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CARE A CUCERIT PENTRU A PATRA OARĂ TITLUL MONDIAL

CINSTIRE 
MUNCII

Decernarea Drapelului Roșu 
și a Diplomei de fruntaș pe țară 
în întrecerea socialistă pe 1973 
'Momente festive și emoționante în întreprinderile și in institutele 

de cercetări și proiectări, situate pe locuri de frunte in întrecerea 
socialistă pe anul 1973. Uniunea Generală a Sindicatelor din România 
le inmînează in aceste zile Steagul roșu și Diploma de unități 
fruntașe, înalte insemne ale cinstirii și prețuirii muncii. Interpretin- 
du-le ca pe un îndemn la realizări și mai remarcabile, colectivele 
distinse își exprimă hotărîrea de a depune in continuare toate efor
turile pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate in întîm- 
pinarea celei de a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a celui de 
al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

® Institutul de cercetări 
chimice — ICECHIM — București

Prestigiul Institutului de cer
cetări chimice — ICECHIM 
București, a trecut de mult ho
tarele țării. Valorosul său co
lectiv, in fruntea căruia se află 
tovarășa acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, a obținut an de an 
remarcabile realizări in acest 
domeniu aducindu-și o stator
nică contribuție la promovarea 
creației originale românești, Ia 
dezvoltarea industriei noastre 
chimice. Timp de patru ani con
secutiv, institutul a ocupat lo
cul intii, loc de onoare și cin
ste, in Întrecerea socialistă pe 
țară dintre institutele de cerce
tări și proiectare. Pentru aces
te merite deosebite, pe baza re
zultatelor concrete in Îndepli
nirea și depășirea sarcinilor din 
planul de stat și a angajamen
telor asumate, colectivul său a 
fost distins recent cu Ordinul 
Steaua Republicii Socialiste 
România clasa I după ce in 
anii 1971, 1972 și 1973 fusese dis
tins cu Ordinul Muncii clasa
I. Ieri, intr-un cadru festiv, 
colectivului de la ICECHIM i 
s-a inminat, de asemenea, Dra
pelul roșu și Diploma de uni
tate fruntașă pe țară in între
cerea socialistă, decernate de U- 
niunea Generală a Sindicatelor 
din România.

In fața cercetătorilor, a tutu
ror salariaților institutului, a 
stat intr-adevăr și în cursul a- 
nului trecut, un amplu program 
de cercetări finalizat cu tenaci
tate și rivnă. Una dintre prin
cipalele direcții spre care și-au 
concentrat atenția a fost redu
cerea sau evitarea importului 
prin realizarea unor tehnologii 
proDrii și eficiente, puse la dis
poziția industriei chimice. Prin
tre acestea, ca să amintim un 
singur exemplu, se numără e- 
laborarea tehnologiilor pentru 
cinci ierbicide noi cu o valoare 
a producției industriale estima
tă la 177 milioane lei valută pe 
an. în afara acestora, în 1973 
s-au realizat șase tehnologii a- 
plicate in instalații industriale 
noi și trei tehnologii pe insta
lații existente. Valoarea totală 

a producției care se realizează 
pe aceste instalații reprezintă 
100 milioane lei cu un aport va
lutar de 20,5 milioane lei, un 
spor de producție in valoare de 
trei milioane lei și eliminarea

ROMULUS LAL
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Punctul de confluența al energiilor tinere:

ȘANTIERELE PRIMĂVERII
Prezenți la acțiunile de muncă patriotică, cărora organizațiile U.T.C. sint 

hotărîte să le dea in acest an dimensiuni deosebite, reporterii noștri ren
tează astăzi, în pagina a lll-a, secvențe de pe șantiere din județele Ilfov, Ga
lați, Mureș, Brașov și cîteva sectoare ale Capitalei.

Marți la amiază, la Palatul 
Republicii, a avut loc solemni
tatea luminării de inaîte ordine 
și medalii conferite, prin Decret 
prezidențiaL unor sportivi și ac
tiviști pe tărim sportiv pentru 
comportarea remarcabilă și ocu
parea locului I Ia Campionatul 
mondial de handbal masculin — 
ediția 1974 — precum și pentru 
contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea acestui sport și ia 
creșterea prestigiului sportului 
românesc pe plan intemapooaL

înaltele distincții au fost la
minate de președintele Repub'..- 
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

La solemnitate au luat par.» 
tovarășii Err.il Bodnara'. Manea 
Mănescu. Emil Oră g ăr-escu. 
Paul Niculescu-MiziL Ghecrghe 
Pană. Cornel Burtică. Ion 
Ioniță.

Erau, de asemenea, prezenți 
Constantin S'.ătescu. secretarul 
Consiliului de Stat. Emil Bobu. 
ministrul de interne. Ion Traian 
Stefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministrul per.lru 
problemele tineretului. Nicu 
Ceaușescu. vicepreședinte al 
Consiliului U_A.S_C.R_ general- 
locotenent Marin Dragnea. prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport.

Au fost distinși cu :
„Ordinul Muncii" clasa I to

varășii i Ștefan L Birtalan. Cris
tian P. Gațu. Lucian. C. Gngo- 
rescu. Gheorghe N. Rolar.d Gu- 
nesch, Gavril Emeric A. Kicsid. 
Ghiță A. Lieu. Comeliu P. 
Penu ;

Ordinul „Meritul Sportiv* 
clasa I tovarășii : Adrian G. 
Cosma. Ioan P. Kunszt Gher- 
niănescu. Nicolae S. Nedefi 
Werner P. StockL Constantin G.

Tudosie Oprea St- VTxse R*5n 
V. Voina ;

-Ordinul Murii* ctnsa a D-a
=.-j»ui Cx-.sixr.i.- I S^rrr

Ordinnl -Mirifl S*ortnri cte- 
sa a n-a erarâsri ; Mar_x Gfc. 
Dan. Alexandru L Iknnă. Ccc-

SâvesctL Crsrian F. Țnpesex. 
Eugen Gh- Trofc: :

Ordinal -Meritul Spartr* 
clasa a UI-» tovarășt. : Lrriu 
O Bota. Costzeâ X. Căpărină. 
Pantebe P. Ciriigean— Alexan
dru N. Hie. L Ortnr- V>-
siie V. Ședea. Irtoue Mintea L 
Stef :

Medalia ..Merits! Spart: V» 
clasa I ter-arfei : Ludovic L- 
Berexmery. M.ha: L Co.ocaru. 
Mircea L Grabovschi-

In numdt compocectucr re
prezentativei naționale de har.d- 
bal. căpitanul echipei. Crt 
Gațu. a exprimat ia cin ide 
calde deosebita oeoare si satis
facție de a fi primiți st deco
rați de președintele Republic 
Socialiste România. io^arăstd 
Nicolae Ceaușescu. Dacă in me
morabila finală. a spus eL am 
avut emoții, ele nu depășesc ca 
intensitate pe cele de astăzi, 
cind. aici — io lata «taanea- 
voastră — dorim' să incMntai 
victoria noastră finală și titlu
rile de campioni ai larmi cetor 
trei mari eveniment» pe care ie 
trăiește anul acesta întregul po
por reastn' — ah gena dăa- 
neavoastră in înalta fimcue de 
□reședințe al Repab'.ici: Socia
liste România, cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării ș: cel 
da-al XI-lea Congres al Pan_- 
duloi Comunist Român.

Vă asigurăm că — $: in viitor 
— nu vom precupeți nimic pen-

i Continuare ia peg. « V-«)

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

9
Twarâș».
Daiu*. ca. ia aumele condu

ces* de partid si de stat, pre
sam și al asei persaatL să vă 
sdr» ici tstaror rele mai calde 
fcfcitâri peauu victoria străle- 
ritâ pe care ari obri nat-o la 
Buhe eaceriad pentru a patra 
•ară titlal de campioni mondiali

De aaeaaeaeau doresc să vă a- 
dresez fe&ilări ca prilejul in- 
■cssăriă acestor înalte distincții 
s. ordiac ale Republicii Socia-

Acordarea acestor ordine con- 
stitaie o expresie a aprecierii 
deosebite pe care conducerea de 
portâd și de stat • dă handba- 
Ixlri românesc. componenților 
erMptj naționale. care au știut 
sa apere ia mod demn culorile 
■atioaale și să obțină această 
victorie.

Desigur, in fața handbalului, 
ca si a releriilte discipline spor- 
Ove. stan sarcini mari. Sper că 
exemplul echipei naționale de 
hoadbol va fi urmat și de spor
tive din celelalte domenii, atit 
ia confruntările din diferitele 
c-MBpeiAu europene si mondiale, 
rit si in pregătirea pentru O- 
Bașdadă. Cred că se va ține 
seama de. învățămintele Jocu
rilor Olimpice de la Munchen 
si se vor face asemenea pregă
tiri iac it la Olimpiada viitoare 
să ibțiarm realmente rezultate

fn pagina a 5-a

Președintele 
Republicii Socialiste 

România

DECRET
PREZIDENȚIAL 

privind grațierea unor 
pedepse

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

DECRET 
privind amnistierea 

unor infracțiuni

LEGEA
privind rechizițiile 

pe măsura posibilităților și con
dițiilor pe care poporul, statul 
nostru, le creează activității 
sportive. Exemplul handbaliști- 
Ior trebuie să însuflețească și 
să mobilizeze și celelalte echipe, 
pe ceilalți sportivi români — 
așa cum exemplul pe care oa
menii muncii din România ii dau 
in înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială — 
trebuie să constituie pentru spor
tivii patriei noastre un îndemn 
de a-și face fiecare datoria in 
condiții cit mai bune.

în ce privește pe handbaliști, 
sper să ne aducă și un al cin
cilea titlu de campioni mon
diali. îi anunț de pe acum că 
— așa cum se obișnuiește in 
sport — vom ridica ștacheta de 
la „Ordinul Muncii", la Ordinul 
„23 August" (Aplauze puternice).

încă o dată vă felicit și vă 
urez multe succese in activita
tea sportivă, in intreaga voastră 
activitate, multă sănătate și fe
ricire 1 (Aplauze puternice)

ANTIVERBALISMUL
La recenta întilnire a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu cu membrii Biroului C.C. al 
U.T.C. și ai Consiliului U.A.S.C.R. ideea care 
a guvernat întregul sistem de opinii al con
ducătorului nostru privind educația tine
retului a constituit-o pregătirea generațiilor 
noi în muncă, prin muncă, pentru muncă. 
Fiecare tînăr, spunea tovarășul Ceaușescu, 
trebuie pregătit astfel îneît să participe e- 
fectiv la producerea bunurilor materiale și 
spirituale necesare societății. Restul, con
chidea domnia-sa, nu este decît vorbărie !

Am notat cu mare atenție cele spuse în 
respectiva întilnire, recitirea textului rele- 
vindu-mi încă o dată filonul 
unei adinei pedagogii existen
te în întreaga concepție e- 
ducativă pe care o promo
vează președintele țării. O pe
dagogie care rezistă celor 
mai moderne teorii științifice, care resping, 
la rindul lor, învățămîntul întemeiat pe ver
balizare, pe demonstrația în care subiectul 
are un rol strict pasiv și care opun acestor 
forme vechi o școală vie, în care dezvol
tarea inteligenței umane se programează 
prin antrenarea tinărului la o muncă crea
toare. Savanții cei mai prestigioși vor con
firma justețea și marea utilitate a unui pro
gram in care învățătura urmează un țel, iar 
munca în perioada formării nu este o „joa
că de-a munca", ci o activitate reală, cu 
o finalitate concretă. Tn termenii lor, acești 
specialiști ar spune că munca trebuie să 
jocce rolul unei cercetări pentru rezolva
rea unor probleme, acestea trebuind să fie 
adevăratele probleme puse de viață.

Rememorez aici aceste ginduri determi
ne! de -npresii e lăsate de vizita la o in

EUGEN FLORESCU

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe ziaristul britanic 
Jonathan Steel

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți dimineața, pe zia
ristul britanic Jonathan Steel, 
corespondent pentru mai multe 
țări europene al ziarului „The 

I Guardian'1.

teresantă expoziție a membrilor cercurilor 
pionierești, deschisă la Școala generală 
nr. 3 din București. O expoziție care con
firmă observația că, încă de la primii săi 
pași, copilul poate și trebuie să fie pus a 
face ceva util. O expoziție care arată nu 
numai cite prilejuri de a face educație, dar 
și cite bunuri reale pierdem concepînd po
sibilitățile copilului după psihologii învechi
te. Nu numai mici jucărioare sînt în stare 
să realizeze pionierii. Chiar si aeromode- 
lismul mi s-a părut, într-un fel, depășit. Pe 
lista lucrărilor pionierești au apărut calcu
latoarele numerice, mașinile de verificat cu
noștințele, stabilizatoarele de tensiune, am

plificatoarele, catometrele, 
complicate aparate tranzisto
rizate. Surprinzător este că 
vîrsta la care se realizează 
lucrări complicate a coborîl 
foarte mult, uneori luînd-o 

înaintea cunoștințelor de fizică, chimie, 
matematică predate în școală.

Ce vrea să spi»nă aceasta ? Că nu numai 
școlii, dar societății înseși îi rămîne încă de 
explorat și folosit un vast spațiu de muncă 
și imaginație, potențialul existent la gene
rația tînără. Că nu e de admis (nici măcar 
pentru dezvoltarea propriei inteligențe) ca 
pînă la 20-22 de ani foarte mulți tineri să 
nu producă nimic, să fie doar consuma
tori. Dealtfel, tinerii înșiși refuză vorbăria 
despre muncă, iar pedagogul (înțeleg prin 
acesta nu numai profesorul) trebuie să aibă 
grijă ca munca să fie reală, să fie nece
sară, iar elevii să fie conștientizați asupra 
rostului ei.

Tn această privință, programul partidului 
și știința cea mai înaltă își dau mîna. Tre
buie numai să le aplicăm cu exactitate.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu cotidianului londonez 
„The Guardian".
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Documente ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 25-26 martie 1974

HOTĂRlREA
cu privire la efectivul,
compoziția și structura

organizatorică a partidului

Mesaje de felicitare
t ■ ___________

adresate președintelui României

NICOLAE CEAUȘESCU

Pe baza hotărîriler Congre
sului al X-lea, ale Conferinței 
Naționale, ale plenarelor Co
mitetului Central și a sarci
nilor rezultate din cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, comitetele județene, mu
nicipale, orășenești și comu
nale de partid ău desfășurat 
o intensă muncă politico-or- 
ganizatorică în vederea întă
ririi rîndurilor partidului, îm
bunătățirii conducerii activi
tății de primire în partid și 
sporirii exigenței față de ca
litățile politice, morale și pro
fesionale ale celor ce solicită 
să intre în partid.

Aplicarea hotăfîrilor Comi
tetului Central privind primi
rea în partid â determinat, în 
cursul anului 1973, unele mu
tații în compoziția socială a 
partidului, în repartizarea for
țelor acestuia pe sectoare și 
domenii de activitate.

La 31 decembrie 1973, 
Partidul Comunist Român cu
prindea în rîndurile sale 
2.386 819 membri, fiecare al 
șaselea cetățean major al ță
rii este membru al Partidului 
Comunist Român : 71,50% din 
efectivul partidului lucrează 
în sfera producției materiale; 
40% își desfășoară activitatea 
în industrie, construcții și 
transporturi, 28%, în agricul
tură, 5% în circulația mărfu
rilor, iar 27% în domeniul ști
inței, învățămîntului, culturii, 
ocrotirii sănătății și în alte 
domenii de activitate.

Partidul dispune de organi
zații puternice în toate sectoa
rele vieții economice și socia
le. care își îndeplinesc in bune 
conditiuni rolul de forță po
litică conducătoare pe locul 
de muncă și desfășoară o in
tensă activitate de organizare 
și de unire a eforturilor tutu
ror oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea programului de e- 
dificare a socialismului în pa
tria noastră.

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, examinînd efectivul, 
compoziția și structura orga
nizatorică a partidului la data

HOTĂ RIREA
cu privire la activitatea

organelor de partid și de stat 
pentru înfăptuirea politicii 

de cadre
Plenara Comitetului Central 

al P.C.R. din 25—26 mărtie 
1974. examinînd activitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid pentru pregătirea poli
ticii partidului de selecționare, 
pregătire și promovare a ca
drelor, dă o apreciere pozitivă 
muncii desfășurate în acest 
domeniu.

în anul 1973, organele și or
ganizațiile de partid, ministe
rele, centralele industriale, în
treprinderile și instituțiile 
s-au ocupat cu multă răspun
dere de perfecționarea conti
nuă a activității de cadre, co
respunzător cerințelor formu
late de Congresul al X-lea și 
de Conferință Națională ale 
partidului pentru selecționa
rea, pregătirea și promovarea 
cadrelor, desfășurînd o activi
tate stăruitoare pentru a asi
gura, cu cadre corespunză
toare. toate sectoarele și do
meniile vieții social-eeono- 
mice. S-a manifestat exigență 
sporită față de calitățile poli
tice și profesionale ale celor 
promovați. La alegerea celor 
mai bune cadre o contribuție 
însemnată au adus-o organi
zațiile de partid, colectivele 
dâ muncă din întreprinderi 
și instituții care âu analizat 
cu răspundere, în spirit critic, 
propunerile de promovare în 
muncă.

O expresie a preocupării 
consecvente a organelor de 
partid privind promovarea ca
drelor în funcții de conducere 
pe linie de partid, de stat, o 
constituie faptul că în ultimii 
doi ani au fost promovate 
peste 6 900 cadre în conduce
rea întreprinderilor industri
ale de construcții, cooperative 
agricole de producție, în insti
tuții, unități de cercetare și 
proiectare, invățămînt și cul

de 31 decembrie 1973. aprecia
ză în mod pozitiv activitatea 
politică și organizatorică des
fășurată de organele și orga
nizațiile de partid în vederea 
întăririi continue a rîndurilor 
partidului și realizării unei 
structuri organizatorice cores
punzătoare, care să asigure a- 
plicarea întocmai a liniei ge
nerale a partidului, afirmarea 
tot mai puternică a rolului 
său conducător în întreaga 
viață politică, economică și 
social-culturală a țării.

Amploarea și complexitatea 
sarcinilor ce le implică proce
sul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, strînsa conexiune între 
creșterea rolului conducător al 
partidului în societate și ca
litatea membrilor săi impun 
îmbunătățirea activității de 
întărire a rîndurilor partidu
lui, sporirea substanțială a e- 
xigenței față de calitățile mo- 
ral-politice și profesionale ale 
celor ce solicită primirea în 
rîndul comuniștilor. în acest 
sens, Plenara C.C. al P.C.R., 
hotărăște :

1. Comitetele județene, mu
nicipale, orășenești și comu
nale de partid vor veghea ca 
organizațiile de bază să acor
de calitatea de membru al 
partidului numai acelor mun
citori. țărani, intelectuali care 
corespund cerințelor Statutu
lui din toate punctele de ve
dere. Organele și organizații
le de partid vor analiza situa
ția concretă din fiecare între
prindere. instituție, unitate a- 
gricolă. sub aspectul forței de 
care dispun organizațiile de 
partid respective și vor orien
ta activitatea de primire în 
partid în funcție de necesită
țile fiecărui loc de muncă.

2. Direcția principală a ac
tivității de primire în partid 
o ya constitui, si in viitor, 
creșterea ponderii muncitori
lor — corespunzător sporir.i 
rolului clasei muncitoare în 
societatea noastră socialistă—. 
orientarea cu precădere spre 
muncitorii cu înaltă calificare 
și un stagiu mai mare în pro
ducție, îndeosebi din ramurile 

tura. în organele și aparatul 
de partid și al organizațiilor 
de masă.

Plenara C.C. al P.C.R. apre
ciază că organele județene, 
municipale și orășenești de 
partid. ministerele, celelalte 
instituții centrale au între
prins unele măsuri privind 
selecționarea și promovarea 
în muncă a unui număr mai 
mare de femei în organele și 
aparatul" de partid, în Condu
cerea întreprinderilor și insti
tuțiilor, în cooperativele agri
cole de producție și în alte do
menii de activitate.

Examinînd activitatea pen
tru aplicarea politicii de cadre 
a partidului, plenara C.C. al 
P.C.R. hotărăște :

1. — Organele și organiza
țiile de partid, ministerele, ce
lelalte organe centrale, centra
lele industriale. întreprinde
rile vor lua măsuri pentru a- 
plicarea cu mai multă fermi
tate a principiilor și criterii
lor cuprinse în documentele 
partidului nostru privind 
selecționarea, pregătirea și 
promovarea cadrelor, asigu- 
rînd în toate funcțiile de răs
pundere cadre corespunzătoa
re, care în activitatea lor au 
dovedit pasiune și devotament 
pentru aplicarea în viață a 
politicii partidului și statului 
nostru. t

2. — O atenție deosebită să 
se acorde promovării în munci 
de partid. în conducerea uni
tăților economice și în alte 
domenii a cadrelor tinere care 
s-au afirmat în îndeplinirea 
sarcinilor profesionale și ob
ștești, asigurîndu-se în acest 
fel continua întinerire a ca
drelor care lucrează în funcții 
de conducere. Se vor lua mă
suri pentru aplicarea cu con
secvență a principiului stabi

de bază ale economiei națio
nale, care au o pregătire po
litică. ideologică și de cultură 
generală corespunzătoare ce
rințelor actuale.

3. Organele ți organizațiile 
de partid vor intensifica mun
ca politico-ideologică in vede
rea primirii în partid a celor 
mai activi membri ai coopera-

, tivelor agricole de producție 
și țărani cu gospodărie indivi
duală, care au o pregătire po
litică, profesională și de cul
tură generală corespunzătoare, 
obțin rezultate din ce în ce 
mai bune în producție, se a- 
firmă ca luptători consecvenți 
pentru apărarea și dezvolta
rea avuției obștești, pentru 
promovarea intereselor gene
rale ale statului.

4. Comitetele județene, mu
nicipale, orășenești și comuna
le vor acorda, în continuare, 
atenția necesară primirii în 
partid a celor mai valoroase 
cadre tehnico-economice, pre
cum și a oamenilor de știin
ță, cultură, artă care prin în
treaga lor activitate dovedesc 
un profund atașament față de 
politica partidului, se situea
ză ferm pe pozițiile ideologi
ce ale acestuia, au o compor
tare corespunzătoare cerințe
lor normelor vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste.

5. Organele și organizațiile 
de partid se vor ocupa, în mai 
mare măsură, de îmbunătăți
rea muncii politico-educative 
în rîndul femeilor, de antre
narea mai activă a acestora în 
viața politică, economică si 
socială a țării, de primirea în 
partid a unui număr mai mare 
de femei fruntașe în produc
ție ți în activitatea obștească, 
care au o pregătire politică si 
de cultură generală corespun
zătoare. îndeosebi din unită
țile economice in care femei
le au o pondere însemnată în 
totalul forței de muncă active.

6. Organizațiile de partid 
din ur.:tăț:le economice și so- 
cial-culturale în care își des
fășoară activitatea oameni ai 
munci’, români, magh-arî ger
mani și de alte națiocaEtâți.

lit de Conferința Națională a 
partidului de rotare periodică 
a cadrelor de partid, de stat, 
economice și obștești.

3. — în aparatul de partid, 
al organizațiilor de masă, in 
funcții de conducere la consi
liile populare și in alte munci 
de răspundere vor fi promo
vate, cu prioritate, cadre pro
venite din rîndul muncitorilor, 
cu un stagiu mai îndelungat 
în producție, cu o bună pre
gătire profesională și politică, 
care au obținut rezultate deo
sebite in îndeplinirea sarcini
lor încredințate.

4. — O obligație de seamă a 
organelor și organizațiilor de 
partid va trebui să o consti
tuie perfecționarea politică și 
profesională a tuturor cadre
lor. In acest sens, organele de 
partid, ministerele vor anali
za periodic modul cum se în
făptuiește programul de per
fecționare a pregătirii profe
sionale a personalului din 
unitățile socialiste de stat și 
vor interveni operativ cu mă
surile ce se impun, pentru ca 
pretutindeni cadrele să aibă 
posibilitatea să-și însușească 
tot ce a intervenit nou în do
meniul în care lucrează.

5. — Se vor lua măsuri de 
intensificare a preocupării or
ganelor de partid privind e- 
ducarea și instruirea cadrelor 
în spirit revoluționar, a unei 
înalte responsabilități în înde
plinirea sarcinilor încredința
te de partid, exigenței și dis
ciplinei în muncă, fermității 
și combativității față de lip
suri și abateri, receptivității la 
tot ceea ce este nou, a unei 
conduite exemplare în muncă 
și societate, respectării și apli
cării în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste.

6. — Organele și organiza
țiile de partid vor lua măsuri 

se vor ocupa, șî în viitor, de 
primirea in partid a celor mai 
buni din rîndul acestora.

7. Organele și organizațiile 
de partid vor acorda atenție 
sporită pregătirii prealabile a 
tuturor oamenilor muncii care 
solicită primirea în rîndul co
muniștilor. incadrindu-i in di
ferite cursuri ale învățămin- 
tuluî de partid și încredințîn- 
du-ie sarcini concrete ; vor 
sprijini pe cei care nu au 
școala de cultură generală ter
minată pentru a-și completa 
studiile prin cursuri serale sau 
fără frecvență.

8. Acționind în lumina Pro
gramului ideologic al partidu
lui. comitetele județene, mu
nicipale. orășenești și comuna
le vor acorda o atenție deo
sebită ridicării nivelului poli
tico-ideologic și ce cultură ge
nerală al tuturor membrilor 
de partid, dezvoltării demo
crației interne de partid, creș
terii spiritului critic ți auto
critic. a! disciplinei și comba
tivității revoluționare, al răs
punderii față de Îndeplinirea 
în bune condițiuni a sarcinilor 
ce le revin ; consultării în mai 
mare măsură a activului ce 
partid în elaborarea măsuri
lor legate de înfăptuirea po
liticii partidului, antrenării a- 
cestuia la aplicarea în viață 
a hotăririlor de partid ți ds 
stat. ♦

Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. își exprimă convin
gerea că respectarea întocmai 
de către organele și orgamra
țiile de partid a rezoluțiilor 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, a hotă- 
rîrilor Comitetului Central 
privind întărirea tinderilor 
partidului va duce la crește
rea. in continuare, a roiului 
conducător al partidului. la 
rp:rirea fot toi și capacității 
organizațiilor de partid oe mo
bilizare a maselor ce oameni 
ai muncii la înfăptuirea pro
gramului de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

pentru repartizarea rațională 
a cadrelor cu pregătire supe
rioară. asigurind la fiecare loc 
de muncă numărul de specia
liști necesari în vederea rea
lizării în condițiuni bune a 
sarcinilor în toate unitățile e- 
conomice și in instituții. Peri
odic, organele de partid, mi
nisterele să examineze modul 
cum sînt încadrate întreprin
derile și instituțiile cu ingi
neri. economiști, medici, pro
fesori și alți specialiști și să 
ia măsurile care se impun.

7. — Organele și organiza
țiile de partid, ministerele, 
centralele și întreprinderile 
trebuie să se ocupe îndeaproa
pe de pregătirea și calificarea 
forței de muncă corespunză
tor sarcinilor stabilite în pla
nul de stat. Este necesar ca 
pentru noile obiective indus
triale ce urmează a fi puse 
în funcțiune în anii următori, 
organele locale de partid, mi
nisterele să asigure nucleul de 
bază alcătuit de muncitori, 
tehnicieni, maiștri cu înaltă 
calificare, specialiști cu expe
riență în producție, care să 
poată determina, încă din pri
ma zi, buna funcționare și la 
parametrii tehnico-economici 
planificați a tuturor mașinilor 
și instalațiilor.

★
■

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân își exprimă ferma con
vingere că organele și organi
zațiile de partid, de stat, eco- 
nofnice și obștești vor lua - toa
te măsurile care se impun 
pentru a ridica la un nivel 
mai înalt activitatea de selec
ționare și promovare a cadre
lor corespunzător cu cerințele 
puse de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale par
tidului.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de președinte 
al Republicii Socialiste Romania, in numele Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii Populare Albania și al meu perso
nal, vă adresez cordiale urări de succes ta îndeplinirea Înaltei 
uumneavoastre misiuni.

Doresc ca poporul român frate să obțină noi succese in dez
voltarea și inLorirea Republicii Socialiste România.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării 

Populare • Republicii Populare Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele RepuHkii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu.
Cu prilejul alegerii dumneavoastră in calitate de președinte 

al Republicii Socialiste Romania, primiți sincerele mele feli
citării

PAL LOSONCZ1 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
în r.umeîe președintelui, vicepreședintelui, al membrilor Co

mitetului Executiv, precum și al tuturor membrilor asociației 
noastre, vă transmit. Excelență, felicitări cu prilejul alegerii 
dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.

Am dori să folosim această ocazie pentru a vă adresa cele 
mai bune urări de noi succese in eforturile dumneavoastră con
sacrate progresului firii dumneavoastră, unei colaborări mai 
strinse intre cele două țâri ale noastre, asigurării păcii in lumea 
întreagă.

Ai dumneavoastră sincer,
HARRY GOLD 

Secretar onorific al Asociației 
de prietenie Marea Britanie-România

Excelentei Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ta funcția de președinte al 
Republic i Socialiste România, doresc să vă adresez sincere feli- 
i.’.ări cin partea guvernului, poporului maltez și al meu per- 
sonaL

!-•. exprim speranța că relațiile de prietenie existente Intre 
țările noastre vor continua să se întărească in viitor.

ANTHONY J. MAMO 
Guvernatorul general al Maltei

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Transmitem tovarășului Nicolae Ceaușescu felicitări și urări 
de succes din partea Partidului Congresul pentru Independenta 
Madagascarului (A.K.F.M.). cu prilejul alegerii sale in funcția 
cîe pretf-e-iiz'e

RICHARD ANDRI AM AXJATO 
Președinte »1 A.K.F.M. 

GISELE RABESAHALA 
Secretar general al A.K.F.M.

Este o plăcere pentru mine ca, in numele Comitetului econo
mic belgian pentru România, precum și al meu personal, să 
transmit Excelenței Voastre expresia înaltei mele considerațiuni 
și felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România.

Adresez, cu această ocazie, sincere urări de fericire și pros
peritate pentru poporul român și pentru dumneavoastră per
sonal.

Mreistrul afacerilor externe al Norvegiei. Knut Frydenlund. 
a adresat, in r.umele guvernului norvegian, felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul alegerii sale ta înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste România.

Cu aceiași prilej, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, 
Ove Gu'.dberg. a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu feli
citări din partea sa și a guvernului danez.

CINSTIRE MUNCII
tre. anul Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, 
— se arată in telegrama adresa
ți, cu ocazia decernării înaltelor 
distincții, secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. președintele Re
publicii Socialiste Romania — 
o etapa de sporită rodnicie a 
muncii, o etapă decisivă a în
deplinirii inainte de termen a 
cincinalului, lucrătorii Institutu
lui de cercetări chimice s-au 
angajat de a participa la pune
rea in funcțiune in anul 1974 pe 
baza cercetării proprii a opt o- 
biective industriale, să incheie 
cercetările necesare proiectării 
a altor șapte obiective indus
triale. Vom elimina importul de 
licențe și tehnologii pentru 22 
de obiective industriale prin a- 
pliearea unor tehnologii bazate 
pe concepții originale și vom e- 
fectua noi cercetări pentru diver
sificarea producției prin obține
rea a 12 noi produse in cadrul 
actualelor capacități industriale".

Colectivul ICSCHIM iși pro
pune. așadar, să fie și pe mai 
departe exemplu de hărnicie și 
pasiune in activitatea de pro
movare a progresului tehnic, de 
dezvoltare și introducere rapi
dă in economie și în viața so
cială a cuceririlor științei și a 
tehnologiilor modeme. Pe pri
mul trimestru, de curînd înche
iat, toate angajamentele saie 
au fost îndeplinite.

Ploiești
Steagul Roșu și diploma de 

unitate fruntașă pe țară au fost 
inminate de Paul Nagy, secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a adresat calde 
felicitări colectivului combina
tului. urindu-i noi succese in 
muncă. Lucrătorii unității au 
mai fost felicitați de Dumitru 
Ionaș. secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R.

în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. cu acest prilej se 
arată : Oamenii muncii din uni
tățile Combinatului cărbunelui 
Ploiești, vă roagă să le permi
teți să închine succesele lor e- 
venimentului de importanță is
torică al investirii dumneavoas
tră ca președinte al Republicii 
Socialiste România.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că minerii 
din bazinele carbonifere ale ju
dețelor Prahova, Bacău și Dîm
bovița. aparținînd Combinatului, 
vor întîmpina cu rezultate și 
mai bune in producție a XXX-a 
aniversare a eliberării României 
de sub jugul fascist și al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

(Urmare din peg. I)

importului de licențe ta valoare 
de cinci milioane. Valorificarea 
lucrărilor de cercetare realiza
te in anul trecut asigură o re
ducere a importului de 282 mi
lioane lei valută și o creștere 
a exportului de produse chimi
ce. de 95 milioane lei valută.

La aplicarea tehnologiilor stu
diate se va realiza o producție 
in valoare de peste două mili
oane lei cu un spor de produc
ție pe instalații existente, de 
330 milioane lei. Planul de pro
ducție marfă vindută și Încasa
tă al institutului a fost realizat 
in proporție de 118 la sută, iar 
beneficiul pe anul trecut depă
șește cu peste 5 milioane valoa
rea prevăzută. în acest bilanț 
bogat se regăsește deopotrivă 
înalta competentă a lucrărilor, 
dar și responsabilitatea, dărui
rea lor în îndeplinirea proprii
lor angajamente. La toate aces
te succese o contribuție de sea
mă și-au adus-o cei peste 160 
de tineri cercetători integrați în 
eforturile întregului colectiv.

Cu aceeași fermitate s-au an
gajat salariații institutului în 
îndeplinirea sarcinilor ce revin 
cercetării pentru anul în curs, 
„Animați de hotărirea întregu
lui nostru popor de a face din 
1974. anul celei de a 30-a ani
versări a eliberării țării aoas-

• Combinatul cărbunelui
Combinatului cărbunelui Plo

iești, i-a fost decernat, ieri, in 
cadrul unei adunări festive, 
Steagul Roșu și Diploma de 
onoare pentru locul I ocupat in 
întrecerea socialistă pe anul 
1973.

Relevind succesele obținute 
în anul trecut ing. Dumitru 
Condrachc-, directorul unității 
a arătat că prin aplicarea unor 
măsuri și procedee eficiente de 
lucru și utilizarea cu randament 
sporit a agregatelor in subte
ran, planul anual a fost reali
zat cu 15 zile mai devreme, 
avans care a permis obținerea 
Uriei producții suplimentare e- 
valuață la ‘16 528 000 lei. Aproa
pe întregul spor de producție a 
fost obținut ca urmare, a crește
rii productivității muncii cu 
2 069 lei pe salariat. De ase
menea. printr-o mai bună gos
podărire a materialelor la lem
nul de mină a fost realizată o 
economie de 1,52 mc pe 1000 
de. tone cărbune extras. Vorbi
torul a arătat de asemenea, că 
în primele trei luni ale acestui 
ah planul a fost depășit, la toți 
indicatorii, fapt ce confirmă ho
tărirea colectivului de a face 
totul pentru înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste România, am plăcerea să vă 
exprim sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, pa și pentru fericitul exer
cițiu al acestei misiuni in serviciul poporului român.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele

Republicii Turcia

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul alegerii Dumneavoastră ca președinte ăl Repu
blicii Socialiste România, doresc să vă adresez felicitările mele 
cele mai călduroase, împreună cu cele mai bune urări pentru 
viitorul României.

KURT WALDHEIM
Secretar general al Organizației 

Națiunilor Unite

Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate Domnule Președinte, .
Aflindu-mă la București în timpul istoricului moment șî pu

țind astfel participa la bucuria poporului român. îmi permit să 
vă transmit pe această cale felicitările mele cele mai cordiale 
pentru alegerea dumneavoastră iii noua funcție.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura că concernul
G.H.H. va depune, în continuare, eforturi pentru a merge îna
inte pe drumul cooperării deschis prin inițiativa dumneavoastră, 
spre folosul ambilor parteneri. .to

Cu deosebită considerație,
DIETRICH WILHELM VON MUNGES 
Președintele Consiliului de conducere 

al Societății pe acțiuni 
Gutehoffnungshuette Oberhausen

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANT HELSSEN 
Președintele Comitetului economic 

belgian pentru România din cadrul 
Asociației belgiene de expansiune

Excelenței Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit cele mai vii felicitări și urări, dumneavoastră și" 
poporului român.

FRANCO PICCININI 
publicist italian

In laboratorul de sinteză a cauciucului de la ICECH1M- 
București.

Foto: O. PLECAN

S Trustul de instalații și automatizări din București
în cadrul unei adunări festi

ve, care a avut loc, marți 
după-amiază. in Sala mică a 
Palatului, Trustului de instala
ții și automatizări din Bucu
rești i-au fost decernate Stea
gul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară in întrecerea 
socialistă pe 1973. Directorul 
trustului, ing. Nicolae Ionescu, 
a înfățișat activitatea desfășu
rată de acest harnic colectiv 
care a reușit în anul trecut să 
intreacâ sarcinile planului de 
construcții-montaj cu 4,7 la 
sută.

Continuind să mențină nive
lul înalt al realizărilor, munci
torii, inginerii și tehnicienii 
Trustului de instalații și auto
matizări București au înre
gistrat în primul trimestru al 
anului 1974 o depășire de 3,7 la 
sută a sarcinilor.

Steagul roșu și Diploma de 
unitate fruntașă pe țară în ra
mura construcțiilor au fost in
minate de Glieorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., care a a- 
dresat felicitări și urări de noi 
succese constructorilor și mon
tărilor.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii trustului au mai fost fe
licitați de Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor industria
le. și de Constantin Prodan, se
cretar al Comitetului de partid 
al sectorului I — București.

în .încheierea adunării, parti- 
cipanții au adresat o telegramă 
Comitetului Centrai al P.C.R., 

tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care, printre 
altele se spune :

„Colectivul trustului nostru,
mindru de faptul că printre
primele decrete prezidențiale ; 
semnate de dumneavoastră, cel ■ 
dinții președinte al Republicii 
Socialiste România, a fost și cel 
prin care i s-a conferit Ordinul 
Muncii clasa I, onorat de apre
cierea dumneavoastră vă roagă 
să primiți, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mulțumiri 
pentru prețioasele îndrumări pe ■ 
care le-a primit cu ocazia vizi
telor ce le-ați făcut pe șantie
rele trustului și, care, aplicate 
in practică, ne-ati ajutat să ne 
perfecționăm activitatea.

îm impresionanta ambianță a 
omagiului Unanim pe care' în
tregul nostru popor vi-1 aduce 
cu prilejul alegerii dumnea
voastră in funcția de președin
te al Republicii! Socialiste 
România, urindU-vă multă să
nătate și putere de muncă pen
tru conducerea destinelor țârii, 
vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae CeaușescU, că vom de
pune toate eforturile pentru a 
îndeplini in mod exemplar 
sarcinile încredințate de partid 
și de stat. Vă asigurăm că sin- 
tem ferm hotărîți ca, îndepli
nind și depășind angajamente
le ce ni le-am asumat în în
trecerea socialistă, să îhtîmpi- 
năm cit noi succese cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., adueîndu-ne con
tribuția la îndeplinirea Cincina
lului înainte dă termen".

4
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Avem profesori minunați. Dar știința și 
învâțămîntul românesc de azi atestă apor
tul de valoare națională și mondială a 
unor personalități de a căror prezență la 
catedră beneficiază doar studenții facul
tății, institutului sau centrului universitar în

care acestea funcționează ca profesc< 
anii studenției, din păcate, nu ave-' "■ 
lejul să-i cunoaștem direct, să le aud eu 
prelegerile : ideile, gînduriie, univers», or 
științific ajung la noi, dar ind -ect 
rită cărților și revistelor de specc' ~’e

Ce posibilitate există pentru ca între diferite centre uni
versitare — uneori, deci, între diferite școli științifice — să 
se faciliteze această circulație a ideilor științifice, prin ins si 
purtătorii lor, să putem cunoaște direct și să putem discuta 
diferite probleme care ne preocupă cu marii profesori ai z - 
lelor noastre ?

Răspunde conf. univ. dr. ION ANGHEL, deca-_ "ac- - 
tății de biologie - Universitatea București

—- Fiecare cen
tru universitar a- 
duce prin cei mai 
distinși profesori 
ai săi o contribuție 
însemnată la dez
voltarea unor do
menii ale științei 
românești, aportul 
lor avînd chiar o 
faimă mondială. 
Este un mă tiv în 
plus să considerăm 
că trebuie depășită 
o situație care face 
ca aceste „vîrfuri" 
ale învățămîntului 
nostru să aparțină 
doar facultății pe 
al cărei stat de 
funcțiuni se află. 
S-ar putea răspun
de că nu există 
vreo normă care 
să limiteze în acest 
setts sfera lor de 
activitate, dar tind 
încercăm să ne ex
plicăm cum s-ar 
putea rezolva prac
tic, unele greutăți 
avar într-adevăr. 
Dar, mai întîi, ca
re ar fi rezolvarea? 
Cred că fără a 
mări numărul ore
lor de curs pot fi 
integrate în pro
gramul discipline- 

. lor de specialitate 
prelegeri — even
tual pe parcursul a 
doua săptămîni — 
susținute de astfel 
de cadre universi
tare, din capitolele

sau secțiunile în 
care cercetările lor. 
aportul lor este da 
cea mai mare no
torietate. Același 
student din lași. 
Cluj sau din Bucu
rești va beneficia 
de prezența a cîțiva 
specialiști pe a 
problemă sau pa 
un grup de proble
me. Cunoștințele 
devin foarte varia
te, apare, efectiv, 
posibilitatea con
fruntării unor punc
te de vedere, stu
denții vor fi intro
duși într-o atmosfe
ră autentică de e- 
mulație și dezbatere 
științifică, ultime
le noutăți, cela 
mai noi descoperiri, 
cercetări vor fi cu 
operativitate pre 
zentate în cursul 
respectiv. In plus, 
studentul se fami
liarizează cu mai 
multe modalități de 
a vedea aceleași 
probleme, teorii 
etc; cu tehnici di
ferite de a le ex
plica și susține. Și. 
sigur, azi nu mai e 
posibil să cunoști 
și să înțelegi uni
versul uman, știin
țific al unui profe
sor fără a-l vedea 
..la lucru'. Cîteva 
metode specifice, 
ceva în stilul profe

sorului pot fi trans
mise și în aceste 
„deplasări" de două 
săptămîni, pentru a 
nu insista asupra 
interesului pe care 
de obicei îl mani
festă studenții pen
tru profesorul-om, 
dorind sâ-i cunoas
că mai pe larg vi
ziunea asupra vie
ții, părerile asupra 
altor aspecte spe
cifice care frămintă 
pe cel ce caută 
drumul cel mai bun 
în profesie, în viață.

— Să fie oare 
unilateral acest in
teres ?

— Sînf convins 
că și pentru pro
fesor este impor
tantă schimba
rea auditoriului, a 
celor ce întreabă fi 
opinează. Și nu nu
mai atit: se acredi
tează mai viguros i- 
deea „universității 
deschise", a posibi
lității reale de a-l 
trata pe student ca 
un viitor coleg, de 
vreme ce acceptă 
cu convingere un 
dialog real. Concep
ția se prelungește 
astfel în activitatea 
de zi cu zi: pre
legerea poate de
veni o dezbate
re bazată pe lec
turile anterioare

ale studenților, cu 
condiția si le ofe
rim dsn timp cărți
le p manualele ac
ceseze — fie si pe

unor* pestm ce ia 
facultăți ca aia 
noastre lcbcnto-ul
si rimiuă tas tpețiu 
permanent deudus 
studiulm Limpede:

fiți— Treptat, ne 
putem dispensa 
de instrumentele 
de lucru devenite 
complet anacro
nice și nefunc
ționale. Studenții in- 
țeleg tot mai bine 
ci facultatea in- 
seamni muncă, a 
de zi, nu un simplu 
efort in sesiune.

— Prevedeam u- 
nele dificultăți in 
circulația profesori
lor dintr-un centru
în altul. Sînt inso
lubile ?

— Pot fi doar de 
natură birocratică.
Nu sînt necesare e- 
ventual decît niște 
foi de drum, supli
niri temporare la 
facultate etc. Dar 
mobilitatea nu tre
buie să mai rămînă 
o problemă admi
nistrativă ci doar de 
atmosferă.

ÎN INTERESUL
TINERILOR ANGAJAȚI

— Ne-am obișnuit cu darea în folosință, din ce în ce 
mai frecvent, a noi întreprinderi industriale, a noi capacități 
de producție in întreprinderile existente. Este cunoscut fap
tul că în perioada de început acestea trebuie să facă față 
unor multiple probleme, dintre care unele privesc în mod 
deosebit cadrele tinere : ridicarea rapidă a calificării pro
fesionale, asigurarea de condiții corespunzătoare de locuit, 
servire a mesei, transport etc. Ce cuprind dispozițiile legale 
pentru rezolvarea acestor probleme ?

Răspunde CONSTANTIN MĂNESCU, director adjunct 
în Ministerul Muncii

— Odată cu aprobarea unei investiții, se 
prevăd fondurile necesare pentru calificarea 
cadrelor, iar acolo unde este cazul și fon
duri pentru lucrări sociale cum sint cămine 
pentru nefamiliști, cantine etc.

Reglementate prin H.C.M. nr. 2105/1969, for
mele de calificare fără scoatere de la locul 
de muncă sau prin cursuri de calificare, 
constituie pentru unități posibilitatea de a-și 
asigura intr-un timp relativ scurt cadrele 
calificate de care au nevoie pentru noile ca
pacități de producție, iar pentru tineri — in 
special pentru cei care au depășit vîrsta de 
admitere la școlile profesionale sau de uce
nicie — o modalitate de a dobîndi o calificare 
în condițiile obținerii concomitente a unor a- 
vantaje materiale, care să le asigure între
ținerea in perioada calificării.

Astfel, la forma de calificare fără scoatere 
de la locul de muncă, persoanele în cauză 
beneficiază pe tot timpul calificării de sala
riul ce se acordă unui muncitor necalificat 
la categoria I, lucrînd în producție pe lingă 
un muncitor calificat și efectuînd, concomi
tent, pregătirea teoretică după programul de 
lucru.

Pentru ziua de calificare prin cursuri cu 
scoatere de la locul de muncă, pregătirea 
teoretică se face în prima perioadă a califi
cării, după care urmează o perioadă de prac
tică în producție.

Persoanele admise la asemenea cursuri 
fac parte din colectivul unității, încheind cu

acestea contracte de muncă pe durată ne
determinată din momentul admiterii la 
cursuri și un angajament de școlarizare ca 
act adițional la contractul de muncă, prin 
care se obligă a lucra după calificare timp 
de 5 ani în noua unitate.

Pe timpul calificării, cursanții beneficiază, 
pe lingă școlarizarea gratuită, inclusiv rechi
zitele, și de o indemnizație lunară egală cu 
media salariului pe ultimele trei luni (pe 
ultimele 12 luni în sectorul construcțiilor) 
premergătoare admiterii la cursuri, dacă au 
fost salariații unității în această perioadă 
sau au venit de la o altă unitate (în condi
țiile menținerii vechimii neîntrerupte în a- 
ceeași unitate), sau de o indemnizație lunară, 
de 400 lei. dacă nu se încadrează in condi
țiile prevăzute pentru prima categorie.

Atunci cind cursanții au domiciliul in altă 
localitate și nu au avut calitatea de per
soane încadrate cu contract de muncă la data 
admiterii la cursuri, sau provin din unități 
socialiste ori secții ale acestora situate in 
alte localități decit acelea in care se țin 
cursurile, aceștia mai beneficiază și de trans
portul gratuit între cele două localități la 
începutul și sfîrșitul cursurilor, de cazare 
gratuită în cămine pe toată durata cursuri
lor, sau decontarea sumei pentru cazare de 
maximum 10 lei pe zi în localități urbane și 
5 lei în localități rurale, precum și de masa 
la cantină contra cost.

Redactorii rubricii : GEORGETA RUȚA și ANDREI BARSAN

Punctul de confluență al energiilor tinere

• APRILIE 1974, LUNĂ A MUNCII PATRIOTICE, 
A ClNTECELOR Șl MARȘURILOR PIONIEREȘTI

• ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, OBIECTIVE DE PRIMĂ IMPORTANȚĂ: 
DESECĂRILE, AMENAJĂRILE PENTRU IRIGAȚII, 
PLANTAREA POMILOR

• ȘANTIER UTECIST — CĂMINELE PENTRU NEFAMILIȘTI
J ■*

BUCUREȘTI
3

I-am însoțit, duminică, intr- 
un scurt raid pe tinerii secto
rului 2. Pentru ei, ziua respec
tivă a fost un record nu numai 
in participare — peste 11 MO —, 
ci și prin valoarea lucrărilor 
desfășurate la cele mai impor
tante obiective. Am lucrat la 
„Parcul tineretului-4 (zonă dată 
in grija sectorului) pe Șoseaua 
Colentina la curățirea spațiilor 
din jurul blocurilor și in preaj
ma Halelor Obor. Pe platforma 
industrială Pipera, salariații în
treprinderilor și elevii școlii de 
aici au curățat străzile, au plan
tat pomi, au amenajat spații 
verzi. La Complexul cultural 
sportiv „Cutezătorii-*, majorita
tea lucrărilor de amenajare au 
fost dedicate pregătirii bazine
lor de înot pentru sezonul esti
val. O grijă deosebită se acor
dă terminării lucrărilor la mo- 
todromul ce se pregătește pen
tru inaugurare.

în celelalte sectoare, obiecti
vul principal l-au constituit 
șantierele construcțiilor de lo
cuințe. în cartierele Panteli- 
mon, Balta Albă, Drumul Tabe
rei, Berceni se acționează zil
nic la cele 34 de blocuri (totali- 
zind 390 apartamente). La ..23 
August--, „Policolor", Fabrica 
de sticlă. întreprinderea de me
dicamente, tinerii lucrează pe 
șantierul propriilor locuințe — 
căminele pentru nefamiliști. A- 
șa cum ne informează tovară
șul Mihai Hirjeu, secretarul 
Comitetului municipal U.T.C., 
tinerii au luat inițiativa ca in 
următoarele zile să se organi
zeze in echipe pe meserii, efec- 
tuind și unele lucrări calificate, 
astfel ca munca lor să se vadă 
mai concret.

v. rAvescu

în tot cursul săptămînii trecute, 
sute de studenți au muncit la 
săparea canalului principal pe 
care l-au terminat duminică. 
Avînd o lungime de peste 400 
metri canalul a fost săpat și 
prin participarea a aproape 200 
de elev, de Ia Liceul agricol și 
Liceul „Unirea--, aproape 300 de 
tineri muncitori din întreprin

derile orașului. în amintitul 
punct măsura efortului săptă- 
mînii trecute, pină duminică, o 
dă un canal de peste 500 metri 
lungime. Aici acțiunea conti
nuă. Alte citeva mii de tineri 
au participat sîmbătă și dumi
nică la lucrări impuse de ano
timp. La Reghin, de pildă, 
1 100 de tineri au fost mobili-

MĂRTURII 
DESPRE DĂRUIRE

MUREȘ

Tinerii tîrgumureșeni au des
chis șantierul pentru desecări 
Podeni—Remetea. urmînd ca 
prin munca lor să redea circui
tului agricol 300 hectare teren.

A fost frig, soarele n-a 
strălucit decit după ora prîn- 
zului. Și totuși, duminică di
mineața tinerii județului Il
fov. in număr de peste 
Z2 888 au îmbrăcat haina 
muncii, participind Ia ample 
acțiuni patriotice. N-a exis
tat localitate unde din iniția
tiva si sub îndrumarea orga
nizațiilor C.T.C. tinerii să nu 
fi participat pe unul sau al
tul din șantierele acestei pri
măveri. Peste tot uteciștii 
și-au adăugat entuziasmul 
și forța brațelor lor a- 
celor cooperatori și meca
nizatori care au lucrat 
la amenajările pentru iri
gații. la executarea lucră
rilor de terasare a terenuri
lor in pantă, la plantarea po
milor fructiferi, amenajarea 
izlazurilor, decolmatarea ca
nalelor din sistemele de iri
gații. Bilanțul zilei de lucru, 
al primei duminici din ca
drul lunii acțiunilor patrio
tice. e rodnic. Au fost plan
tați 18178 puteți de pomi 
fructiferi ; au fost udați 
18 188 dintre puieții plantați 
in zilele precedente ; lucrări 
de intreținere au fost execu
tate pe 218 hectare de izla
zuri ; s-au realizat lucrări 
pentru prevenirea băltirii a- 
pei de 113 hectare, iar 76 de 
hectare au fost amenajate 
pentru irigații, s-au decolma- 
tat 8 476 metri liniari de ca
nale din sistemele de irigații. 
Tinerii au participat la plan
tarea răsadurilor de varză 
timpurie pe 34 hectare și Ia

amenajarea solariilor legu
micole.

In mod cu totul excepțio
nal s-au evidențiat orga
nizațiile U.T.C. din comu
nele Vedea, Putineiu, Mihăi- 
lești, Buturugeni, Butimanu, 
Găiseni, Găujani și Brănești 
care au mobilizat sute de ti
neri și au asigurat executa
rea unui volum de lucrări 
cu mult peste prevederi. Iar 
în dreptul acestei dăruiri pot 
fi așezate prezumțiile obți
nerii unor recolte substanți
ale. Tovarășul Ion Voicu, ac
tivist al Comitetului jude
țean Ilfov al U.T.C., amintea 
caicului realizat de specia
liștii din cadrul Direcției ge
nerale județene pentru agri
cultură : „Lucrările execu
tate, duminică, de către ti
neri echivalează cu un spor 
de recolte de aproape 1 000 
de tone--. Ceea ce, să recu
noaștem, înseamnă ceva.

Și nu numai in agricultură 
au lucrat tinerii satelor ilfo- 
vene in această ultimă zi a 
lui mărțișor. Activitatea ute- 
ciștilor a vizat și amenaja
rea bazelor sportive, planta
rea cu răchită a unor intinse 
suprafețe de teren din lunci, 
înfrumsețarea localităților. 
Două cifre vorbesc de la sine 
despre această participare : 
șanțurile au fost curățite 
de-a lungul a 73 000 metri li
niari, iar spațiile verzi ame
najate însumează 14 hec
tare.

GH. FECIORU

zați la acțiuni de împădurire, 
desecări, amenajarea unor baze 
sportive ; la Bistra Mureșului 
120 de elevi au defrișat și cu
rățat 2 hectare teren pentru pâ- 
șunat. La Petelea, 150 de tineri 
au continuat munca pe șantie
rul propriu de desecări. Tinerii 
din Chiherul de Jos au parti
cipat la plantatul cartofilor în 
C.A.P. La Ernei, tinerii, alături 
de virstnici, au turnat peste 25 
m.c. beton la fundația noii 
școli. Importante forțe au fost 
mobilizate duminică la lucrări 
de interes obștesc la Bandul de 
Cimpie, Păneț, Livezeni, Gre- 
beniș, Sighișoara, Tîrnăveni și 
în alte localități din județul 
Mureș.

M. BORDA

GALAȚI

Acțiunile de muncă voluntar 
patriotică desfășurate duminică 
in municipiul și județul Galați 
au constituit și de astă dată e- 
moționante mărturii despre ca
pacitatea de dăruire a tinerei 
generații. Pe malul Dunării, 
2 500 de elevi din Galați au lu
crat cu elan la extinderea fale
zei cu încă 1,5 km. Sub uneltele 
lor, malul inalt și abrupt a în
ceput să-și schimbe înfățișarea. 
Pe acest șantier tinerii, vor 
munci încă multe zile, avînd de 
dislocat peste două milioane de 
m.c. pămint.

O zi rodnică a fost și pe cele
lalte șantiere ale județului. La 
Valea Roșie, 150 de tineri din 
Berești au continuat plantarea 
puieților de salcim atingind ieri 
cifra de 50 000. Deschis pentru 
combaterea eroziunii solului, 
șantierul de aici este în fiecare 
zi deosebit de animat. Un alt 
șantier este cel din zona comu
nei Cudalbi, pentru regulariza
rea pîriului Vălicica. Se lucrea
ză aici de două săptămîni zi 
de zi ; tinerii din Ivești au în
cheiat ieri lucrările pe șantierul 
lor de împădurit. întrecerea este 
pasionantă. Tinerii muncesc cu 
dăruire, cu atit mai mult cu cit 
obiectivele stabilite sint, prin 
importanța lor economică și so
cială, deosebit de mobilizatoare.

ION CHIRIC

BRAȘOV

După trei săptămîni de activi
tate continuă, simbătă și dumi
nică, 3 000 de tineri muncitori, 
elevi și studenți au fost pre- 
zenți in diferite puncte de lu
cru. Astfel, in Parcul „Central" 
s-au plantat flori, s-au îngrijit 
răsadurile de trandafiri, gardu
rile vii. „Șantierul tineretului" 
de pe valea Timișului, a fost 
scena unei vii activități. S-au 
plantat aici 500 de pomi pe 
marginea apei și s-au efectuat 
lucrări de înfrumusețare. Pe 
străzile orașului au fost plan
tați 1 000 de plopi piramidali, 
acțiune susținută de tineri mun
citori din întreprinderea nr. 2, 
Fabrica de Șuruburi și I.P.E.C. 
în jurul noilor amenajări ruti
ere modeme care înfrumuse
țează punctele de pătrundere 
in oraș s-au făcut taluzări, 
s-au plantat garduri vii și flori.

A. VELEA

Să priviți atent harta țării 
tn această lună a lui april. 
Pătrundeți discret prin gră
dini și livezi, prin păduri și 
parcuri, zăboviți puțin pe a-, 
leile dintre blocuri, pe ulițe
le satelor ori pe terenurile 
micro-fermelor școlare. Toate 
vor fi însuflețite de peste 
două milioane de pionieri și 
școlari care au decretat a- 
ceastă lună a primăverii, pre
mergătoare sărbătoririi pio- 
nieriei — luna muncii patrio
tice. Desigur, angajamentele 
lor de muncă sînt pentru tot 
anul, dar, acum, în aprilie, o- 
dată cu prima zi de vacan
ță un marș cu o coloană de 
peste două milioane de șco
lari marchează începutul bă
tăliei de realizare a fiecăruia 
în parte. S-au înarmat pen
tru acest început cu sape și 
greble, cu puieți și răsaduri, 
cu mîini îndemînatice și cu 
mult, mult entuziasm.

Pentru plantarea unui nu
măr de 2 267 000 pomi fruc
tiferi și 3 565 000 puieți di
feriți. Subțiri, tremurători la 
fiecare pală de vînt ei vor 
crește viguroși și puternici —- 
pionierii îi vor avea în grijă 
fi de aici înainte.

Parcuri sînt astăzi peste tot 
— la orașe ca fi la sate, iar 
spațiile verzi îneîntă ochiul 
în curtea școlii și în noul car
tier, pe bulevard și în fața 
casei părintești. Pionierii și-au 
asumat răspunderea pentru 
iarba proaspătă și florile mul
ticolore de pe 1560 hectare 
pe care le vor îngriji acum 
și în toate anotimpurile. .

Dar pășunile și izlazurile ? 
47 000 ha au intrat în grija 
pionierilor. Curățirea lor nu 
poate fi amînată pentru mai 
tîrziu. Va fi aici de lucru și 
la vară dar acum, în pășuni, 
primăvara e hotărîtoare.

Odată cu vremea bună, a 
început și sezonul de vîrf în 
construcții. Purtătorii cravate
lor pionierești nu vor să lip
sească de la construcțiile de 
care vor beneficia ei în pri
mul rînd — noile clase, ate
liere, laboratoare, internate și 
cantine, săli de sport și sate 
de vacanță. Vor începe munca 
în aprilie, vor continua apoi 
duminicile și în ceasurile li
bere, pînă la vacanța mare. 
Atunci, la vară, vor ajuta 
constructorii și mai mult de
cît o pot face acum. La sfîr
șitul anului își vor fi pus 
„semnătura" la construirea ori 
amenajarea a 2 821 săli de 
clasă, 35 internate și cantine, 
321 ateliere și laboratoare, 22 
săli de sport și 42 sate, de 
vacanță. Cei care nu vor lu
cra pe aceste șantiere vor pu
tea fi întîlniți la amenajarea 
bazelor sportive.

Dar n-am spus încă tot ce 
au de gînd să facă pionierii 
în acest an marcat de atîtea 
evenimente scumpe nouă. Și 
nici n-ar fi cu putință pentru 
că inițiativele sînt numeroase, 
cite sînt detașamentele, și en
tuziasmul copiilor îmbracă 
forme atit de frumoase incit, 
ce să alegi mai întîi ? „Pe 
cărări de munte după flori 
și fructe" sună ca un vers 
frumos. Și exprimă o acțiu
ne de importanță națională: 
colectarea plantelor medici
nale și a fructelor de pădu
re. „Spic cu spic, patriei 
snop", ne trimite parcă în lu
mea basmului, cind în rea
litate e o chemare la strînge- 
rea recoltei, pionierii adunînd 
cu migală și dragoste tot ce 
s-ar putea risipi altfel. Pio
nierii string mii de tone de
șeuri de metale, textile, hîr- 
tie — pentru că toate servesc 
industriei noastre, deci țării. 
Se întrec acum pentru „Cel 
mai frumos parc comunal", 
pentru „Școala noastră ca o 
floare" și pentru ca „Darul 
detașamentului" să adauge 
un plus de farmec clasei, șco
lii, comunei ori cartierului.

Să le urăm spor la muncă 
în această lună a hărniciei 
pionierești, să le ascultăm 
cîntecele și să-i urmăm în 
marșurile lor entuziaste.

M. VIDRAȘCU
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DOI REPORTERI, OASPEȚI AI COLECTIVELOR 
PARTICIPANTE LA CONCURSUL NOSTRU

„PENTRU CEA MAI BUNĂ CLASĂ"

-Peste două zile-VACANȚA !-
• Spicuiri din programe de vacanfă: elevii vor dărui zeci de ore muncii 
patriotice, se vor recrea, vor anta, se vor odihni chiar dacă vacanfa-i mică

L
una aprilie este declarată, de 
altfel, în întregul județ Bra
șov „Lună a muncii patrio
tice", iar ponderea acțiunilor 
este grupată pentru săptâ- 
minile vacanței i 30 la sută din anga

jamentul anual privind aceste acțiuni 
se vor realiza în aprilie. Programul 
lor cuprinde plantarea a .30 000 pomi 
fructiferi, acțiune care se va încheia 
la 10 aprilie, amenajarea bazelor 
sportive de pe lingă școli. îngrijirea 
unor spații verzi din parcurile locali
tăților și altele.

După munca îndeplinită cu sirgu- 
ință. pionierilor și elevilor li se re
zervă bucuria unor frumoase mani
festări cultural-artistice și sportive. 
Astfel, cei din municipiul Brașov par
ticipă la acțiunea turistică intitulată 
,.Pe cărările voioșiei", care cuprinde 
toate detașamentele pionierești din 
oraș. Concursuri de aero și racheto- 
modele se vor desfășura pe terenul 
special din Sinpetru unde se vor în
trece membrii cercului „Cuib de 
șoimi'*. Radioamatorii vor lua parte la 
vinători de vulpi. în cadrul ediției de 
vară a Cupei tineretului, elevii brașo
veni vor fi prezenți Ia intrecerile or
ganizate la disciplinele atletism, fot

bal. orientare turistică, gimnastică și 
inot. Ansamblul pionieresc „Crai nou" 
va prezenta în această perioadă 6 
spectacole oferite colegilor de virslă 
din localitățile apropiate de Brașov. 
Un loc special il ocupă in programul 
vacanței marșurile pionierești pe două 
categorii de virstă cu scopul ca fie
care pionier să parcurgă 60 și respec
tiv 100 km. marșuri care vor dura cite 
o zi și vor fi însoțite de cintece pa
triotice.

ADINA VELEA

T
impul prielnic a făcut ca în 
acest an stagiunea de muncă 
voluntar-patriotică a elevilor 
să debuteze mai devreme ca 
de obicei. Zilnic, si îndeo
sebi duminica, mii de elevi erau pre- 

zenți mai cu seamă în noile cartiere 
pentru desăvirșirea, din punct de ve
dere estetic, a zonelor verzi și a spa
țiilor de agrement. Pentru vacanta de 
primăvară aceste ieșiri au avut carac
terul unei repetiții generale. Cele 2 
săptămini oferă tuturor elevilor din 
județ posibilitatea unei ample parti
cipări la finalizarea unor obiective de 
care ei înșiși vor beneficia. Conform

planului întocmit, pe primul Ioc se 
află terenurile sportive și atelierele 
școlare. Desigur, o atenție pe măsura 
importanței se acordă și campaniei a- 
gricole de primăvară desfășurată pe 
ogoarele microcooperativelor agricole 
de producție.

Elevii liceului din Sinnicolaul Mare 
și-au propus să-și astfalteze terenul de 
tenis și handbal, dimpreună cu re
parațiile celorlalte baze sportive efec
tuate de „califieații" din atelierele 
școlare. Tot în acest timp, ștrandul 
din Lugoj, ca și spațiile din jur vor 
cunoaște freamătul unui veritabil șan
tier. în comun cu tinerii din între
prinderi, elevii și-au propus să dea o 
altă înfățișare acestei importante baze 
de agrement. Pe lingă renovarea ves
tiarelor, vor fi date în folosință un te
ren de volei și un altul de tenis. A- 
semănătoare sint și obiectivele elevi
lor din Deta șt Jimbolia. Și fiindcă 
am amintit de colaborare, se cuvine 
să mai adăugăm lucrările de extinde
re a zonelor de agrement de la Șag 
și Albina, ca și construcția cabanei 
turistice de la Luncani-Tomești, toa
te efectuate in comun de către elevi 
și tinerii din întreprinderi.

Obiective la fel de importante stau

și în fața celor circa 9 000 de elevi 
care în perioada de Vacanță domici
liază in Timișoara. La Școala genera
lă nr. 18 ei sint aceia care ii ajută pe 
constructori la amenajarea sălii de 
sport. Elevi în vacanță mai pot fi in- 
tîlniți la construcția atelierelor școală 
de la Liceul „Loga", Liceul energetic și 
a celor de la Liceul industrial de chi
mie. Pentru îndeplinirea angajamen
tului in vacanța de primăvară pe în
tregul interval, zilnic 150 elevi vor fi 
pe șantierul Casei tineretului și alți 
150 in zonele din preajma spitalului 
nou. Calea Torontalului și Circumvo- 
luțiunii.

Din programul de vacanță nu a fost 
omis nici divertismentul. Ca de obi
cei, cinematograful „Studio" este gaz
dă a Festivalului filmului pentru e- 
levi. în cele mai importante școli din 
oraș cluburile vor fi deschise zilnic 
între 9—12 și 15—20. Sperăm că de 
data aceasta ospitalitatea lor să nu 
mai fie lăsată la voia întîmplării. în 
sfîrșit, amatorii de sport își vor pu
tea măsura talentul în cadrul Cupei 
vacanței pe care am fi vrut-o totuși 
mai plină de varietate și nu numai la 
handbal, fotbal și baschet.

ION DANCEA

• Orice handicap
se poate depăși

„Cînd am citit în ziar vestea 
concursului n-am stat în cum
pănă să ne înscriem, îmi spunea 
recent la Cluj, DANIELA STOI
CA, secretara comitetului U.T.C. 
de la Liceul pedagogic „Gh. La- 
zăr". Am făcut acest lucru deși 
în momentul înscrierii în concurs 
situația multor colege era grea 
la matematică și primul trimes
tru l-am terminat cu un bilanț 
deloc îmbucurător — 11 corigen
te la matematică, 2 la istorie și 
2 la chimie".

Aici trebuie făcută o parante
ză. Daniela Stoica, elevă în anul 
III B învățătoare, a fost de la 
începutul școlii printre primele 
la învățătură și disciplină-. Si
tuația din acest an, și nu
mai din primul trimestru, 
ne asigură Lenuța Popa, se
cretara U.T.C. pe clasă, este un 
accident. De fapt, catalogul ne 
confirmă spusele secretarei pe 
clasă. Majoritatea notelor la teza 
de matematică sint superioare 
mediei din primul trimestru. Con
sultațiile și ajutorul dat de cele 
mai bune eleve celor cu rezul
tate mai slabe a eliminat posibi
litatea repetării „accidentelor" la 
chimie și istorie, iar la matema
tică vor exista foarte puține me
dii sub limită. „Concursul, con
tinuă Daniela, ne-a fost de mare 
folos în depășirea acestei situa
ții cu care clasa noastră a fost

• Unde este spiritul 
de colegialitate ?

Bilanțul primului trimestru la 
anul I C de la Liceul „Nicu 
Cane" din Fălticeni este cunos
cut : 18 corijente la una, două 
sau trei discipline, adică — ju
mătate din efectivul clasei. Pare 
hazardat să continuăm să sperăm 
ca un colectiv cu asemenea ca
rențe, înscris într-o întrecere la 
nivelul tuturor județelor să înre
gistreze o revenire spectaculoasă. 
Dar, evident, acestei clasei nu-i 
lipsesc șansele pentru creșterea, 
chiar pînă la 100 la sută, a pro
movărilor. In acest caz, menținîn- 
du-se în ambianța concursului la 
oare au aderat, elevele, organiza
ția U.T.C. din anul I C sint da
toare să se considere in ofensivă 
împotriva nivelului scăzut la în
lătură, să cultive un spirit ac
tiv, mobilizator, susținut, care 
să dea expresie adevăratei co
legialități in această situație, 
®ă unească toate forțele cla
sei, sprijinite de cadrele di
dactice, pentru integrarea în e- 
fortul necesar al întregului co
lectiv. S-a observat că cele mai 
mari dificultăți le au elevele 
care fac naveta sau locuiesc la 
gazdă, dar nu s-a întreprins ni
mic pentru ca ele să poată par
ticipa la meditațiile organizate 
pentru elevele de la internat sau 
să se pregătească împreună cu 

ASA CUM LE STĂ BINE PIONIERILOR SI UTECISTILOR» » »

• Zilele de școală și de după școală sint însoțite de cîntec și voie bună. O dovadă în acest sens ne-au făcut-o școlarii din Galați, duminică. Fotografiile-, vasile RANGA

confruntată. Dealtfel, noi ne a- 
flăm și în școală antrenate in
tr-un concurs avînd ca obiective: 
ordinea, curățenia și ținuta. La 
acest concurs inițiat în școală, a- 
nul III B este acum în frunte. Și 
o vizită în clasă confirmă acest 
loc: o ordine exemplară, ținuta 
îngrijită a elevelor, obiectele de 
folclor ce înveselesc pereții ates
tă spiritul gospodăresc al celor 
38 de uteciste, viitoare învățătoa
re. Viitoarea inițiativă a ele
velor de aici: înființarea unui 
cerc UNICEF la școala de apli
cație mai are puțin pînă la con
cretizare. O inițiativă reali
zată tot aici, învățămîntul poli
tic model — ținut de eleve, s-a 
extins și la alte clase din Cluj. 
Colegele Danielei, fetele din co
mitetul U.T.C. pe clasă: Maria 
Mureșan, Rodica Șoltuț, Rodica 
Orza, Aurica Cobîrzan, secretara 
pe clasă Lenuța Popa, toate ce
lelalte colege sint hotărîte să re
cupereze handicapul „accidentu
lui" de la matematică. Și finele 
acestui trimestru demonstrează a- 
ceastă posibilitate. Un colectiv u- 
nit a demonstrat că se pot de
păși situații grele numai printr-o 
muncă susținută, prin dăruire u 
generoasă colegialitate. Sint si
gur că le vom intilni pe fetele 
de la III B printre fruntașele pe 
țară.

CALIN STANCVLESCU

elevele care locuiesc în oraș, s- 
cestea avînd in general, rezulta
tele cele mai bune. Este ade
vărat că aspecte pricind metodo
logia învățatului, necesitatea 
muncii susținute au fost abordare 
la unele adunări generale ale 
organizației U. T. C. sau ore 
de dirigenție. Dar, judecind 
după efecte, dezbaterile a- 
cestea nu s-au soldat cu măsuri 
capabile să determine schimbări. 
Timpul rămas pînă la încheierea 
anului școlar poate lucra însă in 
favoarea clasei. Și nu este o în
credere lipsită de temei. Există 
alte domenii ale activității aces
tei clase care justifică existenta 
unui sens pozitiv al receptivită
ții: rezultatele bune în activitatea 
culturală și sportivă din liceu, le 
înfrumusețarea școlii și a ora
șului. De aceea, credem că 
această dorință a acțiunii și 
colaborării poete fi extinsă 
și asupra celei mai de sea
mă îndatoriri — învățătura —. 
transformată în perseverență 
pentru însușirea cunoștințelor, 
astfel incit elevele să ciștige în 
întrecerea cu ele însele, autode- 
pășindu-se către un nivel ridicat, 
demn de tradițiile școlii în care 
învață.

G. R.

La Liceul industrial de construcții de mașini din Sctu Mare se 
formează zeci de meseriași. Ambianța de pregătire este dintre 
cele mai propice. După cum arată ți atelierul de mașini de presat.

Foto: ȘT. WEISS

SĂPTĂMÎNAL, 
LA ȘCOALA 

POLITICĂ 
A U.T.C.

Timp de patru luni. 35 ute- 
eiști din licee și scoli profesio
nale și-au dat intilnire in fieca
re săptâmină Ia sala Centrului 
de informare și documentare a 
Comitetului județean Vrancea 
al U.T.C. Școala politică pe ca
re am urmat-a ne-a prilejuit să 
ne insușim noi valori ale inte
grității moralei comuniste in- 
eepind cu modul de comportare 
in familie și societate și pină 
la felul in care promovezi și 
aperi dreptatea. Aici s-a învățat 
despre pasiune și competență.

iNTILNIREA INIȚIATIVELOR ȘCOLARE
despre conștiinciozitate și răb
dare. despre vis și realitate.

Urmind aceste cursuri, ne 
spune utecista Lonia Milos la
nul IV — Liceul .„AI. I. Cuza'l 
am căpătat maturitate in gindi- 
re. siguranța cuvintului și a fap
tei. Acum îmi este mai ușor 
să privesc examenele ce se a- 
propie. in special examenul de 
admitere in invățăminlul supe
rior. dorința mea fiind să ur
mez Facultatea de filozofie.

Greutățile începutului fiind 
depășite. comitetul județean 
al U.T.C. a inaugurat o nouă se
rie de cursuri la școala politică 
pentru uteciștii elevi. Un prim 
succes il constituie numărul 
mare de participant! la a doua 
serie. Aceasta înseamnă că for
ma de pregătire amintită are o 
tematică de un real interes pen
tru noi, elevii dornici să știm 
tot mai multe lucruri despre 
politica partidului nostru, des
pre activitatea organizației 
U.T.C., despre viață. Este do
rința noastră firească, căreia

ADOLESCENTUL
LA ÎNTÎLNIREA CU PROFESIA

Mi numesc R. Dana, am 17 
ani și sint elevi la Școala pro
fesionali „Nicovala" din orașul 
Sighișoara. Aici fac școală timp 
de doi ani in meseria de țesă
toare pentru mătase, iar apoi coi 
fi repartizată în orașul Deva unde 
locuiesc.

Am terminat clasa a VIII-a în 
anul 1972. Am dat examen la 
Liceul sportio din Deva. Știți, 
îmi place foarte mult sportul. Am 
reușit le proba sportivă, însă 
fund ..cineva" împotrivă să ur
mez această școală, eu, ca o fată 
ascultătoare, mi-am retras dosa
rul firi si mai dau fi celelalte 
examene. Am vrut apoi să dau 
examen la o școală profesională, 
dar nu știam unde. Trebuia să-mi 
aleg o meserie care-mi place. 
Dar ce știam eu despre aceste

In acel an nu am mai dat nici 
•u examen. A venit enul ur
mător și am det examen la a- 
cemti Kocli unde mi trilu 
in prezenf. Și acum siitf d.—i 
set M aceeași ritssarie ce in 
«m trecuți. De ce? Făndti 
— mi plece acecsti meserie, cu 
toate ct eu mi am sin-o, și cred 
ci n-o aă-wii pieci niciodată de
oarece preiermțele mele cu pri
vire !a viitor întotdeauna au fost 
altele. Iubesc o altă meserie fi 
m-am gțndit ce după terminarea 

comitetul județean al U.T.C. li 
răspunde printr-o preocupare 
tot mai susținută.

SONIA RADUC 
anul III — Liceul pedagogic 

Focșani

LA „MASA ROTUNDĂ**

COLABORAREA 
ÎNTRE ELEVI 

Șl TINERI 
MUNCITORI

Un viu și interesant dialog a 
avut loc cărind între ute
ciștii Liceului „Liviu Re- 
breanu" și cițiva reprezen

acestui an școlar să dau examen 
pentru profesiunea de electronist, 
prin curg de calificare de 6—8 
luni. Le-am spus și părinților 
mei acest lucru, însă mi-au dat 
un răspuns negativ. Mi-au spus 
că o să mă obișnuiesc, că me
seria pe care am învățat-o e u- 
șoară și după ce o să termin a-

ÎNTRE PATRU
OCHI

cești doi ani de școală o să lu
crez în orașul meu și o să fie 
bine pentru mine. Dar eu nu ani 
vrut să le spun că nu-mi place. 
Cit sint la școală, iubesc școala 
și-mi place foarte mult să în
văț, cu toate că stau în internat, 
deparțe de părinți fi de orașul 
meu, cu toate că această înstrăi
nare mă face de multe ori să mă 
descurajez, si phng, dorindu-mi 
foarte mult să fiu din nou a- 
cast. Dar mă g'mdesc că am in 
față un viitor pe care eu tre
buie să mid fac in așa fel incit 
*ă fiu mulțumită. Deci, nu e vor
ba de acești doi ani de școală, ci 
de toată vtațu. Daci m-ați înțe
les. vă rog doți-mi fi mie un sfat, 
ce trebuie să fac: să-mi ascult 
părinții fi să lucrez toată viața 
intr-o țesătorie de mătase, sau 

tanți ai organizației U.T.C. de 
la Combinatul de prelucrarea 
lemnului, unitate economică pa- 
tronatoare : tovarășul Gheor- 
ghe Tomșa. muncitor ascuțitor, 
secretarul organizației U.T.C. pe 
combinat, tovarășul Măricuța 
Dăncuș, ingineră chimistă. to
varășul Dan Tămasiu, inginer 
eiectrotehnist, șeful centralei 
termice, tovarășul Constantin 
Pirgaru, economist, tovarășul 
Frosin Dan, inginer termaener- 
getician.

S-a vorbit despre muncă și 
despre frumusețea ei. despre as
pecte ale producției, despre 
cursurile de calificare, despre 
organizația U.T.C. din combinat 
ți acțiunile ei, și in mod deose
bit s-a pus accentul pe posibili
tățile concrete de întărire con
tinuă a legăturii școală-unitate 
economică astfel incit fiecare 
elev utecist să simtă că patro
narea liceului de către C.P.L., 

să încerc să-i conving că aș vrea 
să îmbrățișez meseria de electro
nist (care-mi place) ? Cred că vă 
dați seama că- atunci cînd voi 
deveni țesătoare, voi merge lâ 
serviciu cu un chip încruntat, cit 
gîndul la meseria pe care nu am 
putut s-o îmbrățișez. Am dreptul 
să-mi aleg meseria care-mi pla
ce, nu credeți ?

N. R. Ai dreptate. Este foarte 
important să investești dragoste 
și pasiune în munca, pe care o 
desfășor!, să mergi la lucru cu 
chipul senin. Ai 17 ani și tîrziu 
n-ar fi să începi să înveți o nouă 
meserie. Dezvoltarea actuală a 
științei și tehnicii impune trans
formări extrem de rapide în lu
mea meseriilor fi, poate — cine 
știe ? — va trebui să mai înveți 
curînd pe lingă meseria de țesă
toare o alta. N-ar fi mai bine, în 
această situație, spunem noi, fără 
a-ți impune, să începi să profe
sezi în orașul tău natal, să te în
scrii la liceul seral, să-l termini 
— ne dăm seama ci ai posibili
tăți intelectuale — iar peste 4—5 
am să te gîndești chiar la stu
dii superioare în domeniul elec
tronic ? S-ar putea ca după un 
asemenea timp de profesare să te 
îndrăgostești de țesătorie și nu va 
fi exclus ca studiile superioare 
să le urmezi în domeniul indus
triei ușoare.

reprezintă și colaborare și prie
tenie între uteciștii liceului 
nostru și marele colectiv de ti
neri din combinat.

Pe lingă dialogul viu, dezba
terea unor probleme de actua
litate, s-au stabilit o serie de 
acțiuni comune interesante. De 
altfel, prietenia dintre uteciștii 
celor două organizații s-a ma
nifestat și in seara cultural-e- 
ducativă organizată in colabora
re și in intîlnirile dintre mem
brii activului celor două organi
zații și se va manifesta și de 
acum inainte prin vizite ale ute- 
ciștflor noștri Ia C.P.L., seri de 
poezie patriotică organizate îm
preună. precum și alte acțiuni 
închinate mărețelor evenimente 
din acest an.

CLEOPATRA DANA 
LORINȚIU

secretar al comitetului U.T.C.
Liceul „Liviu Rehreanu", 

membră a subredacției „Pagina 
elevului"

A,

R. E. Brașov: Părinții au 
dreptate. Să sperăm că noul 
examen de admitere își va des
chide calea spre mult dorita 
profesiune de învățător. Înțelep
ciunea proverbului ne învață 
însă că nu este bine să dai 
vrabia din mînă pe ciorile, fie 
ele și o mie, de pe gard. Astfel 
că pînă începi ceea ce este nu
mai o aspirație continuă ceea ce 
reprezintă o certitudine. Dacă 
te-ai gîndi puțin ai vedea că am 
dreptate. Să-mi mai scrii ce ai 
hotărît.

U. POSTELNICU, Corabia, 
jud. Olt: De fapt, rubrica 
noastră a fost înființată anume 
pentru a răspunde unor între
bări de felul celor pe care mi 
le pui dumneata: la care din 
cele patru secții ale Facultății 
de electronică și telecomunica
ții să te înscrii.

înscrierea concomitentă la 
două secții nu este posibilă și 
nici adecvată forței de muncă 
a unui singur om. Frecventarea 
unei astfel de secții nu seamă
nă în nici un fel cu un joc 
de copii. O astfel de cerere nu 
ar fi socotită ca un lucru se
rios. Cît despre secția pe care 
ai putea-o alege, ți-aș propune 
radiotehnica și asta nu numai 
pentru experiența pe care o ai 
în acest domeniu, ci și pentru 
vastele perspective ale radio- 
comunicației în condițiile erei 
spațiale. Iar conștiința că prin 
munca ta contribui la micșora
rea distanțelor dintre oameni 
oferă nu puține satisfacții. Ho- 
tărîrea finală reprezintă totuși 
privilegiul dumitale indiscutabil. 
Aștept să mi-o comunici.

TUDOR VIOREL, Piatra f 
Neamț: Institutul de marină •
din Constanța (str. Unirii, 23 A 
telefon 2 23 33) cu secțiile na
vigație, electromecanică navală 
are durata de studii de 4 ani. 
Concursul se dă în două etape : 
prima etapă, eliminatorie, constă 
din examinarea medicală spe
cială, probe de rezistență fizică, 
test de aptitudini marinărești 
cu ieșire la mare, a doua etapă 
constă din examene la: mate
matică (algebră, geometrie pla
nă și în spațiu, trigonometrie, 
elemente de analiză matemati
că numai materia din clasa a 
Xl-a) scris și oral ; fizică (meca
nică, căldură, electricitate) scris.

SZĂLO DEZIDERIU, Do
bra, jud. Hunedoara: între
bările se referă la probleme ju- 
ridico-administrative care nu in
tră în preocupările rubricii de 
față. Faptul că mi le-ați pus 
dovedește că nu ați citit rubri
ca noastră cu o atenție atît de 
susținută pe cît afirmați.

ANUL III A, LICEUL MUR- 
GENl, jud. Vaslui: Problema 
examenului de botanică cerut la 
concursul de admitere pentru 
învățămîntul agricol preocupă 
pe mulți dintre corespondenții 
noștri. M.E.I. ne-a informat că 
problema se află în studiu și că 
se va comunica răspunsul în 
timp util. Presupun că în edi
ția 1974 a broșurii „Admiterea 
în învățămîntul superior" veți 
găsi acest răspuns. Pînă atunci, 
amintiți-vă botanica din anii 
școlii elementare.

AIDA L., Sibiu: La Bucu
rești (secția de psihologie a Fa
cultății de filozofie), la Cluj (la 
Facultatea de istorie psihologie), 
la Iași (secția de sociologie- 
psihologie a Facultății de istr>ri«- 
filozofie) se poate învăța psiho
logia.

Redactorul paginii 
LUCREȚIA LUSTIG
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Președintele
Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind grațierea unor pedepse

Președintele Republicii So
cialiste România decretează:

Art. 1 : Se grațiază in între
gime :

a. Pedepsele cu închisoare 
pină la 2 ani inclusiv, precum 
și amenzile penale ;

b. Pedepsele cu închisoare in
tre 2 și 5 ani inclusiv, aplicate 
celor care la dată adoptării pre
zentului decret au împlinit vira
ta de 60 ani inclusiv, femeilor 
gravide sau cu copii pină la 5 
ani inclusiv, precum și celor 
care au săvirșit infracțiunea în 
perioada minorității.

Art. 2 : Se grațiază în parte, 
cu 1/4 pedepsele cu închisoare 
intre 2 și 5 ani inclusiv și, cu 
16. pedepsele peste S ani.

Art. 3 : Nu beneficiază de pre
vederile art. 1 și 2 cei care au 
săvirșit infracțiuni contra secu
rității statului, infracțiuni inten
ționate prin care s-a produs »- 
vutului obștesc o pagubă mai 
mare de 5 000 let infracțiuni ne
intenționate prin care s-a pro
dus avutului obștesc o pagubă 
mai mare de 30 000 let infrac
țiuni de omor, tilhărie. vioL pro
vocare ilegală a avortului (art. 
185 Cod penal), luare de m-.'â. 
dare de mită, trafic de influen
ță. speculă (art. 295 Cod penai), 
trecere frauduloasă a frontierei. 
ultraj cu violență, evadare, măr
turie mincinoasă, denunțare ca
lomnioasă și trafic de stupe
fiante.

De asemenea, nu beneficiază 
de prevederile art. 1 și 2 ce: 
care au săvirșit mai multe in
fracțiuni intenționate și nein
tenționate, prin care s-a produs 
o pagubă avutului obștesc, dacă 
totalul pagubei este de pini la 
30 000 lei inclusiv, iar paguba 
produsă prin infracțiunile inten
ționate este mai mare de 5 00* 
lei.

Dispozițiile art. 1 și î nu «• 
v aplică recidiviștilor. precum și 
' celor care au beneficiat In ulti

mii 3 ani de grațiere totală sau 
parțială ori cărora li s-a revo
cat, in această perioadă, bene

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOOAUSH ROMANIA 

NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

DECRET
privind amnistierea unor infracțiuni

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decre
tează:

Art. 1: Se amnistiază infrac
țiunile pentru care codul penal 
sau legi speciale prevăd o pe
deapsă privată de libertate pină 
la 3 ani inclusiv sau amendă 
penală.

Art. 2 : Sint exceptate de la 
prevederile art. 1 infracțiunile 
intenționate prin care s-a pro
dus avutului obștesc o pagubă 
mai mare de 5 000 lei, infracțiu
nile neintenționate prin care 
s-a produs avutului obștesc o 
pagubă mai mare de 30 000 let 
precum si infracțiunile de pro
vocare ilegală a avortului (art. 
185 alin I cod penal), trecere 
frauduloasă a frontierei (art. 245 
cod penal), denunțare calom
nioasă (art. 259 alin. 1 cod pe
nal), evadare (art. 269 alin. 1 
cod penai), falsul material in 
înscrisuri oficiale (art 238 alin. 
1 cod penal). uzul de fals cir.d 
înscrisul este oficial (art. 291 
alin. 1 cod penal) și ultraj con
tra bunelor moravuri și tulbu
rarea liniștii publice (art 321 
alin. 1 cod penal).

Art. 3: Nu beneficiază ds 
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

NICOLAE CEAUȘESCU

Magazinele cooperativelor de consum sint 
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ficiul unei grațieri condiționa
te.

Art. 4 : In cauzele in care ur
mărirea penală nu a inceput. 
precum și in cele aflate in curs 
de urmărire sau de judecată, 
procesul penal se va porni sau. 
după caz, va continua, iar după 
pronunțarea pedepsei se va face 
aplicarea dispozițiilor art. 1 sau
2. ținindu-se seama de excep
țiile din art. 3 din prezentul de
cret.

Art. S : Sancțiunile cu închi
soare pentru contravențiile să- 
virșite pină la data adoptării 
prezentului decret nu se mai a- 
plică. iar in cazul cir.d au fost 
aplicate nu se mai execută, in 
măsura in care n-au fost exe
cutate.

Art. C : Dispozițiile prezentu
lui decret nu se aplică celor 
care nu au început executarea 
pedepse: sau a sancțiuni; închi
sorii contravenționale, deoarece 
s-au sustras de la aceasta.

An. ' : Na beneficiază oe pre
vederile pcrzesrultn decret cei 
care m timpul executării pedep
sei sau a sancțiwui -.'-:wr.. 
cor. tr»-. en penale eu au avut • 
comportare corespunzătoare, să- 
virgind infracțiuni «au abateri 
grave.

Constatarea ctaașiei prevăzu
te la alineatul precedent cu pri
vire la să» Ieșirea te abateri ae 
face prin procesul verbal alao- 
misiei pce-.-ărut* la art 27 dta 
Legea cr. 13790 pri-nnd exe
cutarea pedeneeăer.

.Art. I : Prevederile rrezer.tu- 
lui decret ae ap'_că ti «sertare 
execută pedeapsa jadteieni prm 
mur ci corec^onală fără priva
re de liberta'-e.

Ari. » : Cri tartari. tare ta 
curs <5e 3 ari ror șteriti vreo 
infracțiune îxteutianatL ror e- 
xecuta. pe lingi pedeapsa sta
bilită pentru acea rifracțîuae. ss 

re a aplicări: prevederdar art. 
1 și î din pr» arii tul decret.

Ari. 19 : D sporirile prefectu
lui decret se zrixă ramai eu 
privire '.a faptele 4rzg*z prii 
la data adoptării laL 

prevederile art 1 reeidiviștri 
cei care r.u au început executa
rea pedepsei, deoarece s-au sus
trag de ia aceasta, precum și cei 
care au săvirșit mai multe in
fracțiuni intenționate sau nein
tenționate, prin care s-a produs 
o pagubă avutului obștesc, dacă 
totalul pagubei este de pină la 
30 000 lei inclusiv, iar paguba 
produsă prin infracțiunile in
tenționate este mai mare de 
5 000 lei.

Ari. 4 : Prevederile prezentu
lui decret de ammsue se aplică, 
in mod corespunzător, faptelor 
prevăzute de legea penală r. a- 
baierilor de la regulile de con
viețuire socială, date peri lege 
in competența comisiilor de ju
decată.

Ari. 3 : Faptele care, potrivit 
art. 18* din codul pena'., nu pre
zintă pericolul social al unei in
fracțiuni. nu se nt sanctixiea- 
ză. iar amenzile și celelalte 
sancțiuni cu caracter ad—inis- 
tzativ aplicate nu se mai exe
cută fa măsura ta care n-au 
fost executate.

Art. C : Dspnr.tnle prerc-~.ro- 
lui decret se aplică numai cu 
privire la faptele săvârșite peni 
la data adoptării hri.

LEGEA
privind rechizițiile

între legile adoptate în recen
ta sesiune a Marii Adunări Na
ționale se numără și Legea 
privind rechizițiile.

Acest act normativ emană din 
concepția generală a Partidului 
Comunist Român privind apă
rarea patriei drept cauză și o- 
peră a întregului popor care 
impune cu necesitate mobiliza
rea. in caz de nevoie, a tuturor 
resurselor umane și materiale 
ale țării in vederea garantării 
vieții și muncii poșnițe a po
porului. a libertății. indepen
dentei si integrității teritoriale 
a Republicii Socialiste Româ
nia.

In acest spirit in lege iei gă
sește expresia juridică necesi
tatea ca in împrejurări exrep- 
țioeaie — proclamarea stării 
■I lata, tedtean - - ? - 
uzării sau a stări: de război — 
pe ecum si ta caz de cotmentrăr.. 
aț_caiH sas alte laaprejurăr: in 
care interesele generale ale a- 
părtri i țâra. ordini; publice r 
securitătu statului re-tamă ar
pot zace rvrrizr m oe 
aparțtauad argaztiaatuMr soca- 

de stat. (■ Ml i' î mr cop 
perztife ale altor ergxn—zap: 
otWUșri. Ceiorlaite perSM-- 
ridre. eu r persoaneî.x' Ț-ncr. 
TortxSată. este resteroeaiac ca
drai tețal ta care se eSteriaea- 
tă <Ae—area persoaneinr fixce 
șM£tl ■ prrotăr*. de seevzsL ie 
caz de neroce. aceaata teri vină 
£n înalta îadztanre parita uea 
a tauor i-eexy-riar rodine. 
bSrbzri și teme, Srâ deosebire 
te nați3ra_tri î. re\g> șt «ra
pe lie. de a partxnpi la apăra
rea patrie. s-xriil in ace*: 
sr~5 pet £ cbemj-e pers» 
nete apne de ruocâ gvsad 
virsta de la H la • de axe 
birrriu citeta!CtaSa=.3e- 

ta neete an — tea te-a XXX-o

gi *~ Ji 11 I ad X3-4ea alPXJL
DOXr MOTOC

tea. Captările ic-auriire an te- 
Te-ait cei Bai fierbinte trate 
de lucra la Letru. ta actttebrie
19T3 brigada hă Vasiie Lăpus-
neana stabilea la captările se- 
randare sud (trnsnanal Laara- 
râț-Harm) an retard na| tonii 
de iaaiatare ta sataeran : JMJ 
al — cifră te netaagiaat ea 
citi va aai taatate. Se părea ti 
este a perferotantă greu te 
egalat. UU insă că ieri ta 
bilanțul lunii martie, recordul 
ortacilor tai Lipul anna a fast 
teborit. Noii nmpiota «âte 
aesterh tubs«ran ului ten briga-

du«i te «lritrul Gbeargte NTtă. 
care aețweiri pe captările se- 
cwntere nard. Perfarmaata tar 
— realizată pe galeria Veioeasa 
Nard — Vria. 3!7 bI tatr-o 
singura luai, iaurtitaie n re
tard națiaual abateai te raam- 
tare in subteran fă este dedica
ta te reaKzatarB ei ceiar două 
mari evenimente paGtăee pe care 
poporul nostru le să.-tâtareș-.e

Bunurile rechiziționate ar 
urma să fie folosite pentru sa
tisfacerea nevoilor forțelor ar
mate. gărzilor patriotice, auto
rităților statului. sinistraților, 
refugiaților. populației atinse 
de consecințele războiului și a 
prizonierilor de război. Sint 
supuse rechiziției mijloacele de 
transport de orice fel. instalații 
și tehnică de aerodrom, de tele
comunicații. tehnică de con
strucții. mijloace și materiale 
topografice. piese de schimb, 
mijloace de reparații, carbu
ranți. clădiri, terenuri, alimen
te. animale, furaje, precum și 
alte bunuri.

în scopul corelării nevoilor și 
satisfacerilor lor. Consiliul de 
Minigtri stabilește din timp de 
pace cantitățile sau procentele 
de predare a bunurilor ce se 
rtehixițiooează de la organiza
țiile auri aii Mr și persoanele fi
zice.

Avtr.d ta vedere competența 
coos—i.lor locale de apărare, se 
prevede obțin'ia acestora de a 
lua măsuri. fiecare in raza tor 
•>-îtnr-_»'â t- funcție de situa
ția creată, pentru asigurarea 
efectaârz: rerhinpeî de bunuri 
«. eterni.--.: la preș in de șer- 

ș. a star» buvnruor. minx.e- 
reie. crteial*e arga-~ centrale 
r eseadede eteri-re a> eoe-

•Al_gaț-a de a camucica. la ce- 
rene’ fcnăteruta: Apăciri- Na-

presarea

---* ta Stasâ .Cadteaha'*.
QNT Carpi-n a »-

xritr- fjBEalzt .Tacasar te

itsae . tezeteua pracrrasei* a 
aczrte: • d^ăoeni l-x Trips 3te- 
tarts •»«'-«— O yster. _Co-

Su TVDOR

însemnele hărniciei
„Cd mai bun film 

turistic"

regulă, prin centrele militare.
In spiritul prevederilor cons

tituționale. legea conține dis
poziții privind scutirea de im
pozite și taxe pentru bunurile 
rechiziționate, pe perioada re
chiziției. evaluarea și plata des
păgubirilor, precum și plata 
muncii prestate. De asemenea, 
sint prevăzute bunurile ce nu 
se rechiziționează, ținindu-se 
seama de destinația lor. în spi
ritul echității socialiste, al gri
jii față de om. sint stabilite 
scutirile de prestări de servicii, 
luindu-se in considerare capa
citatea fizică, situația familială, 
precum și diferite situații in 
legătură cu locul de muncă.

Experiența ultimilor ani a 
demonstrat că pentru preveni
rea unor calamități naturale și 
lichidarea urmărilor acestora, 
a fost necesară concentrarea 
de forte și mijloace in anumite 
zone, in scopul intervenției o- 
portune. in asemenea situații, 
se conferă dreptul Conăliulu: 
de Miniștri si comitetelor exe
cutivi ale consiliilor populare 
județene si al municipiului 
București de a dispune rechizi
ționarea unor bunuri și chema
rea persoanelor fizice la pres
tarea de aervicii.

Prin adoptarea Leg:: privind 
rechizițiile s-a realizat imbună- 
tătirea modului de rezolvare a 
probîem.etori complexe V- te 
mare răspuhdere pr.v.-d apă
rarea patriei, ia deplmâ roc- 
cordanță cu transformărije fax- 
camentaie ce au Inc ta JSC'J 
noastră, ta «cops! iitilhAri. ia 
caz de nevo.e. a intre-țtnu. pc- 
teafial tstnxn și materia! ia in
teresul sus-m al apără.-., pa
trie: noastre «xnalrice.

TexM tategral al legii va fi 

a a ■ tai* ît: âtrri * pextax

D» aatasesen janzf a tax o- 
eurdad as preia*_a lat Otaavms 
Seva pecnrs eeanesaanai re»_-

B im i aa* at ptutata pescra 
i~a~jxau i~ buzOC te Arta*r. 
Brtaz. asMrU eaăeaoex useare.

letae ta arta nani i k valori : 
Ite» berure pătase rorătitâ. 
3âd beatare pe care »-aa ciec-
tamt lucrări te imbuniTitirt 
ftanirv pc Ita hectare »-a 
Ocut feettezarea Bolteai cu fa
uni te grai. 3M moe netaie 
reaps aaăMUnâe. Autorii — pe«:e

rUer esae evataaaă ta circa un

o Saptăartaa aceasta ute- 
n«fi Mei anta au dedieat-o in 
uaad tenie bit lucrărilor de îm
pădurire «i Întreținere a arbo- 
rrraita ta i«eterul ocoalelor sil- 
aiee să ia (anted comunal. Pe 
mai bere te IM hectare au fost 
ptaetzfi plopi ti salefrai. Cei 
mai haraâei s-aa dovedit tine- 
rr ta Maioesti. Bacău. Casta. 
Bo»*itaesti. Tg. Ocna. Saseut.

0 
o 
o 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
0

Înmînarea

unor înalte
ordine și 
medalii

(Vnnare din pag. I)

tru ca tricolorul românesc să se 
înalțe pe cel mai inalt catarg, 
iar handbalul să rămină unul 
din cei mai strălucitori amba
sadori ai României pe tărim 
sportiv.

Mulțumind din inimă pentru 
înaltele distincții, a vorbit apoi 
sportivul Cornel Penu. în lupta 
pentru dobindirea celui de-al 
patrulea titlu mondial, a spus 
el. am fost animați de dorința 
fierbinte de a ne aduce prinosul 
de recunoștință partidului și sta
tului nostru pentru minunatele 
condiții de viață și pregătire a- 
sigura:e tineretului. Sintem 
mindn. tovarășe președinte, că 
am reușit să impunem din nou 
sportul romanesc, aducindu-rte 
astfel modesta noastră contri
buție la sporirea prestigiului 
sportiv tateroapocal al Româ
niei socialiste.

Primit ro puternice aplauze 
te cei preieuți. a luat cariatul 
președintele Ri pubikii So
cialiste Rasiala. tnvarășal 
MCOLU CfAlSfSCt

Ccrtatele adresate de pee- 
ped-nteM Repxbtsnu feuctărije 
F srărAe te =>* parcea au fost 
priza: te cs «enoție- ca deteebrtă 
sa—rfarte te sportri.

T:p 'zrâoni Nicwăne Ceazpesca. 
cnlaEi cnodocteori te partid ți 

cpcteal rx ce: decacpri.

• teu ia arele ULM a
| teXJpe. tzeoerim ta rzvxtâ a 
I (-■ ' 'rijar te tear.-- te arra.ori

I br. au ceauridua Literar ăm 
I Cczrgrz ror prezenta dm pro-
I terr, i tar poetare.

o Arazu >a areie 15 M. va a- 
■ tea lac ia .Vulcan* o ta-
| t_mre a ctitariter cu redactori 
1 a» Ldri.sc-.: po’-fiee. __

* • S-a retescais horâria -Bog- 
I ten I>r trim im Hașdeu- (Dru- 
I Bsl Taberei) complet renovată, 
I ftoriJer.md eu orar prelungit, 

intre 13»—3# 35.
• Teatru: T.V. prezintă, vi- 

I neri. pe programul IL premiera 
I abeoțuțâ a .spectacolului ..Po

vești despre not bărbații. de 
A.ecu Popovici. lucrare distinsă 
cu menpune la Concursul de 
scenarii T.V. (ediția 1972). Spec
tacolul a fost realizat in cola
borare cu teatrul „Al. Davilla* 
din Pitești. In distribuție : Mi
hai Dobre. Cornelia Chertes — 
Marmescu. Hamdi Cerchez, 
Mama Savciuc, Eugen Georges-

cu. Operator șef : Savin Devde- 
rea. regia de montaj: Marga 
Niță. regia T. V. : Nae Cosmes- 
cu. regia artistică: Radu Boro- 
ianu.

Expoziție sovietică 
de carte

O veste pentru bibliofili: in
tre 4 și 13 aprilie va putea fi 
vizitată, in Galeriile Kretzulescu 
ale Sălii Palatului din Capitală. 
Expoziția de cărți. reviste, 
discuri și filatelie, organizată 
de ..Mejdunarodnaia Kniga1- — 
U.R.S.S. Ca și la precedentele 
ediții ale expoziției, tinerii iubi
tori de carte vor avea posibilita
tea de a cunoaște cele mai noi 
apariții editorial.? sovietice in 
domeniile beletristicii, cărți po
litice, de știință și tehnică, de 
artă etc. O atracție suplimen
tară o vor constitui standurile 
cu publicații periodice, discuri 
și filatelie.

PETRE JUNIE

Cerul va fi variabil cu in- 
nourări mai accentuate in re
giunile din sudul țării unde, 
izolat, sint posibile ploi slabe. 
Vintul va sufla potrivit cu in
tensificări temporare din secto
rul estic in sudul Banatului, 
Oltenia, Dobrogea. Moldova și 
zonele de munte. Minimele vor 
fi cuprinse intre minus 4 și plus 
6 grade, izolat mâi coborite în 
estul Transilvaniei și nordul 
Moldovei, iar maximele între 
plus 6 și plus 16 grade. în Bucu
rești cerul va fi variabil, vintul 
va sufla potrivit cu intensificări 
din est. Temperaturile minime 
vor avea valori între plus 1 și 
plus 3 grade, iar maximele intre 
plus 8 și plus 10 grade.

Președintele Republici! Socialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste al Republicii Socialiste România. 
NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea șefului statului ți 
președinte al Frontului Unit National al Cambodgiei, NORODOM 
SIANUK, următoarea telegramă :

Permiteți-mi ca, in numele poporului cambodgian, al Frontu
lui Unit Național, al Guvernului Regal de Uniune Națională și 
al meu personal să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere 
și cordiale mulțumiri pentru foarte călduroasele felicitări adre
sate cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a creării Frontului 
Unit Național al Cambodgiei. Prietenia frățească ți solidarita
tea militantă manifestate in mod constant de curajosul popor 
român constituie un puternic și prețios factor încurajator pentru 
poporul nostru in lupta sa hotărită. fără compromis sau ce
dare. pină la victoria completă impotriva imperialiștilor ameri
cani și a valeților săi. Poporul cambodgian. Frontul Unit Natio
nal ți guvernul său de Uniune Națională sint hotărite să întă
rească tot mai mult această solidaritate militantă și marea prie
tenie cu poporul român.

Ne exprimăm profunda noastră admirație față de grandioa
sele realizări obținute in toate domeniile edificării naționale a 
României socialiste și pentru impresionantele succese ale poli
ticii sale exter.ie. de pace, de libertate și de dreptate, datorate 
in mod deosebit eforturilor neobosite ale Excelenței Voastre.

Profităm de »cea»:ă ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre 
»i. prin intermediul Dumneavoastră, poporului frate român pro
funda noastră mulțumire pentru sprijinul ferm și constant acor
dat luptei noastre juste.

Roz Exc-'.er'a Voa”râ să primească, o dată cu salutările mei» 
fră:ești. asigurarea celei mai Înalte considerații.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CT âl SESCU. a trimis președintelui Republicii Federative a Bra
ziliei. general ERNESTO GEISEL. următoarea telegramă :

Profited tatriatafi de pierderile de vieți omenești care au sur- 
ven:t in urma inundațiilor din unele state ale Braziliei, rog pe 
excelența voastră sg primească sincere condoleanțe și să trans
mită familiilor îndoliate intreaga noastră compasiune.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CE.MȘESCV. a primit din partea președintelui Republicii Elene, 
geaeraî PHAIDON GHIZIKIS. următoarea telegramă :

ta IMMte poporului grec și al meu personal, doresc să mul- 
(■Beac excelenței voastre pentru felicitările adresate cu ocazia 
oârhAorB mtai'ii naționale ți să vă rog a accepta sincerele 
mele urât: de progres și prosperitate pentru poporul român 
prietex , .

Tovarășul ?-iaaea Mănescu. 
presec-. ele ConsJ’.ului de Mi- 
tuftn al Republicii Socialiste 
ItoQâena a prim::, cu prilejul 
alepert: sate in această funcție, 
telegrame te felicitare din 
partea ureseshr.telui Consiliului 
de vr -i e— al Republicii De- 
ppocxtc German-:. Horst Sin- 
(«-"y. peeședir'e’-’J- Cons:- 
t">Ll te MiilțU I al Republicii 
Populare Polone. Piotr Jaros- 
zeutez. -acre’aru'.u- federai al 
Repete=•. Feteraie Germania. 
■StTUy Brandt. președintelui 
CnrsTrih:: dz Miniștri a! Re- 
pchFcfi Arabe Siria. Mahmud 
Al AvocibL

Tovarășul Miron Constanti- 
neseu. președintele Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialist? România, a primit, cu 
prilejul alegerii sale in aceas
tă funcție, felicitări din partea 
președintelui Camerei Populare 
a Republicii Democrate Ger
mane. Gerald Getting.

Marți Ia amiază a plecat la 
Sofia o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, va 
face o vizită de schimb de ex
periență in Republica Populară 
Bulgaria.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășul Constan
tin Matei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost preznți reprezntanți 
ai Ambasadei R. P. Bulgaria.

La invitația Uniunii ziariștilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, o delegație oficială a Uni
unii ziariștilor din Republica 
Socialistă Cehoslovacă condusă 
de tovarășul Zdenek Horeni, 
președintele uniunii, redactor- 
șef adjunct al ziarului ..Rude 
Pravo“. a făcut 0 vizită de cî- 
teva zile in țara noastră.

Oaspeții au vizitat unități e- 
conomice. instituții de învătă- 
mînt și de cultură și artă din 
București și din județele Arad, 
Brașov și Timiș. De asemenea, 
au avut intilniri la redacția zia
rului ..Scinteia“ și la redacții 
din presa locală.

PLENARA COMITETULUI FEDERAL AL F.R.F.
Ieri a avut loc plenara Comi

tetului federal al federației ro
mâne de fotbal.

Cu acest prilej a fost adoptat 
un plan de măsuri pentru im- 
bunătățirea activității fotbalis
tice. punindu-se accentul pe ac
tivitatea tineretului și juniorilor.

• Astăzi la Pitești echipele de 
fotbal (juniori) ale României și 
R. F. Germania se intilnesc in 
meciul retur din cadrul preli
minariilor turneului U.E.F.A. 
In primul joc după cum se șție 
victoria a revenit fotbaliștilor 
vest-germani cu scorul de 1—0. 
Posturile noastre de radio vor 
transmite pe programul I cu în
cepere de la ora 17,40 repriza 
a doua a partidei de la Pitești.

• Pe patinoarul de mare al
titudine Medeo din apropiere 
de Alma Ata. sportiva sovietică 
Tatiana Averina a realizat în 
proba de 1 500 m timpul de 
2T4”, performanță superioară 
recordului mondial oficial de
ținut de olandeza Stien Kaizer 
cu 2’15”8/10.

în proba de 500 m rezervată 
concurenților de peste hotare, 
cel mai bun timp a fost realizat 
de românul Vasiie Coroș — 
41 ”90/100.

La 1 000 m, pfe primul loc s-a 
clasat Novak (Polonia) — 
l’26”4/10. iar la 3 000 m Țend 
(Mongolia) — 4’44”90/100. urmat 
dâ Gheorghe Pop — 4’50”30/100 
— nou record al României.

Grupul de lucru al asociații
lor europene de tenis, întrunit

Totodată. »-au purtat convor
biri privind activitatea multila
terală a Celor două uniuni și a 
fost incheiat Protocolul de cola
borare pe anul 1974 între Uniu
nea ziariștilor din Republica 
Socialistă România și Uniunea 
ziariștilor din Republica Socia
listă Cehoslovacă. document 
«emnat de președinții celor două 
organizații — Nestor Ignat și, 
respectiv, Zdenek Horeni.

In timpul vizitei in țara noas
tră. oaspeții au fost primiți de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român.

La Ambasada U.R.S.S. a avut 
Ioc marți la amiază o conferință 
de presă consacrată împlinirii a 
trei ani de la cel de-al XXIV-lea 
Congres al P.C.U.S. Au partici
pat ziariști români și străini.

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, V. I. Drozdenko, a 
vorbit cu acest prilej despre 
modul cum se Înfăptuiește pro
gramul de politică interna și ex
ternă elaborat de Congres, des
pre realizările popoarelor sovie
tice în diferite domenii de acti
vitate. Totodată vorbitorul a re
levat continuă dezvoltare a co
laborării multilaterale dintre 
Republica Socialistă România și 
U.R.S.S.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală. venind de la Madrid, o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comu
niști din România, for
mat» din tovarășii Kalman 
Pusziai, secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R. și Titus Deac. 
șef de secție la C.C. al 
U.T.C., care a participat la 
ședința Comitetului Executiv 
al Federației Internaționale 
a Sportului Universitar.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Stelian 
Moțiu, secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvintul general-locotenent Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședin- 
te al C.N.E.F.S. și Mircea An- 
gelescu. președintele F.R.F.

Au fost cooptați noi membri in 
Comitetul și biroul federal.

la Stockholm, a decis să proce
deze la organizarea și dezvolta
rea sportului alb în Europa pen
tru a face față concurenței co
merciale a organizației ameri
cane World Team Tenis (W.T.T.) 
a declarat președintele federa
ției franceze, Philippe Chatrier. 
în cadrul acestei acțiuni, Franța 
se va ocupa de domeniul tehnic 
și dezvoltarea metodelor de an
trenament, Italia își va asuma 
sarcina coordonării turneelor 
europene rezervate jucătorilor 
sUb 21 de ani, R. F. Germania 
va organiza activitatea jucăto
rilor care nu pot participa la 
marile concursuri, iar Suedia 
va ține legătura cu federațiile.

între altele, Philippe Chatrier 
a cerut ca Federația internațio
nală de tenis să-și revizuiască 
concepțiile sale actuale pentru 
a se putea opune imixtiunii 
promotorilor particulari.

• Campionatele mondiale de 
canotaj academic vor avea loc 
anul viitor in Anglia, care or
ganizează pentru prima oară a- 
ceastă competiție.

întrecerile se vor desfășura 
intre 21 și 30 august, la Holme 
Pierrepont, in apropiere de Not
tingham.



Un înalt prestigiu
JOURNAL d’EGYPTE : „Politica externă a pre
ședintelui Ceaușescu a dus la o colaborare 
strînsă cu celelalte țări și, mai ales, cu statele 

arabe"
„Politica externă a președintelui Ceaușescu aSub titlul .. _ .

dus la o colaborare strinsă cu celelalte țări și, mai ales, 
cu statele arabe", ziarul „JOURNAL D’EGYPTE" a publicat 
un amplu articol cu prilejul alegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România. Articolul relevă personalitatea remarcabilă a șe
fului statului român, contribuția sa la creșterea continuă a 
prestigiului României in lume.

Atitudinea proprie in politica externă, adoptată, de mai 
mulți ani, de domnul Nicolae Ceaușescu — arată ziarul — 
a dus la stabilirea unor raporturi strinse și prietenești cu 
statele lumii, pe baza unei largi cooperări reciproc-avanta- 
joase, mai ales cu țările arabe. Numeroasele convorbiri avute 
cu șefii de stat arabi au condus Ia încheierea de acorduri 
avantajoase, pe baza unei colaborări strinse in toate dome
niile, indeosebi în economie și industrie.

Acordînd o atenție deosebită vizitei Întreprinse recent de 
șeful statului român in Libia, Liban, Siria și Irak, articolul 
subliniază că aceasta a reprezentat un moment de cea mai 
mare importanță in evoluția relațiilor româno-arabe.

Ziarul prezintă, pe larg, poziția constructivă a României 
față de conflictul din Orientul Apropiat, arătind că „politica 
externă a domnului Ceaușescu, trasată clar în timpul crizei 
din regiunea Orientului Apropiat, se barează, indeosebi, pe 
aplicarea prevederilor diverselor rezoluții ale O.N.U., și pe 
principiul nelegitimității anexării de teritorii aparținind altor 
țări prin folosirea forței sau a amenințării cu forța". In 
cadrul convorbirilor domnului Nicolae Ceaușescu cu șefii 
de stat arabi, arată articolul, „problemele Orientului Apro
piat au constituit obiectul principal", fiind studiate cele mai 
bune mijloace de realizare a unei păci juste și durabile in 
regiune, implicind retragerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate, soluționarea problemei poporului palestinian 
in conformitate cu aspirațiile sale naționale, cu dreptul său 
legitim de a-și organiza propria existență și de a-și crea 
propriul stat independent.

Cancelarul Willy Brandt
l-a primit

Stefan
pe tovarășul 

Andrei
— Corespondentul 
N. S. Stănescu, 
Cancelarul Willy 
primit, marți, pe 

se-

■

ș»
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JAPONIA : Recent în localitatea Shizuoka a fost organizat un miting pentru interzicerea 
totală a armelor nucleare.

Budapesta
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ROMÂNI

Guatemala: domnia violenței
Climatul de tensiune se menține în Guate

mala, țară in care alternarea „stării de asediu" 
cu „starea de urgență" este o caracteristică a e- 
voluției și unde, în ultimii ani, represiunea a fă
cut un număr de victime comparabil doar cu si
tuațiile de război. Cenzura riguroasă face ca ac
tele de teroare comise de organizațiile de extre
mă dreapta să nu fie cunoscute imediat și în to
talitatea lor de locuitorii acestei țări și de opinia 
publică mondială. Dar relatările despre repre
siunile sîngeroase izbutesc să străpungă cortina 
lăsată de o cenzură neiertătoare.

Ritm susținut de lucru la 
Conferința securității europene

La Conferința pentru securitate și cooperare in Europa 
continuă intr-un ritm susținut, procesul de redactare a do
cumentelor, in toate subunitățile sale de lucru.

BONN 2 
Agerpres, 
transmite: 
Brandt l-a 
tovarășul Ștefan Andrei, 
cretar al C.C. al P.C.R. Cu a- 
cest prilej, tovarășul Ștefan 
Andrei a transmis un căldu
ros salut din partea președin
telui Nicolae Ceaușescu can
celarului Willy Brandt care, 
la rîndul său, a adresat șefu
lui statului român cordiale sa
lutări. In cursul convorbirilor 
a avut loc un schimb de pă-

Lupte la Kampot
Lupte violente s-au desfășu

rat, în ultimele 24 de ore, la 
numai un kilometru de centrul 
portului cambodgian Kampot, 
precum și in împrejurimile ae
roportului din localitate, infor
mează agenția France Presse. 
Patrioții Khmeri au continuat 
să bombardeze, luni seara, po
ziții din perimetrul defensiv al 
orașului. Principala poartă ma
ritimă a Cambodgiei, Kampot, 
este izolată de aproape o lună, 
comunicînd cu exteriorul numai 
printr-un canal îngust și prin 
intermediul citorva elicoptere 
ale armatei lonnoliste.

Luni seara, patrioții cambod- 
gieni au atacat o coloană lon- 
nolistă care se îndrepta spre 
Oudong, fostă capitală regală, 
eliberată la 18 martie de către 
forțele armate populare.

reri și informații, privind 
preocupările interne actuale 
ale celor două țări, precum și 
aspecte ale situației interna
ționale actuale și ale dezvol
tării în continuare, a relațiilor 
dintre România și Republica 
Federală Germania.

Marți la prînz, tovarășul 
Ștefan Andrei s-a întîlnit cu 
H. J. Wischnewsky, membru 
al prezidiului P.S.D. și pre
ședinte al Comisiei' de politi
că externă a Bundestagului 
vest-german, cu care prilej au 
fost discutate probleme ale 
adîncirii raporturilor dintre 
P.C.R. și P.S.D.. dintre parla
mentele celor două state.

în aceeași zi, tovarășul Ște
fan Andrei s-a întîlnit 
Egon Bahr, ministru cu 
sărcinări speciale pe 
Cancelaria R.F.G., avînd
schimb de opinii privind am
plificarea legăturilor economi
ce, politice și în alte domenii 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federa
lă Germania. Au fost abor
date unele probleme ale păcii 
și securității în Europa și în • 
alte zone ale lumii.

La convorbiri, desfășurate 
într-o atmosferă prietenească 
și de înțelegere reciprocă, a 
participat și Constantin Oan- 
cea, ambasadorul României in 
R.F.G.

cu 
în- 

lîngă 
un

Cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, la 
Cimitirul eroilor români din 
Rakosliget. Budapesta, au 
fost depuse coroane de flori.

La solemnitate au fost de 
față Gyula Ortutay și Rezso 
Trautmann. membri ai Con
siliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, Gyula Horgos, 
nistrul metalurgiei și indus
triei constructoare de ma
șini, Imre Dimeny, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare, Robert Garai, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe, general-maior 
Laszlo Szucs, adjunct al mi
nistrului apărării, alte per
soane oficiale, locuitori ai 
Budapestei, pionieri.

Au mai fost de față Con
stantin Cimbru, însărcinat 
cu afaceri a.i. al României la 
Budapesta, loan Pușcaș, ata
șatul militar și aero al țării 
noastre la Budapesta, pre
cum și alți membri ai amba
sadei și agenției economice 
române.

O companie militară a 
prezentat onorul. După into
narea imnurilor de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Ungare, au fost depuse co
roane de flori in semn de 
omagiu adus eroilor români 
care și-au jertfit viata pen
tru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist.

mi-

In Subcomisia pentru infor
mații, unde se află spre exami
nare un număr mare de propu
neri, reprezentanții celor 35 de 
state participante au ajuns la un 
acord preliminau* asupra unor 
prevederi vizind măsuri care sâ 
ducă la o mai bună cooperare 
pe plan general-european in 
acest domeniu. Pornind de la 
premisa că mijloacele de infor
mare, alături de alte forme de 
cooperare, pot constitui pirghîi 
importante in efortul de edifi
care a păcii și ințelegerii intre 
popoare, de realizare a unei mai 
bune cunoașteri reciproce și îm
bogățirii spirituale a personali
tății umane, delegațiile au evi
dențiat necesitatea extinderii 
schimburilor respective și au 
definit o serie de măsuri con
crete pentru realizarea obiecti
velor propuse.

La propunerea delegației ro
mâne, in textele reținute s-au 
introdus prevederi referitoare 
la creșterea graduală a schim
burilor de ziare, periodice și 
alte publicații, in condiții re
ciproc avantajoase convenite in
tre părțile interesate. De ase
menea, conform acestor preve
deri ar urma ca partenerii să 
găsească și mijloacele potrivite 
de soluționare a aspectelor fi
nanciare pe care le implică a- 
semenea schimburi. Dispoziții
le concrete ar urma să fie for
mulate cu prilejul încheierii a- 
ccrdurilor și înțelegerilor.

Desigur, textele convenite re
prezintă un progres real, dar 
in atenția participanților se află 
încă o gamă largă de problem# 
pentru rezolvarea cărora se cer 
eforturi conjugate in vederea 
găsirii unor soluții și formule 
care să întrunească consensul.Pregătirea Conferinței pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului privind neproliîerareaarmelor nucleare

Punctul de vedere al României prezentat în Co 
mitetul pregătitor de la Geneva

A n cursul unei săp- 
tămini, in care ofi
cial s-a considerat 
că nu s-a intimplat 
nimic neobișnuit, 
in capitala gua

temaleză se Înregistrau aten
tate, răpiri și asasinate. Știrile 
care au izbutit să parvină in 
Europa relevă măsurile repre
sive luate de regimul dictato
rial impotriva forțelor progre
siste și democratice. Ziarul 
L’UNITA publică, intr-un nu
măr din săptămina trecută, un 
articol referitor la situația din 
Guatemala, așa cum se prezintă 
indeosebi după alegerile prezi
dențiale desfășurate Ia 3 martie, 
in urma cărora a fost proclamat 
ciștigător al scrutinului genera
lul Kjell Eugenio Laugerud 
Garcia. După cum se știe, opo
ziția, adică Partidul Democrat 
Creștin (deoarece grupările de 
stingă, partidele progresiste sint 
interzise) a contestat rezultatele 
oficiale ale alegerilor, afirmind 
că reprezentantul său a obținut 
numărul de voturi necesar de
semnării ca nou șef al statului. 
In urma anunțării rezultatelor 
contradictorii ale scrutinului, in 
intreaga țară s-a semnalat o 
puternică indignare. Au fost în
registrate numeroase greve și 
demonstrații de protest in 
timpul cărora poliția a tras in 
manifestanți. Studenții sprijini
tori ai candidaturii lui Efrain 
Rios Mont, desemnat din partea 
Partidului Democrat Creștin — 
ce prezentase un program elec
toral in care susținea necesita
tea inițierii de măsuri pentru 
dezvoltarea social-poiitică a ță
rii, și mai ales, lichidarea tero
rismului ce dăinuie de peste 
două decenii — sint primii vizați 
de descinderile inopinate și sîn
geroase ale comandourilor de 
extremă dreaptă.

In ziua de 9 martie poliția a 
tras asupra unui grup de stu- 
denți care manifestau impotriva 
fraudei electorale. Au fost uciși 
trei studenți. O amplă manifes
tare a studenților a fost apoi

organizată după ce in capitală 
au ajuns știri cu privire ia asa
sinarea, chiar în sediile electo
rale. a cinci reprezentanți ai 
Partidului Democrat-Creștin : 
trei in departamentul Zacapa și 
doi in departamentul Quetzal- 
tenango.

Presa internațională infor
mează și despre expulzarea u- 
nui grup de misionari străini, 
acuzați de sprijinirea activități
lor politice aie grupurilor pro
gresiste din Guatemala. Deși 
grupul de preoți și călugări vi
zați să părăsească imediat țara 
au trimis un mesaj de protest 
lui Carlos Arana Osario, pre

ședintele in exercițiu, ordinul 
de expulzare nu a fost revocat.

Cind, in urmă cu patru ani, 
colonelul Osario se instala in 
fotoliul prezidențial promisese 
inlăturarea violenței, precizind 
că va obține acest lucru „chiar 
dacă țara va fi transformată in 
cimitir*'. Și in cei patru ani de 
guvernare, mormintelor extrem 
de numeroase ale victimelor te
rorii li s-au adăugat peste 4 000 
de noi morminte, cea mai mare 
parte din numărul celor ce și-au 
pierdut viața fiind tineri. De 
multe ori grupurile extremiste 
care intră in scenă ori de 
cite ori cercurile oficiale vor 
să elimine persoane „incomode" 
regimului, difuzează buletine cu 
numele și chiar cu fotografiile 
viitoarelor victime. Victimele 
nu sint numai comuniști, ci și 
conducători sau membri ai al
tor partide progresiste sau orga
nizații obștești, simpli cetățeni 
sau chiar personalități cu pozi
ții destul de conservatoare, dar 
care se împotrivesc, intr-un fel 
sau altul, regimului dictatorial.

In aceste condiții, cu toate că 
terorismul este menținut la a- 
ceeași cotă, forțele opoziției nu 
se lasă intimidate, continuind 
să lupte pentru libertăți demo
cratice, pentru a se pune capăt 
exterminării militanților progre
siști, adversarilor actualului 
regim.

RODICA ȚEPEȘ

Demonstrație de protest a studenților din capitala guatemaleză, 
împotriva politicii antidemocratice a guvernului.

HNtUMK si de valorizarea->
• ••
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Printre cei ce achizi
ționează opere de artă 
la marile licitații interna
ționale numai o infimă 
minoritate sînt oameni 
care iubesc, cunosc și a- 
preciază picturile 
sculpturile".

sau

onstatarea a 
cut-o în urma 
îndelungate anche
te, criticul de arlă 
new yorkez Fritz 
Neugass, colabora

tor al mai multor mari coti
diene americane. Neugass no
tează că din 6 200 de opere de 
artă valoroase vindute in cursul 
anului 1973 la licitațiile a opt 
principale firme specializate din 
S.U.A., Anglia și Olanda, aproa
pe 5 000 au fost cumpărate de 
„persoane care nu găsesc nici o 
plăcere deosebită în a privi o 
pictură sau o sculptură dar care 
nu declarat foarte deschis că 
n-au făcut decit să investească 
bani in valori cotate ferm". Ca 
un exemplu tipic ni se relevă 
cazul lui Robert Wenstor, mare 
industriaș din Kentucky, care in 
decursul ultimilor doi ani a in
vestit nu mai puțin de 18 mili
oane dolari în tablouri de Rem
brandt pe care le ține — cum 
remarcă ziaristul american ci
tat — „închise intr-un seif spe
cial ca niște valori de bursă".

Asemeni fabricantului din 
Kentucky multi oameni de afa
ceri se grăbesc să investească 
în achiziționarea de opere de 
artă deoarece inflația galopantă 
și slăbirea monedelor fac ca pic
turile, sculpturile sau antichități
le de valoare să apară ca „mo
neda" cea mai sigură și mai pu
țin expusă riscului devalorizării.

„Cind bursa merge prost co
merțul cu artă înflorește. Și cu 
cit mai mare e rata inflației și 
cu cit mai răspindită e neîncre
derea în monedele roase de cri
ză cu atit mai mare e cererea 
de opere de artă prețioase". Co
mentariul acesta, cuprins în 
caietul de prezentare și reclamă 
editat de „Sotheby’s Parke Ber-

mare casă de Uci
de artă (cu sedii 
New York) poate 

de fapt, ca un

La Geneva au început, luni, 
lucrările comitetului pregătitor 
al Conferinței pentru examina
rea modului de aplicare a Tra
tatului cu privire la neproiife- 

i armelor nucleare. care 
urmează să se desfășoare in 
cursu; anului viitor. Comitetul 
este format din 24 de state in
tre care și România.

In baza consultărilor care au 
avut loc. s-a stabilit ca lucră
rile comitetului să fie conduse 
de un birou format din repre
zentanții Canadei, Poloniei și 
Suediei, care vor prezida, prin 
rotatie. cele trei sesiuni ale co
mitetului pregătitor.

In cadrul primei ședințe, șe
ful delegației române, ambasa-

inței pe 
Itri Sas?

lift
ra'

dorul Constantin Ene. reprezen
tant permanent al Republicii 
Socialiste România pe lingă O- 
ficiul O.N.U. din Geneva, a ex
pus, intr-o succintă di 
punctul de vedere al tării noa «■ 
tre potrivit căruia 
pregătitor trebuie să-și 
șcare lucrările pe baza princi
piilor și procedurilor Națiunilor 
Unite, a participării unor state 
suverane și independente, in 
condiții de deplină egalitate.

Pornind de la aceste conside
rente. România s-a 
in favoarea conducerii 
rilor comitetului pe baza 
cipiului rotafiei tuturor 
lor participante.

ieclarație.

comitetul 
desfă-

pronunțat 
lucră- 
prin- 
state-

Ls Tîrgu! internațional de 
mașini agricole de la Zara
goza. la care participă și 
întreprinderile românești de 
comerț exterior Universal 
Tractor, Forexim si Agrimex, 
a avut loc. la 31 martie, 
„Ziua României". La mani
festările desfășurate cu a- 
cest prilej au participat gu
vernatorul civil al provinciei 
Zaragoza, primarul orașului, 
președintele comitetului de 
organizare a Tirgului, repre
zentanți ai altor organe lo
cale. numeroși oameni de a- 
faceri.

Acord definitiv
La intilnirea care a avut loc 

marți, la Vientiane, între pri
mul ministru al guvernului de 
la Vientiane, prințul Suvanna 
Fuma, și Fumi Vongvicit, secre
tar general al C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, reprezentant 
special ai forțelor patrioti
ce. a fost realizată înțelegerea 
definitivă asupra formării Gu
vernului Provizoriu de Uniune

la Vientiane

net", cea mai 
tații de opere 
la Londra și 
fi considerat, 
foarte adecvat motto la activita
tea foarte înfloritoare a socie
tăților ce se ocupă cu comerțul 
cu opere de artă. In sezonul 
1972—1973, „Sotheby’s" și-a mă
rit cifra de afaceri vehiculată 
de Ia 40 la 110 milioane lire 
sterline (adică de aproape trei 
ori). O altă societate similară 
(considerată a doua pe plan 
mondial), firma „Christie’s" — 
cu sediul central la Londra și-a 
mărit cifra afaceri, in a-

orașe din 14 țări. Pentru acope
rirea necesităților de capital din 
ce in ce mai mari, principalele 
firme care se ocupă cu comer
țul in domeniul operelor de artă 
s-au decis la un salt spectacu
lar : au lansat pe piață acțiuni. 
Succesul a fost instantaneu. 
S-au găsit repede mulți amatori 
să investească intr-o asemenea 
afacere cu perspective. Intr-un 
interval de numai șase luni 
incepind din mai—iunie 1973 
au fost plasate acțiuni ale lui 
„Sotheby’s", „Christie’s" și 
„Bonhamm" in valoare de 168 
milioane lire sterline. Proaspe-

Națională și a unui consiliu po
litic consultativ.

Fumi Vongvicit a anunțat că, 
la 4 aprilie, prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, împreună cu 
prințul Suvanna Funia se vor 
duce la Luang Prabang unde, 
după aprobarea noului guvern 
de către regele Lâosului, va fi 
anunțată oficial componența a- 
cestuia.
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Delegația U.G.S.R 
la Damasc

• PREȘEDINTELE MAO TZE- 
DUN. l-a primit marți, pe 
Khieu Samphan, membru al Bi-

Sediul central al lui „Sotheby’s" pe King Street - Londra: 
„Pregătește-ți un Picasso în bagajul pentru timp de criză".

ceeași perioadă, cu peste 200 la 
sută. Un număr de patru firme 
specializate 
pere de 
„Christie’s", 
„Korfeld") 
profituri declarate ce se ridică 
Ia un total de 300 milioane do
lari (aproape dublu față de anul 
precedent și de circa zece ori 
mai mare decit in anul 1963).

Se asistă la formarea unei 
veritabile „burse internaționale" 
pentru tranzacțiile cu onere de 
artă. Casa „Sotheby’s" și-a 
creat sucursale in 12 țări și 30 
de mari orașe. Firma „Chris
tie’s" are sucursale in 22 mari

în comerțul cu o- 
artă („Sotheby’s", 

„Bonnhamm" și 
au realizat in 1973

ții acționari nu au ce regreta. 
Acțiunile lui „Christie’s", de 
pildă, lansate la 25 dolari bu
cata erau cotate Ia începutul lui 
martie a.c. la nu mai puțin de 
130 de dolari.

Pe King Street, artera londo
neză unde sint concentrate cele 
mai multe case de licitație cu 
opere de artă circulă butadele : 
„Numai un tablou bun te apără 
de riscurile devalorizării" și 
„Pregătește-ți un Picasso in ba
gajul pentru timp de criză". Nu 
sint simple formule de reclamă 
pentru afacerile lui „Sotheby’s" 
și compania...

E. R.

la invitația 
a Sindicate- 
Siria, o de- 
Generale a

• LA DAMASC A SOSIT, in
tr-o vizită oficială. 
Federației Generale 
lor Muncitorilor din 
legație a Uniunii
Sindicatelor din România con
dusă de Mibai Dalea. președinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R. 
La sosire, delegația a fost salu
tată de Mahmoud Hadid, pre
ședintele Federației Generale a 
Sindicatelor. Muncitorilor. de 
membri ai Biroului Executiv al 
federației, de șefii unor organi
zații sindicale. Au fost de față 
membrii ambasadei române la 
Damasc. La 2 aprilie, la sediul 
federației au început convorbi
rile între cele două delegații.

roului Politic al C.C. al Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei (F.U.N.C.), vicepremier și 
ministru al apărării naționale 
al Guvernului Regal de Uniu
ne Națională al Cambod- 
giei (G.R.U.N.C.), comandantul- 
șef al forțelor armate de elibe
rare națională ale poporului 
cambodgian, conducătorul dele
gației F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
care se află la Pekin, intr-o vi
zită oficială.

• KENICHI HORIE, primul 
navigator solitar japonez, este 
pe punctul să realizeze inconju- 
rul lumii și se află, in prezent, 
in Pacific, la aproape 5 000 de 
kilometri de insulele arhipela
gului nipon, scrie ziarul .,Asahi 
Shimbun". Horie a ridicat an
cora din portul Osaka, la 1 au
gust anul trecut, și a navigat 
cu succes prin Oceanul Indian, 
Atlantic, reușind să treacă cu 
bine in Pacific pe la Capul 
Horn, la 5 ianuarie acest an.

După insemnatele pagube 
umane și materiale provo
cate in 10 state ale Brazi
liei, declarate ..zone de cala
mitate publică", apele riuri- 
lor revărsate au început să 
se retragă, și mii de refu- 
giați au început să se rein- 
toarcă la gospodăriile dis
truse. Peste 2 000 de vehicule 
militare au ajutat la evacua
rea celor 70 000 de locuitori 
ai orașului Tubarao. distrus 
aproape in întregime, unde 
s-au înregistrat, se pare, 
peste 1 000 de morți. Amfi- 
biile armatei au evacuat, de 
asemenea, aproximativ 20 000 
de persoane sinistrate din 
orașul Maraba, statul Para, 
inundat de apele riului To
cantins.

• INTR-O CONFERINȚĂ DE 
PRESA ținută la San Jose, mi
nistrul de externe ai Republicii 
Costa Rica, Gonzalo Facio, a 
relevat că reuniunea de la Wa
shington, a O.S.A., programată 
pentru mijlocul lunii aprilie, va 
prilejui o reexaminare a ac
tualelor relații eu Cuba ale sta
telor de la sud de Rio Grande. 
Ministrul de externe costarican, 
a declarat, de asemenea, potri
vit agenției PRENSA LATINA, 
că la viitoarea adunare genera
lă a Organizației Statelor Ame
ricane — care se va desfășura 
la Atlanta, cu începere de la 19 
aprilie — există posibilitatea 
convocării unei reuniuni consul-

tative pentru revizuirea măsu
rilor restrictive instituite împo
triva Cubei, cu prilejul reuniu- . 
nii O.S.A. din anul 1964.

Convorbiri 
româno-japoneze

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL JAPONIEI, Ma
sayoshi Ohira, a primit, marți, 
pe Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, care a efectuat o vizită in 
Japonia. De asemenea, au avut 
loc primire la Yasuhiro Naka- 
sone, ministrul comerțului inter
național și al industriei, și la 
Daisuke Akita, vicespeaker al 
Camerei Reprezentanților.

Cu acest prilej au fost discu
tate aspecte privind stadiul ac
tual și perspectivele de dezvol
tare a relațiilor economice ro- 
mâno-japoneze.
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PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RASULUI: Central (orele 9,15;
11,38; 13.45; 16; 18.15; 20.30); Volga 
(orele 9: 11.15; 13.38; 15.45; 18;
20.15).

UN COMISAR ACUZA: Sala Pa
latului (orele 17,15: 20.15); Patria 
(orele 9: 12; 15; 18: 21); Gloria 
(orele 8.45: 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30); București (orele 8.30; 11;
13.15:--------- “

LE
11.15; 
dern 
18.15:___ _

TARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIUNEA: Victoria (orele 9: 
11.15; 13.38: 16: 18.15 : 20,30); Casa 
Filmului (orele 15: 17; 20).

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE : 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,30: 16: 
18.15: 20.30).

CIDUL: Scala (orele 9: 12.45:
16 30 ; 20.15): Melodia (orele 8:
12 30: 16: 19 30): Excelsior (orele 
9: 12.30; 16; 19 30).

PACALA : Capitol (orele 9,30;

15; 18.3#; 21)
MANS : 
13,30; 16; 
(orele 9;
20.30).

Grivița (orele 9; 
18,15: 20.30); Mo- 
11.15; 13.30: 16;

a

12,30: 17; 20): Aurora (orele
9; 11.30; 14: 16.45: 19,45); Buzeșd 
(orele 9; 12.30; 16; 19,38).

RIO LOBO: Luceafărul (orele
8 30: 11; 13 38: 16: 18.30: 21); Fes
tival (orele 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21); Favorit (orele 9: 11.15: 13.30; 
15 45; 18 15 : 20.45).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ; Uni
rea (orele 15,45; 18: 28,15); Moși
lor (orele 9; 1145: 13.38: 16: 18.15; 
20.30).

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN viata MEA: Flamura (orele 
9. 11.15; 13.30: 16: 18.15; 28.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Drumul Sării (orele 16: 18; 
2")

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Doina (orele 12.45; 15; 17,38: 19.45); 
Lira (orele 15 30: 18: 20.15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9.45; 11.15).

PROPRIETARII: Munca (orele
16: 18; 20).

MOARA CU NOROC: Viitorul 
(orele 15,30; 18: 20.15).

O FLOARE ȘI GRĂDI
NARI: Pacea (orele 11; 15,30; 19).

CINTECUL NORVEGIEI; Bucegl 
(orele 16: 19.15).

NU TRIȘA. DRAGA: Crlngașl 
(orele 16; 18.15).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Dacia (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 18.15: 20.30).

PRINȚUL BOB: Popular (orele 
15.30: 18 : 20.15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN": Giuiești (orele 
15.30; 18; 20.15): Flacăra (orele 9; 
11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Arta 
(orele 15.30; 18; 20,15)

MARELE VALS: Ferentari (o- 
rele 16; 19.15).

DINCOLO DE NISIPURI: Vitan 
(orele 15.30: 18; 20.15).

TOR A, TOR A. TORA: Cotrocenl; 
(orele 16; 19).

MISTERIOASA
Cosmos (orele 
Progresul (orele

INSULA MISTERIOASA: 
reasca (orele 15.30; 18; 20.15)

FLUTURII SINT LIBERI: Raho
va (orele 15,30; 18; 20,15).

BUNA SEARA DOAMNA CAMP
BELL: înfrățirea (orele 15,30: 18; 
20.15).

DENUNȚĂTORUL 
AL II-LEA SUFLU 
PREȘEDINTELE (Ora 18,45) ; 
MITORUL DR. CLITTERHOUSSE 
(ora 20.45). rulează Ia Cinemateca 
,.Union".

(ora 14,30); 
(ora 16,30); 
----- ui-

PROGRAMUL 1

nite. Generalități; 10.00 — Curs 
de limbă engleză. Lecția 84; 10.30
— Curs de limbă rusă. Lecția 85; 
11,00 _ Film pentru copii: ,.Eu 
te-am iubit". — o producție a stu
diourilor cinematografice sovieti
ce; 17.30 — Telex; 17,35 — Curs 
de limbă franceză. Lecția 87; 18.05
— Steaua polară. Emisiune de o- 
rientâre școlară și profesională. 
Atelierele școlare — școală a mun
cii productive; 18,30 — Aplauze 
pentru români. Cu ansamblul „Ma
ramureșul" in Sudan șl Egipt; 
16,45 — Dialog. Societatea post- 
industrială; 19,20 — 1001 de seri 
Bugs Bunny și prietenii săi: 19,30
— Telejurnal; 20,00 — Reflector ; 
20,20 _ Primăvara studențească ; 
20.40 — Telecinemateca. Vedete de 
neuitat: Robert Tayldr. „Dilema 
șerifului" — premieră pe țară; 
22,15 _ 24 de ore.

PROGRAMUL 2

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntefl". Tel s 17 60 10 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și dituzoril diu întreprinderi șl instituții
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin „ROMPHESFILATELtA" — Serviciul Import Export Presă - București — Calea Grivițel ar. 64—66 P.O.B. — 200L

PRĂBUȘIRE : 
15.30; 18; 20.15); 
15.30:. 18: 20.15).

F1O-
Teleșcoală 9.00 — Album. Tra

diția orașelor: Bistrița-Năsăud ; 
9,15 — Biologie (anul III); 9.35 — 
Matematică modernă. Grupuri fi-

20,00 — Din filmoteca de aur a 
Televiziunii. Astă seară: Luvrul. 
Comentează reputatul artist al e- 
cranului francez. Charles Boyer.; 
20,50 _ Telex; 20.55 — întrebări 
și răspunsuri; 21.25 — Opereta 
sau... revista; 22,05 — Biruit-aU 
gîndul Universalul Hașdeu.

Tiparul : Combinatul poligrafie „Casa Scinteli", 40.362


