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9 9
La Palatul Republicii au 

început, marți dimineața, con
vorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer.

Din partea română partici
pă : Emil Bodnaraș și Ștefan 
Voitec, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Manea Mănes
cu, prim-ministru al guvernu
lui, Emil Drăgănescu, vice- 
prim-ministru, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Va
sile Pungan, consilier al pre
ședintelui republicii, și Con
stantin Stănescu, ambasadorul 
României în Costa Rica.

Din partea costaricană iau 
parte : dr. Manuel Aguilar 
Bonilla, prim-vicepreședinte al 
republicii, dr. Jose Luis Or
lich Bolmarcich, ministrul să
nătății publice, Oscar Arias 
Sanchez, ministrul planifică
rii, și Franklin Aguilar, am
basador.

în cadrul convorbirii, cei 
doi președinți au analizat sta
diul actual și perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor bilate
rale în lumina Tratatului de 
prietenie și cooperare și acor
durilor încheiate între cele 
două țări, în septembrie anul 
trecut, la San Jose. De ambe
le părți a fost exprimată do
rința de a se identifica noi po
sibilități de promovare, pe 
multiple planuri, a colaboră

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația Partidului Politic Radical din Olanda

varâșul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P C R.

î~ t_—convorbirii, desfă
șurări intr-o atmosferă cordială, 
pr-.e'.errească. membrii delegației

Delegația parlamentara siriană
putarii Na.ib Salma, membra al 
Coasmulu. interparlamentar. 
Moharram Tayara. Al-Tujjar 
Abdul Mațid. Bader El Din

Oaspet.: as fost inso’:;! de 
H-ihsen Saradî. Însărcinatul cu 
aîaeer. ad-interim a! Republicii 
Arabe Siriene la București.

La primire au participat tova-

Partidului Politic Radical din 
Olar.da au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde felici
tări cu ocazia alegerii sate în 
funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România, pre
cum și urări de prosperitate 
poporului român.

în cadrul întrevederii a avut

(Continuare în pag. a V-a)

nale. și Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Exprimindu-și deosebita sa
tisfacție de a fi primiți de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
. educatorul delegației paria- 
mentare siriene a arătat că are 
plăcuta misiune de a-i transmite 
un călduros mesaj de salut din 
partea președintelui Republicii

(Continuare in pag. a V-a) :

• Președintele Comisiei de politică externă 
a Parlamentului din Kuweit

oaspete să transmită

șefului statului Kuweit și pri
mului ministru, cele mai bune 
urări de sănătate și prietenie, de 
progres și bunăstare poporului 
kuweitian.

în timpul convorbirii, s-a sub- 
i . = • satisfacția pentru bunele 
relații prietenești statornicite in
i' România și Kuweit, expri- 

mir.d-.:-se dorința comună de a 
extinde pe multiple planuri coo-

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

In intimpinarea zilei de 1 Mai

I. G. F. E. Rimnicu - Sărat
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rii româno-costaricane, în fo
losul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și înțe
legerii între națiuni.

între cei doi șefi de stat a 
avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor 
probleme ale vieții politice in
ternaționale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de sinceră 
prietenie și deplină înțele
gere.

Contact nemijlocit cu realitățile 
României contemporane

Marți dimineața, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer, au 
făcut o vizită prin Capitală, — 
în noul cartier Titan și la între
prinderea „23 August" — care s-a 
desfășurat sub semnul bunelor 
relații de prietenie și colaborare 
statornicite intre cele două țări, 
dorinței comune de a dezvolta 
pe multiple planuri aceste rela
ții în beneficiul ambelor po
poare.

Cei doi șefi de stat sînt în
soțiți de tovarășii Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui 
Republicii, Constantin Stănescu, 
ambasadorul României la San 
Jose.

împreună cu ei se află, de 
asemenea, dr. Manuel Aguilar 
Bonilla, prim-vicepreședinte al 
Republicii Costa Rica, dr. Jose 
Luis Orlich Bolmarcich, minis
trul sănătății publice, Oscar 
Arias Sanchez, ministrul plani
ficării, Franklin Aguilar, amba
sador.

Vizita a permis distinșilor 
oaspeți contactul nemijlocit cu 
realitățile României contempo
rane, cu unele realizări ale po
porului român pe calea făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, răspunzind tot
odată în chip fericit și dorinței 
manifestate de președintele Fi
gueres în toastul rostit la dineul 
oferit în cinstea sa luni seara 
de a cunoaște experiența țării 
noastre „care a inițiat o nouă 
societate și care a cunoscut o 
mare renaștere".

I.M.M.R. Cluj
CU PLANUL 

ANUAL 
îndeplinit 

în adunările generale ale 
organizațiilor U.T.C. din în
treprinderea mecanică de 
material rulant din Cluj, 
desfășurate in cursul acestei 
luni, unul dintre subiectele 
la ordinea de zi a fost parti
ciparea tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor în întrecerea so
cialistă. Un prim succes de 
prestigiu: Colectivul între
prinderii și-a realizat planul 
anual la producția globală 
și marfă, cu hotărîrea fer
mă de a-și respecta angaja
mentul privind Îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului în 
patru ani.

Pînă in prezent, cei peste o 
sută de tineri din Întreprin
dere au realizat economii de 
materii prime și materiale in 
valoare de 165 000 lei, iar 
prin acțiunile de muncă pa
triotică in sprijinul produc
ției au executat comenzi care 
se cifrează valoric la 542 620 
lei. Au fost, de asemenea, 
colectate și predate către 
I.C.M. 243 tone de deșeuri 
metalice. în prezent, tinerii 
lucrează în afara orelor de 
program la execuția a 15 
balansoare destinate unui 
parc pentru copii.

ROMULUS LAL

Dacă in 1972, la Rîmnicu-Să- 
rat, se producea prima șarjă 
de „Marsit" și cu acest prilej 
nomenclatorul produselor româ
nești se îmbogățea cu încă 
unul, la ora actuală se realizea
ză aici nouă sortimente; Locrjl 
posibil datorită unor rețete noi, 
care au scăzut importurile și 
totodată au permis reducerea 
consumurilor specifice. Organi
zația uteciștilor Vasile Dumi- 
triu, Nicolae Pavelescu sau Vic
tor Marcu lucrează acum in 
contul lunii august din trimes
trul III al anului.

Ir. atelierul de garnituri de 
etanșare se produc 550 de repe
re. De la simplul inel de etan
șare la complicatele garni
turi pentru chiu.’asa autoca
mioanelor grele. Tot aici se rea
lizează și chiulasa autoturismu
lui „Dșcia 1300“. Peste tot în 
acest atelier oamenii sînt — așa 
cum îmi mărturisea inginerul 
Dumitru Popa, secretarul comi
tetului U.T.C. — în căutare de 
noi soluții pentru depășirea an
gajamentelor asumate. Un e- 
xemplu concludent ni-1 oferă, 
în acest sens, utecistul Paulică 
Isofache. La reperul 31.16.160, 
denumit și reperul calității, ti- 
nărul a reușit să realizeze 41 000 
bucăți în 8 ore, față de cele 
8 000 cit prevedea norma iniția
lă. Și ca el sînt și Antoaneta 
Nicolae, Sanda Moldoveanu, 
Viorel Apostol sau Ion Lăcătuș. 
Fapte care au dat posibilitate 
atelierului să depășească planul 
pe primul trimestru cu peste 
28 la sută.

Un lucru cu care se mîndresc 
îl constituie amploarea mișcării 
de inovații și raționalizări. 
Cinci dintre ele, printre care și 
o invenție, au fost puse în prac
tică. Amintim aici inovațiile lui 
Constantin Irimia, Doru Geor
gescu, Doru Doldor, Marin Radu, 
Traian Pindaru. Numai prin ino
vația lui Doru Doldor, „Prefor-

marea la rece a segmenților 
curbi" s-au redus rebuturile de la 
18,6 la 4 la sută, iar prin con
fecționarea mașinii de traforat 
pentru matriță pe suport de 
lemn de către Marin Radu s-a 
renunțat- la import.

Statistica acestor succese ar 
fi poate neconcludentă dacă 
n-am aduce în discuție și cau
zele care au generat-o, felul 
în care membrii celor 12 orga
nizații U.T.C. din întreprindere 
au știut să-și adjudece victori
ile, mai ales că unele meserii 
sint noi și poate numai aparent 
colectivul este încă in stadiul 
de cristalizare. Foarte mulți 
din tinerii care lucrează aici 
sint rîmniceni, crescuți și ma
turizați o dată cu fabrica. Un 
număr mare dintre ei sint ab
solvenți ai liceului teoretic, ca
lificați acum în noile meserii, 
cum ar fi de pildă cea de ca- 
landor sau de presator la rece. 
Iar în ceea ce privește omoge
nitatea lor. Gheorghe Papuc, se
cretarul comitetului de partid, 
preciza că „s-au făcut pași mari 
care într-un fel sint de pe-acum 
hotărîtori". Fapt care a deter
minat depășirea angajamentelor 
pe primul trimestru cu 1,5 mi
lioane față de cifra inițială la 
producția globală și cu tot ati- 
ta aproape la producția marfă 
vîndută și încasată. „Unitatea 
colectivului nostru nu stă în 
consemnarea mai mult sau mai 
puțin caldă a unor cifre — în
cheia discuția cu mine secreta
rul comitetului U.T.C., Dumitru 
Popa. Ele pot marca punctele 
maxime ale efortului. Pentru 
că noi nu sîntem posesorii unui 
plan absolut, ci el, planul, cu
noaște zi de zi noile noastre 
acumulări, maturitatea profesio
nală la care am ajuns. Acesta 
este cred eu și secretul succe
selor.

DUMITRU ION DINCA

A CORESPUNDE...

în județul Covasna URGENTAȚI
PLANTAREA CARTOFILOR
• O VALOROASA INIȚIATIVA, CU BUNE REZULTATE ECO
NOMICE : APLICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CONCOMITENT 
CU PLANTATUL. • RESTANTE IN LIVRAREA ÎNSAMÎNTARI- 
LOR AZOTOASE. • SE EXTINDE MECANIZAREA LUCRĂRI

LOR IN CULTURA CARTOFULUI.
Pînă în prezent, suprafețele 

destinate culturii cartofului în 
cooperativele agricole de pro
ducție din județul Covasna, au 
fost plantate în proporție de 
peste 80 la sută. Ținînd cont de 
condițiile devenite favorabile 
după căderea valului de precipi
tații din ultima săptămînă, pu
tem spune că intervalul de timp 
necesar pentru desăvîrșirea plan
tării pe întreaga suprafață plani
ficată nu trebuie să fie mai mare 
de o săptămînă. De la Direcția 
agricolă județeană ni s-a spus 
că în privința asigurării cu să- 
mînță nu vor fi greutăți, în aces

te zile cu ploaie, cînd nu s-a 
putut lucra în cîmp, reușindu-se 
să se facă redistribuirile necesa
re. Mai complicată este proble
ma îngrășămintelor chimice care 
nu au fost livrate conform gra
ficelor și nici în cantitățile pre
văzute. Ne-am convins de acest 
lucru în raidul nostru pe care 
l-am efectuat în raza consiliului 
intercooperatist Sînzieni. Din cele 
1610 hectare planificate pentru 
producerea cartofilor (dintre care 
590 hectare cu „sarcina specia
lă" de obținere a 30 000 kilo
grame per hectar) erau plantate 
doar 740 hectare, deci într-un

procent cu mult mai mic decît 
media pe județ". „Starea solu
lui dinainte de căderea ploilor 
nu ne-a permis realizarea unei 
rateze de lucru mai mare de 3 
hectare pe mașină — ne explica 
motivele acestei rămîneri în urmă 
inginerul Zoltan Hella, directo
rul S.M.A. Sînzieni. Pentru asi
gurarea densității am reglat ma
șinile de plantat la viteza întîia 
mare, iar pentru menținerea apei 
în sol pregătirea terenului nu s-a 
mai făcut cu discul ci cu aju
torul combinatorului. Cu toate a- 
cestea numărul hectarelor putea 
fi, fără îndoială, mult mai mare. 
La unele cooperative însă nu am 
putut continua plantarea deoa
rece nu au existat îngrășăminte 
chimice. Este cazul cooperativei 
agricole din Poian, unde nu s-au 
plantat decît 50 de hectare din 
totalul de 280 planificate, deoa
rece numai pentru 50 au avut 
îngrășăminte azotoase. Și cum 
noi nu plantăm decît concomi
tent cu fertilizarea, nu am putut 
progresa".

OCTAVIAN MILEA

(Continuare in pag. a Il-a)

Chiar și cei cu mapa 
trebuie să dea cu sapa

în satul Tîrzii, corhuna Olte
nești, se ajunge urmărind un 
timp șoseaua spre Huși, apoi 
cirmind la dreapta printre po- 
virnișuri. Urcăm un dimb pe 
care noroiul l-a înălțat parcă, și 
sîntem la sediul cooperativei. 
De la poartă pînă la birouri e o 
potecă asfaltată. Tovarășul pre
ședinte lipsește, s-ar putea să 
fie la sectorul zootehnic. în în
căpere sînt două mese așezate 
în unghi drept și cîțiva oameni : 
serviciul) administrativ. Conta- 
bil-șef, Dumitru Mihalache, apoi 
alți trei contabili, un casier, un 
merceolog. Cooperativa are — 
ne informează tovarășul Miha
lache, 600 de membri și 2 000 de 
hectare cultivate.

— Nu-s cam mulți contabili ? 
întreb.

— Cum să fie mulți ? Doar e 
nevoie de economiști pentru toa
te situațiile care ni se cer...

— Toți sinteți economiști ?
— Da, nu-i nici unul să nu fi 

absolvit șapte clase...

Mă interesez dacă a ajuns 
pină acolo indicația secretarului 
general al partidului rostită cu 
prilejul Conferinței pe țară a 
cadrelor de conducere din uni
tățile de stat și cooperatiste : 
Trebuie să reducem numărul ce
lor care nu muncesc în agricul
tură — dealtfel acest lucru 
este valabil și în industrie — al 
funcționarilor, al acelora, cum 
se spune în limbaj popular, care 
stau cu mapa și sînt doar ob
servatori. Toți, de la președinte 
pînă Ia ultimul cooperator — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — trebuie să înțe
leagă că e necesar să pună mina 
să muncească, să execute la 
timp lucrările agricole.

„Cum să nu, cunoaștem — 
mă încredințează tot șeful con
tabil, ceilalți par din ce în ce 
mai absorbiți de dosarele din

SOFIA SCORȚARU
(Continuare in pag. a ll-a)

EUGEN FLORESCU

Găsesc în cartea unui sociolog și publi
cist american o idee care merită, cred, să 
ne rețină atenția. „Testul prin care verifi
căm valoarea unei instituții, notează res
pectivul autor, nu-l constituie faptul că ea 
face progrese - deși cu siguranță că și un 
asemenea test are importanță - ci mai de
grabă dacă ea corespunde nevoilor pre
zentului și ale viitorului previzibil".

Am subliniat în mod intenționat ultimele 
cuvinte întrucît ele conțin o cheie, un cri
teriu esențial de apreciere a instituțiilor în
seși, foarte important pentru perioada în 
care lumea întreagă se străduiește să-și 
optimizeze formele de organi
zare, pentru a sluji mai eficient 
progresului. Referindu-se direct 
la instituția școlară din țara sa, 
sociologul american, notînd 
merite pe care le recunoaște
acesteia, nu se sfiește să fie totuși 
foarte sincer și sever. „Instituțiile noas
tre de învățămînt, scrie el, cad la a- 
cest examen" (adică al întrebării dacă ele 
corespund nevoilor prezentului și ale viito
rului previzibil). în ceea ce ne privește noi 
nu vom examina aici școala. Are cine s-o 
facă. Reținînd criteriul testării ni se pare 
mai util - dață fiind vîrsta fragedă a citito
rului acestui ziar — să îndreptăm reflecto
rul spre noi înșine, abordîndu-ne ca indivi
dualități încadrate în colective al căror ba
rem al utilității trebuie stabilit prin răspun
sul la aceeași întrebare. Corespundem exi
gențelor sociale ? Și în ce fel? Nu-mi voi 
ascunde observația care arată că mulți s-au 
învățat cu o lozincă vetustă - a melcului 
care merge mult mai încet decît accelera
tul, „dar merge, totuși, tovarăși...". Pe ase

menea indivizi îi tot auzim de ani și ani 
că „fac pași", că în munca lor se văd,'unele 
progrese". Sigur, numai mort să fii nu faci 
nici un pas și nici un progres. Și e foarte 
important să facem pași, sau să progresăm. 
Dar asta, cum se vede, nu spune în unele 
cazuri aproape nimic dacă nu te întrebi 
cam pe unde te afli tu față de ceea ce se 
întîmplâ la aceeași oră și în același minut 
în restul lumii. Ești pe aproape sau foarte 
departe de cotele omologate ca foarte 
bune ? Meritul societății noastre socialiste 
este acela de a fi formulat proiecte la ni
velul cel mai înalt al epocii pe care o trăim.

în acest caz însă, judeeîndu-ne 
pe locurile pe care ne aflăm, 
întrebarea dacă priceperea, 
pregătirea, eforturile și rezul
tatele noastre corespund ne
voilor prezentului și ale viito

rului previzibil devine capitală. Simplă cum- 
secădenie (demnă de toată lauda I) nu 
ajunge, totuși. Trebuie să fii omul a- 
cela care - pe aria și deschiderea 
funcției sale — răspunde nevoilor actualită
ții și aie perspectivei. Sentimentalismul față 
de inapți devine rău social. După cum a 
dormita într-un mers care nu ține ritmul cu 
marile curse ale contemporaneității duce, 
pînă la urmă, la aceleași efecte.

Sîntem - în funcțiile noastre - la nivelul 
nevoilor prezentului și ale viitorului previ
zibil ? lată o întrebare pentru o zilnică 
autoexaminare, pentru măsuri de mobili
zare a forțelor, pentru efort în muncă, în 
învățătură, pentru o așezare la un loc mai 
potrivit atunci cînd puterile nu ne ajută, 
cînd alții sînt mai buni.

Să ne răspundem cu sinceritate !
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De azi.

O voce din
contingentul XXX

Rare sînt clipele cînd 
omului îi este dat să-si 
întipărească în minte, 
pentru totdeauna, un ta
blou. o amintire frumoa
să, ori poate o profesiune 
de credință a lui, ori a 
celor care-l adapă etern.

Zîmbesc în fața albu
lui imaculat al hîrtiei si 
gîndurile mă poartă, cu 
ani în urmă, printre băn
cile ne care am desenat 
cu osteneală întîiul „a" și 
simt că mă aflu acolo cu 
sufletul purificat în liniș
tea bătrînului sat de lîneă 
pădure.

Încerc să retrăiesc acum 
emoția întîiului sfîrșit de 
an școlar, să mai sorb în
că o dată din cuvintele, 
privirea și îmbrățișările în
tîiului meu dascăl. încre
derea în cunoaștere ti 
omenie.

încerc să regăsesc fru
musețea tabloului în car» 
secerătorul ostenit își tre
ce, pentru o clipă, palma 
peste fruntea asudată ca 
capătă, în amurg, 0 cu
loare solară. Uneori am 
impresia că întreaga a- 
ceastâ lume se înmănun
chează într-un „tot" pe 
care îl simt pulsînd în 
brațul și inima fiecărui 
ostaș. Privirile îmi alu-

necă peste chipurile eroi
lor de ieri și ae azi și nu 
pot să nu-mi aduc aminte.

„Cei care părăsesc lup
ta se numesc lași și 
excluși din rînduri. 
odată ce am plecat 
acasă și am intrat în 
durile muncitorilor.

DE

sînt 
Eu, 
da 

rin- 
sînt

și fiul lor". Sînt cuvintele 
unei înalte conștiințe de 
viață, e crezul uman al 
comunistului Constantin 
Godeanu.

Odată plecat de acasă 
— aș mai adăuga eu — 
devin fiul tău, patrie, bra
țul tău I

Nu e numai crezul meu. 
E al tuturor ostașilor con
tingentului XXX — cărora 
le trimit, prin dumnea
voastră, cîteva dintre cu
vintele care le aparțin 
simbolic :

VEGHE
Pe cărările fale, patrie, 
primește-mă 
cu toate virstele anilor, 
cu sărutul luminii 
în sînge 
ți izvoarele cerului 
plămădite într-un imn românesc 1
Sînt zile cînd vulturii 
coboară 
pe o rază solară 
ia șes, 
ca o chemare 
încă nerostită 
a florilor.
Sînt clipe cînd
Stelele se cobor în sinaele meu 
și trecerea orelor 
mai tîrzie se face.
Pe cărările tale, patrie 
sînt de veghe - oștean,
Cu neclintirea intre palmele tale 
Și fruntea sărutîndu-ți azurul I

soldat MARIN RADA

Doctoriței care 
mi-a salvat viața 

Mă numesc Mîrza Ele
na și sînt din satul Tudor 
Vladimirescu, comuna Al
bești, județul Botoșani. în 
urmă cu puțin timp am 
dat naștere celui de al 
unsprezecelea copil la ca
sa de nașteri a dispensa
rului medical din comuna 
Albești. Această naștere 
mi-a pus viața în mare 
pericol. Eu nu știu ce s-a 
întîmplat cu mine dar, 
datorită unei hemoragii 
puternice, după cum spun 
cei din jurul meu, am fost 
în ghiarele morții. Și da
că sînt sănătoasă astăzi 
și sînt din nou în mijlo
cul celor 11 copii, care 
au mama lor, acest lucru

se datorează tinerei 
ceputei doctorițe 
Tîmăveanu care a 
nat facultatea la Tg. Mu
reș și este de loc din co
muna Hopîrta, județul 
Alba. Pe această cale
vreau să-i mulțumesc pen
tru că mi-a salvat soața. 
Tare mult doresc să cu
noașteți acest om minunat 
care își iubește profesia și 
pe cei din jurul lui. îi 
mulțumesc încă o dată 
pentru ' fapta de mare o- 
menie, faptă care rămîne 
o amintire pe viață pentru 
întreaga mea familie.

și pri- 
Mtreia 
ternii-

MÎRZA ELENA

Suplinitor
Am absolvit cu media 

9,06 Facultatea de mate- 
matică-mecanică a Uni
versității „Babeș-Bolyai", 
promoția 1973. Am fost 
repartizat de către comi
sie, cu dispoziția nr. 15, la 
întreprinderea mecanică 
de mașini și utilaj minier 
Baia Mare. Prezentîn- 
du-mă la numita între
prindere, la termenul sta
bilit. nu am fost angajat, 
fiind trimis Iz Liceul de 
construcții de mașini Baia

la infinit ?

1 irgoviște.

Mare, liceu subordonat 
I.M.M.U.M., spunîndu-mi- 
se că am fost cerut pentru 
catedra de matematică de 
la acest liceu. Prezentîn- 
du-mă la liceu am aflat ci 
postul de profesor de ma
tematică a fost ocupat în 
urma unui concurs orga
nizat de inspectoratul șco
lar județean. Trimis de la 
o instituție la alta, după 
cîteva săptămîni de tergi
versări mi s-a oferit pos
tul de suplinitor pe o ca-

tedră vacantă la Liceul 
nr. 2 din Baia Mare. 
Neavînd de ales, am ac
ceptat. Atunci cînd mi 
s-a propus această schim
bare am fost asigurat de 
către inspectoratul școlar 
județean că mi se va 
schimba și repartizarea. 
Dar ordinul de repartiție 
a rămas același, în ciuda 
situației de fapt și a ce
lor ce mi s-au promis. 
Mai mult, chiar în luna 
martie a.c. am fost che
mat la inspectoratul șco
lar unde mi s-a comuni
cat că ordinul de reparti
zare nu mi se va schimba, 
așa cum se discutase. A- 
cum sînt militar. Întreba
rea pe care mi-o pun este 
următoarea: este firesc să 
rămin profesor suplinitor 
la infinit ? După ce mă 
voi reîntoarce din armată 
unde voi lucra ? De ce 
am fost cerut comi
siei guvernamentale de 
IMM.V.M. dacă nu a- 
ve-au post ? Și cred 
tovarășii de aci că au re
zolvat cazul meu dîndu-mi 
o negație în care se spe
cifică că nu mai au nevoie 
de mine ?

Precizez ci într-o situa
ție similară se află și fos
tul meu coleg de faculta
te, Gheorghe Sfară.

Prof. ION BRINZAN 
Baia Mare

REPORTAJUL NOSTRU

DE TREI ORI DRAPELUL
DE CENTRU FRUNTAȘ

„Dacă am avea toate cen
trele ca cel de la Liceul din 
Tîrgu Secuiesc, dacă am a- 
tea toți comandanții ca pro
fesorul de aici și dacă toate 
conducerile școlilor și toate 
organizațiile U.T.C. ar acțio
na cu atita pasiune și dă
ruire, cu atita responsabilita
te ca la acest liceu, cred că 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei ar deveni 
una dintre activitățile cele 
mai bogate și mai interesan
te ale noastre",.. .Cu . ăcesțe cu
vinte aprecia secretarul Co
mitetului județean Covasna al 
U.T.C.. Ion Sorescu, activi
tatea desfășurată de centrul 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei de la Li
ceul din Tîrgu Secuiesc. Și 
aceasta nu pentru că în ce
lelalte centre activitatea ar 
fi necorespunzătoare sau nu 
s-ar desfășura potrivit cerin
țelor ci, pentru că aici se des
fășoară o activitate cu totul 
deosebită. Dar, mai bine să 
vedem care sînt argumentele 
unei asemenea aprecieri ?

...Să obții trei ani consecu
tiv drapelul de centru frun
taș pe județ, iată un succes 
menit să încununeze întreaga 
strădanie, întregul efort, co
lectiv pentru atingerea inte
grală a tuturor parametrilor, 
pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor încredințate. A- 
cordarea drapelului de cen
tru fruntaș, trei ani consecu
tiv, înseamnă recunoașterea 
acestei strădanii, aprecierea ei 
așa cum se cuvine.

Cum s-a ajuns aici ? In pri
mul rînd datorită oamenilor, 
datorită înaltei conștiințe pa
triotice a celor ce le-a fost 
încredințată sarcina de a se 
ocupa și răspunde de pregă
tirea tineretului pentru apă
rarea patriei. Ahordlnd cu ma
turitate politică misiunea în
credințată, toți factorii — or
ganizația U.T.C., conducerea 
școlii, comandanții de detașa
mente și comandantul de cen
tru — de la Liceul de cul
tură generală din Tîrgu Se
cuiesc și-au unit eforturile în 
atingerea acestui obiectiv.

Căci fără efortul lor unit, 
fără colaborarea activă a tu
turor celor chemați s-o rea
lizeze, pregătirea tinerilor in 
uniforme albastre nu putea ă- 
tinge indicii amintiți, finali
zarea la care ne-am referit. 
Așadar oamenii, comuniștii și 
uteciștii care au căutat și gă
sit forme și metode variate 
pentru a da pregătirii pentru 
apărarea patriei un conținut 
adecvat, vizînd temeinica în
sușire a cunoștințelor de spe
cialitate, diversificarea activi
tăților, caracterul atractiv fi 
interesant. Toate aceste ini
țiative și-au găsit materiali-

TINERI
IN UNIFORME

ALBASTRE

iărea într-o serie de măsuri 
concrete, a căror eficiență 
este incontestabilă și a dus, 
în cele din urmă, la aprecie
rile deja menționate.

Că o temeinică pregătire 
nu se poale realiza fură o 
bază materială adecvată este 
un lucru de la sine înțeles. 
Și acest imperativ a fost lim
pede de la bun început și 
pentru comandantul centrului 
de pregătire — profesor Da
vid lmbre — de la Liceul din 
Tîrgu Secuiesc. Mobilizînd e- 
levii, valorificînd posibilități
le locale, în atelierul școală 
a fost confecționată întreaga 
serie de materiale și instala
ții necesare pregătirii: un 
minipoligon automat cu insta
lație electrică de semnaliza'e 
și mișcare a țintelor, arme 
din lemn pentru ședințele de 
instrucție, grenade de exer
cițiu, săculeți de nisip, țin
te, scăunele etc. O întreagă 
gamă de materiale și instala
ții, unele mai simple, altele 
mai complexe, toate rodul 
mîinilor harnice ale elevilor, 
toate din dorința sinceră de a 
asigura cadrul adecvat pre
gătirii pentru apărarea pa-

triei. In acest context, dispu
tând de o astfel de bază ma
terială, este explicabil pro
centul ridicat al elevilor no
tați cu „foarte bine" la toa
te categoriile de instrucție 
prevăzute în progiamă.

Și încă un argument: diver
sificarea formelor de pregăti
re, căutarea unor modalități 
care să atragă, să fie intere
sante, să ofere fiecărui tînăr 
posibilități pentru valorifica
rea unor aptitudini ce le a- 
vea, pentru descoperirea al
tora necunoscute încă. Cercu
rile tehnico-aplicative oferă 
din plin acest cadru. Iar la 
Liceul din Tîrgu Secuiesc 
funcționează în acest an de 
pregătire nu mai puțin de 
cinci asemenea cercuri. Sim
pla enumerare a denumirilor 
acestor cercuri — fanfară, 
auto, sanitar, pompieri, orien
tare turistică — face inutilă, 
credem, insistența asupra pro
filului lor deosebit de va
riat, util și atractiv.

Deci, nu simple afirmații 
și intenții lăudabile, dar ră
mase în acest stadiu, ci fap
te concrete, măsuri adecvate, 
un conținut bogat și atractiv, 
o abordare matură ji respon
sabilă de către întreg colecti
vul școlii a sarcinii încredin
țate. Faptul este relevant cu 
atit mai mult cu cît nevoia 
de a descoperi noi modalități 
care să îmbogățească conținu
tul activității, să-i dea noi 
valențe se manifestă aici ca o 
coordonată a cărei permanen
ță asigură viitoarele succese. 
Încă de pe acum la Liceul 
din Tîrgu Secuiesc se fac pre
gătiri pentru închiderea anu
lui de pregătire militară, o 
manifestare pe care, de data 
aceasta au conceput-o puțin 
altfel: o serbare a uniforme
lor albastre, cu exerciții de
monstrative în program, cu 
cintece patriotice și ostășești, 
dată in fața părinților, a tu
turor celor care au pus efec
tiv umărul în realizarea aces
tei misiuni.

AL. DOBRE

vacanța
studențeasca

Incepind de azi, studenți
mea țării a primit un răgaz 
de odihnă. El va dura pînă 
in dimineața zilei de 3 mai, 
cînd se vor relua cursurile. 
O vacanță inaintca efortului 
ce urmează pentru sesiunea 
din vară 
studenții 
cele mai

Totuși, 
ea reunește numeroase acti
vități dorite, programate la 
casele de cultură și cluburi 
studențești. Intilnirile cu per
sonalități ale vieții social-po- 
litice. economice, științifice și 
culturale. serile de poezie, 
galele de filme, spectacolele 
formațiilor artistice ce vor 
avea loc sint dedicate de stu- 
denți marilor evenimente po
litice ale anului 1974 : ani
versarea celor trei decenii 
de Ia Eliberare și Congresul 
al XI-lea al partidului.

Tinerii facultăților vor fi 
prezenți in aceste zile pc 
șantiere ale muncii patrioti
ce. contribuind la ridicarea 
unor construcții, la realiza
rea unor dotări In propriile 
institute.

Dorința de a cunoaște mai 
bine țara, de a se relaxa, 
totodată, va fi satisfăcută 
prin Biroul de turism pentru 
tineret care oferă unor nu
meroși studenți nosibilitatea 
de a pleca in excursii.

— sesiune pe care 
o doresc onorată cu 
bune rezultate, 
vacanfa-i vacantă.

Chiar și cei cu mapa 
trebuie să dea cu sapa

(Urmare din pag. I)

față, chiar în stingă mea un to
varăș lecturează cu pasiune, o 
coloană de cifre, cunoaștem, îmi 
spune încă o dată tovarășul Mi- 
halache, dar să știți că noi nici
odată n-am stat degeaba, chiar 
în toamna trecută am ajutat la 
însilozarea porumbului...

— Și anul acesta ? Cît pămînt 
ați luat în acord global? — mă 
interesez știind că toți oamenii 
din cooperativă, inclusiv cei din 
consiliul de conducere au dato
ria să participe efectiv și direct 
la munca pămîntului.

— încă n-am luat ! Dar știm 
că trebuie ! Să vedeți : la noi 
nu s-a semănat încă porumbul. 
După ce însămînțăm ne vom 
lua fiecare cite un lot... Sigur, 
se putea repartiza și înainte de 
semănat... Dacă mă gindesc -r- 
adaugă după cîteva minute Con
tabilul șef. la noi va fi foarte 
greu ca să ne luăm porumb în 
acord global că e puțin și toți 
cooperatorii vor să li se repar
tizeze și porumb...

— Deci nu pentru că ați aș
teptat semănatul...

— Ba da. Om face într-un fel, 
dacă trebuie, ca să ne luăm 
toți... <

Gata să ies din împărăția 
scriptelor, mă interesez cum se 
numește tovarășul președinte al 
cooperativei, „Mihalache Petru 
— mă informează Mihalache 
Dumitru, șeful contabil". „Sinteți 
frați ? — îndrăznesc. „Nu, veri 
buni !“ Pe Mihalache Petru, 
președintele C.A.P. Tîrzii îl gă
sim la I.M.A. Ne interesăm cum 
lucrează tinerii. „Bine, numai 
că-s cam puțini. 56 de tineri'. 
Președintele ne lămurește că 
sint atit de puțini tineri pentru 
că cei mai mulți pleacă din șat. 
Dumnealui are o fată care vrea 
cu orice preț să urmeze zooteh
nia. ,.I-am spus, zimbește, că am 
s-o duc intr-un sat și mai pră
pădit ca al nostru, poate se sa
tură de încăpățînarea asta, dar

PLASTICUL,
PARTENER ȘI ADVERSAR

Cred că niciodată nu am avut mai Empede sentimentul culorii 

rurești. Trec prin 
sreoaie,

cinii, acc 
plastic. Obsesia 

Nasturi de plas- 
dta piastre. Bătrânul ursu- 

<bn plastic. Copikri nu 
■oîaâ mul 

mdanxntale ale «cotahă. Plastic. Ceva stri n 
care sra există în memorra. în ritualul afectiv 

ă de arainSri. nccă. obsedant de nouă, materia 
>dat siața. Poate fi detestată. Poate fi negată-

care curge, materială și eliberată de orice funcționalitate ca a 
la Fabrica de nasturi și mase plastice din Bucure?* ’ T’"' p 
secțiile acelea cu mașini complicate și masive, greoaie, cenușii 
sau verzi, mohorite și deodată, la capătul mașinii, acolo unde 
apare piesa, e o explozie de culoare. Materialul 
lumii modeme. Emblema lumn 

e de plastic Jucării 
re se juca străbunica, 
hească. ecp^d m ^ndesăe. A», ja m ■

mode

*

Poate fi îmbrățișată. Poate fi studiată cu pasiune. Poate fi urîtă. 
Nu poate fi ignorată. Ne îmbrăcăm cu ea. Bem și mîncăm din 
ea. Punem flori în culorile ei. Pe masa de lucru am un serviciu 
de birou din plastic. Lucrat aici, în fabrica ac..ista. Este fru
mos. colorat în profunzime, într-un fel particular, cum numai 
plasticul prinde culoarea. La bluza mea — din material plastic
- am nasturi sticloși, transparenți, aștepți să se dizolve. Nasturi 

tăcuți aici. în picioare, cizmele mele din scai, material plastic, 
materializează ideea de negru — numai plasticul „prinde" un 
astfel de neam. Alaltăieri am aruncat, într-o criză de enervare, o 
canistră din material plastic — lucrată aici — în care a fost vin. 
Vmul prinsese un gust chimic, străin, antipatic. Canistra era urîtă, 
urită, urîtă. Iată ded 1

cred că
să facă_,_____ _
tele se preface mai supărat de
cit, e, nu poate să-1 supere in 
fond așa tare că urmașa ii calcă 
pe urme și apoi ce părinte s-ar 
supăra să-și aibă lingă sine co
pilul toată viața !). Cooperato
rii — ne spune — au obținut 
anul trecut 45 de lei la ziua 
muncă. Pe braț de muncă s-au 
repartizat 0,5 ha livadă, 0,15 ari 
tutun, 2 hectare porumb boabe, 
1 hectar alte culturi. Sînt numai 
vreo patru sute de cooperatori 
care lucrează efectiv, îmi permit 
să-i spun că noi am aflat de la 
contabili cu două sute mai mulți. 
„Nu, știți, sînt și bătrinii și fe
meile ingpte de lucru și.
să mai facem o ___ 1_ li. ____
la culturi, 50 la legume, 50 în 
zootehnie, 50 la atelaje, ăștia 
sint !“ ne anunță.

Profităm de ocazie ca să-1 În
trebăm dacă nu i se pare exa
gerat de „căptușit" serviciul ad
ministrativ. „Nu, pentru cită 
evidență ni se cere... Nici ei, cei 
pe care îi avem la contabilitate 
nu-s în stare să-mi furnizeze 
întotdeauna o situație sau alta..." 
„Poate nu se pricep..." „Ei, nu 
se pricep ! Chiar dacă are unul 
din ei patru clase, tot are mai 
multă experiență ca alții... Știți, 
eu nu cred că de la noi ar tre
bui reduse cadrele, ci de mai 
sus. In fond, eu nu depășesc 
schema..^ Cu acordul global ? 
Da, o să ia toată lumea. S-au 
și repartizat loturile, urmează 
să însămințăm și..." „Tovarășul 
contabil-șef ne-a spus că nu au 
fost incă repartizate loturile..." 
„Cum nu. doar le-am spus Ia 
fiecare, dar să știți, contabilii 
au lucrat și anul trecut : au de
servit o combină..."

între C.A.P. Tîrzii și C.A.P. 
Stanilești sint vreo douăzeci de 
kilometri și cîteva diferențe da 
mentalitate. Ultimii au ieșit în 
întimpinarea indicației de partid, 
recunoșcind ca o nevoie obiec
tivă utilizarea la cimp a tuturor 
brațelor disponibile. Exemplul 
primului om din cooperativă, al 
președintelui ei, care printre 
multele responsabilități pe care 
le comportă o asemenea func
ție și-a asumat și răspunderea 
lucrului efectiv pe unul din lo
turi nu putea rămine fără ecou 
Așa se explică de ce toți, in
clusiv funcționarii comunei, n-au 
putut rămine adăpostiți la um
bra birourilor.
- rțiJ._ȘP.unern că Președintele de

Ș mai puțin 
din Stanilești, 

’. i Miha- 
cînd ne explică

degeaba-i totul ! Vrea 
zootehnie ! (Președin-

dar
socoteală : 250

A

DEPINDE DE NOI
— N-are rost sd căutări tineri la noi în 

fabrică. îmi spune incinera Iu rea Elena, 
de la sectorul de creație- Aid toți sint tmer; 
— sau aproape toii. Fabrice este înființată în 
1967. extinsă in 1969 Materia este atît de 
nouă incit cere, pretinde tmerețe Materia 
este perfedibrlă și se cere perfecționată, 
„fuge" nu e cunnscvti in toate posibilitățile 
ei. le încercăm, le probăm — reușim sau nu. 
Este un fel de pionierat — pionierat într-o 
fabrică nouă cu o matene nouă. Ieftină, prac
tici, posibilă, malecb-lă. care poate fi foarte 
urită și foarte frumoasă. Depinde de noi".

Am fost cu tinăra ingineră prin secțiile fa
bricii și am văzut cum înt.--adevăr „depinde 
de noi" — adică de ei. cei care stăpînesc și 
fac ascultătoare această materie insolită în 
care, de ci tex a decenii, ne îmbrăcăm, această 
materie insolită care poate fi foarte urită și 
foarte frumoasă, d’ipă cum 
cum o folosim, depistîndu-i 
pipăitul. Aici. în fabrica de 
plastice, sînt mai ales femei, 
surprins una. proaspăt angajată, lîngă care 
stătea meșterul ca un mentor sever și-i su
praveghea mișcările de dirijor la pupitru. Sînt 
absolvente ale Școlii profesionale „Dîmbovița", 
sînt absolvente ale liceului teoretic care s-au 
calificat la locul de muncă, sînt ucenice care 
învață aici meseria. O meserie ca oricare alta, 
în lumea noastră modernă, o meserie nu ca 
oricare alta, pentru că industrială fiind, utilă 
fiind, are un sîmbure de evanescență dat de 
culoare, are un sîmbure de inefabil dat de 
goana după frumos, după frumosul nostru co
tidian cu care se ocupă și această fabrică, ca 
atîtea altele. Fata cu pricina șlefuia niște nas
turi, mașina ei asta făcea, și intra în mașină 
o mare de rondele aspre și prăfuite, iar 
pe cealaltă parte ieșeau bule rotunde de lu
mină solară, colorate în culorile apusului și 
în culorile răsăritului. în ochii fetei se perin
dau toate aceste lumini și o bucuroasă mi
rare — ca un copil care se joacă ca și cînd 
ar face o treabă serioasă. Fata făcea o treabă 
serioasă ca și cînd s-ar fi jucat.

PLASTICUL E FORMIDABIL

o privim, după 
mirosul, gustul, 
nasturi și mase 
fete tinere. Am

Maria Drăgănuță are douăzeci și cinci de 
ani, o față angelică, suavă și este artistă plas
tică, ceramistă. Caracteristica artei ei este 
forța, visează mari forme sculpturale cera
mice, metafore violente cu care să populeze 
orașe, parcuri, spații industriale, forme vigu
roase și masive, care n-au nimic de a face 
cu figura ei angelică, visătoare, suavă. A ter
minat anul acesta Institutul de arte plastice 
și lucrează aici, la fabrica de mase plastice, 
e creatoare. Evident, vrea să inoveze tot. Evi
dent, nu-i place nimic, totul i se pare vechi, 
depășit, urît, nefolosit îndeajuns. La început 
a urît materia plastică „inaptă de noblețe" — 
acum recunoaște — pentru că n-o cunoștea. 
A început s-o învețe. Nu e ușor. Ca să creezi 
trebuie să cunoști. Nu poți cunoaște urînd.

— Știți — îmi spune spontan — de fapt 
e o prejudecată. Plasticul e formidabil. Tre-

baie să știi să-i dai noblețe. Trebuie să îndrăz
nești s-o faci. Să nu te gîndești că e ieftin. 
Să nu te gîndești că-i perisabil. Să nu te gîn
dești că nu e agreat. Să faci totul să fie. 
M-am legat de fabrică, o iubesc. Sint sigură că 
într-o zi vom face numai lucruri frumoase. Și 
utile. Și vom demonstra că lumea modernă 
are dreptate. Eu vreau să demonstrez că se 
poate face și artă cu plastic. S-au făcut în 
lume expoziții de artă plastică — cu material 
plastic. Eu. Ia prima mea „personală" am să 
uzez experiența din fabrică. Am să expun ce
ramică ți material plastic. La paritate. La 
concurență ! Mă bucur că am fost repartizată 
aici I

TOATĂ LUMEA ÎNVAȚĂ
Secretara U.T.C. este ți ea de la Creație. 

Mariana Andrei, operatoare mase plastice. îmi 
vorbește de acțiunile organizației U.T.C. îmi 
vorbește de școlarizarea permanentă. îmi vor
bește de rebuturi. îmi vorbește de economii, 
îmi vorbește de aportul tineretului care este 
substanțial pentru că fabrica însăși este fa
brica tineretului. Uteciștii „n-au astîmpăr". 
Toată lumea învață. Reciclări, cursuri rapide, 
școlarizări pe durată lungă, școlarizări pe du
rată scurtă, școlarizări la locul de muncă. La 
secția creație, atît de importantă, de funda
mentală în fabrică, se învață nu numai ce 
este cu materialul plastic și care sînt posi
bilitățile lui. Se învață istoria artei. Se în
vață grafică. Se învață istoria volumelor și 
istoria culorilor. Se învață și reînvață valori
ficarea deșeurilor. E o pepinieră de idei. E 
o pepinieră de inițiative. „Unele lucruri fă
cute la noi sînt încă urîte, știm. Sau se de
gradează rapid. Materialul opune rezistență, 
materia primă nu e întotdeauna de calitate. 
Sînt tehnologii speciale, pentru materiale spe
ciale, unele sînt docile, răspund la culoare și 
formă, altele nu. E o meserie pe care o în- 
vățăm și o iubim făcută cu un material pe 
care îl învățăm și pe care învățăm să-l iubim. 
Acțiuni ? Stop risipei. „Vitrina
„Toată lumea învață Cu toatele sînt impe
rative. Fără ele nu putem face față. La 
noi creația e necesară nu numai la nivel de 
creatori cu calificare superioară. Orice mun
citor calificat e, în felul său, un creator. Unii 
direct. Aici a avea gust este o obligație pro
fesională. A nu acea, un rebut. Sîntem 
faza în care luptăm cu rebuturile.

MINCIUNA FRUMOASĂ

calității".

în

Marcel Diaconu, 
Pînă la această 
picioare o fabri- 
în marș“ la a-și să conducă „bătălia

cu materialul acesta capri- 
iubește, i-a luat multe zile 
multă tinerețe. Se luptă cu 
Cu imperfecțiunile lui teh-

Inginerul șef al fabricii, 
are treizeci și unu de ani. 
vîrstă a reușit să „pună pe 
că‘
ceasta. Se luptă 
cios și inegal, îl 
ți multe nopți și 
uzura lui morală,
nice. Cu lipsa lui de calități și prea plinul de 
calități care îți poate scăpa de sub control. 
Studiază procesul de saturație a pieții. Și pe 
cel de respingere. „Am făcut aici în fabrică 
pe această temă un studiu. Astăzi nu se mai 
pot separa disciplinele. Meseria noastră are

implicații sociologice și implicații estetice și 
implicații economice. Gustul oamenilor pen
tru masele plastice depinde de noi. Am în
ființat atelierul de creație pentru a face față 
la toate acestea. Avem acolo specialiști în 
tehnologie și specialiști în frumos — am fă
cut, pentru muncitori o testare de gust, o 
testare estetică. De la preferințele în îmbră
căminte pînă la preferințele în materie de o- 
biecte din mase plastice. Încercăm să facem 
o serie de înnobilări, să îmbogățim gama co- 
loristică, să înnobilăm suprafețele cu motive 
florale, serigrafice, decorative. Îmbogățim sis
temul de documentare. Trebuie să știm tot 
ce se întîmplă pe piața mondială a materia
lelor plastice, trebuie să înlocuim din mers 
ceea ce este demodat, urît, depășit, ineficace 
și nerentabil — dacă vrem să cîștigăm bă
tălia, care nu e ușoară. Dumneavoastră spu
neți că materialul plastic aie personalitatea 
sa. Este. Dar și mai adevărat este că aspira
ția noastră este să... îngrădim această perso
nalitate. Ne trebuie o minciună frumoasă, ne 
trebuie să realizăm din plastic iluzia și ca
racteristicile perfecte ale materialelor na
turale ■■ lemn, piele, sticlă. Masele plastice mor 
dacă nu fac concurență naturalului. Mă în
trebați dacă nu am probleme morale — fiind 
în fruntea acestei ofensive a artificialului, a 
plasticului. Vă referiți la nostalgia după „La
trinele" și nobilele materii naturale. Nu am 
probleme morale — pentru că, utilizînd la ma
ximum personalitatea plasticului, capacitatea 
și forța sa estetică și utilitară, facem totul în 
același 
de altă 
tică ce
Tot ce
fie de un mimetism perfect!

VIU, FLEXIBIL, COLORAT, UMAN
Aici, la fabrica de mase plastice se vorbeș

te despre materie ca despre un partener și 
ca despre un adversar. Spiritul este criticist 
și pedagogic. Plasticul e o ființă vie, obse
sivă, pe care putem s-o urîm, s-o depreciem, 
dar nu s-o ignorăm. Putem dimpotrivă să-l 
iubim, să recunoaștem capacitatea lui de a 
fi plin de personalitate, capacitatea de a fi 
viu, flexibil, colorat, uman, și totuși, sperăm 
ca el să devină perfect mimetic. Să nu fie 
piele, dar să pară piele. Să nu fie sidef, dar 
să pară sidef. Să nu fie sticlă, dar să fie mai 
fluid, mai tiansparent, mai curat și mai pur 
decît sticla. Să se ignore pe sine și să lase 
să trăiască culoarea. Care să ne bucure ochii 
pe haină, în picioare, la bucătărie, în casă. 
Capricioși, vindicativi, pretențioși mai ales, 
vrem ca materia plastică să ne ușureze cu 
discreție viața, fără nici o pretenție la rin- 
du-i. Să ne dea iluzia că deși s-a schimbat 
atît de mult modul nostru de viață și rapor
turile noastre cu materia, ea să pară aceeași, 
docilă, caldă, umană, cum o știm de mii de 
ani. Și toate acestea se vor face, și vom reuși 
desigur. Pentru asta însă e nevoie de inven
tivitate și tinerețe. De aceea aici, la fabrica 
de nasturi și mase plastice, de peste tot te 
privesc ochi limpezi și ageri, ochi tineri, buni 
de privit mereu totul, ca pe începutul lumii.

SMARANDA JELESCU

timp — sau visăm să facem — pe 
parte, să realizăm acea materie plas- 
se poate confunda cu cea naturală, 
poate spera materia plastică este să

Ia Tîrzii muncește 
decit colegul CI.. „
îl credem pe tovarășul 
lache atunci cî..d
faptul că dumnealui, in calita
tea pe care o are, trebuie să se
afle peste tot, să supravegheze, 
să coordoneze, dar nu întimplă- 
tor, credem, pe lingă sediul co
operativei s-a aciuat cam mult 
personal ocupat cu hîrtiile. Poa
te dacă l-ar fi știut pe președin
te muncind efectiv cei patru 
contabili, alți funcționari s-ar 
fi mobilizat și ei Ia' lucrul pă- 
mmtului. Mai mult, trebuie să 
menționăm că zestrea scriptică 
a C.A.P. Stabilești o depășește 
pe cea a cooperativei din Tîrzii, 
și trei contabili reușesc s-o țină 
la zi foarte bine.

Se poartă o bătălie, care nu 
e de azi, cu cîmpul care trebuie 
convins că-i merităm generoa
sele roade. In lupta aceasta tre
buie antrenat fiecare, inclusiv 
cei care s-au apărat pînă acum 
de munca aspră a pămîntului, 
cu registre.

PLANTAREA
CARTOFILOR

(Urmare din pag. I)
Este locul aici să consemnăm 

foarte utila inițiativă de a se ge
neraliza în întreg județul meto
da administrării îngrășămintelor 
azotoase concomitent cu planta
tul. Prin atașarea unor dispozi
tive speciale la mașina de plan- 4-r»+ 7^.--- _•_= I o ă r * r .

fost executate din fondurile 
mică mecanizare costînd 1 900 
pentru o mașină) se realizea- 
o lucrare cu multiple avanta- 
economîce: se renunță la o 

i cu

dispozi-
I

tat (care aici la S.M.A. Sînzieni 
au 
de 
lei 
ză 
je
lucrare, aceea a fertilizării cu 
mașina de împrăștiat îngrășămin
te, deci o reducere a cheltuieli-«JCU1 O reciucere a cheltuieli
lor per hectar cu peste 30 Iei, 
evitîndu-se totodată șj tasarea so
lului; cantitatea de îngrășămin
te fiind distribuită numai pe rînd 
servește îri exclusivitate la nutri
ția plantelor și nu a buruienilor; 
din același motiv necesarul pen
tru un hectar este mai mic cu 
circa 100 de kilograme îngrășă
minte, deci o altă reducere de 
cheltuieli cu aproximativ 150 lei. 
Și, în sfîrșit, cel mai important 
lucru, producția de cartofi spo
rește cu un procent de cel pu
țin 20 la sută. Argumentele ne 
sînt furnizate la o unitate care a 
experimentat deja această meto
dă cu bune rezultate în anul tre
cut, de către tovarășul Iosif Mol
nar, inginerul șef al C.A.P. Sîn- 
zieni.

Iată de ce este necesar ca nu 
numai la Poian cît și la toate 
celelalte cooperative agricole de 
producție care mai au încă de 
plantat cartofi, să se urgenteze 
livrarea îngrășămintelor chimice 
azotoase. Nu numai dovezile cla- 
ie de natură economică pledea- 
ză pentru acest lucru, dar și da
toria forurilor responsabile, a in
dustriei, de a veni în întîmpina- 
rea preocupărilor de introducere 
a noului în cooperativele agrico
le de producție. Pentru că, aici 
la Smzieni, de pildă, acestea sînt 
evidente. în afară de metoda de 
care vorbeam mai înainte, aici, 
pentru o suprafață model de 200 
hectare s-a prevăzut mecaniza- 
rea completă a tuturor lucrări- 
l°r- Suprafața a fost încredințată 
Ia două formații specializate, al
cătuite în bună parte din tineri 
mecanizatori pricepuți ca Ștefan 
Bertalan, Iuliu Marți sau Ște
fan Pinti, dotate cu toată gama 
de mașini și utilaje necesară. Și 
tocmai pe aceste suprafețe este 
planificată a se obține producția 
medie cea mai mare, de cel pu
țin 30 000 kilograme cartofi la 
hectar.

mai mare, de cel pu-
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII

COSTA RICA, JOSE FIGUERES FERRER

între furnizor și beneficiar

Cooperare și răspundere solidară
Două unități industrie'# de cec mei "nare •nportonțe - eco
nomia națională — întreprinde' e ce strung.”-: c - Arca s 
Tîrgoviște - nu și-ou realizat — egra sere- e ce pion pe 
primul trimestru acumu "C ce-‘ -uore restore □ p-oeje- 
ția marfă. Una dintre cauze - și se pc'e, cea esenț a o -

constă în ne'ivrarea la timp de către întreprinderea „23 
August" din Capitală, a pieselor turnate. Am reținut pe scurt 
argumentele lor. Tn final redăm punctul de vedere al minis- 

terului de care aparțin întreprinderile respective.

Contact nemijlocit cu realitățile
României contemporane

• ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI ARAD

Restanțe, justificări, 
promisiuni

• ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI TÎRGOVIȘTE

Livrările în contul acestui 
an încă n-au început

(Urmare din pag. I)
Primul obiectiv îl constituie 

cartierul Titan, ale cărui dimen
siuni arhitectonice reflectă re
zultatele concrete ale amplului 
efort constructiv, al politicii 
constante a partidului și guver
nului îndreptată spre ridicarea 
continuă a nivelului de trai, ma
terial și cultural, al întregului 
nostru popor.

Coloana de mașini străbate 
principalele artere ale Capita
lei, împodobite cu drapelele de 
stat ale României și Republicii 
Costa Rica. Mii de cetățeni aflați 
de-a lungul traseului au ținut 
să întîmpine cu multă dragoste 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să-i salute cordial pe solii po
porului costarican.

în cartierul Titan se face un 
scurt popas la intersecția bu
levardelor Leontin Sălăjan și 
Baba Novac. Stadiul actual al 
acestui modem complex urba
nistic, de dimensiunile unui oraș 
în care trăiesc 220 000 de locui- 

/ tori, precum și ulterioara dez
voltare a acestuia sînt înfățișate 
în fața unei machete de Mir
cea Dima, director tehnic al 
Institutului Proiect București. 
El prezintă, în acest sens, unele 
date semnificative, subliniind că 
— in această parte a Bucu- 
reștiului — au fost construite 
circa 70 000 apartamente, nume
roase școli, magazine, cinema
tografe, terenuri de sport. Șeful 
statului costarican urmărește cu 
interes explicațiile date, remar- 
cînd concepția arhitectonică mo
dernă a construcțiilor, soluțiile 
tehnologice folosite.

Vizita în cartierul Titan prile
juiește un nou dialog între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
edili al capitalei privind cons
trucția de locuințe. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să 
se folosească mai judicios tere
nurile de construcții, să se ob
țină un spațju locuibil mai mare 
cu aceleași cheltuieli de mate
riale de construcții.

în continuare, au fost vizitate 
complexe comerciale din cartier. 
Președintele Figueres apreciază 
calitatea produselor.

Cei doi șefi de stat sint În
conjurați cu dragoste de cetățeni, 
sînt salutați cu cordialitate, Ii 
se string miinile cu prietenie și 
stimă. A ,

Coloana oficială se îndreaptă 
spre cunoscuta întreprindere ,,23 
August", aflată în imediata ve
cinătate a cartierului Titan, uni
tate industrială cu o pondere 
importantă in economia Capita
lei, care oferă un reper sugestiv 
pentru stadiul actual al indus
triei românești.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer sînt întimpinați de loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
de membri ai conducerii între
prinderii și ai consiliului oame
nilor muncii.

O unitate a gărzilor patriotice 
și a detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei prezintă onorul. Nume
roși muncitori aclamă cu căl
dură, iși exprimă bucuria de a 
avea din nou in mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 

1 a-1 avea ca oaspete pe președin
tele Jose Figueres.

Pretutindeni, în secțiile vizi
tate, cei doi șefi de stat sînt în
timpinați cu flori, sint îmbrăți
șați de muncitoare și muncitori.

Directorul general, al între
prinderii, inginerul Alexandru 
Roșu, informează pe președin
tele statului costarican despre 
profilul producției aceȘtei mari 
unități industriale. El înfățișază, 
totodată, o serie de preocupări 
pentru diversificarea și moder
nizarea continuă a producției, 
pentru asigurarea unor condiții 
crescinde de muncă și de viața 
pentru muncitorii, inginerii și 
tehnicienii care lucrează aici. 
Totodată, sint subliniate min- 
dria intregului colectiv pentru 
faptul că președintele Republicii 
este deputatul lor in Marea 
Adunare Națională, satisfacția 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se află adesea în mijlocul lor, 
indicațiile sale constituind un 
prețios îndreptar in activitatea 
Întreprinderii, in obținerea unor 
remarcabile realizări, consfinți
te — de altfel — și prin ciști- 
garea Steagului roșu de între- 
prindere fruntașă pe ramura 
pentru merite deosebite in în
trecere.

Sint vizitate secția sculărie, 
precum și fabricile de motoare 
Diesel și de locomotive. Pretu
tindeni, se vădește preocuparea 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului înainte de termen, 
a angajamentelor luate în cins
tea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei și a celui 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui.O serie de grafice și microex- 
poziții de piese și utilaje, ame
najate in halele parcurse, în
fățișează preocupările colectivu
lui pentru ridicarea nivelului 
tehnic al acestei unități care a- 
duce o importantă contribuție la 
înzestrarea economiei românești 
cu diferite instalații, agregate 
și mașini. Totodată, sînt subli
niate largile, legături comercia
le și de colaborare diversă cu 
parteneri din străinătate, cerin
țele sporite pentru produsele 
care poartă marca „Faur" a în
treprinderii, îndeosebi de către 
unele țări din America Latină, 
printre care și Costa Rica.

Parcurgind sectoarele de fa
bricație, președintele Figueres se 
oprește adesea, urmărește flu
xul tehnologic, se interesează a- 
supra caracteristicilor produselor 
și condițiile de livrare la ex-

La întreprinderea ,,23 August' a n Capitală

Mii de cetățeni înconjoară cu dragoste, string mîinile cu prietenie și stimă 
celor doi șefi de stat „23 August

c*

— Esse regretata; că Intre 
ceâe axa ixtrecrrom con- 
«.a-toare de strnstxm. pe de
• parte, șt -23 August* pe de 
aria as apărut asemenea ne- 
MȘeleeer.. Fie xxw fi însă re
zolvate. pentru câ nimeni nu 
poate lapona solidaritatea pe 
caro trebuie să p dovedim a- 
tmscr and este vorba despre 
necesitățile dezvoltării indus
triei. Obi zațiile de plan nu 
se îndeplinesc cu scuze, cu 
justificări — ale întreprinderii 
proprii sau ale colaboratori
lor. Iată de ce întreprinderea 

August" și întreprinde
rea mecanică din Roman vor 
asigura în continuare piesele 
turnate necesare, conform pla
nului. conform datelor preli
minate pentru dezvoltarea în
treprinderilor de strunguri din 
Tîrgoviște și Arad. Se exami
nează intr-adevăr, în pre
zent. posibilitatea ca între
prinderea din Tîrgoviște să 
recurgă, momentan, pentru o 
scurtă perioadă de timp, și la 
colaboratori externi. Dar, așa 
cum s-a preconizat atunci cînd 
a fost construită întreprinde
rea tîrgovișteană, turnătoriile 
de la Roman și de la ,,23 
August" vor fi furnizorii con
stanți, stabili pentru construc
torii de strunguri. Dacă între
prinderea .,23 August" are 
probleme la turnarea pieselor 
respective, consider că ele 
pot fi rezolvate într-un timp 
scurt, respectând promisiunea 
făcută de a livra integral pie
sele turnate, conform obliga
țiilor asumate.

nu mai avem posibilitatea să ne 
încărcăm și cu lucrările de mo
delărie pentru Tîrgoviște.

O ultimă chestiune. Din discu
țiile avute la „23 August" a re
ieșit faptul că, după onorarea 
contractelor încheiate cu între
prinderile de strunguri din Arad 
și Tîrgoviște colaborarea va fi 
sistată. întreprinderile din Tîr
goviște și Arad trebuie să-și 
caute colaboratori în cadrul cen
tralei proprii, „23 August" exe
cută, din cele aproximativ 20 000 
tone piese turnate contractate, 
aproape 17 500 tone pentru Cen
trala industrială a mașinilor u- 
nelte, mecanicii fine și scule
lor, de care aparține întreprin
derea tîrgovișteană. Este deci 
firesc, mi se explică, mai ales 
că in profilul turnătoriei se în
cadrează greu piesele solicitate, 
ca alții să preia aceste comenzi.

.Igrea La
SABO

s a pesea
a «rax-

SOL E*

astâ 
mo-

port, stă de vorbă cu muncito
rii, le stringe mîinile cu căldu
ră, îi felicită pentru succesele 
obținute, pentru comportarea 
excelentă a locomotivelor Die- 
sel-hidraulice — purtînd marca 
întreprinderii „23 August" — 
care au fost livrate căilor fe
rate din Costa Rica.

Adesea, pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu dă 
indicații privind mai buna fo
losire a spațiilor de producție, 
amplasarea mai judicioasă a 
noilor hale care urmează a fi 
clădite în curtea unității, utili
zarea unor proiecte de construc
ții dimensionate de strictul ne
cesar, realizarea unor utilaje 
multifuncționale, prin mijloace 
locale, necesare tehnologiei pro
prii.

Aclamînd pe cei doi șefi de 
stat, muncitorii întreprinderii își 
exprimă satisfacția pentru bunele 
raporturi statornicite între Re
publica Socialistă România și 
Republica Costa Rica, încrede
rea că noul dialog la nivel înalt 
româno-costarican va face ca 
relațiile de prietenie și coope
rare dintre cele două țări și po
poare să se amplifice în inte
resul cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

După vizitarea sectoarelor de 
producție, distinsului oaspete îi 
este prezentată cantina întreprin
derii, o modernă clădire, în care 
pot servi masa, într-o singură 
serie 3 000 de persoane. Preșe
dintele Figueres are cuvinte de 
înaltă apreciere față de condi
țiile de confort și igienă, de ca

litatea și diversitatea met; uri
lor oferite muncttoriloc. față de 
preocupările continue penlzu 
îmbunătățirea acestora, potrivit 
cerințelor.

Președintele statului costari
can este informat, de asemenea 
și asupra altor realizări pe tă- 
rim social ale intreprindertL

Apreciind în mod deoseb.t cele 
văzute, președintele Jose Figue
res felicită întregul colectiv și 
îi urează noi succese. La înche
ierea vizitei, distinsul oaspete a 
notat in cartea de onoare a în
treprinderii : „Admirabilă re
flectare de organizare a mun
citorilor, cu o înaltă eficacitate 
și cu raporturi umane impresio
nante".

La încheierea vizitei în între
prindere, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jose Figueres Fer
rer sînt din nou aclama;:. în
delung, de miile de muncitori 
prezenți pe aleile din incinta 
întreprinderii, făcindu-le o căl
duroasă manifestare de priete
nie și stimă.

★
După-amiază, președintele Re

publicii Costa Rica, Jose Figue
res Ferrer, și oficialitățile care 
îl însoțesc au vizitat Muzeul Sa
tului din Capitală.

La sosire, distinsul oaspete a 
fost salutat de Ion Jinga, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

Directorul muzeului, Gheorghe 
Focșa, conduce pe solii poporu
lui costarican prin acest vast 
muzeu in aer liber, care cuprin
de sute de case țărănești, din 
toate zonele etnografice ale 
României, ilustrînd strălucit 
munca și creația de secole 

a poporului român, tradițiile 
sale.

Parcurglndu-se ulițele acestui 
sat românesc. ctitorit in Capi
tala țărm se vizitează mai multe 
case țărănești unde oaspeții 
sint tr.t;mpmați cu voia bună 
caracteristică poporului nostru, 
de tineri ș; tinere, imbrăcați 
:n costume tradiționale diferite
lor regiuni ale României.

Oaspeții au calde cuvinte de 
apreciere la adresa nestemate
lor «MitMrtt românești conserva
te aici, er...—mții jocului și 
portului românesc. Sint adresa
te felicitări colectivului de mu
zeografi. precum și membrilor 
ansamblurilor artistice ..Doina* * 
și „Rapsodia română" care au 
prezentat diferitele momente ar
tistice.

In încheierea vizitei, președin
tele Jose Figueres Ferrer a sem
nat in cartea de onoare a mu
zeului.

Tot marți, șeful statului costa
rican și persoanele oficiale care 
11 însoțesc au vizitat Institutul 
național de gerontologie și ge
riatrie.

Președintele Republicii Costa 
Rica a fost intimpinat aici de 
acad. prof. dr. docent Ana 
Asian, directorul acestei cunos
cute instituții medicale româ
nești, precum și de Mihai Aldea. 
adjunct al ministrului sănătății.

Oaspeților le-au fost prezen
tate o serie de realizări ale 
institutului, contribuția școlii 
medicale românești la progresul 
științei mondiale.

(Agerpres)

La sfirșitul prireaM tdreestra. 
in ciuda unor eforturi 
prestigiosul colectiv al între
prinderii de strunguri *n  Arad, 
cu excepția producției gtabaie 
și a producției oactt viadutâ șt 
încasată, nu și-a rea zat ri: 
unul dintre ceilalți inMcMsn. 
Concret, s-a mrecistrss • resxaa- 
ță de 17*  bucăți asasini aae*se.  
Tovarășul Rome-o Orbeiar _ rit 
cadrul Serviciului pian, r» sco
ate : „Datorită nerespertăn gra
ficelor de către intr-ț- 't ■ je 
colaboratoare s-au prodos doi 
glări in procesul de prt-f > 1 
secțiilor de uzina re car- a.
fluențat nefartrab-l r.nmr.ta-ea 
montajelor. De aaeaaaaan. dM 
cauza nelivrărtî la t.mp a pnese- 
lor turnate, a fost dereria-ă m- 
treaga activitate a seeșet rtx-

Ce răspund
furnizorii de la 
întreprinderea

•-*=*
sâ_ 1

A

rea

1 siari in pre- 
5» dtre a^zSr.i benef.- 

sar- a pentru tur-
«nrsei ele so- 

u defiaeațe de
tate. Pe de altă
care țe-a-r. avut la realiza- 
.□cânjoc de investiții, la 

rol-jrea turnătoriei noastre 
foot*,  avem restanțe in o- 
srva mg—er-rilor și la alți bc- 
—j— -TT-nai la cele două

—rerrmderi de strunguri. Fa
cem eforturi deosebite pentru a 
rec-rpera aceste restanțe. Pentrn 
lauipriaderea din Arad, de e- 
xesBpi*-  pini u sfirșitul anului 
rea recupera răminerile in urmă 
dia anul trecut și din primul 
trunestrn al Ini 1971.

— Ir ceea ce privește colabo
rarea pe anul 1974. se pare câ 
f--—3 este, de data aceasta, 
inversă : față de contract tirgo- 
vtșaanii silit în culpă. Moral
mente. susțin eh nu au nici o 
v—â dat fiindcă nu au avut po- 
rbiiitatea să execute, in termen, 
lucrările de modelărie. Ar fi 
fost normal, continuă ei, ca „23 
August" să execute această ope
rație. Au dreptate beneficiarii 
dumneavoastră ?

_ Nicidecum, opinează tng. 
Victor Cioranu de la serviciul 
contractări. Noi nu avem posi
bilitatea să realizăm modelul 
pentru piesele solicitate. Și așa 
modelâria este subdimensionată 
față de nevoile întreprinderii și 
centralei noastre. Pe de altă 
parte, pentru 4 din cele 6 între
prinderi din cadrul Centralei in
dustriale a mașinilor unelte, me
canicii fine și sculelor, fabricăm 
piese turnate după modelele e- 
xecutate tot de noi. Iată de ce

Tinăra bobinatoare fruntașă in întrecere, Doina Motronea, de la întreprinderea Suveica din Capitală.

Ce răspunde ministerul

saressre prodocțin de

Pentru ~--3' ea-ea sarcinilor de 
plan pe anul 1973 tare preve
deau fabricarea a 973 tone uti
laje strunguri SARO S: SNA — 
Icireprtooerea ce strunguri din 
Tlrgov^te a contracta: la între- 
prinâem _23 Aurusr" din Ca
pitală încă din 1972. IM de 
*a— -urt-catijrt șt postamente.
bsâ. coe-U actul nu fusese ono
rat dect in țxvporpe de_ 20 
la rriă. în anul 1973. Ti Au
gust" s-a angajat să recupereze 
reCT-ye ș: să livreze tirgoviș- 
te—înr alte IM de garnituri ne
cesare peut.u construirea strun- 
gurtior SARO. La încheierea 
anului 1973 s-a consemnat insă 
o dătoeie de încă 55 de batiuri 
șt 11 postamente.

Interviu cu ing.
ALEXANDRU

MÂRGĂRITESCU 
cdrunct «Z ministrului 
ăutustriei construcțiilor 

de mațini-unelte ! 
șt electrotehnicii

— S-a propus ca întreprin
derile care asigură turnarea 
pieselor să preia și lucrările 
de modelărie, suplimentînd, 
desigur, și prețul. Se va asi
gura astfel, s-a sugerat, o de
grevare a beneficiarilor dar 
și o mai bună gospodărire a 
modelelor — care vor fi pro
prietatea furnizorului, nu a 
beneficiarului —, o reducere 
a cheltuielilor de turnare (la 
batiurile turnate de ,.23 Au
gust" pentru întreprinderea 
din Tîrgoviște, mi s-a spus, 
cota S.D.V.-urilor în prețul 
piesei este de 2 000 lei, în 
loc de circa 1 000 cit s-ar rea
liza prin utilizarea cu spirit 
gospodăresc a modelelor). 
Cum apreciați această propu
nere ?

—■ Transpunerea ei în prac
tică întâmpină unele dificul
tăți. De aceea s-a luat mă
sura ca, în paralel cu furni
za rii, beneficiarii să-și exe
cute o parte din modelele 
proprii. în toată lumea se 
procedează așa, deoarece be
neficiarul cunoaște cel mai 
bine ce fel de piese îi tre
buie. Noi mergem pe ideea 
ca fiecare beneficiar să-și 
formeze și să-și dezvolte o 
modelărie proprie, care să 
completeze capacitățile exis
tente pe lingă turnătorii.

Cît privește buna gospo
dărire a modelelor, aceasta 
este altă problemă. Ea poa
te fi însă rezolvată prin pre
vederi contractuale clare. Să 
se stipuleze în contract cite

Imensă risipă de energie pentru a dovedi cu „acte în re
gulă" că „cealaltă" parte e vinovată, câ în ce-i privește pe 
„ei" au făcut tot posibilul. Constructorii de strunguri din Arad 
și Tîrgoviște reclamă întîrzierea pieselor turnate de la „23 
August", dar nu suflă o vorbă despre propriile lor îniîrzieri 
în trimiterea la timp a modelelor. întreprinderea „23 Augusf" 
se consideră neîndreptățită pentru că ministerul i-a impus o 
sarcină care nu-i aparține. Ministerul dă un răspuns principial 
dar n-a acționat cu toată hotărîrea pentru clarificarea la timp 
a neînțelegerilor și a preîntîmpina rămînerile sub plan.

Pentru ieșirea din cercul justificărilor și a acoperirilor cu 
hîrtii, a recuperării restanțelor în cel mai scurt timp posibil, 
nu există altă cale decît colaborarea sfrînsă, răspunderea so
lidară pentru- îndeplinirea sarcinilor. Rezerve există - re
cunosc chiar întreprinderile în cauză - trebuie depus însă 
un mai mare efort pentru găsirea soluțiilor tehnice și pentru 
aplicarea lor. Contractele sînt ferme, iar responsabilitatea 
respectării; lor întocmai și a îndeplinirii integrale a sarcinilor 
din plan, revine tuturor părților semnatare.

Anchetă realizată de : PETRE JUNIE 
ION DANCEA

Conjugate cu alte dificultăți 
— atit de ordin intern, cit și fi
nind de colaborarea cu alți fur
nizori — aceste nerespectări ale 
obligațiilor contractuale au dus 
la îndeplinirea planului de 
producție pe 1973 de către în
treprinderea de strunguri (nu
mai 70 de strunguri SARO 
realizate și nici un strung 
S.N.A.).

Nici în anul 1974. colaborarea 
dintre cele două întreprinderi nu 
a Început sub auspicii mai bune. 
Conform contractului. „23 Au- 
gust" urmează să asigure, eșa
lonat. pe trimestre, turnarea a 
160 de batiuri pentru strungurile 
SNA — 710 x 3 000. Pină în 
prezent livrările nu au fost încă 
Începute.

turnări se vor face într-un 
model,- cum va fi asigurată 
conservarea lui etc. Desigur, 
așa se va și proceda in viitor.

— Din discuțiile purtate a 
reieșit faptul că se înregis
trează o necorelare a ca
pacităților modelăriilor exis
tente față de cele ale turnă
toriilor. Ce măsuri intențio
nează să ia ministerul pentru 
a ridica la nivelul necesar 
capacitatea modelăriilor ?

— Subdimensionarea mode
lăriilor constituie un fapt real. 
Tocmai pentru a lichida aceste 
rămîneri în urmă s-a luat ho- 
tărîrea ca fiecare întreprin
dere constructoare de ma- 
șini-unelte să aibă o modelă
rie proprie. Consiliul oameni
lor muncii din Centrala in
dustrială a mașinilor unelte, 
mecanicii fine și sculelor a a- 
probât, încă din noiembrie 
1973, un plan de dezvoltare a 
capacității secțiilor de modelă
rie existente și de formare a 
unor asemenea secții acolo 
unde ele încă nu există. în 
cursul anilor 1974—1975 a- 
ceastă problemă va fi rezol
vată.

Aș vrea să vă spun că și la 
întreprinderea de strunguri 
din Tîrgoviște vom înființa o 
modelărie. Există suprafețele 
disponibile, există o tradiție 
acolo — întreprinderea de u- 
tilaj petrolier din același o- 
raș are o modelărie bună. 
Vor fi desigur ajutați. Dar 
trebuie să se ajute și singuri. 
Meseria de modelor este o 
meserie dificilă. ■ în prezent se 
înregistrează o lipsă de cadre 
în acest domeniu. Tovarășii 
de la Tîrgoviște trebuie să 
fie preocupați mai mult de 
această problemă, să-și creas
că modelori. Sînt convins că 
odată aceste deficiențe re
zolvate și colaborarea lor cu 
întreprinderile care le asigură 
turnarea pieselor se va îm
bunătăți simțitor.

4 t
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Concursul nostru „CEA MAI BUNĂ CLASĂil

oo

DE CE SE STINGE FLACĂRA OLIMPIADELOR I ȘCOLARE ?

Vom vedea In curind cu ce 
s-a soldat încordarea eforturilor, 
din trimestrul II de școală, cite 
colective s-au autodepășit, cite 
colective au refăcut handicapuri
le din trimestrul I, pornind in ul
tima etapă, cea mai grea, fortifi
cate.

E firesc să ne glndim și să 
vă gîndiți de pe acum la rezul
tatul final. îndrăznim să-l antici
păm. Primul și cel mai de seamă 
cîștig va fi acela că în anul șco
lar 1973—1974 au existat a- 
proape 300 de colective școlar# 
care au avut curajul să se con
frunte și să colaboreze, totodată, 
într-o întrecere complexă, care 
punea la încercare voința fie
cărui elev și capacitatea organi
zației U.T.C. de clasă de a 
impulsiona colectivul la învăță
tură și de a organiza cele mai 
interesante activități educative, 
care să-i cuprindă pe toți ute- 
ciștii clasei; 300 de clase au 
avut mîndria să reprezinte școa
la, iar unele să reprezinte școlile 
din județ. Nu este vorba de un 
curaj-hazard, ci de o tinerească 
receptivitate la o chemare la în
trecere care pune bazele unei 
experiențe. La puțin timp de la 
declanșarea concursului nostru, 
elevii, clarificîndu sc despre ce 
este vorba, dar fiind prea tîrziu 
să-și anunțe înscrierea, au soliei-

tat organizațiilor U.T.C. din pro
priile școli să realizeze un con
curs intern, avînd ca model cla
se ori clasele concurente. Așa se 
face că, în multe școli, concursul 
nostru are „sateliți". Ceea ce ne 
permite să afirmăm că în viito
rul an școlar, cu datele de expe
riență, cu inițiative numeroase 
aparținind claselor aflate în în
trecere, cu învățămintele des
prinse din imperfecțiunile de or
ganizare, vom putea asista la 
lărgirea concursului nostru, la 
perfecționarea lui organizatorică 
și de conținut.

Dar acum, ne aflăm încă pe 
traseul concursului — anul 
școlar — 1973—1974. După
un calcul aproximativ pagi
na elevului a urmărit și reflec
tat mersul întrecerii în peste 100 
colective de clasă, cu tot ce au. 
avut acestea ca rezultate, inițiati
ve, succese și insuccese. In acest 
trimestru, sperăm că numărul 
cunoștințelor noastre din concurs 
să se înmulțească. Ne bizuim și 
pe reporterii claselor, pe dorința 
lor de a ne ține la curent cu 
ceea ce se petrece în colectivul 
lor, cu ceea ce consideră că me
rită impus în cronica celor mai 
frumoase inițiative, transmis pen
tru ștafeta schimbului de expe
riență.

Solidari cu clasele concurente.

nu uităm nici celelalte clase, mai 
cu seamă că, așa cum aminteam, 
foarte multe sînt prinse intr-o în
trecere care să-i conducă spre fi
nalizarea unui an școlar cu cele 
mai bune rezultate, un an pe 
care să-l poată dedica cu min- 
drie aniversării celor trei decent 
de la eliberarea țării.

N. R. • Așteptăm cît mai 
grabnic rezultatele celui de-al 
doilea trimestru să putem publi
ca clasamentul • Atenție la 
obiectivitatea cu care se acordă 
nota pentru activitățile U.T.C. 
• Clasele cu corigenți pot con
tinua concursul, descalificarea se 
face numai dacă la sfîrșit de an 
școlar clasa are corigenți • 
zultatele concurenților din 
IV, le așteptăm după 25 
cind se încheie, pentru ei, 
școlar.

Re- 
anii 
mai, 
anul

N-avem intenția să reali
zăm o analiză exhaustivă a 
concursurilor pe obiecte, nu
mite, in 
olimpiade, 
noastră de 
ai acestei 
rești, credem că ne 
permite să supunem atenției 
cîteva aspecte asupra cărora 
ar merita reflectat.

Pentru unele discipline de 
învățămînt, cum ar fi limba 
și literatura română și ma
tematica, s-au 
mult de 15 ani 
piadele pentru 
laolaltă tot ce 
școala, de la o 
în sus, într-o pasionantă în
trecere a talentului, inteligen
tei. pregătirii și sîrguinței Ia 
învățătură. Pentru alte disci
pline — fizica și chimia — 
numărul anilor — tradiție în 
organizarea concursului este 
ceva mai mic, pentru 
tele — economie 
biologie, limba i 
ratura germană, 
literatura maghiară, 
rul anilor fiind și mai mic. 
Indiferent, însă, de vechimea 
tradiției concursului pe 
obiecte, acesta constituie — 
după opinia noastră — în 
fiecare an școlar, un baro^ 
metru extrem de sensibil, ca
pabil să înregistreze intere
sul dovedit de elevi față de 
anumite discipline școlare, să 
diagnosticheze incotro se în
dreaptă pasiunile adolescen
ților, făcind posibilă mal 
buna canalizare a acestor pa
siuni, iar facultățile native 
ale elevilor să fie bine cul
tivate.

La drept vorbind, un con
curs de o asemenea factură 
poate fi socotit nu numai în
trecerea științifică, foarte in
teresantă și stimulativă de 
la vlrsta adolescentei, roda
jul pentru concursuri viitoare 
de mai mare dificultate, d 
un moment-cheie. de sondai, 
avind forța să măsoare 
anual, sintetic, deci, pregă
tirea școlară a elevilor Ia 
discipline de bază. Adevărat 
că școlărimea de categoria 
celei cuprinse in concurs r - 
mără citeva sute de rr de 
elevi iar la faza de masă a 
concursului — cea de ia ni
vel de școală — (anul aces
ta au participat 150 000

limbajul curent. 
Dar în calitatea 
martori an de an 
confruntări școlă- 

putem

împlinit mai 
de cind olim- 
elevr adună 
are mai bun 

anumită clasă

al- 
politică, 

și lite- 
limba și 

, numă-

Glnduri la încheierea fazei republicane a, concur surilor pe obiect
elevi). Cei cîteva zeci 
de mii de tineri reprezintă, 
totuși, un eșantion al gene
rației de elevi și pe rezulta
tele acestui eșantion — con
stituit din elevi cu un grad 
de pregătire ridicat — se pot 
formula concluzii, constata 
progrese ori regrese în for
mația elevilor, eventualele 
puncte vulnerabile ale pre
gătirii lor, ale stilului de 
muncă din anii de școală.

Ridicăm problema. întrucît 
ni se pare că olimpiadele 
școlare nu sînt îndeajuns va
lorificate ca o autentică mină 
de date pentru învățămînt, 
ca mijloc de radiografiere a 
unei realități din care școala, 
cu puțină ingeniozitate, își 
poate scoate indicații utile 
ei. Concursurile se consumă 
în bună măsură ca eveni
mente încheiate cu premii, cu 
laudă pentru anumițl elevi, 
pentru anumite școli și anu
mit! profesori. Cutezăm să 
afirmăm că ele nu mai au 
nici acel dat de solemnitate 
și importanță care-1 aveau 
odinioară. Desfășurîndu-se

prea anonim, nici elevii nu 
mai au sentimentul că parti
cipă la <*>  întrecere care i-ar 
putea consacra — firește, la 
nivelul de consacrare adec
vat vîrstei lor.

Nu trebuie găsită aici o 
critică, ci o părere de rău, un 
semnal pentru luarea amin
te : niște concursuri cu o 
anumită strălucire sînt ame
nințate să se banalizeze, stin- 
gîndu-se încet, încet flacăra 
unor întreceri în care gene
rații și generații de elevi in
vesteau multă, multă ambi
ție. Astfel „olimpicii" intr-ale 
matematicii, fizicii, chimiei, 
literaturii etc. își trăiesc suc
cesul rapid, la festivitățile de 
premiere și 
școală.

Adevărat, 
parcurs, au ... __
tate. în ultimii ani de pildă, 
în faza finală ele sînt orga
nizate sub forma unor tabere 
care permit inițierea unor 
activități mai complexe în 
afara concursului, dinami- 
zante pentru viața științifică 
a elevilor, a școlii.

apoi, poate. In
concursurile pe 

cîștigat în nou

Dar, o spunem cu regret, 
concursurile școlare, care au 
constituit o punte de lansare 
în profesii pentru atiția ti
neri, și-au mai pierdut din 
aureola cuvenită. Vom avea 
reprezentanți la olimpiadele 
internaționale de matematică, 
fizică, chimie. Știm. Elevii 
noștri vor cîștiga, fără îndo
ială. premii, spre lauda școlii 
românești; a lor înșile, dar 
parcă nu este de ajuns. Parcă 
trebuie mai mult.

S-ar putea iniția — opi
năm noi — o analiză amplă 
a desfășurării în timp a 
concursurilor, analiză care să 
întrunească foruri competente 
din învățămint, reprezentan
ții societăților științifice de 
profil, ai organizației U.T.C., 
cadre universitare, dar și 
elevi avînd experiența con
cursurilor. chiar și 
care nu mai sînt 
certitudine că o 
aplecare asupra 
concursului — sau 
ției — va atrage după sine 
învățăminte culegîndu-se 
date documentare pentru

dintre cei 
elevi. Cu 
asemenea 
evoluției 

involu-

După intna zi
a trimestrului trei

Pășim prin Liceu) de in
formatică „Dr. Petru Groza" 
cu gindul să surprindem ce 
se petrece în fiecare din cele 
50 de minute ale orei de curs 
în această primă zi de după 
vacanță. Liniștea de pe cu
loare e înșelătoare ; ajunge 
să te oprești in dreptul ori
cărei uși de clasă și vin că
tre tine cuvinte exprimind 
noțiuni de biologie, ori o teo
remă, ori aparținind limba
jului

Se 
nu e 
asta, 
pare 
prezenți. La III G, 
Dohotariu, caic a venit to
tuși Ia școală, a făcut cale 
întoarsă pentru că ținuta sa 
nu era cea de elev ; la IV C, 
Alin Borccscu a intirziat, iar 
Valentin Pricop n-a 
loc ; Ia III B, trei 
înregistrat primele 
dar recordul între 
deține anul IV G,

calculatoarelor.
invață din prima oră și 
nimic surprinzător în 
Mai puțin firesc ni se 
că unii elevi n-au fost 

Mirel

venit de- 
elevi au 
absențe, 

clase îl 
cu patru

elevi care și-au prelungii 
vacanța.

Laboratorul de prelucrare 
automată a datelor mai păs
tra un iz de vacanță. Noi 
am vrut să vi-1 prezentăm 
populat de elevii anului 
III B lucrînd la calculatoa
re. Din aceeași clasă Eugen 
Lupașcu și Gabriel Nicules- 
cu termină în acest trimes
tru o comandă a Consiliului 
Culturii și Educației Socialis
te, mai exact statistica unei 
anchete socio-culturale efec
tuate pe un eșantion de 1 000 
subiecți din județul Prahova.

11 luăm drept ghid pe pro
fesorul maistru Mircea Bă- 
dulescu și plecăm la Fabrica 
„Doina", 
anul IV 
atelierul 
unde își 
tea tehnică productivă 
trei ani școlari. îi deosebești 
de restul lucrătorilor doar 
prin halatele albastre, pentru 
că în rest, muncesc cot la 
cot. Șeful atelierului, ceilalți

Băieți și fete din 
B real lucrează in 
„Electrice". E locul 
desfășoară activita- 

de
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București, premiul II : Sabin 
Stamatescu, Lie. energetic, Cra
iova ; premiul III : Marcel Bi- 
volu, Lie. energetic, Craiova ; 
premiul 
U.T.C. :

1974
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ROMANA : Anul I, premiul I 
și premiul acordat de C.C. al 
U.T.C. : Monica Morchlș, Lie. 
Nicolae Bălcescu, Cluj ; premiul
II : Lucian Măgărin, Lie. pe
dagogic. Caransebeș ; premiul
III : Elena Șerban, Lie. Oraș 
Victoria ; anul II, premiul I : 
Ioana Culceag, Lie. Tudor Vla
dimirescu. București ; premiul 
II : Adrian Cenușă, Lie. Dinicu 
Golescu, Cimpulung-Muscel ; 
premiul III : Ileana Turnă, Lie. 
Petroșani ; anul III, premiul I : 
Ana Dică, Lie. nr. 3 Craiova ; 
premiul 1 și premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. : Carmen Peter, 
Lie. Mihai Viteazul. Turda, 
Mihaela Proca, Lie. Unirea, Bra
șov ; premiul II : Maria Nițu, 
Lie. Luneni ; premiul III : Con
stanța Crișan, Lie. Ady-Șincai, 
Cluj. Emilia Ilieș, Lie. pedago
gic.” Bata Mare ; anul IV : pre- 
mtul I și premiul acordat de 
C.C. a! U.T.C. : Atena Graur, 
Lie. I.L. Caragiale, București ; 
Sorin Șerban, Lie. nr. 1, Bra
șov, Monica Pop. Lie. nr. 3, 
Baia Mare : premiul II : Rodiea 
Onigoaie. Lie. pedagogic, 
săud : premiul HI : Călin 
Lie. Ion Slavici. Arad.

MATEMATICA : anul I, 
miul I : Liviu Sandu. Lie.

Vlaicu. Bucureș:
H : Vicențin Răduiescu. Lie. nr. 
î. Caracal : aaal II, premiul I : 
Iest ia Ceaadă. Liceul Gh. La
ri-, But-rești. Gh. Antoniu.

Bălcescu. Craiova : pre-
I : Cristina Budu. Lie. N. 

ești ; Ovidiu 
..-.*<«1  Satu 
I : Dorin Mi 

Tâșnad : anal IH. prec
A 4ria ■ Pi tev Ic *ctL

Nâ- 
Dan,
pre- 
Au- 

premiul

muncitori. sint convinși e*  
toți elevii — absolvenți de 
liceu peste puțin titnp — vor 
adăuga diplomei de bacalau
reat atestatul de montator ia 
aparate electrice.

Ce s-a mai petrecut in 
liceu, in prima zi a trimes
trului ? 80 de elevi, din anii 
IV și III s-au intilnit ro 
conf. univ. Viorica Ilortopan 
și asistent Valerio Petre — 
cadre didactice ale Politeh
nicii — intr-un dialog pe o 
temă la ordinea zilei : cum 
se va desfășura admiterea.

într-o recreație, ii reținem 
pe Marius Săftoiu. secretaral 
comitetului U.T.C. eu între
barea ..ce proiecte aveți pen
tru ultima etapă a 
școlar ~.

— Ne vom ințilni 
membrii comitetului.

anulai

ri neri. 
ci su

talia. t—trtt realizarea
tat re at — FM»! Pe scurt, 
praieetrie a«a*ire  vizează : 
precăurea pralesiMală ia un 
nivel calitativ ridicat. ne- 
tiuii t——e eu aseeiațiile 
stndrnțilar de la A-S.E. — 
tnt ia scapul ridicării nive- 
tnlni profesional : organiza
rea tenzaiinlni „Mutații pe 
harta eeeaemică a României 
— 1M4—îrtt". închinat ani
versării a trei decenii de Ia 
eliberarea patriei de sub ju- 
gwl faarisL numeroase com
petiții sportive, manifestări 
caltnral-artistiee dedicate a- 
eeluiasi eveniment. Toate vor 
fi perfectate și ia adunările 
generale care ineep ehiardin 
această săptămină.

M. VIDRAȘCU 
Fota : ORESTE PLECAN

Sl. |J ȚJȚ 
Z«tat. Lie. nr. 1 Oradea : anul
IV. premiul I ; Adriaa Ocneanu. 
T M Virearul. București ; 
premiul II: Mihai Putinar, Lie. 
R’șnov : ansi II. licee pedago
gice. premiul III : Maria A pos
ta. Lie. pedagogic. Bacău : anul 
III—V. premiul I: Ionel Cueu, 
Lie. pedagogic nr. 1 București, 
școli profesionale, anul I: pre
miul I: Vasile Sirbu. Grupul 
școlar C.S.H.. Hunedoara.

FIZICA : Anul I. premiul II ; 
Tiberiu Milea. Lie. nr 1. Bra
șov ; premiul acordat de C.C. al 
U.T.C. : Dumitru Vinju. Lie. 
Coșbuc. Năsăud : anul II : pre
miul n : Doina Pricop, Lie. M. 
Eminescu. Botoșani ; premiul 
III : Adolfi Moișie, Lie. M. Emi
nescu. Botoșani : premiul acor
dat de C.C. al U.T.C. : Gh. Tă- 
mișiianu. Lie. nr. 3. Baia Mare ; 
anul in : premiul I : Mircea 
Mașca. Lie. nr. 3. Baia Mare ; 
premiul II : Liviu Nicolae, Lie.
V. Alecsandri, Galați ; premiul 
III : Dumitru Gurău, Lie. V. 
Alecsandri. Galați ; premiul a- 
cordat de C.C. al U.T.C. : Că
tălin Stoichiță, Lie. N. Bălces
cu, Craiova : anul IV ; premiul 
I : Maria Țițeica, Lie. N. Băl
cescu. București : premiul II : 
Gabriel Crăciunescu, Lie. N. 
Bălcescu. București : premiul 
III: Antonin Tuhari, Lie. N. Băl
cescu, București ; premiul a- 
cordat de C.C. al U.T.C. : Că
lin Vamoș, Lie. P. Ilarian, Tg. 
Mureș ; licee de specialitate : 
anul I. premiul II : Sanda Băr- 
bulescu. Lie. de informatică. 
București ; premiul acordat de 
C.C. al U T.C. : Cristian Filimon, 
Lie. construcții de mașini nr. 3, 
București : anul II. premiul I : 
Emil Studineanu, Lie. de con
strucții de mașini nr. 3, Bucu
rești : premiul II. Tudor Iorda- 
che. Lie. de matematică-fizică. 
Pitești ; premiul III : Omberto 
Ștefan. Lie. industrial de chi
mie, Brăila ; premiul acordat de 
C.C. al U.T.C.: Marius Cirlogea- 
nu. Lie. de fizică A. Vlaicu. 
București ; anul III, premiul 
III: Nicolae Bărăitaru, Lie. de 
informatică Dr. P. Groza. Bucu
rești : anul IV. premiul I: Cor
nel Nicolae, Lie. industrial de 
construcții de mașini nr. 1,

acordat de 
Constantin

Lie. energetic. Craiova 
profesionale, anul I, 
III : Nicolae Telcean, 
profesională Turda ; premiul a- 
cordat de C.C. al U.T.C. : Gh. 
Vasile. Școala profesională, 
Craiova, anul II, premiul I, 
Constantin Zamă, Școala profe
sională Iași; premiul III : Ion 
Sora, Școala profesională trans
porturi, Cluj ; premiul acordat 
de C.C. al U.T.C. : Constantin 
Plugaru, Școala profesională de 
chimie, Iași.

CHIMIE. Licee de cultură ge
nerală, anul I, premiul I : Cris
tina Purza, Lie. nr. 3, Baia 
Mare ; premiul III ; Ianoș Se- 
bestyan, Lie. Gabor, Aiud ; pre
miul acordat de C.C. al U.T.C. : 
Iulian Leu, Lie. Ștefan cel 
Mare, Suceava ; anul II, pre
miul I, și premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. : Cezar Leșanu, 
Lie. Ștefan cel Mare, Suceava ; 
premiul II : Răzvan Cimpoia, 
Lie. Gh. Lazăr, București ; pre
miul III : Mariana Mănescu, 
Lie. N. Bălcescu, Craiova ; pre
miul acordat de C.C. al U.T.C. : 
Adriana Stoica, Lie. Gh. Șincai, 
Baia Mare ; anul III, premiul 
I : Ana Demetra Pelin, Lie. Gh. 
Șincai. Baia Mare, premiul II : 
Ana Hittner. Lie. nr. 2 Oradea ; 
premiul III ; Mihaela Anicuța, 
Lie. Gh. Lazăr București ; pre
miul acordat de C.C. al U.T.C. : 
Șerban Donea. Lie. V. Alecsan- 

; anul IV, premiul I : 
Do-

Cor- 
Ma- 
Pop, 
pre-

C.C. al 
Crevcți, 
; școli 
premiul

Școala

drL Gal
Doria Slăneseu. Lie. nr. 1. 
rohoi : premiul II : Angela 
pade. Lie. Gh. Șincai. Baia 
re ; premiul III : Vasile 
Lie. P. Hartan. Tg. Mureș : 
m:u! acordat de C.C. al U.T.C. : 
Cătălina Fonigari. Lie. Gh. 
cai. Baia Mare : licee de 
eialitate. anul I, premiul 
Bratu Virgil, Lie. ind. de 
mie. București ; premiul 
Teodor Himondinis, Lie. 
chimie. București ; premiul 
Carmen Uță. Lie. ind.
București ; premiul acordat 
C.C. al U.T.C. : Adriana 1 
Lie. ind.
anul/II, 
acordat 
Gheorghiță 
chimie. 
Eugen 
chimie. 
Marian 
Galați ;
al U.T.C. : Victor Coman. Lie. 
ind. chimie. București ; Florina 
Stoica. Lie. ind. chimie. Pitești ; 
anul III, premiul II : Sorin Spi
ridon, Lie. ind. chimie, Bucu
rești : premiul III : Elena Gri- 
gore, Lie. ind. chimie, Craiova ; 
premiul acordat de C.C. al 
U.T.C. : Lucian Soșea, Lie. ind. 
chimie, București ; anul IV, pre
miul I : Cornel Bucur. Lie. ind. 
chimie, București ; premiul II : 
Elena Pisică ; Lie. sanitar Ga
lați ; anul V, premiul II : An
ton Fixman, Lie. ind. chimie, 
București ; premiul III : Aure
lia Grecu, Lie. ind. chimie, 
București ; premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. : Petru Alexe, 
Lie. sanitar, Galați ; Școli pro
fesionale ; anul I, premiul I : 
Ani Voicu, Școala prof. Craio
va ; anul II. premiul I : Ileana 
Herezeg, Centrul școlar de chi
mie, Turda : premiul II : Va
sile Costin, Șc. prof, construcții, 
Baia Mare ; premiul III : Gica 
Pițigoi Șc. prof. Electroputere, 
Craiova : premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. : Gavril Căpîlnă, 
Șc. prof, construcții, Baia Mare.

LIMBA ȘI LITERATURA 
MAGHIARA. Anul I, premiul 
I : Jakab Maria, Liceul nr. 4 
Oradea ; premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. : Jaray Istvan, 
Lie. nr. 11 Cluj ; premiul II : 
Damjan EnikS, Lie. Andrei Mu- 
reșan, Dej; premiul III: Palma! 
Tamas, Lie. nr. 1. Sf. Gheor-

Șin- 
spe- 

I : 
chi
ll : 
ind. 
III : 

chimie, 
t de 
Nițu, 

chimie. București ; 
premiul I și premiul 
de C.C. al U.T.C. : 

Boescu, Lie.
Pitești : premiul 
Comăneanu. Lie.

București ; premiul
Simionel, Lie. Sanitar, 
premiul acordat de C.C.

Victor Coman,

ind. 
II : 

ind. 
III :

FRAȚII JDERI ! Patria (orele 
9; 12; 15; 18; 21); București (orele 
8,30; 11.15; 14,15; 17.15; 20,15).

TREI SCRISORI SECRETE ; 
Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15: 20.30).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA : 
Casa Filmului (Bd. Magheru Nr. 
39) — orele 15; 17.30; 20). Favorit 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20 30); Luceafărul (orele 
9: 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30);
Festival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19: 21).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Scala (orele 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30; 20.45), Capitol (orele 9.15; 
11.30; 14: 16.15: 18.30; 20,45). Lucea
fărul (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
13.15 20 30)

MAI TARI DECÎT MOARTEA : 
Doina (orele 12 30; 14.45; 17.15;
19.45 - program pentru copii ;
orele 9.45: 11,15)

RIO LOBO ; Grivița (orele
8.45; 11,15; 13,30; 15.45 j 18,15;

20.30) . Flamura (orele •; 11.151
13.30; 18: 18.15; 20.30).

PACÂLA : Dacia (orele 9; 11,45; 
15; 17.45; 20.30); Lira (orele 15,30; 
19); Cotroceni (orele 11; 14; 16,45;
19.15) .

CE DRUM SA ALEGI : Excel
sior (orele 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20.30). Melodia (orele 9;
11.15; 13.30; 18; 18.30; 20,45). Gloria 
(orele 8,30; 11; 13.15; 16; 18.15;
20.30) , Modern (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18.15; 20.30).

VALURILE DUNĂRII î Lumina 
(orele 9; 11.15; 13.30; 18; 18.15;
20.30) .

CIDUL î Victoria (orele 9; 12.30; 
16,15; 19,45), Volga (orele 9; 12.30; 
16: 19.30).

UN COMISAR ACUZA : Buzești 
(orele 9; 11,30; 13.45; 16; 18.30; 
20,45); Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45: 18: 20.15): Flacăra (o- 
rele 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15)

LE MANS ; Arta (orele 15.30; 
17.45: 20).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20,15),
Munca (orele 16; 18: 20)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

ȚARUL IVAN IȘI SCHIMBA

PROFESIA : Gluleștl (orele 15.30; 
18; 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA : Floreasca (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Crîn- 
gași (orele 16; 18,15).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI ,.NEPTUN“ : Ferentari (orele 
15.30: 18; 20,15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Pacea 
(orele 15,30; 17.45; 20).

CÎNTECUL NORVEGIEI : Mo
lilor (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

SECRETUL LUI BUDDHA î 
Unirea (orele 15.45; 18; 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15)

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI : Cosmos (orele 15.30; 
18; 20.15), Progresul (orele 15.30; 
18: 20.15).

CEAȚA : Popular (ora 20.15).
OMUL CU CREIERUL TRANS

PLANTAT : Popular (orele 15,30; 
18).

STRUCTURA CRISTALULUI 3 
Viitorul (ora 20).

DRUMUL SPRE VEST : Viitorul 
(ora 16).

LUNA FURIOASA : Rahova
(orele 15,30; 18; 20,15); SAMBI-
ZANGA : înfrățirea (orele 16; 18; 
20).

LUMEA SE MIȘCA (orele 14.30; 
16,30); PEISAJ DUPĂ BĂTĂLIE 
(ora 18.45); PATRULA PIERDUTA 
(ora 20.45). rulează la Cinemateca 
„Union".

Opera Română ; CARNAVAL ; 
INVITAȚIE LA VALS ; CARMEN 
— ora 19; Teatrul de Operetă ;

LA CALUL BAL AN — ora 19.30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
UN FLUTURE PE LAMPA — ora 
19.30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Mă’gureanu) ': 
CHIȚIMIA — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : LOZUL CEL MIC (premie
ră) — ora 19.30: Teatrul ,.C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA. DOMNULE WILDE — ora 
19,30; Teatrul Mic : VIAȚA E CA 
UN VAGON? — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : REFLECTORUL 
REVISTEI — ora 19.30: Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ILEANA SINZIANA _ ora 15; 
(Sala Academia) • DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA - ora 17; 
Teatrul ,.C Tănase“ (Sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOARI — ora 19.30; (Sala Victo
ria) : VINO SA NE VEZI DISEA- 
RA — ora 19,30; Circul Globus**  : 
ÎNTÎLNIRE LA CIRC — ora 19,30.

PROGRAMUL III

9,00 Știri ; 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ..Republicii un 
cînt“ de Ion Vanica 10.00 Meri- 
dian-club. 11.00 Profil pe portativ 
— Alfonso Castaldi. 11,45 Selec- 
țiunl din opereta ..Calul Bălan". 
12.00 Știri. 12,05 Invitație în fono
tecă. 12.55 Melodia zilei. 13.00 În
chiderea emisiunii. 17.00 știrile 
după-amlezil. 17,05 Alo. Radio ! _ 
muzică ușoară la cerere 17,50 
Cîntece pentru pionieri. 18,00 Șap
te zile, șapte arte : Arte plastice. 
18,10 Dublu recital — Angela Si-

ghe : anul II, premiul I : Szilagy 
Francisc, Liceul nr. 11, Cluj ; 
premiul acordat de C.C. al 
U.T.C. : Kos Agnas, Liceul nr. 
11, Cluj ; premiul II : Egyed E- 
mese. Liceul nr. 11, Cluj ; pre
miul III : Balasz Maria, Liceul 
nr. 11 Cluj ; anul III, premiul I : 
Tamas Eva, Liceul Tg. Secu
iesc, premiul acordat de C.C. al 
U.T.C.: Horvath Alpar, Lie. Cris- 
turul Secuiesc ; premiul IL Re- 
ineitz Maria, Liceul Tg, 
iese, premiul III : Incze 
Lie. Unirea, Tg. Mureș ;
IV. premiul I : Kapul 
Lie. Sf. Gheorghe; premiul a- 
cordat de C.C. al U.T.C. : Hos- 
szu Eva, Lie. maghiar, Satu 
Mare ; premiul II : Pali Eva. 
Lie. Bolyai, Tg. Mureș ; premiul 
III : Oviold Istvan, Lie. nr. 3., 
Cluj.

LIMBA ȘI LITERATURA 
GERMANA. Anul I, premiul I: 
Ortrul Dick — Lie. Honterus, 
Brașov ; premiul acordat de C.C. 
al U.T.C. : Hannelore 
Lie. Sînnicolau Mare ;
II : Dagmar Giinther
Heltrich, Sighișoara ;
III : Agathe Wotsco,
Heltrich *.
premiul II : Ingrid

Secu-
Ana, 
anul 

Acota.

Fortner, 
premiul 
— Lie. 
premiul 
Lie. I.

Sighișoara ; anul II,
Gammer, 

Lie. nr. 6.. Arad : premiul III : 
Gudrun Herberdh, Lie. Hon
terus. Brașov.

ECONOMIE POLITICA. Licee 
economice : premiul I. premiul 
acordat de C.C. al U.T.C. : Va- 
sile Moțoc. Liceul economic, Si
biu ; premiul II : Kyralyfi Iu- 
liu. Lie. economic, Sibiu ; pre
miul III : Radu Bufan, Lie. e- 
conomic. Timișoara.

Licee de specialitate : premiul 
II și premiul acordat de C.C. al 
U.T.C. : Elena Toloancă, Lie. 
chimie. Ploiești : premiul III : 
Maria Moise, Lie. 
Cimpulung Muscel.

Licee de cultură 
premiul I și premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. : Doina Mestea
căn. Liceul T. Vladimirescu, Tg. 
Jiu. și premiul II și premiul a- 
cordat de C.C. al U.T.C. : Cris
tina Georgescu, Liceul I.L. Ca- 
ragiale. Ploiești.

BIOLOGIE. Anul I, Licee de 
cultură generală : premiul II : 
Iakab Kalman, Liceul Dr. P. 
Groza, Harghita ; premiul III : 
Stoica Alice, Liceul C. A. Rose- 
tti, București ; anul II, 
miul II : Dorina Iacoș, 
Gh. Șincai, Baia Mare ; . 
miul III : Viorica Gavrilaș, Lie. 
N. Iorga, Brăila ; anul IV ; 
premiul I și premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. : Florin Nicules-

Mureșanu, 
Ciochinaru

pedagogic,
generali :

pre-
Liceul 

pre**

cu, Liceul A.
Blaj ; premiul II : ________
Mihai, Liceul nr. 43 București ; 
premiul III : Florica Martines- 
cu, Liceul Măxineni, Brăila ; 
anul III, premiul I și premiul 
acordat de C.C. al U.T.C. : Ni- 
coleta Dănilă, Liceul de muzică, 
Satu Mare ; premiul II : Zolc- 
sak Marta, Lie. muzică, Satu 
Mare ; premiul III : Marilena 
Trefeanu, Lie. I Creangă, Bucu
rești. ‘ ’ - —
premiul 
C.C. al 
teescu, 
premiul 
ceul N.
miul III ; Dan Anușca, Lie. N. 
Bălcescu, Craiova ; anul III, 
premiul I și premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. : Mircea Ardelea- 
nu. Lie. nr. 3., Baia Mare : pre
miul II : Irina Conslantinciu, 
Lie. nr. 1.. Birlad : premiul III : 
Maria Bomșar, Lie. nr. 3 Baia 
Mare ; 
premiul
U.T.C. : Steluța Porumbăceanu, 
Lie. nr. 2., Călărași ; premiul 
II : Goica Savu, Lje. nr. 2., Că-/ 
lărași : anul I—III. licee agrico
le, premiul I și premiul acordat 
de C.C. al U.T.C. : Herman 
Richard, Lie. agricol Arad ; pre
miul III : Livia Cazan, Lie. a- 
gricol Miniș, Arad : Dumitru 
Pavel,. Lie. Dragomirești-Vale, 
Ilfov ; Tudor Stanciu, Lie. Dra- 
gomirești Vale.

Clase speciale, anul II,
I și premiul acordat de 
U.T.C. : Mariana Ma- 
Lic. nr. 15.. București ;
II : Emilia Pădan, Li- 

Băicescu, Craiova : pre-

anul IV, premiul I și 
acordat de C.C. al

milea șl Graham Bonney. 18.55 
Melodia zilei. 19.00 În direct... de 
la Trustul de instalații și auto
matizări. 19,30 Știri 19.35 Casa de 
discuri „Balkanton". 20,00 Seară 
de poezie. Antologie lirică XXX. 
,.Țară de mit". 20,30 Pagini din 
opere. 21.00 Radio-fono-rama. Astă 
seară muzică ușoară de peste 
hotare. 22.00 Radiojurnal Buletin 
meteorologic. Sport. 22.30 Melodia 
zilei. 22,35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 Poetica — Emil 
Giurgiuc. 23,20 Simfonia a Xl-a de 
Dimitrie Cuclln. 23.55—24,00 Ulti
mele știri.

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 
limbă engleză. Lecția 88. 10.30
Curs de limbă rusă. Lecția 87. 
11,00 Film pentru tineret: „Boxe
rul" — producție a studiourilor 
cinematografice poloneze. 16.00

ceea ce ar trebui făcut mai 
departe. Noi schițăm aici 
numai citeva din direc
țiile posibile ale anali
zei • cum se face că, 
an de an anumite licee din 
anumite localități ciștigă. re
petat, numeroase premii la 
anumite obiecte : • de ce li
cee care trimiteau în con
curs elevi foarte bine pregă
tiți, au dispărut din plutonul 
fruntaș ; • cum se face că, 
ani la rînd elevi din alte 
licee nu obțin premii și nici 
nu se impun cu un punctaj 
meritoriu ; • de ce, rapor
tate la județe, rezultatele sint 
atît de discrepant diferen
țiate : • ce observații se pot 
formula pe adresa procesului 
de învățămînt. a profesorilor, 
corelînd rezultatele la olim
piade cu calitatea instrucției 
în unele licee, cu competența 
și pasiunea profesională a 
dascălilor ; • ce raport există 
între participarea elevilor la 
olimpiade și orientarea lor 
spre domenii care includ 
disciplinele de concurs ;
• cum valorifică facultățile 
acest potențial școlar, fac ele 
o încercare de a-i cunoaște 
șl atrage pe cel mai buni să 
le devină studenți ? ; • ce 
date relevă lucrările elevilor 
referitor la stilul de lucru cu 
care-i Înzestrează școala, la 
rapiditatea de a gindi, Ia ca
pacitatea de a face sinteze, 
de a da soluții unor pro
bleme.

Ar fi realmente păcat ca 
miile de lucrări și observa
țiile zecilor de profesori care 
le corectează să rămînă in- 
dosariate în arhive, fără ca 
școala să nu-și găsească în 
acest prețios material docu
mentar puncte de reper pen
tru activitatea din învăță
mint. Sîntem gata să găzduim 
o dezbatere pe tema : cum 
văd profesorii și elevii, cum 
concep școala și organizația *t  
U.T.C. ridicarea ștachetei 
concursurilor, păstrarea unor 
tradiții de organizare și 
adăugare a unor elemente 
inedite, redarea acelei stră
luciri — nu festive, ci prin 
rezultate, prin ceea ce se 
valorifică din aceste rezul
tate — pe care o merită 
olimpiadele științifice ale 
elevilor.

PIONIERIA XXV

Primăvara celor 
mai frumoase 

fapte de muncă
De la un capăt la altul, 

țara cunoaște hărnicia pio
nierilor' Abia s-a încheiat 
vacanța, vredniciei cravatelor 
roșii și bilanțurile care se a- 
nunță arată cu ce fapte își 
intimpină ei jubileul organi
zației. Munca continuă cu tot 
atît avint, mal cu seamă că 
pionierii au devenit și mai 
ambițioși. Au și motive : an
gajamentele lor pentru în
treg anul școlar au fost de
pășite de pe acum la nume
roase obiective. Și-au propus 
să planteze in această pri
măvară 3 832 000 bucăți pomi 
fructiferi, arbori și arbuști, 
au plantat 6 500 000. Au sădit 
peste 2 500 000 flori, luînd in 
grija lor 2 340 ha parcuri și 
spații verzi. în multe comu
ne și localități pionierii au 
inițiat acțiuni de curățire a 
peste 47 250 ha islazuri și au 
executat lucrări in plantații 
silvice și pepiniere pe 2 220 
ha. Angajamentul privind co
lectarea metalelor feroase a 
fost de 453 tone ; au reali
zat 1 628. Au colectat : 65
tone metale neferoase ; 890 
tone hîrtie; 25 tone textile : 
peste 1 700 000 sticle și bor
cane.

în obiectivele lor de mun
că este inclusă și participa
rea la construcția de grădini
țe — angajament : 252 gră
dinițe ; construcția de inter
nate — angajament : 35 in
ternate : construcția și ame
najarea de laboratoare — 
angajament : 321 ; construcția 
a 22 săli de sport ; amenaja
rea a 45 000 baze sportive, 
bazine de înot, piste de pre
gătire pentru apărarea pa
triei.

Pină la sfîrșitul anului șco
lar precum și în vacanța de 
vară, copiii se află angajați 
ca mici brigadieri ai muncii 
patriotice, in realizarea o- 
biectivclor amintite, dar și al 
altora ca : întreținerea și a- 
menajarea de drumuri, par
ticiparea la acțiuni de iriga
ții și îndiguiri. la udarea 
grădinilor de legume și la 
alte lucrări agricole. Celei 
dc-a XXX-a aniversări a 
Eliberării tării, copiii vor să-i 
aducă in dar cel mai frumos 
bilanț de muncă.

Pagină realizată de :
LUCREȚIA LUSTIG

Curs de limbă germană. > Lecția 
90. 16.30—17,00 Curs de limbă fran
ceză. Lecția 90 17,30 Telex. 17.35
Atenție Ia... neatenție ! 18,00 Mu
zică ușoară cu formația „Venus 
L“. 18.20 Micii meșteri mari. 18.45 
Selecțiuni din baletul ..Primăva
ra" pe muzică de Cornel Trăiles- 
cu. 19,20 1001 de seri : Povestea 
lui Rumcajs. 19,30 Telejurnal. 1 Mai 
1974 — sub semnul anului jubiliar. 
• Cronica întrecerii pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. 20,00 Teleobiectiv. 20 20 
Telecinemateca : ,.Un om pentru 
eternitate". Regia: Fred Zine- 
mănn. Cu : Paul Scofield. Wendy 
Hiller. Leo Mc Kern. Orson 
Welles, Suzannah York, John 
Hurt. Corin Redgrave, Venessa 
Redgrave. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00 Pagini de umor : ,.Ce vrăji 
a mal făcut nevasta mea". 20.25 
Meridiane literare. 21,00 Telex. 
21.05 Reîntîlnire cu Nana 
Mouskourl, Franco Corelli și Har
ry Belafonte 21,55 Universitatea 
TV.
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Mesaje de felicitare adresate 
președintelui României, 

NICOLAE CEAUSESCU»
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cind Marea Adunare Națională a instituit funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România, la 28 martie 1974. iar 
Dumneavoastră ați fost ales să o exercitați, deputății Înțelepți 
au exprimat încrederea pe care Partidul Comunist Român și 
poporul o au în conducerea Dumneavoastră continuă. In același 
timp, deputății au ales și un mare prieten al Tanzaniei. De 
aceea, am deosebita plăcere să vă transmit, in numele meu per
sonal, precum și în numele guvernului, poporului tanzanian și 
al celor două partide ale sale — T.A.N.U. și Afro-Shirazi — 
felicitările noastre călduroase și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea națiunii și poporului român.

JULIUS K. MEREU 
Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul și guvernul Republicii Democratice Sudan —. se ală

tură in a vă transmite cele mai sincere felicitări frâțeș*;  cu 
prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Soci- 
liste România.

Sint ferm convins că Excelența Voastră iți va lndeplmi ia 
continuare îndatoririle cu ințelepciune și dirzenie.

Sintem, de asemenea, convinși că relațiile prietenești. foarte 
cordiale, și cooperarea reciprocă dintre țările noastre vor 
nua să se dezvolte in interesul popoarelor noastre.

Rog pe Excelența Voastră să primească asigurarea Înaltei —•"*  
aprecieri și stime.

GAFFAR MOHAMMED NUMEIRI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația Partidului Politic Radical din Olanda
(Urmare din pag. U

loc un schimb de păreri și in
formații cu privire la actr.-.'.a- 
tea și preocupările celor dcuâ 
partide, precum și cu privire la 
unele probleme ale păcii F 
securității in Europa f In În
treaga lume.

A fost subliniată dorința re- 
eiprocă de a contribui la extin
derea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Politic Radical din Olanda, spre 
benei*  celor două țări și po- 
poare. al lupte: pentru pace și 
colaborare in Întreaga lume.

Cu arest prile;. s-a evidențiat

dezvoltarea relațiilor româno- 
olandeze. îndeosebi In urma vi
zitei efectuate anul trecut In 
Olanda de președintele Româ
niei și s-a exprimat hotărirea 
celor două partide de a acționa 
pentru extinderea In continuare 
a raporturilor dintre România ș: 
Olanda.

• Delegația parlamentară siriană

Arabe Siriene. Hafez Al Asvid. 
Împreună cu urări de no. Si m- 
sesmatc saecese pnparnfon ro
mân. Oaspetele a ista"- s*  -j
prețuire de care se taacarâ ia 
Șina eforturile preaecmteiu: 
Nicolae Ceausescu pentru fo— 
crea prietenie-. intre popcar - e 
român F sman. pentru xtens-- 
fmarea rninbrrln. roatitaierale 
dintre cete docă t±m pentru 
obținerea ne pk= drepte » 
va ■ .-» in Orientul Mipoca.

To arării Nicolae Ceaușeacu 
a multu-nit pentru mesa; r- a 
r-zat pe oaspeți ca la înapoie
rea :n patne să transmită pre- 
ședinteîm Hafez Al Assad salu
tări călduroase. precum și cele 
-rac bune urări de pace ț pros
peritate popixulut senar. prie
ten. E uni nd vizita Snnâ recent 
ta Rrccblin Arabă Siriană. to- 
«artgd Nicetae Ceanpesco a 
sebtemat rezultatele e: froctu- 
«ase. apreoind că dialogul avut 
la n»—doc-_nente.e sem

nate deschid largi perspective 
de dezvoltare prieteniei tradi-.o- 
najp și colaborării rodnice din
tre cele două țâri s popoare.

întrevederea. desfășurat*  ta- 
tr-o ambiantă cordială, priete
nească. a evidențiat dorința co
mună de a ae acționa pentru 
înfăptuirea acordurilor și Înțele
gerilor convenite recent, subl - 
mindu-se că ei» corespund pe 
deplin intereselor popoarelor

păr.i ja lume.

• Președintele Comisiei de politică externă 

a Parlamentului din Kuweit

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
B1LCREȘTT

Domnule Președinte al Republicii.
Ca jurist am fost fericit să aflu vestea creării frrr-.et de pre

ședinte al Republicii și șef al statului s: a aleseru Dorrr. 
Voastre ca intiiul președinte al Republicii Socialiste Bnanâna.

Vă rog să primiți cele mai vii șt sincere felimtâr. i.-. aamea 
mea și a familiei mele. împreună cu cea na: -..-talii cocs Ser*  e 
și admirație pentru felul cum susțineți și apărați interesele su
perioare ale nației noastre românești.

Prof. dr. IOSIF CONSTANTIN IHLAGAN

Primul ministru al guvernului, 
tovarășul Manea Mănescu. a 
oferit, marți seara, o recepție in 
onoarea participanților la lucră
rile celei de-a 29-a sesiuni a 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa.

Au fost prezenți tovarășii 
Ion Pățan, și Gheorghe Oprea, 
viceprim-miniștri, George Ma- 
covescu, Nicolae Agachi, Bujor 
Almășan, Traian Dudaș, Mihail 
Florescu, Octavian Groza, 
membri ai guvernului, alte per
soane oficiale.

De asemenea, au participat 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
reprezentanți ai utior organis
me ale O.N.U. la București, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

Marți după-amiază, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, a primit, pe Abdul 
Latif Al Kazemi, președinte al 
Comisiei de politică externă a 
Parlamentului din Kuweit, Ah
med Fuad, președintele Băncii 
Misr din Cairo, și pe Ismail El 
Shafey, președintele Oficiului 
Internațional de Consulting din 
Cairo. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind ex
tinderea și diversificarea relați
ilor economice dintre România 
și țările arabe. La întrevedere 
a fost de față Vasile Voloșe- 
niuc. președintele Băncii Româ
ne de Comerț Exterior.

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala o delegație militară con
dusă de general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării na
ționale. care, la invitația mi
nistrului de război al Republi
cii Arabe Egipt, mareșal Ah
med Ismail Aii, va face o vizită 
oficială în această țară.

★
La sosirea pe aeroportul din 

Cairo, membrii delegației au 
fost salutați de mareșalul Ah
med Ismail Aii, de generali și 
ofițeri superiori. A fost prezent 
Petru Burlacu, ambasadorul

României la Ca.rx kx?«e---.- 
colonel Mircea Cbloinsc. ataca
tul militar al Rc.—ane: ta 
R.A.E.. precum f rxtibru 
Ambasadei romane.

In cursul aceleiași Zi>. mem
brii delegației au âepu» o co
roană de flori la mucrr.intui la 
Gamal Abdel Nasser.

Marți seara. la sediul Minis- 
terului de Război au taeepm 
convorbirile intre ministre! auă- 
rerii naționale al Reaublirti So
cialiste România si numstrul 
egiptean al războiului.

Marți dimineața, tovarășul Io
sif Uglar. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Satu Mare al 
P.C.R.. a plecat la Nicosia, unde 
va reprezenta Partidul Comunist 
Român la 'ucrările celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (A.K.E.L.).

La plecare, au fost prezer.ți 
tovarășii Constantin Drăgan. 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R.. și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

în cadrul vizitei pe care o în
treprinde in țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.. delegația 
Uniunii Socialiste Arabe, con
dusă de Youssef Kamel Abdel 
Aziz, membru al Secretariatului 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, 
președintele Comisiei de disci
plină, a avut întilniri. pentru 
schimb de informații ți de ex- 
riențâ. la C.C. a! P.C.R. ți la 
Colegiul Central de Partid. De 
asemenea, a avut loc o întreve
dere la Uniunea sindicatelor din 
Întreprinderile industriei ușoare.

Membrii delegației egiptene au 
vizitat in municipiul Bucmești 
Întreprinderea Tricodava. noile 
construcții social-edilitare și ins
titute de cercetare, iar in jude
țele Brașov șt Ploiești uzinele 
de autocamioane, precum și o- 
biective de interes istoric, cul
tural și turistic.

Vizita ministrului afacerilor externe,
al cooperării și planului al Republicii Burundi

Marta Antero* on tacepn

fneerJor exoerre ai Bepaei 
ftori« —Begn- •» * «r
tar externe. ai tuovera

encsurte-n aa pa 
Xceaf Gbeoea.
osseriro afaceriJar exaerx

perări «cnmmuce aasnacaaa- 
te. Ian BețtM ad^wort ai w 
autraha rosneter. peri «ăai'iu *

partea bwsdezâ an pi-~in—r 
Alexandre Gaccxasrr- drertae
general la reci*  de eJeeti jcxase 
și ape (Bodcgeșcoț. Aloys Nden- 
zako. director la Depart an-e-- 
tul Geologiei F Mire tar, alte 
persoane oficiale.

Desfășurate intr-o atmosferă

As

ajt mac* *

♦

rortană*. «* i*rtac~* au. oror-s» 
alerte aue semulrT ~m
de roaonrare ture rote diul

Sesiunea Comisiei econcr ceO.N J.
Tabloul general «I ecasoades 

europene a constituit, ta conti
nuare. punctul central de pe 
agenda de marți a hxră'Jor ce
lei de a 2>-a sesiuni a Cnar nri 
Economice OlN.U. pesrrc Eu
ropa care te desffcșatrt ia 
București.

Dezba'erue pe earxmro «rea

da țestunu continuă.
♦

lumi și mar-o. ta cadrul anac 
comitete de lucru, r —pruieore. 
grupuri de exporti F consLert. 
au fost abordi-e probleme refe
ritoare Ia rolul științei F ten- 
no'.ogiet. mediul tacocjtxătoc. 
privind sursele de apă. cao- 
strucția de locuințe f sistema
tizarea localităților, dezvc.tarea 
turismului, industria energetică, 
cea a cărbunelui ș_a.

Aspecte importante ale coope 
rării in aceste domenii, contri
buția științei șt tehnologie: 
dezvoltarea economică a țărilor 
din regiune — ceea ce cocst:-

ANIVERSARE
‘Taimt-i si ît-repmdem de 

X r-ux-ara a -dy. Covasna

a S da ac. de la tafințarea 
*r»sor uz. tău mdusmaje.

ta trje^aexa adrroatâ tevară- 
prtae NÎCOLAE CEAUSESCU, 
par-jcrpemi la adunarea festivă 
■argamzatâ eu arest prilej Iși 
etanoBă ăe-r‘_-a lor satisfacție 
tata de aerul tatanc ai alegerii 
rotat mai iubeț fia al poporului

- : i ' - • i- t »; - e
al Btadădl fiacialiate Româ- 

Cai ~ -irul .joși, j de mun
că — a*  apsase ta telegramă — 
s expe~—ă totala sa adeziune 

tac*  de acest eveniment de ex- 
oeprieeal*  importanță pentru 
poperul nostru, care răspunde 
do--tei întregi: națiuni.

Oaaaanfi mmdi dta întreprin
dere*  noastră. români și 
anglBari. InsuCețiți și mobili
zați de indicațiile dumneavoas
tră. vă raportează că pe primii 
trei an: s-a obținut un devans 
ie III zile in Îndeplinirea cin
cinalului.

Noi unităti de învătămînt
9 9

în anul școlar 1974-1975
în cadrul măsurilor ce se întreprind în vederea generalizării 

primei trepte a învățămintului liceal și perfecționarea învăță- 
mintului liceal, printr-o hotărire a guvernului, începind cu anul 
școlar 1974/1975, se înființează noi unități de invățămînt, după 
cum urmează :

Licee de mecanică la : Alba Iulia, Zlatna, Arad, Colibași, Cîm- 
pulung (Argeș), Bacău, Oradea (două unități), dr. Petru Groza 
(co iă unități), Bistrița, Botoșani, Brașov (trei unități), Rișnov, 
Buzău, Bocșa. Cluj, Palas-Constanța, Moreni (două unități), 
Tirgoviște. Craiova (trei unități), Galați, Rovinari, Gheorghieni, 
Topl-.ta. Simeria, Petroșani, Giurgiu, Sighetul Marmației, Dro- 
beta-Tumu Severin. Tg. Mureș. Roman, Piatra Neamț, Ploiești, 
Cimpina. Sinaia. Filipești de Pădure, Satu Mare (două unități), 
Carei^ Șimleu Silvaniei, Sibiu (două unități), Iacobeni (Sucea
va'. Timișoara, Tulcea, Rm. Vilcea, București (12 unități) ;

Licee de mecanică agricolă la : Aiud. Sintana (Arad), Costești 
(Argeș'. Hemeiuși (Bacău), Beclean (Bistrița-Năsăud), Făgăraș, 
Ianca (Brăila). Cluj. Castelu (Constanța). Sf. Gheorghe, Găiești, 
Segamea. Ciulnița. Holboca (Iași), Sărulești (Ilfov), Șimian 
(Mehedinți). Sighișoara, Balș, Bărcănești (Prahova), Cărei, Ne- 
gr»<-.-Oa«. Roșiorii de Vede, Negrești (Vaslui), Focșani :

Licee de electrotehnică la : Cugir. Arad, Oradea. Bistriță", 
Satele. Buzău. Iași- Buftea. Baia Mare, Iernut, Zalău, Timi- 
ș i-t i.-.ă unităti . BuciriesL (pa-ru uni-S’i) :

Licee de rosistrneții la : Arad. Pitești. Săcele. Dej, Craiova, 
tas. Urziceni. Sibim Cimpulur.g (Suceava), Timișoara, București 
«focă unități).

Licee de chimie industrială la : Turda. Cmstanța, Fi»ni, 
De-.-*.  Călărași Slobozia. Bușteni. Jimbol’la.

Se de asemenea, licee metalurgic*  la : Tîrgoviște
last F Reman : Kcee pentru industria prelucrării lemnului la : 
Bri.-is « Cehu SL-.-anie: : licee pentru industria textilelor și 
camteetStar ia : Arad. Pitești. Oradea. Botoșani. Brașov. Buzău. 
S£ Gheorghe S gh șoara. Sibiu. Mediaș. Timișoara. Lugoj, Foc- 
șm! și Bacansă : Bre*  sanitare la : Arad, Bacău. Brașov, Cluj. 
r-n-<-■!--*.  Ouawa. Fu-eAoara Iași. Satu Mare. Rm. Vilcea și 
Bortz---. tare pentru dameuiul imbuuâtâtirilor funciare și 
gmro*Cx.nrl  așetar ta : Arad f Miroslava (las:' : licee de !n- 
dm*4  abmrosa-» te : Craiova Romas. Constanta ș: Tulcea ; 
taew eeamamte te : F—aț,-- F Rceu agricol la : Armășești (II-

CUPA TINERETULUI (edifia de vară)

FINALELE STUDENȚEȘTI
X

•j ■
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La sfârșitul acestei sâptămlni 
sur avea Iar la Brasov campio
natele sludentesti de tir. In zi
lele de Sî și a aprilie la Timi- 
snara se sur desfășura campio
natele universitare de judo. La 
această enmpetiție va participa 
si echipa seieeținnatâ studen
țească a țării naastre care se 
pregătește in vederea campiona- 
iel»r mondiale universitare, pro
gramate in Belgie Echipa de 
judo s-a întors recent din Fran
ța. unde a participat la un tur
neu desfășurat la Strasbourg.

fotbal : Argentina - România 2 -1 (0 -1)

Motociclismul - 

o pasiune 
cu mii de amatori

Se spune despre motocicliști 
că sint „așii ghidonului", „cu
tezătorii vitezelor", că pasiunea 
lor este molipsitoare. Am urmă
rit deseori întreceri palpitante, 
veritabile demonstrații de mă
iestrie. „Și totuși — îmi spune 
tov. Vrînceanu Mihail Armand, 
secretarul comisiei și al Cole
giului central de arbitri, moto
ciclismul se află încă în criză. 
El trebuie repus în drepturi". In 
București acest sport este îndră
git de 9 000 posesori de motoci
clete și 6 000 de motorete „Mo- 
bra", in marea lor majoritate ti
neri. Zilele trecute, la CMBCFS, 
a avut loc cea de a doua con
sfătuire organizată de comisia 
municipală moto. Cu acest pri
lej a fost organizat un comitet 
de inițiativă care va activa sus
ținut in direcția dezvoltării mo- 
tociclismului. De-a lungul mai 
multor ore participanții au fă
cut propuneri, au evidențiat u-
r. ele lipsuri și greutăți, animați 
de dorința de a-și mări rindu- 
rile. Cei care au luat cuvîntul 
și-au exprimat dorința de a se 
organiza un club cu membri co- 
tizanți, loc de Intilnire, infor
mare și rezolvarea unor proble
me legate de circulație ; de a se 
amenaja, pe sectoare și cartie
re. terenuri speciale pentru ini
țiere in conducerea motocicle
tei, de a li se pune la dispozi
ție o cantitate mai mare de pie
se de schimb. Alte propuneri 
s-au referit la organizarea unor 
raliuri, deplasări turistice in 
grup, in țară și peste hotare, 
concursuri de indemir.are, de re
gularitate și rezistență, editarea 
unui almanah, a unei foi volan
te. înființarea unei biblioteci cu 
lucrări de specialitate, toate do
vedind interesul pe care-1 sus
cită motociclismui. De aseme
nea. s-a cerut să se studieze po-
s. bilitatea folosirii căștilor nu
mai in afara orașului și redu
cerea greutății acestora, a cir
culației motocicliștilor nu numai 
pe la periferiile orașului. To
varășul Vrinceanu aprecia că 
»s-au deschis porțile iubitorilor 
«portului eompetițional să intre 
in rindul vitezișlilor pe zgură 
(Dirt-Track) și pe șosea (in 
circuite). Calendarul sportiv este 
bogat in acțiuni. înainte de a 
încheia rindurile de față, am 
aflat că una din doleanțele mo
tocicliștilor a fost îndeplinită. Pe 
lingă Clubul sportiv municipal 
București a fost organizată o 
secție moto. Așadar, in Bucu
rești jexistă trei asemenea sec
ții. Un început care trebuie a- 
preciat cum se cuvine.

LIDIA POPESCU

BUENOS AIRES 23 (Ager- 
pres . — Peste 50 000 de specta
tor. au fost prezenți luni in tri- 
tancăe czatfionului _Velez Sar- 
sri.eid- dm Buenos Aires, pentru 
a nmiri meciul amical de fotbal 
dintre echipele Argentinei și 
Românie- Fotbaliștii argenti
nieni au obținut o victorie la 
limit*  : 2 — 1 (0 — 1). la capă
tul unui joc care in general a 
plăcu: spectatorilor. Echipa
Românie: a condus pină în mi
nutul 56. cu scorul de 1 — 0, prin 
punctul marcat de Kun în mi
nutul 25. Jucătorii români au 
desfășurat un joc bun mai ales 
In prima repriză. După pauză, 
gazdele au forțat ritmul pentru 
a obține egalarea. în minutul 
36. Housemann, care l-a Înlocuit 
pe aripa stingă pe Chazaretta, a 
trimis balonul In plasa porții lui 
Iorgulescu. Fotbaliștii argenti

nieni, încurajați de acest gol, au 
dominat, și in minutul 70 au 
marcat din nou prin Kempes, 
care a speculat o greșeală a 
apărării.

Din echipa României s-au re
marcat Dinu, Lucescu, Anto
nescu și Georgescu, iar la gazde 
Santoro, Housemann, Brindisi și 
Talch.

Arbitrul argentinian Arturo 
Itharralde a condus următoarele 
formații : Argentina : Santoro, 
Glaria. Togneri. Sa, Tarantini, 
Brindisi, Talch. Squeo, Balbuena, 
Kempes, Chazaretta (House
mann). România : Iorgulescu, 
Anghelinin, Sameș, Antonescu, 
Cristache. Georgescu (min. 71 
Beldeanu) Dinu, Iordănescu 
(min. 76 Broșovschi), Lucescu, 
Kun, Marcu.

Selecționata de fotbal a Româ
niei se întoarce in Capitală joi 
după-amiază.

• Românul Ilie Năstase șl 
australianul John Newcombe au 
fost desemnați drept principalii 
favoriți ai fazei finale a .„Cir
cuitului WCT“, programată, in
tre 8 și 12 mai. la Dallas 
(Texas). Mai sint calificați pen
tru turneul de la Dallas ame
ricanii Stan Smith, Arthur Ashe,

australianul Rod Laver, olande
zul Tom Okker șl suedezul 
Bjorn Borg, Cel de-al optulea 
finalist va fi cunoscut in urma 
rezultatelor ce se vor înregistra 
în ultimele două turnee ale 
competiției, care se desfășoară 
în această săptămină la St. Louis 
și Denver.

In general, vremea se men
ține instabilă, mai ales în 
nordul Crișanei, Maramureș, 
Transilvania și Moldova, 
unde vor cădea ploi sub for
mă de averse. In celelalte 
regiuni, aversele vor avea 
caracter izolat. în zona mun
toasă va ninge. Vîntul va 
sufla potrivit cu unele in
tensificări în nordul și es
tul țării. Temperaturile mi
nime vor avea valori cuprin
se intre —3 și +7 grade, iar 
cele maxime între +6 și 
+12 grade, în jumătatea de 
nord a țării și între +10 și 
+16 grade în celelalte re
giuni. In zona de deal, lo
cal se va produce brumă.

Tn București, vremea va fi 
ușor instabilă, cu cer tem
porar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Minima va 
oscila intre +1 și +3 grade, 
iar maxima între +11 și +13 
grade.

Librăria „Cartea prin poștă' - unitate a cooperației de 
consum din București, str. serg. Nuțu fon, nr. 8-12, sector 
6, oferă elevilor o serie de cărți necesare pentru pregăti
rea examenului de bacalaureat și admiterea in facultate. 
Scriind o carte poștală pe adresa librăriei, primiți la do
miciliu cărțile solicitate. Plata se face la primirea coletu
lui poștal.

IATA TITLURILE
EXISTENTE ÎN DEPOZIT:

lonescu-Tiu, Problem*  .de matematică pentru examenele 
de bacalaureat ți admitere în învățămîntul superior, lei
18.50.

Mogoș Gh., Compendiu de anatomie si fiziologie, lei 41.
Oncescu M., Fizica - nivel • postliceal, vol. I, lei 18,40. 
Rabega C., Chimie pentru admiterea in facultate, lei

10.50.
Riga Th., îndrumător pentru lucrări practice de embrio- 

oaie, lei 19.
Rișavi I., Chimie și probleme de chimie pentru concursul 

de admitere in invățămintul superior, lei 27.
Vasculescu Tr., Radiologia medicală pentru învățămîntul 

superior, lei 37.
Voiculescu I. C., Anatomia ți fiziologia omului, lei 53. 
Ciobanu M., Ghid de anestezie ți reanimare (I.M.F. Bucu

rești), lei 21,50.
Antologia poeților victorieni, vol. II (catedra de literatură 

engleză), lei 29.
Proza eseistică victoriană, vol. I, II, III (catedra de lite

ratură engleză), lei 29.

: LOCURI LA ODIHNĂ :

PE LITORAL!
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM di*  întreaga tară au fi 

pus in vînzare bilete la odihnă pentru stațiunile de pe li- fi 
forai, în serii de 12 zde, cu începere de la data de 14 fi 
mai a.c. ... *

De la această dată pină la 30 iunie, tarifele sint reduse fi 
față de perioada următoare.

Posesorii biletelor la odihnă, obținute prin oficiile jude- I 
țene de turism, beneficiază de reducere cu 50% la tariful I 
de transport pe C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tuturor oficiilor I 
județene de turism din țară și la filialele întreprinderii de I 
turism, hoteluri ți restaurante din Bucurețti.

PUBLITURISM ■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ți

I.C.S. COMALIMENT :
cu sediul în București,

str. C.A. Rosetti nr. 5, sectorul 1, ■

ANGAJEAZĂ :
■ in condițiile legii 12 și cu buletin de Capitală ■ 

sau comune subordonate, următorul personal ® 
de alimentație publică, necesar pentru unita- £ 

tea AUTOEXPRES situată pe șoseaua Bucu- ■
■ 

rești-Pitești km. 36 :

• Ospătari n

• Bufetiere ■
• Ajutori ospătari
• Muncitori necalificați 
Doritorii se vor adresa compartimentului j 

■ Personal de la adresa susindicată. 
&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

n a a a a a a a a a a ra ca t= b

] întreprinderea
] energo-reparații

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

] ANGAJEAZĂ
urgent maiștri in specialitățile : oțelărie și 

turnătorie, prin transfer în interesul serviciului sau prin 
CONCURS, conform Legii nr. 12/1971.

De asemenea, mai angajează : oțelari, termiști-tratamen- 
tițti, turnâtori-formatori, strungari, frezori, rectificatori, 
curățitori-sablatori, ungător, ascuțitori scule, debitatori ma
teriale, maținițti pod rulant cu autorizație I.S.C.I.R., sculer 
S.D.V., zidari-țamotori, primitori-distribuitori, sudori, repa
rator AMC-uri, șoferi, controlori tehnici de calitate pentru 
turnători*  forjă ți prelucrări mecanice ți muncitori neca
lificați.

Angajarea se face atit pentru sediul din b-dul Mărășești 
nr. 2, sector 5, autobuze : 32 ți 33, tramvai 7 ți 12, stația 
Parcul Libertății, cit ți pentru modernul sediu din Vitan 
b-dul Energeticienilor nr. 2, sector 4, capătul autobuzului 35.

Relații suplimentare se pot obține la biroul personal, 
telefon : 23 26 40.



Lucrările Conferinței
securității• •

și cooperării europene
La Geneva s-au reluat lucră

rile Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa, in
tr-o atmosferă de lucru care re
flectă dorința participanților de 
a imprima un ritm accelerat 
muncii de redactare a textelor 
finale ce se elaborează în orga
nele subsidiare.

Noul ritm pe care îl cunosc 
lucrările se reflectă atît în efor
turile de a se prezenta propu
neri 'de natură să obțină con
sensul, cît și în sporirea numă
rului de reuniuni. Astfel,- in 
cursul zilei de marți s-au des
fășurat ședințele a 8 organe de 
lucru care, pornind de la pro
gresul • realizat pmă" acum, au 
trecut la dezbaterea a noi for
mule care să fie incluse în tex
tele asupra cărora s-a convenit 
și’care au fost înregistrate pină 
în prezent. '

în acest sens, subcomisia pen
tru elaborarea textului de de
clarație privind principiile care 
trebuie să guverneze relațiile 
dintre statele participante ă tre
cut la redactarea celui de-al pa
trulea principiu, referitor Ta 
integritatea teritorială. La dis
cuțiile pe această temă, alături 
de celelalte delegații, și-a adus 
contribuția 'și delegația Româ
niei, care a supus atenției par
ticipanților o formulare comple
tă privind inviolabilitatea inte
grității teritoriale a statelor.

Dezbaterile de redactare s-au 
purtat, d? asemenea, in subco
misiile privind cooperarea in 
domeniul mediului înconjurător, 
cooperarea economică in alte 
domenii, cooperarea în domeniul 
informației, cooperarea și schim
burile in domeniul culturii și

cooperarea și schimburile in do
meniul educației.

Legat de progresele înregistra
te in redactarea textelor finale, 
în grupul de lucru al Comitetu
lui de coordonare însărcinat cu 
examinarea problemei urmărilor 
conferinței a avut loc un schimb 
activ de opinii asupra formelor 
concrete pe care ar putea să le 
ia aceste urmări. în context, a 

. fost analizată posibilitatea creă
rii unui organism permanent, 
precum și a stabilirii unei peri
oade intermediare in care să se 
analizeze modul, de îndeplinire 
a .hotăririlor luate de conferință. 
Conform acestei concepții, ana- 
Tiza ar urma să aibă loc cu pri
lejul unei noi conferințe pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa.

• ÎN ORAȘUL SICILIAN 
MARSALA se desfășoară in a- 
ceste zile, din inițiativa Asocia
ției de prietenie Italia-România 
și a administrației comunale, un 
■ciclu de manifestări culturale 
românești. Astfel, au fost inau
gurate o expoziție de pictură 
românească contemporană, pre
cum și o expoziție de afișe ci
nematografice.

ROMANIA
LA TIRGUL

DE LA OSAKA

ȘEDINȚA 

COMITETULUI 

EXECUTIV

AL C. A. £ R.

La 23 aprilie, au început 
la Moscova, ■ lucrările celei 
de-a 67-a ședințe a Comite
tului Executiv al CAER, la 
care participă vicepreședinți 
ai Consiliilor de Miniștri din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria, U- ~ ■ ■■■■— precum și

Consiliului 
al R.S.F.

Marți a avut loc festivitatea 
deschiderii ediției din acest an 
a Tirgului internațional de la 
Osaka, manifestare de la a că
rei inaugurare s-au împlinit 
două, decenii. Actuala ediție a 
tirgului, la care participă peste 
40 de țări și numeroase firme 
nipone, a fost deschisă de gu
vernatorul prefecturii Osaka, 
Ryoichi Kuroda. Au fost de față 
personalități ale vieții politice și 
economice nipone, invitați- de 
peste hotare.

România participă la ediția 
din acest an a Tirgului inter
național de1 la Osaka' cu un pa
vilion in care expun 22 de în
treprinderi' de stat' pentru' co
merț exterior, prezentînd un va
riat • sortiment de produse ale 
industriei noastre.

niunea Sovietică, 
un membru al 
Executiv Federal 
Iugoslavia.

Din Republica_____ Socialistă 
România participă tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, reprezentantul perma
nent al țării noastre în Con
siliul de Ajutor Economic 
Reciproc.

Programul noului 
guvern din liliger

Președinte.Ie Consiliului mili
tar suprem, șeful statului Niger, 
lt.-colonelul Seiny Kountche, a 
rostit un discurs radiodifuzat, 
în care a expus programul de 
politică internă și externă a 
noilor autorități care au pre
luat recenț puterea. Referin- 
du-se la dificultățile pe care le 
intimpină. Nigerul, datorită se
cetei care s-a abătut asupra ță
rii de mai mulți ani, Seiny 
Kountche a arătat că autorită
țile militare vor coordona or
ganizarea distribuirii resurselor 
populației in regiunile care au 
fost afectate de secetă. Pe de 
altă parte, el a subliniat că re
sursele subsolului sint și vor li, 
considerate ca resurse naționa
le, iar „dezvoltarea acestora și1 
exploatarea lor se vor face in 
cadrul așigurărit ’ progresului, 
general al țării. în continuare, 
președintele Consiliului militar 
șuprem a arătat că noul regim 
va menține.societățile, economi-, 
ce mixte și că unele din ace
stea vor trebui remodelate, al
tele lichidate datorită slabei lor 
rentabilități. în continuare, 
Seiny Kountche a cerut munci
torilor să-și intensifice efortu
rile pentru progresul țării, asi- 
gurindu-i că noile autorități au 
în vedere necesitățile lor. Tot
odată, el a arătat că activitatea 
instituțiilor de invățămint vafr 
așezată pe baze noi in anul 
școlar 1974—1975.

Referindii-se la principalele 
aspecte ale politicii externe, șe
ful statului a arătat, că noul re
gim va onora toate acordurile 
internaționale încheiate de gu
vernul precedent. Nigerul spri
jină cauza popoarelor arabe, 
lupta mișcărilor de eliberare a 
popoarelor din Africa, condam
nă colonialismul, neocoloniâlis- 
mul și imperialismul și se pro
nunță împotriva oricăror forme 
de manifestare a acestora, de- ’ 
nunță discriminarea rasială, a 
spus vorbitorul.

Sesiunea 0. N. uCONGRESUL
U. T. C. L

DIN U. R. S. S
măMOSCOVA 23. — Cores

pondentul Agerpres. Nicolae 
Crețu. transmite : La Pala
tul congreselor din Moscova 
s-au deschis, la 23 aprilie, 
lucrările celui de-al XVII- 
lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist Leninist 
din Uniunea Sovietică.

Alături de delegați, la lu
crări sint prezenți reprezen
tanți ai organizațiilor de ti
neret din numeroase țări ale 
lumii.

Din țara noastră participă 
o delegație condusă de tova
rășul Ion Traian Ștefănescu. 
prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, ministru pentru proble
mele tineretului din Româ
nia.

în prezidiul congresului au 
luat loc L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
A. N. Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. alți conducători de 
partid și de stat sovietică.

Au luat loc, de asemenea, 
șefii delegațiilor străine par
ticipante la lucrări.

în ședința de deschidere a 
congresului, L.I. Brejnev 
rostit o amplă cuvintare.

Participanții la lucrări au 
ascultat apoi raportul de ac
tivitate al U.T.C.L., pe peri
oada care a trecut de la pre
cedentul congres, prezentat 
de Evgheni Tiajelnikov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist din 
Uniunea Sovietică.

Lucrările congresului con
tinuă.

Cea de-a 6-a sesii 
dinară a Adunări: 
O.N.U. a intrat in 
ultima săptămină a 
sale, consacrate stu 
teriilor prime și d

Ministrul afacerii! 
al Kenyei. Njorge 
declarat câ nu exist; 
mai bună spre dezvc 
rilor rămase in 
de vedere economic 
bilirea unor prețuri 
produselor lor de < 
cum și elaborarea 
nism internațional c 
fixeze un raport just in 
țurile materiilor prime 
ale produselor industr:

Ștefan Olszowski. 
afacerilor externe al 
și-a exprimat convir_ 
..identificarea măsurilor și 
laacelor pentru înlăturări 
stacolelor și dificultăților 
calea dezvoltării coopers 
conomice internaționale 
bunătățirea constantă a pri 
pulor și mecanismelor ce 
vernează această cooperare 
buie să constituie una d: 
sarcinile de căpeteme ale Na
țiunilor Unite".

Rudolf Kirchschlaeger. 
trul afacerilor externe al 
triei, a subliniat că nu este s

“ să adopte 
marea con- 
île dineul- 
e afectează, 
membre au 
a cauzele 
t context, 

at că elabora- 
drepturilor și 

mice ale sta- 
putea fi o piatră de 

ul mod de a aborda 
economice interna- 
confruntă întreaga 
a națiunilor.

Rossides. ambasadorul 
la O.N.U., a arătat că 
ăbirea progresului e- 
al statelor in curs de 
t sînt necesare asigu- 
voltării lor industriale, 

mizarea agriculturii, tran- 
■hnologie din statele 
ite către cele râ
nă. precum și recu- 
iveranității perma- 

asupra resurse-
CAMBODGIA : Patrioții khmeri salutați cu bucurie de populația unei localități eliberate.

Londra: tentația Orientul
Apropiatalegerilor• DUPĂ NUMĂRAREA A 9*  

LA SUTA DIN VOTURILE 
EXPRIMATE cu prilejul al' 
rilor prezidențiale și parlan 
tare, desfășurate di 
aprilie, in Columbia. 
Partidului Liberal la 
premă de stat, Alfonso 
Michelsen. dispune de 
confortabilă de peste 
lion de voturi, față d- 
palul său contracandida 
zentantul Partidului C 
tor, * Alvaro Gomez 
Virtual președinte a! 
biei pe perioada viitor 
dat de patru ani. um 
preia în mod oficial 
începutul lunii augus 
fonso Lopez Michels 
nit, pină in prezent 
a 2 810 549 alegători.

a

Demonstrație a studenților din Roma pentru urgentarea reformei universitare.

politice 
afirma, 
Wilson 

într-o

în cercurile 
londoneze se 
luni, că Harold 
este confruntat
măsurâ crescîndă cu ce
rerea de a se organiza 
noi alegeri generale în 
iunie. Informația trans
misă de FRANCE PRES- 
SE indică faptul că „pre
siuni din ce în ce mai 
puternice' se exercită în 
interiorul partidului la
burist pentru a determi
na grăbirea reintilnirii 
cu urnele.

L
aburiștii sint în 
mod evident inco
modați de situația 
lor în Camera Co
munelor, 
nul" din 

anticipate a însemnat.

exercitate 
laburistă, 

semnalează

Scurtă vreme după 
ce insula Grenada și-a 
dobindit independența, 
alte teritorii din An- 
tilele britanice — in
sulele Turks și Caicos 
— revendică Londrei 
schimbarea actualului 
lor statut colonial.

Arhipelagul, format 
din grupul de insulițe 
cunoscute sub denu
mirea de Turks și Cai
cos, este situat in Ca
raibi, la sud-est de 
Bahamas și la nord de 
Haiti, insumind o su
prafață de 440 kilome
tri pătrați și o popu
lație de 8 000 de lo
cuitori. În trecut con
siderate atașate Ja- 
maicăi și mai recent 
Bahamasului, grupul 
de insulițe Turks și 
Caicos n-au urmat a- 
ceste teritorii pe dru
mul independenței. 
Menținute in extremă 
înapoiere, cele aproa
pe 20 de mici insule 
calcaroase înconjurate 
de recife de corali se 
află într-o situație 
foarte dificilă. Locui
torii nu reușesc să-și 
asigure existența, sin
gura resursă fiind pes
cuitul langustelor. Nu 
există drumuri, nu e-

I

xistă nici măcar struc
tură agricolă, ca să nu 
vorbim de echipament 
în accepția modernă. 
Singurul domeniu in 
care arhipelagul este 
„supraechipat" e 
administrativ :
funcționar la 12 locui
tori...

Băștinașii desfășoară

cel 
un

Locuitorii din Turks 
și Caicos au realmen
te motive serioase 
să-și pună speranțe in 
vocația turistică a me
leagurilor lor înconju
rate de apele tropica
le. Insulițele, cu o ve
getație luxuriantă, cu 
plaje excepționale și 
cu o climă edenică o-

I

„Eden tropical//

acum o amplă și e- 
nergică mișcare pen
tru depășirea actualei 
situații grele. Intr-un 
memoriu adresat gu
vernului britanic de 
cei 14 membri ai Con
siliului administrativ 
format din reprezen
tanții populației se 
cere abolirea statutu
lui colonial. Autorită
țile engleze sînt, de a- 
semenea, solicitate să 
ajute Ia crearea unei 
structuri turistice pe 
arhipelag.

feră baza unui verita
bil rai turistic.

Paralel cu demersu
rile făcute la Londra, 
reprezentanții popu
lației din Turks și Cai
cos au propus autori
tăților canadiene și ți
nui grup de oameni de 
afaceri canadieni un 
proiect denumit „Eden 
tropical" (Raiul tropi
cal). Dată fiind apro
pierea arhipelagului de 
Canada și faptul că 
cea mai mare parte a 
teritoriului canadian
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• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI LA SOFIA, Trofin Sime- 
drea, a fost primit de Stanko 
Todorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulga
ria.

în timpul întîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au fost 
abordate probleme care privesc 
dezvoltarea și adîncirea colabo
rării dintre cele două țări.

• MINISTRUL BRITANIC AL 
INDUSTRIEI, .Anthony Wedg
wood Benn, l-a primit marți pe 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Londra. Pretor 
Popa. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire în probleme 
privind colaborarea și coopera
rea româno-britanică in dome

niile industrial și tehnico-știin- 
țific.

Ministrul industriei al Marii 
Britanii, Anthony Wedgwood 
Behn, și-a reamintit cu plăcere 
de vizita făcută in anii trecuți 
in țara noastră, impresia puter
nică produsă de convorbirea a- 
vută cu președintele Republicii 
Socialiște • România, Nicolae 
Ceaușescu.

• LA TOKIO A FOST SEM
NAT UN PROTOCOL potrivit 
căruia Japonia acordă Uniunii 
Sovietice un credit bancar pe 
termen lung, în valoare de 
1 050 000 000 dolari — transmite 
agenția T.A.S.S. Creditul ur
mează să fie folosit pentru reali
zarea proiectelor de cooperare 
nipono-sovietică în exploatări

carbonifere în Iakuția, în pros
pectarea industrială a zăcămin
telor de gaze naturale din a- 
ceeași regiune și în valorificarea 
resurselor lemnoase din Extre
mul Orient sovietic.
• UN REPREZENTANT AL 

COMPANIEI „PANAM" din 
capitala Indoneziei a declarat, 
în legătură cu prăbușirea avio
nului „Boeing 707“ aparținînd 
companiei „Pan American", 
survenită luni seara, într-o zonă 
de junglă din Insula Bali, că 
pină acum nu sint informații 
despre existența unor supra
viețuitori, printre cele 106 per
soane aflate la bord. Potrivit 
unor surse ale poliției locale, 
avionul a izbucnit în flăcări în 
plin zbor.

cunoaște 
iarnă pe 
prevede 
program 
pe o perioadă de cinci 
ani (prin construirea 
unui număr 
Iuri, a unei 
drumuri și 
turi, a unei 
desalinizare 
mări:) să se 
ceea ce autorii 
mese „cel mai 
rat loc de 
pentru canadieni".

Vorbind despre acest 
proiect și despre tra
tativele actuale purta
te la Londra și Ot
tawa, James Forbes, 
unul din liderii băști
nașilor din arhipelagul 
caraibian. spunea că 
„principalul este ieși
rea din condițiile de 
viață coloniale, de sub
dezvoltare" și sublinia 
că „turismul va putea 
oferi o bază pentru 
dezvoltarea ulterioară 
a unei structuri eco
nomice, pentru pune
rea pe picioare a unei 
agriculturi și a unei 
industrii locale".

cinci luni de 
an, proiectul 
ca. printr-un 
de investiții

de hote- 
rețele de 
aeropor- 
uzine de 

apei 
creeze 
denu- 
prefe- 

vacanță

P. N.

..Meciul 
alegerile 
desigur, 

pentru 
ei (demrrre adversarii lor — 
ceasemtarii __ an fost nurii
șerrrialil dar pe p'an practic 
an trebnit să se resemneze eu 

«Urii cnui guvern mi- 
Deoeamdaîă. existenta 
inlsteriale laburiste nr 

s în earrâ. Conserv ato- 
itrasi de perspee- 

si nou scrutin. Proaspăta 
re a lăsat răni ce nu s-au 
L Confuzia si teama care 

eese printre partizanii lui 
* explică refuzul lor de a 

încerca să răstoarne, printr-o 
bătălie parlamentară, guvernul 
laburist. Conservatorii joacă in 
prezent cartea prudentei, in 
speranța că timpul le va fi aliat. 
Pentru Izbnristi dilema este de 
altă natură : emd să se recurgă 
la noi alegeri ? Acum sau mai 
tirziu. in toamnă sau. poate, in 
anul viitor ? în coloanele unor 
ziare britanice a ineeput să se 
avanseze data posibilă a unui 
nou scrutin. Se menționează

no se sinr

Iunie (GUARDIAN) dar și oc
tombrie (TIMES).

Presiunile in vederea unor ale
geri apropiate sînt 
mai ales de stingă 
FRANCE PRESSE
că deputății de stingă apreciază 
că situația parlamentară a gu
vernului restringe libertatea lui 
de mișcare 
in aplicare 
zate de 
Blackpool, 
în mod deosebit la o serie 
naționalizări menționate in pro
gramul electoral laburist. Argu
mentele adepților alegerilor ime
diate se bazează pe necesitatea 
de a valorifica succesele de 
început ale guvernării labu
riste — succese spectaculoase, 
de rezonanță. Harold Wilson a 
izbutit să obțină încetarea gre
vei minerilor și revenirea la 
săptămina normală de lucru. 
Efectul psihologic al acestor 
reușite trebuie valorificat — 
insistă partizanii scrutinului la 
o dată apropiată, adică in iunie. 
In plus, ei avertizează că este 
posibil ca in lunile următoare 
șomajul să dobindească propor
ții grave, ajungind la un milion 
de oameni fără slujbe. Același 
avertisment vizează și perspec
tiva unor noi creșteri ale pre
țurilor.

FRANCE PRESSE afirmă că 
premierul Wilson și majoritatea 
colaboratorilor săi ezită să 
adopte o decizie. Unii dintre ei 
pledează pentru alegeri in oc
tombrie. Stabilirea unei aseme
nea scadențe ar ingâdui adop
tarea unei noi legi asupra „rela
țiilor muncii", ceea ce ar satis
face sindicatele și ar putea pune 
gigantica lor mașină organizato
rică pe deplin in sprijinul labu
riștilor. Dar legea nu poate fi 
adoptată înainte de iunie. înce
tineala cu care laburiștii au ac
ționat pină acum pe acest plan 
a nemulțumit unii lideri _l„ 
dîcali. în acest context se pla
sează si dorința de a ameliora 
in continuare climatul din ra
porturile guvernului cu sindica
tele. exprimată clar prin decizia 
de a înapoia sindicatelor mai 
multe milioane de lire, pe care 
acestea au fost obligate să Ie 
verse fiscului in virtutea legii

și împiedică 
a măsurilor 
congresul 
Stingă se gîndește 

de

punerea 
preconi- 
de Ia

sin-

conservatoare privind „relațiile 
industriale". Măsura dă satisfac
ție puternicii și influentei miș
cări sindicale — atuu indispen
sabil al laburiștilor într-o viitoa
re bătălie electorală.

Unele ezitări au fost stimulate 
și de un scandal pus in scenă 
de adversarii laburiștilor, 
cerea „falsei șgmnături" 
alimentat 
ale unor ziare de pe 
Tamisei, avînd 
compromită anturajul 
laburist, a luat in mod categoric 
o altă turnură decît cea pe care 
au scontat-o adversarii lui 
Wilson.

O sursă reală de incertitudine 
o reprezintă temerea că alegeri 
generale in iunie, adică Ia nu
mai patru luni de la preceden
tele, n-ar trezi interesul corpu
lui electoral, iar indiferența ar 
putea duce la masive abțineri. 
O parte din apropiații premieru
lui apreciază că aceste abțineri 
ar reduce șansele laburiștilor și 
ar favoriza pe conservatori. 
Aventura electorală, cu nenumă
ratele ei necunoscute, este luată 
în considerare cu maximum de 
prudență. Riscurile sint mari, 
iar laburiștii au acumulat, pe 
acest plan, o experiență care ii 
îndeamnă să procedeze atent. 
Sondajele nu pot decit să mul
tiplice semnele de întrebare. 
Institutul Gallup — potrivit da
telor publicate de DAILY TELE-’ 
GRAPH — ar fi ajuns la conclu
zia că dacă in acest moment 
s-ar desfășura alegeri generale 
49 la sută din britanici ar vota 
pe laburiști, 33 la sută pe con
servatori și 15.5 la sută pe libe
rali. Un alt sondaj — realizat de 
SUNDAY TIMES — demonstrea
ză că doar 45 la sută din cei 
chestionați (1092 persoane) s-au 
pronunțat pentru noi alegeri.

FRANCE PRESSE consideră 
că dincolo de argumentele 
contradictorii ale partizanilor și 
adversarilor scrutinului imediat, 
hotărîrea finală a Iui Wilson va 
fi, probabil, influențată de re
zultatele alegerilor municipale 
de la Londra (2 mai) și din Sco
ția (7 mai) așteptate ca un veri
tabil test.

• Noi incidente 
israeliano-siriene

Sfirșitul crizei guvernamentale
La aproape o lună 

te de la alegerile ge: 
mai mult de trei 
clanșarea actuale 
ce. Belgia se află 
stituirii unui n 
toarea formațiu 
tală minoritară 
acord intre Pa: 
Creștin și Partidul LiberaL

și jumăta- 
lerale și la 

luni de la de- 
crize politi- 

in praștii con— 
iou guvern. Vii- 
me guvemamen- 
are la bază un 

idul Social-

Potrivit agenției khmere 
de informații, in perioada 15 
martie—15 aprilie, forțele 
cambodgiene de eliberare au 
scos din luptă, in cursul o- 
peratiunilor desfășurate ne 
diferite fronturi, peste 18 000 
de militari lonnolisti. Pa- 
triotii au distrus in acest in
terval 24 de vehicule blin
date si au doborit ori ava
riat șapte avioane ale ina
micului.

Afa- 
care a 

cronicile de senzație 
malurile 

drept scop să 
liderului

EUGENIU OBREA

DAMASC. — Duelurile inter
mitente. de artilerie, înregistra
te în noaptea de luni spre marți 
între forțele siriene și israelie- 
ne, pe versanții Muntelui Her
mon, s-au extins in cursul zilei 
la celelalte sectoare ale fron
tului din înălțimile Golan, in
formează un comunicat militar 
dăt publicității de postul de ra
dio Damasc.

în același timp, se precizează 
că unitățile siriene de apărare 
antiaeriană au respins încerca
rea avioanelor israeliene de a 
bombarda poziții siriene din re
giunea Muntelui Hermon.

TEL AVIV. — Aviația israe- 
liană a intervenit în două rîn- 
duri, in cursul zilei de marți, 
bombardind poziții deținute de 
trupele siriene pe versanții 
Muntelui Hermon, a anunțat un 
purtător de cuvint militar isra- 
elian.

în . aceeași zonă, a arătat pur
tătorul de cuvint, au avut loc 
dueluri de artilerie între forțe
le israeliene și cele siriene.

TEL AVIV. — Președintele 
Israelului, Ephraim Katzir, a de
clarat, marți, în cursul unei în
trevederi cu o delegație a Parti
dului Mapai, că a hotărît să 
ceară lui Yitzhak Rabin, candi
datul acestei formațiuni politice 
pentru postul de prim-ministru, 
să formeze un nou guvern de 
coaliție israelian, pe baza re
zultatelor alegerilor parlamen
tare de la sfirșitul anului tre
cut. După cum relevă agenția 
UNITED PRESS INTERNA
TIONAL, șeful statului a anun
țat că va conferi, vineri, cu 
Yitzhak Rabin și îl va însărci
na, cu acest prilej, cu formarea 
noului guvern. în acest scop, 
Rabin va dispune de un prim 
termen de 21 de zile, care, la 
cererea sa, va putea fi prelun
git cu încă trei săptămîni.

Candidatul Partidului Mapăi 
ar urma să înlocuiască în pos
tul de prim-ministru pe Golda 
Meir, care și-a prezentat demi
sia la 11 aprilie.

R.P. POLONA : Pe șantierul de construcție a uzinei metalur
gice „Katowice".

Aceasta soluție survine după 
eșecul tratativelor dintre social- 
creștini, partid care a obținut 
cel mai mare număr de voturi 
în recentele alegeri legislative 
și socialiști, aceștia din urmă 
manifestindu-și dezacordul față 
de participarea la un guvern al 
cărui program nu ar ține sea
ma de principalele opțiuni cu
prinse in propriul lor program 
electoral. Nu au dat rezultate 
nici încercările de constituire a 
unui guvern de colaborare între 
social-creștini și partidele de
numite „lingvistice".

La ora actuală nu se cunosc 
nici structura viitorului cabinet 
și nici programul comun de gu
vernare. dar, potrivit declarații
lor lui Leo Tindemans, însărci
nat cu formarea guvernului, este 
de așteptat ca acestea să fie cu
noscute în cursul zilei de astăzi.

BBS

REPUBLICA GUINEEA : oră de curs la o școală din Conakry.

• LA LEIPZIG A AVUT LOC 
cea de-a 43-a ședință a Comi
siei permanente C.A.E.R. pen
tru chimie. A fost examinat 
stadiul realizării prevederilor 
din Programul complex, care 
urmează să fie aduse la înde
plinire în anul 1974 și au fost 
aprobate unele măsuri de co
laborare a țărilor interesate pri
vind dezvoltarea și, respectiv, 
crearea de noi capacități de 
producție a principalelor pro
duse chimice. Au fost adopta
te, de asemenea, unele măsuri 
de colaborare în domeniul a- 
provizionării industriei chimice, 
celulozei și hîrtiei din țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. 
cu utilaje de înaltă producti
vitate. Comisia a adoptat pro
iectul documentelor normative

privind crearea unei uniuni 
economice internaționale în do
meniul fibrelor chimice.

împuterniciții guvernelor Bul
gariei, Cehoslovaciei, R.D. Ger
mane, Poloniei, României, Un
gariei și U.R.S.S. au semnat o 
convenție de colaborare in do
meniul producției de coloranți 
sintetici și produse interme
diare, organice, necesare pro
ducției de coloranți, pe perioa
da 1976—1980.

• REPREZENTANȚII ORGA
NISMELOR FINANCIARE din 
cele nouă țări membre ale Pie
ței comune au hotărît să deblo
cheze rezervele de aur deținute 
de băncile centrale și să rein
troducă metalul galben în cir
cuitele internaționale de finan

țare. Această importantă decizie 
de principiu a fost adoptată la 
reuniunea miniștrilor de finanțe 
ai „celor nouă", desfășurată luni 
și marți în Olanda, la care au 
participat și guvernatorii bănci
lor centrale. Potrivit termenilor 
acordului încheiat, băncile cen
trale vor fi autorizate să proce
deze între ele la vînzări și cum
părări de aur, la un curs deri
vat din prețul existent pe piața 
liberă.

• DEPARTAMENTUL MUN
CII A ANUNȚAT că numărul 
șomerilor din Marea Britanie se 
ridică in prezent la 680 351, 
marcind o creștere de 61 865 
față de luna trecută.
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