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Dialogul dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Jose Figueres Ferrer, un nou moment 

important in dezvoltarea colaborării internaționale

încheierea convorbirilor oficiale Semnarea Comunicatului comun

în Editura politica 
a apărut lucrarea:
VIZITA OFICIALĂ 

A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN S. U. A.

4-7 decembrie 1973

Rețeaua liceelor 

din municipiul 

București 

și numărul de 

locuri în anul I 

pentru anul școlar 

1974-1975 

în pagina a Il-a

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
J »

A PRIMII PE SECRETARUL GENERAL
AL UNIUNII INTERPARLAMENTARE

crăr.le sesiunii de la Bucu
rești a Uniunii, pentru cuvîn- 
■area rostită la ședința inau
gurală. primită cu satisfacție 
și intere» de toți parlamen
tar.; prezenți și apreciată ca 
o contribuție de mare însem
nătate la cristalizarea unor 
pcobierae ce au stat în cen
trul atecțies dezbaterilor. El 
a relevat, de asemenea, con
du..Le oprime ce au fost asi
gurate bunei desfășurări a 
reun:ospitalitatea deose
bită cu care au fost înconju
ra- parlamentarii, ceea ce a 
ccetr.bu.: in mare măsură la

succesul reuniunii de la Bucu
rești.

în timpul convorbirii, abor- 
dîndu-se unele probleme ale 
actualității internaționale a 
fost subliniat rolul însemnat 
al parlamentarilor, al Uniunii 
Interparlamentare în edifi
carea unei lumi drepte, mai 
bune. în dezvoltarea relațiilor 
economice internaționale și în 
statornicirea unui climat de 
pace, înțelegere și cooperare 
între popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Corespondenții „Scinte ’ii tineretului" transmit:

Noi realizări 
înscrise în cronica 
întrecerii socialiste

Timiș- 30 000 de participant la 
-Sâptămîna muncii patriotice"

sârMierii muncii. săptămina dinaintea zilei de 
**rt*rată. din inițiativa organizației județene U.T.C. 

xtaăș ^Sdptămina mtmeii patriotice a tineretului în sprijinul 
producției*. In toate unitățile economice din județ peste 30 000 
de tineri au hoiănt să presteze in funcție <fe sarcinile economice 
* . . întreprinderi, cel puțin 6 ore de munca voluntar pa
triotici ivind ca fcop îndeplinirea integrală și depășirea angaja
mentelor luate. In acest sens, organizațiile U.T.C. in colaborare 
eu conducerile administrative au asigurat din timp baza mate
rială pentru buna desfășurare a inițiativei, urmind ca la data 

3® aprilie să fie raportată eficiența ei.

I. DANCEA

Brașov- 700 de 
autocamioane 

în avans
De pe banda de montaj a în

treprinderii constructoare de 
autocamioane din Brașov a 
coborit al 700-lea autocamion 
montat in avans față de graficul 
la zi. Evenimentul marchează 
realizarea planului pe primele 
4 luni ale anului. în această pe
rioadă. oțelăria întreprinderii a 
dat 400 tone oțel peste plan, 
secția autoutilări și comparti
mentul motor evidențiindu-se 
de asemenea, prin efortul susți
nut pentru depășirea planului.

V, A.

Sighișoara- Vaslui- Motopompele
Joi la amiază, s-au înche

iat convorbirile oficiale între 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres Ferrer.

Din partea română au 
participat Emil Bodnaraș și 
Ștefan Voitec, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu,

Finala „Crosului i tineretului" la 4 mai, la București
Finala celei de-a VII-a e- 

diții a Crosului Tineretului, 
competiție inițiată si orga
nizată de C.C. al U.T.C. 
cu sprijinul U.G.S.R. și 
C.N.E.F.S. se va desfă
șura la București, sim- 
bătă, 4 mai. Populara în
trecere — intrată de-acum 
în tradiție — reunește la 
startul celor 6 categorii de 
virstă si sex, 750 de concu- 
renti. ocupanții primelor trei 
locuri la etapa județeană și 
pe municipiul București. Ei 
sint reprezentanții celor pes
te 2 milioane și jumătate de 
tineri — participare record 
— care au luat startul la e- 
tapa de fhasă. întrecerile 
se desfășoară pe un traseu 
ce se va amenaja pe porțiu
nea șoselei Kiseleff dintre 
Piața Scînteii — locui de 
start — si Arcul de Triumf. 
Ca în flecare an cu acest 
prilej sint prevăzute să se 
desfășoare și alte manifes
tări : un cros de masă cu 
10 000 de pionieri și tineri 
bucureșteni. o caravană mo- 
tocicloturistică cu 1 000 de 
participant!, un cros al ve
teranilor — circa 100 de con- 
curenți — în rindurile căro- 
ra vom recunoaște numeroși 
campioni naționali si balca
nici, maeștri și maeștri eme
riti ai sportului și un inedit 
concurs de karting viteză 
(pentru trei clase) dotat cu 
..Cupa Uniunii Tineretului 
Comunist".

C. V. 

ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii, Con
stantin Stănescu, ambasado
rul României la San Jose.

Din partea costaricană au 
participat: dr. Manuel Agui
lar Bonilla, prim-vicepreședi"- 
te al Republicii, dr. Jose Luis 
Orlich Bolmarcich, ministrul 
sănătății publice, Oscar Arias 
Sanchez, ministrul planifică
rii. Franklin Aguilar, amba
sador.

Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie- 
nească.

Ciudatul mărăciniș 
de la o școală din Codlea

în orașul Codlea nu există o 
„Școală de reeducare" propriu 
zisă, ci un Grup școlar special 
din rețeaua de invățămint a 
Ministerului Muncii. Dar tot a- 
tit de adevărat este că aici sint 
școlarizați nu elevi din cei o- 
bișnuiți, ci în majoritate prove- 
niți din familii dezorganizate, 
cu tulburări în comportament, 
sau chiar dintre cei care au co
mis grave fapte antisociale, in
tr-un cuvînt „minori în derivă", 
luați de societate în grijă toc
mai pentru a-i „reeduca", pen
tru a-i crește și a-i forma oa
meni întregi, demni și utili so
cietății. Deși tristă excepție 
în socifetatea noastră, iată aici 
trăiesc circa 400 de copii din
tre care mulți, la 16—17 ani, re-

La Palatul Republici a avut 
loc. joi la amiază, ceremonia 
semnării Comunicatului co
mun romăno-costarican-

Comumcatul comun a fost 
semnat de nresedititele Repu
blicii Socialiste Român'■?, 
Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer.

La ceremonie au fost ce 
față tovarășii: Emil Bodnaraș. 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu. Janes Fa- 
zekas. Petre Lupu. Manea 
Mănescu, Paul Nicuiescu- 
Mizil, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica,

învață să scrie și să citească, 
care abia acum iau cunoștință 
de elementare deprinderi de i- 
gienă și comportament, alții — 
suflete traumatizate — sint vic
time ale inconștienței părintești 
sau — și mai dureros — foști 
sub influența unor indivizi de
clasați și victime naive - la 
14—15 ani ale unor incredibile 
apucături. Sint însă — iată dra
matica întrebare pe care trebuie 
să ne-o punem — cadrele di
dactice de la Grupul școlar spe
cial din Codlea oameni pasio
nați și pricepuți pentru meseria 
de educatori (mai ales la acești 
elevi, desigur recuperabili, dar 
mai „deosebiți") ? își cunosc ei 
menirea și marile responsabili
tăți de care vorbeam mai îna

Ștefan Vxtee. CtaasM 
Băbâiău. Ifcron Ccostair- 
nescu. Mihai Dales. Minai 
Gere. Vasile Patfl.net. ta» 
Fctan. Ștefan Andrei. George 
Macovescu. afacert-
ta externe, alu ntembr. ai 
guvernului, precum F Coo- 

țării noastre in Repubuca 
Costa Rica.

Au fost peeaenți dr. Marnei 
Ag—Iar Bonilla. prim-vtce- 
preșec.r.te al Republici Ccsta
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inte, au ei acea minunată che
mare profesională care cinsteș
te noțiunea de dascăl și îndru
mător de suflete, sau au toți 
măcar calificarea necesară ?

Sint în această școală și oa
meni de nădejde, cu dragoste 
pentru meserie și cu o califi
care corespunzătoare. Din pă
cate însă (și o să vedem mai 
încolo ale cui sint păcatele), cei 
buni se află într-o jenantă mi
noritate, majoritatea fiind slab 
pregătiți, dintre ei unii nici nu 
ar mai avea dreptul să se urce 
la catedră, iar cîțiva — pentru 
faptele lor — ar trebui chiar ex
cluși din învățămint. Ne refe
rim rhai întii la cei cițiva care 
au comis fapte penale (furt din 
avutul obștesc, însușire de bani, 

Rtca. dr. Jose Luis Orlich 
B.---arcch. mtmstru! sănătă- 
îu p-t-te. Oscar Arias Sar.- 

mimstrul planificării. 
Franklin Agutiar. ambasador. 

Dzpă «*■—:.»-ea Comunica
tul-— cocrtun. ia aplauzele ce
lor prezenți. președintele 
Xîeotae Ceaușescu și președin
tele Jose Figueres Ferrer își 
string miinile îndelung, se 
îmbrățișează cu căldură. Cei 
doi șefi de stat s-au întreținut 
ap:, cu cordialitate.

fals in acte publice, încercare 
de înșelăciune) și pentru care 
doar unul (fostul profesor Su- 
roianu Dumitru) a fost deferit 
instanței de judecată și condam
na:. Urmează apoi o altă cate
gorie de angajați ai școlii (pen
tru că hîrtia nu suportă să-i 
numim educatori), care, ori vin 
băuți, ori aduc băuturi în școa
lă, sau pur și simplu se duc cu 
elevii la circiumă, își însușesc 
bani de la elevi sau de la pă
rinții acestora, folosesc bîta și 
bastonul drept metodă pedago
gică. Culmea, educatori la niște 
copii ce provin din familii dez-

ADINA VELEA

(Continuare în pag. a Il-a)

Țesături
peste plan

Anul trecut, organizația de 
tineret de la Țesătoria de mă
tase din Sighișoara a ocupat 
locul al doilea pe municipiu in 
întrecerea desfășurată sub de
viza ..Tineretul — factor activ 
in indeplinirea cincinalului îna
inte de termen". întrecerea con
tinuă cu același elan. Tinerii, 
constituind mai mult de jumă
tate din membrii colectivului, 
iși aduc o contribuție substan
țială la realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor supli
mentare asumate de între
prindere.

— Față de angajamentul de 
trei milioane producție supli
mentară, ce ne-am propus să o
realizăm pînă la 1 Mai, ne in
forma tovarășa ingineră Maria 
Huțanu, secretara comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, vom 
realiza suplimentar patru mi
lioane lei producție.

Astfel fondul piețiî va bene
ficia peste prevederile planului 
de peste 110 000 metri pătrați 
țesături din mătase.

B. MIRCEA

C/uj? Producția la export 
în contul anului viitor

Un nou transport de încălțăminte purtind marca Fabricii „Clu- 
jana“ a plecat zilele trecute spre S.U.A. unde produsele între
prinderii se bucură de o deosebită apreciere. Dealtfel, in ul
timii ani prestigiul acestei unități s-a impus tot mai mult 
în competiția mondială a încălțămintei cîștigind noi și noi piețe, 
în prezent, producția întreprinderii este aproape în întregime 
livrată la export, în țări ca S.U.A., Canada, Anglia, U.R.S.S., 
R.F.G., R.D.G. etc. peste 70 la sută livrîndu-se pe relația devize 
libere.

— La cererile crescinde ale pieții mondiale, colectivul nostru 
răspunde cu producții sporite și în același timp de calitate și 
varietate de modele care satisfac toate pretențiile beneficiari
lor — ne spune Elena Banyai, secretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere.

Intr-adevăr, cu ultimul transport de producție, plecat din fa
brică, colectivul raportează un avans în întrecere față de plan 
de 431 zile. Aceasta înseamnă că tot ce se realizează și se li
vrează în prezent de întreprinderea „Clujana" revine în contul 
anului viitor.

R. LAL

funcționează neîntrerupt
Chiar daca in unele zone ale țării precipitațiile căzute pînă 

acum răspund cerințelor de umiditate ale plantelor agricole, 
udările trebuie continuate. Județul Vaslui se numără printre 
cele care au beneficiat de mai puține ploi, rezerva de umidi
tate in sol fiind apreciată între 600—900 metri cubi pe hectar Ce 
se face pentru a ajuta setea de apă a solului ? Am adresat 
aceasta întrebare tovarășului Mihai Chirițoiu, președintele coo
perativei agricole de producție din Stănilești : „Noi am orga
nizat echipe permanente, compuse dintr-un motopompist și oa
meni de deservire. Avem 10 asemenea echipe și încă două 
motopompe care trag apa din Prut. Fiecare formație lucrează 
în două schimburi, ziua și noaptea, astfel incit cele 12 motoare 
de care dispunem nu sint lăsate deloc să se odihnească, udind 
concomitent 4 ha și fiind programate să schimbe aripile de 
ploaie din cinci în cinci ore. Trebuie să menționez că încă 
din luna februarie ne-am asigurat două bazine de acumulare 
cu suprafața totală de 8 hectare. De asemenea, s-a săpat un 
canal aductor de peste 1000 metri liniari, lucrare efectuată in 
proporție de peste 90 Ia sută de tinerii comunei. Pină acum 
s-au irigat 550 de hectare din cele 829 planificate în total, pe 
care s-au semănat Iucernă, cartofi, rădăcinoase, griu.

S. SOFIA

Tg. Mureș -

suplimentară:
La începutul anului a fost 

pusă in funcțiune o nouă linie 
tehnologică de izolat conductori 
la secția pentru export a Fa-

O valoare
15 milioane lei

bricii de conductori din cadrul 
întreprinderii „Electro-Mureș" 
din Tg. Mureș. Astfel, nivelul 
producției destinată beneficiari
lor din peste 10 țări, realizată 
în primul trimestru al anului 
depășește nivelul realizat in în
tregul an 1972. Hotărîrea colec
tivului de aici, mai mult de 90 
la sută tineri de virstă ute- 
cistă. de a-și onora angajamen
tele luate ca răspuns la che
marea la întrecerea socialistă 
lansată de întreprinderea Auto
matica din București,, are acope
rire în fapte de muncă.

— Responsabilitatea profesio
nală a întregului nostru colec
tiv, materializată într-o preocu
pare sporită pentru folosirea la 
maximum a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, 
relata maistrul Victor Jeller. 
pentru asigurarea unei calități 
superioare produselor noastre, 
a făcut posibil ca în cinstea 
apropiatei sărbători a muncii să 
raportăm conducerii de partid 
și statului că ne-am îndeplinit 
sarcinile de export pe perioada 
trecută și am livrat peste plan 
la export 15 000 km conductori. 
Valoarea producției suplimenta
re realizate în cinstea zilei de 
1 Mai, depășește 15 milioane 
lei.

M. BORDA

I

Patfl.net
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Prezență unanimă la 
problemele majore 

ale satului
„Astă-seară Ia căminul cul

tural organizația U.T.C. cadre 
didactice oferă o seară distrac
tivă tinerilor din C.A.P. Sint 
invitați toți uteciștii din Izvoa
rele...".

Anunțul de mai sus, căci des
pre un anunț este vorba, trona, 
înscris cu mari litere colorate, 
pe avizierul căminului cultural 
din Izvoarele, județul Tulcea. 
Am participat și eu la acțiunea 
uteciștilor din Izvoarele și măr
turisesc că mi-a plăcut. îndeo
sebi mi-a lăsat o frumoasă im
presie prezența Ia căminul cul
tural a tinerilor din cele mai 
diferite sectoare de muncă, par
ticiparea lor activă la program, 
deși, așa cum rezulta din afiș, 
organizatorii erau tinerele ca
dre didactice.

— Cu cîțiva ani în urmă aici, 
Ia Izvoarele, tinerii acționau 
dispersat. Adică, deși numărul 
uteciștilor era cam același, nu 
prea se vedea concret activita
tea noastră. Fiecare organiza
ție avînd planul ei de acțiuni, 
erau greu de coordonat efortu
rile tuturor tinerilor din sat 
pentru realizarea unor lucruri 
mai substanțiale. Atunci ne-am 
dat seama că, dacă vrem să se 
vadă mai bine că in sat trăiesc 
și muncesc tinerii, este nevoie 
să ne planificăm acțiuni co
mune, la care să ia parte toți 
uteciștii. In fond, toți sintem 
legați de viața comunei, satul 
e al nostru, al tuturora. Atunci, 
ne-am zis, de ce tinerii coope
ratori să aibă acțiunile lor, mai 
mult sau mai puțin proprii, la 
fel elevii, cadrele didactice ti
nere și așa mai departe ? Așa 
s-a făcut primul pas.

Dumitru Niculache, tehnician 
veterinar la C.A.P. Izvoarele și 
secretarul organizației U.T.C. 
de aici, îmi vorbește apoi des
pre succesele care au urmat 
conjugării tuturor forțelor ti
nere din sat.

— Am putut organiza acțiuni 
mai ample, cu rezultate mult 
mai bune decit atunci cind ac
ționam separat, pe organizații, 
intervine și Niculae Iofciu, se
cretarul Comitetului comunal 
Izvoarele al U.T.C. în toate do
meniile de activitate, incepind 
cu munca patriotică și termi- 
nînd cu acțiunile cultural-spor
tive, se simte acum că pun 
umărul nu cei cîțiva uteciști ai 
unei organizații ci toți, absolut 
toți tinerii din comună, indife
rent de locul de muncă, de pre
gătirea profesională. Mai mult 
decit atit, am reușit să-i atra
gem la activitățile noastre cul
tural-sportive și pe acei tineri 
care lucrează în alte localități 
și fac naveta, zilnic sau săptă- 
mînal, la Tulcea, Babadag. 
Isaccea, Constanța etc. Am să 
vă dau și un alt exemplu. In 
acțiunile de muncă patriotică, 
pînă nu de mult realizate tot 
separat, mobilizînd toți tinerii 
din sat am reușit să oferim un 
sprijin substanțial cooperativei 
agricole. Lucrările de comba

tere a eroziunii solului pe mai 
bine de 200 hectare, curățarea a 
100 hectare islaz, cele 5 hectare 
pe care uteciștii le-au luat in 
acord global și au fost deja in- 
sămințate cu porumb — iată 
numai citeva fapte care argu
mentează creșterea forței orga
nizației noastre.

Stau de vorbă și cu cîțiva 
dintre tineri, chestionindu-i a- 
supra acestui stil de lucru, a a- 
cestei modalități de unificare 
a acțiunilor organizațiilor din 
satul Izvoarele.

— Este incontestabil, tot ceea 
ce facem are de la un timp altă 
greutate, afirmă Mariana Cara- 
petre, profesoară, secretara or
ganizației U.T.C. a cadrelor di
dactice. Mă gindesc la brigada 
artistică, la formațiile de dan
suri, in general la toate activi
tățile culturale, care au ciștigat 
enorm prin participarea tuturor 
categoriilor de tineri.

Acum se simte cu adevărat 
forța organizației, se simte că 
toți iau parte la o acțiune a tu
turor.

La Comitetul județean Tulcea 
al U.T.C., tovarășul Valentin 
Pavel, secretar cu problemele 
organizatorice, mi-a confirmat 
ascendența rezultatelor obținu
te in ultimul timp de uteciștii 
din Izvoarele în toate sectoare
le de activitate.

— Prin faptul că la acțiunile 
politice, educative. sportive, 
cultural-artistice. turistice, par
ticipă acum toți tinerii, prin 
aceea că toți se simt acum im
plicați în toate problemele sa
tului, ciștigul e mare și multi
lateral. Cu un efort organiza
toric mai mic se obțin efecte 
sporite, ceea ce ar f: un argu
ment. Dar principalul ciștig 
este sincronizarea gind-acțiune 
a tuturor tinerilor satului, com
pletarea reciprocă a calităților, 
a cunoștințelor de care dispun 
diferitele categorii de tineri și 
îndrumarea lor intr-un mă
nunchi unic. inareptarea lor 
consecventă intr-o singură di
recție — realizarea programu
lui P.C.R. la sate, in agricul
tură.

Tocmai avînd in vedere a- 
ceastă importantă țintă f-a-ă. 
ținind seama și de experiența 
uteciștilor din Izvoarele, am o- 
rientat in aceiași sens — al a- 
tragerii tuturor tinerilor Ia ac
țiunile care interesează satul in 
care trăiesc — și activitatea 
organizațiilor din Horia. Peci- 
r.eaga. Greci. Casimcea. Baia. 
Luncavița și altele.

In toate aceste comune, in 
acțiunile de orice fel sint atrași 
tineri din cele mai diferite ca
tegorii. în felul acesta se im
primă activității de organizație 
o direcție unică, in concordanță 
cu direcția de evoluție a satu
lui insuși. iar prestigiul colec
tivului de uteciști crește pe 
măsura importanței problemelor 
la care se angajează in comun.

OV. PĂUN

Salut revistei „Tribuna14 Ciudatul mărăciniș
limbii noastre moderne, au încurajat talente, 
făurind o mișcare literară de prestigiu, le
gată de viața poporului, ilustrată prin opere 
ce stau la toc de frunte in creația româ
nească. „Tribuna- de astăzi continuă tradi
ția largii receptivități față de ceea ce este 
valoros in literatura zilelor noastre. In anii 
socialismului. ..Tribuna" a contribuit la 
promovarea rreației literar-artistice inspira
tă din realitatea dinamică, in continui 
transformare, a României contemporane. Re
vista elujană s-a distins și se distinge prin 
aportul ei constant la difuzarea culturii ro
mânești clasice și actuale, prin perseverența 
eu care descoperi și dezvoltă tinere talente.

Crreind principiile politicii culturale a 
► ■ • _ . _ vvlvvilA piupusc uc
partid, protnoviad creația autentică, colec
tivul redacției . Tribuna" și colaboratorii săi 
fac dovada atașamentului față de patria și 
poporul căruia ri aparțin, față de cauza so- 
cialismuloi.

Cu prilejul acestei aniversări, urăm cole
gilor de la revista ..Tribuna" noi ți impor
tante succese ia activitatea pe care o consa
cră dezvoltării literaturii și artei in țara 
noastră.

de la o
(C'rmart dm peg. I)

organizate sint (și ou doar 2—3) 
indivizi care, chiar ei sint 
divorțuri sau și-au părăsit 
nailia și copiii. Discutind cu 
„diriginte- am constatat

„SCIMEIA TINERETULUI'

în 
fa
un

..

stupoare că na citise in viața 
lui o carte de pedagogie. Și dacă 
ar mai fi să dăm și niște cifre 
s-aiisuce. din 43 de cadre didac
tice. doar doi sint tituiart (res
tul suplinitori). 36 fac naveta in 
diverse toealituți. aproape 5® la 
sută nu și-au dat definitivatul 
iar o parte nici nu mai au 
dreptul să <e prezinte la acest 
examen ! în fața acestei incredi
bile realități, nu poți să cu te 
întrebi cum de a fost posibil să 
se adune la această școală atila 
incompetență, lipsă de probitate 
profesională, de moralitate 2

Pe scurt, istoria Grupului școlar 
special din Codlea incepe din 
vara anului 1973. cind. la fața 
locului s-au deplasat reprezen
tanții conducerii Ministerului 
Muncii pentru a pregăti deschi
derea. in bune condițiuni, a

taljrg" 229 locuri), mecanică (76 locuri), electrotSh- 
rită *4 locuri). cantină, internat : Liceul 
■r. 11 .Mecanică fină" (MICMUE) Șos.
et. 25 — mecanică (76 locuri) : Liceul 
cop;. <5e naționalitate maghiară. Bd. Gh.

■eal (36 locuri) ; Liceul ..Mihai Viteazul'

de mecanică
Pantelimon

nr. 9 pdntru 
Dimitrov nr.

89 — real (36 locuri) ; Liceul „Mihai Viteazul" Bd. 
RapubScu nr. 172 — real (180 locuri), uman (36 locuri), 
n ai rz program de educație fizică, fotbal (25 locuri); 
Liceul nr. 14. pentru copii de naționalitate greacă. Bd.

: nr. 172 — real (36 locuri) : Liceul nr. 15 cu 
--«ts— ia limbă spaniolă. Bd. Gh. Dimitrov nr. 91 — 
-:ai 36 locuri), uman (108 locuri) : Liceul „G. Coșbuc" 
> - Olar-, nr. 29 — real (144 locuri), uman ! 
Liceal „VI. Sahia". Șos. • Pantelimon nr. 355 
u«S iocur.'. uman (36 locuri).

SECTORUL 4. Liceul de mecanică nr. 
■oi- .MIC MG). Calea Dudești nr. 127 -

tocuri.
(MICMUE)

(36 locuri) ; 
real

6 „Timpuri
- mecanică 

.iernat) : Liceul de mecanică nr. 10 IOR 
str. Globului nr. L — mecanică (432 
■otehnică (38 locuri), cantină, internat ; 

Lire»! de mecanică nr. 18 (CPMB) Bd. Energe- 
nr. 9 — mecanică (612 locuri) : construcții 

. clase școlarizate pentru UCECOM — me-

Rețeaua liceelor»

școală din Codlea
acestei unități cu profil special. 
Indicațiile transmise atunci au 
fost clare și categorice : cadrele 
care vor forma corpul didactic 
al școlii vor fi recrutate și avi
zate de o comisie formată din 
reprezentanții Ministerului Edu
cației și Invățămîntului și Mi
nisterului Muncii (ca for tutelar) 
și delegați ai Consiliului popu
lar al județului Brașov. Din 
motive ce țin mai degrabă 
de comoditate, „comisia" nu s-a 
mai întrunit. Și abia după ee 
inspectoratul școlar județean 
aproape că terminase repartiza
rea cadrelor disponibile, au 
fost solicitați dascăli și la 
Grupul școlar special- din Co
dlea. Cu multă ușurință, inspec
toratul a trimis aici tot ce nu 
avusese loc in alte părți : cu și 
mai mare ușurință, direcția de 
resort din Ministerul Muncii a 
lăsat totul la latitudinea direc
torului școlii, care director, a 
mai angajat și el cu de la sine . 
putere citeva „cadre", culese de 
te miri pe unde. Nici nu înce
puseră bine cursurile și iată

(■ceznieâ sr. S
Data nr. 4—6 — meca- 

de mecanică «r. 9 IRM 4 
nr. 44 — mecanică (1S9 

curi) liceu cu internat ș: 
n nr. 22 „TebMmetal" 

(M-I.l ). strada Cosmor.a zțîlor ar. 33 — mecanică 
(108 locuri, cantină) : Liceal J.L. Caragiale". Calea 
Dorobanți nr. 163 — real (144 tocuri), uman (36 tocuri): 
Liceul nr. 35 cu program de edu 
banri nr. 163 — real (50 locuri) 
cu predare in limba engleză s
— real (36 locuri), uman 
grafie (Consiliul Culturii și 
Strâulești — poligrafie (324 
I.iceul de informatică ..Dr. 
central de informatică), str.
— informatică (180 locuri) :
(MAI.VA). ș;r. Ficusului 
locuri) : Liceul de coregrafie (MEI) 
nea nr. 9 — coregrafie (26 tocuri) 
(MS), str. Pitar Moț nr. 11—15 
Lieeul nr. 21 — cu predare ii 
Dorobanți nr. 59 — i-----
clase pentru copii de _
locuri), uman (36 locuri) : Liceal nr. 24 «tr. 
Bordei nr. 2 — real (72 locuri), uman CX

SECTORUL 2. Liceul de mecanică nr. 7 (MEI) Bi 
Lacul Tei nr. 69 — mecanică (114 locuri), erectreteb- 
nică (76 locuri) real (72 locuri) cantină internat 
Liceul de mecanică nr. 19 ITB (CPMB). str. Doctot 
Grozovici nr. 4 — mecanică (396 locuri 
(114 locuri) ; Liceul de electrotehnică 
nica“ (MICMUE), str. D. Pompei -r. 
nică (152 locuri), mecanică (402 locuri) 
nat ; Lieeul de electrotehnică nr. 
(MICMUE), str. D. Pompei nr. 3 —
(152 locuri), mecanică (152 locuri) ; Licenl de electro
tehnică nr. 5 „Spini Haret" (MICMUE). s:r. ItaLar- 
nr. 17 — electrotehnică (360 locuri), mecamcă <216 
locuri) ; Liceul pentru prelucrarea lemnului (MEFMC). 
str. D. Pompei nr. 1 — prelucrarea lemnului 
locuri, cantină la întreprindere, internat) : Liceal 
Kosmodemianskaia" cu predare in limba .usă. 
Icoanei nr. 3—5 — real (36 locuri), uman (108 '.o 
Liceul „Dimitrie Canlemir". str. Viitor nr. 60 - 
(144 locuri), uman (36 locuri).

SECTORUL 3. Liceul de mecanică nr. 1 „23 August" 
(MICMG). Bd. Muncii nr. 47 — mecanică (468 Iocur:'. 
electrotehnică (114 locuri), cantină, internat : Liceul de 
electrotehnică nr. 8 „Electroaparataj" (MICMUE). 
Bd. Marelui Stadion nr. 1 — electrotehnică (76 locuri), 
mecanică (76 locuri), cantină la uzină, internat ; Lieeul 
de metalurgie (MIM) Șos. Industriilor nr. 1 — me-

toc

«tr.

JC1

ație fizică. Calea Doro- 
: Liceul _C„A. Rasetii* 
:r G. Ganbaldi nr. 11 

(108 iocur-.) : Liceul de poli- 
Educației Socialiste). Șes. 
locuri, cantină, internat) : 
Petru Groza" (Institutul 
Arhitect Ion Mineu nr. 19 
Liceul agricol Bâneasa 

nr. 18 — apicultură OI4 
str. Lt. D. Le=- 

Lieewl saxiur 
•amtar (144 tocuri» : 

—.ba ger—jnâ Calea 
(38 ioar.). uman (38 toc=r. >. 
analrtate germană — rea. <36 

“ Mina

i)

cant; ni. :ater- 
i calculatoare 
electrotehnică

mecar

n» 
.eZoia 

str.

real

din municipiul
București și

9
numărul

de locuri în
pentru anul școlar

1974-1975
.i 13* eft 05

c-

». str. 
romăsâ 
cu pred

rea" 
nică ( 
Liceal 
Bd Io

(38 tocuru i 
(MlCMlEl.

44 tocuri), internat ; 
de chimie ar. 1 (Mîamernl Industriei Chimice) 

1 Șuîea. nr. 216 — c*i~.e nstotr.riă (324 tocuri) 
că (144 locar). electroreăuucă (76 tocuri), can

tină. internat : Liceal ar. <3 Str. Barajul Dunării nr 
3 — rea! U44 tocun). -Ta- <36 jtcuri» : Liceal de 
construcții ar. 1 tCPMBi Bd. Leoctip Sâlăjan nr. 12 
— construcții O0 Mcnri). mecaaâcd (72 locuri), can- 

temat : Sase gcoiarizaK pentru UCECOM.
ii (168 tocnrik preiacarea lemnului (163 
Liceal de eenstmetii ar. I (Ministers! Coos- 

428 —
Liceul

L. Pă-

locuri) 
tmcțiilor Industrialei Șos. . _ ni
construcții (144 tocuri). mecanică <36* tocu: 
de textile și confecții or. 1 TRB (Mit). s' 
trășcanu nr. 1 textSe ri confer;.: (432 io
canică (76 locuri), rantend. fatematt : Liceul economic 
nr. î (MCI). Bd. Hr.sto B* » - rt. 1* — economic (266 
locuri).

me-

SECTORVL 5. Lieeul de mecanică nr. 5 IMGB 
(MICMG). Șos. Berceni nr. 104 — mecanică (612
locuri), electrotehnică (114 locuri), cantină, internat ; 
Liceul de mecanică nr. 17 (Insp. gen. de stat pentru 
controlul calității produselor) Șos. Vitan Birzești — 
mecanică (metrologie) (216 locuri), cantină și internat ; 
Liceul de mecanică nr. 21 „Autobuzul" (MICMG), 
calea Șerban Vodă nr. 280 — mecanică (648 locuri), 
cantină și internat ; Liceul de electrotehnică nr. 1 
(MEE), Șos. Giurgiului nr. 124 — electrotehnică (360 
locuri), mecanică (216 locuri), cantină și internat ; Li
ceul de construcții nr. 4 (Ministerul Construcțiilor In
dustriale), Șos. Leordeni km, 11 — construcții (216 
locuri), mecanică (152 locuri), cantină, internat : Liceul 
de textile și confecții nr. 2 „Dîmbovița" (MIU), str. 
Poet Cerna nr. 1 textile și confecții (283 locuri, can
tină și internat) : Liceul de industrie alimentară 
(MAIAA), str. Spătaru Preda nr. 16 — industrii ali
mentare (216 locuri), mecanică (76 locuri), cantină și 
internat ; Liceul de alimentație publică (MCI) Calea 
Rahovei nr. 38 — alimentație publică (266 locuri) ; 
Liceul economic nr. 1 (CPMB). Calea Rahovei nr. 38
— economic (190 locuri) : Liceul de muzică nr. 1
(MEI), str. Principatele Unite nr. 63 — muzică (86 
locuri) : Liceul de mecanică nr. 14 (MTTc). str. Ca
poral Grigore Marin nr. 42 — mecanică (642 locuri, 
cantină și internat) : Liceul „Ion Creangă", str. Cuza 
Vodă nr. 51 ' 7' ' '
(38 locuri) : Liceul „Gheorghe Șincai" 
Vodă nr. 167 — real (180 locuri), uman 
Liceul nr. 30, str. Trivale nr. 29 — real (144 locuri), 
uman (36 locuri).

SECTORUL 6. Liceul 
(MICMG), str. 
locuri), cantină 
tehnică nr. 9 
Rahovei nr. 70 
(220 locuri) : Liceul „Gheorghe Lazăr", Bd. „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" nr. 28 — real (180 locuri) uman (36 
lecuri) : Liceul „D. Bolintineanu" calea Rahovei 
355 — real (103 locuri), uman (36 locuri) ; Liceul nr. 
36 cu predare în limba franceză, str. Năbucului nr. 18
— real (36 locuri), uman (108 locuri).

SECTORUL 7. Liceul de mecanică nr. 4 „Semănă
toarea" (MIC-MG), Spl. Independenței nr. 315 — me
canică (684 locuri, cantină, internat) : Liceul de elec
trotehnică nr. 11 (MTTc). str. Romancierilor nr. 1 — 
eletrotehnică (216 locuri), cantină, internat ; Liceul de 
electrotehnică nr. 10 IMEB (MICMUE), Bd. Ho Și Min 
nr. 4 — electrotehnică (114 locuri), mecanică (76 
locuri), cantină : Liceul de mecanică nr. 13 (MTTc), 
Șos. București-Pitești — mecanică (180 locuri, cantină, 
internat) : Liceul de chimie nr. 2 (MEFMC). Bd. Pre
ciziei nr. 12 — chimie industrială (76 locuri), mecanică 
(114 locuri), electrotehnică (76 locuri), cantină, inter
na; : Liceul de artă plastică, str. Nuferilor nr. 58-60
— ar= plastice (90 tocuri) : Liceul pedagogie de edu
catoare. str. Peștera Scărișoara nr. 1 — educatoare 
■144 .ocun) : Liceul ..Nieolae Băleescu" str. Nuferilor 
nr. 23 — real (130 locuri), uman (36 locuri) 
Vladimirescu-. Bd. Armata Poporului nr. 
(108 tocuri), uman (36 locuri) : Liceul nr. 
nmtacu nr. 52. — real (108 locuri), uman 
Liceal nr. S3, șir. Bujoreni nr. 17 — real

SECTORUL 8. Liceul de mecanică nr. 2 „Grivița 
resie- (MICMG). Calea Griviței nr. 363 — mecanică
*729 locuri), electrotehnică (114 locuri), cantină, inter- 

Liceul de electrotehnică nr. 2 (MTTc). str. Bu- 
■i tr. 10 — electrotehnică (432 locuri, cantină, in- 

Lireul de mecanică nr. 16 (MTTc). Calea 
G rieș:: r.r. 10 — mecanică (504 locuri, cantină, inter- 

Liceul de mecanică nr. 15 (MTTc) comuna 
2 ' la — mecanică (76 locuri), construcții (76 locuri), 

■-—.a- Liceul de mecanică nr. 20 (CPMB), 
5<*. Ch’tflei nr. 128 — mecanică (396 locuri), prelucrarea 

(114 locuri), cantină, internat : clase școlări
ră’* pentru UCECOM — textile și confecții (324 

-t- Liceul de electrotehnică nr. 6 „Aurel Vlaicu" 
iCSENl. - t. Expresului nr. 1 — electrotehnică (152 

Liceul economic nr. 3 (MF). Calea Griviței 
2 — economic (216 locuri) : Liceul de construcții 

nr. 3 (CPCP). str. Occidentului nr. 12 — construcții 
C« locuri. cantină, internat) : Liceul de muzică nr. 
t 'MEI), s.r. Lt. D. Lemnea nr. 30 — muzică (78

Liceul „Ion Neculce" str. Ion Neculce nr. 2 
. !80 uman (36 locuri) ; Liceul „Dumitru

Petrescu" str. Pajurei nr. 9 — real (108 locuri), uman 
(36 locuri).

nr.

real (36 locuri), uman (36 locuri), clasic 
calea Șerban 

(36 locuri) ;

de mecanică nr. 3 „Vulcan"
Samuel Vulcan nr. 8 — mecanică (864 
la uzină, internat : Liceul de electro- 

„Electromagnetica" (MICMUE), calea 
— electrotehnică (76 locuri), mecanică

nr.

; Liceul „T.
15 — real

25. str. Po- 
(30 locuri) : 
(144. locuri),

prima consecință a acestei în
cadrări de pseudo-suplinitori 
aciuiți la școala din Codlea : un 
profesor fură circa 8 000 lei 
(primele salarii ale cadrelor nou 
venite) și dispare. Este prins și 
trimis în judecată. Firesc ar fi 
fost ca forul tutelar să se fi 
alertat încă de la acest prim 
semnal de alarmă petrecut in 
octombrie 1973. Dar nu. Echi
pele de control vin dar cum vin 
tot așa se și întorc la Bucu
rești, 
țean 
(deși 
recte 
punct 
secretarul Comitetului orășenesc 
Codlea al U.T.C. pare interesat 
mai repede de „picanteriile" 
care se vehiculează în școală și 
mai ales despre școală, iar di
rectorul școlii își pierde auto
ritatea de la o zi la alta.

A fost insă și un om inimos, 
realmente îndurerat de situația 
tot mai. dezastruoasă spre care 
aluneca școala, — este vorba de 
Margareta Krauss. primarul 
orașului Codlea — dar care, din 
nefericire, a bătut tot la uși în
chise.

Evident. într-un asemenea 
climat de debandadă (profesori 
și pedagogi care lipseau cu săp- 
tămînile, alții care își motivau 
absențele cu certificate aduse 
de prin diverse circumscripții 
medicale ale Brașovului, ore de 
clasă neefectuate, lipsa de su
praveghere a elevilor, nerespec- 
tarea serviciilor etc.) nu-i de 
mirare că localul școlii și cămi
nul arată ca după terminarea 
unui război de 100 de ani, incit 
constructorul, abia după citeva 
luni de la terminarea lucrării a 
început acum aproape reparații 
capitale ! ! Cîțiva activiști ai 
C.C. al U.T.C. au sesizat 
ziarul nostru și organele de re
sort, iar apoi, chiar în ultima 
zi a documentării noastre, la 
fața locului au sosit factorii de 
primă răspundere, hotăriți să 
pună capăt acestor incredibile 
stări de lucruri.

— Nu voi pleca de aici, ne-a 
spus tovarășul doctor Gheorghe 
Popescu, director general adjunct 
în Ministerul Muncii pină nu 
voi face ordine. De azi mă con
sider directorul școlii pină la 
deplina instaurare a disciplinei 
și corectitudinii (n.r., nu vrem 
să dăm sfaturi, dar dacă tova
rășul Popescu ar fi avut această 
generoasă inițiativă cu citeva 
luni in urmă, cind se interesa 
mai mult la telefon de felul 
„cum merge treaba" la Codlea. 
Este, ■ regretabilă și lipsa de 
colaborare a delegaților veniți 
din partea Ministerului Muncii 
și Inspectoratul școlar județean, 
problemă ignorată de „tovarășii 
de la București". Cea mai re
centă „mostră" de anticolabora- 
re, s-a petrecut cu o lună in 
urmă, cind o brigadă formată 
din șapte cadre cu experiență 
din rețeaua de învățămînt a Mi
nisterului Muncii a stat la Co
dlea patru zile (27—30 martie), 
a întocmit și un material de 
concluzii (zice-se de 60 de pa
gini), dar Inspectoratul școlar 
județean a aflat de această ini
țiativă din auzite și abia după 
plecarea colectivului. Și, din 
păcate, nu este singura „inspec
ție" fără rezultate concrete, 

de la Începutul 
școlar. Garanția că la

Inspectoratul școlar jude- 
ignoră existența școlii 

îi reveneau obligații di- 
privind îndrumarea din 

de vedere profesional),

fără
consemnate
anului ț _____r__._____
Grupul școlar special din Co
dlea se va petrece o radicală 
cotitură, evident nu o punem la

Am vrea chiar să con- 
in încheiere o conclu-

îndoială, 
semnăm 
zie a tovarășului Anton Andro- 
nic, adjunct al ministrului mun
cii, care ne spunea : „Vom lua 
măsuri radicale, vom stîrpi răul 
din rădăcină și vom avea grijă 
"* >_ abaterile

astfel de 
trebuie să fie 
la portar pînă

să prevenim la timp 
tolerate aici. Intr-o 
școală, educatori 
toată lumea, de 
la director1'.

în urma anali- 
de conducerea 

Muncii, 
ordinei, a 
respectarea 
și echitate

pentru 
discipli- 
norme- 

sociali?-

P.S. Aflăm că 
zei întreprinse 
Ministerului 
instaurarea 
nei, pentru 
lor de etică
tă, au fost îndepărtate din școală 
două cadre didactice, șase edu
catori care s-au dovedit necores- 

s punzători, de asemenea și direc
torul școlii, fiind destituit.

0 
0 
D 
0 u 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
D 
D 
0 
D
0
0 
D 
0

Pină la 15 mai

TlRfilL DE 
PRIMĂVARĂ
Magazinele cooperative

lor de consum sint bine a- 
provizionate cu un sortiment 
bogat de țesături, tricotaje 
și confecții de sezon țparde- 
sie, impermeabile, sacouri), 
încălțăminte ușoară pentru 
adulți ți copii, articole de 
galanterie, marochinerie și 
produse cosmetice.

Reduceri de prețuri 
la unele mărfuri
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TITAN
Șos. Gării Cățelu 174, sector III 
RECRUTEAZĂ IN PERMANENȚA 

tineri în vîrstă de 17y2-35 ani, studii 7-8 cl.
IN VEDEREA ȘCOLARIZĂRII 
CA ȘOFERI PROFESIONIȘTI 

în perioada școlarizării se asigură gra
tuit : cazare, articole de îmbrăcăminte, e- 
chipament de protecție și masă (sau bursă). 
După școlarizare se asigură repartizarea în 
locuri de muncă apropiate de domiciliu, pe 
diferite categorii de autovehicule, după 

preferință.
Informații și; înscrieri, la sediul autobazei. 

Mijloace de transport : tramvaie 19, 27 și 28.
Autobuze 65 și 46 barat. ,

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București
ORGANIZEAZĂ

în zilele de : 4 și 5 mai o.c.. excursii pe diverse itinerarii, cu plecarea din 
marile cartiere ale Cc pit clei, astfel :

BERCENI - b-dul Metalurgiei - Centrala Telefonică
pe itinerariile : Bucuresti-Predeal si Bucurețti-Curtea de Argeș.

DRUMUL TABERII - Cinematograful FAVORIT
pe itinerariile : București—Predeal si Bueurești-Cheia.

TITAN - Complex AB - restaurant MINIS
i>e itinerariile : București—Curtea de Argeș și Bucuresti-Predeal.

PIAȚA'PALATULUI R.S R. - restaurant CINA
pe itinerariile : București-Predeal - lueurești-Poiana Brașov și Bueurești- 
Cheia.
Plecările au loc dimineața la orele 7,30, iar plata se efectuează direct 

la autocar.

întreprinderea energo-reparații
B-dul Mărășești nr. 2, lingă Parcul Libertății,

ANGAJEAZĂ
urgent maiștri în specialitățile : oțelărie și turnătorie, prin transfer in interesul serviciului 

sau prin CONCURS, conform Legii nr. 12/1971.
De asemenea, mai angajează : oțelari, termiști-tratamentiști, turnători-formatori, strun

gari, frezori, rectificatori, curățitori-sablatori, ungător, ascuțitori scule, debitatori materiale, 
mașiniști pod rulant cu autorizație I.S.C.I.R., sculer S.D.V., zidari-șamotori, primitori-distri- 
buițori, sudori, reparator AMC-uri, șoferi, controlori tehnici de calitate pentru turnătorie 
forjă și prelucrări mecanice și muncitori neca lificați.

Angajarea se face atit pentru sediul din b-dul Mărășești nr. 2, sector 5, autobuze : 32 
și 33, tramvai 7 și 12, stația Parcul Libertății, cit și 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.

FABRICA DE ZAHĂR 
GIURGIU 

ttr. Păcii nr. 60

ANGAJEAZĂ
in condiții de studii și sta
giu prevăzute de Legea 12/ 
1971 pentru fabrica de acid 
citric, următoarele posturi : 

o INGINER AUTOMA- 
TIST-ELECTRONIST.

o TEHNICIAN AUTOMA- 
TIST-ELECTRONIST.

o MUNCITORI CU ÎNAL
TĂ CALIFICARE, AUTO- 
MATIȘTI Șl ELECTRO- 
NIȘTI.

In |udețul Alba, pe drumul național 7, la km 375, între ! 
Sebeș și Deva, la intersecția cu șoseaua spre Cugir, coo- £ 
perația de consum oferă turiștilor un loc de popas deose- j 
bit de ospitalier, pentru a petrece zile de adevărată re- j 
creere.

Hanul Surianul

Amplasat într-un cadru natural odihnitor, are la parter 
o cramă, iar la etaj, un restaurant care servește o gamă 
bogată de preparate culinare cu specific tradițional iaca' 
și băuturi din podgorii renumite.

Cazarea se face în căsuțe prevăzute cu grupuri sanitare 
proprii și încălzire centrală.
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Intîlnire 
de lucru

Joi, președintele Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer, a avut o intîlnire 
de lucru cu Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al 
guvernului, Vasile Malinsriii, 
guvernatorul Băncii Națio
nal? a Republicii Socialiste 
România, Vasile Voloșeniuc, 
președintele Consiliului de ad
ministrație al Băncii Române 
de Comerț Exterior, Iulian 
Văcărel, prim-adjunct al mi
nistrului finanțelor, și Gheorghe 
Stroe, vicepreședinte al Comi
tetului' de Stat al Planificării.

La intîlnire a participat, de 
temenea, Oscar Arias Sanchez, 
ministrul costarican al pla
nificării.

Momentul solemn al semnă

rii Comunicatului comun

TELEGRAMĂ
DE FELICITARE

Tovarășii1 NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Unite 
Tanzania. JULIUS K. NYERERE, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a creării Republicii 
Unite Tanzania, sărbătoarea națională a poporului tanzanian, 
am deos ->ita plăcere ca, in numele poporului român și al meu 
personal, să vă adresez cele mai calde felicitări, urări de .sănă
tate și/fericire personală, de noi succese poporului prieten tan- 
zany.n pe calea progresului social și economic.

îmi exprim ferma convingere că relațiile prietenești de cola
borare fructuoasă pe diverse planuri intre Republica Socialistă 
România și Republica Unită Tanzania, intre Partidul Comunist 
Român și partidele T.A.N.U. și Afro-Shirazi vor cunoaște o 
dezvoltare Continuă spre binele popoarelor român și tanzanian, 
al întăririi unității de acțiune a tuturor forțelor progresiste din 
lume in lupta impotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru triumful cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale, pentru afirmarea deplină a suveranității și in
dependenței popoarelor.

Cu cea mai înaltă considerație,

• COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII „VICTORIA" din 
Călan a realizat, in cinstea 
zilei de 1 Mai, peste sarci
nile curente de plan o pro
ducție industrială in valoare 
de aproape 3 000 000 lei. Prin 
utilizarea cu randament spo
rit a capacităților de produc
ție și prelungirea duratei de 
funcționare a agregatelor în
tre reparații, Jurnaliștii a- 
cestei întreprinderi au ela
borat peste prevederi mai 
mult de 900 tone fontă pen
tru turnătorii. în același 
timp, întreprinderea a fur
nizat, suplimentar, 300 tone 
utilaje de turnare a oțelu
lui și piese de schimb pen
tru industria metalurgică în 
valoare de 1,5 milioane lei.

(Agerpres)

La invitația primului ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România

A SOSIT IN CAPITALĂ, iNTR-0 VIZITĂ 
OFICIALĂ, PRIMUL MINISTRU AL FINLANDEI,

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, adresată cu 
ocazia vizitei sale în Republi
ca Costa Rica, în luna septem
brie 1973, președintele Re
publicii Costa Rica, Jose 
Figueres Ferrer, a efectuat o 
vizită oficială de prietenie în 
România, între 22 și 25 apri
lie 1974.

In timpul vizitei, intre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Costa Rica au avut loc 
convorbiri prietenești cu privi
re la relațiile româno-costarica- 
ne, precum și la principalele 
probleme internaționale de in
teres comun.

La convorbiri, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de cordialitate, 
sinceră prietenie și înțelegere 
reciprocă, au pa

Din nari.a Republicii Socia- 
Jfc.'e România : Emil Bodnaraș 
și Ștefan Voitec, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, Emil Drăgănescu. vi
ceprim-ministru, președintele 
Comitetului de Stat ai Planifi
cării, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, Va
sile Pungan. consilier al pre
ședintelui Republicii, și Con
stantin Slănescu, ambasadorul 
României in Costa Rica.

Din partea Republicii Costa 
Rica : dr. Manuel Aguilar Bo
nilla. prim-vicepreședinte al 
rep . blicii, dr. Jose Luis Orlich 
Bolm'arcich, ministrul sănătății 
publice. Oscar' Arias San-.m... 
ministrul p. ,_;' ?ri;. Frank
lin Aguilar, ambasador.

Președintele Jose Figueres 
Ferrer și persoanele care l-au 
însoțit au vizitat obiective eco
nomice și soeial-eulturale din 
București, Craiova și județul 
Argeș, luind cunoștință cu deo
sebit interes de realizările po
porului român în diferite dome
nii de activitate.

Inalților oaspeți costaricani 
li s-a rezervat o primire căldu
roasă. expresie a relațiilor tra
diționale de prietenie dintre 
România și Costa Rica și a sen
timentelor de prețuire și stimă 
reciprocă de care sînt animate 
cele două popoare, legate prin 
afinități de limbă și cultură.

In cursul convorbirilor, cei doi 
președinți au trecut in revistă 
stadiul actual și perspectivele 
relațiilor româno-costaricane, 
subliniind importanța istorică a 
Tratatului de prietenie și coo
perare, semnat cu prilejul vizi
tei in Costa Rica a președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, precum și a celorlalte do
cumente încheiate cu acest pri
lej. instrumente menite să asi
gure o bază trainică adincirii și 
diversificării relațiilor dintre 
cele două țări.

Ei au scos in evidență rolul 
pozitiv al contactelor bilaterale 
care au avut Ioc în domeniul 
economic, reliefînd necesitatea 
amplificării relațiilor economi
ce, diversificînd structura a- 
cestora prin cooperarea econo
mică și tehnică.

lnformindu-se reciproc asupra 
preocupărilor actuale ale celor 
două țări in procesul dezvoltă
rii lor. președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jose 
Figueres Ferrer au reafirmat 
hotărirea celor două țări de a 
accelera realizarea obiectivelor 
prevăzute in acordurile încheia
te anterior și au constatat cu 
satisfacție că există posibilități 
pentru dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer au subliniat necesitatea 
intensificării contactelor și 
schimburilor de vizite oficiale 
în diverse, domenii de activita
te intre organizațiile de tineret, 
de femei, sindicale și alte orga
nizații de masă, în scopul asi
gurării unei mai bune cunoaș
teri reciproce și pentru conso
lidarea sentimentelor de priete
nie care există între cele două 
popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe președintele Re
publicii Costa Rica pentru poli

tica sa îndreptată spre dezvol
tarea economică a țării și ridi
carea nivelului de trai al po
porului costarican, pentru apă
rarea independenței și suvera
nității naționale, exprimindu-și 
considerația și stima sa pentru 
politica externă activă a guver
nului costarican, pusă în slujba 
consolidării păcii. înțelegerii in
ternaționale și cooperării intre 
toate statele lumii.

Președintele Jose Figueres 
Ferrer a felicitat călduros și 
cu acest prilej pe președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru in
vestirea sa ca președinte al Re
publicii Socialiste România și a 
exprimat satisfacția și intreaga 
sa admirație față de eforturile 
și progresele realizate de Româ
nia in crearea unei industrii 
moderne, a 'Jn' a icuH-»v- f-lâ- 
’i'-'ate. io uoi..eniul științei si 
culturii, care se reflectă in ri
dicarea nivelului de viață al 
poporului român, precum și față 
de politica internațională activă 
și clarvăzătoare promovată de 
România, de președintele 
Nicolae Ceause«eu. politică pusă 
in slujba întăririi păcii și dez
voltării cooperării intre toate 
națiunile lumii, a stabilirii unor 
relații noi intre state, bazate 
pe respectarea principiilor drep
tului internațional.

Cei doi președinți au proce
dat la un larg schimb de pă
reri în principalele probleme in
ternaționale actuale și au ex
primat opinia c- âg...iț< .. un- 
damentală epocii actuale o 
consJ’tujjj, intensificarea coope
rării dintre state, precum si a- 
firmarea puternică a dorinței si 
hotărîrii ponoarelor de a asi
gura destinderea și pacea in 
lume, de a acționa pentru sta
tornicirea unor relații noi. de
mocratice, in viata internaționa
lă, pentru generalizarea acestor 
relații in toate domeniile, de a 
nromova. pe o scară tot mai 
larvă, folosirea negocierilor ca 
mijloc de soluționare a proble
melor litigioase.

Cei doi șefi de stat au scos 
in evidență rolul și influența 
forțelor păcii, democrației și 
progresului in lumea contempo
rană, necesitatea de a fi luate 
măsuri ferme pentru elimina
rea politicii imperialiste de do
minație, agresiune și amestec in 
treburile altor state, de presiu
ne de orice fel în relațiile in
ternaționale, pentru a asigura 
respectarea dreptului popoare
lor de a decide ele însele asu
pra căilor de dezvoltare econo
mică și socială, in conformita
te cu propriile lor aspirații și 
interese legitime.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer au relevat cu vie satis
facție că politica externă a ce
lor două țări se bazează pe prin
cipiile unanim recunoscute ale 
dreptului internațional. Au re
afirmat convingerea lor că pen
tru a realiza destinderea, a a- 
sigura un climat stabil de pace 
și securitate pe plan internațio
nal este imperios necesar ca re
lațiile dintre state să se bazeze 
pe respectarea strictă și pune
rea în practică a principiilor res
pectării independenței și suve
ranității naționale, deplinei e- 
galități în drepturi și avantaju
lui reciproc, neamestecului in 
treburile interne și externe ale 
ailor state, renunțării la forță 
sau la amenințarea cu forța.

Cei doi președinți au scos în 
evidență faptul că, in condițiile 
actuale, toate statele, indiferent 
de mărime, potențial și regim 
social-politic, pot și trebuie să 
participe activ Ia soluționarea 
problemelor majore ale contem
poraneității. In acest context, 
cei doi șefi de stat au constatat 
cu deplină satisfacție participa
rea crescindă a țărilor mici și 
mijlocii la viața internațională, 
sporirea contribuției lor con
structive la democratizarea ra
porturilor dintre state, la sta
tornicirea unor relații noi care 
să țină seama de interesele și 
aspirațiile legitime ale popoare
lor, de necesitatea unei conlu
crări pașnice, fructuoase intre 
toate națiunile lumii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Jose Figueres 
Ferrer au procedat la un amplu 
schimb de vederi cu privire la 
situația actuală din Europa. Ei 
au salutat progresele înregistrate 
pină acum de Conferința gene
rală pentru securitate și coope
rare in Europa, conferință me
nită să așeze relațiile dintre sta
tele continentului pe baze noi. 
astfel incit să se asigure fiecărui 
popor, fiecărui stat, posibilitatea 
de a-șî concentra eforturile 
spre dezvoltarea economico-so- 
cială de sine stătătoare. în con
cordantă cu năzuințele sale. Ei 
au fost de acord că realizarea 
securității și consolidării păcii 
în Europa va contribui la pro
movarea colaborării și la întă
rirea securității in lumea in- 
treajp Președintele Republicii 
Costa Rica a evidențiat contri
buția României la pregătirea și 
desfășurarea lucrărilor Conferin
ței și eforturile sale susținute 
pentru ca incă in acest an. Con
ferința să se încheie cu succes.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer au apreciat in mod 
deosebit eforturile depuse de 
țările latino-americane pentru 
propășirea lor economică și so
cială. prin valorificarea, potrivit 
intereselor naționale, a resurse
lor naturale proprii, pentru con
solidarea independenței politice 
și economice, instaurarea unor 
relații echitabile intre toate sta
tele continentului, indiferent de 
mărime, potential economic și 
militar si regim social-politic.

In cadrul convorbirilor, cei 
doi pre'edinti au evidențiat suc
cesele obținute de forțele demo
cratice in lupta lor împotriva 
colonialismului, neocolonialismu- 
lui și imperialismului, conside- 
rind că lichidarea definitivă a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului constituie una din sarci
nile cele mai importante și ur
gente ale lumii contemporane și 
subliniind necesitatea aplicării 
neintirziate a prevederilor De
clarației O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor care se mai află 
sub dominație colonială și a re
zoluțiilor referitoare la decoloni
zare și apartheid. Au exprimat 
deplina solidaritate a popoarelor 
român și costarican cu popoarele 
care luptă pentru dobindirea in
dependenței naționale din An
gola, Mozambic, Namibia și din 
alte teritorii aflate sub domina
ție străină. Ei au salutat procla
marea. ca stat independent, a 
Guineei Bissau și Insulelor 
Capului Verde.

Cei doi șefi de stat au relevat 
că Republica Socialistă Româ
nia și Republica Costa Rica. ca 
țări in curs de dezvoltare, con
sideră că micșorarea și lichi
darea decalajelor dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele 
avansate din punct de ve
dere economic constituie o 
problemă majoră, și că rezol
varea ei echitabilă este de im
portanță vitală pentru întărirea 
păcii și securității internaționa
le, pentru asigurarea progresu
lui întregii omeniri.

Au subliniat necesitatea res
pectării dreptului imprescriptibil 
și inalienabil al tuturor state
lor de a fi stăpîne pe bogățiile 
lor naturale, de a le folosi pen
tru progresul economic și social 
al popoarelor lor. în acest scop, 
este necesară stabilirea unui ca
dru de principii și linii direc
toare pe care trebuie să se în
temeieze întreaga activitate de 
cooperare a statelor în ceea ce 
privește materiile prime și dez
voltarea.

Cei doi președinți au subliniat 
necesitatea de a se acționa cu 
toată fermitatea contra oricăror 
restricții și bariere artificiale, 
de a se înlătura orice obstaco
le și discriminări care grevează 

relațiile economice internaționa
le și afectează cauza cooperării, 
precum și asigurarea accesului 
larg al tuturor popoarelor la 
cuceririle științei și tehnologiei 
moderne, cerință de bază pen
tru reducerea decalajelor dintre 
țările în curs de dezvoltare și 
cele industrializate.

Ei au scos în evidență impor
tanța elaborării Cartei drepturi
lor și obligațiilor economice ale 
statelor, care să asigure parti
ciparea. pe baze egale, a tutu
ror țărilor ia luarea deciziilor in 
problemele economice majore, 
comerciale și financiar-monetarc 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer au reliefat importanța 
deosebită a dezbaterilor sesiunii 
extraordinare a Adunării Ge
nerale O.N.U., dedicată proble
melor materiilor prime și dez
voltării. Considerînd că Organi
zația Națiunilor Unite reprezin
tă forul adecvat pentru dezba
terea, căutarea și găsirea de so
luții acestor probleme complexe, 
cei doi președinți și-au expri
mat convingerea că rezultatele 
sesiunii vor contribui Ia luarea 
de măsuri în vederea creării 
unei noi ordini economice în 
lume. Ei au reafirmat hotărirea 
fermă a țârilor lor de a contri
bui activ, și în continuare, la 
eforturile comunității internațio
nale. destinate rezolvării pro
blemelor mondiale privind ma
teriile prime, energia și dezvol
tarea. Ei aii exprimat poneiul 
de vedere că un cadru cores
punzător pentru atingerea aces
tor obiecții e l-ar constitui con
vocarea. sub egida O.N.U., cu 
participarea tuturor statelor, a 
unei conferințe generale pe 
tema materiilor prime și dez
voltării.

In ceea ce privește evoluția 
situației din sud-estul Asiei, 
părțile au salutat cu satisfacție 
încheierea acordului de încetare 
a războiului și restabilirea pă
cii in Vietnam, subliniind nece
sitatea creării condițiilor pen
tru respectarea acestui acord. 
De asemenea, ei au salutat rea
lizarea înțelegerii naționale in 
Laos, prin constituirea recentă 
a Guvernului Provizoriu de U- 
niune Națională și a Consiliu
lui Politic de Coaliție Naționa
lă. Pentru rezolvarea situației 
din Cambodgia este necesar ca 
poporul khmer să fie lăsat să-și 
rezolve problemele de-sine-stă- 
tător în conformitate cu intere
sele sale legitime. Cei doi pre
ședinți și-au exprimat speranța 
că acestea vor crea condiții pen
tru instaurarea unei păci dura
bile in această regiune, care să 
permită popoarelor din Indochi
na să-și hotărască libere calea 
dezvoltării lor politice, econo
mice și sociale, conform aspira
țiilor lor legitime, fără nici un 
amestec din afară.

In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, cei doi pre
ședinți și-au exprimat îngrijo
rarea față de perpetuarea si
tuației de încordare din această 
zonă, care constituie un pericol 
permanent nu numai pentru pa
cea popoarelor din regiune, ci 
și pentru intreaga lume. Ei au 
subliniat necesitatea reglemen
tării pe cale politică a crizei, 
considerînd că toate statele tre
buie să depună eforturi pentru 
a se ajunge cit mai grabnic la 
realizarea păcii în Orientul Mij
lociu pe baza rezoluțiilor Consi
liului de Securitate. Cei doi 
președinți, și-au exprimat spe
ranța că conferința de pace de 
la Geneva eu privire la Orien
tul Apropiat, cu participarea tu
turor părților interesate, va con
tribui la realizarea unei păci 
juste și durabile in această re
giune a lumii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 

Președintele Republicii 
Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii 
Costa Rica, 

JOSE FIGUERES FERRER

București, 25 aprilie, 1974

și președintele Jose Figueres au 
apreciat că este imperios nece
sar să se intensifice eforturile 
în vederea realizării dezarmării 
generale și, în primul rind, a 
celei nucleare. Ei au subliniat, 
totodată, avantajele pe care 

-le-ar reprezenta pentru întrea
ga omenire dirijarea in scopuri 
pașnice a resurselor folosite in 
prezent în domeniul militar.

Pentru atingerea acestui o- 
biectiv, cei doi președinți au 
reafirmat hotărirea lor de a ac
ționa, împreună eu celelalte 
țări ale lumii pentru oprirea 
cursei înarmărilor, înghețarea și 
reducerea bugetelor militare, în
cetarea producției de armament 
și îndeosebi a armelor nucleare 
și a celorlalte mijloace de ex
terminare in masă, trecerea U 
distrugerea lor treptată. De ase
menea, cei doi președinți au re
afirmat sprijinul țărilor lor pen
tru adoptarea unor măsuri con
crete vizînd dezangajarea mili
tară, desființarea bazelor mili
tare de pe teritorii străine con
siderînd că prezența trupelor 
străine nu este necesară și nu 
aduce mai multă securitate, ci 
dimpotrivă, menține surse de 
încordare și pericole de conflicte.

De asemenea, și-au exprimat 
hotărirea de a acționa pentru 
crearea de condiții corespunză
toare ca, pe măsura dez
voltării încrederii și colaborării 
intre popoare, să se treacă Ia 
lichidarea bloeuriior militare 
opuse.

Cei doi șefi de stat consideră 
că au o deosebită importantă, 
in acest proces, menținerea A- 
mericii Latine ca zonă denucle- 
arizată, in baza Tratatului de 
la Tlatelolco. și transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a păcii 
și bunei înțelegeri, lipsită de 
arme nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer au subliniat importanța 
pe care țările lor o acordă creș
terii rolului O.N.U. in rezolva
rea problemelor internaționale, 
necesitatea de a-și spori efor
turile pentru ca O.N.U. să-și 
poată îndeplini cit mai eficient 
misiunea de menținere și con
solidare a păcii, de apărare a 
principiilor dreptului internațio
nal. de creare a unui climat de 
deplină securitate in lume, de 
promovare a colaborării și înțe
legerii intre națiuni, împotriva 
oricăror acte de încălcare a 
dreptului internațional, de a- 
mestec in treburile altor po
poare, pentru înlăturarea sur
selor de tensiune și conflicte 
din lume. Ei au exprimat ho
tărirea fermă a țărilor lor de 
a acționa, unindu-și eforturile 
cu cele ale altor state, în ve
derea creșterii rolului O.N.U., 
așa cum preconizează rezoluția 
inițiată de România și adoptată 
la sesiunea din 1972 a Adunării 
Generale a O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer au reliefat importanța 
contactelor directe și a schim
burilor de vizite intre cele 
două țări și au constatat cu sa
tisfacție că intilnirile și convor
birile prilejuite de vizitele reci
proce ale celor doi șefi de stat 
constituie momente de o deose
bită semnificație in relațiile 
dintre România și Costa Rica, 
contribuind la întărirea și adin- 
eirea acestora. Cei doi președinți 
au reafirmat hotărirea lor de a 
continua asemenea contacte, in 
interesul celor două popoare 
prietene, al păcii și colaborării 
internaționale.

Președintele Jose Figueres 
Ferrer a exprimat cele mai vii 
mulțumiri pentru calda primire 
și ospitalitate ce i-au fost a- 
cordate lui și celorlalte perso
nalități care l-au însoțit in 
timpul vizitei in România.

TAISTO KALEVI SORSA
SOSIREA IN CAPITALĂ

La invitația primului minis
tru al guvernului Republicii So
cialiste România, joi dimineața 
a sosit în Capitală, într-o vizită 
oficială in țara noastră, primul 
ministru al Finlandei, Taisto 
Kalevi Sorsa, împreună cu so
ția. Irene Sorsa.

Șeful guvernului finlandez 
este insoțit în această vizită de 
Bjorn Westerlund, director ge
neral al Companiei „Nokia“, 
Taneli Kekkonen, ambasador în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Pekka Oivio, vicepreședinte al

Joi după-amiazâ. la Palatul 
din Piața Victoriei, au început 
convorbirile oficiale intre cei 
doi prim-miniștri.

La convorbiri participă George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele. Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al. U.G.S.R., Ion 
Șt. Ion. secretar general al gu
vernului, membri ai conducerii 
unor ministere, ambasadorul

Dejun oferit de primul ministru 

al guvernului român
Primul ministru al guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu. cu soția, 
a oferit, joi. un dejun oficial in 
onoarea primului ministru al 
Finlandei. Kalevi Sorsa. și a 
soției sale.

Au luat parte membri ai gu-

RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL

FINLANDEI
Ambasadorul Finlandei la 

București. Pentti Martin Suo
mela. a oferit, joi seara, in sa
loanele ambasadei, o recepție cu 
prilejul vizitei ofîc.aie in țara 
noastră a prii 
landez. Kaiei 
ției sale.

La recepție 
nea Mănescu

i Sorsa. și a so-

au luat parte Ma- 
prim-ministru al

Ktecii Liceului de informatică „Dr. Petru Groza“, din Capitulă la una din orele de practică.

Foto: O. PLEC AN

Confederației Sindicatelor Mun
citorești din Finlanda, Kauko 
Uusitalo, director general al 
Companiei „Metex“, Jaakko 
Blomberg, șef de secție în 
M.A.E., de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, pre
mierul finlandez și soția sa au fost 
salutați cu cordialitate de pri
mul ministru al guvernului, Ma
nea Mănescu, cu soția, Maria Mă
nescu. precum și de George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, Florea Dumitrescu, 

Convorbiri oficiale
țării noastre la Helsinki. 
Iau parte. de asemenea, 
Bjorn Westerlund. director ge
neral al Companiei .,Nokia", 
Taneli Kekkonen, ambasador 
in Ministerul Afacerilor Exter
ne, Pekka Oivio. vicepreședinte 
al Confederației sindicatelor 
muncitorești din Finlanda. Ka
uko Uusitalo, director general 
al Companiei „Metex“, Jaakko 
Blomberg, șef de secție , în Mi
nisterul Afacerilor Externe. 
Pentti Martin Suomela. amba
sadorul Finlandei la București.

în cursul convorbirilor, desfă

vemului, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și insti
tuții centrale, ai U.G.S.R. și 
Consiliului popular al munici
piului București, ambasadorul 
României la Helsinki.?*. ..

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale care însoțesc 

guvernului, cu soția, ministrul 
afacerilor externe și alți mem
bri ai guvernului, reprezentanți 
ai unor instituții centrale.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale care il înso
țesc pe premierul finlandez.

(Agerpres) 

Ioan Avram, Ion Cosma, mi
niștri, de membri ai condu
cerii unor ministere economice, 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România și re
prezentanți ai Consiliului popu
lar al municipiului București.

Erau de față Constantin Vlad, 
ambasadorul României la Hel
sinki, și Pentti Martin Suomela, 
ambasadorul Finlandei la Bucu
rești.

șurate într-o atmosferă cordială, 
de înțelegere reciprocă, au fost 
examinate căile și mijloacele 
concrete pentru adincirea și ex
tinderea colaborării și cooperării 
româno-finlandeze. pe multiple 
planuri. Au fost abordate, tot
odată. probleme internaționale 
de interes comun.

★
Convorbirile au fost precedate 

de vizita protocolară pe care 
primul-ministru finlandez a fă
cut-o primului ministru al gu
vernului român.

pe șeful guvernului Fnlar.dez 
in vizita sa in țara noastră, 
precum și ambasadorul Fin
landei la București.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, cei doi prim-miniștri 
au rostit toasturi.

Depunerea unei 
coroane de flori
In cursul după-amiezii, pre

mierul finlandez Kalevi Sorsa 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

Premierul Kalevi Sorsa și 
persoanele oficiale române și 
finlandeze care au asistat la 
solemnitate au păstrat un mo
ment de reculegere. Apoi, a 
fost vizitată rotonda monu
mentului.



TELEGRAMS
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Republicii 

Socialiste România, a primit din partea primului ministru, E. M. 
GAIRY, următoarea telegramă :

Iubite domnule președinte,
Este o datorie plăcută pentru mine de a vă transmite dumnea

voastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
tincerele mulțumiri ale guvernului și poporului Grenadei pen
tru amabilele cuvinte de bun venit în comunitatea națiunilor și 
asigurările de cooperare prietenească oferite de țara dumnea
voastră.

Fiind profund conștienți de rolul important pe care țara dum
neavoastră il joacă in desfășurarea evenimentelor internațio
nale și promovarea principiilor păcii și. prieteniei, noi sîntem 
copleșiți de gestul dumneavoastră de prietenie și sîntem dornici 
să stabilim relații strînse și pline de semnificație între cele două 
țări ale noastre.

Cu cele mai bune urări,

ÎN LEGĂTURĂ CU j 
RELUAREA CURSURI
LOR UNIVERSITARE 

DUPĂ VACANȚĂ

Ministerul Educației și 
Invățămintului anunță că re
luarea cursurilor universi
tare după vacanță se va face 
luni, 6 mai a.c.

30 de ani de la înfăptuirea

Frontului Unic Muncitoresc

Sesiune științifică

Delegația Uniunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă 
Egipt, condusă de Youssef Ka
mel Abdel Aziz. mem.ru al Se
cretariatului C.C. al U.S.A., pre
ședintele Comisiei de disciplină, 
care, la invitația C.C. al ?C.R., 
a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit, joi dimineața, Capi
tala. \

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Guină, președin
tele Colegiului central de partid, 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Andrei Păcuraru, șef de sector 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost prezent Osman Assal, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt Ia București.

Sesiunea extraordinară a O.N.U.

CUVINTAREA SECRETARULUI GENERAL, KURT WALDHEIM

JIL®, 
w u

Miercuri seara, după încheie
rea dezbaterilor generale, a luat 
cuvîntul secretarul general al 
organizației. Kurt Waldheim, 
care, făcînd o trecere în revis
tă a lucrărilor primelor 
săptămîni ale actualei 
extraordinare a O.N.U., 
clarăț : „Avem acum în 
noastră, un tablou clar al situa
ției economice mondiale văzut 
din ungheuri diferite, precum și 
o extraordinară bogăție de pro
puneri constructive. Nimeni nu 
are nici o iluz'Aș în legătură cu

s

două 
sesiuni 
a de- 

fața

La Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România s-au deschis, joi după- 
ami'ază, lucrările sesiunii știin
țifice organizate de Academia 
de științe sociale și politice, 
Academia „Ștefan Gheorghiu'1 și 
Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la înfăptuirea 
Frontului Unic Muncitoresc din 
România.

La ședința inaugurală au luat 
parte tovarășii Ștefan Voitec, 
Constantin Pîrvulescu, Constan
ța Crăciun. Ion Popescu-Puțuri, 
Ștefan Voicu, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România,

La lucrări participă oameni 
de știință, cercetători științifici, 
cadre didactice de la institute 
de cercetare și de învățămint 
superior din țară, precum și re
prezentanți ai unor institute de 
cercetare, școli superioare de 
partid și reviste teoretice de 
peste hotare.

Despre semnificația evenimen
tului aniversat, despre rolul de
terminant al Frontului Unic 
Muncitoresc in atingerea obiec
tivelor luptei antifasciste, în în
făptuirea marelui act istoric

de la 23 August 1944, a vorbit, 
în deschiderea lucrărilor sesiu
nii, tovarășul Leonte Răutu, pre
ședintele Consiliului de condu
cere și rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu11.

în continuare au fost prezen
tate referatele științifice : „Tra
dițiile unității mișcării munci
torești și ale partidului politic 
al clasei muncitoare din Româ
nia11 de Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. ; „Expe
riența Partidului Comunist Ro
mân în realizarea alianței miș
cării muncitorești cu forțele de
mocratice și progresiste în lupta 
pentru independență națională, 
progres economic și social" de 
Grigore Comartin, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
și Nicolae Petreanu, profesor la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" ; 
„Națiunea Socialistă și rolul ei 
în dezvoltarea societății româ
nești contemporane11 de Ion 
Cetershi, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe Sociale și Po
litice, și Elena Florea, cercetă
tor științific principal la Insti
tutul de științe politice și de 
studiere a problemei naționale.

Lucrările sesiunii continuă. 
(Agerpres)

La București a avut loc, joi 
la amiază, semnarea înțelegerii 
de colaborare în domeniul acti
vității editoriale și de difuzare 
a cărții, pe anii 1974 și 1975, 
între direcțiile de resort din 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste al României și Mi
nisterul Culturii și Artei al 
Poloniei.

întilnire intre pr^ii

secretari ai C.C.

al U.T.C

și C.C.

Joi la amiază a sosit la Bucu
rești Enrique Sanchez Barona, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii E- 
cuador în Republica Socialistă 
România.

din

din România

al U.T.C.L

U.R.S.S.

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Republicii Austria

Joi dimineața, la Ambasada 
Republicii Austria, tovarășii 
Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, Miron Constantinescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, au exprimat, in nu

mele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condoleanțe 
ambasadorului Werner Sautter, 
in legătură cu încetarea din via
ță a președintelui federal al Re
publicii Austria, dr. Franz Jo
nas.

S-a păstrat apoi un moment 
de reculegere în fața portretu
lui îndoliat al lui Franz Jonas 
și s-a semnat in cartea de con
doleanțe.

Cu ocazia celei de-a 26-a ani
versări a creării statului Israel, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Yochanan Cohen, a 
oferit, joi după-amiază, o recep
ție.

Au participat Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției, Ion Cosma, 
ministrul turismului, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Nicolae Ghe- 
nea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, personalități ale 
vieții cultural-artistice. Au fost 
de față șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București.

La 25 aprilie, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din România, ministru 
pentru problemele tineretu
lui, care participă la lucră
rile celui de-al XVII-lea con
gres al Comsomolului, s-a 
întîlnit cu E. M. Tiajelnikov, 
prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist din Uniunea 
Sovietică. Cu acest prilej, s-a 
făcut un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea re
lațiilor de colaborare între 
U.T.C. și U.T.C.L., precum și 
asupra unor probleme ac
tuale. ale mișcării internațio
nale de tineret și studenți.

La întilnire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cal
dă, tovărășească, a fost pre
zent Gheorghe Badrus, am
basadorul României la Mos
cova.

Orientul

Lucrările Comisiei

Cu prilejul apropiatei sărbăto
riri a Zilei Naționale a Olandei, 
joi a avut loc, în Capitală, o 
seară culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Rezoluția 
Consiliului de Securitate

Economice

O. N. U. pentru Europa
Lucrările Comisiei Economice 

O N U. pentru Europa au intrat 
c fază finală.

Joi au fost încheiate dezbate- 
rUe comitetelor sesionale, in 
cursul cărora au fost trecute in 
revdîtâ programul de activități 
ale comisiei in domeniile cele 
mai importante ale colaborării 
europene, cum ar fi cooperarea 
•ehnico-științifică, industrială, 
pe târimul energeticii, transpor- 
turilor, protecției mediului în
conjurător și altele. în ultima 
sa ședință comitetul actualei se
siuni a aprobat activitățile des
fășurate pină in prezent de co
misiile subsidiare și a prefigu
rat direcțiile principale de lucru 
pentru perioada următoare.

în cursul după-amiezii, la șe
dința plenară a Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa, a 
fost prezentat raportul de acti
vitate al comitetului actualei se
siuni, document care a fost a- 
probat în unanimitate.

în același cadru, delegația ță
rii noastre a supus atenției ple
narei un proiect de rezoluție 
privind creșterea contribuției 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa la edificarea 
securității și cooperării pe con
tinent, document la care s-au ra
liat, în calitate de coautoare, 18

țări Austria, Canada. Ceho
slovacia, Cipru, Elveția, Fin
landa, Franța, R. F. Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Iugo
slavia, Marea Britanie, Norve
gia, Polonia, Suedia, S.U.A., 
Turcia ceea ce reprezintă mai 
mult de jumătate din numărul 
membrilor comisiei. Pe margi
nea acestui document, reprezen
tantul țării noastre, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, a arătat că 
ideea de bază a rezoluției evi
dențiază largile posibilități exis
tente pentru promovarea coope
rării economice, schimburilor 
comerciale, a colaborării in do
meniul științei și tehnologiei, 
pentru consolidarea climatului 
de ' pace și securitate în Europa 
și în întreaga lume. După păre
rea delegației române, impor
tant este faptul că Ia actuala 
sesiune de la București s-a ma
nifestat clar voința statelor 
membre de a da un nou impuls 
activităților comisiei, ca și do
rința de a se angaja mai activ 
în identificarea căilor practice 
de realizare a obiectivelor ma
jore de cooperare care stau in 
fața acestui organism al O.N.U. 
Un motiv de satisfacție pentru 
delegația română — a arătat 
vorbitorul — este faptul că, în

cursul consultărilor care au a- 
vut loc cu reprezentanții tutu
ror statelor membre, s-a eviden
țiat existența unui spirit nou ce 
poate stimula activitatea de 
viitor a comisiei. Luînd iniția
tiva de a prezenta acest proiect 
de rezoluție, România pornește 
de la poziția sa constantă con
form căreia O.N.U. și organis
mele sale trebuie să-și aducă o 
contribuție tot mai însemnată la 
rezolvarea marilor probleme in
ternaționale. Mulțumind statelor 
care s-au raliat la această re
zoluție în calitate de coautoare, 
reprezentantul român și-a ex
primat convingerea că docu
mentul, în forma sa actuală, va 
întruni acordul tuturor țărilor 
membre ale comisie.

★
în onoarea participanților Ia 

lucrările celei de-a XXIX-a se
siuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, Miloslav 
Hruza, președintele acestui or
ganism, a oferit, joi seara, o re
cepție. Au luat parte șefii dele
gațiilor prezente la această se
siune, reprezentanți ai unor or
ganisme ale O.N.U. la București, 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați în țara noastră.

(Agerpres)

Consiliul de Securitate, re
unit la cererea Libanului pen
tru a examina situația creată 
de atacarea unor localități liba
neze de către unități ale ar
matei israeliene, a adoptat, 
miercuri seara, o rezoluție in 
această problemă.

„Consiliul de Securitate, se 
spune în rezoluție, condamnă 
violarea de către Israel a inte
grității teritoriale și suverani
tății Libanului și cere guvernu
lui israelian să se abțină de Ia 
alte acțiuni și amenințări mili
tare îndreptate împotriva Liba
nului. Totodată, Consiliul de 
Securitate condamnă toate ac
tele 
cele 
tea 
vați
turor celor interesați să se ab
țină de la orice 
violență".

în Rezoluție se 
părților interesate
nă de la orice acțiune care ris
că să compromită 
vizînd instaurarea 
juste și durabile 
Mijlociu".

Rezoluția a fost
13 voturi pentru (două nepâr- 
ticipări la vot).

de violență, indeoseebi pe 
care se soldează cu moar- 

tragică a civililor nevino- 
și cere în mod expres tu-

alte acte de

cere tuturor 
„să se abți-

negocierile 
unei păci 

în Orientul

adoptată cu

^rnemo
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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. 
29) _ 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; 18,30; 20.45);
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).

MAI TARI DECIT MOARTEA : 
Doina (orele 12,30; 14.45; 17.15;
19.45 — program pentru copii i 
orele 9,45; 11,15).

RIO LOBO : Grivița (orele 
8 45: 11.15: 13,30; 15,45: 18,15; 
20,30), Flamura (orele 9; 11.15;
13.30: 16: 18.15; 20.30).

PĂCALĂ : 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; 16: 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 : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20.30) .

CIDUL : Victoria (orele 9: 12.30; 
16,15; 19,45), Volga (orele 9; 12.30; 
16; 19,30).

UN COMISAR ACUZA : Buzeștl 
(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).

TARUL IVAN ÎSI SCHIMBA 
PROFESIA : Giuleștl (orele 15.30; 
18: 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIAȚA MEA : Floreasca (o- 
rele 15.30: 13: 20.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ s Crin- 
gași (orele 16: 18,15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN" i Ferentari (orele 
15.30; 18; 20.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALB 
LUI ROBINSON CRUSOE : Pacea 
(orele 15.30; 17.45: 20).

CINTECUL NORVEGIEI : Mo
șilor (orele 9; 12.30; 16: 19.30).

SECRETUL LUI BUDDHA 1 
Unirea (orele 15,45: 18: 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR I 
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 i Popular (ora 20.15).
OMUL CU CREIERUL TRANS

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

STRUCTURA CRISTALULUI • 
Viitorul (ora 20).

DRUMUL SPRE VEST: Viitorul 
(ora 16).

LUNA FURIOASĂ: Rahova
(orele 15.30; 18; 20,15)

PROPRIETARII: înfrățirea (o- 
rele 15.30: 18; 20,15).

TOT ORAȘUL VORBEȘTE (ora

14.30); PĂDUREA DE MESTE
CENI (ora 16.30); MARIA 
STUART (orele 18,45: 20,45), rulea
ză la Cinemateca ,,Union11.

PROGRAMUL 1
16.00—17,00 Teleșcoală. • Mate

matică: Consultații pentru elevii 
clasei a Vin-a ; • Biologie (anul 
III): Fiziologia inimii (Televiziu
ne școlară dirijată); « Pagini din 
istoria patriei: Arta și cultura 
brincovenească. 17.30 Emisiune în 
limba germană. 19,30 Telejurnal. 
1 Mai 1974 _ sub semnul anului 
jubiliar o Cronica întrecerii pen
tru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen 20,00 România — 
Anul XXX — Revistă social-poli- 
tică TV • Mărturii în contempo
raneitate. Zile și nopți la Alima- 
nu • Șantier omagial. Azi — 
Radu Boureanu o România în 
lume. Geologi români in Colum
bia • Reporter ’74. 20,30 — Film 
artistic: „Marea mascaradă11. Cu 
Kirk Douglas. 22,20 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17.30 Telex. 17.40 Film pentru 

copii: „Băieții din strada Pal11. 
19,30 Telejurnal 1 Mai _ sub 
semnul anului jubiliar. • Croni
ca întrecerii pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. 
20.00 Tineri interpreți. 20,30 O 
viață pentru o idee: Grigore An- 
tlpa. 21,00 Bucureștiul — azi. 21.30 
Biblioteca pentru toți: Ion Agîr- 
biceanu. 22.15 Dans și muzică de 
pretutindeni.

dificultățile care vor fi întîmpi- 
nate sau cu eforturile ce tre
buie făcute pentru a combina 
și da forme acestor propuneri 
în politici și planuri de acțiune 
acceptabile, care să constituie 
temelia unei noi ordini econo
mice mondiale".

Vorbitorul a apreciat că dez
baterile au demonstrat, în mod 
evident, înaltul grad de acord 
între statele membre asupra u- 
nui număr important de aspecte 
ale problemei aflate în atenția 
adunării și ca atare au dat sub
stanță unui proces de negocieri, 
de coordonare și armonizare a 
pozițiilor statelor.

Kurt Waldheim a insistat asu
pra imperativului menținerii, în 
confruntarea cu problemele dez
voltării și materiilor prime, a 
actualului ritm ofensiv de re

's zolvare a lor, ritm generat de 
' ’ezbateri, în scopul ajungerii la 

acord asupra principiilor că- 
lăuSqtoare ale progresului eco- 

si social al popoarelor, 
vorbitorul a insistat 

aju-

12 candidați s-au an
gajat în cursa pentru 
Elysee. Pe micul ecran 
și în sălile întrunirilor, în 
coloanele gazetelor și 
pe panourile de afișaj 
bătălia se poartă cu as
prime. După un început 
caracterizat prin pru
dența tatonărilor, după 
curtoazia obligatorie pe 
care o presupune prima 
apariție, tonul a devenit 
mai dur în duelul ora
toric.

C
onfruntarea prezi
dențială din acest 
an nu mai reedi
tează schemele cla
sice. Bipolarizarea 
care domină de o- 

bicei scrutinele franceze . este, 
intr-un fel, amînată pentru tu
rul al doilea al alegerilor. Obiș
nuita înfruntare dintre majori
tatea guvernamentală și forțe
le de stingă este dublată de o 
dispută acerbă în interiorul a- 
cestei majorități, dispută pe care 
un ziar parizian o caracteriza 
drept „război în război". Forma
țiunile politice care alcătuiesc 
actuala echipă ministerială n-au 
izbutit să se prezinte la startul 
competiției cu un singur can
didat. Ambițiile personale și di
vergențele au înlăturat aparen
ta armoniei întreținută meticu
los. Apelurile solemne, chemă
rile la ordine, avertismentele 
n-au avut nici un efect. „Can

nomic 
Totodat 
asupra necesității sporirii 
torului financiar și de altă na

 

tură către \ statele cel mai pu- 
e de recentele e- 

voluții interv He în sistemul 
relațiilor economice internațio- 
nn’e și de calam Wțile naturale. 
In același context?\Kurt Wald
heim a evidențiat necesitatea 

 

recunoașterii faptuluX că țările 
în curs de dezvoltare rebuie să 
obțină prețuri mai avaSXa.i°ase 
pe produsele lor de export 
tru a putea importa mai m 
bunuri industriale necesare d 
voltării lor economice. AstăzV> 
mai mult ca oricînd în trecut, 
este atît în interesul statelor 
producătoare, cit și al statelor 
consumatoare, inițierea de ac
țiuni concrete pentru rezolvarea 
problemelor economice care con
fruntă organizația și întreaga 
comunitate a națiunilor. Cu cit 
se vor adopta mai rapid măsuri 
în această direcție, cu atît mai 
mari șanse se vor crea edifică
rii unei noi ordini economice 
internaționale în beneficiul în
tregii omeniri.

în încheiere, secretarul gene
ral a subliniat că în zilele care 
au mai rămas pină la încheierea 
lucrărilor sesiunii extraordi
nare, principala preocupare a 
statelor trebuie să fie cea de a 
realiza maximum de acord și 
maximum de hotărîri eficiente 
în problemele majore care con
fruntă organizația și lumea în
treagă.

ternic afect

Adunarea Generală
a O.S.A

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor celei de-a pa
tra sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației State
lor Americane (O.S.A.) —
care se desfășoară în orașul 
nord-american Atlanta (sta
tul Georgia) — ministrul re
lațiilor externe al Columbiei, 
Alfredo Vasquez Carrizosa, 
a arătat că măsurile restric
tive adoptate la Punta del 
Este împotriva Cubei se do
vedesc pe zi ce trece tot mai 
fragile și mai lipsite de via
bilitate. Șeful diplomației 
columbiene a relevat, tot
odată, că țările latino-ame- 
ricane trebuie să facă uz de 
dreptul lor 
stabilire a relațiilor cu un 
alt stat, în 
normele și 
tului 
principii — a spus el — se 
bazează pe respectul integri
tății teritoriale, al neameste
cului în treburile interne, pe 
dreptul la autodeterminare 
al tuturor popoarelor.

suveran de re-

conformitate cu 
principiile drep- 

internațional. Aceste

didatura unică" a mojorității 
s-a dovedit un vis irealizabil. 
Electoratului care optează pen
tru gaullism i se adresează trei 
pretendenți la moștenirea poli
tică a generalului. Chaban-Del- 
mas se bucură de sprijinul o- 
ficial al U.D.R. — principala 
grupare din coaliția guverna
mentală. Sprijinul a fost obți
nut prin forța lucrurilor după 
ce multi din liderii U.D.R. s-au 
văzut in fața faptului împlinit 
al unei candidaturi pe care nu

o agreau dar pe care nu o mai 
puteau împiedica. Chiar și pre
mierul Messmer a adus spriji
nul său lui Chaban-Delmas. Dar 
a făcut-o rece, fără convingere, 
evocînd imperativul „solidari
tății". Raporturile dintre can
didat și unele vîrfuri U.D.R. 
rămin încordate, ceea ce dove
dește că Chaban-Delmas nu a 
recoltat, pină acum, „unanimi
tatea U.D.R.". O demonstrează 
„episodul sondajelor". Servicii
le ministrului de interne, Jac
ques Chirac, au dat publicității 
— fapt ieșit din obișnuit — re
zultatele sondajelor întreprinse 
de către ele pentru a prefigura 
votul francezilor. Sondajele 
indică că Giscard d’Estaing va 
întrece pe Chaban-Delmas in pri

ÎN „PORTUL PĂCII
P

ornind de la Dar
Es Salaam m-am 
oprit îndelung la 
cheiurile lungi ale 
porții maritime, in
tr-un moment cînd 

valurile obosite ale înserării lo
veau uscatul in bătăi ritmice. 
In larg, nave sub diferite pavi
lioane plecau sau veneau, du- 
cînd sau aducind în imensele 
hambare rodul muncii din cine 
știe de colț al pămîntului. 
Undeva mai aproape, ambarca- 
ții aevea celor de pe coasta de 
vest a continentului, la Atlantic, 
săltau ușor peste încrețiturile 
oglinzii, purlind rezultatul 
dei pescărești de peste zi. 
colo de danele portului, de 
pătoarele magazii, de

mătorul an, 1972/1973, numărul 
lor a urcat la 1192 000. O bună 
parte din produsul național 
brut, care a cunoscut în 1972 un 
spor de 7,3 la sută comparativ 
cu anul precedent, este desti
nată necesităților legate de dez
voltarea invățămintului. în pla
nul pe anul curent, unor aseme
nea necesități le-au fost alocate 
300 milioane șilingi. 1974 urmea
ză să consemneze, în istoria ță
rii, un eveniment de mare în
semnătate : lichidarea completă 
a neștiinței de carte.

tru- 
Din- 
încă- 
plaja 

pieptănată de fluxuri și reflu
xuri, începea zona de vile 
chete, ascunse in frunzișul des 
al nenumăratelor specii 
arbori.

Lăsasem în urmă bastimentele 
portului, bulevardele aglomerate, 
cartierul comercial — sediul nu
meroaselor companii 
naționale. Rulam pe 
asfaltată, paralelă cu litoralul, 
apropindu-ne de cel mai impor
tant centru de învățămint supe
rior din Republica Unită Tan
zania : Universitatea din Dar F.s 
Salaam. La filiala Ligii tinere
tului T.A.N.U. am avut prilejul 
unei indelungate convorbiri 
prietenești cu reprezentanți ai 

Organizației de tineret și stu- 
i de Ia acest for universitar.

® Obiective ale
muncii tineretului

co-

de

și bănci 
panglica

Primind delegația de tineret 
din România, A. Shija, secretar 
general adjunct al Ligii tinere
tului T.A.N.U., și-a exprimat 
bucuria pentru această vizită, 
apreciind-o drept un nou prilej 
pentru a intensifica relațiile de 
prietenie, solidaritate și coope-

noastre internaționale îl ocupă 
solidaritatea și sprijinul mate
rial pentru mișcările de eliberare 
națională de pe continent. Ac
ționăm pentru strîngcrea rîn- 
durilor statelor africane în lupta 
lor împotriva colonialismului, 
neocolonialismului, imperialis
mului, a discriminării rasiale, 
pentru independență și progres 
social. în același timp dezvol
tăm raporturi prietenești și de 
colaborare cu tineretului din ță
rile socialiste, cu alte organiza
ții de tineret.

în încheiere, secretarul general 
adjunct al T.Y.L. ne-a declarat :

— Avem condiții din cele mai 
bune 
tenia 
retul 
zita _ . _________
Nicolae Ceaușescu, în Tanzania, 
convorbirile purtate cu președin
tele Julius Nyerere au pus baze 
trainice colaborării noastre. Am 
avut pină acum schimburi de 
delegații, cu care prilej am pu
tut lua cunoștință de realizările 
și preocupările tineretului ro-

pentru a intensifica prie- 
și cooperarea între tine- 
României și Tanzaniei. Vi- 
președintelui României,

ă cu subli- 
istoric pe 

zaaia in pre-

cu-

fperte dornici să 
z. tineretul 

u

că- 
multe

noastră. El s-a 
o serie de pro- 

organizarea și 
tineretului

ani după 
luat ființă

zvoltarea țării
Discuția de 

nierea momea 
care-1 parcurge 
zent. In repeta 
discuție se fac ret 
rația de la Arushâ 
bruarie 1967. în acest 
de importanță deosebi 
dezvoltarea țării, Uniunea-^! 
nală Africană din Tangan 
(T.A.N.U.), aprecia că in vede: 
înfăptuirii unor profunde Iran 
formări progresiste, pe o o 
proprie, se impune urmări 
cîtorva direcții vizînd, intre a! 
tele, eliminarea exploatări: 
controlul public asupra prind 
palelor mijloace de producție 
atragerea din ce în ce mai in
tensă a maselor la conducerea 
treburilor statului, egalitatea de
plină a tuturor cetățenilor, ridi
carea continuă a nivelului de 
trai. în cadrul eforturilor pentru 
materializarea obiectivelor pro
puse prin ~ 
Arusha, la 
pregătirea 
dezvoltării _______
Gazdele ne-au declarat 
ființarea acestei universități 
fost unul din primele 
suri Ia preocuparea 
privind școlarizarea unor contin
gente de tineri pentru a prelua 
sarcinile prevăzute în planurile 
țării. Aici se pregătesc viitori 
specialiști în domeniul mecani
cii, agriculturii, științelor so
ciale, dreptului și medicinei.

Așa cum ne spunea M.N. Chi- 
moto, președintele Ligii tine
retului T.A.N.U. din districtul 
Universității Dar Es Salaam, 
această instituție de învățămint 
aduce o contribuție prețioasă la 
dezvoltarea națională. Țară 
aflată în plin proces de dezvol
tare. Tanzania și-a extins învă- 
țămintul de toate gradele, și-a 
lărgit rețeaua instituțiilor spe
cializate în pregătirea cadrelor 
necesare dezvoltării economiei 
naționale. Cîteva exemple sînt 
elocvente în această direcție. în 
cursul anului școlar 1971/1972, 
numărul elevilor cuprinși în 
învățămint era de 902 600. în ur-

Declarația de la 
loc de frunte se află 
cadrelor necesare 

economico-sociale. 
că în- 

a 
răspun- 

presantă

Ligii 
T.Y.L.). 
la doi 

TJLVU., a 
Scopul era pregătirea ti- 

generații în vederea tra- 
i in viață a politicii 

T \ N.U. și guvernului, în toate 
domeniile. Calitatea de membru 
se acordă tuturor tanzanienilor 
care-și exprimă adeziunea la 
programul T.A.N.U. Se disting 
două categorii de membri : una 
cuprinsă intre 6-15 ani și alta 
înt. e ni. Reprezentanți
ai tineretului sînt membri ai 
Comitetului Executiv âi‘A.N,U

— Gama preocupărilor noa
stre — ne-a spus A. Shija — 
este reflectată printre altele și 
în modul de organizare pe care 
l-am articulat în funcție de 
acestea. Astfel avei) in vedere 
problemele educației, ale cultu
rii, școlile, pionierii, relațiile 
internaționale, finanțe, „ujamaa" 
(satele cooperatiste) și industrie, 
administrație ; pentru fiecare 
din aceste preocunări avem cite 
un departament. între obiective 
mari aș menționa participarea 
tineretului la opera de dezvol
tare a țării, în special Ia ridi
carea satelor „ujamaa", al căror 
număr depășește 5 799, cuprin- 
zînd peste 2 000 080 de țărani.

în ceea ce privește politica 
internațională, noi ne pronunțăm 
pentru relații de cooperare cu) 
toate organizațiile progresiste. 
La baza acestor relații așezăm 
principiile egalității, democra
ției, ale dreptății sociale. Un loc 
deosebit în cadrul activităților

stringem relațiile ___ ,
român, să întărim legăturile’ 
diferite forme, pentru a ne 
noaște și mai bine.

★
Dar Es Salaam încheia o 

lătorie africană cu mai _____
etape. Poposisem la Rabat, Al
ger, Nouakchott, Dakar, Brazza
ville, Kinshasa, și, în sfîrșit, ul
tima, Dar Es Salaam, „portul 
păcii" — cum l-au denumit 
arabii, de-a lungul unui traseu 
insumind peste 22 000 kilometri.

Părăseam Dar Es Salaam cu 
imaginea unui continent -■'ftef 
în continuă transformare progre
sistă, angajat pe drum>'{ inde- 
periaSR’ev al gfțțțrXrii dreptu
rilor sa*e legitime. Printr-o fe
ricită _ coincidență, această ima
gine îmi este legată de ultimul 
zbor deasupra Africii. Era in 
amurg, Ia cîteva zeci de minute 
după decolarea din capitala 
Tanzaniei. Prin hublou apăruse 
tabloul feeric al marelui Kiii- 
mandjaro. Desprins de pămint, 
la mii de metri deasupra nori
lor, vîrful rotunjit stăpînea ză
rile. dorind să exprime parcă 
aceeași veșnică năzuință a oa
menilor Africii ne a fi ei înșiși 
stapîni pe soarta lor, pe pămîn- 
tul, pe truda și roadele mun
cii lor.

...Razele de foc loveau calota 
argintie de zăpadă, amneînd în 
jur luminile unei uriașe făclii. 
Ca un simbol al luptei pentru 
independență, tranzanienii dădu
seră celui mai înalt masiv mun
tos de pe continent numele de 
Pic Uhuru — Libertate.

IOAN TIMOFTE

mul tur de scrutin, ceea ce ii 
va îngădui să înfrunte pe Mit
terand in faza ultimă a bătă
liei electorale. Organul gaullist 
LA NATION a calificat drept 
„șocant" actul săvirșit de mi
nisterul Iui Chirac (personalitate 
a cărui ascensiune politică ful
gerătoare pare frînată de dispa
riția bruscă a lui Pompidou). 
Chirac, de altfel, nu și-a camu
flat antipatia față de ideea de
semnării lui Chaban-Delmas 
drept candidat al majorității.

trem de încărcat. Elicoptere, 
avioane, automobile și trenuri 
îi poartă pe candidați în toate 
colțurile țării, în aglomerări 
urbane ea și în mici așezări. 
Chaban-Delmas se înfățișează 
drept „omul noii societăți", re- 
fuzînd a fi calificat conserva
tor dar pledînd pentru „conti
nuitate și schimbare". Giscard 
d’Estaing a prezentat „perspec
tivele prezidențiale" cu tehnica 
economistului. Ministrul econo
miei și finanțelor promite „o

Ifâtăl/ă electorală 
pentru Elysee

„Pierderea de viteză" pe care o 
constată partizanii lui Chaban- 
Delmas a determinat o accele
rare a campaniei pentru a rea
liza o mai clară diferențiere de 
Giscard d’Estaing. Dar ceea ce 
trebuia să fie o competiție in 
spirit sportiv între cei doi a 
degenerat într-o înfruntare care 
riscă să altereze șansele recon
cilierii indispensabile pentru e- 
ventualul îur doi. Atacurile 
personale s-au înmulțit, iar re
sursele de calm par în curs de 
epuizare in tabăra fostului pre
mier. „O luptă deschisă" — re
marca agenția FRANCE 
PRESSE — a fost angajată intre 
„moștenitorii gaullismului".

Turneele electorale se desfă
șoară potrivit unui program ex
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majoritate lărgită" și încrezător 
in șansele sale a promis „un 
nou rendez-vous" cu alegătorii 
la 19 mai, adică la cel de-al 
doilea scrutin. Comparînd pro
gramele, LE QUOTIDIEN DE 
PARIS constată că alegătorilor 
le va fi greu să stabilească o 
diferență între propunerile Iui 
Chaban-Delmas și cele ale lui 
Giscard d’Estaing. Al treilea ex
ponent al formației guverna
mentale aflat în cursa preziden
țială este Jean Royer, fost mi
nistru al poștelor, primar al o- 
rașului Tours, tată a cinei copii. 
Royer se declară apărător al 
„victimelor fiscalității și teh
nocrației" și poartă „o campanie 
solitară" care ar putea să lip
sească de destulă voturi pe

Chaban-Delmas și Giscard 
d’Estaing (in spacial ale micilor 
comercianți). Tocmai, de aceea, 
Royer rămine una din marile 
„necunoscute" ale bătăliei elec
torale. Unii comentatori nu e- 
zită să-i acorde între 5—10 la 
sută din voturi.

Candidatul stîngii, Franțois 
Mitterand, găsește o largă au
diență și sondajele îi acordă 
primul loc în scrutinul de la 
5 mai. Forțele de stînga acțio
nează în mod unitar, avansind 
propuneri apreciate a fi realiste 
deoarece țin seamă de situația 
actuală din Franța. L’HUMA- 
NITE releva „contrastul dintre 
dezbinările, febrilitatea, dezor
dinea majorității și unitatea, 
calmul și înțelepciunea de care 
stînga face dovadă".

Un prim duel radiofonic — 
de o oră și jumătate — a opus pe 
Chaban-Delmas și Mitterand, 
cei doi candidați abordînd mul
tiple teme: instituțiile republi
cane, libertățile publice, viito
rul construcției vest-europene a 
„celor nouă". A fost un pasio
nant duel cu armele cuvîntului. 
învingătorul va fi desemnat Ia 
urne.

în sfîrșit, cursa pentru Elysee 
este afectată de... criza de hir- 
tie. Unii candidați nu găsesc 
hirtia de care au nevoie pentru 
a-și imprima afișele. în schimb, 
cei care s-au dovedit prevăză
tori și s-au pregătit din timp 
pentru bătălia electorală sînt de 
pe acum prezenți pe panourile 
de _ afișaj. Chaban-Delmas se 
înfățișează ca un om preocupat, 
cu un aer grav. Giscard 
d’Estaing a preferat ținuta spor
tivă și zîmbetul. Pe afișul lui 
Mitterand se poate citi: „Sin
gura idee a dreptei: a păstra 
puterea. Proiectul meu: a vi-o 
reda".

EUGENIU OBREA
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