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în întâmpinarea zilei de 1 Mai
NOI REALIZĂRI CARE
ÎMBOGĂȚESC CRONICA 
ÎNTRECERII UTECISTE

ALROM la puterea 800
cșcdcr, ece-umeiUvl

Frumusețile orașului

Tovarășul Nicolae Ceausescu2 2

s-a înapoiat aseară în patrie
Plecarea SOSIREA ÎN CAPITALĂ

Varșovia
Jx coapsa. t-a '-apexat ta 

Capisalâ -z-arâș*. Nieoiae
Cri»-Mir . «ecr«ar general al 
Par-_±i.^. ComcozC Roccâv.

Undeva, în dreptul unui ochi 
imens de geam s-a spart un nor, 
iar lumina a izbucnit violentă 
peste creuzetele în care cloco
tea aluminiul. Era într-o simbă- 
tă, înspre marginea zilei — fin 
bine minte — iar oamenii erau 
puțini, zece-cincisptfizece, într-o 
hală de sute de metri. Am scru
tat acel spațiu înecat în praful 
de criolit, plin de zgomote mis
terioase, necunoscute mie. Bănu
iala că eram singur acolo îmi 
crea o stare ciudată, o stare însă 
repede destrămată Za auzul unor 
voci înfundate, care se apropiau. 
Așa s-a consumat primul meu 
contact cu universul aluminiului: 
plin de o bănuială neprecizată, 
dominat de un sentiment inex
plicabil de nesiguranță. Trăiam 
atunci începutul unei aventuri, 
al unei mici aventuri in cunoaș
tere.

Din nou am revenit și, tot așa, 
fără pretenția că voi cunoaște în-

trutotul geneza metalului alb. 
Pentru că în spatele acestei ge
neze stau zeci de mii de oameni 
care răscolesc munții calcaroși, 
care transportă, macină, mărim- 
țesc, calcinează, obțin alumina, o 
transportă pe malul Oltului, o
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supun electrolizei, o toarnă apoi 
în forme tip, pe care își trec, cu 
sentimentul faptului împlinit, un 
nume comun : Alrom.

Din nou era sîmbătă, iar mar
tie murise-n brazdele câmpiei. A- 
prilie și griul din preajma uzinei 
așteptau ploaia promisă. Alumi
niul clocotea în abur subțire, în
cins. Oamenii, doi-trei, cu fețele 
pline de grafitul anozilor, spăr
geau crustele de metal din cuve. 
Aflasem că o nouă hală de elec
troliză, a opta, intra în funcțiu
ne peste o oră.

punerii la încălzii a cucelor de 
SOI și 802. Minutele te scurgeau 
încet, din ce în ce mai încet. 
Macaraua portal aducea tijele cu 
anozi. Cei douăzeci de oameni 
din echipa de demaraj făceau 
ultimele retușuri înaintea pune
rii sub tensiune.

Era ora 12 fără un minut... 
S-a auzit un ușor fișiit in table
le subțiri de cupru. Oamenii au 
stat un moment locului tntr-un 
soi de crispare, intr-un soi de 
nemișcare silită, întipărită adine 
în cutele feței. Dansul electro
nilor începuse. Chiar în acel mo
ment, energia invizibilă a elec
tricității umplea conductele ți 
fîșiile de metal, anozii și catozii

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a 11-a)

ialomița: în sere și solarii

se lucrează cu forțe sporite

In patronajul tineretului
O inspirați ini țintiri a Comi

tetul ni municipal Cluj al V.T.C. 
iți demonstrează la loarte scurt 
timp de la lansare intrea<a ge
nerozitate. Este vorba de confe
rirea unui puternic caracter e- 
ducativ fiecărei acțiuni de 
muncă patriotică. Pentru acest 
an. de pildă, angajamentul la 
acțiuni finanțate a fost stabilit 
la 500 OM lei din care pină in 
prezent s-au realizat peste 
400 000 lei.

— Cred că sintem singura or
ganizație U.T.C. — ne mărturi
sește Alexandru Groza, preșe
dintele consiliului tineret mun
citoresc al comitetului muni
cipal — care am recoltai 
și predat in această pri
măvară cantitatea de 10 000 
kg plante medicinale, respectiv 
rădăcini de pir, culese de pe a- 
rături. Ponderea mare in reali
zările noastre o constituie insă 
colectarea deșeurilor metalice, 
feroase și neferoase, acțiunile 
patriotice în sprijinul produc
ției, stringerea deșeurilor de 
birtie și ambalaje de sticlă etc.

Deosebit de antrenantă pentru 
elevi, studenți, pentru toți tine
rii s-a dovedit ideea stabilirii 
unor obiective concrete de mun
că pentru fiecare organizație 
U.T.C. în parte. întreținerea 
parcurilor și zonelor verzi, plan
tarea de arbori ornamentali și 
flori, amenajarea de baze spor
tive și părculețe au trecut in 
patronajul tineretului. Tinerii 
sint hotăriți, in același timp, ca 
pină la 23 August — în cinstea 
celei de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei —să-și îndepli
nească integral angajamentele 
asumate.

ROMULUS LAL

Din cele 90 de hectare cu sola
rii realizate in județul Ialomița, 
au fost plantate pină acum 82 
hectare cu varză timpurie, toma
te, vinete, ardei etc. Se aprecia
ză obținerea unor producții 
sporite deoarece răsadurile au 
legat frumos, sint, cum se zice, 
călite pentru a putea fi scoase 
în cîmp. Se face totul pentru 
ca fiecare fir de răsad să ro
dească in condiții optime. în 
sere și solarii se acționează a- 
cum cu forțe sporite. Afirmația 
este susținută și de exemplul 
legumicultorilor din C.A.P. Al
bești. Echipe de cooperatori 
sint prezente în sere la plivitul 
răsadurilor, pregătesc plantele 
pentru repicat, sau seamănă o

nouă „șarjă verde" pe terenul 
rămas liber. Lucrările sint de 
cea mai bună calitate. De alt
fel, dezvoltarea foarte bună a 
răsadurilor o confirmă din plin. 
Legumicultoarele Aurica Du- 
mitrache, Florica V. Ion, Rada 
Gîrbu, Ioana Vasile sint specia
liste în tehnologia de seră. Și 
după aprecierea tovarășului 
președinte, Tudor Jugănaru, și 
a inginerului șef Constantin 
Popa, ele mențin, prin exemplul 
personal, nota de hărnicie și 
conștiinciozitate. Și nu greșim

OVIDIU MARIAN 
VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

REZULTATELE ÎNTRECERII SOCIALISTE 
PENTRU PRODUCȚII MARI PE CULTURI, 

SPECII Șl CATEGORII DE ANIMALE 
în anul 1973, pe lingă întrecerea socialistă pentru producții mari 

pe culturi, specii și categorii de animale, cooperativele agricole au 
concurat, totodată, pe baza criteriilor stabilite de Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Producție și de Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, la titlurile de fruntași pt țară și 
în ce privește realizarea celor mai buni indicatori economico-fi- 
nanciari.

Analizînd. pe baza datelor furnizate de organele agricole județene, 
rezultatele obținute de către cooperativele agricole la acești indica
tori, cum sint producții medii la hectar și pe cap de animal, va
loarea producției globale și nete, precum șl a celei valorificate pe 
bază de contract. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție a stabilit, împreună cu Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor, următoarea clasificare :

LOCUL I : Cooperativa agricolă SALONTA. județul Bihor, care 
primește drapelul de unitate fruntașă pe țară, diploma de onoare și 
un premiu în valoare de 100 000 lei ;

LOCUL II î Cooperativa agricolă GHEORGHE DOJA, județul Ialo
mița, care primește diploma de onoare și un premiu în valoare de 
75 ooo Ici ;

LOCUL III : Cooperativa agricolă URECHEȘTI, județul Vrancea, 
care primește diploma de onoare și un premiu de 50 000 lei.

S-au acordat mențiuni cooperativelor agricole de producție din 
localitățile : CĂMIN, județul Satu Mare ; PIETROASELE, județul 
Buzău ; COMLOȘU MIC. județul Timiș ; SCORNICEȘTI. județul 
Olt ; ODOBEȘTI, județul Vrancea ; FOENI, județul Satu Mare.

Astăzi, 
în sala 

Floreasca, 
orele 17,00

COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE

CINE AUDE
CÎND UN TÎNĂR 

DE 18 ANI EXCLAMĂ 
„EVRIKA" ?

Andrei Ludu, atunci cind 
nu se află în banca de elev

Are 18 ani, împliniți in noiembrie. Poartă ma
tricola Liceului „Mihai Viteazul” (nr. 2) din Plo
iești. Răspunde Ia apelul catalogului in anul IV 
real. Andrei este un elev ca toți elevii. In 
mod sigur, la intilnirea cu noi a venit minat 
numai de curiozitate : să afle de ce ne-ar putea 
interesa persoana lui. Și-a scos, ca Ia școală, 
caietele din servietă și sub privirile noastre se 
aliniau cifre, formule, calcule, schițe, desene. 
Mărturisim, profan, că mare lucru n-am price
put, numai că el este foarte, foarte ocupat. îi 
vin mereu idei și ideile il silesc să lucreze. Aici, 
în caiete, se afla și proiectul unui microscop cu 
apă... într-un tirziu, ca să-nțelegem ma: bine — 
și numai pentru asta — scoate din aceeași servietă 
de elev un brevet de Invenție. N-avea. pare-se 
18 ani cind l-a primit acasă însoțit de înștiința
rea că dispozitivul de protecție pentru aparatele 
de măsură și control, care protejează aceste apa

T^rarăful NJsolae Cra'z>em 
a *os$ tzscszz de tjsarășii Ma
rea Vi’*Tftrs al Co-

zoiietrihn Executiv al C.C. al 
P-CJL. prim-ministru al guver- 
ouIul Ștelan Andrei, secretar 
al CC al P.C.R.. George Ma- 
ccTescu. ministrul afacerilor 
externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
raasa. era- prezer.ți tovarășa 
Ceea Ceaușescu. tovarășii 
Fz-rii Bodr.araț. Maxim Bergb.ia- 
nu. Gbeo-gbe Cioară. Lina Cio- 
banu. Floetan Dănâlacne. Con
stantin Drăgan. Emul Drăgăn es
eu, Janos Fazekas, Paul Ni-

culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica. Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea. Mihai Gere, Ion Ionită, 
Ion Pățan, precum și membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, ge
nerali.

întilnirea tovarășului Nicolae Ceausescu
cu tovarășul Leonid I. Brejnev

în zi na de ÎS aprilie, a artri 
ioc la Varțcr. a o intilnire 
între ‘varăs-l Xicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
preșeri nteie Republici Socta-

îiste România, și tovarășul 
Leonid Utri Brejnev. secretar 
general al CC al P.C.U.S.

în cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, au fost dis

cutate probleme ale relațiilor 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovieti
că, precum și alte probleme 
care interesează cele două 
părți.

DINEU
Comitetul Central al P-M.U.P- 

Consiliul de Stat gi Consiliul 
de Miniștri ale Republic: 
Populare Polone au oferit, joi, 
un dineu in cinstea delegațiilor 
care au luat parte la lucrările 
Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via.

Au participat membri ți 
membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., se
cretari ai C.C. al P.M.U.P., alte 
persoane oficiale poloneze.
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COMUNICATUL 
Consfătuirii 
Comitetului 

Politic 
Consultativ 
al statelor 
participante 
la Tratatul 

de la Varșovia

rate de suprasolicitări, dind și o idee asupra na
turii ți mărimii erorii — proiectat de el — este 
la construcție. Nu te simte in largul său să dis
cute despre Andrei Ludu — inventator la 18 ani, 

„Creezi, descoperi eir.d iacepi să gindești. Dacă 
copil mic fiind, găsești acel loc pe unde poți 
coborî din pat fără pericolul de a te lovi, în
seamnă că ai făcut deja prima descoperire din 
viața ta. Numai că atunci nu știi iacă să strigi 
..Evrika* ! Curtatul l-am învățat ceva mai tir
ziu ți l-am strigat. M-a auzit bunica, care a ve
nit, speriată, crezind că m-am curentat Nu mă 
curentasem. Dispozitivul la care lucrasem atit 
de mult în laboratorul meu de acasă începuse 
să funcționeze ți am simțit nevoia să-mi audă 
cineva succestd.

fConhnu«v in pag. a Il-a)

„SERILE SCÎNTEII TINERETULUI4'
O intilnire a suporterilor bucureșteni cu handbaliștii tricolori, 

campionii lumii. Citeva ore de sport și muzică. O manifestare inedită.

FESTIVALUL HANDBALULUI
DECLARAȚII DE ULTIMĂ ORĂ (in pagina a lll-a)

Intilnire româno-polonă
După tacbeie.-ea Consfătuirii 

Comitetului Politic Consultativ, 
la Varșovia a avut loc. la 18 a- 
prilie, o intilnire româno-polonă.

Din partea Republicii Socia
liste România au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al

P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Din partea Republicii Popu
lare Polone au participat tova
rășii Edward Gierek, prim-se- 
cretar al CC. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Hen
ryk Jablonski, membru al Bi
roului Politic al C.C al 
P.M.U.P., președintele Consiliu

UN SINGUR T1NĂR DACĂ 

SE ABATE DIN DRUM, 
NU TREBUIE SĂ NE FIE 

INDIFERENT!
STUDIU DE CAZ

CAZUL, așa cum s-a petrecut într-o secție a unei întreprin
deri de industrie ușoară, este poate un caz-limită, in nici un fel 
insă exagerat dincolo de limitele oferite de realitatea insăși. 
Autorul lui, un lăcătuș mecanic, membru al organizației U.T.C., 
este poate și el mai degrabă o excepție, datorită faptului că nu 
reprezintă decit un accident cu totul izolat, aproape irepetabil, 
pentru secția respectivă ; amănuntul acesta nu exclude însă de
loc posibilitățile repetării Iui, în variante mai mult sau mai 
puțin modificate, în alte locuri, in alte colective care ar putea 
fi din nou luate prin surprindere de proporțiile sale ieșite din 
comun. Simpla relatare a acestui caz, deci, poate oferi, pe lingă 
punctul de plecare necesar pentru discuția noastră, un serios 
subiect de meditație și pentru alte organizații, care se pot și ele 
intilni in drumul lor cu astfel de situații.

D. MATALA
(Continuare în pag. a Il-a)

lui de Stat, Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri.

în timpul întîlnirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească, au fost discutate 
probleme actuale ale dezvoltă
rii continue a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă.
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A XXIX-A SESIUNE 

A COMISIEI ECONO

MICE O.N.U. PENTRU 

EUROPA

LUCRĂRILE SESIUNII 

DE PRIMĂVARĂ A 

UNIUNII INTER

PARLAMENTARE

CONFERIREA „OR

DINULUI MUNCII" 

CLASA I DIRECȚIEI 

GENERALE A REZER

VELOR DE STAT

APROPO DE UN FILM

CSEKE GĂBOR

Tntr-unul din centrele noastre universitare, 
doi membri ai cineclubului studențesc s-au 
apucat să facă un film de scurt metraj des
pre problema integrării tineretului în pro
ducție. Era o inițiativă lăudabilă, al cărei 
proces de transpunere pe peliculă a gene
rat însă multe discuții aprinse în rîndul ci
neaștilor amatori. S-a căzut de acord ușor 
asupra scenariului, asupra repartizării echi
tabile a sarcinilor în cadrul echipei de fil
mare, dar cind era să se decidă asupra 
distribuției, s-a dezlănțuit furtuna.

O parte dintre cei vizați susțineau că 
partea actoricească a realizării trebuie în
credințată neapărat unor studenți din ca
drul formațiilor de amatori ai 
centrului universitar... Nu se 
poate I - replicau cei din 
tabăra cealaltă. De ce să 
încurajăm chiar noi diletantis
mul, cit timp avem marele no
roc ca în centrul nostru să funcționeze un 
institut superior de artă teatrală. Zău, to
varăși, n-ar fi oare păcat, să pierdem o a- 
semenea ocaz;e, and putem oferi viitorilor 
actori și actnțe o șansă rară de afirmare 
in cinematografie ?

D sputa s-ar fi lungit pină la miezul nopții, 
fiecare d _i*e inițiatori opărind cu înverșu
nare punctul ui de vedere, dacă un stu
dent care pîno abund stătea liniștit într-un 
colț el ode nu s-ar fi ridicat deodată :
- Drag mei prieteni, soluția e atit de 

simplă !
In fine, propunerea lui, după care nici 

amatorii, n a cei de la institut să nu fie im
plicați in prob ema distribuției, a convins 
pe toți

— Docr este vorba să realizăm un film 
despre colegii noștri de generație din în
treprinderi 1 De ce să nu fie ei înșiși inter- 
preții ?_

A doua zi filmările au început cu un en
tuziasm rar întîlnit: studenții au instalat

cînd filmul

aparatura necesară într-o hală plină 
de^ sunetele febrile ale muncii. Muncitorii 
și în special tinerii din uzină s-au arătat 
foarte surprinși, cînd au aflat de propune
rea făcută, neștiind dintr-o dată cum să se 
comporte în această situație cu totul nouă 
pentru ei. Primele zile petrecute în hală 
s-au scurs într-o atmosferă de încordare : 
atît muncitorii, cît și studenții păreau ex
trem de stingheriți. Nici cel cu propunerea 
nu era în apele sale, prevestind în sine un 
eșec.

Tn cea de a patra zi însă totul s-a schim
bat spre bine : legăturile dintre tinerii de 
diferite categorii, tineri aflați față în față 

cu preocupările lor, dorind 
să realizeze un scop comun, 
au devenit dintr-odată fi
rești, colegiale și chiar prie
tenești. Toată lumea s-a aco
modat cu situația nouă, iar 

era pe terminate, s-a constatat
cu satisfacție din ambele direcții, că acest 
sfîrșit înseamnă pe planul legăturilor uma
ne doar un început promițător.

Am relevat mai pe larg această întîm- 
plare, deoarece mie mi se pare a fi un ex
periment deosebit de interesant și valoros 
în vederea apropierii mai accentuate a di
feritelor categorii de tineri. Desigur, se mai 
organizează multe alie acțiuni în acest 
sens, sînt elaborate fel de fel de planuri de 
activități comune între diverse organizații. 
Dar poate nu înțelegem încă îndeajuns că 
în primul rînd nu ședințele sau participă
rile comune într-o sală de spectacole ne 
ajută la o apropiere reală și necesară, ci 
munca, acțiunile de acest gen - poate „mi
nore' la prima vedere, dar care în loc de 
niște forme comune prescrise urmăresc mai 
degrabă un scop și un conținut comun - 
ne pot oferi soluții cu efecte trainice în 
acest domeniu.
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INDIFERENT

DE STAREA

VREMII

ÎN SERE
SI SOLARII

(Urmare din pag. I) 
credem noi, dacă adăugăm la a- 
ceste nume și pe cele ale tine
relor Niculina Stere, Vasilica 
Branciog, Georgeta Roșeanu, 
Zamfira Luca, pe care le-am 
văzut la lucru în solarii calde. 
Este o adevărată plăcere să 
admiri covorul de verde crud 
de 4 500 metri pătrați așternut 
sub cupola de polietilenă. Aici 
totul se primenește continuu. Pe 
de o parte, sint răsadurile dez
voltate, și transferate in solarii 
reci, pe de alta, sint aduse fi
rele care sint repicate. Deșeu- 
rile de polietilenă devin mate
rial pentru ghivece. Au fost 
repicate circa 100 000 fire de 
ardei și 45 000 fire vinete. Te
renul este pregătit pentru con
tinuarea acțiunii. Se transportă 
pămînt și gunoi de grajd. Ală
turi de brigada legumicolă 
(circa 70 de membri) au venit 
să lucreze și cooperatorii de la 
fermele vegetale. In total erau 
prezenți în sere și la solarii, la 
grădină circa 150 de coopera
tori. De la șefa unei asemenea 
brigăzi, Maria Brezeanu, aflăm 
că nu numai azi ci și cînd 
ploaia cade și nu se poate lucra 
In clmp, cei din sectorul vegetal 
li ajută pe legumicultori. Pen
tru ca activitatea să se desfă
șoare aici în cele mal bune 
condiții sint programate zilnic, 
prin rotație, echipe de spriji
nire a legumicultorilor. Aceasta 
și pentru că suprafața solariilor 
a fost extinsă, dar și fiindcă a- 
cum lucrările In acest sector se 
cer urgentate. Ferma de la 
cooperativa agricolă de produc
ție Albești va trebui să-și ono
reze contractele cu I.L.F. (O 
parte și pentru export). Anul 
trecut s-au obținut 50 tone ro
șii la hectar cu un preț de 
realizare de 1,70 lei. Un hectar 
de solarii a adus cooperativei 
agricole de producție Albești un 
venit de 120 000 lei. Un motiv 
tn plus pentru colectivul de 
conducere să dubleze anul a- 
cesta suprafața respectivă. Din 
legumicultură s-a realizat un

ÎNVĂȚĂMÎNT • CERCETARE • PRODUCȚIE

Experiența de la i.P.L. Timișoara
Un colectiv de cadre didac

tice din cadrul Catedrei de fi
zică a universității timișore
ne condus de conf. dr. ing. 
Virgiliu Zamfir și alcătuit din 
conf. dr. loan Hrianca. șef de 
lucrări. loan Muscătarlu. șef 
de lucrări, Constantin Velce- 
leanu. fizicianul Octavian Do
garii și un grup de studenți, 
a reușit ca numai de anul tre
cut de cind a fost solicitat 
să lucreze pentru întreprinde
rea de prelucrare a lemnului 
din Timișoara, să definitiveze 
două soluții tehnice care aduc 
beneficiarului o creștere spec
taculoasă a productivității 
muncii, prima, și o conside
rabilă reducere a prafului de
gajat prin prelucrarea lemnu
lui, cea de-a doua. Ambele 
soluții pot fi generalizate 
în toate întreprinderile de 
profil din țară. Ele se a- 
daugă altor vreo 15 lucrări 
finalizate în ultimii 5 ani, 
a căror valoare se ridică 
la cîteva milioane. Existînd 
deja o experiență, în 1974 ur
mează să fie onorate alte cî
teva contracte în valoare to
tală de 610 000 lei. Tn colecti
vele de cercetători sînt cu
prinși și studenții anului V — 
an afectat specializării — ale 
căror lucrări de diplomă tra-

nici o Întrerupere in efectuare
LUCRĂRILOR AGRICOLE DE PRIMĂVARA

venit de circa 1 325 000 1st Ar
gument convingător pentru 
cooperatorii fermei condusă de 
tinărul inginer Mihail Baciru, 
să acorde și acum toată aten
ția acestui spor de venituri. 
Plnă la ora actuală in grădinile 
fermei legumicole au și fost 
semănate 10 hectare cu cartofi, 
alte 10 hectare cu pepeni, 1.5 
hectare cu varză timpurie, 10 
hectare cu ceapă și altele.

Aceeași dinamică activitate am 
intilnit și la alte unități coope
ratiste. Legumicultorii din Bu- 
iești plantau de zor răsaduri de 
roșii timpurii in solarii. O echi
pă a fost trimisă la Aibești să 
aducă alte lăzi cu plante. Intre 
tinerele din echipă am întilni- 
t-o și pe eleva Maria Pavel. Am 
aflat că nu este singura care 
lucrează In fiecare vacanță In 
sectorul legumicol. Alte colege 
fac același lucru. Acordarea Or
dinului Muncii clasa I unității 
lor pentru producția de porumb 
obținută anul trecut a mobilizat 
toate forțele cooperatorilor de 
la Buiești pentru menținerea 
unui barem ridicat la toate sec
toarele agricole. Unele dintre 
cooperativele agricole de pro
ducție ialomițene au fost nevoite 
să intervină pentru reparația 
solariilor care au avut de suferit 
In urma vlnturilor intense. O 
suprafață de solarii de circa 6.3 
hectare a fost descoperită. Cele 
mai expuse au fost solariile de 
la C.A.P. Ciochina, Reviga, Bu
iești, Roșeți. Alături de legumi
cultori au intervenit și echipe 
de tineri la repararea acestor 
obiective. La Ciochina au fost 
înlocuite imediat foliile distruse 
cu cele din stoc, necesarul 
completîndu-se cu încă 15 tone 
de folii aduse de la Iași. De 
asemenea, o mașină de la 
C.A.P. Reviga era plecată la 
Buzău după aceleași materiale. 
Plnă în prezent, s-a încheiat 
deja însămințatul la mazăre in 
cimp, la ceapă, la morcovi, var
ză timpurie, la cartofi timpurii 
șl de vară, și în mare parte și 
la cartofii de toamnă.

tea statornici astfel un dialog 
mult mai intensiv cu ciștiguri 
mai substanțiale de ambele 
părți".

O astfel de dorință, ispititoa
re prin consecințele ei presu- 
pune insă existența unui sistem 
de dialog intre reprezentanții 
producției și cei ai învățămin- 
tului superior. Dacă pentru cei 
din Invițămintnl politehnic un 
astfel de dialog este mult în
lesnit de Însuși profilul său. 
pentru cei din universități des
fășurarea lui este încă greoaie, 
indirectă și adesea după legile 
întîmplării. Șeful de lucrări 
Constantin Veleeanu. este mem
bru in consiliul oamenilor mun
cii de la I.P.L- Dar dte între
prinderi din Timișoara cel pu
țin mai au în componența aces
tui organism de conducere co
lectivă măcar un reprezentant 
din Invățămlntul superior știut 
fiind că în cadrul lor se dis
cută cele mai complexe proble
me de producție 7

Discutăm cu tovarășul Mireea 
Semionovici, inginer șef la în
treprinderea de prelucrare a 
lemnului, ..Dialogul cu cadrele 
didactice de la universitate 
l-am început în urmă cu un 
an și jumătate. După ce le- am 
confruntat cu problemele de 
producție din industria lemnu
lui, sugerindu-le posibilitatea u-

La ferma C.A.P. Albești, județul Ialomița, ee lucrează la plscstul rhed-enior de e-doi.

Foto. GHEORGHE CUCV

Cu toate că vremea a fost, 
și aici in Bărăgan, instabilă 
și a plouat, pămintul are 
încă nevoie de apă. De lu
crul acesta sint convinși in 
egală măsură și cooperatorii 
din Sudiți. In schimb ceea 
ce pare că diminuează efor
tul general vizibil, sint lu
crări care țin de funcționa
litatea sistemului de irigat 
Cooperativa agricolă de aici 
are in sistem o suprafață de 
3 700 hectare. Din acestea, 
aproape 2 050 sint deservite 
de S.P.P. 13 aflate pe terito

toe șol-uțm eu toți au rămas 
surprtns că fixers iș: poate tace 
datoria și ia acest domeniu. In 
afara ce.or făctr» etnâ acum, cu 
efect spectaculos asupra pco- 
ductiritițri muncii ș: care au 
riesrhi» isureprindeni excep
ționale perspective de viitor. 
-.nctuKv noi Sacdur. pentru teh- 
nle* mML sb să mai dau un 
exemplu. Tot specahști: cate
dre: de fizică • universității au 
realizat ua dispocuv electronic 
pentru neutral-zarea sarcinilor 
eleetrortatice care iau naștere in 
be-T-'e irașitifor de șlefuit și 
care creau in permanență peri
colul iibucnîri: unor incendii.

Fmmuoosa colaborare intre fi
zicienii condus; de cocif dr. ing. 
Virgiliu Zamfir s; LP.L. ne-a 
mai permis să formulăm și alte 
eond-jzti. încrederea acordată 
specialistului din afara produc
ției ti oferă o mai mare certi
tudine și siguranță în ceea ce 
face. O temă odată rezolvată. ÎI 
introduce tn mecanismul pro
ducției. mecanism care Ii su
gerează alte teme. Existînd a- 
ceste rezultate cu o indiscuta
bilă eficiență economică, vor pu
tea fi găsite și posibilități mai 
substanțiale de finanțare a cer
cetării tn continuare, inclusiv a 
celei cu caracter fundamental.

ION DANCEA

LA SUDIȚI — o mare stație
de pompare nu funcționează

riul comunei care nu au pu
tut fi puse in funcțiune din 
cauza unor defecțiuni la re
țelele interioare. Cbestfaae* 
intră in atribuția T.C.LF. 
Bară ga nu care de la sfirsîtsd 
anului 1071 n-a găsit sntetă- 
iie necesare remedierii de
fecțiunilor. Verba rine eă nu 
au găsit In prezența noastră, 
un reprezentant al Trastrlri 
se lamenta că a umblat mnh 
pe drumuri pentru a pamn- 
ra o serie de piese de strin
gentă necesitate. Eate torPa 
de un număr mai mie de

' ădeaa Silviu. Beecmti : 
Absc.vent-u școUoc profesionale 
t>r Arf 08 O SBTdB G£
taie fată de absolvenții cursu
rilor de calificare de scurtă du- 

in : a) condiții de vechime re
duse pentru promovarea in ca
tegorii superioare de încadrare 
tarifară ; bl continuarea studii
lor ia o școală de maiștri, tor- 
mi superioară de pregătire in 
specialitate, conform prevede
rilor Legii nr. 11 1968 privind 
invâțămintul in Republica So
cialistă România ; c) continua
rea studiilor in invățămintul li
ceal cu examene de diferență 
pentru anii I și II, după pro
movarea cărora elevul se poa
te înscrie în anul III la învăță-' 
mintul seral sau fără frecven
ță (ordinul Ministerului Educa
ției și Invătămintului nr. 13886' 
1970).

încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului din uni
tățile economice se face in 
conformitate cu Legea nr. 12/ 
1971. In producție, la majorita
tea locurilor de muncă se lu
crează în acord, retribuția 
muncitorilor fiind făcută după 
cantitatea și calitatea lucrărilor 
realizate.

Mire* Ion, Craiova : Atesta
rea artiștilor liber profesioniști, 
ce se va desfășura în cursul a- 
cestui an, va fi anunțată public 
prin presă și radio la vremea 
respectivă. Condițiile de parti
cipare la examenele de atesta- 

ființe șl jibouri. Inginerul 
șef al cooperativei. Mircea 
Giugiaa și primarul comu
nei Paul Prahoveanu. ne de
clarau că ei au întreprins 
toate cele cuvenite pentru 
urgentarea reparațiilor. Dar 
toamna trecută nu au putut 
iriga. De asemenea, și acum, 
in această primăvară. Efor
turile prezente sint in
tr-adevăr vizibile, dar piese
le necesare trebuie si fie 
procurate cit mai urgent.

ION DLNC.A

privmd orga- 
■ii și atestării 

profesioniști, 
amănuntele in 
stă acțiune se

vor putea cunoaște din timp la 
comitetele județene pentru cul
tură și educație socialistă. în
târzierea răspunsului la adresa 
dv. a survenit ca urmare a 
unor clarificări cu privire la 
creșterea exigenței asupra ca
tegoriilor de artiști profesio
niști care să fie admiși la a- 
propiatele examene.

Nițu C. Petre, Valea Călugă
rească, Prahova : Tn conformi
tate cu prevederile ordinului 
Ministerului Educației și învă- 
țâmintului nr. 13886/1970 poseso
rii certificatelor de absolvire a 
ciclului II al cursurilor de cali
ficare organizate conform Legii 
invățămintului din 1968 și ale 
H.C.M. nr. 2105/1969, se pot pre
zenta la examenul de absolvi
re al școlii profesionale dacă au 
absolvit școala generală de 10 
ani fără nici un examen de di
ferență. Cei care au absolvit 
școala generală de 7—8 ani vor 
susține exarrfene de diferență 
la : limba română, matematică, 
fizică, chimie, conform progra
mei analitice a școlii profesio
nale.

M. Gheorghe, Colibași, Ar
geș : Puteți urma cursurile 
unei școli de șoferi numai dacă 
la data începerii acestora veți 
împlini vîrsta de 17 ani și șase 
luni. La școlile subordonate

STUDIU DE CAZ
(Urmare din paf. I)

Pe scurt, faptele stat ur
mătoarele : un activist, se
cretar al comitetului jude
țean U.T.C., intră in secția 
amintită, pentru a partici
pa la adunarea generală pro
gramată tn ziua aceea. șl 
află că cel puțin un tinăr, 
aproape cert numai el sin
gur, nu va veni la aduna
re : refuzase pur și simplu 
să semneze convocatorul. In
trigat și el de un refuz atit 
de categorie, activistul s-a 
arătat bineînțeles curios să-1 
cunoască și să stea de vorbă 
cu el. Tinărul insă nu se in
timidează, nu-1 impresionea
ză prea mult prezența ac
tivistului, dimpotrivă, devine 
aproape obraznic iar re
plicile sale capătă un 
gust de ceartă. Iși reafirmă 
hotărlrea : nu va veni la 
adunarea generală. Și moti
vează de ce : are antrena
ment la fotbal.

STUDIUL, așa cum l-nu or
ganizat cursanții de la Acade
mia ..Ștefan Gheorghiu", a În
semnat intr-un fel continuarea 
dezbaterii din adunarea gene
rală a organizației. Intr-un fel 
Insă, deoarece dezbaterea de 
acum căuta să răspundă, in 
piua, la încă două Întrebări : 
Este numai tinărul în cauză vi
novat de situația în care se 
află 7 Și : Cum aș fi procedat 
eu Însumi, ea activist, tatr-o a- 
semenea împrejurare 7

— Stau, Intr-adevăr, și mă 
gin dese : oare numai al este 
vinovat 7 a Început cineva din
tre curaanțl discuția. Ml te 
pare limpede că aici s-a săvir- 
ș:t o greșeală In mai multa 
etape. Iar prima etapă. în ca
zul acesta, eu o văd Încă în ac
tul primirii lui In U.T.C.

— Adică s-a greșit că a fost 
primit tn organizație 7 * inter
venit imediat încă unuL

— Nu. nu chiar ^șa. S-a greșit 
mai degrabă că n-a fost pregă
tit In mod corespunzător ; că 
actul primirii s-a făcut pur și 
simplu formal. A fost una din 
acele primiri la care s-a mai 
inchis un ochi, dacă nu amin- 
doi. iar consecințele s-au răz
bunat in cele din urmă.

— Am Început să vorbim des
pre o greșeală tn etape. O a 
doua treaptă, imediat următoa
re, eu o văd in faptul că nu 1 
s-a dat, chiar în adunarea de 
primire, o sarcină concretă în 
răspundere.

— Bine, dar el avea deja o 
sarcină : era in echipa de fot
bal. Asta nu poate fi socotită 
sarcină de organizație 7

— Ba da. și de aceea, cu atit 
mai mult trebuia folosit prile
jul. Trebuia să i se imprime în 
cunoștință că el. în echipa aceea 
de fotbal, este trimisul și repre
zentantul organizației lui și, e- 

întreprinderii de transporturi 
auto Pitești cursurile vor Înce
pe Ia data de 1 iulie la Curtea 
de Arse*. 13 iufie La Rcșiori 
de Vede și Schitu Golești. 15 
augu't ia Cmpolsng F Tr. Mă
gurele.

Papesea An* — Mari*. Ga
lați : Sesizat: ta scrisoarea dv. 
unele aspecte privind posibili
tățile de participare a elevilor 
Ia taberele organizate de agen
țiile B.T.T. și vă exprimați ne
mulțumirea că nu ați putut ob
ține un bilet pentru Costinești. 
Am Înaintat sesizarea dv. că
tre B.T.T. care ne-a răspuns că 
pentru anul 1974 agenției B.T.T. 
Galați i s-au pus la dispoziție 
pe perioada 21 mai—29 septem
brie un număr de 260 locuri. 
Ir.truclt cerințele de bilete la 
odihnă depășesc de citeva ori 
posibilitățile agenției pentru o 
repartizare echitabilă a locuri
lor. conducerea acesteia, cu n- 
viztil comitetului județean al 
U.T.C.. a stabilit ca locurile la 
odihnă în complexul Costinești 
să fie repartizate De organiza
ții U.T.C. din școli, întreprin
deri. instituții. C.A.P.-uri etc. 
în funcție de numărul tinerilor 
din aceste organizații și de re
zultatele obținute de acestea în 
activitate. Liceului ..Al. I. Cuza" 
i s-au repartizat 3 bilete, ur- 
mind ca organizația U.T.C. din 
școală să stabilească cine va 
merge în tabără.

Nistoreanu Daniel. Constan
ța, Dudău Maria, Teleorman : 
Intrucit răspunsul la sesizările 
dv. este cu caracter strict in
dividual, vă invităm să ne co
municați adresele dv. pentru a 
vi-1 putea comunica prin poștă.

DOMNIȚA VĂDUV A

— De cite ori pe săptămt- 
nă ai antrenamente ? Încear
că să continue activistul, cit 
mai calm, făeîndu-se că nu 
observă tonul Înțepat al in
terlocutorului său.

— De trei ori t marțea, 
joia șl vinerea.

— Adunarea generală n-o 
al insă decît o dată pe lună.

— Da, dar de obicei este 
marțea.

— Și nu poți, o dată pe 
lună, să renunți la un antre
nament ca să participi la 
adunare ?

— Nu că nu pot. Nu 
vreau 1 La U.T.C. mal mer
ge cum mai merge, dar de 
la spori nu se poate lipsi.

— înseamnă eă n-al mai 
fost de mult la o adunare...

— Oho I Nici nu mal țin 
minte de cind...

— Dar la alte activități T
— Care altele 7 Parcă mal 

sini și altele T

ventual, ii 1 ie dea cîteva mi
siuni pe aceeași linie și aiel, 
intre colegii săi.

— Dar parcă numai asta nu 
s-a făcut 7 N-ați văzut că și el 
Întreba nedumerit : „Alte acti
vități 7 Care altele 7". înseamnă 
că nici nu fusese chemat, decît 
o dată pe lună, la adunări ge
nerale...

— Că alte acțiuni nu prea se 
obișnuiau, tn organizația aceea. 
De aceea și zice că la U.T.C. 
„mai merge". La sport nu, pen
tru că acolo antrenamentele se 
țineau regulat, de trei ori pe 
săptămînă, ceea ce 11 obișnuise 
să nu lipsească.

— Dacă organizația lui ar fi 
procedat la fel, dacă ar fi fă
cut și ea, măcar o dată pe săp- 
tămtnă, cite o acțiune... Eu 
chiar aș fl programat această 
acțiune într-o altă zi decît cele 
trei de antrenament.

— Dacă mai discutăm pe to
nul acesta, o să ajungem să-1 
scoatem basma curată pe tînăr.

— Nu vrea nimeni să-1 scoată 
basma curată. Cred că pe toți 
ne-a cam scos din sărite tonul 
lui impertinent, aroganța aceea 
nesuferită. Dar trebuie să ne 
întrebăm totuși : cum de s-a 
ajuns plnă aici 7 Cum de nu 1 
s-a observat mai demult atitu
dinea 7

Intr-adevăr, întrebările se ri
dicau. vrînd-nevrind. Pentru că 
nu este deloc firesc ca abia a- 
pariția unui secretar al comite
tului județean U.T.C. să declan
șeze semnalul de alarmă care 
ar fi trebuit să zbîrnîie de mult. 
Era pur și simplu de necrezut 
ca nimeni din jurul său să nu 
fi băgat de seamă nimic.

— Poate că nu fusese decit 
el. un singur caz, se poate în- 
timpla ca unul singur să treacă 
neobservat.

— Unul singur în mijlocul a 
50 sau 70 de tineri poate fi tot 
atit de bine, bătător la ochi.

ALROM
LA PUTEREA 800
(Urmate din pag. I) 

montați de oamenii lui Iosif Ia- 
cab. Iar oamenii contemplat! 
transmiterea marilor energii cu 
acea neliniște ascunsă, sinonimă 
poate doar cu descifrarea unor 
enigme timpurii, din vremea ex
periențelor cu mașina Van den 
Graaf, de la orele de fizică.

Intr-un timp, cineva s-a des
prins din această imobilitate și a 
scris, cu tin muc de cretă albă, 
pe tabla ctivei: „Pus la încălzit, 
ora 12.00, 30.111."

— Atit ?
— Peste 48 de ore punem 

criolitul, iar peste alte opt zile 
vom scoate aluminiul.

Bărbații, tăcuți, cu frunțile pli
ne de praf șl sudoare, au reluat 
lucrul. „Merge ?“ „Merge, mer
ge..." Ultima hală de electroliză, 
a opta, a intrat parțial în func
țiune. Se fac ultimele retușuri, 
se așează dalele de beton peste 
conducte și cable. Gheorghe 
Roșu verifică șuruburile de prin
dere a tijelor; Constantin Crudu- 
lea iși șterge, cu o cîrpă muiată 
în benzină, mîinile; Ion Alexan- 
droaia și Valerică Drăgulin re
fac, în fața unei planșe, traseul 
conductelor. Mai e nevoie de o 
mică schimbare a traseului, de 
un șurub slăbit, de o piesă ajus
tată.

— Și atunci ce viață de 
ntecist duci dumneata ?

— Poate vreți să ziceți via
ță sportivă...

Ca să rămină consecvent 
plnă la capăt, activistul și-a 
prelungit, bineînțeles, dialo
gul și cu antrenorul echipei 
de fotbal. A aflat, așa cum 
se așteptase, că tinărul in 
cauză fusese sancționat și 
pe linie sportivă de cîteva 
ori, că el, antrenorul, nu i-a 
interzis niciodată să se ducă 
Ia adunări, dimpotrivă ii 
Îndeamnă chiar, pe toți, doar 
sint toți uteciști, nu ?, și că, 
bineînțeles, o dată pe lună 
îl poate scuti de la antrena
ment, doar nu numai sport 
face omul.

Cu chiu, eu vai, mal mult 
obligat de antrenorul lui de
cit convins de insistențele 
activistului, tn ziua aceea 
tinărul a venit la adunare. 
Pe ordinea de zi avea să fi
gureze. la loo de frunte, 
cazul Iul.

Mai degrabă est* vorba de o 
atitudine tolerantă, de impresia 
că un (ingur om nu poate de
zechilibra un Întreg colectiv.

— Șl nici nu poate, bineîn
țeles. Dar apariția lui poate fa
voriza și apariția altora. Și a- 
tuncl, ce facem 7 Așteptăm să 
se adune cîțlva sau mai mulțl 7 
Un singur tinăr dacă nu se 
află alături de noi nu ne poate 
fl indiferent I

— Din cauza aceasta, pentru 
a pretatîmpina alte situații, eu 
de exemplu aș fi rezolvat cazul 
acesta sancționîndu-1 pe tînăr. 
Dincolo de vinovăția morală a 
întregii organizații, cred că el 
merită o sancțiune.

— O sancțiune 7 Nu, nu sînt 
de acord. Ar fi un act formal, 
așa cum a fost șl primirea îh 
U.T.C. N-ați văzut că el nici 
nu știe bine ce înseamnă o or
ganizație 7 Tot așa deci nu știe 
nici ce este aceea o sancțiune. 
Nu simte valoarea ei educati
vă. Și atunci ce am rezolva 
prin aplicarea ei 7

— Și eu cred că în acest caz 
este mai potrivită vorba bună, 
de la om la om, declanșarea 
unui proces de conștiință in 
timp. Avem interesul să-1 re
aducem pe tînăr lingă tovară
șii săi, nu să-1 îndepărtăm de
finitiv.

Este exact procedeul la care 
se apelase și în adunarea ge
nerală a organizației lui. Sfă- 
tuiți de activist, colegii săi de 
muncă nu se repeziseră să-1 
condamne, să-1 ia la rost, să-1 
critice. însăși prezența lui la 
adunare trebuia apreciată ca un 
succes. Era deja prima adu
nare la care venea. Vedea ast
fel, pentru prima dată, că unui 
colectiv nu-i poate fi indife
rent chiar dacă un singur om 
încearcă să se abată de la dru
mul tuturor. începutul, chiar $1 
în ceasul acela destul de tirziu, 
era de acum făcut.

— Oamenii au zis că e sîmbă- 
tă, că e tirziu să mai rămînem. 
E tirziu să mai punem în func
țiune cutele astea. Noi le-am 
spus că 801 și 802 trebuie puse 
neapărat sub tensiune. Unii au 
obiectat, au zis că n-au mașină 
decit seara, dar au rămas. „Dacă 
trebuie, au spus ei, o facem 
și pe asta."

Inginerul Florea Bulumac știa 
el ce știa: după 700 de cute 
montate, timp de zece ani, nu 
te oprești la cifra asta. Iar oa
menii atîta aveau: zece ani de 
demaraj continuu, pe tint și ge-, 
pe arșiță, în halele încă desco
perite, fără geamuri și neon. Vin 
din ținutul unde se limpezesc a- 
pele Oltului și prind, gust de grîu 
sticlos („grîu de Vedea șl Olt 
pentru plinea a mai albă"). Seri
le, uneori plnă foarte tirziu, cînd 
steaua ciobanilor iese din prun
dul Oltului, cînd aluminiul are 
mai multă nevoie de ei acolo, 
rămîn să deschidă un nou făgaș 
metalului. Abia intr-un tirziu, ca
mionul cu prelată îi ia și-i duce 
în sat. Pe drum, lăsați în ban
chete de brad negeluit, rup în
tr-o duzină de bucăți plinea a- 
bia cumpărată, iar plinea abu
rește, răspîndind aroma brutării
lor Slatinei.

tează capitole din temele su
puse cercetării.

„Pentru noi cei de la univer
sitate, unde îndeobște se făcea 
mai multă teorie, ne spune tov. 
conf. dr. ing. Zamfir Virgiliu, 
contractele pe care le încheiem 
ne interesează nu numai din 
punct de vedere al beneficiilor. 
Deprinderile pe care un absol
vent trebuie să le aibă în ml- 
nuirea aparaturii de laborator, 
au o cu totul altă valoare cind 
se formează cercetînd și finali- 
zînd o temă cu aplicabilitate în 
producție. Creativității specia
listului 1 se deschid dintr-o dată 
alte perspective". La cele spu
se de către tovarășul conf. dr. 
ing. Zamfir, profesorul Zăgănes- 
cu, decanul Facultății de fizică, 
a mai făcut citeva observații, 
după părerea noastră demne de 
luat în seamă de reprezentanții 
industriei. „Industria este obiș
nuită să-i ceară specialistului 
soluții imediate reclamate de 
sarcinile de producție. Eu cred 
că ea poate deveni cu atit mai 
dinamică, mai competitivă cu cit 
iși creează un stoc tampon de so
luții și inovații tehnice cu apli
care in perspectivă și pe care 
noi le-am putea găsi acordînd o 
importanță cel puțin egală cer
cetării fundamentale. S-ar pu-

CINE AUDE CÎND VN TÎNĂR 
DE 18 ANI EXCLAMĂ „EVRIKA “ ?

(Urmare din pag. I)
Dincolo de bunici, care au su

perbul avantaj de a-și auzi pri
mii un nepot strigind „Evrika"!, 
cine și cum sînt călăuziți pașii 
unui adolescent „stăpinit tot 
timpul de niște impulsuri lăun
trice" ce-1 împing să caute, să 
caute și să găsească soluții ori
ginale...

„Am început să urmez cursu
rile de radioamatori, cînd eram 
pionier. Am participat la con
cursuri, mi-am luat autorizația 
de radioamator. Credeam, a- 
tunci, că mă voi consacra elec
tronicii. In liceu însă, am făcut 
cunoștință cu actualul meu pro
fesor de fizică, tovarășul Bor- 
zea. Electronica este formida
bilă cînd vrei să lucrezi numai 
în domeniul acesta, dar fizica — 
fizica întrunește toate condițiile 
pentru a ajunge la creație și pa
siunea pentru fizică a sufocat-o 
pe cea pentru electronică. Pro
fesorul de fizică este părintele 
meu spiritual, este idealul de 
profesor. Și dinsul are o lucrare 
de matematică-mecanică pe care 

a adus-o la un «numit stadiu ; 
mi-a dat-o și mie s-o citesc, să-i 
spun părerea. Cred că mă tra
tează ca pe un colaborator. Cind 
am avut anumite idei, le-am dis
cutat cu dinsul. Are un sistem 
foarte personal de a face lec
țiile. ca să ne formeze o meto
dă de a munci, o minte de fizi
cian. Vine și ne spuse : „As
tăzi vom învăța despre cutare 
lucru. Citiți lecția din carte un 
sfert de oră, ca să înțelegeți ce 
vă spun eu“. După aceea. începe 
să predea discutind cu noi, uti- 
lizind mijloacele moderne din 
laborator. Școala în general mă 
sprijină punîndu-mi la dispozi
ție laboratorul oricind doresc.

Totuși, principalul rol l-a avut 
mama : ea reprezintă suportul 
meu moral. Tata este inginer, el 
recunoaște mai greu că reali
zez ceva bun, nu din rea cre
dință. firea lui este mai scep
tică. dar prin asta mă ajută, mă 
temperează, fiindcă. în același 
timp, mama mă ceartă că n-am 
suficientă încredere în mine, 
că-mi denigrez rezultatele. Din 
ceea ce-mi spun amindoi, se 

formează un echilibru și eu a- 
jung, astfel, să mă apreciez la 
justa mea valoare".

Dacă așa stau lucrurile, gin- 
dim că este bine să ne spună el 
ce fel de elev este și cum se 
poate descurca tinărul purtînd 
matricola de licean fără să-1 în
curce pe acela pe care-1 preo
cupă mai mult și mai mult decit 
orice pe lume fizica. Dacă școa
la nu-i plictisește.

„Pe locul rheu de elev, mă si
tuez la nivelul maxim pe care 
l-aș fi putut atinge. Nu poate fi 
vorba de zece pe linie, nu. Fiind 
la real, toată lumea știe că mă 
ocup de fizică și, în consecință, 
ceilalți profesori sînt mai înțe
legători cu mine. Nu că mi-ar 
da note mai mari decît aș me-' 
rita, dar, de exemplu, la engle
ză noi facem mai mult conver
sație și profesorul e convins că 
dacă nu am învățat azi. n-am 
făcut-o din lipsă de interes, ci 
pentru că m -a preocupat ceva 
la fizică. E sigur că voi învăța 
altădată.

Școala nu mă poate plictisi în 
nici un caz pentru că ea în

seamnă contactul meu cu socie
tatea. La fizică am depășit ni
velul școlii, dar mai am mult de 
învățat la matematică. Apoi, a- 
nul acesta am descoperit pasiu
nea pentru filozofie. Filozofia 
m-a interesat in mod deosebit 
din momentul in care am intrat 
în mecanica cuantică. Sint foar
te multe noțiuni de fizică pen
tru care, ca să le înțeleg bine, 
trebuie să apelez la filozofie".

Cum izbutești să-ți păs
trezi calmul, să nu-ți fie teamă 
că n-ai să poți niciodată par
curge tot ce se realizează în do
meniul care te interesează, că 
vei fi un veșnic depășit ? Cum 
reziști tentațiilor spre altceva ?

„în momentul in care te-ai 
antrenat efectiv in activitatea de 
creație și simți că stă în puterea 
ta să faci ceva, atunci, imediat, 
cred eu, intervine echilibrul. Și 
dacă ai conștiință, iți constru
iești o viață calmă pentru a lu
cra cum trebuie, fiindcă altfel 
te pierzi, intri în panică, consi
deri accelerarea dezvoltării ști
inței și tehnicii nu ca un pro
gres, ci ca ceva inspăimîntător, 

care vine să te dezaxeze. Devii 
mai potolit, începi să ai răbdare, 
înveți să păstrezi tăcerea — e 
un lucru important să știi să 
taci în legătură cu ideile tale 
Dină cind ele devin rezultat 
concret.

Cind, la un moment dat. mă 
«fiu în impas la fizică, abando
nez și trec la fotografie. Foto
grafia — care reprezintă latura 
artistică a fizicii — imi oferă 
terenul pentru păstrarea echili
brului psihologic. De altfel, sînt 
pe cale să realizez pe un singur 
clișeu, cinci imagini suprapuse 
pe care să le developez cu un 
sistem snecial de filtre".

II iscodim in continuare cu 
insistență știind că un băiat de 
vîrsta lui nu poate trăi numai 
din asta, nu se poate „mișca" 
numai în spațiul clasei, al labo
ratorului din școală, de acasă, 
numai lucrind. El are nevoie de 
societate, de prieteni...

„Cind ți-ai stabilit un ideal, să 
aiungi să muți cîtuși de puțin 
niște bariere trebuie să începi 
cu sacrificii. Adică nu cu sacri
ficii, ci cu renunțări. La ceva 
trebuie să renunți. Eu renunț la 
distracții. Cu colegii de clasă 
mă văd numai la școală, dar 
prieteniile nu-mi lipsesc. Prie
teniile sînt bazate pe interese 
științifice. Am un prieten. Va- 
leriu Filip, e mai mare cu un 
an decit mine, student la fizică. 
Acum iși face stagiul militar. 
Ne-am împrietenit la Republi
cana de fizică. Primul contact cu 

el l-am avut atunci cînd i-am 
spus că am o idee cu niște elec
troni și el mi-a spus părerea. 
Era la speciala de matematică. 
Acum corespondăm. Scrisorile 
noastre au de la zece pagini in 
sus. Cind are idei — o idee i-a 
venit stind 'noaptea de plan
ton — mi le scrie și eu Ie lu
crez, că el n-are timp, și-i răs
pund. Cu Filip ne-am propus să 
justificăm pe altă cale, prin 
electromagnetism, teoria rela
tivității. E mult de lucru, 
avem mult de experimentat. 
Mai am legături cu matema
ticieni de la clasa specială. 
Ei pot să simtă mai bine 
ca mine o ecuație : aici, fi
zicienii greșesc citeodată, iar un 
matematician îi poate corecta. 
M-am împrietenit și cu cîțiva 
biologi. Noi, cind ne întilnim, 
tot despre pasiunile noastre dis
cutăm. Am fost la ziua unui co
leg. Privind cum dansează cei
lalți, mi-a venit ideca că nimeni 
nu s-a gindit să realizeze o ma
șină care dansează. Dacă vine 
la mine un coleg să-mi ceară o 
carte și mă invită la plimbare, 
iar eu îl refuz, spunîndu-i că 
am de lucru, nu se mai uită la 
mine. Dacă i-aș spune că vreau 
să dorm ori să ascult un meci, 
m-ar mai înțelege, dar nu mă 
înțelege cînd îi explic că fac 
fizică. Incit pentru unii pot a- 
părea un înfumurat".

Mintea lui Andrei reprezintă 
un șantier pe care se adună ele
mente trebuincioase pentru o 

construcție durabilă care se va 
numi — de fapt. încă nu știm 
cum sc va numi ; in orice caz, 
acest băiat pe care l-am cunos
cut se pregătește să „mobileze" 
construcția cu lot ceea ce poa’e 
li mai ispititor in viață : crea
ția. Sintem curioși să aflăm ce 
se mai află „în lucru" pe șan
tierul Andrei Ludu.

..Profesorul meu de fizică mi-a 
spus odată că apa încă nu și-a 
spus cuvîntul. Lucrul acesta m-a 
frămîntat, pină cind frămintarea 
s-a materializat in ..Motorul cu 
ană" înregistrat la O.S.I.M.. in 
22 martie a.c. sub titlul ..Dispo
zitiv pentru alimentarea motoa
relor termice cu hidrogen". 
Nu-mi pot permite — e lesne 
de înțeles de ce — să dau deta
lii tehnice. în Caietele mele 
motorul există, funcționează — 
e un motor nentru mașini. Tre
buie să-1 experimentez insă. Aș 
dori să discut cu specialiștii de 
la Pitești ori din Brașov, să le 
spun ce am făcut eu. îmi doresc 
mult lucrul acesta. Aș mai dori 
să mă întîlnesc cu profeso
rul Oncescu și să discut cu 
domnia-sa niște probleme de 
fizică ce mă frămintă..."

Bine Andrei, ÎI vom ruga pe 
profesor să te primească. Și 
vom trimite ziarul specialiștilor 
din Pitești și Brașov, cu certi
tudinea că vor avea curiozita
tea să te caute, să afle ce este 
cu motorul tău în care „apa iși 
spune cuvîntul".

LUCREȚIA LUSTIG
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TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Sierra Leone, 
SIAKA STEVENS, următoarea telegramă :

Folosindu-mă de prilejul celei de-a XlII-a aniversări a pro
clamării independenței de stat a Republicii Sierra Leone, îmi 
este deosebit de plăcut ca, în numele poporului român, al gu
vernului Republicii Socialiste România, ca și al meu personal, să 
transmit excelenței voastre calde felicitări și cordiale urări de 
sănătate și fericire personală, iar poporului prieten din Sierra 
Leone, cele măi bune urări de noi și importante succese, pros
peritate și progres.

Sint încredințat că relațiile de prietenie ți cooperare existente 
între Republica Socialistă România ți Republica Sierra Leone, 
între guvernele și popoarele noastre, vor înregistra o continuă 
dezvoltare, pe multiple planuri, în interesul popoarelor noastre, 
al păcii, cooperării ți înțelegerii internaționale.

Lucrările sesiunii de primăvară
a Uniunii Interparlamentare

A XXIX-a sesiune a Comisiei ^nem&

Conferirea „Ordinului Muncii44 
clasa I Direcției Generale 

a Rezervelor de Stat
Prin decret prezidențial, pen

tru contribuția adusă la Înfăp
tuirea politicii partidului ți sta
tului de dezvoltare a economiei 
naționale, cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la Înființare, 
s-a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I Direcției Generale a Re
zervelor de Stat.

înalta distincție a fost înmi- 
nată de tovarășul Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, in cadrul unei so
lemnități oare a avut loc, joi 
la amiază, la Palatul Republi
cii Socialiste România. Au fost 
de față tovarășul Emil Drăgâ- 
nescu. viceprim-ministru. pre
cum ți membri ai conducerii 
Direcției Generale a Rezerve
lor de Stat.

în numele C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat ți al Gu
vernului. personal al tovarășu
lui Nicolae Ceauțescu, secretarul 
general al partidului ți pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan Voi- 
tec a adresat calde felicitări 
tuturor lucrătorilor Direcției 
Generale a Rezervelor de Stat, 
pentru conferirea „Ordinului 
Muncii", cl. I, le-a urat noi

succese in activitatea lor con
sacrată înfăptuirii programului 
de înflorire continuă a patriei 
noastre socialiste.

Mulțumind pentru înalta dis
tincție acordată. tovarășul 
Gheorghe Apostol, director ge
neral al Direcției Generale a 
Rezervelor de Stat, a exprimat, 
în numele Consiliului de Con
ducere, al comuniștilor, al tu
turor salariaților. profunda sa
tisfacție pentru această nouă ți 
înaltă apreciere pe care condu
cerea partidului ți statului, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. In- 
tîiul președinte al Republic:: So
cialiste România, o acordă Di
recției Generale a Rezervelor 
de Stat. „în aceste momente so
lemne ne anfijăm să nu pre
cupețim nici ur. efort pentru 
realizarea în mod exemplar a 
politiei! partidului ți statului, 
contribuind astfel la înfăptuirea 
înainte de termen a planului 
cincinal, la dezvoltarea econo
mică ți socială a țării, la edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în Republica 
Socialistă România".

în cursul zilei de joi au con
tinuat, la Palatul Marii Adu
nări Naționale, lucrările — p» 
comisii — ale sesiunii de primă
vară a Uniunii Interparlamenta
re. în prima parte a zilei, Co
misia pentru studiul probleme
lor economice și sociale a re
luat dezbaterile asupra conse
cințelor economice și sociale ale 
unor probleme de ordin demo
grafic. Și-au expus părerile 
parlamentarii Vladimir Kudriav- 
țev (U.R.SS.l. Radoi Popivanov 
(Bulgaria), Juman Alhuraithy 
(Kuweit), Sir John Hall (Ma
rea Britanie), Sivavong Chang- 
kasiri (Tailanda). Grethe Philip 
(Danemarca), Marijan Barisic 
(Iugoslavia), Abdoul N’Diaye 
(Senegal). Abdul Malek Ukil 
(Bangladesh), Milan Gregr (Ce
hoslovacia). In comisia pentm 
studiul problemelor parlamenta
re, juridice și ale drepturilor 
omului, care dezbate diferite as
pecte privind forme și metode de 
participare a corpului electoral 
la procesul legislativ parlamen
tar. au luat cuvîntul Claudius 
Delorme (Franța). Promote Na- 
komthab (Tailar.da). Ari Anko- 
rion (Israeli. Lawrence Mitchell 
(Liberia). Salman Qudan (Ior
dania) »; Henrik de Furnal (Po
lonia).

Dup* amiază în Consista pen
tru educație, itiint* și cal rar*, 
au continuo’ dezbaterile pe tarea 
..Educarea tineretului în spir
tul teteleferri. cooperâr.i r ?â- 
eii intemarionale". Au luat eu- 
vîntul depotați: Johannes G:lla- 
berg (Norvegia) »: N Srrit 
Kroes (Olanda). în Comisia 
pentru teritoriile oeaatenosoe si 
stadial problemelor etnice au 
fost dtoeutate prineitni și m*sur. 
rnonito «I previn* și sâ eiimire 
orice force* de ra

sială, îndeosebi a apartheidului. 
Au vorbit Renaude Lapointe 
(Canada), Uwe Holtz (R.F. Ger
mania). Oulate Maurice (Coasta 
de Fildeș), J. Herbert Burke 
(S.U.A.), M. Tayara (R.A. Siria), 
Yohanah Bader, (Israel), Van 
der Mei (Olanda), Milko Tara- 
banov (Bulgaria).

Vineri urmează a se adopta 
rapoartele Comisiilor și proiec
tele de rezoluție ce vor fi su
puse aprobării sesiunii de toam
nă a Uniunii Interparlamentare.

★
Joi seara, președintele Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România. Miron Con- 
stantinescu. a oferit, în Sala de 
marmură a Casei Scînteii, o re
cepție în onoarea delegațiilor 
participante la sesiunea de pri
măvară a Uniunii Interparla
mentare.

Timp da trei zile se desfă
șoară în București consfătuirea 
pe țară eu secretarii organiza
țiilor U.T.C. și responsab ili cu 
munca de tineret ai comitetelor 
sindîeatalor dtr. întreprinderile 
poligrafice, asanîfeatare organi
zată de C.C al U.T C. șl comi
tatul Uniunii sindicatelor din 
poligrafie, presă radio. televi
ziune ș. edituri. Jot 1* deschi
derea hxrlrilor. au participat 
triarisi» Ballot. secretar al C.C. 
al U.T.C, La areal! a Dragon i-

I reaea. preped.r.tele uniunii de 
I ramură ș. Caeataa’.la Troaaru. 

d_-eefoc general al Centrale; pe-

A XXV-a aniversare a mișcării naționale 
și mondiale pentru pace

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul celei de-a XXV-a 

aniversări a mișcării naționale 
și mondiale pentru pace, joi 
după-amiază, a avut loc, in Ca
pitală, o adunare festivă la care 
au luat parte membri ai con
ducerii unor instituții centrale 
și organizații obștești, persona
lități ale vieții științifice și cul
turale. oameni ai muncii din 
întreprinderile ți instituțiile 
bucureștene. reprezentanți ai 
cultelor.

Despre semnificația evenimen
tului a vorbit prof. univ. dr. Tu
dor D. Ionescu, președintele Co
mitetului Național pentru Apă
rarea Păcii. Constituită in am
bianța procesului de transfor
mări revoluționare care au des
chis o eră nouă în istoria po
porului nostru — a arătat vor
bitorul — mișcarea pentru pace 
din România s-a străduit să re
flecte. in cei 25 de ani de ac
tivitate. aspirațiile profunde ale 
poporului nostru, care, angajat 
intr-o vastă operă de construc
ție pașnică, este ferm atașat 1- 
dealurilor păcii, prieteniei șl 
colaborării internaționale. La 
temelia întregii activități a miș
cării pentru pace din România 
stă politica externă a partidu
lui și statului nostru. Ea dă glas 
aspirațiilor profunde ale po
porului român care, consacrin- 
du-și forța și energia uriașei o- 
pere creatoare de edificare a 
noii orinduiri. manifestă in ace
lași timp un înalt spirit de res
ponsabilitate pentru cauza pă
cii și înțelegerii, a socialismu
lui și progresului social in 
lume.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la activitatea țării noastre 
pe plan extern, la acțiunile în
treprinse în viața internaționa
lă, subliniind rolul decisiv pe 
care il are tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu in elaborarea și în
făptuirea politicii externe a 
României și a principiilor care 
stau la baza ei. Preocupat ne
obosit de înflorirea patriei, pre
ședintele Nicolae Ceaușeseu 
poartă, tofo'1 tă. cu strălucire 
mesajul de pace, prietenie și 
colaborare al României socialis
te pe toate meridianele, contri
buind în mod esențial la creș
terea continuă a prestigiului in
ternațional al țării noastre. Per

sonalitate proeminentă a vieții 
contemporane, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu se bucură de o înal
tă considerație in întreaga lume, 
ca luptător activ pentru afirma
rea principiilor noi, democrati
ce, în relațiile dintre state, pen
tru întronarea unui climat de 
pace și securitate internațio
nală.

Mișcarea pentru pace din țara 
noastră — a relevat în conti
nuare vorbitorul — este puter
nic însuflețită în activitatea ei 
de ideile mobilizatoare cuprin
se in documentele de partid, in 
lucrările și cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușeseu. privind 
rolul opiniei publice, al maselor 
populare in determinarea unui 
curs pozitiv al evenimentelor 
internaționale. în dezvoltarea În
țelegerii și colaborării între na
țiuni. Accentuarea și consolida
rea politicii noi. a cursului des
tinderii, nu se pot realiza fără 
intensificarea luptei maselor 
populare, întărirea unității și 
coeziunii lor, fără participarea 
activă a popoarelor, care repre
zintă forța hotăritoare a pro
gresului social, a păcii în lume. 
Din această idee fundamentală 
decurge concepția mișcării pen
tru pace din România asupra 
locului și rolului ce revine miș
cării contemporane pentru pace 
pe plan mondial. încrederea în 
forța și capacitatea acesteia de 
a-și aduce o contribuție tot mai 
eficientă la promovarea țelurilor 
păcii.

Cu prilejul jubileului mișcă
rii noastre pentru pace — a spus 
in încheiere președintele Comi
tetului Național pentru Apăra
rea Păcii — încredințăm parti
dul. pe președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. că. îm
preună cu întregul popor, vom 
milita pentru îndeplinirea no
bilei noastre misiuni de mill- 
tanti ai păcii și ai construcției 
pașnice, vom munci fără pre
get pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru înflo
rirea multilaterală a României 
socialiste, pentru triumful cau
zei păcii, prieteniei și colaboră
rii fructuoase între toate po
poarele lumii.

Economice
începind de joi dimineața, 

Bucureștiul este gazda unei im
portante reuniuni internaționale 
— cea de-a 29-a sesiune a Co
misiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa. Pentru prima dată 
in îndelungata sa activitate, co
misia iși desfășoară lucrările se
siunii sale anuale In afara se
diului de ia Geneva.

La lucrările actualei araiunî. 
participă delegații ale țărilor 
membre ale comisiei, reprezen
tanți ai unor organisme interna
ționale. Au fost prezenp. la șe
dința de deschidere a seaurni, 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei. Vacile Gliga. 
adjunct al ministrului afacer lor 
externe, numeroși invitați, zia
riști români și «trăiri

în alocuțiunea sa, Miloaiav 
Hruza. președintele Con>.;r.e 
Economice a O.N.U. pentru Eu
rope. a adresa: calde mulțunt.r. 
guvernului român pentru condi
țiile favorabile create In vede
rea desfășurării lucrărilor aces
tui organism, is’.emapo.na. la 
Capitala Bosofoues.

Salutind !n numele îocuitorixar 
municipiulu: pe pe—m.pemm la 
lucrări. primarul general al 
Capitalei. Greorg&e Cusar*. a 
spus : -Desfășurarea anuale 
sesiuni la Buc-reșn prima dată 
In afara aadruhn său. ier al 
apreaer.t pe care țările membre 
ale eomtsle'. e dau corrribuțcet 
arrive a României la edificarea 
ser-r.tâtci |. derraltării coope
rări: pe eoetînectul european, 
eonstîrme pentru «nașul nostru 
o deosebită cutste șc un prilej 
de profundă uii'1-.t’ în eoe- 
tir.nare, rorbitoral a rt&U-tat 
acțiuntle întreprinse de rara 
ooastr* pe-tr. tetfcfree rrrix 
spre destindere realizarea

SERILE SCÎNTEII TINERETULUI"
Cîțiva dintre protagoniști 

se destăinuie:
• Gh. Gruia

Intileirea de la Flereasea 
imi provoacă, incă de pe a- 
eut». emoții. O revedere eu 
publicai care le-a aclamat 
ani in șir. intilnire. de astă- 
dată. in două ipostaze, cea

OLIMPIA PANCIU

de iateriacatac și dia aos — 
ce fericire ? — in cea de ja- 
eă: a- este eesotioitaată și 
plMaitoare. Ia nomele ge
nerației mai ..rirstnire" de 
campioni mondiali, asigur pe 
cei care au avut fericirea 
să-și procure na loc la aceas
tă manifestare atit de origi
nală. inițiată de Scânteia ti
neretului". că vor rămine eu 
amintiri de neuitat. Exem
plul handbalului va căpăta 
noi semnificații. Pentru că 
se va vedea că înlănțuirea 
succeselor, a marilor victorii, 
depinde de succesiunea ge
nerațiilor, de talentul, serio
zitatea și modestia marilor 
performeri !

• Mihai 
Constantinescu

Ce surprize le rezervă spec
tatorilor de la Floreasca a- 
pariția mea Ia tradiționalele 
„Seri ale Scinteii tineretu
lui" ? Mai întîi „Am visat o- 
dată“, o compoziție pe care 
am compus-o în preajma 
desfășurării C.M. de handbal. 
Și iată că visul s-a împlinit. 
Din șlagărele mele nu va 
lipsi „O cutie de carton" și 
„Hai să ciniăm. hai să dan
săm". Apoi.......Bună seara,
noapte bună"...

• Olimpia Panciu
Fiindcă-mi place sportul, 

voi oieri handbaliștilor care 
ne-au adus atita bucurie in 
suflete, arătindu-ne că-s cei 
mai buni din lume, și spec
tatorilor. bineînțeles, un bu- 
xhet din melodiile nteie de 
mare succes. E oare intim- 
plător că mi-am propus să 
cint „Iubire?". Cu Horia 
Moculescu. in duet, voi pre
zenta „Frumoasele dumi
nici"... sportive. Și cu aceas
ta am ajuns Ia...... Mărturisi
re" ea să se bucure... Mihai

0. N. U. pentru Europa

GH. GRUIA

GIOM DUMITR1U

Constantinescu pentru că — 
ați ghicit — el a compus-o !

• Gioni Dumitriu
Nu-mi doresc decît sa am 

finalul și zimbetul lui Penu 
de-atunei din ..meciul seco
lului*4 de la Berlin. Pentru că, 
imi propun să prezint citeva 
momente cu haz cu care sper 
să încălzesc lumea, înainte 
s-o ridice in picioare de
monstrația de înaltă virtuo
zitate pe care vor face-o 
campionii lumii, noi și 
„vechi", dacă se poate spu
ne așa. intr-un meci, pre
mieră mondială absolută !

securității, lărgirea și diversifi
carea cooperării In Europa. în 
contextul politic In care se afir
mă cu tot mai multă vigoare 
principiile noi ce trebuie să 
stea la baza relațiilor dintre 
state, sesiunea comisiei va da 
un nou impuls operei de co
laborare In această regiune a 
lumii — a arătat primarul ge
neral al Capitalei, care și-a ex
primat. totodată, convingerea că 
aceasta va reprezenta o con tri
bune majoră la cauza păcii și 
progresului In lume.

S-a dat apoi citire Mesajului 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. transmis pre
zentei sesiuni. In care, după ce 
adresează calde mulțumiri gu- 
vernuhn Românie: pentru invi
tația de a escroca ia București 
aeeost* reuniune, dă o Înaltă 
apreciere octrrititii desfășurate 
pteă In prezent de Comisia Eco
noame* a QlN.U. pentru Europa. 
Rele-.Lnd muta;: .le survenite în 
viața po..“.ei international*, în 
mesaj se sp_-e : Tendința spre 
des -ie-» te Europa a fost do
vedită de desch.derea Conferin
ței pentru setez.tate șt coopera
re te Europe. te cadrul căreia 
C EE cete angajată în mod 
actrv ft fată de cere ma-:fe«-_â 
o vte preocupare latr-aderăr, 
de-a lungul arulor. comisii s 
cor.tribari la r-oarea climatului 
necesar realizării ocesrri pro
gres. fapt de o semr.i fiesțte eon- 
r. dens- L Cooperarea regions’* 
eeesriririe o parco integra-tâ r. 
eeertttaj* te promovarea destin
derii *: pragrenlm economie. Ea 
trehoaa. îrs*. praeriat* rl !p- 
fâpemtă te rad-. =m! larg al 
probierae’er 1‘useil eoctesnpora- 
30.

."enez Stan ora., z secretar exe- 
rmrr al CIL. în drae-ursul s*u 
de desetedera. e-a referit pe 
larg la problesele ariuale care 
cor.frim'â viața economică inter- 
pattorAlâ. tarrilnd asupra fe- 
pecreseier ecor omme eper.fi ;e 
eeetzaentzziwe ev-nțwe-.

Dup* șed-r.ti de drain.dere a 
aestunri »-a trecut la adi piarea 
agende: de lucru a ser. unu pe 
care figurează pe preta plin 
evam -e-ra stiuație: ecocomice 
£a Europa ș. acmTităt.le Co
rn vei și punerea în as .care a 
prporitățBer țtstad eeema te- 
oeosebz de tema Rolul tehno
logiei în dezv'o.'vrra economici 
a regi una CE.E". Va fi 
dezbătută, de asemenea, contri
buția Corni neț la programele 
Națiunilor Unite pentru ajuto
rarea țârilor in cur» de dezvol
tare. precum ș: cooperarea cu 
alte organizații internaționale, 
în cadrul lucrărilor va fi abor
dat și modul in care se aplică 
rezoluțiile și hotărlrile Comisiei 
privind dezvoltarea comerțului, 
cooperarea industrială, proble
mele energiei in Europa etc. 
Alte puncte de pe ordinea de 
zi se referă la programul de 
lucru și prioritățile pentru anul 
1974—1975 și pe termen lung, 
raportul anual al Comisiei către 
Consiliul economic și social și 
alte probleme curente ale acti
vității acestui organism.

în ședința plenară de după- 
amiază, au luat cuvîntul A. Fa- 
race (Italia), K. G. Lagerfelt 
(Suedia), W. H. Barton (Ca
nada). Eduardo de Laiglesia 
(Spania), Janos Szita (R.P.U.), 
Raymond Probst (Elveția), Axei 
Herbst (R.F.G.), Klaus A. Sahl- 
gren (Finlanda), care au sub
liniat contribuția activă pe care 
lucrările actualei sesiuni a 
C.E.E. o poate aduce in spriji
nul Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa.

Luînd cuvîntul, conducă
torul delegației române, Octa
vian Groza, ministru secretar 
de stat, prim vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie a spus: Româ
nia consideră că Europa trebuie 
să devină tot mai mult o zonă 
de largă și fructuoasă colabora
re între state suverane și egale 
în drepturi, acționează consec
vent pentru ca relațiile dintre 
țările europene, dintre toate sta
tele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor social-politică sau ni
velul lor de dezvoltare, să fie 
așezate constant, ferm și irever
sibil pe principiile deplinei e- 
galități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, renunțării la forță și la

amenințarea cu forța, respectă
rii și garantării, de către toți și 
față de toți, a dreptului sacru 
și inalienabil al fiecărui popor 
de a-și organiza viața conform 
aspirațiilor sale proprii și ne
voilor dezvoltării sale economi
ce și sociale.

Pe baza aceztor principii. 
România dezvoltă larg relațiile 
sale economice cu țările mem
bre ale C.A.E.R., cu celelalte 
țări socialiste, cu toate țările 
lumii, indiferent de sistemul lor 
politic și social și gradul lor de 
dezvoltare economică.

într-o astfel de viziune a ro
lului și posibilităților Europei 
și a Comisiei sale economice, 
România, ca țară aocialistă în 
curs de dezvoltare, consideră 
necesar ca, In activitatea sa. 
Comisii sâ ie consacre mai ho- 
târit și consecvent realizării 
unor obiective fundamentale și 
de stringentă actualitate, ca 
eliminarea obstacolelor din ca
lea comerțului și cooperării in
dustriale, promovarea unei di
viziuni internaționale a muncii 
mai raționale și mai echitabi
le. sprijinirea accesului tuturor 
țărilor la știința și tehnologia 
modernă.

Considerăm — a spus el — 
câ * venit momentul pentru a 
se reeliM un progres calitativ, 
de substanță în domeniul pro
movării comerțului între țările 
membre ale Comisiei. De o deo
sebii* Importanță pentru im
pulsionarea schimburilor comer
ciale este intensificarea coope
rării industriale între statele 
europene.

în acest sen», a fost sublinia
tă necesitatea unui ansamblu 
coerent ce măsuri care să fa
cilitez» identificarea domeniilor 
ș; acțiunilor de interes real 
pentru cooperarea între statele 
europene, prin promovarea unor 
forme variate și moderne, in
clusiv constituirea de societăți 
m xte ; s* se asigure transfe
rul de tehnologie, o mai bună 
etzoilațis a informațiilor știin
țific». tehnice ș: economice, so- 
luponarea problemelor legate 
de plățile ș; finanțarea acțiu
nilor de cooperare, precum și 
stabilirea unui regim cit mai 
favorabil pentru produsele re
zultate din cooperare.

Referir.du-se la tema centra
lă a sesiunii, rolul tehnologiei 
In dezvoltarea economic*, vor
bitorul a subliniat necesitatea 
facilitări: transferului de tehno
logic către țările mai puțin dez
voltate. menit sâ contribuie ia 
folosirea cu mai mare randa
ment a resurselor actuale de 
materii prime și energie, la fa
bricarea șt punerea in circuitul 
economic a unor produse cu 
grad inalt de prelucrare, a unei 
game de mașini și utilaje de 
înaltă productivitate și avanta
joasă remunerare la export.

în legătură cu problemele e- 
nergiei și ale unor materii pri
me. reprezentantul român a 
menționat rolul substanțial spo
rit pe care-1 poate îndeplini Co
misia. orientînd activitatea or
ganelor sale do specialitate spre 
obiective de interes practic.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat că delegația română, îm
preună cu alte delegații intere
sate. intenționează să propună 
aprobării sesiunii un proiect de 
rezoluție care, plecînd de la 
premisa că îmbunătățirea con
dițiilor actuale în cadrul regiu
nii $i rezultatele favorabile ale 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa pot da un 
nou impuls și deschide noi 
perspective pentru activitatea 
viitoare a C.E.E.'O.N.U.. să 
reafirme necesitatea creșterii 
eficienței și contribuției Comi
siei la dezvoltarea cooperării e- 
conomice, științifice și tehnolo
gice. hotărirea de a concentra 
activitățile Comisiei asupra do
meniilor practice, de interes re
ciproc, necesitatea de a examina 
noi metode posibile de aborda
re pentru întocmirea și realiza
rea programelor sale.

Concomitent, in ședințe pe 
comitete, în cursul după-amie- 
zii au fost discutate aspecte ale 
activității organelor subsidiare 
ale comisiei constituite pe di
ferite probleme economice.

★
în seara aceleiași zile. Gheor

ghe Cioară, primarul general al 
Capitalei, și Octavian Groza, 
șeful delegației române au ofe
rit un cocteil în cinstea parti- 
cipanților la sesiune.

TREI SCRISORI SECRETE t 
Patria (orele S; 11,30; 14; 16.30; 
1»; 21.15).

UN COMISAR ACUZA : Excel
sior (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 16.15;
20.30) . Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Flamura
(orele »; 11.15; 13 30; 16; 18 15;
20.30) .

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA J 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18.30; 20.45), București (orele 
9; 11,15; 13.30; 16.30; 18,45; 21).

SAMB1ZANGA : Central (orele 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30).

FLOAREA DE PIATRA : Doina 
(orele 9,30; 11.30; 13.45; 16: 18, — 
la ora 20 program da filme docu
mentare)

CE DRUM SA ALEGI t Scala 
(orele 9; 11,15; 13.45; 16.15; 18,45;
2.1.15) , Capitol (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,30; 21). Favorit (orele 9,15! 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20 30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN t 
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.30; 20.45).

RIO LOBO : Festival (orele 9: 
11.15; 13.30; IS; 18 30. 21). Buzeștl 
(orele »: 11.15; 15.30; 18: 18,15;
20.30) . Gloria (orele 8,45: 11 15;
13.30: 15,45; 18,15; 20.30) Modern
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18 30;
29.45)

CIDUL : Victoria (orele 9: 12.30; 
16 15; 19,45). Grivlța (orele 9; 
12.30; 16; 19.15). Aurora (orele 9; 
12.15: 16: 19.15).

MONOLOG : Viitorul (ora 20 15).
MERY POPPIN3 : Viitorul ’ (0- 

rele 15.30; 18).
PACALA : Buoegl (orele 10; 13; 

1»; 19.15), Gluleștl (orele 10; 16;
19.15) , Arta (orele 11,45; 14.30;
17.15; 20).

LE MAN’S • Volga (orele 9; 
11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15). Tla- 
căra (orele I; 11.15; 13.30; 15.45; 
li: 20 15).

PORȚILE ALBASTRE AL» 
orașului ; Dacia (orele >; 
11.15; 13.30; 10; 18.15; 20,30) Dru
mul Sării (orele 15.30; 18; 20 15).

ROMEO ȘI JULIETA : Rahova 
(orele 10; 15,38; 18.30)

PROPRIE l ARII ; Pacea (orele 
1»; 12: 20).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN- t Unirea (orele 
15.45: II: 20.15).

CĂLĂREȚUL TARA CAP : Lira 
(Orele 15.20: 18; 20 15).

INSULA MISTERIOASA : Fe
rentari (orele 15.30: 18: 20 15).

SECRETUL LUI BUDHA : F1O- 
rea'ca (orele 15.30: 18 : 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Cotrocenl (orale 14; 
H: 20)

TARUL TVAN TȘI SCHTMBA 
PROFESIA : Moșilor (orele 9;
11.15: 13.30: 16: 18; 20 15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
Crîngasi (orele 18; 18.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ 9 
Munca (orele 16; 18; 20). Progre
sul fora 15.50).

CEATA : Progresul (orele 18;
20.15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Cosmos (orela 15.30; ÎS s 20 15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Vitan (orele 15 30; 
II: 20 15).

LOVE STORY > Popular (orele 
ts 30: li; 20 15).

Tea:rul de Operetă : OKLAHO
MA — ora 19; Teatrul Național 
(Sala Mare) : UN FLUTURE PE 
LAMPA — ora 19.30: Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Mâgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTA — ora 20; (Sala Stu
dio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TINARULUI „W“ — ora 20; Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 19: Teatrul 
,.c. i. Nottara” (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : HAMLET — ora 19: 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19.30: Teatrul Giulești : LIOLA
— ora 19.30; (Sala Studio ’74) :
NAPASTA — ora 17; Studioul da 
Teatru al I.A.T.C.: SPECTACOL 
DE POEZIE — ora 20.30; Teatrul 
„Ion Vasllescu" : REFLECTORUL 
REVISTEI — ora 19.30: Teatrul
..Ion Creangă" ; TRAGEDIA 
GREACĂ — ora 10; Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria) : ȘO
RICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 10; 
(Sala Academia) : UN BĂIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NATAFLEȚ _ 
ora 10; Teatrul „C Tănase" (Sa’.a 
Savoy) : PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR : — ora 19; (Sala Vic
toria) : VINO SA NE VEZI DI- 
SEARĂ — ora 19; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : MELEAGURI 
FERMECATE — ora 19.30; Circul
Globus" : INTILNIRE LA CIRC

— orele 10 și 19,30.

PROGRAMUL I

întreprinderea 
„Energo-Reparații" 

B-dul. Mărășești nr. 2, 
lîngâ Parcul Libertății 

telefon : 23 26 40,

ANGAJEAZĂ
URGENT:

® oțelari

• turnători-formatori

• termiști-tratamen- 
tiști

• curățitori-sablatori

• electronist- 
automatist.

Angajarea se face 
pentru modernul se
diu din B-dul Energeti- 
cienilor nr. 2, sector 4, 
Vitan, la capătul auto

buzului nr. 35,

I ■ ■
B
B
■
B
B
B
B

ÎNTREPRINDEREA
FRIGOTEHNICA

9■
B 
B
B

■■■
■■■

■■
B
B

■■■■■

BUCUREȘTI
Ion Maiorescu nr. 45, sectorul 3, telefonstr.

35 00 90 — 35 43 55, angajează în condițiile le
gii nr. 12/1971 :

• Muncitori necalificați în vîrstâ de 16—18 
ani sau de 21—40 de ani absolvenți ai școlii ge
nerale 8 (7) sau 10 clase, pentru calificare.

Se primesc candidați din toate județele țării.
De asemenea, mai angajează :

Inginer T.C.M.
Desenator tehnic instalații 
Incârcători-descârcători 
Achizitori piese auto 
Achizitori piese utilaje frig 
Tinichigii
Vopsitori 
Tîmplari

Condifii conform Legii 12/1971.
Orice informații te primesc tilnic la sediul întreprin

derii intre orele 7 —15.
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j La filiala de turism o 

] I. T. H. R. B. o

3 din Bd. Republicii nr. 4 ;

continuă înscrierile pentru rezervarea locurilor 
la odihnă în stațiunea Mamaia pentru peri
oada 28 aprilie 2 mai a.c., în serii de la 2—5 zile. 
De asemenea, pentru vacanța studenților s-au 
pus în vînzare locuri la odihnă în serii de 6 zile 
în perioada 21-26 aprilie a.c., pentru stațiunile : 

Sinaia, Bușteni, Predeal.
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ÎNTREPRINDEREA de REPARAȚII auto bucurești 
cu sediul în București

Str. Clăbucet nr. 68, sectorul 8, telefon 1816 40, interior 
sau 184

168 H

16,00—17.00 Teleșcoală. Literatu
ră română : Lumea personajelor 
Iul Mateiu Caragiale. „Sub pe
cetea tainei" — adaptare pentru 
televiziune. 17.30 Emisiune în
limba germana. 19,10 Tragerea 
Loto. 19.20 1001 de seri : Bugs
Bunny șl prietenii săi. 19,30 Tele
jurnal. 20.00 Romania — Anul 
XXX — Revistă social-politică 
TV. 20,35 Publicitate. 20.40 Film 
artistic : „Floarea de cactus"
Premieră TV. 22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17.35 Film pentru 
tineret : „Boxerul". 19.10 Muzică 
distractivă cu formația Magic. 
19,20 1001 de seri : Bugs Bunny șl 
prietenii săi. 19.30 Telejurnal. 20 00 
Avanpremieră. 20,05 Tineri inter
pret! : soprana Mariana Brănlș- 
teanu. clarinetistul Ștefan Korodi 
șl fagotistul Octavian Anghel.
20.35 O viață pentru o Idee : Pe
tre S Aurelian. 21.05 Portativ ’74.
21.35 Bucureștiul azi. 21,50 Publi
citate. 21,55 „Orele Veneției" — 
documentar TV.

ANGAJEAZĂ
MUNCITORI PENTRU CALIFICAREA LA LOCUt 

MUNCĂ TN MESERIILE :
DE

B

frezori

B

B

B 
B

B

frezori 
forjori 
lăcătuș ajustorl 
strungari 
rectificatori 
sculeri matrițeri 
sudori 
tîmplari mecanici și manuali 
termist tratamentist 
trasatori

CONDIȚIILE PENTRU CALIFICARE
• vîrsta 16-35 de ani
• adeverință de la C.A.P. sau repartiție de la forțele de 

muncă
o studii 4-12 clase
e certificat de naștere coșie și original
e analize medicale, micro și R.B.W.
e domiciliul stabil în București sau comunele subordo

nate pînă la o distanță de 50 km.
MUNCITORI CALIFICAȚI IN MESERIILE :
•
e forjori
e lăcătuși ajustori
• strungari, rectificatori, sculeri matrițeri, 

plari mecanici și manuali, termiști tratamentiști, trasatori.
Mijloace de transport cu care se poate ajunge la între

prindere sint : tramvaiul 3, 6, 10, 20, 24, mașina 34, 77 și 105, 
troleibuz 86 și 87, pînă la stația Clăbucet (Piața Chibrit).
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Colaboratorul nostru me
teorologul Gheorghe Bâluț 
ne informează că vremea se 
menține rece și umedă 
in majoritatea regiunilor. 
Cerul va deveni trep
tat variabil in regiunile 
din vestul țării unde și 
ploile vor avea un caracter 
local. în celelalte regiuni ce
rul se menține acoperit și 
vor cădea precipitații tem
porare. In zonele de cîmpie 
precipitațiile vor fi mai ales 
sub formă de ploaie iar in 
zonele de deal indeosebi sub 
formă de lapoviță și nin
soare. La munte va ninge. 
Vintul va prezent» intensi
ficări mai ales in regiunile 
din estul țării predominind 
din sectorul nord-estic. Tem
peraturile minime vor oscila 
între —2 și +6 grade, local 
mai coborite in nord-vestul 
țării unde pe alocuri sint 
condiții pentru producerea 
brumei, iar temperaturile 
maxime între 3 și 12 grade.

La București vremea se 
menține rece, cerul va fi 
mai mult aeoperit, temporar 
va ploua, vînt puternic cu 
intensificări. Temperatura 
minimă va oscila între 1 și 
3 grade, iar maxima intre 5 
și 7 grade.

eper.fi


COMUNICATUL de peste hotare
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
In zilele de 17 și 18 aprilie 

1974, a avut loc la Varșovia 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală.

La consfătuire au participat : 
din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
conducătorul delegației, Stanko 
Todorov, membru al Biroului 
politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.B.. Konstantin Tellalov, 
secretar al C.C. al P.C.B., Petăr 
Mladenov, membru al C.C. al 
P.C.B., ministrul afacerilor ex
terne al R.P.B., Milko Balev, 
membru al C.C. al P.C.B., di
rectorul Cancelariei primului 
secretar al C.C. al P.C.B. ;

din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — Gustav 
Husak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, conducăto
rul delegației, Lubomir Strou- 
gal, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., președin
tele guvernului R.S.C., Vasil Bi- 
lak, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.C., Bo- 
huslav Chnoupek, membru al 
C.C. al P.C.C., ministrul aface
rilor externe al R.S.C., Antonin 
Vavrus, șeful secției internațio
nale a C.C. al P.C.C. ;

din partea Republicii Demo
crate Germane — Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, conducătorul delega
ției, Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G., Horst 
Sindermann, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Hermann 
Axen, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Oskar Fischer, membru al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul ad-inte- 
rim al afacerilor externe al 
R.D.G., Paul Markowski, mem
bru al C.C. al P.S.U.G.. șeful 
secției relații internaționale a 
C.C. al P.S.U.G. ;

din partea Republicii Popu
lare Polone — Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
conducătorul delegației, Henryk 
Jablonski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P.P., Piotr Jaroszewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.P., Ștefan 
Olszowski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
ministrul afacerilor externe al 
R.P.P., Ryszard Frelek. membru 
el Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P., șeful Secției interna
ționale a C.C. al P.M.U.P. ;

din partea Republicii Socia
liste România — Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, conducătorul de
legației, Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Mircea Malița și Con
stantin Mitea, consilieri ai se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român ;

din partea Republicii Popu
lare Ungare — Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar, conducătorul delegației. 
Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.U., Frigyes Puja, 
membru al C.C. al P.M.S.U.. 
ministrul afacerilor externe al 
R.P.U. :

din partea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste — L. L 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, conducătorul 
delegației, A. N. Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., K. V. 
Rusakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., consilier al secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S., 
A. M. Alexandrov, membru al 
Comisiei centrale de revizie ă 
P.C.U.S., consilier al secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii au 
luat parte, de asemenea, mare
șalul Uniunii Sovietice I. I. Ia-

kubovski. comandantul suprem 
al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, și N. P. Ftriu- 
bin. secretar general a! Comi
tetului Politic Consultativ a! 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
au examinat probleme actuale 
ale întăririi securității europe
ne și ale destinderii. în conti
nuare, a încordării internațio
nale.

Participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
constată cu satisfacție că ten
dința spre destindere consti
tuie, în prezent, trăsătura do
minantă a evoluției situației pe 
continentul european și in lume, 
în ansamblu. în practica rela
țiilor internaționale se afir
mă tot mai larg principiul 
coexistenței pașnice a statelor 
cu orinduiri sociale diferite, a- 
semenea norme de bază ale ra
porturilor interstatale ca res
pectarea independenței și suve
ranității, egalității in drepturi, 
integrității teritoriale, inviolabi
lității frontierelor statornicite 
între state în Europa. renun
țării la folosirea forței și la a- 
menințarea cu folosirea forței, 
neamestecului în treburile in
terne. Destinderea a determinat, 
într-o măsură hotăritoare. tre
cerea in sfera politică a solu
ționării situațiilor conflictua.e 
din Vietnam și Laos, din sub- 
continentul sud-asiatic, din O- 
rientul Apropiat, creează con
diții favorabile luptei popoare
lor pentru libertate, indepen
dență. democrație și progres.

Totodată, participanții La 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ constată că ad
versarii destinderii internațio
nale, partizanii ..războiului re
ce", forțele imperiausmulu. șt 
ale reacțiunii nu au depus ar
mele, încearcă să impiedice 
procesul de destindere, să fri- 
r.eze acest proces care cores 
punde aspirațiilor popoarelor. 
Cercurile militariste se strădu
iesc să activeze N_A_T.O_ con
tinuă să sporească bugetele mi
litare ale țărilor acestui bloc 
militar imperialist Închis.

Statele participante la Trata
tul de la Varșovia iși expcimă 
însă ferma convingere că po
poarele lumii, toate forțele pro
gresiste. democratice, antumpe- 
rialiste. iubitoare de pace, ac- 
ționind strips unit, vor reuși să 
învingă și să-și apere interese
le fundamentale, să asigure res
pectarea dreptului fiecăjui po
por de a fi stăpân pe propru.e 
sale destine.

Activitatea constructivă de 
politică externă a țărilor socia
liste. in primul rind a Umună 
Sovietice, ir.deosetx Încheierea 
unei serii de cunoscute tratate 
și acorduri cu R-F.G- au con
tribuit ia ncrmalizarsa situat:*-, 
din Europa, la instaurarea be
nei vecinătăți și la extinderea 
colaborării multilaterale reci
proc avantajoase între toate 
statele.

Participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
constată cu satisfacție că evo
luția pe calea destinderii în 
Europa a dus la convocarea 
Conferinței general-europer.e 
pentru securitate și cooperare, 
care a devenit cauza comună 
a tuturor popoarelor și guver
nelor țărilor din Europa.

Conferința general-europeană 
este chemată să transforme Eu
ropa intr-o regiune a colaboră
rii in deplină egalitate a tutu
ror statelor, să determine ac
țiuni care să contribuie la creș
terea încrederii între ele. Prin 
hotârîrile sale, ea trebuie să 
definească principiile relațiilor 
dintre state și măsuri de res
pectare a lor, a căror aplicare 
ar asigura in mod trainic secu
ritatea tuturor popoarelor euro
pene, ar crea posibilități favora
bile pentru o colaborare econo
mică. tehnico-științifică și cul
turală de lungă durată, pentru 
schimbul de informații, pentru 
contacte intre instituții, organi
zații și cetățeni, pentru unirea 
eforturilor tuturor țărilor in 
soluționarea problemelor pro
tecției mediului ambiant în
cheierea cu succes a conferin
ței va constitui un jalon impor
tant pe calea asigurării viito
rului pașnic al Europei.

încercările de a crea obstaco
le artificiale, de a tergiversa lu
crările Conferinței general-euro- 
pene, de a o abate de la so
luționarea sarcinilor fundamen
tale aflate in fața ei contravin 
înaltelor scopuri in numele că
rora este convocată această con
ferință.

Participanții la Tratatul de la 
Varșovia se adresează oameni
lor de stat și politici cu che
marea de a-și îndrepta efortu
rile în direcția asigurării suc
cesului Conferinței general-eu- 
ropene, a dezvoltării și aprofun-

mat coev-jgerea că destinderea 
tzctaae ak cuprindă toate zo
nele han;- Gr.i» față de men
ținerea păr-, coctnbația acti
vă la soiuțiocarea problemelor 
vieții intemapocaie in coofor- 
imtato cu interesele popoarelor 
smt o datorie a tuturor state
lor. «rit mart mt și m-i-î, indi
ferent de apartenența Loc la — 
s_stem soi-tat-poi ■ tac sau altul.

Crwt-rnc dator.ei tor tnter-
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zarea rejet ecoaomme. pentru 
progres sorta1 Ei iși afirmă sprt- 

față oe popoarele din Ac- 
gou*. Muzamtac. Gumeea-Bissau 
St insulele Capota: Verde. în
fierează politica de apartheid 
șt cerne formă de manifestare

m

at

,r*.

Pametpanțti la consfătuire re
tort roiul mesei-ad In viața in- 
temațînrală al rr-y-t-- de nea- 
Lmere. exprimă atitudinea tor 
pomttvă fată de orientarea an- 
tnmperialistă a politicii țărilor 
nealiniate, salută coetnbațza 
cresrindă a acestora în lupta 
pentru destindere. împotriva 
războiului st agresiunii, pentru 
pacea șt independența națională 
a popoarelor. în legătură cu e- 
ceasta. a fast subliniată marea 
întemnițate a celei de-a 4-a 
conferințe a țărilor nealiniate 
de la Alger.

Țările participanta Ia eottsfă- 
• tis : mare prrti-.-
ță creșterii rolului Organizației 
Națiunilor Unite, sporirii efica
cității activității sale, pe baza 
Cartei O.N.U. in rezolvarea 
problemelor internaționale. ta 
consolidarea păcii și dezvoltarea 
colaborării Intre toate națiunile. 
Ee au evidențiat oportunitatea 
sesiunii speciale a Adunării 
Generale a OlN.lL. care are loc 
ta prezent, convocată din ini
țiativa statelor ta curs de dez
voltare. pentru examinarea pro
blemelor materiilor prime șt 
dezvoltării economice.

Participant^ la consfărmrw 
s-iu pronunțat pentru dezvol
tarea ta continuare • cooperării 
economice internaționale In con
diții de egalitate ta drepturi, 
care să se bazeze pe respecta
rea dreptului suveran a! fiecă
rui sta: de a dispune ta mod

Lber de resursele sale naturale, 
pentru respectarea ta comerțul 
internațional a principiului na
țiunii celei mai favonzate. pen
tru progresul economie rapid al 
țărilor rămase ta urmă ta dez
voltarea lor și pentru lichidarea 
r» certurilor economice irsechi- 
tah- 'e impuse de politica impe- 
nalcsmului.

S-a efectuat un schimb de pă
reri eu privire la pregătirea și 
marcarea aniversării a 3> de ani 
ai Tratatului de la Varșovia, 
care se împlinesc in mai 1973. 
Paructpanții la consfătuire au 
etototatat cu satisfacție dezvol
tarea continuă a colaborării ta 
toate domeniile a statelor fră
țești. care accelerează creșterea 
potențialului economic, Întăreș
te capacitatea de apărare a ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, contribuie la ridi
carea bunăstării popoarelor, la 
dezvoltarea științei și culturii. 
Țările participante la Tratatul 
de la Varșovia vor întări și ta 
vuitor prietenia lor indestructi
bilă ta interesul socialismului, 
progresului și păcii, ridicînd și 
mai sus prestigiul socialismului 
care oferă altor popoare exem
plul noului tip de relații inter- 
statale, de societate cu adevă
rat democratică, un exemplu al 
modului socialist de viață. Ele 
vr- milita și ta viitor pentru 
aninrirea procesului de destin
dere. pentru triumful idealuri
lor de pace, securitate, progres 
•«■«■de și social al popoarelor.

Țările participante la Consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ reafirmă poziția lor ne
abătută că stat gata să dizolve 
organizația Tratatului de la Var- 
sttua simultan cu dizolvarea 
organizației pactului nord-atlan- 
fic «au — drept prim pas — să 
lichideze organizațiile lor mili
tare. Totodată, ele declară că 
attt timp dt continuă să existe 
btoeul N.A.T.O. și nu se înfăp
tuiesc măsuri efective de dezar
mare. țările participante la Tra
tatul de la Varșovia consideră 
eA este necesar să întărească 
capacitatea lor de apărare și șă 
dezvolte colaborarea strinsă 
«Lntre ele In această direcție.

Participanții la consfătuire au 
ascultat raportul comandantului 
ruprem al Forțelor Armate Uni
te ale Tratatului de la Varșovia 
eu privire la activitatea practică 
desfășurată de comandamentul 
unit.

Consfătuirea Comitetului Po
ntic Consultativ s-a desfășurat 
tetr-o atmosferă de prietenie 
frățească și colaborare.

Sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U.

Propunerile prezentate de delegația României în 
grupu' de lucru al Comitetului ad-hoc

Grupul de lucru al Comitetu
lui ad-hoc al Adunării Generale 
a OlN.U„ Întrunit in prima sa 
ședință, a trecut la abordarea 
problemelor de fond repartizate 
spre dezbatere. Opinia majorită
ții membrilor grupului de lu
cru. din care fac parte reprezen
tanții tuturor statelor membre 
ale O.N.U., este că trebuie să se 
discute, ta primul rind. propu
nerile concrete vizind luarea u- 
nor măsuri urgente pentru aju
torarea acelor state care au 
fost cel mai puternic afectate de 
criza de energie și de actualele 
dificultăți din situația economică 
mondială, după care să se treacă 
la dezbaterea celorlalte chesti
uni legate de materiile prime.

Acest organism al Comitetu
lui ad-hoc este însărcinat cu 
studierea propunerilor avansate 
de state în scopul însănătoșirii 
climatului economic mondial, a 
punerii raporturilor economice 
și comerciale dintre state pe 
baze noi.

Grupul de lucru a anunțat că 
a primit propuneri scrise din 
partea următoarelor state : Al
geria, Argentina, Coasta de Fil
deș. Franța. Iran. Japonia. Ro
mânia, R.F.G., Statele Unite și 
Zair.

în propunerile delegației tă
rii noastre este subliniată nece
sitatea formulării unui set de 
principii care să guverneze ac
tivitatea și cooperarea statelor 
în domeniile materiilor prime și 
dezvoltării. între acestea, se nu
mără dreptul fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe propriile sale bo
gății, materii prime și surse de 
energie, astfel ca acestea să fie 
utilizate în folosul dezvoltării 
lor economice și sociale, conso
lidării independenței lor națio
nale și a suveranității și parti
cipării lor active la cooperarea 
in lume. Totodată, se evidenți
ază dreptul statelor lipsite de

materii prime și surse de ener
gie de a beneficia, fără discri
minare, pe baze de acorduri re
ciproc avantajoase, de resursele 
necesare dezvoltării lor econo
mice și sociale, precum și im
perativul ca situația din dome
niile materiilor prime, surselor 
de energie, dezvoltării și, în ge
neral, din relațiile economice 
internaționale să nu fie folosită 
în nici un fel, drept mijloc de 
presiune sau amestec în aface
rile interne ale altor state.

Delegația română subliniază, 
de asemenea, in propunerile sale 
necesitatea unor eforturi susți
nute din partea fiecărei țări de 
a-și utiliza pe deplin propriile 
sale resurse materiale și umane 
In beneficiul poporului său, pre
cum și imperativul accesului 
neingrădit al statelor, în special 
al țărilor în curs de dezvoltare, 
la descoperirile științifice și 
progresul tehnologic în dome
niul noilor surse de energie șl 
materii prime și la optima uti
lizare a celor deja cunoscute.

Propunerile românești eviden
țiază. de asemenea, dreptul șl 
datoria fiecărei țări de a parti
cipa la o tot mai largă coope
rare internațională în scopul 
descoperirii de noi surse de ma
terii prime și folosirii lor rațio
nale. precum și necesitatea în
lăturării tuturor obstacolelor și 
discriminărilor din calea dez
voltării relațiilor economice In
ternaționale care prejudiciază 
cauza cooperării internaționale, 
păcii șl securității lumii.

încordarea

VIZITA 
DELEGAȚIEI 
U. A. S. C. R.
IN JAPONIA

TOKYO 18 (Agerpres). — 
Delegația U.A.S.C.R., condu
să de tovarășul Nicu Ceau
șescu, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.C.R., care efec
tuează o vizită în Japonia, 
la Invitația Federației Japo
neze a Organizațiilor Auto
nome Studențești „Zengaku- 
ren“, a avut convorbiri cu o 
delegație a acestei organi
zații, condusă de președinte
le Izuo Nagato. In cadrul 
discuțiilor, c-a realizai un 
schimb de păreri asupra pre
ocupărilor actuale ale celor 
două organizații șt dezvoltă
rii, in continuare, a colabo
rării bilaterale, precum și ta 
legătură cu unele probleme 
ale mișcării Internaționale 
studențești.

Delegația U.A.S.C.R. a e- 
fectuat vizite la Universita
tea din Tokyo, in orașele 
Nagoya și Kyoto și a avut 
convorbiri eu conducerea U- 
niunii Tineretului Democrat 
din Japonia.

din Ulster
Premierul britanic Harold Wilson a sosit joi la Belfast, 

centrul administrativ al Irlandei de nord, pentru convorbiri 
cu oficialitățile locale privind situația din această provincie.

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, au trimis tovarășului 
EDWARD GIEREK, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., tovarășu
lui HENRYK JABLONSKI, președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, și tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, următoarea telegramă :

La plecarea spre patrie, dorim să vă mulțumim în mod 
călduros pentru primirea cordială și ospitalitatea tovărășească 
de care ne-am bucurat în timpul scurtei noastre șederi in ca
pitala Republicii Populare Polone.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și de 
colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor 
dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și polonez, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră. Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, guvernului și poporului polonez, 
noi și însemnate succese pe calea socialismului și înfloririi pa
triei.

tată -Declarația peetru o pace 
trainică in Vietnam, pentru a- 
sigurarea intereselor naționale 
legitime ale poporului vietna
mez !•

Partiripanții la consfătuire au 
salutat constituirea organelor de 
coaliție ale paterii In Laos și 
succesele forțelor patriotice din 
Cambodgia.

Participanții la consfătuire 
și-au exprimat sprijinul față de 
acțiunile constructive ale gu
vernului Republicii Populare 
Democrate Coreene îndrepta
te spre crearea de condiții care 
să favorizeze unificarea demo
cratică, pașnică a țării, fără a- 
mestecul forțelor externe.

Discutind situația din Chile, 
participanții la consfătuire cer 
cu hotărire să se pună capăt 
încălcărilor grosolane ale drep
turilor omului consfințite în do
cumentele O.N.U„ să înceteze 
persecutarea patrioților chilieni, 
cheamă celelalte state și opi
nia publică internațională să 
militeze In sprijinul forțelor 
progresiste din această țară. A 
fost adoptată declarația „Să se 
pună capăt arbitrariului și per
secutării democraților din Chi
le !“.

Statele reprezentate la pre
zenta consfătuire și-au expri

rcnrru Ktpuotca ro put ara Dj-gono,

TODOR JIVKOV
leaelui ai CC ai PvtidaM Comunist Bulgar.

Fceșe«iv*e« CamsAaioi ee Stat ai Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Pre! Miale ie Coeaiiaiai de Miniștri ai Republicii Popular» 

Bulgaria

pee'ru Republica Socialistă Cehoslovacă

GUSTAV HUSAK
Secretar general al GG ai Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

pentru Republica Democrată Germană

ERICH HONECKER
Prim-secretar al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate 

Germane

HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

pentru Republica Populară Polonă

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

pentru Republica Popularâ Ungară,

JANOS KADAR
Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

pentru Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

L. I. BREJNEV
Secretar general al C.C. al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste

Varșovia, 18 aprilie 1974

REUNIUNEA
DE LA SAN JOSE
întrevederi ale șefului 

delegației române
în cadrul reuniunii latino- 

americane pregătitoare pen
tru Conferința mondială a 
populației, de Ia San Jose, a 
luat cuvîntul șeful delegației 
române, Mihnea Gheorghiu, 
președinte al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, care 
a informat participanții la re
uniune asupra stadiului pre
gătirii Conferinței de la 
București.

Șeful delegației române a 
avut consultări și întrevederi 
pe tema Conferinței de la 
București cu reprezentanții a 
o serie de țări din America 
Latină. Totodată, s-a proce
dat la un schimb de infor
mații în vederea participării 
statelor latino-americane la 
Conferința mondială a popu
lației de la București cu En
rique Iglesias, secretarul exe
cutiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.), și cu An
tonio Carillo Flores, secreta
rul general al Conferinței 
mondiale a populației. Inter
locutorii și-au exprimat în
crederea în succesul apropia
tei conferințe de la Bucu
rești, mulțumind guvernului 
român pentru pregătirile fă
cute și climatul favorabil asi
gurat acestei manifestări in
ternaționale.

★
Delegația română prezentă 

la reuniunea de la San Jose 
a fost primită de ministrul 
culturii al Republicii Costa 
Rica, Carmen Naranjo, Cu a- 
cest prilej, s-a procedat la 
un schimb de informații și 
propuneri referitoare la dez
voltarea relațiilor culturale 
româno-costaricane, subliniin- 
du-se importanța vizitelor la 
nivel înalt pentru toate do
meniile de colaborare dintre 
cele două țări.

Vizita primului ministru la
burist în Irlanda de Nord are 
loc într-o perioadă pe care pre
sa britanică o denumește de 
„escaladare a violenței" pe în
treg teritoriul provinciei, dato
rită acțiunilor teroriste între
prinse de elementele extremista 
din rindul catolicilor și protes
tanților. In ultima perioadă, au 
sporit atacurile cu bombe și 
atentatele soldate cu victime și 
mari pagube materiale. Cauza 
o constituie opoziția elemente
lor extremiste față de eforturi
le întreprinse în ultimele săp- 
tămîni de guvernul de la Lon
dra pentru transpunerea în via
ță a acordului tripartit de la 
Sunningdale, care stabilește mă
suri politice pașnice pentru re
intrarea în normal a vieții în 
Ulster. Dar, după cum aprecia
ză observatorii politici și de pre
să din capitala britanică, cu ex
cepția unor rezultate parțiale — 
între care instituirea executivu
lui nord-irlandez condus de 
Brian Faulkner și desfășurarea 
unor vaste operațiuni de poliție 
pentru arestarea elementelor 
teroriste și descoperirea depozi
telor clandestine de arme — 
aplicarea acordului de Ia Sun
ningdale și a altor măsuri de

pacificare a situației din Ulster 
continuă să se desfășoare ane
voios. Starea de tensiune exis
tentă în provincie este datorată 
atît intensificării, în ultima pe
rioadă, a atentatelor cu bombe 
împotriva sediilor unor clădiri 
publice, cit și sporirii continue 
a numărului de victime.

La Belgrad s-au încheiat 
convorbirile româno-iugosla- 
ve, privind dezvoltarea In 
continuare a colaborării șl a 
schimbului de mărfuri între 
cele două țări.

S-a apreciat că evoluția 
favorabilă a colaborării a 
creat condiții ca, in acest 
an, schimburile reciproce de 
mărfuri să înregistreze o 
creștere de 50 la sută față 
de realizările din 1973.

Delegația română a fost 
condusă de Ion Stoian, ad
junct al ministrului comer
țului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar 
cea iugoslavă de Teodosîe 
Glisici, adjunct al secretaru
lui federal pentru comerț 
exterior.

Președintele Nixon despre relațiile 
dintre S.U.A. și țările latino-americane

Conferința care reunește, la 
Washington, pe miniștrii de 
externe ai statelor membre ale 
Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.ț a fost marcată, 
miercuri, de un discurs al pre
ședintelui Richard Nixon.

După ce a admis că Statele 
Unite „i-au ignorat, deseori, pe 
prietenii lor din sud“, pre
ședintele a dat asigurări că 
Washingtonul „nu va căuta să 
impună preferințele sale poli
tice țărilor latino-americane". 
El a opinat că prietenia dintre 
Statele Unite și America La
tină constituie un pilon fun
damental al păcii. Nixon a 
menționat, de asemenea, că ad
ministrația federală iși va con
tinua eforturile vizind adopta
rea unei legislații care să asi
gure generalizarea preferințe
lor comerciale. El a reafirmat 
promisiunile făcute de secreta

rul de stat Henry Kissinger, 
la recenta reuniune de la Ciu
dad de Mexico a miniștrilor de 
externe din țările continentului 
potrivit cărora Statele Unite 
vor depune eforturi pentru so
luționarea problemelor energe
tice la nivelul continentului și 
pentru menținerea nivelului 
asistenței acordate de S.U.A. 
țărilor latino-americane. Gu
vernul de la Washington va 
continua astfel să încurajeze 
investițiile la sud de Rio Gran
de.

Cu prilejul reuniunii găz
duite de capitala S.U.A., Henry 
Kissinger i-a anunțat pe inter
locutorii săi că William Eberle, 
consilierul președintelui Nixon 
pentru problemele comerciale 
și reprezentant al S.U.A. la 
G.A.T.T., va efectua, începînd 
de la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, un turneu de zece zile in 
statele din America de Sud.
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Legenda pretinde că 
marinari portughezi 
care s-ar fi apropiat 
de acest pămint afri
can, în secolul al XV- 
lea, ar fi auzit zgomo
te ce sugerau răgetul 
leilor. Marinarii au 
denumit locul Sierra 
Leone, adică „Munții 
leului" — denumire 
care a învins scurge
rea timpului și zbu
ciumul istoriei. Fi
rește, este greu de 
certificat o legendă. 
Un lucru este cert : 
existența acestei țări 
a fost semnalată încă 
în anul 500 i.e.n. in 
„Periplul lui Hanno". 
Iar „Muntele leului" 
este numele dobindit 
atunci cînd navele 
portugheze au debar
cat pe țărmul acestui 
punct al Africii cu
ceritorii fiind atrași 
de fabuloase bogă
ții. Sierra Leone 
avea să cunoască 
și alți cuceritori dor
nici să-i acapareze 
avuțiile, insă cronicile 
timpului atestă curajul 
cu care locuitorii săi 
și-au apărat dreptul 
la o viață liberă, tn 
1787 Sierra Leone po
seda statut de colonie 
cu guvernare autono
mă. Lupta pentru li
bertate s-a împletit cu 
efortul de a dezvolta 
cultura și civilizația

proprie. Se amintește 
că pe acest teritoriu, 
in 1844, s-a fondat 
prima universitate din 
Africa neagră și că 
primele gazete au în
ceput să apară la 
Freetown încă de la 
1855.

Independența a fost 
cucerită după peste 
170 de ani de domina
ție britanică. La ceasul 
libertății, țara (supra
fața : 71740 km.p. î

angajată in muncile a- 
gricole, pe plantații de 
cafea și cacao, în ore- 
zării.

Anii independenței 
au consemnat ample 
eforturi pentru depă
șirea dificultăților tre
cutului și pentru asi
gurarea unui ritm de 
creștere economică ra
pidă. Preocupat să 
asigure o reală și de
plină independență, 
atit pe plan politic,

Sierra Leone: 
preocupări economice

populație : 2 512 000 lo
cuitori), era confrunta
tă cu dificilele proble
me generate de moș
tenirea colonialistă. 
Țara are un subsol bo
gat in minereuri de 
fier, crom, platină, 
aur, diamante, bauxi
tă, molibden. Nu este 
vorba doar de mari 
resurse, ci și de fap
tul că zăcămintele sint 
de calitate superioară. 
Cu toate acestea, 90 Ia 
sută din populație este

cit și economic, guver
nul de la Freetown a 
luat o serie de măsuri 
menite să întărească 
economia națională, să 
limiteze influența ca
pitalului străin. In a- 
cest context se amin
tește faptul că în in
dustria extractivă sta
tul și-a asigurat con
trolul definind 51 la 
sută din acțiunile 
companiilor care ex
ploatează diamantele. 
De asemenea, a fost

creată o societate mi
nieră națională, apar- 
ținind statului, a cărei 
sarcină este aceea de 
a valorifica în intere
sul poporului bogățiile 
de care dispune Sierra 
Leone. Preocupările 
prezente privesc di
versificarea economi
că, exploatarea su
perioară a bogățiilor 
solului și subsolului, 
asigurarea necesități
lor de cadre calificate. 
In anii din urmă au 
fost create numeroase 
întreprinderi indus
triale, mărturie a hotă- 
ririi autorităților de a 
asigura o industrie 
națională puternică, 
capabilă să garanteze 
o dezvoltare de sine 
stătătoare. Concomi
tent, se depun eforturi 
pentru eliminarea a- 
nalfabetismului, con- 
struindu-se școli în 
întreaga țară, asigu- 
rîndu-se condiții pen
tru extinderea invăță- 
mintului.

Eforturile poporului 
din Sierra Leone sint 
urmărite cu simpatie 
de către poporul ro
mân. In pofida distan
țelor geografice, intre 
România și Sierra Leo
ne s-au statornicit re
lații care cunosc o 
continuă evoluție as
cendentă.

M. R.
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