei, Dumești și Lețcani, care dețin suprafețe, in acest perimetru, vor crea condiții de irigare permanentă a unei pășuni de peste 1.600 de hectare. Vor fi săpate șl decolmatate canale în lungime de peste 7 kilometri, vor fi amenajate dispozitive pentru irigarea prin inundații și se va termina tarlali- zafea întregii suprafețe, asigu- rindu-se astfel pășunarea rațională a întregului efectiv de cornute mari, aparținind I.A.S. Iași, C.A.P.-urilor Podul Iloaiei, Dumești și Lețcani.
ION CHIRIAC

37 stațiuni de mecanizare a agriculturii din Dolj vor încheia trimestrul cu bilanțuri pozitive, .în prezent întreaga lor forță mecanică fiind folosită pentru executarea lucrărilor agricole de primăvară. (Agerpres)
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FAMILIA : UN NOU PRESTIGIU SOCIAL
— Care sînt valorile ce conferă, în socialism, familiei un sta

tut social superior, prestanță socială ?

Răspunde prof. univ. dr. NICOLAE KALLOS
șeful Catedrei Filozofie-Sociologie, Universitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj

— Tipul. de familie a societății socialiste 
este determinat de ansamblul relațiilor sociale 
socialiste. După cum societatea, nu este pur și 
simplu un ansamblif de indivizi, ci sistemul 
relațiilor sociale dintre oameni, ea nu este nici 
o simplă sumă a familiilor ; în concepția mar
xistă macrostructura societății determină mi
crostructura ei.

Reamintim aceste teze ale sociologiei mar
xiste, pentru a sublinia faptul că familia so
cialistă este un tip superior de familie în mă
sura în care și datorită faptului că socialismul 
este o orînduire superioară față de cele pre
cedente. De aceea, valorile ce caracterizează 
familia socialistă sînt valori ale societății so
cialiste în general.

Ceea ce caracterizează familia socialistă 
sînt, înainte de toate, relațiile de echitate și 
de prețuire reciprocă dintre soți, dintre părinți 
și copii, statutul schimbat al femeii, statutul 
schimbat al tineretului — toate acestea fiind 
cuceriri și caracteristici ale societății socialiste 
in ansamblul ei. Relațiile morale dominante în 
familia socialistă se bazează și ele pe aceleași 
principii ale moralei comuniste care domină 
în întreaga noastră societate.

In cadrul familiei socialiste dragostea din
tre soți și răspunderea pentru creșterea copii
lor au o importanță covîrșitoare. Engels spu
nea că numai o căsnicie bazată pe dragoste 
este morală, iar căsnicia în care dispare dra
gostea devine imorală. Ceea ce este caracte
ristic societății socialiste, sub acest aspect, con
stituie faptul că, spre deosebire de trecut, căs
niciile iau ființă cu precădere pe această bază 
morală și nu din considerente materiale, de 
„rang“ etc. In familia socialistă copiii, tinerii, 
sînt educați în spiritul ideilor și idealurilor so
cialismului, în spiritul concepției despre lume 
și viață a omului societății socialiste, sînt pre
gătiți pentru muncă și viață, sînt înarmați cu 
normele socialiste de comportare în muncă și 
in viață.

Vorbind despre aceste caracteristici ale fa
miliei de tip socialist este bine ca — și în 
acest domeniu ca în toate celelalte — să pri
vim lucrurile în mod realist, așa cum sînt ele 
în realitate, să nu luăm dorințele sau iluziile 
noastre drept fapte împlinite. Nu trebuie ui
tat faptul că procesul de formare și de con
solidare a familiei socialiste cuprinde atit mo
mentul continuității, cît și cel al discontinui
tății. Și în trecut existau, după cum și astăzi 
în alte orînduiri sociale există, dragostea, ra
porturi de sinceră stimă și apreciere dintre 
soți etc. Este vorba de faptul că orînduirile 
sociale bazate pe exploatare nu le îngăduie 
manifestarea și afirmarea nestingherită și la 
proporții sociale mari, cum este cazul în so
cietatea socialistă.

Pe de altă parte, se știe prea bine că mai 
există și la noi mentalități învechite, concep
ții de viață străine principiilor socialismului. 
Se mai încheie căsătorii din considerente de 
parvenire, egoiste etc'., după cum mai există 
familii descompuse sau care nu se întemeiază 
pe principiile amintite. Tocmai avînd în ve
dere imensa importanță socială a rolului jucat 
de familie, societatea socialistă nu este deloc 
indiferentă față de viața de familie. Grija deo
sebită pe care o acordă statul socialist fami
liei reprezintă tocmai o expresie a acestui 
fapt. Familia are un rol social mult prea im
portant pentru a considera viața de familie 
numai drept „o chestiune personală“, o pro
blemă „a vieții private“. După cum subliniază 
și documentele partidului nostru, „rămînerea 
în urmă a conștiinței“ față de existență nu 
trebuie privită ca o fatalitate; trebuie acțio
nat în așa fel ca conștiința, conduita tuturor 
oamenilor să se ridice la nivelul cerințelor ac
tuale ale societății socialiste. Situațiile în viața 
de familie, incompatibile cu principiile mora
lei socialiste, nu trebuie nici ele privite cu în
găduință. Familia se compune doar din cîțiva 
oameni, dar grija pentru familie este o cauză 
a întregii societăți socialiste.

Răspunde conf. univ. dr. NATALIA DAMIAN
Universitatea București— S-a vorbit mult in literatura sociologică despre așa-zisa „criză a familiei" contemporane. Dintr-o viziune pesimistă, a- parent fundamentată științific prin referiri la procese ale vieții sociale de ansamblu ca industrializarea, urbanizarea, atragerea masivă a femeilor in activități extra-famîliale, dezvoltarea rețelei de servicii sociale și a învăță- mîntului etc. sociologi cunoscuți ca W. Ogburn. K. Zimmermann, P. A. Sorokin contestau familiei capacitatea de a mai îndeplini funcțiile sale economice, protectoare. recreaționale și educaționale. „Familia — scria P. A. Sorokin — ca uniunea sacră a bărbatului și a femeii, a părinților și copiilor, va continua să se dezintegreze. Principalele func-, ții socioculturale ale familiei vor descrește în continuare pînă cînd a- ceasta va deveni un simplu adăpost, utilizat in principal pentru relații sexuale“.Studiul atent, a- profundat al transformărilor reale survenite în structurile și relațiile familiale după cel de-al doilea război mondial a relevat insă faptul că, în condițiile dezvoltării industrial-urbane. nu dispar funcțiile familei ca atare, ci se schim-

numai conținuși forma tradi-bă tul țională a acestora, familia continuînd să rămînă cadrul în care debutează socializarea și factorul principal care întipărește modelele cele mai generale ale comportamentului viitorilor membri a- dulți ai societății. La fel, rolul economic protector etc., al grupului familial, nu numai că nu se pierde dar, într-un anume sens, se amplifică prin modernizare.Dacă aceasta este în general situația familiei in societatea modernă voltată i urban, în societății socialiste îi revine deosebit în cerea în politicii partidului de accelerare a edificării noii

dez- industriai- 1 condițiile noastre familiei un rol tradu- fapt a
so-cietăți, în acțiunea de educare a noii generații în spiritul ideologiei mar- xist-leniniste a țelurilor umaniste ale Partidului Comunist Român. în a- ceastă perspectivă — pe fondul schimbărilor majore ale structurilor societății noastre — se înscrie întregul ansamblu de măsuri luate de partid și de stat pentru întărirea rolului familiei în viața socială. Principiile fundamentale ale dreptului familiei din țara noastră, decurgind in mod firesc din prevederile Constituției, reflectă deopotri-

vă, atît preocuparea pentru conferirea unui statut superior familiei, cît și preocuparea pentru perfecționarea funcțiilor a- cesteia, pentru ridicarea relațiilor familiale la un nivel de autoritate și valori sociale autentice. Prevederile legale privind ocrotirea familiei și a căsătoriei de către stat, deplina egalitate în drepturi a partenerilor cuplurilor maritale, ocrotirea intereselor copilului minor, Întrajutorarea șl sprijinul reciproc al membrilor familiei au o contribuție eficientă în sporirea prestante! sociale a familiei și în statornicirea între membrii acesteia a unor relații noi, bazate pe afecțiune și stimă reciprocă. Perfecționarea în continuare a structurilor și funcțiilor familiei implică sporirea e- forturilor întregii societăți pentru depistarea și accelerarea acțiunii a- celor factori care favorizează în general dezvoltarea unor relații interumane noi în societatea noastră. Iată, de pildă, in condițiile urbanizării rapide aiașezărilor și a sporirii spectaculoase a populației orașelor, un mare număr de familii iși găsesc lăcașul In noile ansambluri de locuințe construite cu procedee și la scară indus-

trială. Cercetările sociologice la teren au relevat, între altele, faptul că traiul in blocurile noi are consecințe pozitive asupra u- nor aspecte esențiale ale vieții de familie ca, de exemplu, fertilitatea cuplurilor, relațiile interpersonale etc. în același timp însă, lipsa (și lipsurile) în dotările colective de la nivelul blocurilor generează tendințe cu sensuri individualiste conturate, cum ar fi tendința unei „autarhii gospodărești“ care continuă să apese asupra resurselor de timp și forțe ale , familiilor, și, în primul rînd, ale femeilor, sau tendința unei anumite închideri, chiar izolări, in cadrul relațiilor sociale dintre familiile u- nuia și aceluiași imobil. In acest plan, perfecționarea relațiilor intra și interfamiliale necesită căutarea unor soluții realiste pentru înscrierea, în noile cadre urbane care se construiesc, a naturii specifice o- rinduirii noastre, într-un plan mai general, întărirea permanentă a familiei presupune, primordial, întărirea și perfecționarea tuturor structurilor și proceselor sociale care acționează asupra acestui nucleu de bază al societății noastre.
Redactorul rubricii : A. BÂRSAN

Cum se 

realizează
4

reporterîn anchetă

Pe șantiere, printre 

constructori și beneficiari, 

cu o întrebare la ordinea zilei

CĂMINELE PENTRU
In 1974 statul ți-a asumat un nou și important efort finan

ciar destinat îmbunătățirii continue a nivelului de viață al ti
neretului. în acest scop au fost alocate fonduri centralizate 
pentru construcția a 279 cămine cu 66 076 locuri cărora li se 
vor adăuga alte 59 cămine cu 12 441 locuri realizate din fon
durile proprii ale întreprinderilor. în funcție de nevoi ele au 
fost distribuite pe județe și localități. Construcția lor ar fi 
firesc să se desfășoare în condiții mai bune deoarece în- 
cepind din acest an căminele au fost incluse în planul de stat 
al întreprinderilor. Va fi o mai constantă preocupare pentru 
bunul mers al lucrărilor și încadrarea lor în termenele pre
văzute. Eforturile vor fi însă împărțite și în continuare, pentru 
că ei mai au de terminat un mare volum de lucrări ia căminele 
cu termen de punere în folosință în anul trecut. Și nu sînt pu
ține. Numărul lor se apropia în toată țara de o sută, avînd 
o capacitate de peste 22 000 de locuri. Pentru a urmări mai 
îndeaproape și a interveni mai prompt în soluționarea unor 
neajunsuri pe șantierele respective, cîțiva reporteri ai ziarului 
nostru și-au propus să rămînă într-un contact direct și perma
nent cu desfășurarea lucrărilor la un număr de cămine și să 
ajute efectiv urgentarea lor. Astăzi publicăm primele con
statări.

nic — scuza cel mai des invocată ! — lipsesc panourile prefabricate, deși, la ora la care am fost pe șantier erau peste 160 de panouri încă nemontate.— Panouri există, ne spune șeful Șantierului 4, inginerul Va- sile Bervin, numai că nu le putem folosi pe toate în momentul de față ; avem toate panourile pentru etajele doi și trei, ne lipsesc însă o parte din cele pentru etajul 1 la care lucrăm în prezent. Principalul vinovat : Fabrica de panouri prefabricate Iași care nu respectă graficul de livrare.Există, așadar, un întreg lanț de cauze și condiții care dovedesc o situație cel puțin specioasă : Fabrica de panouri e „supraaglomerată“ de cereri, Șantierul 4 nu-și poate respecta graficul de producțip din lipsă de prefabricate, iar lucrările la căminul de nefamiliști avansează în ritm de melc.
PAVEL PERFIL

ERET?

întreprinderea de transporturi 
Brașov

RITM BUN, 
TERMEN CERTLa Brașov, în urma unor măsuri energice întreprinse pentru a asigura cadrelor de muncitori tineri condiții de viață și de locuit dintre cele mai bune, se construiesc în prezent mai multe cămine de nefamiliști. Unul dintre ele este destinat tinerilor din întreprinderea de transporturi, conducătorilor și personalului de bord și de întreținere a rețelei de transporturi în comun.Lucrarea începută în 20 octombrie 1973 este realizată într-un ritm conform cu planul dinainte stabilit. Termenul de dare în folosință este 30 septembrie, dar constructorii Trustului de construcții Brașov sînt hotărîți să o termine pînă la 23 august. Situația la zi de pe șantier anticipează. realizarea angajamentului. Maistrul Ștefan Mamina, care coordonează munca unor echipe de. betoniști, dulgheri și fierari-betoniști ne spunea că din 5 februarie, de cînd se află aici, lucrările au avansat mult.— Aceasta se explică prin a- plicarea unei metode de mare productivitate și anume turnarea prefabricatelor în poligon propriu al Trustului, iar pe șantier se toarnă doar structura care va suporta sarcina. Turnarea în co- fraje va începe în aceste zile. Șantierul este dotat cu utilajele necesare printre care o macara de mare capacitate, care a descărcat pînă acum zeci de tone de planșee și grinzi prefabricate.Maistrul a amintit că pentru anumite lucrări va fi binevenită munca patriotică a tinerilor. Gheorghe Munteanu, secretarul comitetului U.T.C. a întreprinderii de transporturi Brașov, a confirmat hotărîrea tinerilor beneficiari de a veni în ajutorul specialiștilor atunci cînd va fi nevoie.— Este vorba de lucrările de curățenie și amenajare interioară la care munca noastră va putea ușura sarcina constructorilor. Vom ajuta la efectuarea racordurilor pentru încălziri și a celorlalte instalații ; între beneficiar și constructor s-a încheiat și o minută privind ajutorul a- cordat la transporturi, lucrări care se vor face tot de către tineri.

ADINA VELEA

Grupul de șantiere Brad

INAUGURAREA — 
PESTE 0 LUNĂTinerii constructori din orașul Brad au dorit demult _ să aibă un cămin al lor care să le ofere odihna și liniștea atît de necesare după orele de muncă petrecute pe șantier. Conform planului el trebuia predat Ia sfîrșitul lunii noiembrie. Lucrările au demarat însă viguros, înregistrînd un avans substanțial față de graficele stabilite. Practic, volumul de lucrări prevăzut pentru 10 luni va fi realizat în numai 4 luni. Secretul ?— Nu e nici un secret, ne-a răspuns tînărul inginer Viorel Nistor, adjunctul șefului de șantier. Totul a fost pregătit cu minuțiozitate, activitatea a fost organizată ireproșabil.Din prima zi aici au fost mobilizate importante forțe umane. Clădirea se înălța văzînd cu ochii. în nici două luni căminul cu o capacitate de 225 de locuri a fost ridicat la roșu. Cei care l-au zidit spun că niciodată nu au mai lucrat cu un asemenea randament.— Dacă am fi respectat programul, intervine unul din membrii formației. Ștefan Dră- gan, poate că și azi mai aveam de zidit. Noi nu ne-am mărginit însă la ziua de muncă ofi-

cială și am rămas pe schele încă 2—3 ore în plus.— Am discutat cu tinerii, povestea zidarul Gavrilă Vasian, secretarul organizației U.T.C. a șantierului, explicîndu-le că a- cest cămin este al nostru, deci trebuie să ni-1 construim singuri. Băieții m-au înțeles și s-au apucat cu hotărîre de treabă.Am vizitat căminul în aceste zile. Se muncește de zor. Se execută ultimele tencuieli interioare, se verifică funcționarea instalațiilor sanitare, electrice și de căldură, se montează timplă- ria. Cîțiva meseriași finisează încăperea care va servi drept club. Luca Zegreanu și Vaier Bugnar, doi tineri zidari pe care i-aro găsit tencuind la etajul I, ne-au spus că „avansează cu o viteză de două camere pe zi“, promițîndu-ne că în curînd vor fi gata, asigurări pe care le-am primit și din partea instalatorilor, tâmplarilor, zugravilor.
AL. BALGRADEAN

întreprinderea de mătase „Vic- 
toria"-lași

TINERII
NU SE ÎNCĂLZESC
CU PROMISIUNIOra 11 și 30 de minute. Lotul 1 Montaj, Șantierul 4 al Trustului de construcții Iași. Punct de lucru : căminul de nefamiliști al întreprinderii de mătase „Victoria“. Opt muncitori se „încălzesc“ într-o baracă la un reșou improvizat, alți dqi, afară, geluiesc cîteva grinzi și, în sfîrșit, cîțiva manipulează niște panouri de prefabricate. Maistrul e plecat, bineînțeles, „după materiale“. Macaraua nu mai funcționează de cîteva ore. „Micile accidente zilnice“, ni se spune.Astfel se construiește căminul de nefamiliști al întreprinderii „Victoria“. Termen de.dare în funcționare : 30 mai a.c. Termen de definitivare a lucrărilor de montaj : 20 mai a.c.Conducerea Șantierului 4 este senină și optimistă. Sceptici sînt, în schimb, viitorii locatari ai căminului : cei 320 de tineri și tinere ai întreprinderii.Lucrările de montaj au început în urmă cu aproape două .săp- tămîni, timp în care s-a ridicat abia primul nivel și o parte din al doilea. Or, este foarte puțin probabil că în cele trei săp- tămîni care au mai rămas pînă la încheierea termenului se vor monta încă patru nivele. Pentru că, zilnic macaraua stă timp de citeva ore, zilnic au loc discuții pașnice și nevinovate în jurul reșoului improvizat și, zil-

întreprinderea de materiale 
izolatoare-Ploiești

MAI SÎNT NECESARI 
ZECE ZIDARILa întreprinderea de materiale izolatoare Ploiești se află în construcție un cămin de nefamiliști cu 115 locuri. Conform planificării inițiale, la 28 februarie 1974 el trebuia să fie predat beneficiarului. Cum se explică întârzierea ?— Noul termen de dare în folosință a fost stabilit, cu prea multă largheță. pentru 31 mai 1974, opinează tovarășul Alexandru Lupii, secretarul comitetului pe partid de la I.M.I. Vedeți, este vorba despre o construcție nu prea mare, cu parter și un singur etaj, care nu necesită un volum însemnat de lucru. Dacă s-ar fi lucrat intens, căminul ar fi trebuit să fie deja gata.Argumente în sprijinul afirmației interlocutorului nostru găsim în graficul execuției lucrării. în primele două luni — construcția a început la 1 noiembrie — a fost executat un volum de lucrări în valoare de 750 000 lei, adică mai bine de jumătate din cei 1,2 milioane lei Ia cît se ridică întreaga investiție. La sfîrșitul lui decembrie căminul era ridicat „la roșu", în următoarele două luni insă nu s-au mai executat decît lucrări în valoare de circa 160 000 lei. Este adevărat, sînt luni de iarnă, dar...Examinăm împreună cu inginerul principal Constantin Po- pescu, responsabilul șantierului, stadiul actual al lucrărilor.— Cele două luni care au mai rămas nu constituie un interval care ar pute% fi scurtat, tovarășe inginer ?— Ba da. Ne-am propus chiar să terminăm lucrarea cu o lună mai devreme, adică la 30 aprilie. Dacă direcția grupului nostru de șantiere ne-ar trimite, așa cum am solicitat, incă 10 zidari, s-ar mai putea ciștiga vreo 15 zile.

PETRE JUNIE

întreprinderea „Industria lînii*-  
Timișoara

DOSARUL
SE ÎNGROAȘĂ

9

CU JUSTIFICĂRIPentru întreprinderile aparținătoare Ministerului Industriei Ușoare din județul Timiș au fost perfectate cu Trustul de construcții și montaje execuția a 19 cămine pentru tineri nefamiliști. dintre care 5 cu termen de predare în 1974.

Ne-am propus să vorbim și să urmărim în continuare felul în care se desfășoară lucrările pe șantierul căminului cu 460 de locuri, aparținind întreprinderii „Industria, linii“.Primul nostru interlocutor este tovarășul inginer Vinerea- nu Dumitru, directorul întreprinderii beneficiare. „Finanțarea a fost integral deschisă în decembrie 1972. Acum avem promisiunea ca pînă la 30 iunie a.c. să fie integral terminat, ceea ce eu nu cred“. . Stăm de vorbă în continuare cu tovarășul Adalbert Stănescu, din cadrul serviciului investiții al întreprinderii, dirigintele șantierului. „Șantierul 11 construcții, prin lotul 102, s-a angajat să înceapă glisarea între 1 și 10 martie a.c. și să-1 predea la cheie la 30 septembrie". Simpla comparație a acestor două puncte de vedere evidențiază flagranta contradicție care, în ultimă instanță, zdruncină neplăcut fermitatea angajamentului de a termina cît mai repede construcția căminului. Pentru a ajunge Ia constructori să mai consemnăm cele spuse de secretara comitetului U.T.C., Truca. Florica. „Vin fetele la mine și mă întreabă: tovarășe secretară, cînd mai facem muncă patriotică la cămin ? Le spun eă acum, în primăvară. Pină în prezent am efectuat circa 1000 de ore la executarea săpăturilor“.Discut pe îndelete cu tovarășul inginer Vasilfe Marinescu. șeful șantierului! 11; „Acum o oră am fost incunoștiințat că nu vom mai putea începe glisarea la data promisă. Cofrajul care trebuia transferat la căminul „Industria linii“ de pe un alt șantier a fost dirijat în cartierul Circumvoluțiunii“. Prea multe amănunte suplimentare după aceea nu ne-a mai putut da. „în această ipoteză glisarea poate fi făcută cel mai devreme in luna mai“. I-am solicitat părerea și tovarășului director tehnic al Trustului de construcții și montaje, ing. Teodor Cio- mocoș. ,;Da, ne-a informat dîn- sul, așa e, s-a amînat transferul cofrajului din motive tehnice“. Explicațiile sînt și ele pur tehnice.
ION DANCEA

Complexul C.F.R. Tg. Mureș

ÎN STADIUL 
FORMALITĂȚILOR 
BIROCRATICEPeste 100 de tineri din cadrul complexului C.F.R. Tg. Mureș vor beneficia în anul acesta de case noi.Construcția urmează să fie executată în regie proprie de către întreprinderea de construcții căi ferate Brașov, șantierul 53 Tg. Mureș.— Dacă ar fi după noi, ne declară ing. Nicolae Moldovan, șeful șantierului, obiectivul ar fi început. Am făcut organizarea de șantier, ne-am aprovizionat cu o parte din materiale. Nu putem, cu toate acestea, înccne lucrarea pentru că formalitățile birocratice — respectiv acordarea drepturilor ce se cuvin proprietarului de teren — nu s-au limpezit încă, deși această sumă e în jurul a 1 000 de lei !„.Construcția la care ne referim face parte dintr-un ansamblu de cămine destinate tinerilor de Ia IMATEX și Fabrica de piele. Beneficiarul coordonator este IMATEX.— Bani avem, ne relatează tovarășul Ladislau Rado, responsabil cu investiții în cadrul întreprinderii, dar banca nu deschide finanțarea pînă ce nu a- vem încheiat contractul cu constructorii. Or, ei nu contractează lucrarea pînă ce nu avem proiectul în stare definitivă.

Totul este clar pînă aici. Predarea căminului este programată pentru trimestrul IV, care poate insemna și 31 decembrie, dar și 1 octombrie. Dar pentru aceasta construcția ar fi trebuit începută in acest trimestru.Ne-am adresat tovarășului Aurel Cormoș. președinte al consiliului tineret-muncitoreso din cadrul comitetului județean, întrebîndu-1 cum vor ajută construcția căminului.— Avînd in vedere destinația căminului, am sugerat Secretarului U.T.C. pe complex soluția de a lua legătura cu organele de partid și sindicat, cu conducerea administrativă și să stabilească tinerii cărora li se vor repartiza aici locuințe și aceștia să facă parte in primul rînd din brigăzile de muncă patriotică ce se vor constituit pentru a-1 ajuta pe constructori.Este frumos și corect, zicem noi. Dar din discuțiile purtate cu diverși interlocutori de Ia Complexul C.F.R. a reieșit că nu s-a făcut nimic pînă acum în această direcție.
MIRCEA BORDA

I.M.A.I.A. Galați

VIITORII BENEFICIARI 
N-AU CĂLCAT ÎNCĂ 
PE ȘANTIERLa serviciul de investiții al I.M.A.I.A. din Galați, tovarășul Valentin Lomaea- ne furnizează amănunte despre căminul lor. „Cînd s-a deschis finanțarea în prima lună a anului trecut, s-a fixat ea termen de dare în folosință 31 decembrie 1973. Dar Trustul județean de construcții a spus că nu are capacitatea de lucru. După multe intervenții pe la forurile locale, lucrările au început în iulie 1973. S-au făcut două-trei gropi, apoi totul a fost lăsat baltă. Am intervenit din nou bătind la multe uși. In noiembrie 1973 am reușit să întocmim un grafic de lucru șl să stabilim un termen ferm de dare în folosință : iulie 1974. Acum s-a ajuns la al doilea e- taj. Sperăm sășfie respectat termenul de intrare în folosință".Mergem pe șantier. Muncesc aici 12 dulgheri, conduși de Matei Alexandru, 8 fierari-beto- niștî îndrumați de Zamfir Postelnicii, 6 zidari din echipa lui Ion Broască.— Tot ce se vede aici, recunoaște maistrul Radu Buzea, șeful lucrării, a fost înălțat In două luni. Avem acum materialele și utilajele necesare și ni s-au promis noi brațe de muncă. Anul trecut însă am dus lipsă și de utilaj și de material. De aceea am inaintat greu.Condițiile de pe șantier permit, totuși, realizarea lui înainte de termen.— Da, ne putem angaja să-I realizăm mai devreme, ne declara inginerul Petre Iorga, șeful șantierului 5 din cadrul Trustului de construcții. Le promitem tinerilor de la I.M.A.I.A, ea pe 31 mai a.c. să le predăm căminul la cheie.La promisiunea constructorului, tinerii de Ia I.M.A.I.A., viitorul beneficiar, trebuie îpsă să răspundă cu fapte. Pînă acum, deși căminul lor a ajuns la al treilea etaj, ei nu au călcat încă pe aici. „Nu ne-am gindit că putem acționa și noi", ne spune Ion Pirvu, secretarul comitetului U.T.C, de la I.M.A.I.A.Că nu s-au gindit nu este deloc bine. Tovarășul Secretar ne promite că îi va mobiliza pe toți cei 300 de tineri care vor fi cazați aici la acțiunile de muncă patriotică.

ION CHIRIC

---------------------- - O experiență, un îndemn_________ _

„SĂ NE CONSTRUIM PROPRIA CASĂ!“
Tn concluzie se poate afirma că lucrările pe aceste șantiere se desfășoară încă nesatisfăcător, iar eforturile constructorilor pentru urgentarea lor sînt insuficiente. Cu o contribuție mai mare și mai constantă sînt datoare comitetele județene, municipale și orășenești ale U.T.C., ele trebuie să mobilizeze numărul necesar de tineri care să-i ajute pe constructori după program, la toate lucrările. Și primul apel să-l adreseze celor care vor locui în aceste cămine, ei să ajute mai mult la construcția propriei case. La Satu Mare s-a cîștigat în acest sens o frumoasă experiență. Stabilind din timp viitorii locatari, aceștia au răspuns cu entuziasm la chemarea de a participa zi de zi la muncă pe șantierul căminului lor pînă la terminarea lucrărilor. Durata construcției s-a redus cu cîteva luni. Prin reprezentanții lor în comitetele executive ale consiliilor populare, comitetele U.T.C. au, de asemenea, datoria să acționeze mai energic pentru finalizarea în termen a documentației, pentru stabilirea amplasamentului, abținerea proiectelor, deschiderea finanțării, formalități care de cele mai multe ori depășesc, ca dificultate și termen, construcția propriu-zisă.La rîndul lor, ministerele, ca titulare de investiție, să acorde

mai mult spripn centralelor și întreprinderilor din subordine în clarificarea necnunsurilor reclamate și care trebuie soluționate la nivel central, sa se preocupe mai stăruitor de bunul mers al acestor investiții. Se cuvine a aminti, de pildă, Ministerului Industriei Chimice ca are 13 cămine rămase în urmă în unitățile sale, iar la alte două nici n-au început lucrările în situație asemănătoare sînt și Ministerele Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Industriei Construcțiilor de Mașini Grele a Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții etc cu cîte 8-9 cămine nepredate încă din planul pe 1973. 'Permanente greutăți se semnalează apoi în procurarea materialelor de construcții, în alegerea terenului, obținerea autorizației, contractarea lucrărilor, probleme care cad în sarcina consiliilor populare. Ele trebuie să manifeste mai multă operativitate în soluționarea lor. Prin colaborarea activă a acestor factori - întreprinderea beneficiară, întreprinderea constructoare, consiliul popular, U.T.C., ministere - căminele restanțe din anul trecut vor trebui să fie predate în cel mai scurt timp posibil, iar cele prevăzute în planul de stat pentru 1974 să înceapă și să se termine în limita termenelor stabilite.
ROMULUS LAL
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Argumente ale gradului de modernizare continuă a învățămîn- Liceului „N. Bălcescu“ din Craiova și laboratorul de chimie tului românesc. în imagine : cabinetul de științe sociale al al Liceului pedagogic din Rimnicu Vilcea.

Un 

lăudabil 
salt 

calitativ
Grupul școlar profesional de construcții din Timișoara. s-a înscris cil 12 clase din cele 42 existente. După încheierea primului trimestru, comparativ cu anii pre- cedenti. media rezultatelor obținute a fost evident superioară, numărul corigentelor și al celor cu note slabe reducîndu-se simțitor. Acum, în preajma încheierii celui de-al doilea trimestru, ne-am o- prit cu analiza asupra anului II A, e- lectricieni. Media generală a clasei la sfîrșitul primelor trei luni de școală a fost de 7,76. Luate mai cu de-amă- nuntul se constată insă că numărul mediilor de 5 și 6 a fost de 91, înre- gistrîndu-se chiar și două corigente : Talabur Viorel și Tîrle Grigore, ambii la limba română.împreună cu secretarul Comitetului U.T.C. pe școală, Teodor Lucan. și secretarul organizației pe clasă, Verdeș Vasile, răsfoim filele catalogului. Primul lucru care ne-a fost dat să-1 reținem a fost o sensibilă îmbunătățire a notelor. în mod deosebit la disciplinele de bază: tehnologia meseriei, aplicații practice și mașini electrice. Astfel, dacă Ion Juravale a încheiat, primul trimestru cu media 8, perspectivele în cel de al doilea sînt în jurul lui 8,50. Viorel Ta- labur. corigentul pe primul trimestru la limba română, are, deocamdată, trecut în catalog in 6 lă această materie. iar mediile de la tehnologia meseriei și aplicații practice promit a se ridica dincolo de limitele lui 8. A- șișderea este situația in cazul celuilalt fost corigent, Grigore Tîrlea, în ciuda multelor absențe făcute din pricina îmbolnăvirii. Un lăudabil salt calitativ l-au înregistrat și Constantin Zigoli. Sandu Damian. Vinter Teodor și alții.— La nivelul organizației U.T.C. pe clasă, am statornicit. obiceiul organizării de ședințe operative, ori de cîte ori rezultatele colegilor sînt mai slabe decît posibilitățile. ne explică Vasile Ver-

/

deș. felul în care ei și-au propus să muncească. Cu a- semenea prilejuri am aflat că Vasile Talabur cu o zi mai Înainte de a fi ascultat nu s-a prea ostenit cu învățătura. I-am dat atunci ca sarcină ca el însuși să urmărească felul cum se desfășoară meditația Ia el în cameră, cerîndu-i ca la sfîrșitul fie- c""ei săptămini să informeze organizației pe clasă felul cum și-a îndeplinit sarcinile. Pe de altă parte, împreună cu tovarășii profesori organizăm grupe de meditații în funcție de dificultățile’ ivite în înțelegerea unor lecții, dificili-'’” tăți pe care, de a- ' semenea, ținem cu adunărilor tive ținute lasfîrși-*  tul fiecărei săp-' tămlni.Cu certitudine, ' cel de-al doilea trimestru pentru anul II A se va încheia**  cu rezultate mai" bune. La cele bune făcute pînă am insă mai tăți ternatului, cu deosebire în dormitoare care ar putea arăta mult mai frumos dacă ne gîndim că în școală se învață toate acele meserii care laolaltă sînt menite să asigure fiecărei încăperi un confort odihnitor.

biroul U.T.C. despre

le re'-'r- prilejuli operai

aCunț, mai sugera' nevoia unei intense activi- la nivelul in-

ION DANCEA

Ambiția9

elevilor
din 

Novaci
Hotărîrea elevilor 

novăceni de a parti
cipa în concurs — 
de altfel este sin
gura clasă din jude
țul Gorj — este nu 
numai un act de 
curaj, oi și unul de 
mîndrie, de respect 
pentru bunul renu
me al școlii. Elevii 
anului II A știu 
bine acest lucrut Ca 
dovadă, din cei 36 
de membri ai cla
sei, '20 au obținut 
dreptul de a parti
cipa la faza jude
țeană a olimpiadei 
pe obiecte. (în faza 
pe școală n-a lipsit 
nici unul). Anul tre
cut, Gabriela Me- 
lencu „a mers" pe- 
țară la olimpiada 
de matematică. La 
sfîrșitul primului 
trimestru 12 elevi | 
au primit media

generală peste 8. 
Intre fruntași: Ga
briela Melencu, Ro- 
dica lega, Gabriela 
Lițoiu, Raveca Ber- 
becel, Ionel Som- 
nea, Nicolae Bușe, 
Valentin Strican. In 
catalog, elevii nu au 
dat ocazia să se 
treacă nici o absen
ță nemotivotă. Pro
fesorii, și ei în cea 
mai mare parte ti
neri, (media de vîr- 
stă a colectivului 
didactic este 36 
ani), foști elevi ai 
școlii, mărturisesc 
că este o adevărată 
plăcere să faci lec
ții la clasa respec
tivă. Ne-am con
vins și noi asistînd 
la o oră de fran
ceză. Un elev, Flo
rin Gabșa, Venit de 
la București, s-a in
tegrat bine în co
lectiv, găsind aici 
un climat de cea 
mai curată .prie
tenie.

— Aceeași clasă 
se află în fruntea 
liceului — ne oferea 
mai multe argu
mente, tovarășul 
Alexandru Gheor- 
gliian, îndrumătorul 
U.T.C. — și la ac
țiunile întreprinse 
pe linie de organi
zație. Ei au fost 
participanți activi la 
executarea, prin 
muncă patriotică, a 
localului cantinei, a 
magaziei, au colec
tat un mare număr 
de sticle și borcane, 
maculatură, au ob
ținut unul din locu
rile fruntașe la 
faza județeană a 
concursului cultural 
artistic, echipele de 
handbal (băieți și 
fete), sînt constitu
ite pe nucleul anu
lui II A. Toate a- 
cestea (am reținut 
doar cîteva) sînt in
dicii ale unui colec
tiv unit, ambițios, 
capabil să se su
pună unor eforturi 
mereu susținute.

— Ne cunoaștem 
unii altora forțele 
și știm pe ce con
tăm, ne spunea se
cretarul U.T.C. al 
clasei, Emilian Ca
potă. Vom dovedi 
că putem mai mult.

Un singur necaz 
stăruie în clasa a- 
mintită. Corigența 
la matematică a 
unui coleg. Nu i-au 
lipsit decît cîteva 
sutimi pînă la me
dia de trecere. Dar 
exigența profesoru
lui Dumitru Me
lencu, și diriginte 
în același timp, a 
avut în vedere po
sibilitățile mult mai

mari ale celui în 
cauză. Lucru pe 
care și acesta l-a 
înțeles, încercînd 
să-l dovedească.

Sînt multe de 
spus despre anul 
IIA de la Liceul 
Novaci. înadins am 
reținut numai cîte
va aspecte, resvec- 
tînd dorința clasei 
de a aștepta pînă 
la o confirmare 
mai... categorică. 
Pînă atunci îi fe
licităm și le urăm 
succes I

V. RAVESCU
Foto ; O. PLEC AN

EMILIAN 
COPOTA

RODICA 
JEGA

ȘTEFAN 
CÄRIGOIU

Joi, 21 martie, anul III S de la Liceul „George Bacovia“ din Bacău, înscris la concurs a inaugurat activitatea de muncă patriotică din această primăvară prin săparea și amenajarea spațiului floral de pe strada Cuza Vodă, urmind ca în întreaga etapă de primăvară să se afle în colectivul de liceeni care desfășoară orele de muncă patriotică în parcul Gherăești și pe terenul sportiv al liceului. Cei 32 de uteciști ai acestei clase și-au propus să realizeze pînă Ia vacanța de primăvară — 6 aprilie — un total de 400 de ore de muncă patriotică.
LUCACI CARMEN, 

elevă

Ce ar fi spus secretarul
U.T.C. în consiliul 
pedagogic... dacă 
ar fi fost invitat

La Liceul din Lădeștl, județul Vilcea, a avut loc un consiliu pedagogic. Tema era extrem de importantă : o analiză a modului în care sînt îndeplinite sarcinile Plenarei C.C. al. P.C.R. din 18—19 iunie 1973 cu privire la lichidarea repetenției în clasele I—IV și reducerea numărului de repetenți la clasele V—VIII. S-a discutat argumentat, concret, mergîndu-se pînă la stabilirea de măsuri. Dar eu nu la acest aspect vreau să mă refer, să analizez desfășurarea dezbaterilor, Ci la o absență din consiliul pedagogic: cea a secretarului U.T.C. pe școală. Așteptasem acest consiliu gîndind că. cel puțin acum, cînd se discuta o problemă nemijlocit legată de activitatea elevilor la învățătură, secretarul U.T.C. va fi chemat, ba, chiar mai mult, că vor fi invitați și secretari ai organizațiilor U.T.C. de clasă unde se pun mai acut astfel de probleme. Nu numai că s-a uitat formularea unei asemenea invitații, dar s-a stabilit deliberat că nu, secretarul U.T.C. nu trebuie chemat Ia acest consiliu.Cu puțin timp înaintea acestui consiliu, la inspectoratul școlar județean Vîlcea a avut loc o ședință de lucru cu aceeași temă ia care au fost invitați — și și-au adus contribuția — toți activiștii Comitetului județean al U.T.C care lucrează în probleme de școli. La acest nivel, deci, poate exista colaborare, problemele școlii pot fi discutate la aceeași masă, pot fi stabilite măsuri comune, putem să ne adresăm critici. La nivel de școală, însă, acolo unde de fapt se realizează concret sarcinile instructiv-educative, colaborarea este privită cu neîncredere, acolo continuă să se manifeste o rezistență ca reprezentantul elevilor să fie de față cînd se discută despre elevi.

conducerea școlii, ceea ce ar fl fost de dorit să arate secretarul — ori chiar secretarii U.T.C. de clasă — în consiliul pedagogic la care n-au participat: organizațiile U.T.C. din clasele a VIII-a A și B s-au angajat să nu aibă nici un corigent pe trimestrul al doilea ca, în final, toți colegii lor să promoveze clasa, dorind toți să devină uteciști pînă la sfîrșitul anului școlar. Pentru aceasta, ei urmăresc zilnic activitatea la învățătură a colegilor rămași în Urmă și, totodată, îi sprijină, prin cei mai buni elevi, să se pregătească cît mai temeinic, să recupereze rămînerea în urmă. La sfîrșitul fiecărei săptămîni, se întrunesc în scurte ședințe de lucru — la care participă și cîte un membru al comitetului comunal al U.T.C. — și analizează rezultatele elevilor, stabilesc cum să acționeze în viitoarea săptămînă. Am dat un singur exemplu, dar s-ar putea da mai multe, și acestea ar fi fost și mai numeroase dacă a- tunci, în consiliu, dascălii le-ar fi acordat uteciștilor, creditul de a-i solicita într-o acțiune de mare răspundere pe care o desfășoară școala. Socotesc că este o mare greșeală să le știrbim tinerilor încrederea în capacitatea lor de a acționa, alătufi de profesorii lor, în procesul in- structiv-educativ, să-i excludem de la treburile școlii cînd ei înșiși vor să-și asume răspunderi.
LAURENȚIU ȚUICU, 

secretar al Comitetului comunal 
U.T.C. Lădești — Vîlcea

PÎNĂ UNDE MERGE 

CURAJUL CONFESIUNII 
ÎN FAȚA COLECTIVULUI

Mi s-a întimplat să particip la adunări generale ale colegilor din liceu șl să mă simt penibil : uteciștii n-aveau ce să-și spună intr-un moment in care analizau activitatea dintr-un an de muncă în organizația lor de clasă. A trebuit să mă adresez ci- torvă cu întrebări ca să Înfiripăm un dialog ca, apoi, să la naștere o dezbatere aprinsă în plenul colectivului. De ce fusese nevoie însă să trecem prin momentele penibile de la început 7 Am chibzuit și am ințeies: lipsea curajul sincerității, iar noi in organizație nu facem suficientă educație in sensul acesta.Știu că dacă ni s-ar propune ca model un om desăvirșit care, așezat pe un tron demiurgic, ar putea înfăptui minuni printr-o simplă mișcare de baghetă, ne-ar irita fiindcă un asemenea model lezează simțul vieții, al realității, aspirația spre aulodepășire. Noi știm să vorbim despre lupta cu sine, de perpetua autonemulțumire de sine care fac Imposibile stagnarea in platitudinea vieții interioare, monotonia gindirii și simțirii. Noi știm să afirmăm că nu există oameni perfecți, ci perfectibili. Dar cînd este vorba să discutăm despre slăbiciunile noastre, le Îngrămădim in formule generale din care eliminăm tocmai sensul concret : care ne sint slăbiciunile. Eu numesc aceasta lipsă de sinceritate față de noi inșine și față de colectiv. Fără sinceritate nu putem lupta in sensul perfectibilului pe care vrem să-1 realizăm cu toți colegii. Se ajunge acolo incit se consideră că momentul in care un coleg iși dezvăluie ori dezvăluie lipsuri reprezintă un act de autostigmatizare ori de stigmatizare. De aici și modul „tăcut“ în care se „formulează" critica și mai ales autocritica.îmi dau seama cit de contradictoriu ne prezentăm noi uneori. Sîntem la virsta adolescenței cînd avem oroare de slăbiciuni ; dacă Ie avem, nu dorim să fie văzute, știute de alții, dar recunoaștem totodată că nu există om fără de slăbiciuni. Ne aflăm oare intr-un cerc fără de ieșire 7 Nu cred. Ar trebui să existe un mare curaj al confesiunii. Or, curajul acesta — îmi pare rău că trebuie să recunosc — nu există, cu toate că sintem la o virstă cînd ne plac adevărurile spuse deschis, în față, cind nu menajăm pe nimeni. De ce nu există acest curaj 7 Iată ce cred eu. Intii, pentru că n-ai tăria să reziști zimbetelor ironice, zeflemelei cind tu, cel care ești ales să conduci o organizație de clasă critici o situație reală — de pildă, indisciplina. In al doilea rind, este vorba de simplitate și modestie. Dacă nu ai aceste calități nu te poți dezvălui in fața colegilor. Ironia, bătaia de joc față de cei care critică ori iși fac autocritica sint semne certe de trufie ; ea sufocă orice Încercare de confesiune. împotriva acestei trufii trebuie să luptăm. Pentru că ce altceva înseamnă trufia, decit egoism penibil și individualism exacerbat.Sună frumos , știu, să enunți că una din calitățile pe care organizația U.T.C. trebuie să le cultive la elevi este sinceritatea. Dar totul eșuează intr-o lamentabilă parodie din momentul in care noi inșine nu dovedim acest lucru, ne temem să înfruntăm ironia ori indiferența altora, ne temem de ridicol, de replica a- ceea răutăcioasă : „te-ai găsit tu să mă critici !“.Aici soluția nu poate fi alta decit exercițiul pe care trebuie să-1 facem ca tineri comuniști, în organizațiile noastre, de a ne privi deschis în față și a ne spune adevărurile pe care Ie știm despre noi, să ne cerem unii altora seriozitate cu condiția ca această spunere de adevăruri să nu fie făcută cu scopul de a ne grozăvi, de a ne lovi, ci de a ne ajuta.
ADRIAN IONESCU

membru al comitetului U.T.C., Liceul „Matei Basarab" 
București

COLEGII NOȘTRI 
MAI MARI — 

UTECIȘTII
Problema învățăturii este 

viu discutată în toate detașa
mentele unității noastre de 
pionieri. Fiecare detașament 
are inițiativele sale.

Se face totul pentru a ne 
însuși cît mai multe și cît mai 
bine cunoștințele. „Semaforul“ 
ne stă la dispoziție. De ase
menea, pionierii silitori, cu 
bunăvoința lor pentru priete
nii de clasă, pentru colegii 
lor sînt gata oricînd să le 
dea ajutor.

Dar problema detașamen
tului clasei a Vl-a B se pu
nea mai serios. Erau aici un 
număr de patru pionieri care 
trebuiau să muncească mai 
mult. Aveau însă nevoie de 
ajutor. De ajutor competent. 
Un ajutor frățesc. Și s-a gă
sit imediat. Au auzit de a- 
cest caz colegii dintr-a VIII-a 
A, uteciștii, la seara distrac
tivă la care am fost invitați 
și noi, pionierii, că ne fră- 
mlntă problema rămînerii în 
urmă la învățătură. Și așa s-a 
ajuns la o strinsă prietenie 
între pionieri și uteciști. Cî
teva explicații, câtăva îndru
mări celor ritmași în urmă, 
du constituit un adevărat a- 
jutor. Notele surîd în eufofog 
vorbind nu numai despre mai 
buna pregătire a celor în 
cauză, oi și despre prietenie.

ROMEO FROICU 
clasa a VIII-a A,

Școala generală, de 10 ani, 
Hlipiceni, Botoșani

PE ADRESA 

CLASELOR 

CONCURENTEReamintim colectivelor a- flate în concurs că in vacanța de primăvară — care se va desfășura intre 5 aprilie, după ultima oră de curs și 21 aprilie inclusiv (șl nu 25 aprilie, cum dlntr-o regretabilă eroare a apărut in numărul de ieri) — așteptăm rezultatele obținute fn trimestrul al doilea, ultimul termen de expediere fiind 24 aprilie a.e. Subliniem că, indiferent de rezultatele obținute, toate clasele participante rămin in concurs pînă la sfîrșitul anului școlar, incit și colectivele care au eo- rigenți sint solicitate să specifice numărul acestora, precum și media generală a clasei.
Redactorul rubricii s 

LUCREȚIA LUSTIG

Qrnema
PĂCALĂ : Excelsior (orele 9 ; 

12.30; 16 ; 19,30), Capitol (orele 9 ; 
11,45 ; 14.30 ; 17.15 ; 20). Melodia 
(orele 8.45 ; 11,30 ; 14.15 : 17 ; 20), 
Gloria (orele 9 : 11.45 ; 14,30 ; 17.15 ; 
20).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Patria (orele 9.30 ; 
12 : 14.30 : 17 ; 20). Grlvita (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30),
Casa Filmului (orele 15 ; 17.30 ;• 
20).

CIDUL : Scala (orele 9; 12.45;
16.30; 20.15) Festival (orele 9; 
12.45; 16.30: 20.15) Favorit (orele 
9; 12.30: 16 15: 20). Modern (orele 
9: 12.30; 16: 19,45).

Rro LOBO : Săla Palatului
(orele 17.15 ; 20,15). Luceafărul 
(orele 8.30 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 
21)

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Cen
tral (orele 9.15: 11.30: 13.45: 16;
18.15: 20,30) Dacia (orele 9: 11.15;
13.30; 16: 18.15; 20.30). Aurora (ore
le 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15).

LE MANS ■ București (orele 
$30; 11; 13.15; 15; 18.30; 21)

PROPRIETARII : Lira (orele 
15.30; 18; 20.15), Popular (orele 
15.30: 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIATA MEA ; Victoria (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30)

CEAȚA : Lumina (orele 9; 1145 ; 
13.30; 16; 18.30; 20,45).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI .NEPTUN“ : Buzești (orele 
9; 11,15: 13,30: 16; 18.15; 20.30).

NUNTA : Viitorul (orele 16; 18; 
20).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,15). 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE
LLAN : Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

MARELE VALS : Doina (orele 
12.30: 16; 19 30) — Program de 
desene animate — orele 9.45;
11.15) .

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Unirea (orele 15.30: 18: 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Fe
rentari (orele 15.30; 18: 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT ■ Drumul Sării (orele 
15.30: 18; 20 15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Giulești (orele 15.30; 18;
20.15) . Floreasca (orele 15.30; 18;

Este cit se poate de justificat ca școala să aștepte și să pretindă intervenția organizației U.T.C. in problemele învățăturii, cu atît mai mult atunci cînd se ridică chestiunea ca elevii să parcurgă o perioadă de școlarizare fără pierderi. Era deci norma! ca profesorii să asculte în consiliul pedagogic ce probleme ridică reprezentantul elevilor, să cunoască preocupările organizațiilor U.T.C. din clasă pe linia învățăturii pentru obținerea unor rezultate școlare mai bune. Corpul profesoral ar fi avut mult de cîștigat de pe urma acestei prezențe, ar fi izbutit să-și cupleze eforturile. Nu trebuie să le-o spună cineva din afară, doar*  sînt pedagogi, că foarte multe probleme pot fi mai ușor, și cu mai' bune rezultate, rezolvate de către organizația U.T.C., elevii cunoscîn- du-se mai bine între ei, dezvă- luindu-se mai lesne unii față de ceilalți și, în felul acesta, profesorii înșiși puteau afla. mai ușor cauzele care duc pe unii elevi la obținerea unor rezultate slabe. Păcat că s-au lipsit de acest sprijin 1Informez pe această cale colectivul de profesori din liceu,

Ne-am interesat pentru candidata la studenție

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR 1974Concursul de admitere în în- vățămîntul superior universitar, pedagogic, medical, economic, artistic și agronomic nu prezintă schimbări față de anul 1973, în afara unor mici modificări în materia cerută la profi- lele biologie, farmacie, agricultură; horticultura, educație fizică, artă teatrală, cinematografică și televiziune, muzică. Concursul va consta în probe scrise, orale și practice, ca și în ediția precedentă. In învățămin- tul de ingineri concursul de admitere va consta doar în probe scrise, proba orală înlocuindu-se cu o probă de matematică. Pentru învățămîntul de subingineri, de asemenea, dispare proba o- rală. In această situație, pentru învățămîntul tehnic (ingineri, subingineri) — dacă acesta este organizat pe trepte — probele de concurs se prezintă în următorul mod :• la specializările din domeniul mecanic (construcții de mașini), textile, electric, petrol, mine, geologie, construcții, forestier cele trei probe scrise

vor cuprinde materiile : Algebră și Elemente de analiză matematică ; Geometrie plană și în spațiu și Trigonometrie, Fizica sau, la alegere, o disciplină de specialitate. (Pentru o disciplină Ia alegere se poate opta numai în cazul în care candidații sînt absolvenți ai unui liceu de specialitate și candidează în învă- țămîntul superior la specialitatea absolvită ori in situația in care candidații provin din producție și lucrează în specialitatea in care candidează, sublinierea fiind valabilă peste tot unde se precizează „sau o disciplină la alegere“).• la specializările din profilul metalurgic concursul constă în următoarele trei probe scrise : Algebră și trigonometrie ; Geometrie plană și în spațiu ; Fizică sau, la alegere, una din disciplinele de specialitate.o Ia specializările cu profil de chimie probele sînt : Chimie (anorganică și organică) ; Algebră și Elemente de analiză matematică ; Fizică sau, la alegere, o disciplină de specialitate ;• specializările industriei a-

limentare cer probe scrise la : Chimie (anorganică și organică) sau, la alegere, Biochimia produselor alimentare (scris — teoretic), Chimie (anorganică și organică) sau, la alegere, Biochimia produselor alimentare (scris — probleme) : Algebră și trigonometrie. In cazul candidă- rii la Tehnica piscicolă, probele scrise constau în : Chimie (a- norganică și organică), Biologie generală și Zoologie sau, la alegere, Hidrobiologie ; Algebră și Trigonometrie ;• pentru specializările profilului forestier, candidații ' vor trebui să susțină următoarele probe scrise : Algebră, Trigonometrie, Geometrie plană și în spațiu ; Botanică (Biologie generală) sau. la alegere, Tehnologia exploatării forestiere ori Cultura pădurilor ■Candidații trebuie să rețină că, în situația în care optează pentru specializări unde învățămîntul de ingineri și subingineri este organizat în trepte (agricultură, horticultură, zootehnie, silvicultură, exploatări forestiere, precum și stomatolo-

gie, concursul de admitere este același, separarea studenților urmînd să se facă ulterior, pe baza rezultatelor la învățătură; Specializarea arhitectură organizează astfel concursul de admitere : Etapa I, eliminatorie ; probe practice și de aptitudini la : desen tehnic și desen liber (teste) ; Etapa II : Algebră și Trigonometrie — scris ; Geometrie plană și în spațiu — scris. Se organizează concurs de admitere pentru secțiile de arhitectură-conductori arhitecți — la București, Institutul de arhitectură „Ion Min- cu“, la Cluj, Iași și Timișoara în .cadrul Institutelor politehnice, urmînd ca la secția de arhitectură și sistematizare — treapta a Il-a. arhitecți, — existentă in cadrul Institutului de Arhitectură „Ion Mincu“ din București să fie primiți absolvenții anului III, cu examen de diplomă, de la toate secțiile existente cu specializare arhitectură, in ordinea mediilor obținute în cei trei ani de studiu și in limita locurilor planificate.

20.15), Moșilor (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20.30).

CAPCANA : Pacea (orele 15.30; 
17.45; 20).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Vol
ga (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18.15; 20,30), Flacăra (orele 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15),

PRINȚUL BOB : Progresul (ore
le 15.30: 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASA : Crîn- 
gași (orele 16: 19.15).

DACII : Munca (orele 16; 18; 20).
CÎNTECUL NORVEGIEI : Arta 

(orele 10.30; 14; 16.45; 20).
DOSARE DE MULT UITATE î 

Cosmos (orele 18; 20.15).
SIMON TEMPLER ; Cosmos (ora 

15.30).
BUNĂ SEARA. DOAMNA 

CAMPBELL : Vitan (orele 15.30; 
18: 20,15).

DINCOLO DE NISIPURI : Raho- 
va (orele 15.30: 18: 20.15).

VARA TÎRZIE : înfrățirea (orele 
16; 18; 20).

ÎN DRUM SPRE MAROC (ora 
19.30) : NU E TIMP DE GLUMIT 
(ora 16 30) ; OROLOGIUL AMBER- 
SONILOR (ora 18.15) ; ÎNGERUL 
(ora 20.15). rulează la Cinemateca 
,.Unlon“.

Opera Română : FLAUTUL
FERMECAT — ora 19; Teatrul de 
Operetă ; LA CALUL BĂLAN — 
ora 19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare) : BECKET - ora 19.30;
(Sala Comedia) ; CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20: Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra*  (Schitu Măgureanu) : 
PYGMALION - ora 20; (Sala 
Studio) : A 12-A NOAPTE — ora 
20; Teatrul ,.C, I, Nottara“ (Sala

Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : HAMLET — 
ora 19.00; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19.30; Teatrul 
Giulești : ...ESCU — ora 19,30; (La 
Sala Studio ’74) : CLUBUL EPI- 
GRAMIȘTILOR „Cincinal Pave- 
lescu“ — ora 17; Teatrul Evreiesc 
de Stat : SEARĂ ELIEZER STEIN- 
BARG — ora 19.30; Teatrul ..Ion 
Vasilescu“ : SICILIANA — ora 
19,30 ; Teatrul „C Tănase“ (Sala 
Savoy) : PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR — ora 19.30 ; (Sala 
Victoria) : VINO SĂ NE VEZI 
DISEARĂ — ora 19.30 : Teatrul 
..Ion Creangă“ : OMUL INVIZI
BIL __ ora 9,30 : Teatrul „Țăndă
rică“ (Sala Victoria) : ȘORICELUL 
ȘI PĂPUȘA — ora 15 ; (Sala A- 
cademiei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 17 ; Ansamblul ..Rap
sodia Română“ : MELEAGURI
FERMECATE - ora 19,30 ; Circul 
„GlObus“ : ÎNTILNIRE LA CIRC 
— ora 19.30.

PROGRAMUL III

—- Casa de discuri ,.Erato“; 20.00
— Jurnale și memorii; 21,00 
Radio-fono-rama; 22.00 — Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,30 — Melodia zilei; 22.35
— Vedete ale muzicii ușoare: 23,15
— Poetica: Tineri poeți; 23.20 —
Muzică simfonică; 23.55—24,00 —-
Ultimele știri.

9,00 — Știri;-9.05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei: ,.Pe-ale țării 
largi ogoare“ de Alfred Mendel- 
sohn; 10.00 — Meridian-club; 11,00
— Profil pe portativ; 11.30 — Mu
zică din operete; 12,00 — Știri ; 
12,05 — Invitație în fonotecă; 12.55
— Melodia zilei; 13.00 — închide
rea emisiunii de dimineață; 17.00
— Știrile după-amiezii; 17,05 —
Alo. Radio! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor; 18,00 —
Șapte zile, șapte arte: Arte plas
tice: 18,10 — Dublu recital: Anca 
Agemolu și Nino Ferrer; 18.55 — 
Melodia zilei; 19.00 — în direct... 
da la Tecuci; 19,30 — Știri; 19.35

PROGRAMUL I
8,00 — Teleșcoalâ : Album șco

lar. Enigma lui Omharus. Un nou 
tezaur descoperit la Apahida ; 9.15 
Biologie Danul III). Fiziologia res
pirației ; 9.35 — Electrotehnică. 
(Pregătire tehnică productivă) : 
Relee ; 10,00 — Curs de limbă en
gleză : 10,30 — Curs de limbă ru
să ; 11.00 — Film pentru copii : 
..Cenușăreasa" ; 16.00 — Fotbal : 
Politehnica Iași _ Universitatea 
Craiova (divizia A). Transmisiune 
directă de la Iași ; 17.45 — Curs de 
limbă franceză ; 18.15 — Micii meș-

■»»■■■■«»»■«■msraaaaBBseni
teri mari ; 18,40 — înttlnire la 
Drăguș : 18.50 — Atentie la... ne
atenție ! ; 19.30 — Telejurnal ; 29.00 
— Revista economică TV.: 20.20 — 
Telecinemateea. Vedete de neuitat: 
Gregory Peek în „Scurta fericire a 
lui Francis Macomber“. Ecrani
zare după o povestire de E. He- 
mingway. Regia . Zoltăn Korda ; 
21.55 — Surprize pe micul ecran ; 
22.15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Pagini de umor : .Ce
vrăji a mai făcut nevasta mea“ ;
20.25 — Dans și muzică de pretu
tindeni ; 20,45 — Telex : 20 50 —
Universitatea TV. : Amfiteatru 
politic : Rolul femeii în viata so
cială a României. Invitată Maria 
Groza, vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor din R.S.R 
Istoria științei și tehnicii româ
nești : începuturile procesului de 
modernizare a tehnicii (II). Invi
tat acad. C. C. Giurescu. Istoria 
civilizațiilor : Civilizația Asiei cen
trale la începutul Evului Mediu. 
Invitat acăd. Emil Condv.rachi ;
21.25 — Pagini din opere ; 21,55 — 
Meridiane literare.
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TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘE8CU, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea guvernatorului general LEO DE GALE, următoarea telegramă :Stimate Domnule Președinte,Vă transmitem cele mai sincere mulțumiri Dumneavoastră și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru foarte amabilul mesaj pe care ni- l-ați adresat cu ocazia obținerii independenței Grenadei.Permiteți-mi să vă transmit, în numele meu, al guvernului și poporului din Grenada, salutul nostru și cele mai bune urări de pace și bunăstare pentru țara Dumneavoastră.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea Președintelui Republicii Venezuela, CARLOS ANDRES PEREZ, următoarea telegramă :Am onoarea de a mă adresa Excelenței Voastre pentru a vă exprima, in numele guvernului și poporului Venezuelei, precum și în al meu personal, cele mai sincere cuvinte de recunoștință pentru gestul prietenesc pe care l-a constituit trimiterea misiunii speciale care a reprezentat ou demnitate și înaltă ținută guvernul dumneavoastră la festivitățile prilejuite de instalarea în funcție a președintelui Republicii Venezuela.Folosesc această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre sentimentele celei mai înalte considerații și stime.Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis pri- mului-ministru al Etiopiei, ENDAKATCHEW MAKKONNEN, următoarea telegramă :Cu prilejul numirii în funcția de prim-ministru al Etiopiei, am deosebita plăcere să vă adresez, Excelență, felicitări cordiale, urări de sănătate și fericire personală, de succese in înalta funcție cu care ați fost investit.îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România și Etiopia se vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor român și etiopian, al păcii și colaborării internaționale.

EFORTURI PENTRU
GRĂBIREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 

DE PRIMĂVARĂ

Delegația oamenilor de afaceri din Japonia, condusă de Hisashi Sashi Murata, vicepreședintele firmei „Mitsuî“, a vizitat. in cursul zilei de marți, serie de obiective economice din București, Ploiești și Valea Călugărească. Oaspeții au luat cunoștință cu acest prilej de o serie, de realizări din industriile chimică și petrochimică, u- șoară, din domeniul electrotehnicii.Membrii delegației au vizitat, de asemenea, expozițiile de artizanat și covoare aparținînd întreprinderilor de comerț exterior ICECOOP și ILEXIM.în aceeași zi, membrii delegației au urmărit o paradă a modei, oferită de Ministerul Industriei Ușoare.!<!ara, prof. dr. Roman Mol- dovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, a oferit o recepție.
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, va efectun, în următoarele zile, o vizită o- ficială de prietenie în Republica Socialistă. Cehoslovacă,, la invitația mțĂiatiAiliiij »«facerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Bohuslav Chnou- pek.
Academia Republicii Socialiste România va sărbători in acest an proeminente personalități ale științei și culturii românești.Vor fi omagiați, astfel, în cadrul unor adunări și sesiuni festive, renumitul cărturar român Dosoftei — 350 de ani de la naștere, poetul Ienăchiță Văcărescu — 175 de ani de la moarte. O largă suită de manifestări vbr fi dedicate, de asemenea. de înaltul for științific omagierii vieții și operei lui C. I. Parhon, eminent savant, întemeietorul școlii românești de endocrinologie; Fr. Rainer, profesor, medic și anatomist de renume, Ștefan Gh. Nicolau, cunoscut dermatolog, autor a numeroase lucrări de valoare, de la a căror naștere se împlinesc 100 de ani.Consemnăm, totodată, prezenta pe această listă a unor prestigioase nume ale culturii universale : Immanuel Kant. reprezentant de seamă al filozofi clasice germane, Gugliel- mo Marconi, fizician și inventator italian.
în cursul acestui an, țara noastră va organiza, prin intermediul întreprinderii de comerț exterior „Mercur“ și al marilor magazine din București. Brașov, Iașț. Craiova, Pitești și din alte orașe ale țării, expoziții de prezentare și vlnzare a mărfurilor la Sofia, Varna, Gottwaldow, Bratislava, Kosice, Plzen, Ves- 

prem. Budapesta, Berlin. Poz- nan, Cracovia și Gdansk.Comparativ cu 1973,. în 1974 volumul schimburilor interma- gazine se va dubla. între mărfurile românești care vor fi vîn- dute in acest cadru figurează o gamă largă de produse, cum ar fi textile, încălțăminte, articole de uz casnic, artizanat, produse alimentare, și alte bunuri de consum.Menționăm, de asemenea, că schimburile cu întreprinderi de specialitate din Bulgaria, Cehoslovacia. R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, organizate în baza unor înțelegeri survenite între ministerele de resort, sînt menite să faciliteze mai buna cunoaștere a realizărilor obținute de fiecare țară în producția bunurilor de larg consum. să contribuie la extinderea relațiilor bilaterale.
CRONICA 

U.T.C.Ieri a părăsit Capitala în- dr’eptîndu-se spre Belgrad tovarășul Șira Petru, membru al Consiliului U.A.S.C.R., care Ia invitația Uniunii Studenților Iugoslavi de la Universitatea din Belgrad va participa la seminarul internațional „întilnirea din aprilie“.
Lucrările de cercetare geologică efectuate în ultimul timp în țara noastră au pus în evidență importante surse de ape termale, care, pe lingă valoarea lor terapeutică, pot constitui și o sursă termoenergetică. In zona de vest a țării, în împrejurimile orașelor Satu-Mare, Oradea, Băile Herculane și altele au fost descoperite ape cu temperaturi de peste 90 grade C și un grad de mineralizare relativ redus. Specialiștii au început să utilizeze experimental, în orașul Oradea, apele termale pentru încălzirea unor locuințe, la sere pentru culturi de legume. De asemenea, rezultate deosebite prin folosirea apelor din zona Băilor Felix au fost obținute în piscicultura, la. reproducerea artificială a crapului, realizîndu-se un spor de producție superior.în perspectivă se are în vedere utilizarea acestei noi surse în topitoriile de in și cînepă, pentru producerea de energie electrică, precum și in alte procese industriale. După unele calcule, numai utilizarea energiei geotermice potențiale a a- pelor termale din județul Bihor, ar echivala cu circa 600 milioane tone lignit. La nivelul întregii țări aceste resurse reprezintă, in condițiile actuale, o mare importantă în balanța de energie primară.

Mecanizatorii și membrii cooperatori depun eforturi pentru grăbirea însămînțărilor de primăvară și efectuarea lucrărilor corespunzător condițiilor specifice din fiecare unitate în vederea păstrării apei în sol. Din datele centralizate marți la ministerul de resort rezultă că In agricultura cooperatistă a fost însămînțată aproape jumătate din suprafața rezervată culturilor din epoca I și a Il-a. în unele județe rezultatele depășesc media înregistrată pe țară. Cooperativele agricole din județele Timiș. Arad, Gorj, Sa- tu Mare și Alba, bunăoară, au însămînțat 75 la sută din suprafețele destinate culturilor din primele două epoci.Sfecla de zahăr a fost semănată pe 147 200 ha, respectiv pe 65 la sută din suprafețele planificate pentru această cultură tehnică. Cooperativele agricole din 10 județe, printre care Ialomița, Arad, Brăila, Buzău și Timiș însămînțează ultimele suprafețe prevăzute cu sfeclă de zahăr.

Fotbal XXI
Din nouDupă meciul de pregătire al echipei naționale de la Paris, campionatul își reintră in drepturi, programînd o etapă, a XXI-a, echilibrată ca dispute șl cu puține meciuri de importanță majeră. Despre meciul de sîmbătă seara al naționalei, doar cîteva cuvinte. Mai ales că, dispu- tîndu-se pe Parc des Pnnces, a beneficiat de cunoscuta reclamă pe care presa franceză o face de fiecare dată atunci cind joacă reprezentanții „cocoșului galic". Așadar, s-a scris foarte mult. Totuși important mi se pare că opiniile conducătorilor tehnici ai echipelor au diferit intrucitva de cele exprimate de ziariști. Și anume : ei sînt de părere că jocul le-a adus clarificări și linii viitoare de conduită la care nu se așteptau pentru momentul, respectiv.Dar să revenim la campionat, barometrul fidel al fotbalului din fiecare țară.în București, două echipe bune ale provinciei, U.T.A. și A.S.A. Tg. Mureș, împotriva lui Dina- mo și Steaua, amîndouă în luptă pentru ocuparea de locuri premiante. Cred că va fi un meci atractiv în șoseaua Ștefan cel Mare, mai ales că noi urmărim- numai victoria. Același lucru și pentru Steaua, deși „cartonașele“ și boala vor lăsa dincolo de gazon cițiva dintre cei mai valoroși jucători bucureș- teni : lordănescu, Dumitru, Ion Ion... Nu cred că trebuie să se spună despre formația din Tg. Mureș, joi dimineața, că a fost doar o colegă de arme mai puțin dotată, neinteresată în dezlănțuirea unui conflict civil de familie. Rapid joacă la Cluj împotriva studenților reîntorși cu trei puncte din două meciuri „afară“. Soarta „adoptivilor“ lui Fănuș Neagu este foarte dură în acest retur. Am citit in ochii lui Tamango un mare dor de ducă spre alte meleaguri la fel ca în întruchiparea celebrului „Papillon" de către Steve Mac Queen. îi deosebea doar coloritul irisului. C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj. Voinea, Beldeanu et comp, nu pot închide încă ochii. Sîntem de-abia Ia Început și pînă in etapa a X-a a returului cind vor primi vizita echi

Floarea-soarelui a fost semănată pe 86 560 ha, ceea ce reprezintă 20 la sută din terenurile prevăzute, suprafețe cuprinse între 50-60 la sută fiind înregistrate în județele Argeș, Ialomița și Timiș.Inul pentru ulei a fost însămînțat pe 56 100 ha, respectiv 80 la sută din suprafețele stabilite. Unitățile agricole cooperatiste din județele Ialomița, Bihor, Tulcea și Timiș au terminat această lucrare, iar cele din județele Ilfov, Constanța, Arad și Galați însămînțează ultimele hectare. De asemenea, inul pentru fuior a fost cultivat pe 16 460 ha, respectiv pe 37 la sută din suprafețele prevăzute, rezultate mai bune fiind obținute de cooperativele agricole din județele Satu Mare șl Constanța.Semănatul legumelor din primele două epoci se apropie de sfîrșit.în ultimele zile a început In- sămînțarea cînepii și plantarea cartofilor de toamnă.
(Agerpres)

Etapa vàzutà de CORNEL DINU

Oană contra Cernaianupei băcăuane se mai pot schimba multe. Steagul roșu vine la Pitești după un punct nesperat luat Ia București. Este o echipă bine antrenată, dar mai puțin călită decît F.C. Argeș. Dobrin se pare că s-a profilat numai pe echipa de club, așa că de undeva trebuie să scoată. Cred că va fi necruțător de acum inainte in jocurile oficiale. Sportul studențesc joacă la Bacău în dorința de a pleca de- acolo cu un punct. întotdeauna cînd faci astfel de planificări dai greș ! Socotelile mici sint pline de neșansă în fotbal. Băcăuanii, neobișnuiți în ultimul timp cu o astfel de Soartă, sint favoriți. Dar asta nu înseamnă prea mult pentru eventuala lor salvare. Petrolul joacă oscilant. Echipa este încă lipsită de experiență deși se așează destul de bine in teren. Jiul iși urmează soarta hărăzită de cițiva ani în clasament. Meci echilibrat, dar gazdele joacă pe teren pro-
ȘEDINȚA BIROULUI
9 9

FEDERAȚIEI DE FOTBAL
Ședința de aseară a biroului F.R.F. a avut la primul punct de pe ordinea de zi analiza meciului de sîmbătă seara . cu echipa Franței. în concluzie, s-a apreciat că naționala noastră nu s-a comportat corespunzător, pe măsura așteptărilor și a condițiilor de pregătire pe care le-a avut. Urmează ca pentru viitoarele întîlniri internaționale, în primul rind cele mai apropiate, cu Brazilia și Argentina, să se reconsidere lotul, să fie chemați și cițiva dintre vechii titulari care manifestă o bună formă sportivă. Biroul federal va aproba in ședința sa de vineri seara, noua componență a lotului și programul de pregătire. S-a hotărît ca plenara comitetului federal să fie convocată pentru marți, 2 aprilie, orele 9,30. Deasemeni, biroul federal, avînd în vedere aportul jucătorului lordănescu. la echipa națională, comportarea sa bună pe teren și în afara Iul. a hotărît să ridice suspendarea care «-a impus în mod automat în urma acumulării

SERILE ,SCÎV1Eli TINERETULUI“
Ața cum am anunțat sîmbătă, 30 martie, orele 19,30 în sala Modern-Club va avea loc o seară a „Scìnteli tineretului" de

dicată fruntașilor din întreprinderile fi unitățile sectorului 8 al Capitalei. Notăm astăzi scurte interviuri ale unor invitați pe 
scena acestei seri.Nicolae Vasu, Erou al Muncii Socialiste, director al întreprinderii „Steaua roșie" :— Vă veți intilni cu circa 700—800 de tineri. Ce doriți să le spuneți ?

priu cu toate mijloacele și vor ciștiga. Constănțenii dispută a doua partidă consecutivă pe teren propriu, iar „Poli“ vine la a doua deplasare grea. A scos un punct mare Ia Craiova, însă „legea portului“ e mult mai neînduplecată decît „șarmul" oltenilor, obișnuiți și cu rolul de „perzant". Cel mai important meci al etapei se joacă la Iași. Liderul împotriva ocupan- ților locului 17. Arguipentele pure duc spre un meci nul. A- tacul ieșenilor este foarte firav, iar apărarea condusă de Sandu Boc a început să simtă răsuflarea fierbinte a urmăritorilor, în fotbal, insă, hazardul devine de multe ori legea supremă. Dacă gazdele nu cîștigă, șansele lor de răminere în prima divizie sint mult compromise. Deci, aici totul este posibil într-o partidă care In mod cert va fi dramatică ! Pentru că se află, din nou, față-n față, Oană cu Cer- năianu !

celor trei cartonașe galbene, mai ales că primirea lor n-a fost determinată de abateri grave de la disciplină. S-a stabilit programul turneului echipei naționale din America de Sud din aprilie. Astfel, primul meci îl va susține la Sao Paulo cu reprezentativa Braziliei — campioană mondială — la 17 aprilie, iar al doilea meci cu naționala Argentinei la, Buenos Aires, la , 22 aprilie. Federația braziliană a solicitat încă un joc, la 14 aprilie, la Rio de Ja- neiro pe stadionul Maracana, dar federația română h-a acceptat oferta, pe considerentul că efortul — trei meciuri în 8 zile — și răspunderea pentru a reprezenta cît mai prestigios fotbalul nostru, âr fi mari.în perioada cînd campionatul va fi întrerupt, reprezentativa de tineret, la solicitarea federației din Zair, va susține meciuri în deplasare, la 20 și 22 aprilie, cu reprezentativa similară a acestei țări.
C. V.

— în primul rlnd să le răspund la întrebări. Firește, mai doresc să le spun, apelind la experiența, mea, că tinerețea este perioada cu un farmec a- parte, o perioadă de afirmare a idealurilor cele mai îndrăznețe. în altă ordine de idei, nu ra-ați întrebat, dar vreau să remarc că inițiativa acestei seri este bună și personal mă simt onorat de invitația ce mi s-a făcut.
★Grupul de dans contemporan de la Teatrul „Țăndărică“, com- ponenți : Adina Cezar, Sergiu Anghel, Natașa Trăistaru, Anca Drăgoescu și Cristina Crăciun — primii doi fiind și coregrafii grupului — a acordat un interviu colectiv. Sînt toți oameni tineri, media de vîrstă 22 de ani și prezenta lor afirma

HOCHEI. — în localitatea elvețiană Herisau au continuat întrecerile campionatului european de hochei pe gheață (grupa A), rezervat echipelor de juniori.Selecționata U.R.S.S. a întrecut cu 12—3 (5—1, 3—1, 4—1) fotmația Finlandei, iar reprezentativa Suediei a obținut o surprinzătoare victorie (în special prin proporțiile scorului) cu 11—2 (3—2, 5—0, 3—0) în fața echipei Cehoslovaciei.ȘAH. Cu trei runde înainte de încheierea turneului internațional. de șah de la Olot (Spania), în fruntea clasamentului se află Pedrag Ostoici (Iugoslavia) și Andras Adorjan (Ungaria) cu cite 6 puncte. Maestrul internațional român Theodor Ghițescu ocupă locul trei cu 5.5 puncte, fiind urmat de Quinteros (Argentina) și Lombardy (S.U.A.) — 5 puncte, Bellon (Spania) — 4,5 puncte, Martz (S.U.A.) — 3.5 puncte, Pomar, Martin (ambii Spania)— 3 puncte, Iskov (Danemarca)— 2,5 puncte, Bartrina și Cua- dras (ambii Spania) — 2 puncte.în runda a 8-a. Ghițescu (cu piesele albe) l-a învins în 28 de mutări pe Martin, Ostoici l-a Învins pe Bellon, Adorjan pe Quinteros, Martz pe Cuadras, iar Bartrina a cîștigat la Iskov. A fost consemnată remiza in partida Lombardy-Pomar. Partida dintre Adorjan și Cuadras, întreruptă în runda anterioară, a fost cîștigată de șahistul maghiar.în runda a 9-a, Theodor Ghițescu îl va întîlni pe Bartrina.SCRIMA. La New York au luat sfirșit întrecerile tradiționalei competiții internaționale de scrimă dotată cu „Trofeul Martini“.Proba feminină de floretă a fost cîștigată de scrimera franceză Brigitte Dumont-Gapais. care, în turneul final, a totalizat 4 victorii. Pe locurile următoare s-au clasat Udiko Bobis (Ungaria), K. Rackzova (Cehoslovacia), Consolată Collino (Italia)— cîte 3 victorii, Claudia Jos- land (Franța) și Sheila Am- strong (S.U.A.) — cîte o victorie.în proba de sabie, italianul Michele Maffel a terminat neînvins turneul final realizînd 7 victorii. L-au urmat sportivii maghiari Peter Marot — 5 victorii și Tomas Kovacs — 4 victorii, italianul Rigoli — 4 victorii etc. 

re In spectacolul nocturn de la Teatrul „Țăndărică“ sugerează o continuă ascendență.— De ce vă numiți „grup de dans contemporan“ ?— în dans se simte astăzi nevoia unui limbaj nou care să îmbogățească formulele sistemului dansului clasic, devenind astfel prin puterea de sugestie mult mai aproape de preocupările omului contemporan. In ceea ce privește libretul, el caută surse de inspirație și în teme de asemenea contemporane.— Am văzut spectacolul dumneavoastră nocturn, pe care îl recomandăm cu căldură tinerilor. Aveți ceva în pregătire ?— Pe muzică românească pregătim un nou spectacol nocturn pentru stagiunea viitoare. Va fi modestul nostru omagiu

La data de 23 martie a.c. colectivul Trustului de construcții industriale Constanța a realizat întregul volum de producție construcții-montaj planificat pentru primul trimestru al anului. „Pînă la sfirșitul lunii martie — se spune în telegrama adresată ziarului nostru de către conducerea Trustului — vom obține un volum suplimentar de producție in valoare de 12 milioane lei, realizînd astfel în primul trimestru 27 la sută din planul anual — respectiv cu 2 Ia sută peste angajamentul ce ni l-am luat în chemarea la întrecere către toate unitățile de construcții industriale din țară. La Șantierul naval Constanța, cea mai mare investiție din planul nostru pe acest an — Ia care ne-am angajat să dăm in folosință ■ trei obiective cu 270 de zile mai devreme, realizăm în primul trimestru 62 la sută din planul anual de construcții-montaj".

PREMIERELE SAPTAMÎNII• „Porțile albastre ale orașului" producție a Casei de filme numărul patru. Scenariul este semnat de Marin Preda.• „Luminile orașului" un film în regia lui Charlie Chaplin.• „Rio Lobo", producție a studiourilor americane, în regia lui Howad Haws.• Intre 1—6 aprilie, la Ploiești, are loc un ciclu de manifestări închinate aniversării a 25 de ani de activitate a Teatrului de Stat din localitate. Vor vedea lumina rampei piesele „Conul Leonida față cu reacțiunea“, „O noapte furtunoasă“, „Avarul“ de Molière. La Casa de cultură din Slănic se va prezenta piesa „Take, Ian- ke și Kadîr“ de V. I. Popa, iar la clubul Rafinăriei Ploiești „întîlnirea de noapte“ de Alexandru Popescu.• Miercuri 3 aprilie, orele 20, In sala mică a Palatului R.S.R. are loc un recital Voicu Va- sinca — flaut. In program : prime audiții de muzică veche din sec. XI—XVI, Dimitrie Cantemir și lucrări de : My- riam Marbé, Edgar Varèse, Ștefan Niculescu și alți compozitori. își dau concursul : Cornel Huss (percuție), Dan Cavassi (violoncel, viola da gamba), Adrian Tomescu (pian, clavecin), Costin Canelis (chitară, lăută). 

adus celei de-a 30-a aniversări. Pentru spectacolul la care ați avut amabilitatea să ne invitați am pregătit trei dansuri : „Osti- natto“, „Gum arabic“ și „Doar o zi“; poate și o surpriză.

în lntîmpinarea celei de a 25-a aniversare de Ia crearea organizației de pionieri, în localitatea Dumitra, jud. Bistri- ța-Năsăud, a avut loc un concurs de geromodele. 17 concu- renți, elevi din clasele V și VI s-au aliniat la start pentru a-și disputa măiestria în mînuirea aeromodelelor și planoarelor de tip „Ciocîrlia". Locurile I au fost ocupate de Cotu Viorica și Aurel Berarlu. (VASILE A- LEXANDRU).

în județul Hunedoara s-a declanșat concursul „Organizația U.T.C. — fruntașă in pregătirea multilaterală pentru muncă și viață a elevilor“ organizat de Comitetul județean Hunedoara al U.T.C., concurs destinat elevilor din licee, școli profesionale și școli generale. Pentru locul I se vor acorda fanionul, Diploma de onoare a Comitetului județean U.T.C. și un premiu în valoare de 2.000 lei. (IOAN VLAD).

Meteorologul Doina Darnian ne informează că vremea se menține relativ rece mai ales in jumătatea de est a țării uncie cerul va fi mai mult no- ros. în celelalte regiuni, cerul va fi schimbător. Vîntul va prezenta unele intensificări in Moldova și zona de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre —5 și +5 grade, mai coboriie în estul Transilvaniei, iar maximele între 4 și 12 grade în sudul și estul țării și 8 și 16 grade în rest. Pe alocuri, în zonele de munte, se vor produce ceață și chiciură.La București vreme relativ rece cu cer variabil mai mult noros. Vintul va sufla de la slab la potrivit. Temperatura minimă va oscila intre 0 și 2 grade, Iar maxima intre 8 șl 10 grade.
Rubrică realizată de 

LIDIA POPESCU

România-film prezintă Un nou film de acțiune cu echipa care a realizat 

marile succese ,,Cu miinile curate" și ,,Ultimul cartuș"
H■■

UN COMISAR ACUZA
producție a Casei de filme Unu

scenariul : Sergiu Nicolaescu, Vintilâ Corbul, 
Eugen Burada, Mircea Gîndilâ - după o 
idee de Sergiu Nicolaescu

regia : Sergiu Nicolaescu 
imaginea : Alexandru David 
muzica : Richard Oschanitzky 
decoruri : arh. Marcel Bogos 
coloana sonoră : A. Salamanian 
costume : Oltea lonescu 
montajul : Dan Naum 
regizor secund : Adriana Dimitrescu 

cu : Amza Pellea, Gheorghe Dinică, Ion Besoiu,
Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin, Em
merich Schaffer, Ștefan Mihăilescu-Brăila.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Intervenția delegației române

în urma dezbaterilor aprofundate care au avut loc în prezent asupra aspectelor militare ale securității europene, definite de mandatul adoptat la Helsinki ca elemente esențiale ale proce-sului de edificare a unor relații noi pe continent, participanții Ia Conferința pentru securitate și cooperare în Europa au ajuns la un acord în ceea ce privește stabilirea unor măsuri de creștere a încrederii și întărire a stabilității pe continentul nostru. Orientul Apropiat• DIRECȚIUNEA ȘANTIERELOR de construcții navale din orașul francez Saint-Nazaire a declarat, luni, lock-out, lăsînd fără lucru pe cei 9 000 de muncitori. După cum relevă agenția France Presse, această măsură arbitrară a fost hotărîtă ca urmare a grevelor turnante la care participau muncitorii încă de acum două săptă- mîni, revendicînd îmbunătățirea condițiilor de viață.In sfîrșit, muncitorii de la uzinele Rateau, situate în a- propiere de Paris, au continuat, luni, acțiunea lor grevistă, declanșată la 31 ianuarie. Paralel, în aceeași zi, s-au desfășurat tratative între patronat și reprezentanții muncitorilor greviști.

Incidente militare israelo-sirienenotificării, termenul de notificare prealabilă, calea de comunicare , a notificărilor, statele care ar urma să fie notificate, , precum și conținutul invitației ce s-ar trimite pentru participarea de observatori la manevre militare de anvergură. Tot.i participanții au fost de acord ca manevrele militare de anver- __ „„2.1..— . *J  forțe armate, ale mai multor state, să fie notificate tuturor celorlalte state participante la' -conferință. De asemenea, s-a căzut de acord ca notificarea să se facă pe cale diplomatică.Se poartă încă negocieri Intense. pentru găsirea de formulări acceptabile tuturor cu privire îa : nivelul minim al forțelor armate participante la manevrele ce trebuie notificate ; statele care ar urma să primească notificarea despre manevrele naționale de anvergură ; dacă vor fi notificate manevrele desfășurate în zonele de frontieră și, în acest caz, adîncimea acestor zone ; dacă notificarea va cuprinde manevrele de anvergură desfășurate pe întregul teritoriu al statelor din Europa. Totodată, o serie de state insistă ça notificarea manevrelor militare de anvergură să se facă cu '60 sau 30 de zile înainte, iar altele cu numai 5 zile înainte de începerea lor.

Acest acord a fost realizat pe baza unor, propuneri concrete prezentate de România, U.R.S.S., Anglia, Spania șj șase țări coautoare ale unui document de lucru comun : Austria, Cipru, Elveția, Finlanda, Iugoslavia . și Suedia., ... . ? ■Prezentând, propunerile romă- ■ ne, reprezentantul țării noastre, . _____Romulus Neagu,. a ..argumentat gură, cu participarea de necesitatea includerii în docu- mentele finale ale conferinței a unor prevederi clare și precise pentru notificarea prealabilă a manevrelor și mișcărilor militare de anvergură, schimbul de observatori la manevre militare și abținerea de la amplasarea de arme, nucleare, pe teritoriul altor state. .Astfel, s-a convenit ca, în-documentele finale ale conferinței, să se includă prevederi ca statele participante să notifice în prealabil manevrele militare de anvergură și să facă schimb de observatori la asemenea manevre. De asemenea, acordul prevede prezentarea detaliată a parametrilor care să definească noțiunea de manevre de anvergură (nivelul forțelor și mijloacelor militare participante la a- cestea), aria geografică supusă

DAMASC 26. — Un comunicat militar sirian anunță că, marți dimineața, un nou incident a avut loc pe linia siriano-israe- liană de încetare a focului de pe înălțimile Golan.Potrivit comunicatului, artileria siriană a deschis focul asupra trupelor israeliene care au încercat din nou să-și îmbunătățească pozițiile lor avansate din zonă.TEL AVIV. — Un purtător cuvint israelian a declarat unități siriene de artilerie tancuri au deschis focul, marți dimineața, asupra pozițiilor israeliene de pe înălțimile Go-
de că și

lan. Partea israeliană — a spus el — nu a ripostat.AMMAN 26. — într-o declarație a șefului Cabinetului regal de la- Amman, Bahjat El Talhouny, difuzată de postul de radio din capitala iordaniană, se arată că Iordania și Tunisia au convenit să restabilească relațiile diplomatice rupte în iulie 1973 — transmite a- genția M.E.N. Se relevă că a- ceastă hotărîre, bazată pe dorința comună a conducătorilor celor două țări, a fost precedată de diferite contacte între reprezentanți ai Iordaniei și Tunisiei.

Studenții și elevii pe șantiere
• •

După „mini-maratonul“
agricol de Ea Bruxelles

• UN BILANȚ al operațiunilor militare legate de cucerirea de către forțele patriotice cambodgiene, a orașului Oudong, transmis de Agenția khmeră de informații (A.K.I.), relevă că, in luptele desfășurate recent in a- ceastă zonă, patrioții khmeri au scos din luptă aproximativ 3 700 de militari inamici, această cifră cuprinzând un mare număr de prizonieri. Totodată, în cursul acelorași operațiuni militare, aproape 1 500 de militari lonnoliști s-au alăturat forțelor patriotice de eliberare. In luptele pentru Oudong. patrioții cam- bodgieni au capturat circa 1 000 tone de armament de diferite tipuri, peste 50 tone de muniții și au distrus peste 40 de poziții întărite inamice din preajma sau din interiorul acestei localități.
★Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Unit al Cam- bodgiei (F.U.N.C.). a adresat lui Khieu Samphar, vice- premier și ministru al apărării naționale in Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), comandant șef al Forțelor armate de eliberare națională ale poporului cambodgian, un mesaj de felicitare pentru victoria militară de răsunet din zona orașului Oudong. Mesajul urează forțelor patriotice khmere noi succese în lupta pentru eliberarea altor orașe importante aflate sub controlul temporar al regimului lonnolist.

Delegația
economică română

gcOnomică română, Iòn M. Nicolae, ad- industriei Bah- Conducătorul delegației

După maratonul agri
col de la Bruxelles, toți 
participanții se declară 
satisfăcuți. O satisfacție 
reținută la Paris și o sa
tisfacție împodobită cu 
elogii la Londra. Bucu
ria generală provine din 
faptul că nici de această 
dată corabia Pieții Co
mune nu s-a scufundat. 
Stîncile au putut fi evi
tate. Dar navigația ră- 
mîne dificilă pentru că 
destule furtuni întunecă 
orizontul...Delegația condusă de junct al ministrului chimice^ a sosit în statul rein. ' " ' _ .române a fost primit de către emirul Issa bin Salman al Khâ- lifa. șeful statului Bahreiri, căruia i-a remis un mesaj de prietenie din partea președintelui Nicolae Ceaușescu. Emirul Bahreinului a mulțumit pentru mesaj și a rugat, la rîndul său, ^ă se transmită șefului statului român sentimentele sale de stimă și prietenie, dorință de a avea cu conducătorul român o întâlnire amicală, poporului român — urări fericire și prosperitate.în aceeași zi, Ion M. Nicolae a avut întrevederi cu ministrul industriei și problemelor municipalității, șeicul Abdallah Bin Khaled Al Khalifa, pe tema dezvoltării cooperării’ economice între cele două țări.

iar de

easurile prelungite de discuție, oboseala unei negocieri care a depășit hotarul dintre zile, hărțuiala provocată de dificultățile armonizării unor interese contradictorii au făcut din reuniunea ministerială agricolă a Comunității Economice Europene un examen complicat. în fond, nu era vorba doar de prețurile produselor agricole, ci de edificiu temelie dovedit gricole nul al grave, nouă“ 1repercusiunile lor economice și monetare, amplificate de schim-

viitorul unui i înălțat din greu, pe o • care, pînă acum, nu s-a prea solidă. Prețurile a- păreau împinse pe pla- doilea de dispute mai Disensiunile dintre „cei în materie politică, cu

barea de guvern de la Londra și de amenințarea laburistă că aderarea Angliei la C.E.E. va fi „renegociată“, au stimulat profeții sumbre in ceea ce privește soarta Pieții Comune. în aceste împrejurări, compromisul intervenit la îniilnirea miniștrilor a- griculturii a avut darul să ridice cotele optimismului Ia sediul comunitar de la Bruxelles. Europa celor nouă — scria LES ECHOS — „a trecut o încercare care amenința coeziunea și chiar existența sa". Cotidianul gaullist parizian LA NATION adoptă un ton categoric : „Piața Comună n-a capotat stacolului englez", este de altă părere : mună merge înainteCu gifiielile unui motor aiimen- tat cu benzină inferioară, in timp ce el are nevoie de un su- percarburant". Firește, deocamdată „Europa verde" (adică a- ranjamentele C.E.E. în materie de politică agricolă) a supraviețuit momentului de criză. „Pentru moment politica agricolă este salvgardată — sau, cel ceea ce a rămas din ea seismele monetare din ani“ — constată PRESSE.Compromisul de Ia Bruxelles a devenit posibil prin acceptarea unui număr important de derogări de la prevederile îiir țelegerilor comunitare în vigoare. Ziarul belgian L’ECHO DE LA BOURSE observa că „acordul de Ia Bruxelles poate fi considerat drept un compromis minim, întrucit consacră mai mult excepțiile de la regula comunitară decît o veritabilă unitate". FRANCE PRESSE atribuie „compromisul aproape neașteptat“ -aceleiași cauze : numărul ridicat al derogărilor obținute de diferite țări in funcție de

în fața ob- L’AURORE „Piața Co- tîrîș-grăpiș.

puțin, după ultimii FRANCE

interesele lor. „Dacă adăugăm acesle.derogări — afirmă comentatorul agenției pariziene — la parcelizarga Europei verzi pe care au operat-o diverse măsuri monetare — reevaluarea mărcii vest-germane și a florinului o- landez, punerea în flotare a lirei sterline, a lirei italiene și a francului francez — construcția agricolă apare ca un ansamblu de bucăți peticite în care fiecare partener caută ce-1 interesează, lăsînd ceea ce-1 jenează prea mult“.La Londra, formula utilizată (care permite Angliei să acorde în continuare subvenții agricultorilor pentru a evita noi creșteri ale prețurilor) a fost apreciată drept o concesie importantă pe care partenerii comunitari au făcut-o. Negociatorul britanic, ministrul laburist al culturii, a fost felicitat in mera Comunelor chiar de adversarii săi conservatori berali. Pînă și reverendul Paisley, campionul intransigenței protestante din Ulster, a găsit cuvinte de laudă pentru ministrul din echipa Wilson. Dar poverile care apasă asupra relațiilor dintre Londra și partenerii săi n-au fost în întregime eliminate. „Bineînțeles, dificultățile reale urmează abia să vină“ — scria DAILY MIRROR. Peste cîteva zile, „cei nouă“ se vor reintîlni. La sfirșitul lunii va avea loc viitoarea sesiune a Consiliului ministerial agricol după care se vor întruni miniștrii de externe în prima zi a lui aprilie, agricol PRESSE — reuniunea de la aprilie va trebui să un test al atitudinii ță de Europa celor

agri- Ca- către și li-Ian

Am rugat pe gazde să-mi vorbească despre elevii și studenții republicii, despre modalitățile în care acționează organizațiile comsomoliste, pentru a-i forma ca viitoare cadre ale societății sovietice. în întreprinderile pe care le-am vizitat, interlocutorii stăruiseră asupra numeroaselor forme de invățămint, de ridicare a calificării profesionale, a nivelului de cultură generală. Cu o zi în urmă fusesem la Elektrenai. un oraș cu opt mii de locuitori, născut odată cu termocentrala de aici, în urmă cu 10 ani. Secretarul Comsomolului de Ia termocentrală, Stasys Romanauskas, îmi spusese că în modernul oraș funcționează o școală profesională cu 450 de c- levi, o filială a Institutului politehnic din Vilnius care a dat deja trei promoții de absolvenți, un curs seral pentru muncitori, alte cursuri serale și fără frecvență cu profil variat, o școală medie cu secții de predare in limba lituaniană — avînd 1580 de elevi — și în limba rusă — pe care o frecventează alți 400 elevi. Făcînd un calcul aproximativ am ajuns la constatarea, deloc lipsită de interes, că cea mai mare parte a locuitorilor orașului urmează cursurile unei forme de învățămint. Evident ponderea tinerilor este remarcabilă.Concluzia avea

să-mi fie confirmată, desigur pe alt plan, de interlocutorul meu, tovarășul ROMAS BALTRUSAITIS, secretar al Comitetului Central al Comsomolului din R.S.S. Lituaniană : „Organizația de comsomol din

șit, 60 Ia sută dintre elevi sînt membri ai organizației noastre, în acest context este firesc ca muncii in rîndul acestor categorii de tineri să i se acorde o atenție deosebită. Este firesc să se caute forme și mo-
însemnări din U. R. S. S

Lituania numără peste 300 000 de membri constituiți in circa 6 000 organizații de bază, ceea ce înseamnă jumătate din populația tinără a republicii. Din numărul total al membrilor 50 Ia sută sînt elevi și stu- denți. în instituțiile de invățămint superior din republică studiază 28 000 tineri. 90 la sută dintre aceștia sint comsomoliști. în sfîr-

s-a vorbit, în sens, de orga- unor vizite , de cu vechi
dalități proprii, adecvate“.Mi acestnizarea la locuri istorice, intilniri membri ai partidului și Comsomolului, ca o largă acțiune de cunoaștere a tradițiilor revoluționare.Pentru elevi și studenti, ca formă specifică, menită să facă educație prin muncă

și pentru muncă se organizează activități in vederea realizării unor obiective concrete. In timpul vacanței elevilor, școlile organizează tabere de muncă șl odihnă. Studenții au un program de muncă ceva mai program in primul profilul în diile cesta, se practicii în producție, se realizează marile șantiere, locuri apropiate viitoarea lor specialitate. Așadar, în trimestrul III și în vacanța de vară studenții merg la muncă voluntară pe șantiere sau în colhozuri. In vara trecută, de pildă, studenții din Vilnius'- au lucrat în orașul * Gagarin, lingă Kostroma și in regiunea Tomsk. Plecarea elevilor și studenților in taberele de muncă este precedată de ample manifestări cu caracter educativ.In convorbirile avute mi s-a înfățișat cîteva secvențe din activitatea bogată a corn- somoliștilor, din preocupările organizațiilor de Comsomol, preocupări determinate de cerințele vieții, de condițiile specifice. Am remarcat printr-o multitudine de fapte, prezența activă a tineretului în efortul pe care popoarele sovietice ii depun pentru dezvoltarea patriei lor.

voluntară complex, determinat rînd de specialității care-și fac stu- pentru că a- suprapunindu-pe în de

AL. DOBRE

„Dttpă mini-maratonul — afirmă FRANCE1 constituie engleze fa- nouă“.
E. O.

Doua informații, din două capi
tale de pe continentul sud-ame- 
rican, ne relevă succese pe unul 
din fronturile cele mai impor
tante ale strădaniilor de dezvol
tare și progres : acțiunea de e- 
radicare a neștiinței de carte.

£ 500 000
Succesele

• LA BOGOTA s-a anunțat că în primii ani de înfăptuire a programului național două milioane de heștiu- invățat să scrie și să ci-de alfabetizare, tori de tească. carte au
Ministerul InstrucțiuniiLIMA, ___________SSa relevat că planul de patru ani• LA Publice de alfabetizare a fost îndeplinit cu succes, integral : uri milion și jumătate de neștiutori de Carte au fost alfabetizați. Pentru prima oară in istoria țării s-a ajuns ca în patru departamente (Tumbes, Cajamarca, Madre și Junin) să nu se mai înregistreze analfabeți.Dincolo de aceste date, grăitoare oricum prin ele însele, se află ani de eforturi perseverente. Eforturi ale căror contururi și dimensiuni le deslușim răsfoind dosarele cu mai vechi relatări și informații din țările respective....în urmă cu trei ani și jumătate pe străzile și în piețele orașelor columbiene, ca și pe ulițele satelor apăreau pancarte sugestive. Ele înfățișau un deget care iși lasă amprenta pe o coală de liîrtie. Dedesubt, următorul text explicativ cu litere groase : „Aceasta este semnătura a patru milioane de columbieni. învață să scrie și să citească pe cei ce nu știu. Și tu ești răspunzător Pancarta era o chemare, un imbold în marea campanie de alfabetizare organizată cu scopul de a lichida ceea ce autoritățile denumeau „o povară de nesuportat“. în acel moment, statisticile in-

„bătăliei 
alfabetizării“ in

Columbia și Perudicau că aproximativ 29 la sută din populația de circa 20 de milioane a Columbiei nu știa să scrie și să citească.Acțiunea de alfabetizare pe plan național este desfășurată de o organizație special creată, denumită „Mișcarea pentru alfabetizare“. Ea și-a început activitatea la 8 septembrie 1970 — de „Ziua internațională a alfabetizării“ — cînd guvernul a alocat primele fonduri pentru această campanie. Fondurile provin din bugetul guvernului și din contribuții particulare precum și din- tr-o parte a impozitelor vărsate de întreprinderi bugetelor comunale. în toate departamentele au fost organizate „comisii" de alfabetizare“ care s-au preocupat atît de organizarea cursurilor cît și de colecționarea de fonduri suplimentare pentru extinderea rețelei de școli speciale. S-a folosit pe larg radioul și televiziunea. Numeroase instituții și cluburi au pus la dispoziție încăperi și material didactic pentru acțiunea de alfabetizare. Apelul la studenți, la intelectuali, a stirnit un ecou uriaș și peste 80 Ia sută din personalul care predă la cursurile de alfabetizare lucrează voluntar, fără nici un fel de remunerație.

Rezultatul unei asemenea acțiuni perseverente, pasionate, a fost depășirea remarcabilă a prevederilor inițiale. Pentru prima perioadă de trei ani — în care accentul a căzut pe centrele urbane — se prevăzuse alfabetizarea a 700 de mii de neștiutori de carte. Au fost alfabetizați de aproape trei ori mai mulți. „Mișcarea noastră — declară secretarul executiv al „Mișcării pentru alfabetizare“ — va activa pînă cînd ultimul dintre cei două milioane de columbieni care încă nu știu să scrie și să citească va fi alfabetizat"....în Peru, planul de patru ani de alfabetizare a fost conceput de guvern ca o primă etapă a unui program pe un deceniu care să asigure lichidarea totală a plăgii analfabetismului. Obiectivul programului îl constituie alfabetizarea celor trei milioane de analfabeți (Ia o populație totală de 12 milioane) înregistrați la recensă- niîntul din 1969. Eforturile materiale ale statului care a alocat importante sume de bani pentru întreținera localurilor și material didactic, au fost sprijinite de cele mai largi cercuri alb opiniei publice. Principalii animatori ai campaniei au fost studenții și elevii din licee care au considerat participarea efectivă la campania de alfabetizare ca principala lor îndatorire patriotică. Peste 11 000 de studenți și elevi au activat ca institutori la cele două cicluri ale cursurilor de alfabetizare. La Universitatea din Lima a fost organizat un „Comandament de pregătire" care se ocupă cu elaborarea celor mai bune programe de alfabetizare pentru diferitele categorii de neștiutori de carte, asigurind, totodată, instruirea pedagogică a celor ce conduc cursurile de alfabetizare....Trei milioane și jumătate de oameni din Columbia și Peru au fost smulși întunericului neștiinței de carte in numai cîțiva ani. Cifra aceasta reflectă fermitatea cu care cele două țări sînt angajate pe drumul dezvoltării.

Azi, alegeri
parlamentare 

în Olanda• MIERCURI,' peste 9.8 milioane de olandezi sînt chemați să aleagă pe cei 700 de ai parlamentelor din provincii ale țării.După cum informează France Presse, și-au desemnat candidați un număr de 19 partide. Soarta coaliției guvernamentale, care a venit la putere în mai 1973, nu este pusă în joc în mod direct.

membri cele 11agenția

• FORȚELE LIBERE DIN VIETNAM — organizație neutralistă a unor militanți politici din Vietnamul de sud aflați în emigrație in Franța — a dat publicității, la Paris, un comunicat in care exprimă sprijinul deplin al acestei organizații față de conținutul recentelor propuneri de reglementare a situației din Vietnamul sud avansate de ții Guvernului Provizoriu al Vietnamului de vorbirile consultative din suburbia pariziană La Celle- Saint-Cloud.Considerîndu-se reprezentant al celei de-a treia forțe politice din Vietnamul de sud, organizația „Forțele libere din Vietnam“ constată, de asemenea, cu satisfacție că. în propunerile avansate, G.R.P. relevă rolul și locul acestei a treia forțe în perspectiva evoluției situației din Vietnam. Comunicatul a- trage atenția asupra gravității acțiunilor forțelor saigo- neze, care continuă să întreprindă operațiuni împotriva zonelor controlate de G.R.P. al R.V.S. și încearcă să organizeze o blocadă economică a acestor zone.

de reprezentan- Revoluționar Republicii Sud la con-

E. R.
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• UN NOU PROCES cu caracter politic, îndreptat împotri-' va adversarilor regimului, a fost inițiat, la .Lisabona, de autoritățile portugheze — informează agenția' France " Presse, Cele șapte persoane inculpate sînt învinuite de participare la „acțiuni teroriste“ și de apartenență la organizația progresistă Ac-, țiunea Armată Revoluționară (A.R.A.).
Naționalizări în 
Argentina• GUVERNUL ARGENTINIAN a hotărit exproprierea, totală sau parțială, a șapte bănci — filiale ale unor instituții financiare și de credit străine. Decretul adoptat în a-

cest sens prevede că, îndată ce vor fi stabilite indemnizațiile corespunzătoare acordate foștilor proprietari, statul argentinian va prelua controlul asupra fondurilor de care dispun cele șapte bănci menționate în document : o filială a băncii „First Național City Bank" — din New York, două filiale ale băncii spaniole „Sanlander", „Banco Argentino de Comercio", „Banco Frances del Rio de la Plata“, „Banco Popular Argentino“ și „Banco . Argentino del Atlantice“.• PREȘEDINTELE Comitetului economic mixt al Camerei Reprezentanților și Senatului, Wright Patman, a declarat că este probabil ca, în cursul anului 1974, șomajul să ajungă, în

S.U.A., la 6 la sută din totalul forței de muncă.
Inundații în Brazilia• INUNDAȚIILE care au a- vut loc, recent, în Brazilia au provocat, moartea a 38 de persoane, dintre care 21 numai în statul Mato Grosso, apreciază presa braziliană. Peste 7 000 de locuitori din statul Ceara și-au părăsit gospodăriile, la fel ca și alți 20 000, din Mato Grosso, amenințați de revărsarea riului Cuiaba, ale cărui ape, în urma ploilor torențiale, au atins o înălțime record în Ultimii 250 de ani.

Criza de guvern din Belgia

regele noului

într-un document publicat, luni seara, la Bruxelles, sînt relevate principalele linii ce stau la baza unei eventuale viitoare formule guvernamentale tripartite (social-creștini, socialiști și liberali) pe care intenționează s-o realizeze Leo Tindemans, desemnat de Baudouin cu formarea cabinet.Premierul desemnat a supus președinților celor trei partide acest document, bază de la care ar urma să pornească discuțiile asupra programului guvernamental. Printre punctele esențiale ale viitorului program figurează menținerea puterii de cumpărare a populației, lupta împotriva șomajului, o politică bugetară „hotărîtă și solidară“ și o cooperare „conștientă și activă“ în cadrul C.E.E.Se așteaptă ca răspunsul celor trei partide să fie cunoscut cel mai tîrziu miercuri dimineață. în cazul refuzului socialiștilor de a participa Ia o coaliție tripartită din care să facă parte și liberalii, premierul desemnat va încerca, probabil, alcătuirea unui guvern în componența căruia să social-creștin și preciază agenția

Rezultatele kcestor consultări vor fi cunoscute vineri, cînd premierul desemnat va prezenta cel de-al doilea raport al său șefului statului. Un prim raport asupra misiunii sale zentat, după cum se dimineață.între timp, Leo va avea consultări sindicali și cu președinții celorlalte partide.Sursa citată consideră că, pină la începutul săptăminii viitoare, Leo Tindemans ar putea prezenta regelui Baudouin viitoarea formulă guvernamen-

a fost pre- știe, luniTindemans cu liderii

antiinflaționiste 
la Londra

intre partidele socialist — a- France Presse.

S.U.A.: Avionul cosmic, parte componentă a „navetei spațiale" care va face legătura intre Pămint 
și stațiile orbitale, prinde contur, in imagine, macheta acestui avion expusă de firma constructoare 

(International Rockwell Corporation) intr-o hală a uzinelor sale.

Directorul general al F.M.I. împotriva creșterii 
prețului oficial al aurului

Directorul general al Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), Johannes Witteveen, a opinat, într-un interviu acordat televiziunii, că o creștere a prețului oficial al aurului ar duce la intensificarea presiunilor inflaționiste, și așa destul de mari, pe piața mondială.In ultimele trei săptămîni, s-au făcut auzite numeroase zvonuri în Europa occidentală, în sensul că țările dezvoltate ar putea ajunge la un acord privind majorarea prețului oficial al aurului de la 42,22 dolari uncia la aproape 173 dolari — sumă la care se vinde, acum, metalul galben pe piața liberă. Se știe însă că ministrul de finanțe ăl S.U.A. s-a opus, de repetate ori, acestei majorări, argumentînd că ridicarea prețului aurului ar putea să pună din nou acest metal in centrul sistemului monetar internațional, într-un moment in care există acordul ca rolul aurului să fie redus. Witteveen a recunoscut că prețurile pe piața liberă sînt instabile și a exprimat ideea că ar fi mult mai bine să se treacă, printr-o reformă a sistemului monetar internațional, la o monedă principală pentru reglementarea cu ajutorul ei a plăților internaționale scadente.

• MUNCITORII din fabricile de pîine din Italia au început luni dimineața o grevă de 48 de ore în semn de protest împotriva tergiversării reînnoirii contractelor lor de muncă. Pentru motive similare se află în grevă o parte din personalul căilor ferate italiene.
Islanda va cere 
retragerea bazei S.U.A. 
de la Keflavik• GUVERNUL ISLANDEI intenționează să ceară - Statelor Unite ale Amcricii ca, pînă la jumătatea anului 1976, să-și retragă toate trupele americane de Ia baza aeriană din Keflavik — a declarat, luni, primul mi

nistru al acestei țării, Olafur Johannesson. în cadrul dezbaterilor din Althing (parlament). Premierul islandez a subliniat că plecarea trupelor americane de la Keflavik a devenit, în prezent, o linie politică a guvernului islandez.• GUVERNUL SUEDEZ a hotărit să majoreze. în perioada 1974—’75, ajutorul acordat Frontului de Eliberare din Mo- zambic-FRELIMO, de la 5 milioane coroane, cit era pînă în prezent, la 15 milioane — s-a anunțat oficial la Stockholm. Totodată, s-a precizat că ajutorul acordat mișcărilor de eliberare din Africa de sud va fi sporit de la 33 la 50 milioane coroane.Ministrul suedez de externe,

Cabipetul laburist al Marii Britanii a lansat, luni, ceea re presa engleză denumește „prima mare ofensivă împotriva creșterii prețurilor“, propunînd o întărire a legislației în materie adoptată de către guvernul conservator și inclusă în „codul prețurilor“. în acest scop, guvernul preconizează, pe de o parte, reducerea cu 10 la sută a beneficiilor brute ale tuturor distribuitorilor și vinzătorilor cu amănuntul, iar pe de altă parte, obligația industriei și serviciilor de a respecta un interval de trei luni între două majorări, consecutive ale prețurilor.Guvernul a precizat că intenționează să inițieze consultări cu toate părțile implicate în a- ceste măsuri.Secretarul general al Confederației Sindicatelor britanice (T.U.C.), Len Murray, a declarat că măsurile, propuse de guvern corespund așteptărilor sindicatelor. Pe de altă parte, organizațiile patronale, precum și cele ale distribuitorilor și vin- zătorilor cu amănuntul au formulat critici severe în legătură cu măsurile sus-amintite.
Sven Andersson. a condamnat brutalitățile autorităților portugheze în teritoriile africane și a chemat la adoptarea unor măsijri pe plan . internațional care să pună capăt dominației coloniale pe acest continent.
Ministrul comerțului al 
R. P. Albania în Suedia• MINISTRUL COMERȚULUI AL R. P. ALBANIA, Kico Ngjela, a efectuat, între 21 și 25 martie, o .vizită in Suedia, la invitația ministrului suedez' al comerțului. Potrivit agenției A.T.A., între cei doi miniștri au avut loc o. serie de convorbiri. Totodată, ministrul albanez a vizitat capitala și alte orașe ale țării gazdă.
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