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In intimpinarea zilei de 1 Mai

MUNCĂ PATRIOTICĂ

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Primul ministru al Finlandei

Știrile primite la redacție în aceste zile premergătoare sărbătorescului 1 Mai conturează amploarea acțiunilor de muncă patriotică ce se desfășoară pentru intimpinarea cu rezecate deosebite a celor două evenimente - cea d*-c  XXX-a aniversare a eliberării patriei ți Congresul al Xl-lea al partidului. Simbătă și drw- nică, de pildă, in toate județele țării au fast inițiate acțiuni de muncă patriotice cu precădere la realizarea obiectivelor de larg interes economic, social și edilitar.Peste 375 000 tineri, muncitori, țărani, elevi și sîudenți au participat la acțiunile ietrepriese de organele și organizațiile U.T.C. m spripnui producției la lucrările din investiții, ia agricultură și silvicultură. Organizați ia brigăzi ți detașamente de muncă patriotică uteaștii au participat la efectuarea unor lucrări pe șar’ie-

T. .

• Ilfovîn agricultura județului Ilfpv au fost însâmințate. duminică, de către tineri 227 hectare cu porumb și alte suprafețe cu orez, fasole, dovleci furajer. Tinerii din comuna Frățești au administrat îngrășăminte chimice pe 40 hectare. Lucrările de întreținere s-au desfășurat și pe 144 hectare de pășune. Alte 76 hectare de izlaz au fost împrejmuite cu gard. Au fost curățate 545 m. 1. canale pentru irigații. Pe aproape 90 000 m.p. au fost făcute amenajări și întrețineri a spațiilor verzi. Pe malul lacului Buftea, aproape 200 de tineri au pregătit toaleta plajei care aparține agenției B.T.T. Ilfov. La Ciorogîrla și Urziceni agenda realizărilor este completată cu încă două baze sportive.

• Galați
In multe conume zle fudetJnă 

Calați, deoarece p'rc .trt<iiTr 
căzute în ultima creme os «■ 
reușit să sctisiacă nevoia de ați 
a pămint'jlui, acțiunile tinerilor 
pentru udarea culturilor coati- 
nuă cu intensitate. Atenția prin
cipală. din motive leone de ts- 
țeles. este îndreptată tve cita 
de vie tinără. Cele mai mari 
eforturi le-cu depus tinerii din 
Nicorești, care ji-au adus contri
buția la udarea viței de vie de 
pe 243 hectare, tinerii din Poia
na fi Buciumeni. Se 
de asemenea, tinerii 
Corod și Băleni.

evidențiază, 
din Lie ști.

FLORIAN VASILIU

• Prahova
în comuna Valea Dofta- 

nei s-au efectuat de către 
locuitorii comunei, în pri
mul rînd de către organi
zațiile U.T.C. și pionieri, 
prin muncă voluntară. lu
crări gospodărești-edilita- 
re, în valoare de peste 
100 000 lei : amenajări de 
drumuri, plantări de pomi, 
precum și întreținerea u- 
nor pășuni și finețe.

GRIGORE ION’AS

IN BĂTĂLIA 
PENTRU ROADELE 

ACESTUI AN

• întrefinerea și 
îmbunătățirea
pajiștilor
naturale

• La Măstăcani
pe un șantier
al tineretului
pentru irigațiiîn pagina a IlI-a

• lași
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■Setxă , tabrecr colectiv al Gropului școlar CF R. se remarcă ca o harnică orzamzatâe de tineret ; coochxJrate rât cele peste cîteva mii de ore de muncă patriotică depuse de devii ieșeni la aceste activități cu profund-caracter patriotic și educativ.

• București• îs CaceiA. tar • Caras* k» • ta ia

economice internaționale. Ștefan Andre:. secretar al C.C. al P.C.R. Gecrge Macoveecu, ministrul afacer.Ior externe. Ghe- orgbe Petrescu. vicepreședinte al Cocshului Central al U.G5.R-. Coastantxn Vlad. ambasadorul Rocrâiei la Helsinki.Pnrnui ministru finlandez a fose i-soțit de Penii: Martin Snrw-i i ambasadorul Finlandei ta Bncorești. Bjorn Wester- lu-id tfcreetor general 11 Companiei -Xotesa*.  Taneli Kekko- ■e- ambasador m Ministerul

Afacerilor Externe, Pekka Oi- vio, vicepreședinte al Confederației sindicatelor muncitorești din Finlanda, și Kauko Uusitalo, director general al Companiei „Metex".Premierul finlandez și-a exprimat deosebita satisfacție pentru bunele rezultate ale vizitei întreprinse in România, care i-a oferit prilejul de a cunoaște importante realizări ale dezvoltării economice și sociale ale po-
(Continuare în pag. a V-a)
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rină arteziană, s-a transportat cărămidă pentru construcția unui local. In același timp, au fost colectate 75 tone deșeuri metalice.

Severin

O
Reșița si acontinuă Ca Otelu- roșul. în Caransebeș, Bctșa. Oravița. o- bieșiivele principale au fost bazele sportive și parcurile. In plus, au mai fost de-
Oravița.

• Tulcea
• s

zareal po-l S«e Laară 4 0W și arbori oraame^xali. Au fost săpate șanțuri, in lungime totală de 4 003 m.l. pentru irigații.V. RAVESCU

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul premierului

Kalevi Sorsa

Eotab. Vvsse retata u exercitat • lafhmtî Banană aria aaasra Benoltârii r«l»bariri« bila-

C. ION TATIANA GARICI

sisîi-: iii <: :iii iiâiiiSii

rrMulțumim»

din inimă
partidului"

Filatura de bumbac Slobozia, este unul din obiectivele econom ce ce seamă c e udețului Ialomița. Tînărâ, ea este terenul de afirmare al unui colectiv hor- c, a cor. —ed<e de virstâ abia depășește 20 de ani. Rezultatele deosebite obținute în produc*  e aparțin, așadar, tinerilor. De altfel, fetele de aici au adus organizația lor U.T.C. ce P'~- loc Jn ’-itrece-ea ute- cistă pe anul trecut, la nivelul județului. (Citiți în pagina a ll!-a un reportaj despre fetele din Slobozia). Foto : CH. CVCU

EXPERIMENT C8 Cîteva concluzii după douăsprezece
săptămîni de lucru la MODERN-CLLBAjunsesem treptat, pe parcursul experimentului inițiat de redacția noastră, la convingerea că efortul de sistematizare în elaborarea programului unui club nu poate evita cel puțin următoarele opt tipuri de preocupări : educația patriotică, politico-ideologică, moral-cetă- țenească, tehnico-economică, ateist-științlfică, sanitară, estetică, precum și în domeniul agrementului. Noțiunea de sistem nu îngrădește însă nimănui libertatea de a îmbogăți numărul direcțiilor trecute în revistă și cu atît mai mult în conținutul fiecărui domeniu în parte.Nu-mi imaginam. desigur, nici eu că simpla orientare către un asemenea edificiu armonios și ambițios va reuși să transforme fața locului de azi pe mîine. Oricît de inimoasă, o inițiativă nu înlătură neajunsurile doar prin declanșarea sa. De aceea, din diverse cauze, multe din încercările de a stabiliza la „Modern club“ mani-

prestigiu aufestări culturale de și pierit în embrion. Altele au dispărut după cîteva reușite parțiale. In sfîrșit, au existat și din acelea care s-au înscris într-un proces neplăcut de degradare calitativă. Mă gindesc
nile viitorului". „De la anul I la anul XXX în memoria celor care i-au făurit", „Mondo Cane sau 1 001 de adevăruri despre societatea de consum" și mai departe. Retrospectiva astăzi asupra momentelor

CAUZA
CAUZELORla „matineele duminicale", la spectacolele de „varietăți cu autoservire", la microprogra- mele din cadrul serilor cultural-educative și de giunea de concerte elevii Liceului ..George Enescu",de acțiuni intitulate „Dimensiu-

dans, la sta- susținută de de muzică la ciclurile

așa de mai

semnificative din cursul celor trei luni petrecute la „Modern club" demonstrează, însă, că toate aceste bune intenții au bătut în retragere nu fiindcă la nivelul unui club pentru tineret posibilitățile operative ale programului sint implacabil restrinse. Atunci ce anume li

s-a opus, cum și dincotro s-au ivit rezistențele ?Dincolo de obstacolul condițiilor materiale — o construcție inadecvată, reparații neefectuate. amenajări aminate, închirieri neraționale de spații, dotări neglijate care se răzbună ridicind piedici la tot pasul și despre care am mai vorbit —. înclinasem pe moment să dau crezare celor ce descopereau cauza cauzelor in faptul că lipsește un regulament care să precizeze ce are de făcut fiecare. Pină cind. intr-o zi. am răsfoit agenda de lucru a unui metodist. Cuprindea, printre altele. notițe luate cu prilejul unor instruiri mai vechi ori. dimpotrivă, recente. Pagini întregi idei, laltă. a le
consemnau sumedenie de una mai reușit decit cea- Judecind după refuzul de acorda liberă trecere spro

Sînt două milioane. Cravata 
rație cu tricolor le flutură la 
git. Ne-au dat de mult de 
ceste că ei, în acest an, își 
sărbătoresc organizația, vîrsta 
ei de argint. Că o sărbătoresc 

! într-un anume fel. Cu multă, 
multă strădanie și tot atîta 

; entuziasm. Pentru a aduce 
sărbătorii celei mari, a țării, 
din August ’23, Congresului 
al Xl-lea al partidului, salbă 
de fapte pionierești, un ra
port care să facă lauda școlă- 
rimii României.

Așa au învățat ei la școala 
organizației lor revoluționare 
că se cinstește o sărbătoare 
— prin muncă. Au așezat în 
fruntea programelor lor-an- 
gajament cuvinte care să 
le stimuleze fapta — îndem
nul secretarului general al 
partidului: „Pentru toți pionierii, pentru toți școlarii nu poate exista dorință mai nobilă decît aceea ca fiecare, pe măsura forțelor sale, să participe la clocotitoarea construcție a noii orinduiri din patria noastră, să-și aducă contribuția, oricît de mică, la sporirea frumuseții și bogăției țării, la realizarea înaltelor idealuri de progres și civilizație".

Două milioane de copii 
inimoși și-au unit efortul ca 
să arate cit de mari le sînt 
ambiția și dorința de a me
rita pe deplin încrederea con
ducătorului partidului. Carne
tele de note le stau, în pri
mul rînd, drept mărturie. Dar 
nu numai ele....Din județul Brăila au 
ajuns în toate orașele și sa
tele patriei ecourile unei che
mări la întrecere care propu
nea copiilor o primăvară a 
vredniciei, un an școlar al 
celor mai bune rezultate. Tot 
de aici, din Brăila, cunoaștem 
și bilanțuri merituoase. Pio- 
nierii au colectat 20 tone de
șeuri hîrtie și sticle în valoa
re de 70 000 lei; 365 pionieri

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a TV-a)

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Il-a)

Salatiod vizita doanlwi prim-minî<tra și a ii lot llWi prieteni tialiadr ii earr-l însoțesc ia 
B—in aș daci si exprim speranța și dorința aaortri ca această virilă să constituie un moment eon ia dezvoltarea relațiilor viitoare dintre popoarele român și finlandez.în Itune «iot asemenea schimbări care impun întărirea colaborării intre popoare, intre țările miei și mijlocii, o participare activă a fiecărei națiuni la soluționarea problemelor ce preocupă întreaga omenire. Avind convingerea că dezvoltarea vieții internaționale merge intr-o direcție care corespunde forțelor progresiste, intereselor păcii și colaborării popoarelor, exprimăm dorința de a colabora strins pentru dezvoltarea tot mai accentuată a acestei politici noi pe plan internațional.Aș dori să urez poporului prieten finlandez succese pe calea dezvoltării sale econo- mico-sociale independente, multă prosperitate și bunăstare ! Urez o bună colaborare, în continuare, intre popoarele și guvernele României și Finlandei ! în sănătatea domnului prim- ministru, in sănătatea celorlalți prieteni finlandezi ! Pentru o colaborare trainică, pentru pace !
© Tovarășul lure BiliciTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, luni după-amiază, pe tovarășul lure Bilici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care, la invitația C.C. al P.CR., face o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Oaspetele a fost însoțit de S. Grahek, adjunct al șefului Secției relații și legături externe a U.C.I., precum și de Petar Do- dik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

As vrea să-mi exprim deosebita bucurie pentru succesul vizitei pe care am intreprins-o in România, ca și pentru onoarea care mi s-a făcut astăzi de a fi primit de dumneavoastră, domnule președinte.Sper că și domnul prim-ministru Manea Măseseu este de acord ca să subliniez, în numele amindorura. că discuțiile noastre s-au desfășurat in mod fructuos, vor constitui un nou punct de plecare pentru dezvoltarea colaborării și relațiilor dintre țările și popoarele noastre.Aș vrea, in același timp, domnule președinte, să spun că colaborarea dintre țările noastre va aduce o contribuție la dezvoltarea relațiilor cu celelalte state, cu țării-; in curs de dezvoltare, la rezolvarea problemelor actuale care confruntă omenirea. După părerea mea, și din acest punct de vedere vizita pe care am făcut-o este fructuoasă.Acum trei ani. cind am fost în România, am putut să văd ceea ce ați realizat in țara dumneavoastră, iar acum să constat transformările care s-au petrecut în acest timp.Totodată, cu acest prilej, aș vrea' să-mi exprim convingerea că veți reuși in realizarea sarcinilor pe care vi le-ați trasat, de îndeplinire a planului cincinal în timpul stabilit. în timpul călătoriei mele am putut să constat efervescența politică care animă pe oameni in îndeplinirea acestui plan cincinal înainte de termenul propus. Și aceasta ne bucură, ca și rezultatele obținute.Aș dori să ridic paharul în cinstea dumneavoastră, domnule președinte. Totodată, să adresez urări de succes poporului român care se pregătește să întimpine cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei sale. Și, de asemenea, să ridic paharul pentru dezvoltarea continuă a relațiilor dintre popoarele și țările noastre !
Cu acest prilej, tovarășul lure Bilici a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut prietenesc din partea tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită președintelui Iosip Broz Tito un călduros salut de prietenie și cele mai bune urări de sănătate.In timpul întrevederii a avut loc o informare reciprocă în legătură cu preocupările Partidului Comunist Român și Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia în activitatea de edificare a socie

tății socialiste. Cu deosebită satisfacție, au fost relevate bunele raporturi, colaborarea frățească dintre România și Iugoslavia, dintre P.C.R. și U.C.I., dorința de a acționa în continuare pentru extinderea și diversificarea conlucrării tovărășești dintre cele două țări și partide.A avut loc, totodată, un schimb de păreri privind probleme ale vieții politice internaționale actuale, precum și unele aspecte ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate.
• Fostul președinte al Republicii FilipinePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni dimineață, pe Diosdado Macapagal, fost președinte al Republicii Filipine, membru al Consiliului pentru politică externă, în Consiliul de Stat și Consiliul Național al Securității, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră.Oaspetele și-a exprimat deosebita satisfacție de a vizita România, de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu și a dat o înaltă apreciere realizărilor poporului român. El a relevat dorința președintelui
• Un grup deTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni dimineața, pe Erkki Pennanen, corespondent la Viena al ziarului finlandez

Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, a guvernului filipinez de a dezvolta relațiile cu România, de a cunoaște experiența a- cumulată de țara noastră în rezolvarea unor probleme specifice ale dezvoltării economice și sociale.La rugămintea oaspetelui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a împărtășit din experiența României în cucerirea și consolidarea independenței țării, în dezvoltarea economică, științifică și social-culturală, în organizarea vieții de stat.Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că România este in-

teresată într-o conlucrare largă româno-filipineză, în diferite domenii, în folosul celor două popoare.In timpul convorbirii s-a a- preciat că dezvoltarea contactelor dintre cele două țări contribuie- la mai buna cunoaștere reciprocă, la întărirea cursului general spre destindere și colaborare internațională.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor aspecte actuale ale vieții politice internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
ziariști finlandezi„Helsingin Sanomat", Jaakko Lensu. director politic la ziarul „Soumen Sosialidemokraatti", Jarkko Sauli, redactor politic la Agenția finlandeză de știri S.T.T.La primire a fost de față to-

varășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu ziariștilor finlandezi.
interviul

acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

grupului de ziare braziliene 
„Diarios Associados"
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UNIVERSUL
MESERIILOR

CUVINTUL Șl FAPTA ACTIVISTULUI U.T.C.

Firește, controlul prin 
telefon nu înseamnă 

„ajutor concret '
Am avut adesea ocazia să vorbim despre lumea meseriilor pentru fete *i  despre posibilitățile lor de a se afirma profesional, reflectînd grija pe care partidul ți statul nostru o acordă jumătății din populația țării, femeilor, pentru a se realiza in muncă și viață. Dar cum alte și alte generații de adolescente se prezintă în fața vieții cu între

barea „ce profesie pot alege", așa cum se vor prezenta ți a- nul acesta citeva zeci de mii de absolvente ale clasei a VIII-a a școlii generale, este firesc să revenim cu informații.Ca urmare a Hotâririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 cu privire la creșterea rolului femeii în viața economică, politică și socială a țării, a fost elaborat un întreg program concretizînd măsurile de aplicare a indicațiilor partidului. Din acest program reținem pentru adolescentele clasei a VIII-a, faptul că s-a elaborat un nomenclator de meserii, specialități și funcții care pot fi ocupate de femei în totalitate, în cea mai mare parte sau in anumite proporții.Nu este posibil să cuprinzi în- tr-un singur articol toate cele 600 de meserii, specialități și funcții cuprinse în acest nomenclator incit, pentru început, stăruim asupra meseriilor și specialităților care sînt prevăzute a fi ocupate in totalitate de femei.Pe primul loc se situează, desigur, meseriile industriei u- țoare :• Industria textilă reține pentru a fi ocupate de fete meserii și specialități ca : bobinator-ba- tirator-dublător de fire ; răsuci- tor de fire ; canetator ; scului- tor ; urzitor ; năvăditor-lipitor ; remaiator tricotaje ; croșetor ; formator ciorapi ; plisor ; bro- deor la mașină : pregătitor, confectioner și cataloage mostre ; repansator textile. Industria confecțiilor : confectioner la mașină. modelier confecții, lenjer, j țlărier, plăpumar. incadrator la confecții, pregătitor, lansator la confecții, retușor confecții, rihtuitor confecții, planimetor șabloane, multiplicator șabloane pentru croit, finisor confecții din blană : modistă.• Industria pielăriei, blănăriei și incălțămintei : pregătitor piese pentru partea de sus a încălțămintei ; cusător piese din piele și înlocuitori pentru partea de
DANA DAVIDOIU — Săcele — 

jud. Brașov : Din informațiile 
primite de la organele de resort 
reiese că institutele la care vă 
referiți sint în lichidare și in vii
tor nu vor mai școlariza. Dar de 
ce nu vă prezentați la un institut 
pedagogic de trei ani ? Chiar în 
cadrul universității brașovene 
funcționează facultăți de fizică si 
chimie, științe naturale si agri
cole. muzică, toate cu durata de 
trei ani (str. Karl Marx nr. 50 tel. 
1 34 80 pentru primele două. str. 
Vlad Tepeș nr. 16 — tel. 2 15 90 fa
cultatea de muzică). Dacă tot 
sinteți hotărîți să acordați stu
diilor doi ani, le mai puteți acorda 
încă unul.

GENT DAN — Craiova : O facul
tate anume pentfu biologia mo
leculară nu funcționează cel puțin 
In prezent. La genetică se poate 
ajunge pe diferite căi. Astfel sec
țiile de biologie ale facultății de 
biologie, secțiile de agricultură si 
propice pentru a-ți îndeplini aspi
rațiile. Firește că și studiile me
dicale oferă astfel de condiții dar 
nu posed informații ‘n legătură 
cu specializarea în genetică. Insă, 
pir.ă să ajungi la specializare ai 
incă multe de făcut. Succes.

STELTCA MACOVEI — Plo
iești : Tn Îndrumător nu este pre
văzută o școală pentru tehnore
dactori de editură la nivel post- 
liceal. dar ar fi poate util să ce
reți o informație în sensul ce
lor dorite la Centrala Cărții, 
București. Str. Bis Amzei nr. 5 _ 
birou! personal învățămînt. tele
fon 50 41 15. Oricum știu mai bine 
decît mine.

RODICA C. — Arad : Pentru 
secția coafură (durata 1 an prin 
cursuri de zi) de la școala post- 
liceală UCECOM — Arad — se dă 
concurs la anatomie si fiziologia 
omului (scris și oral), chimie 
(oral).

Școala funcționează în str. Emil 
Gîrleanu nr. ‘gijfor 15161. 
stradă care-ți este fără îndoială 

sus a încălțămintei ; cusător articole de marochinărie și voiaj ; pregătitor articole de marochinărie ți voiaj ; finisor articole de sport și protecție : decorator itn piele ; croitor mănuși din piele.• Industria alimentară : operator la fabrica drojdiei de panificație ; preparator : bomboane. ciocolată, halva ți rahat, produse lactate dietetice, unt. brinzeturi proaspete, conserve lapte și lactoză ; pasteurizator lapte și smintină ; smîntinitor ; preparator : paste făinoase, biscuiți și turtă dulce, napolitane, pesmet, maiele ; laborant in industria alimentară.• Industria săpunurilor și cosmeticelor : preparator produse parfumerie, produse cosmetice.• Alte activități industriale : brodeur : manual, manual-me- canic, la gherghef ; confecționer bibelouri ; tricoteur ; la mașini și manual ; țesător-res- taurator manual de covoare ; sortator și uscător plante medicinale ; dozator (ceaiuri, droguri).• Industria chimică : operator chimist la produse farmaceutice și chimice pure ; finisor hirtie, carton, mucava ; confecționer articole din hirtie și carton ; controlor de calitate la produse de hirtie și. carton ; controlor de calitate la obiecte din mase plastice.• Industria materialelor de construcții : confecționer rondele.• Silvicultură, industria de exploatare și prelucrare a lemnului : fasonator și finisor creioane și tocuri, confecționer cutii chibrituri ; mașinist la umplerea și închiderea cutiilor de chibrituri.• Industria sticlei, porțelanului și faianței : gradator vase și aparate de laborator.• Prestări pentru deservirea populației : manichiurist.; pedi- chiurist ; reparator-curățitor pălării ; copiator note muzicale ; decorator-florar ; coafor ; cosmetician ; frizer.• Agricultură : crescător îngrijitor păsări (avicultor) ; crescător-îngrijitor alte animale mici ; sericicultor ; sexator.• Transporturi și telecomunicații : operator radioficare ; telefonist : casier auto ; informator la biroul de informații ; casier c.f. ; prelucrător mărci fi-
cunoscută deoarece se află chiar 
In orașul In care locuiești.

LIANA DANTELA R. — Turda : 
Elevii din București au fost pri
vilegiat! în ceea ce privește pro
blema ce te interesează deoarece 
au putut afla șl din ziarul Infor
mația Bucureștiului și din Scin- 
teia tineretului, care sint liceele

cu limba de predare franceză și 
cite locuri vor avea, precum și 
întreaga rețea a liceelor ce 
vor funcționa în București.

Desigur că și în județul dumi- 
tale această rețea es-te în prezent 
cunoscută. Adresează comisiei de 
orientare profesională din școală 
întrebarea pe care mi-ai pus-o 
mie și vei obține desigur un 
răspuns.

fato: ȘT. WEISSlatelice ; însoțitor de bord ; muncitor plantații și amenajări zone verzi C.F.R. ; verificator.• Alte ramuri ale economiei naționale : casier, garderobier, verificator și numărător monedă : heliografist ; operator la mașina de multiplicat (gestet- ner. rotaprint, șapirograf etc.) ; liftier.• Alte funcții și profesii : dactilograf ; stenodactilograf : desenator copist ; plasator ; șef de cabinet : secretar dactilograf ; operator rol ; agent procedural : aprod ; soră medicală ; personal auxiliar sanitar ; infirmier ; îngrijitor unitate sanitară ; îngrijitoare.Cele care ni s-au adresat sint doar adolescente, eleve în clasa a VIII-a. In drumul lor spre aceste profesii trec neapărat prin liceu, în prima sa treaptă (anii I și II). Dorind să aleagă o meserie dintre cele amintite mai sus, e bine să se orienteze chiar de la această treaptă spre tipuri de licee cu profile corespunzătoare domeniilor în care vor lucra mai tirziu. Orientativ, amintim că pot fi alese liceele de tip industrial cu profilele : textile-confecții, chimie industrială. industrii alimentare, prelucrarea lemnului ; de tip economic cu profilele economic și de alimentație publică, precum și cel de profil agricol. Poate fi ales și un liceu de tip real ori umanist, dat fiind că. pe prima treaptă și aceste licee prevăd un număr însemnat de ore de pregătire practică in numeroase meserii, unele ținînd chiar de domeniile despre care am vorbit mai sus.Vă recomandăm ca bibliografie suplimentară referitoare la profesiile pentru fete, numărul 3 al revistei învățămîntul liceal tehnic și profesional, suplimentul „în lumea meseriilor”.
COMAN IOAN — Sebeș — Jud. 

Alba : In cadrul Academiei de 
studii economice din București nu 
funcționează o facultate de știin
țe sociale. Denumirea facultății 
care vă interesează este ..Facul
tatea de economie generală" 
(Piața Romană nr. 6 tel. 11M10
— interior 12«), avlnd secția de 
economie politică. Aceasta apar
ține desigur științelor sociale.

RADULESCU ALICE — Tecuci : 
Reținem sugestia de a publica un 
articol despre profesiunile biolo
giei. Pînă atunci cautâ la biblio
tecile din orașul dumitale urmă
toarele cărți •’ N. Botnariuc, Din 
istoria biologiei generale — Edi
tura Științifică, București 1901 — 
N. Botnariuc, Principii de bio
logie generală — Ed. Academiei 
R.S.R. București 1967 — P. Rai cu
— S. Bratoșin, Genetica în actua
litate — Ed. științifică. București 
1966. V. Săbleanu — Chimia, fizica 
și matematica vieții — Ed. știin
țifică. București 1965. Sînt încre
dințat că în paginile acestor cărți 
vei găsi răspunsuri la multe din 
întrebările care te preocupă.

La nivelul școlarizării postlicea- 
le. botanica este prevăzută la 
concurs (împreună cu chimia), la 
specialitatea asistent de farmacie 
iar anatomia și fiziologia (tot îm
preună cu chimia) la profilurile 
de asistentă medicală (ar fi mai 
potrivit profilurile asistent me
dical. asistenți medicali de labo
rator). D?.r să punem totuși bi
nele înainte. Succes !

ANCUȚA GHEORGHE — jud. 
Vilcea : Din păcate, răspunsul 
este negativ. Institutul de educa
ție fizică și sport ne-a informat 
că nu puteți participa la concursul 
de admitere din motivele cunos
cute. Dar nu numai absolvenții i 
acestui institut au dreptul de a 
practica sportul. Continuați ca și 
pînă acum. înclinația spre sport. 1 
dragostea pentru această activi
tate nu are neapărată nevoie de 
o diplomă spre a se manifesta.

Institutul de invătămint
superior din PiteștiPiteștiul. ca centru universitar, a intrat abia in al doilea deceniu de existență dar evoluția sa, din acest punct de vedere, a fost pe cit de rapidă, pe atît de profundă.Anul 1962. anul de debut al învățămintului superior pe meleagurile argeșene. este marcat de crearea institutului pedagogic de trei ani. Cerința expresă atunci de generalizare a invăță- mîntului de opt ani (cit de îndepărtat ni se pare acel moment acum, cind toți absolvenții clasei a VIII-a vor urma prima treaptă de liceu !) a impus nu numai in Argeș, ci in toată țara instituirea unei forme de invă- țămint care să asigure pregătirea. relativ rapidă, a cadrelor didactice necesare ciclului V— VIII. La început institutul funcționa cu două facultăți — română și matematică-fizică — pentru ca ulterior să i se adauge cea de naturaie-agricul- tură și de educație fizică. Un corp didactic prestigios, asigurat de centre universitare cu tradiție, pregătește un contingent numeros de tineri profesori pentru școlile generale din județ. Ii găsim și astăzi la catedre, multi dintre ei. Ia îndemnul foștilor profesori, completindu-și studiile universitare.De la modestul Început din 1962, Institutul pedagogic se prezintă azi ca o instituție deplin angajată in procesul de perfecționare a învățămintului nostru, prin ținuta sa științifică, mobilitate și receptivitate la nou, o bază materială dezvoltată, condiții optime de muncă și viață pentru cei care și-au ales cariera didactică.Profilul complex al dezvoltării economice a județului Argeș creează în anii din urmă necesitatea pregătirii și a altor cadre de specialiști, nu numai cei necesari învățămintului. Pe harta județului au apărut uzina de autoturisme și alte unități con- structore de mașini, o platformă petrochimică, combinate de prelucrare a lemnului, puternice unități industriale în Pitești, Curtea de Argeș. Rm. Vilcea Tîrgoviște și în alte localități, care cunosc un ritm înalt de mecanizare, automatizare și chimizare. In aceste condiții, asigurarea propriilor specialiști s-a impus cu necesitate și, în anul 1969, se creează in Pitești Institutul de subingineri, patronat de Institutul politehnic din București. Avînd atit cursuri de zi cit și serale, institutul funcționează cu două secții : automobile și tehnologia prelucrării la ‘rece. Alte trei secții serale de subingineri — două pe lingă combinatele petrochimice (subordonate Institutului de petrol și gaze și I.P.B.) și o secție in Combinatul de prelucrare a lemnului (aparținînd Universității din Brașov) configurează dezvoltarea pe care a cunoscut-o în Pitești învățămîntul superior. Și pentru a avea o ima

gine completă a proporțiilor sale n>ai roneemnim că numărul ectual al studenților care urmează toate formele menționate trece de 1 3t».Indicațiile Plenarei C.C. al P.C.R. d.n iunie 1973 privind perfecționarea invățămintului de toate gradele. îmbunătățirea structuri: sale organizatorice astfei tacit să devină mai unitar. mai bine adaptat condițiilor spe-'ifiee dmtr-o zonă ori alta, mat eficient sub raport social, se traduc in județul Argeș și prin crearea Institutului de in- vâțăaunt superior din Pitești — act confirmat recent primr-un decret al Consiliului de Stat. .Aitfei. incepind cu anul univer- r.tar 1974-1975. rețeaua invăță- mintului superior din țara noastră se îmbogățește cu un institut tennico-pedagogic. in a cărui sart-.nă va intra pregătirea special^-Loc necesari Argeșului, dar și județelor limitrofe — Vilcea. Olt. Dîmbovița. Ce oferte profesionale le face noul institut candidaților la studenție ? Institutul de invățămint superior din Pitești va funcționa cu două facultăți :— Faevltaiea tehnică, cu secțiile : automobile. Tehnologia prelucrării la rece și tehnică generală. Intrata de studii — trei ani.— Facultatea pedagogică, cu secțiile : matematică-fizică, limbi străine (engleză, franceză) și literatură (ambele cu durata de studii de patru ani), educație fizică, fizică și activități tehnico- productive (trei ani). Se poartă încă discuții dacă va rămine în continuare și secția de științele naturale.Institutul dispune de clădiri moderne, corespunzătoare procesului didactic, laboratoare, sălile de lucrări practice și lectură ocupînd aproape jumătate din suprafața construită. Laboratoarele și atelierele uzinale au, la rindu-le, și funcții didactice, găzduind activitatea practică a studenților ; integrarea învățămintului de subingineri piteștean cu producția este confirmată și de bogatul plan de cercetare științifică al catedrelor (in valoare, de aproape 1 300 000 lei), exprimat în contracte ferme cu unitățile de producție din județ. La trecutele ediții ale sesiunilor științifice studențești, munca tinerilor cercetători, antrenați în munca de cercetare a cadrelor didactice, a fost onorată de importante distincții.Frumoase perspective se deschid în viitorul apropiat noului institut. Sint proiecte de lărgire a suprafeței destinate învățămintului, de dotare didactică. de ridicare a unor noi edificii sociale. Și, mai presus de toate, complexele unități economice. angajate intr-un vast proces de dezvoltare și modernizare așteaptă noii specialiști pe care îi va da institutul.
M. VIDRAȘCU

Problema îmbunătățirii stilului de muncă și implicit a întregii activități U.T.C. s-a pus pregnant in ultima perioadă. La Co- nuterui județean Vrancea. cit fi Ia Com rerul municipal Focșani ale U.T.C. am aflat că recentele plenare ale acestor organe au analizat cu Înalt simț de răspun- :*-•  ?*aga  aetii .-a-- desfășurată pir.ă in prezent, stabilind In final planuri de măsuri care in timpul cel mai scurt posibil uebuie să-și găsească corespondent in practică. In față, am chiar un asemenea „plan de măsuri pentru imbunătățirea întregii activități politico-ideolo- gice *i  cultural-educative in rin- dul tineretului și întărirea spiritului combativ-revoluționar în activitatea organelor și organizațiilor U.T.C.", adoptat de plenara municipiului, in care concretețea problemelor, termenelor și responsabilităților vrea parcă să demonstreze că intr-adevăr acea schimbare radicală s-a în- timplat și la Focșani. Ultimul punct pe care planul de măsuri îl cuprinde dezvăluie de fapt intenția de continuitate a unei acțiuni începută de județ și a- nurae : analiza acestor probleme și in cadrul organizațiilor U.T.C. cu prilejul adunărilor generale din luna aprilie.O convorbire telefonică ne-a introdus în atmosfera care continuă drumul de la planurile de măsuri la activitatea propriu- zisă. O reproducem : „...Tovarășa secretară, cind aveți planificată adunarea generală in această lună ?... nu v-ați planificat-o încă, atunci o țineți azi... Cum, ce să discutați ? Vedeți ceva cu invățămintul politic sau nu, mai bine ceva cu disciplina... Materialul ?... Lasă că vin eu și vedem ce facem... Mobilizarea ?... O să vedem noi... Te rog să iei măsuri pînă ajung eu acolo".Convorbirea se purta la Comitetul municipal U.T.C. între activista Ținea Balint și secretara organizației U.T.C. nr. 1 de la Cooperativa „Arta manuală".Am ajuns in după-amiaza a- celei zile la adunarea, organizată ad-hoc. a organizației mai sus amintită. Era interesant de aflat cum se poate desfășura o adunare generală la ora 15
O COMPETIȚIE IN PLINĂ DESFĂȘURARE

Complexul aplicativ
„PENTRU APÂRAREA PATRIEI14

Tinerii care se pregătesc pentru apărarea patriei, cei cuprinși in ciclul doi de pregătire, mai exact elevii din treapta a doua de liceu, tinerii din Întreprinderi, instituții și de la sate — pînă la vîrsta de 20 de ani — au, pentru prima oară, o „competiție" de mare anvergură : Complexul aplisativ„Pentru apărarea patriei". La această competiție, care a luat startul recent, participă aproape 600 000 de tineri.Acest complex, inițiat de către Uniunea Tineretului Comunist, are în vedere verificarea practică a gradului, a nivelului de acumulare, de către tineri, a cunoștințelor predate în cadrul programului de pregătire pentru apărarea patriei. Acesta este scopul principal. Dar, în același timp, Complexul „Pentru apărarea patriei", prin probele sale — parcurgerea traseului aplicativ, pista cu obstacole și tragerea — contribuie, el însuși, la dezvoltarea calităților fizice, la însușirea temeinică a unor deprinderi aplicative utile in muncă și în viață. caracterul său de întrecere stimulînd interesul tinerilor pentru participarea la intreaga activitate de pregătire pe care o organizează organele și organizațiile U.T.C., comandamentele locale de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, în strînsă colabo

cind la ora 9 dimineața nimeni nu știa nimic despre ea. Și mai ales o adunare care își propunea atit de mult.Informarea „privind disciplina tineretului la locul de muncă" nu a reușit să spună nimic... La fel și Georgeta Tănase, secretara comitetului U.T.C. pe cooperativă, lea Luca, locțiitor, Va- silica Caraman, membră a aceluiași comitet — toate membre ale organizației respective — care au luat cuvintul. Ceea ce s-a putut reține a fost doar faptul că organizația este „pașnică" — în sensul inactivității ei.în cele din urmă activista se simte datoare să intervină : „De amorțeala care există in această organizație mă fac și eu vinovată pentru că dacă am văzut că nu faceți am pus eu mina... v-am pregătit adunările, v-am întocmit materialele, chiar v-am strins și cotizația. Numai ca să ieșim bine. Dar de acum încolo n-am să mai fac. O să organizez o nouă instruire și o să meargă treaba".O să se organizeze o nouă instruire. A cita și pe ce probleme ? Și — printre altele — ce o să li se spună ? Că o adunare nu se convoacă în ziua respectivă, că materialele trebuie să fie ancorate in realitate și nu făcute în pripă, că tinerii trebuie să dea dovadă de combativitate și să-și exprime părerile in mod organizat, că o organizație poate fi scoasă din lincezeală numai prin desfășurarea unor activități corespunzătoare, care să răspundă cerințelor tinerilor, că... Și cîte nu se mai pot spune, sau mai bine-zis repeta, pentru că ele s-au mai spus și cu alte prilejuri și ultima dată la recenta plenară.în orice caz credem că tinerilor nu o să li se spună că activiștii comitetului municipal nu stăpinesc problemele organizațiilor U.T.C. din Focșani, că la sediu nu există o programare a adunărilor generale, pentru a putea fi urmărite, că in ciuda planurilor de măsuri — care se află pe biroul fiecăruia — nu se știe problema principală care face obiectul ordinii de zi a a- dunărilor din această lună, că dacă unele organizații zac în a- morțeală este urmarea firească 

rare cu centrele militare și inspectoratele școlare, cu ceilalți factori care au atribuții și răspunderi în acest domeniu. Regulamentul prevede străbaterea, în regim de viteză, a unui traseu lung de 2 000 m (băieți) și 1 500 m (fete) in care sînt cuprinse porțiuni „infectate" și care trebuie trecute cu masca contra gazelor pe figură, apoi aruncarea grenadei de mină la precizie, transportul „răniților", cunoașterea regulilor de circulație — răspunsuri la 3 întrebări — rezolvarea unui moment tactic etc. Fiind vorba de grupe, este absolut obligatoriu ca acestea să plece și să sosească simultan și cu întregul efectiv. Ca să nu mai vorbim de exigențele la proba de trageri — pentru fiecare calificativ se acordă un anume timp— ori de pista cu obstacole— trecerea pe bimă cu menținerea echilibrului, saltul peste un șanț adine, escaladarea unui parapet înalt de 2 m— unde tinerii luptă din răsputeri cu adversari redutabili : dificultățile traseului și secundele. Acestea sint cerințe pentru prima etapă. Pentru etapa a doua și a treia, dificultățile cresc, sint incluse și alte probe de indeminare și perspicacitate cum ar fi. bunăoară, deplasarea după azimut. Așa că nu este deloc ușor să intri în posesia ecusonului, a insig

a stilului de muncă necorespunzător de care înșiși activiștii de la municipiu nu s-au debarasat încă.Și exemplul organizației pe care l-am prezentat nu este singurul. La Fabrica de confecții nu se știe că o analiză care să meargă pină la reconsiderarea activității organizației trebuie discutată acum, și nu în luna mai. La Combinatul de prelucrare a lemnului secretarul comitetului U.T.C. ridică neputincios din u- meri dacă aduci vorba măcar de graficul de desfășurare a adunărilor din această lună. Și a- tunci unde-i înviorarea pe care cu atita patos și-a propus-o comitetul municipal U.T.C. 1„Nu știu cum se face — spunea Ica Luca după adunare — că de fiecare dată după ce sîn- tem criticați într-o plenară la municipiu ne propunem să schimbăm multe lucruri. Dar pînă ne întllnim din nou in organizație uităm".Se uită pentru că această flacără nu este întreținută chiar de către activiștii comitetului municipal. Modul de a acționa la întîmplare s-a văzut că aici înlocuiește munca concretă planificată. Organizarea în pripă, numai ca să fie, a acțiunilor nu poate avea pretenția că și rezolvă o situație de mult statornicită in organizații. în această idee am urmărit citeva programe săptămînale de deplasare ale activiștilor. In nici unul nu am găsit că va participa sau va a- juta la pregătirea unei adunări a vreunei organizații. Dacă însuși primul secretar al comitetului municipal U.T.C. iși pierde o zi numai pentru a procura niște unelte pentru muncă patriotică, și a face demersuri pentru obținerea unei săli in care să se desfășoare o activitate distractivă, atunci nu trebuie să ne mai mirăm de activitatea celorlalți. Planuri există, măsurile s-au preconizat, dar faptele nu dovedesc declt că la Focșani este încă nevoie de mai multă ancorare în munca concretă.
ION TOMESCU

nei și a diplomei „Pentru apărarea patriei". Și este cu atit mai greu să cucerești primele locuri în cadrul finalei pe tară care le conferă „campionilor" medaliile, premiile, distincțiile cele mai prestigioase acordate de C.C. al U.T.C. și Ministerul Educației și învățămintului....Dar, pină la acest moment festiv, de încheiere a unei competiții atît de originale, mai este timp mult. Este timpul activității febrile pentru desfășurarea, in condiții optime, a primei etape — pînă la 4 mai. In momentul de față disputele pentru cucerirea primelor locuri pe centru de pregătire sint in plină desfășurare. Anul acesta — an in care intreaga țară trăiește două evenimente de însemnătate istorică : aniversarea anului XXX al Eliberării și Congresul al XI-lea al partidului — etapa județeană a Complexului „Pentru apărarea patriei" va avea loc în ziua de 5 mai, în cadrul manifestărilor consacrate Zilei tineretului, ceea ce dă acțiunii noi dimensiuni și semnificații pentru generația tinără. De fapt, tinerii văd in însuși faptul că participă la o activitate definită în cuvinte sacre „Pentru apărarea patriei" o distincție, un atașament fierbinte, o răspundere majoră.
VASILE CABULEA

„Mulțumim din inimă purtidului"
(Urmare din pag. I) 

din Vădeni au insprăvit de 
construit o seră de 30 m.p. 
fi acum așteaptă să apară 
primele trufandale sădite : 
salată, ridichii roșii; răsadu
rile de flori pentru întreaga 
comună vor pleca tot din se
ra lor ; în plus, cele 2 280 
metri canale de irigație, care 
asigură apa pe suprafețe cul
tivate cu legume, se află în 
grija lor, a pionierilor. Consi- 
derîndu-se copii mari, pionie
rii din comuna Cazasu ajută 
la construirea grădiniței pen
tru cei mai mici locuitori ai 
satului.

Brăilenii, autorii chemării, 
au intrat in dialog de muncă 
cu colegii din intreaga țară 
și replica celor din urmă este 
pe măsura „provocării la întrecere. Cuvintul copiilor din Darabani : 4 000 ore muncă 
patriotică, 170 ha pajiști na
turale curățate de spini și 
mărăciniș, 130 pomi plantați 
în grădinile școlilor, 10 000 
butași de răchită plantați în

răchităria consiliului popular. 
Comuna Bulbuceni, județul 
Gorj: pionierii au plantat
30 000 puieți de salcîm pentru 
crearea unei baze melifere ; 
acțiunea lor poartă numele 
„Un dar pentru generațiile 
viitoare". Se înscriu la cuvînt 
pionierii din județul Ialomița : 
lor le-a fost îcredințată cu
rățirea întregii suprafețe de 
izlaz din județ și udatul tu
turor grădinilor de legume. 
Nici cei din Neamț nu s-au 
lăsat mai prejos: spre mîn- 
dria lor, organele de partid 
și de stat județene le-au în
credințat planul de plantarea 
duzilor în județ pentru urmă
torii doi-trei ani. Angajamen
tul anual al pionierilor din 
județul Bacău a fost de a 
planta 120 000 puieți, dar au 
plantat pină acum 205 000 
puiet și au curățat 430 ha pă
șune. Cea mai tinără planta
ție din comuna Bănești, ju
dețul Ilfov, se numește „pădurea pionierilor" : ea numă
ră 45 000 puieți sădiți de 
școlari.

Dialogul muncii și al acțiu
nilor pionierești din primă
vara lui '74, primăvara ani
versării organizației, conti
nuă...

In Bistrița Năsăud se 
desfășoară o originală „Ștafe
tă a prieteniei". Reprezen
tanți ai unor unități și deta
șamente de pionieri din zone 
ale județului se întîlnesc pen
tru schimburi de experiență 
pe tema muncii lor, își trans
mit albume în care consem
nează cele mai interesante ac
tivități. Asemenea acțiuni au 
avut loc la Reteag, Căianul 
Mare, Negulești, Dumbrăveni, 
prilej cu care pionierii s-au 
întîlnit și cu populația comu
nelor ; au prezentat spectaco
le, au adus la cunoștință rea
lizările lor, iar localnicii, la 
rîndu-le, le-au povestit despre 
propria muncă. Reprezentan
ții acestor zone urmează să 
ducă ștafeta mai departe. O 
expediție pionierească băcăoa- nă străbate locurile care păs
trează dovezi ale mișcării re
voluționare din țara noastră ;

în orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
s-a desfășurat un festival al 
generațiilor: la Casa de cul
tură, 500 de pionieri au pre
zentat un festival artistic, iar 
formații artistice ale tineri
lor și vîrstnicilor le-au răs
puns pe aceeași scenă. In 
foaier, copiii și-au incitat 
oaspeții să viziteze expoziția 
„Bucuriile pionieriei". In ca
drul opțiunii „Primăvara pionierilor în uzine și fabrici", 
acolo unde muncesc părinții 
și frații lor, ieșenii prezintă 
programe artistice, expoziții 
povestind pe această cale cum 
trăiesc și învață ei, la vîrsta 
cravatei roșii. Sub titlul „Clas 
de primăvară", în parcuri și 
grădini, în aer liber, formații 
artistice pionierești sint pre
zente la o interesantă întîlnire 
cu locuitorii orașelor și sate
lor. Copiii din Maramureș 
și-au propus să repună în 
drepturi nucul pe plaiurile 
județului: ei au sădit 20 000 
nuci.
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în intimpinarea zilei de 1 Mai
I

SUCCESE DE PRESTIGIU
ÎN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

Fruntașii își consolidează poziția
In întrecerea „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" pe anul 1973, organizația U.T.C. de la Filatura de bumbac Slobozia s-a situat pe primul loc în județul Ialomița.— Dacă avem în vedere că salariații noștri, cu puține excepții, sînt numai tineri (media de vîrstă : 21 de ani) — sublinia de la început tovarășul director Gheorghe Lazăr — toate realizările, și sînt demne de reținut, aparțin tinerilor. Dealtfel, o să vă convingeți.Intr-adevăr : de la intrarea în hala de producție ne a- trage atenția un panou mare pe care se putea citi „Tineri ! In întrecerea utecistâ pe anul 1974 ne-am angajat să realizăm o producție suplimentară în valoare de 900 000 lei".— Veți putea respecta angajamentul? Nu e prea mare? Am cerut relații de la secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, Paulina Iordache.— Și posibilitățile pe care le avem sînt mari. De la o lună la alta a sporit numărul tinerilor cuprinși în întrecere. Am început cu 653 și acum sînt 825. Toți tinerii salariați și chiar ucenicii au aderat la această acțiune. Angajamentul pe linie de producție a fost realizat anul trecut cu 500 000 lei în plus. S-au evidențiat în întrecere și s-au menținut fruntași 241 de tineri ; 525 au participat la olimpiade și concursuri profesionale. Valoarea acțiunilor patriotice se apropie de 10 milioane lei.Argumente ale hărniciei fetelor de Ia Slobozia sînt și rezultatele obținute pe primele patru luni ale anului curent, cînd acțiunile lor vin să întîm- pine cu noi fapte de muncă ziua internațională a muncii. Planul de producție pe această perioadă a fost îndeplinit încă de la data de 26 aprilie obți- nîndu-se astfel o depășire de 41 tone fire bumbac și tip bumbac și de 1,5 milioane lei la producția globală, respectiv 1,6 milioane lei la producția marfă. Cheltuielile la mia de lei producție marfă au fost reduse cu 5,18 lei, din care 2,26 

lei prin diminuarea cheltuielilor materiale.Mobilizarea întregului colectiv generează inițiative la fiecare loc de muncă. La prepa- rație, de pildă, acțiunile vizează reducerea consumului specific cu 500 kg. pe lună la materia primă. Cantitatea este depășită consecvent. Cum ? „Simplu, ne răspund Zoia Dinu și Luminița Turenski. Redu- cînd zilnic cantitatea de deșeuri- consumul se reduce și mai mult. Nu trebuie decît să fim atente la alimentarea mașinii, la respectarea grosimii firului. De curind. s-au introdus căni noi la laminoare care nu mai agață bumbacul".
între alte angajamente, la 

sectorul ringuri, tinerele fila
toare și-au propus să reducă 
numărul fuselor inactive piua 
la zero. Și au reușit.

— Erau inactive unele, car 
nu din cauza muncitoarelor, 
ci a lipsei pieselor de schimb. 
Acum s-a rezolvat, ne explică 
Maria Dumitru, una dintre ti
nerele care se mențin fruntașe 
în întrecerea socialistă din 
1971.

Exemple de conștifnocgttate 
și înaltă calificare profesiona
lă oferă și tinerele Florie» 
Curcan. Maria Bordei. D-.ma 
Georgeta. Ana Panait. Maria 
Stroie, Doinița Veiiscoiu și 
multe altele.— Fetele noastre, completează tinăra ingineră Viorica Popoacă, șeful schimbului B, frecventează fără nici o excepție cursurile de ridicare a calificării. Fiecare cunoaște proprietățile materiilor prime, cunoaște în amănunt părțile componente ale mașinii, știind să ofere relații precise în legătură cu eventualele defecțiuni, astfel ca intervenția să fie promptă și remedierea să se facă în cel mai scurt timp.— Chiar și maiștrii vor fi cuprinși în cursurile de perfecționare, continuă ideea tovarășul Toader Tapalagă, secretarul comitetului de partid pe filatură. Aceste acțiuni, corelate cu o intensă muncă e- ducativă în rîndul tinerelor muncitoare, creează un climat de întrecere și responsabilă angajare.

V. RAVESCU 
OVIDIU MARIAN

V X ♦

cer twi prponzecză ocT'-r» eer-« oe carne ce w 
AsrS- de «rcț'-i -e srt faauicr*. Be de* exenrcx Pe 
tetarî. ie spânei boQcnew Srodțâ ce « ie cczf ari

hwi ș derur» ae care po.

noua Bistriți a Nltearfuliri.

— Copttmie otet g—a, ci-

• Caraș-Severin• Pe două decade din a- prilie — nici • restanță ! A- eesta este comunicatul de ..ultimă oră" al fiecărei secții de la Combinatul siderurgic Reșița. în ultimele zece zile, spre exemplu, oțela- rii celor cinei cuptoare ale „Cetății de foc*  — inclusiv brigada de tineret care deservește „in exclusivitate" Cuptorul numărul 1. — au elaborat peste ratele prevăraie 1 500 tone de metal, realirind astfel de pe acum circa 33 la sută din angajamentul anului in curs.Pe linia acelorași sustimne eforturi, printr-e mai bună organizare a fluxului tehnologic, eliminind arpoape complet pierderile de metal, la- minoriștii raportează îndeplinirea unei producții echivalente cu 40 la sută din an

Corespondenții noștri transmit • Corespondenții noștri transmit
• Colectivul de mineri de 

la exploatarea Bocșa »-a an
gajat să depășească ca aâ-

gajamentul ee le revine in 
1974.

institițiile de tort «re. iată- 
tararea tuturor coaie ier care

peri ale procesatei de pm- 
dacțâe.

o Vești bune ti de b în
treprinderea minieră Anina ! 
Trei suae de tear cărbune 
beat peste poetului — a- 
eeasxa esse cantitatea extrasă

ANDREI BÎRSAN

• Cluj
Angajamentul pe acest an al cotectivuhri întreprinderii Metalul roșu din Cluj prevede economisirea unei cantități de 79 tone metal. La sfirșitul trimestrului I economiile inregistrate au întrecut prevederile pe întregul an. totalizind 72 tone. Eforturile muncitorilor și specialiștilor sint îndreptate spre proiectarea și reproiectarea produselor, introducerea unor

S
pectacolul dimi
neții brumării 
s-a stins repe
de. Oamenii au 
coborît din tre
nul local și au dispărut, îm- 
pînzind arterele, șantierele și 

noile întreprinderi ale orașu
lui. Veneau din Lechița, Mă- 
gheruș, Arcalia, Sărățel, Săra
ta ; veneau din toată partea 
aceea a Ardealului unde mai 
speram să găsesc cerbi cu 
frîie de volbură și sălcii des- 
pletite-n riuri de lună ca-n 
poemele lui Coșbuc.

Plăcerea, mărturisesc, a fost 
de altă natură și mai înaltă 
decît orice închipuire. Pito
rescul ținutului s-a topit in
tr-un uriaș alambic. Acolo 
unde au fost pajiști mărăci
noase ți mlaștini cu mohor au 
apărut hale, coșuri, turnuri, 
clădiri ți șosele. Acolo unde 
se strîngeau cerbii la bonci- 
nit, în locul actului ancestral- 
violent. s-cu deschis noi ar
tere ale industrializării. Firi 
patetism excesiv (căci patetis
mul excesiv este un dans îmbătător al iluziilor . ci

noi procedee tehnologice i (turnarea de precizie, debitarea automată) reducerea adaosurilor de prelucrare. A- ceste soluții oferă posibilitatea obținerii unor economii zilnice de aproape o tonă de metal. LILIANA IVAN
• BrăilaIn penultima zi a lunii martie întreprinderea de confecții Brăila a raportat realizarea sarcinilor de plan pe primii patru ani ai cincinalului. Dar, dincolo de a- cest succes, femeile de la I.C.B. și-au propus un succes mai ambițios : întîmpi- narea primei zile a anului 1976 chiar în acest an. Deci realizarea unei producții suplimentare de 10 milioane de cămăși bărbătești. Cifra a- 

teva benzi transportoare sînt 
în probe tehnologice, mai sînt 
de executat încă 4 kilometri 
de conductă pentru gazul 
metan, de montat cîteva uti
laje. Dacă, peste o lună ne 
vin oamenii, putem aprinde 
focul (Aurel Sipoș, inginer 
electromecanic).

De la cota 10 a noii în
treprinderi contemplam șan
tierul încă plin de gropi și 
șanțuri deschise, de stive de 
cărămizi și cofraje. Senzația 
marilor temperaturi, care să 
înmoaie, să topească și să 
modeleze sticla, urca în noi 
cu o repeziciune incendiară. 
Cu atît mai intensă era a- 
ceastă senzație, cu cit îmi 
dădeam mai mult seama că

REPORTAJUL NOSTRU

Treptele 
de foc ale
Bistriței

acestor înalte
ț* brațele 

mor copii, eleviai LâcuaJan ^Andrei Mureșo- 
dza Iccclitate. $i-au pus rttsimeir de școlar, vechile 

lor costame, ponositele lor
costwrae ia care ier doar la

tmp de o n, o sută de 
băieți p fete, au înnobilat local mde. veste o lună, se ca naște, ia fluviu de foc, 
•tsda de Bistrița.

— Siut lucrări care nu 
cer o cdriicare deosebită, <ter. fără de care, întreprin
derea au poete intra in func- 
pme cu o boat moi devreme 
față de termen, așa cum s-au 
exBtțat constructorii, tini ex- 
ptci prințul secretar. Elevii ca iafeies asta p cin cu plăcere. O bună parte dm va- 
ceafă aici an petrecut-o: pe 
șsatset. Hulți dintre ei, după 
lezai mi ren liceului, cor lu
cru chiar în această întreprin
dere : gravori, șlefuitori, mun
citori de înaltă calificare.

Apoi, după o clipă de tă
cere, d adăugat:

— In urmă cu patru ani, 
cînd s-au deschis primele lu
crări pe platformă, se punea 
problema cadrelor. Forță de 

ceasta rotundă este rodul a sute de femei, marea majoritate neajunse încă la vîrsta de 25 de ani, iar altele, fete tinere, care nu au trecut încă de vîrsta majoratului. Ele vor fi cele dinții care vor asculta in ziua de 1 decembrie anul acesta primul sunet de gong al viitorului cincinal.Zece milioane de cămăși, din care peste jumătate destinate exportului, vor purta astfel în lume, retras într-o delicată modestie, semnul hărniciei feminine, semnul plin de distincție al unui angajament implinit, pe care se află semnăturile acelorași femei care au cunoscut din plin drumul nu tocmai ușor al afirmării : Constanța Șerbii, Elisabcta Gherghel, Mariana Șișu, Aneta Mihalache, Mariana Tătăruș, Ionica Tă- năsuică, Natalița Radu, Veronica Păun, Rada Moldo- veanu. Și in aceeași măsură, 

muncă aveam, dar, în cea mai 
mare parte necalificată. De 
absolvenții de liceu nu te pu
teai atinge. Băieții și fetele au 
învățat și, pentru că și-au 
tocit ani de zile coatele de 
bănci, nu cereau decît muncă 
de birou. Or, Bistrița n-avea 
atitea birouri îneît să dea de 
lucru tuturor tinerilor școliți. 
Cîteva fete au spart gheața: 
cu matematica, fizica și chi
mia de liceu s-au dus să lu
creze la Netex. S-au mirat și 
cei din conducere dar, pe ur
mă, s-au obișnuit. La fel s-a 
întîmplat și la C.P.L. și la
l. U.I.M.C.R. Mai îs câțiva 
flăcăi școliți care caută de 
lucru. Noi le arătăm sensul 
și direcția : Platforma are ne
voie de oameni. Zece, o sută, 
o mie. Nu-i nici o rușine să 
ai mîinile aspre și bătucite.

Astfel, orice discuție des
pre muncă, despre condițiile 
de cazare și distracție, despre 
produsele pe care le fabrică 
astăzi Bistrița nu se poate 
sustrage unei realități omni
prezente : tinerii. Ei formea
ză 70 la sută din cadrele Ne- 
texului. Cu ei, în primul rînd 
cu ei, s-au realizat in prime
le douăzeci și patru de zile 
ale acestei luni, peste 80 000
m. p. textile peste prevederile 
planului, producție materiali
zată în suport linoleum .și hi- 
droizolant, liatex G, vată ma- 
tiasată ți filtre.

Au venit din căile Șieului 
ți Bîrgăului, au făcut liceul, 
lucrează ca strungari, frezori, 
lăcătuși. Fabrică electroftitre 
pentru întreprinderile de ci
ment ți alumină. Alții, ve- 
niți dinspre părțile Rodnei 
și Călimanului, produc mobi
lă stil, statuete din lemn și 
cufere de zestre. Fetele stru- 
jetc metalul la țeping și 
strung, băieții montează ma
carale tip ..Bocșa", ridică noi 
hale, țamotează cuptoare în 
care vor coace nisipul de 
Miorcani ți, din care cor ieși 
cele mai grațioase servicii de 
șampanie.

Brîul de foc și oameni al 
Bistriței a fost creat. Intr-o 
parte, orașul propriu-zis, CU 
străzi și clădiri rezidențiale, 
in cealaltă parte — turlele, 
paralelipipedele, conurile, 
zgomotul industriei. Iar la 
mijloc — calea de fier a 
nordului, un fel de rîu într-o 
repede revărsare, la capătul 
căruia un conductor anunță : 
„Următoarea stație, Bistri
ța !“ Oamenii ies pe culoar 
să fumeze o ultima țigară. 
Conducte, tunele, retorte, lu
mini dansează în fața unui 
cerb uriaș, sculptural.

PAVEL PERFIL

toate cele aproape două mii de muncitoare ale întreprinderii de confecții din Brăila.PAVEL PERFIL
• TimișoaraHarnicul colectiv al binecunoscutei întreprinderi Azur din Timișoara intîmpină ziua de 1 Mai raportînd succese remarcabile. Astfel producția realizată in ziua de 39 aprilie corespunde datei de 6 iunie 1975. In actualul cincinal se va obține o producție suplimentară de 450 milioane lei. Numai sporul de producție din acest an este de 7 milioane lei, echivalent cu 139 tone rășine-sintetice, 459 tone diverse lacuri și vopsele și 31 tone săpun.

I. D.

ÎNTREȚINEREA Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PAJIȘTILOR NATURALE 
Cum activează tinerii din 

județele Brașov și Covasna
întinse pe mai bine de 4,4 milioane hectare, pășunile și finețele naturale ocupă aproape o treime din suprafața agricolă a țării. în chemarea lansată de Conferința pe țară a cadrelor de conducere din agricultură se făcea un apel insistent pentru extinderea experiențelor valoroase de pe pășunile model ale Argeșului, Brașovului și Sibiului unde s-a demonstrat că este posibilă obținerea unor producții medii de peste 20.000 kilograme masă verde la hectar, pentru întreprinderea unor ample lucrări de curățiri, defrișări și mai ales fertilizări. Problema folosirii cit mai intensive a acestei valoroase zestre furajere naturale se pune cu și mai mare acuitate în condițiile actualului an agricol, cînd rezervele de furaje ale multor unități au devenit de pe acum neîndestulătoare. Cum efectuarea unor lucrări pe pășuni și finețe a intrat deja în tradiția muncii patriotice uteciste, am vrut să vedem, în două județe bogate în pajiști, Brașov și Covasna, care sint roadele de 

pînă acum ale acțiunilor ute- ciștilor și ce se preconizează pentru viitor.în cazul primului județ, unde pășunile și finețele se întind pe mai bine de 200.000 hectare, angajamentul organizației județene U.T.C. este de a executa lucrări pe o suprafață de 9 830 hectare, cifră acceptabilă dacă o comparăm cu efectivul redus al uteciștilor de la sate. în multe comune, organizațiile U.T.C. au raportat demult îndeplinirea și chiar depășirea angajamentului. La Cața de pildă, cei aproape 100 de ute- ciști din comună au executat ample lucrări de împrăștiat mușuroaie, curățire de mărăcini și fertilizare cu îngrășăminte chimice pe o suprafață de 300 hectare. Așadar deviza „Fiecare utecist să îngrijească cel puțin 3 hectare de pășune" nu a rămas doar simplă lozincă. Tot ei au participat și la lucrările necesitate de aducțiuneă apei pe pășune, acțiune de mare utilitate în această primăvară secetoasă. Pentru vacanța de vară elevii și-au propus să continue ajutorul dat la 

combaterea eroziunii solului și consolidarea malurilor riului Homorod. Și la Hărman lucrările pe 200 hectare, pentru care
In bătălia pentru roadele acestui an

și-au asumat răspunderea ute- ciștii, au fost executate în totalitate. După cum ne relata profesorul Ion Moraru, secretarul comitetului comunal U.T.C., la aceste acțiuni au fost antrenați toți membrii Asociației navetiștilor, utecistele de la întreprinderea „Covorul", elevii mai mari de la șocală. „Dacă nu avem uteciști cooperatori asta nu înseamnă că nu sîntem datori să ajutăm cooperativa a- gricolă la întreținerea și îmbunătățirea pajiștilor". Similar au gîndit și acționat și tinerii de la Recea, Apața, Moeciu, Poiana Mărului, Prejmcr, Zărnești, Vulcan, care au raportat, de a- semenea, achitarea integrală a angajamentelor luate. Sînt însă, din păcate, multe localități unde tinerii nu și-au adus decît sim-

bobc aporreL Esie cazul celor de la Uagra. Cristiaa. Doabrâ- rita. n»■»»* . Ceea. Vistea. care de suprafețele asumare. varuud intre 100 și 330 hectare. au executat lucrări doar pe 15—35 bectare.— Care tint ■ ati rele acestor serioase restante ? l-am Întrebat pe tovarășul Gheorghe Tătara. președintele consiliului tineretului sătesc.— IM aaa acttaat pentru mobilizarea tinerilor ți ta a- ceste coenime dar. se vede, re- zoKatele mi sint prea bune. O explicație este și faptul că aici sint mai puțini tineri rămași in sate, iar in unele locuri nu am avut secretari de organizații mai energici.— Dumneavoastră. personal, unde a(i fost ?— La Raros Și Jicpert La prima comună s-au realizat doar 85 de hectare din cele 150 

planificate, și acestea cu elevii. La Jicpert. nu s-au efectuat 100 de hectare (din planul de 350).Concluziile se desprind de la sine. Acolo unde nu s-a insistat in mod susținut, tinerii doar „s-au făcut" că efectuează lucrările solicitate pe pajiștile naturale.Concluzii similare și la județul Covasna. unde se cunoaște doar cifra de plan : 7.000 hectare, realizările nu. deoarece, in lipsa președintelui consiliului tineretului sătesc, nimeni nu a mai ținut o evidență la zi. Ne-am deplasat la două cooperative agricole de producție. La Sinzieni, cooperativă cu un puternic sector zootehnic, pînă acum pe aproape jumătate din cele 1.800 hectare de pășuni și 

finețe s-au efectuat lucrări de curățire și fertilizare chimică, iar pe 40 hectare lucrări de bază de defrișări și supraînsă- mir.țări. Secretara organizației U.T.C. pe cooperativă, Erzsebet Gali, nu ne-a putut spune însă care este contribuția tinerilor la aceste lucrări pentru că „acțiuni speciale ale uteciștilor nu s-au organizat, lucrînd și noi alături de ceilalți locuitori ai comunei". Cîți tineri și cu ce folos au lucrat nu se știe.Suprafața de pășuni și finețe a cooperativei din Turia se ridică la 1689 hectare. Dintre a- cestea. după cum ne informează inginerul șef, Laszlo Erzse, doar 280 hectare au fost curățite, iar defrișate de arborete doar cinci hectare. Fertilizare chimică nu s-a aplicat pe nici un hectar, din lipsă de îngrășăminte. Se putea face mai mult ? In privința lucrărilor de 

curățire cu siguranță că da, pentru că uneltele necesare nu lipseau, iar în comună există peste 300 de tineri, în marea majoritate uteciști. Nimeni însă nu a mișcat nici un deget. Doar elevii de la școala generală au fost de două ori în zona unde e amplasată tabăra de vară, efectuînd lucrări mărunte de curățire.Nu este încă timpul trecut pentru întreprinderea unor acțiuni de muncă patriotică pe pășuni și finețe. Un singur hectar dacă realizează fiecare tî- năr înseamnă mult pentru economia fiecărui județ, înseamnă masă verde în plus, transformată la rîndul ei în plusuri substanțiale de carne și lapte.OCTAVIAN MILEA

La Măstăcani, pe
UN ȘANTIER AL TINERETULUI 

PENTRU IRIGAȚIIAm consemnat zilele trecute mai multe acțiuni ale tinerilor din unele comune ale județului Galați pentru amenajarea de irigații, pentru construirea de baraje care să asigure apa necesară viitoarei recolte. Exemplul uteciștilor din Matca a fost urmat cu promptitudine de cei din Corod, care, alături de lucrătorii de la T.C.I.F., au început lucrările la un baraj pe ,rîul Corozel. Vor fi dislocați aici

45 000 metri cubi pămînt, acumularea prevăzută fiind de peste 500 000 m.c. de apă. Un baraj asemănător se execută la Cerțești, pe rîul Blăneasa. Tinerii din Ghidigeni au săpat un canal pentru irigații de aproape doi kilometri, cei din Cudalbi au participat la regularizarea rîu- lui Geru, redînd agriculturii noi suprafețe de pămînt. Am mai putea insista pe acțiunile tinerilor de la Pechea, de la Oan- cea sau din Drăgănești. Aflăm însă de la Comitetul județean Galați al U.T.C. despre deschiderea unui mare șantier al tineretului în zona irigată de la Măstăcani, pe malul Prutului. Să pornim spre locul indicat pentru a urmări pe viu munca tinerilor.Este o dimineață rece, se pare însă că tinerii au reușit aici să impună temperatura 

entuziasmului lor. Pe canalele pe care le-au . luat în primire este o activitate intensă. Au venit în ajutorul celor din Măstăcani și tinerii din comunele învecinate de la Vlădești și Fol- tești. Mobilizați de trei activiști ai comitetului județean U.T.C. ei și-au organizat bine munca, în cele cîteva ore care s-au scurs de la începerea lucrului au reușit deja să pună în stare de funcționare mari porțiuni de canal. Elevul Constantin Jalbă din Vlădești este printre fruntașii acțiunii și ne mărturisește că a venit aici cu bucuria celui care are prilejul să participe la o bătălie cu semnificații majore, o bătălie cuprinzînd azi importante forțe ale tineretului țării. Eleva Mioara Lungu tot din Vlădești dă un bun exemplu celorlalte fete. Privind-o, a- vem și noi convingerea că atunci cînd se va întoarce la școală, la Liceul nr. 2 din Galați va trăi cu intensitate sentimentul datoriei împlinite. Mai meșteră în mînuitul lopeții Mi- trița Oană, tinăra cooperatoare din Vlădești, speră că pe acest șantier organizația U.T.C. din care face parte va stabili legături trainice cu cele din Măstăcani și Foltești.Peste tot se muncește cu dăruire. Tinerii au aici un cîmp vast de acțiune. Pentru a ne forma o imagine de ansamblu trebuie să menționăm că sînt aici 48 de canale, avînd o lungime totală de 27 km, deservind 1124 hectare teren. Și aceste canale, pline cu bălării in vara tre

cută, trebuie puse în stare de funcțiune în cel mai scurt timțf. Comitetul județean U.T.C. va concentra aici noi forțe, a luat deja măsuri pentru o temeinică organizare a muncii. Activiștii repartizați aici, .aduși de fapt din alte comune ale județului, unde au asigurat pînă acum o bună mobilizăre a tinerilor la acțiunile urgente din agricultură, sint oameni entuziaști și știu să-și facă datoria. întrebarea este însă de ce pînă acum apa n-a pătruns încă pe canale. Și la ăceastă întrebare.- trebuie să răspundă numai conducerea cooperativei agricole din Măstăcani. Fiindcă a fost o toamnă lungă, o iarnă blîndă și jumătate de primăvară în care pămîntul a cerut mereu apă. Aceste canale, trebuiau deci curățate de mult cu forțe proprii. Gospodărește, așa se pune problema.îl rugăm pe tovarășul Alexandru Tocu, președintele cooperativei _ agricole Măstăcani să ne spună cum a acționat și dumnealui începe să dea vina pe alții, ba pe consiliul popular comunal, ba pe... Credem că o înțelegere mai exactă a propriilor datorii se impune ca o necesitate imperioasă. Aici s-a stat cu mîinile in sin pînă s-g,u sesizat organele județene. Or, aici sistemul de irigații încă din prima zi de primăvară, chiar dacă ar fi plouat suficient, ar fi trebuit să fie în perfectă stare de funcționare. ION CHIRIC
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

Mila ContiniRenumita publicistă italiană, președintă a Asociației internaționale * ziaristelor din presa feminină și familială s-a născut în anul 1910 la Milano. Studiile și le-a făcut in orașul natal.Talentata ziaristă debutează cu o tematică feminină, in paginile celor mai mari cotidiene și reviste italiene. O vreme lucrează in redacția ziarului „II Tempo", după care trece la conducerea cunoscutelor reviste feminine „Grazzia" și „Marie Claire".

Publicistă plină de vervă și de idei, deține de numeroși ani la televiziunea italiană o emisiune lunară. ..Persona- lita". transformată de Mila Contini intr-o tribună de evidențiere a contribuției femeii la progresul social.Este autoare a unor lucrări publicistice ce au produs un viu ecou in străinătate, printre care amintim „E- manciparea condiționată a femeii" șl „5000 de ani de modă".
în viață avem nevoie 

de dragoste...

In aten|ia 
participanților 
la concursul 

..FONDUL PĂCII- 
cu tema „Trei decenii de 
afirmare internațională 
a României", organizat 
de Comitetul National 

pentru Apărarea PăciiInformăm și pe această cale pe ce :n*f iesați că buletinele de concurs mai pot fi procurate prin comitetele județene, manăcipaie și orășenești de luptă pentru pace, iar la sate prin căminele culturale. In Bocurești buletinele se eisesc ia Comitetul municipal de luptă pentru pace. str. Polonă nr. 19. sectorul 1.Lista completă a celor 824 de premii cu care este dotat concursul. precum și celelalte condiții de participare, sînt imprimate în buletinele de concurs; alte detalii cu privire la desfășurarea concursului sînt publicate în numerele din acest an ase revistei „Pentru Apărarea Păcii".Concursul din anul acesta, prin tematica sa. se bucuri de o largă popularitate în rindul celor mai variate categorii de cetățeni de la orașe și sate. Pe adresa comisiei de organizare sosesc zilnic numeroase buletine completate de către concurenți ; de asemenea, reamintim participan- ților că termenul de expediere a buletinelor completate cu lis- punsurile la întrebările concursului expiră la 15 iunie a c.

icinteiș tiiaratalni'

URĂRI
TINEREȘTI

9

de TUDOR ARGHEZI

de MILA CONTINI
A apărut ur. 5 1974 al revistei MAGAZIN ISTORIC

lub'tă Tinerețe ți iubitule Tineret,E ziua marilor urări pentru țară, pentru oameni și pentru voi, oameni noi ai României - e sărbătoarea fraților, a surorilor, a copiilor și a nepoților noștri, înfloriți odată cu grădinile și plaiurile noastre.Vă urez să trăiți cît am trăit și mai trăiesc și eu, ascu- țindu-mi în fiecare zi condeiul ca să pară și el și eu mai tineri.Vă urez să nu îmbătrînifi niciodată și să vă fie așa-zisele bătrineți tinerești.Vă urez marea însuflețire nemicșorafă de care poporul nostru și țara noastră au neîncetată trebuință, ca să re- -ască mereu ziua de mîine, teafără și curată, din ziua de ieri. Și ziua de ieri și ziua de azi și ziua de mîine sînt a^e voastre.Vi se cuvine, dragostea noastră a tuturora, cinstirea c nstei și nădejdiilor noastre.Vă zic voi și vouă frățește, părintește și copilărește. Stăm ’oolaltă în același cămin, în aceeași vatră, în aceeași bucurie, in aceeași familie.Vă urez suflete mari, inimi puternice, minți limpezi, gîn- duri înalte, ca să meritați, fără greș, bunăvoința fără mar- g ni a conducătorilor voștri.Sim ți ti-vă vrednici de grija și de dragostea lor întreagă, f-.eri, tinerețe, frumusețe.Seinfeia tineretului, 2 mai 1962

Expoziția de foto deschisă la Casa de cultură din Cluj, cu prilejul 
Festivalului național studențesc, continuă să se bucure de interes.

Foto : FLAV1U BARBACARU

Finala concursului național „Traian Lalescu"Recent s-au încheiat fazele finale ale popularului concurs profesional-științific ,,Traian Lalescu”. Reunind un număr sporit de studenți la fazele pe institut față de ediția precedentă, finalele s-au bucurat, la rîndul lor, de o participare mai largă, în centrele universitare gazde — București, Timișoara, Iași și Cluj — dindu-și intilnire 354 de participanți. Ajuns la a doua e- diție națională concursul „Traian Lalescu" reprezintă o formulă eficientă menită să sporească simțitor calitatea pregătirii profesionale a studenților. De asemenea, acest concurs constituie o frumoasă continuitate la tradiționalele și îndîrji- tele întreceri pe care le reprezintă olimpiadele școlare. De altfel, printre finaliștii din acest an și chiar printre laureați, am reîntîlnit o serie de concurenți remarcați, fie în cadrul olimpiadelor școlare, fie în cadrul ediției trecute : Eftimie Nesfîntu, Alexandru Dimca, Sorin Gurta- venco. Pentru viitoarea ediție se impune însă o mai mare a- tenție organizării și popularizării fazelor pe institute, precum și elaborarea, chiar de la începutul viitorului an universitar a bibliografiei unitare. Iată acum, laureații ediției din acest an a concursului „Traian Lalescu".Secția Bazele electrotehnicii : Premiul special — loan Eugen

Stîncel (I. P. Timișoara) ; Premiul I — Sorin Gurtavenco (I.P. Cluj), Constantin Tronea (I. P. Timișoara), Victor Pop (I. P. Timișoara). Secția Rezistența materialelor : Premiul special — Sever Claudia Bucur (I. P. București) ; Premiul I — Pavel Tripa (I. P. Timișoara), Mihai Bostan (I. P. Iași), Anton I. (I. P. Cluj). Secția Mecanică : Premiul special — Adrian Viișo- reanu (I. P. București) ; Premiul I — Rodica Balaurescu (I. P. București), Dorin Blaga (I. P. Iași). Dimitrei Mariscea (I. P. Timișoara). Secția Matematică : Premiul special ..Traian Lalescu" — Octavian Boro- zan (I. P. Timișoara) ; Premiul I — Alexandru Dimca (Universitatea București), Dorel Danul Sops (Universitatea Timișoara). Mircea Lascu (I. P. Timișoara). Secția Chimie : Premiul special „Petre Poni" — Eftimie Nes- fîntu (Universitatea București) : Premiul I — Hedwiga Huschitt (I. P. Timișoara) Alexandru Toth (Universitatea Timișoara), Jeana Tibac (I. P. Iași).Secția Fizică : Premiul I ș premiul special „Ștefan Proco- piu" — Tonîo Vari Ferener (U- niversitștea București), Marian Dancău (I. P. Timișoara), Teodor Gherman (Universitatea Galați).
CALIN STANCULESCUNu știu dacă răspunsul meu la ancheta ziarului de tineret poartă însemnele preocupărilor mele diurne de ziaristă activind în presa feminină și familială sau pe cele provenite dintr-o anume biografie dată de viața într-o familie armonioasă. echilibrată, reușită : în orice caz cred că „Everestul" poale fi cucerit de fiecare om. dar nu de unul singur. Eu aș sugera, dacă îmi este permisă o formulare personală : nu ne putem hazarda să cucerim Marea înălțime Umană fără să avem alături de noi, împreună cu noi, dragostea semenilor noștri.Nu este o propozițiune nici exclusiv feministă, nici romanțioasă, nici afectată, ci una care exprimă crezul meu de viață, aflată fiirțd în apogeul împlinirilor opțiunilor mele.Dragostea, în înțelesul superior uman la care fac eu apel; înseamnă, din punctul meu de vedere, extrem de mult pentru orice ființă : îl integrez pe om în mediul său social, care în urma acțiunilor și a faptelor sale, înțelege să-i poarte, alături de sentimentul de accepție și de simpatie, și pe cel de apreciere a sa ca individ provenit dintr-o anume celulă socială — dintr-o anume familie care l-a îndrumat și l-a format pînă ce a ajuns la cotele zilei puse in discuție.După cum se cunoaște s-au scris numeroase tomuri și mii de articole de revistă ori de ziare despre însemnătatea familiei in viața socială, in croirea de destine umane frumoase unor membri ai colectivității umane. Mari coperți de revistă sînt acoperite de fotografii de familie, in care tatăl alături de mamă, avîndu-i în spate pe bunici, zimbesc satisfăcuți la urmașii de alături de ei, din poză. Este o imagine în genere cunoscută. Vreau să fiu bine înțeleasă: nu-mi propun să ridiculizez cîtuși de puțin această imagine, ci doar să remarc punctul în care se oprește, de obicei, fotografia ca și comentariul creatorului de carte, revistă ori ziar. Apare, parcă, un fel de falsă pudoare atunci cind este cazul să se arate că toată această trupă unită din amintitele fotografii poate că nici n-ar fi existat dacă cîndva, doi oameni, un băiat și o fată, nu s-ar fi iubit cu dăruire și pasiune și nu ar fi întemeiat o familie împreună cu care s-au aflat și la bine și la rău, în toate clipele ori împrejurările vieții.Deci — voi nota eu — unul din momentele cu totul esențiale ale ascensiunii a numeroși oameni de valoare l-a constituit faptul că viața le-a fost luminată — și după caz, scăldată ori dirijată — de o mare dragoste, în care au crezut și care î-a înălțat. De dragul celuilalt, în care au crezut și căruia i s-au dăruit, au pus să lucreze tot ceea ce era mai bun în ei, în om, fie femeie sau bărbat.Deși s-ar putea ca unii, care în viața lor n-au cunoscut dragostea adevărată, să mă acuze în forul lor interior de „întoarcere la străbuni" — așa cum mi s-a întîmplat nu de mult cu un cititor al unui articol de-al meu publicat într-o revistă italiană — eu totuși continui să afirm că nu numai străbunii, dar și oamenii din zilele noastre au nevoie de dragoste, de un partener de viață în care să se poată încrede în fiecare clipă.Sau, altădată, careva a socotit că face o polemică „modernă" combătîndu-mi un articol sub pretextul că termenul de dragoste nu cuprinde în el decît... exaltare frivolă și superficială sub o aparență de gravitate. îmi amintesc bine articolul meu de răspuns la această viziune, diformă și trivializată deopotrivă, și în care pledam dezlănțuit în favoarea acestei nobile teme a vieții și destinului uman. îmi exprimam convingerea — susținută pe dovezile de necontestat ale unor valoroși oameni de știință — că fără dragoste nu și-ar fi făcut apariția însăși ființa omenească pe pămint care, apoi, nu s-ar fi putut perpetua ca specie. Este o chestiune vitală, cu mari rezonanțe Și implicații biologice, etice, culturale și deopotrivă educaționale.După părerea mea nu cred să existe pagini de o mai mare frumusețe asupra înțelesului de dragoste ca aceea creată încă în urmă cu citeva mii de ani de către anticul Agathon. Cred că poate fi, cu ușurință, prima filă din orice carte de inițiere a unui tînăr aspirant la culmi :„Iubirea este zeul care ne liberează de porniri sălbatice și ne însuflețește cu prietenia... Deschide drum blîndeții și înlătură brutalitatea : ne acordă bunătatea și este avar răutății ; generos și bun, stirnește admirația înțelepților și pe cea a zeilor ; dorit de cei ce nu-1 au, este prețios celor ce îl posedă ; părinte a rafinamentelor, al delicateții și bucuriilor alese, al grației, dorinței și pasiunilor, veghează asupra celor buni și este plin de indiferență printre cei răi ; ne este conducător în eforturi și tovarăș de arme in temeri ; ne sprijină în vîrtejul dorințelor, este izbăvitor suprem în durere. Regulă de conduită pentru oameni și zei, este călăuzitorul cel

mai bun și mai frumos pe care orice muritor trebuie să-l urmeze..."Ce s-ar mai putea adăuga la acest sumum de sentimente trezite in ființă de către simțămintul iubirii ! Să ne mai mirăm deci de ce au existat paginile de o unică frumusețe ale romanului pastoral grecesc „Daphnis și Chloe", ale expresivei opere a lui Richard Wagner. „Tristan și Isolda" ori dăltuirea in marmura veșniciei a „Sărutului" Iui Auguste Rodin — ca să selectez doar trei exemple dintr-un șir strălucit fără de capăt.Aș vrea să adaug acestor elemente de ordin istoric-literar și argumentul : ce înseamnă dragostea pentru oameni, pentru viața lor, pentru împlinirea lor.M-am întrebat nu o dată. încă în urmă cu mulți ani iar, apoi, împreună cu cele două fiice ale mele, Donatella și Guya — astăzi căsătorite, prima avînd doi copii, a doua în așteptarea celui de-al doilea — care este rolul dragostei in viața omului.Evidența unor situații certe de viață mi-au arătat că atunci cind iubești incerci să te regăsești intr-o altă ființă căreia ii atribui colierul virtuților pe care ți le dorești ție. Dintr-« dragoste implinită apar influențări reciproce de a forță cu totul imprevizibilă. Un adevărat flux uman circulă cu vigoare in ambele sensuri, înălțind și șlefuind personalități cărora le este incifrată ori dezvăluită esența frumuseții omului ca ființă, civilizată capabilă de mult frumos, bine și adevăr.Dar s-ar înșela acel cineva care ar socoti că dragostea, sentiment cunoscut de un Adam și o Evă, trăiește doar atit cit cei doi se iubesc.Eu văd aici rosturi mult mai adinei.Emoția dragostei, rezonanțele ei dătătoare de echilibru, calm, siguranță, spirit optimist și constructiv se revarsă asupra unui număr de ființe tot mai mare, incluzindu-i in primul rînd pe toți membrii familiei. Micromediul familial conceput și dezvoltat in condițiil dragostei dintre tineri se dovedește a fi cel mai trainic și întemeiat liant omenesc aflat la baza eșafodajului uman social. Puritatea, frumusețea și distincția comportamentului, gestul ales ca și candoarea, participarea alături de ceilalți avînd scopul incifrat în fiecare act — aici se deprind. Leacul suferinței ca și al supărării, al dramei ca și al neîmplinirii dintr-o clipă aici se găsește pentru o întreagă viață. Zborul tău — după ce ai avut șansa de a te fi născut și trăit într-o asemenea familie — este mai lin, plutirea mai echilibrată, asaltul ulterior al „Everestului" bizuindu-se pe temeinice virtuți morale, în concordanță cu interesele societății din care faci parte. Acesta este un subiect care, cred eu, că îi poate invita la meditație pe maturi ca și pe tinerii întemeietori de cămine, deopotrivă.Dealtfel, logica socială indică ferm : dacă-ți respecți părinții ca și frații, iar iubirea lor este onestă și adevărată, in viață îi vei iubi pe toți acei oameni, printre care te-au purtat împrejurările vieții și care dovedesc un grad de umanitate comparabil calitativ cu cel al familiei din care provii. Dacă amintesc și de tradițiile culturale ale cărei flăcări luminează generațiile pe care le fac să aprecieze datele umanității in continuitate și în care iubirea dintre oameni apare ca un liant puternic — vom înțelege, poate mai deplin, de ce nu ne este indiferentă educația și instrucția oamenilor tineri. De aceea pun mai presus de orice alt element component al educației adolescentelor și al tinerilor înțelegerea marilor virtuți sociale ale sentimentului dragostei. Și. atît pedagogilor cît și organizațiilor de maturi sau de tineret preocupate de educația eșaloanelor viitoare le poate fi amintit că însuși proeesul de educație și instrucție trebuie realizat cu multă dragoste și dăruire. Fără căldură. fără omenesc, nimic durabil nu se poate realiza.Îmi permit să mai semnalez un aspect tinerilor dornici să reflecteze la ascensiunea colectivă pe culmile Everestului : odată cu înaintarea în secole sentimentul dragostei s-a îmbogățit în sensuri și profunzimi, el puțind fi lesne raportat la diverși factori materiali, culturali, morali. Înțelesul de dragoste de țară, de propriul popor, de părinți exprimă afecte avind o profunzime axiomatică. Uneori înțelesul primar de dragoste poate fi explicat prin cel de atașament — față de o profesiune, față de un țel...Sînt sensuri care-1 raportează pe om nu doar la o altă persoană, ci la o colectivitate, mai mică sau mai mare, la întreaga societate.Cred că gindindu-te la implinirea ta ori la cel de lingă tine care-ți împărtășește dragostea și destinul, nu trebuie să-i dai uitării pe toți ceilalți semeni fără de care n-ar avea sens și rațiune însăși ascensiunea ta umană pe drumul vieții.

(Urmare din pag. I)practica procesului de educație, caietul acela îmi apărea mai degrabă ca o fortăreață in carantină — cine pătrundea intre scoarțele sale nu mai spera să iasă afară.Intr-un cuvint. boala molipsitoare de care se suferă si aici ca in multe alte locuri este lipsa de consecvență. De aceea sarcini dintre cele mai simple încredințate nominal salar-ati- lor clubului și primite cu asigurări entuziaste de rapidă înfăptuire se dezagregă fără să lase cea mai neînsemnată urmă. De aceea acțiuni promise ;; răspromise. arâtind exemplar in închipuire, adevărate pilde de folosire a mijloacelor audiovizuale nu ajung decit rar la lumina zilei, in rest, magnetofoanele. discurile, diapozitivele stmd Încuiate prin dulapuri. Nu e de mirare, deci, că numărul eșecurilor a fost direct proporțional cu șovăiala trecerii de la vorbă Ia faptă.Prețul pe care oamenii il plătesc reușitei este, oriunde și oricind, urmărirea tenace a proiectelor lor și nu e defel ușor să pornești la drum încredințat că nimic nu se poate opune voinței tale. Un start amenințat de prejudecățile unei resemnări apriorice echivalează cu o infringere pe cit de severă pe atît de rapidă. Nici un regulament nu e în stare să apere spiritele defetiste, Înclinate spre reverii și regrete și trădate Ia tot pasul de slăbiciunea aprecierii unor piedici ca fiind imposibil de trecut inainte chiar de a încerca să le iasă in intimpinare. Proba cea mai elocventă o constituie. dealtfel, faptul că lăsînd la o parte suspiciunile și acceptind confruntarea cu o realitate care nu s-a supus niciodată, nimănui, fără efort, alegind o metodă și schimbînd-o la nevoie cu alta mai potrivită au apărut în cadrul clubului două formații de teatru, trei grupe de soliști de muzică ușoară și populară, un taraf, echipa de dansuri a fost întinerită, au fost puse bazele cercului de informatică și programatori și ale studioului de înregistrări magnetice, primul inaugurat de cu- rind. al doilea aflat în pragul inaugurării. s-au constituit grupul intitulat ..Intim" la sugestia tov. Marin Vladimir, secretar al comitetului municipal U.T.C. și „Studioul artistului amator". au apărut meșterii constructori să execute remedieri așteptate de ani de zile etc.Unghiul deschiderii de astăzi către masa tinerilor care au reînceput să frecventeze clubul ar fi fost încă mai generos dacă

ceea ce s-ar putea numi condiția solidarității ar fi avut o influență constantă asupra gîn- dunior și preocupărilor tuturor acelora de care depinde bunul mers al treburilor așezămintu- ’•ji nostru. Nu se poate face nimic de unul singur și atunci tind am declanșat experimentul o știam bine, așa că lansasem prin ziar o invitație către specialiștii din citeva domenii, s Ricitindu-le ajutorul. Ne gin- deam. desigur, in primul rînd la oamenii tineri din sectorul 8. ne așteptam ca o parte din ei să se constituie intr-un colectiv de sprijin al clubului. Ecoul invitației noastre n-a fost suficient de fertiL N-am dezarmat. Nici r.u puteam spera intr-un efect fulgerător. Pe parcursul desfășurării experimentului, alte fapte aveau să ne confirme

povărătoare de la predecesori. Adevărul este valabil și pentru metodiștii clubului. Nici nu se poate spune că în ultima vreme unii membri ai secretariatului (Marcela Hobai. Ion Mainov) ălți activiști (Radu Ittu, Nicolae Negoi, Emil Cioranu) nu și-ar fi adus concursul nemijlocit la neintirziata rezolvare a unor probleme organizatorice. Dar shb raportul frecventei și îndeosebi al conținutului, aceste intervenții rămîn mai întotdeauna sub nivelul necesității. In trei luni nu s-a născut nici o formă de activitate educativă cu o periodicitate precisă pe care s-o conducă un membru al aparatului salariat din sector potrivit responsabilității domeniului de care se ocupă. A- semenea forme n-ar fi prisosit nimănui devreme ce intimplări

practica informației culturale, a instruirii și educației maselor. Bizuindu-se pe observație și acțiune, el face operă de pedagogie socială urmărind, cum zice Moreno, sociabilitatea individuală. tipologiile de frecventă in masa umană, asociind, comparînd. stabilind diferențe și generalizări pe măsură ce realitatea i le oferă. înarmat cu toate curbele variațiilor de gust și de participare, refractar la orice intenție ingust didacticistă și moralizatoare, el va urmări efectele educative ale manifestărilor culturale de masă corelînd observația concretă, care implică domenii educative specifice, cu intuiția speculativă, încercînd -întotdeauna să supună unei judecăți unitare tendințele și formele de previ- zibilitate sesizate la nivelul
CAUZA CAUZELOR

că difuzarea prin presă a informației trebuie însoțită de o agitație orală persistentă în lipsa căreia pagina de ziar ră- mine, uneori, mai puțin memorabilă decit s-ar bănui.Am apelat, in consecință, la sprijinul activiștilor sectorului 8 U.T.C. Pornisem în acest demers de la natura relațiilor existente între club și comitetul U.T.C. al sectorului. Clubul este unica instituție subordonată direct comitetului U.T.C. și secretariatului său și această subordonare pretinde intervenții prompte, constructive și eficace in desfășurarea muncii educative, ori de cite ori se simte nevoia. Răspunderile a- paratului pentru cele ce se petrec la club sînt pe de-a întregul solidare în fața organizației cu răspunderile metodiștilor. Cum era și normal, față de seriozitatea situației create- s-au luat angajamente solemne supuse aprecierii secretariatului încă în cursul lunii februarie. Urma să se treacă imediat, la înfăptuirea lor, iar în mai plenara comitetului U.T.C. din sector să analizeze noua stare de fapt. A fost una din marile decepții pentru că in cea mai mare parte angajamentele acelea au rămas pe hirtie. Mă și intreb nedumerit uneori, oare ce va analiza plenara, pe cine va trage ea la răspundere și ce planuri va mai adopta ?Desigur, nimeni nu va susține că actuala situație s-ar datora exclusiv tratării superficiale de către sector a împrejurărilor. Secretariatul acestuia, in alcătuirea sa de astăzi, a preluat volens-nolens, o moștenire îm-

surprinzătoare petrecute uneori pe culoare și în sălile clubului îți îngăduie să sesizezi existența certă a unor carențe la nivelul vieții organizațiilor U.T.C. de care aparțin și sub a căror influență politico-educativă ar trebui, în principiu, să se afle tinerii eroi ai intimplărilor in cauză. Este încurajată mai departe convingerea că. de fapt, ajutorul direct, participarea nemijlocită e o chestiune de fraternitate benevolă, altfel atribuțiile activiștilor in privința clubului rezumîndu-se la un telefon. la o vizită de curtoazie sau la una făcută cu scopul de a chema personalul de aici la ordine și de a-i dicta măsuri. Oricît de bine intenționate, a- semenea procedee de lucru n-au făcut decît să agraveze, la un moment dat. atmosfera din club și așa dificil de menținut în echilibru pentru că procesul de armonizare a caracterelor în acel colectiv, cu un metodist și mai cu seamă cu un director nou, energic dar nu totdeauna foarte ordonat și comunicativ, ajunsese să ia forme aberante.Constatarea cu adevărat uimitoare este insă aceea că metodiștii rămin singurii membri ai personalului de aici care, la drept vorbind, nu-și prea fac meseria sau și-o fac atît de rar. între două reprize de cărat scaune, incit se poate spune, și încă fără teamă, că la ,.Mo- dern-clubul", nu există meto- diști. Metodistul este, in definitiv, un om ale căruî cunoștințe și preocupări ii permit să cerceteze procesul cultural, normele sale, metodologia și

microgrupurilor cu care lucrează direct și nn prin intermediari. în calitatea sa de cercetător al fenomenelor sociale metodistul trebuie să supună judecata emisă asupra elementelor faptice atît Ia confruntarea cu parametrii sistemului științelor de apel, filosofia, sociologia, politica etc., cit și cu cei ai nevoilor personalității omului tînăr, modern, relevate de pedagogia de relație — instruirea, formarea, dezvoltarea etc. Dar el este, în același timp și educator iar ca educator, metodistul trebuie să cunoască publicul sub aspecte dintre cele mai variate, după sex, ocupație, domiciliu, loc de muncă, profesie, venituri, grad de cultură, buget de timp, preferințe etc.Chiar dacă nu știu atîta cît ar trebui despre meseria pe care o practică, metodiștii de la „Mo- dern-Club“ nici nu au prea des prilejul să-și dea seama de lacunele lor. Tot ceea ce fac se bizuie pe cunoștințe acumulate cu ani în urmă, în virtutea altor ■specializări și, numai din întîm- plare și in parte, informații do- bîndite de mult au atingere cu preocupările lor actuale. Ei înșiși simt că le lipsește busola pentru ceea ce trece dincolo de reflexul de rutină, cerîndu-le inițiativă, soluții proprii, rapide în aplicarea unei strategii a e- ducației permanente a masei de tineri. Dar vinovat pentru asta nu este în nici un caz regulamentul de ordine interioară inexistent sau prost întocmit. Regulamentul este, oricum l-ai lua. un cod care stabilește numai cadrul principial de start însă nu și toate detaliile prac

tice ale drumului spre țintă. „Cercul de informatică și programatori" sau „Studioul de înregistrări magnetice", ca forme excelente de manifestări culturale nu s-au constituit din reglementări formale ale drepturilor și datoriilor unui metodis’ ci dintr-o capacitate superioară de înțelegere a rolului educativ- formativ al așezămîntului și a nevoilor unor generații care se adaptează actualului ritm de viață. Deocamdată, acestea sint excepții de dată recentă in activitatea „Modern-Clubului" și nu mi se pare deloc întîmplător faptul că ele se datorează tocmai aceluia dintre metodiști. de altfel și singurul, care a trecut . printr-o școlarizare adecvată ocupației sale de astăzi. Iată ceea ce ii și creează avantaje intr-o competiție la finișul căreia ceilalți nu vor ajunge, pină una alta, decit cu grosul plutonului.Abia această constatare conduce La cauza cauzelor. Iar cauza cauzelor sînt oamenii și sistemul defectuos de selecție și reciclare a celor care pornind cu alte scopuri in viață ajung să ocupe, la un moment dat, pen- tro o perioadă mai scurtă ori mai îndelungată, un post de metodist cultural. Nimeni nu-i întreabă nici înainte nici după angajare ce știu despre exigențele meseriei pe care și-o aleg. Criti- cile ulterioare cad, de aceea, pe un teren stîncos care nu se poate transforma doar prin îndemnuri într-o pajiște smălțuită de flori alese. Firește, nu ne atribuim cu de la sine putere calitatea de a da sfaturi tuturor, totuși, am sugera Consiliului Culturii si Educației Socialiste ideea organizării, in colaborare cu C.C. al U.T.C., a unor cursuri intensive pentru activiștii culturali din rețeaua tuturor așezămintelor de la orașe și sate pentru că pe de o parte știința educației permanente exclude diletantismul, pe de alta pentru că situația metodiștilor de la „Mo- dern-Club" este departe de a reprezenta o excepție.N-am putea pune punct fără să mărturisim că, în ceea ce ne privește, nu socotim „experimentul C8“ și cu atît mai puțin observațiile pe marginea desfășurării sale. încheiate. Ne-am propus ca împreună cu secția de propagandă a comitetului municipal U.T.C. să urmărim în continuare evoluția activității clubului, aflată oricum în progres față de perioada inițială a prezenței nemijlocite a reporterului acolo, și să revenim cu informații noi cind situația o va cere.

FRAȚII JDERI : Patria (orele 
»; 12: 15; 1»; 21) : București (o- 
re’.e « 30; 11.15; 14.15: 17.15; 20.15) :

LUMINILE ORAȘULUI : Scala 
(orele 9,15; 11 ,30; 13,45: 16.15; 18.45; 
21).

MARELE MAESTRU : Victoria 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20 30).

HOȚUL DE PIERSICI : Central 
(orele 6.15; 11.3»; 13.45; 16; 18,15; 
20.30).

SALUT ȘI ADIO : Doina (orele 
12.30: 15: 17.15: 16.45; program de 
desene animate pentru copil ore
le 6.45: 11.15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE ; Casa Filmului (orele 15 ; 17.30 ; 
20) : Capitol (oreie 0.15 : 11,30 ; 14 : 
16.15; 18 30 : 20 45) ; Modern (orele 
9; 11.15: 13.30; 16: 18.15; 20,30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
R.AȘULUI : Lumina (orele 9: 11.15; 
13 30; 16; 18.30: 20,45) ; Arta (ore
le 15.30; 17,45 : 20).

VALEA PRAFULUI DE PUȘ
CA Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15 : 20.30) ; Melodia (o- 
rele 9: 11.15: 13.30; 16; 18.30: 20.45); 
Luceafărul (orele 9: 11.15: 13.30; 
16: 18.30; 20.45): Festival (orele 9: 
11.15: 13,30: 16: 18,30: 20.45): Fa
vorit (orele 9.15: 11.30; 13.45; 16
18.15: 20 30).

TREI SCRISORI SECRETE: Dacia

(orele 9: 11.15: 13,30; 16; 18.15;
20 30) ; Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18 15 : 20.30).

UN COMISAR ACUZĂ ; Bucegi 
(orele 15.45: 18; 20.15) ; Cotroceni 
(orele 13.45: 16; 18,15: 20.30) ; Vol
ga (orele 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 
20.15).

RIO LOBO : Aurora (orele 9; 
1115; 13.30; 15,45; 18; 20,15) ; Fla
căra (orele 9- 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15: 20.30).

SECRETUL LUI BUDDHA : Pa
cea (orele 15,30: 18; 20.15).

MARELE PREMIU : Drumul Să
rii (orele 15,30: 19).

PĂCALĂ : Ferentari (orele 11; 
15.30: 19) ; Popular (orele 11,30; 
16. 19).

CIDUL : Buzeștil orele 9: 12.30; 
16: 19.30) ; Floreasca (orele 10; 
15.30: 19).

TARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIA : Lira (orele 15,30; 18; 
20.15).

LE MANS : Gluîești (orele 15.30; 
18: 20,15) : Moșilor (orele 9; 11.15; 
13.30: 16: 18,15; 20.30).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Cos
mos (orele 15.30: 18; 20.15)

SAMBIZANGA : Unirea (orălȘ 
15.45; 18: 20.15).

NUNTA DE PIATRA : Viitorul 
(orele 20,15).

OMUL DIN LA MANCHA : Vii
torul (orele 15,30; 18).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN" : Munca (orele 
16; 18; 20) ; Progresul (orele 15.30; 
18; 20.15).

MAI TARI DECÎT MOARTEA : 
înfrățirea (orele 15.30: 18: 20.15).

BUNĂ SEARA DOAMNA CAMP
BELL : Crîngasi (orele 16; 18,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA ; Vitan (orele 15,30: 18; 20 15).

CtNTECUL NORVEGIEI : RahO- 
va (orele 15.30: 19).

CE DRUM SĂ ALEGI: Grivița 
(orele 9: 11.15; 13,30; 16: 18.15;
20 30); Flamura (orele 9; 11,15: 
13.30: 16: 18.15: 20.30).

INDIA ÎN FLĂCĂRI (ora 14.30) ; 
PATRULA SUBMARINA (orele 
16.30 : 18.45) ; NUNTA (ora 20.45), 
rulează la Cinemateca „Union".

PROGRAMUL I
9.00 — Telețcoală : Botanică (cla

sa a v-a) : 9.10 _ Chimie (anul 
IH) : 9.30 — Geografie (clasa a 
V-a) ; 9.40 — Fizică : Fascicule de 
Ioni — Plasma ; 10,00 — Curs

de limbă germană. Lecția 90 (re
luare) ; 10,30 — Curs de limbă
franceză Lecția 90 (reluare) : 11.00
— Film pentru copii : „Băieții din
strada Pal" _ producție a studio
urilor cinematografice din R. P. 
Ungară : 16.00 — Curs de limbă 
rusă. Lecția 89 : 16.30—17.00 —
Curs de limbă engleză. Lecția 88 ;
17.30 _ Telex ; 17.35 — Virstele
peliculei — magazin de cultură 
cinematografică ; 18.45 — De pe 
Argeș, pe Muscele... Emisiune de 
folclor muzical-coregrafic ; 19.10
— Imagini din Olanda : Amster
dam — Rotterdam : 19,20 — 1001 
de seri : Povestea lui Romcajs ;
19.30 — Telejurnal. 1 Mai 1974 — 
sub semnul anului jubiliar. Cro
nica întrecerii pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen ; 
20.10 — Revista economică TV ; 
20.45 — Cîntece de luptă. Specta
col de balet pe muzica unor cîn
tece patriotice și revoluționare ; 
21,00 — Lumini de mai — inter
mezzo muzical ; 21.10 — Seară de 
teatru : „Să nu uităm" de Va
lentin Munteanu ; 22,20 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
20.10 — Film serial : „Jule. Ju

lia. Juliana" — producție a studio

urilor de televiziune din R. D. 
Germană. Episodul III : 20.45 — 
Oameni și fapte : Constructori: : 
21.05 — Soliști de muzică ponu- 
lară ; 21,25 — Telex : 21.30 — Ro
man foileton : „Educație senti
mentală". Episodul II.

Teatrul de Operetă : LA CALUL 
BĂLAN — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional (Sala Mare) : BECKET — 
ora 19,30 ; (Sala Mică) : NĂPAS- 
ta ; CONU LEONIDA — premieră
— ora 19.30 ; Teatrul ,.Luc a 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măga- 
reanu) : PYGMALION — ora 19.30 : 
(Sala Studio) : NOILE SUFERIN
ȚE ALE TÎNĂRULUI ,W“ _ o a 
19.30 ; Teatrul „C. I. Nottara") 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 19,30 : (Sala Studio) : HAM
LET — ora 19.00 : Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19.30 : 
Teatrul Giulești ; COMEDIE CU 
OLTENI — ora 19,30 : Studioul
I.A.T.C. : JURNALUL UNUI NE
BUN — premieră — ora 20 : Tea
trul ..Ion Vasllescu" : o FATĂ 
IMPOSIBILA _ ora 19.30 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19.30 : Teatrul
„Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ILEANA SINZIANA — ora 15 : 
Circul ..Globus" : ÎNTÎLNIRE LA 
CIRC — ora 19.30.
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Președintele Nicolae Ceaușescu a primit 
pe primul ministru al Finlandei

încheierea vizitei primului ministru al Finlandei
(Urmară din pag. I)porului român, de a avea convorbiri fructuoase pentru evoluția raporturilor fino-române.La rindul său, președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că această vizită constituie o expresie a bunelor relații româno- finlandeze. Șeful statului român a evocat apoi vizita pe care a efectuat-o in Finlanda, convorbirile purtate cu acest prilej, și a exprimat satisfacția pentru relațiile -bune, de prietenie existente intre popoarele român și Jir asUlsUjz.In. lÂjnpul convorbirii, de ambele părți s-a manifestat voința comună de a Identifica și pune in valoare noi posibilități menite

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis regelui Suediei, CARL AL XVI-LEA GUSTAF, următoarea telegramă :Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, adresez Maiestății Voastre calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres pentru poporul suedez.Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis reginei Țărilor de Jos, JULIANA, următoarea telegramă :Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua națională a Olandei — sînt bucuros să vă pot adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului olandez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile româno-olandeze vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii în Europa și in întreaga lume.Vicepreședintele Consiliului de Stat, Emil Bodnaraș, a primit, luni, delegația Asociației magistrilor din Republica Arabă Egipt, care, la invitația Asociației juriștilor din Republica Socialistă România, se află într-o vizită de documentare în țara noastră. Delegația este alcătuită din dr. Gamal Sadek El Marsafawy, președintele Curții de casație a Republicii Arabe Egipt, dr. Mahmud Abdel Aziz El Ghamry, președintele Curții de apel din Cairo și președinte al Asoeiației judecătorilor, dr. Mohamed Maher Mohamed Hassan, procurorul general public al Republicii Arabe Egipt, dr. Broham El Din Abdel Meguib El Abd, vicepreședintele Curții de apel din Cairo, dr. Mohamed
Vizita oficială de prietenie a unei 
delegații a Frontului Unit Național 
al Cambodgiei și Guvernului Regal 

de Uniune Națională al Cambodgiei,
condusă de Khieu Samphan, membru al Biroului Politic 

al C.C. al FUNC, viceprim-ministru și ministrul 
apărării naționale al GRUNC, comandant-șef

al forțelor armate populare de eliberare naționalăLa invitația Guvernului Republicii Socialiste România, luni dupâ-amiază a sosit în țara noastră, într-o vizită oficială de prietenie, o delegație a Frontului Unit Național al Cambodgiei și Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, condusă de Khieu Samphan, membru al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., viceprim-ministru și ministrul apărării naționale al G.R.U.N.C., comandantul-șef al forțelor armate populare de eliberare națională.Din delegație fac parte Ieng Sary. consilier special la președinția Consiliului de Miniștri — șef adjunct al delegației, Sarin Chhak, ministrul afacerilor externe, doamna Ieng Thrith, ministrul educației populare și al tineretului. Chea San. ambasadorul Regatului Cambodgia in România.în intîmpinarea membrilor delegației, pe aeroportul Oto- peni. se aflau Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- nistru al guvernului Republicii Socialiste România, Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației
★Khieu Samphan s-a născut la 29 septembrie 1931. El a inceput activitatea patriotică foarte timpuriu. Din anul 1946 a participat activ la lupta elevilor și studenților din Cambodgia pentru independentă națională. Plecat la studii in Franța, in anul 1953. unde a obținut titlul de doctor in științe economice al Universității din Paris, participă la lupta împotriva războiului colonialist, din Indochina. După semnarea Acordurilor de la Geneva, in 1954. conduce mișcarea studenților și reziden- ților cambodgieni din Franța împotriva imperialismului și marionetelor lui din Cambodgia.După reîntoarcerea in țară, în anul 1958. a continuat activitatea patriotică în calitate de director al ziarului „L’Obser- vateur“. ca deputat în parlament (1962—1966 și 1966—1970) și ca ministru al comerțului în anii 1962 și 1963.După lovitura de stat reacționară din martie 1970, Khieu Samphan s-a alăturat Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), devenind unul din conducătorii luptei de eliberare a poporului cambodgian împotriva regimului de la Pnom Penh.

*Luni, primul-ministru al gu-* * vemului. Manea Mănescu. a oferit un dineu in onoarea delegației Frontului Unit Național al Cambodgiei și a Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, condusă de Khieu Samphan.

Meteorologul Ion Bordei Eca- terina ne informează că vremea va fi în general inchisă. vor cădea ploi cu caracter temporar mai ales in Oltenia, Banat. Cri- șana unde și vintul va prezenta intensificări din sud-est. Temperaturile maxime vor oscila intre 12 și 18 grade, pe alocuri mai ridicate in sud. iar minimele intre 4 și 12 grade.La București cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, vintul va sufla de la slab la potrivit din sud-est. Temperatura maximă se va înscrie intre 13 și 15 grade, iar minima din noaptea următoare între 5 și 7 grade.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de 

să contribuie la ampkLcarea colaborării și cooperări; pe plan economic, cultural ș. •.ehn.co- științific, Ia întărirea pr.dintre Republica SocaLară România și Republica Finlanda.S-a apreciat că bunele raporturi dintre cele două țâr s popoare se inscriu ca o valoroasa contribuție la accentuarea cuzsu- lui spre destindere, cooperare fi securitate in Europa ș. ia lume.Abordindu-se unele aspecte ale vieții politice internaționale actuale, a fost releva: interesul celor două țări in promovarea climatului de pace și înțelegere internațională și, in context, s-a subliniat dorința comună de a continua și in viitor conlucrarea româno-finlandeză pe acest

Refaat Mohamed Lutfy. președintele Curții de primă instanță din Cairo, dr. Ahmed Mohamed Ghoneim. procuror general, Hassan Gomaa El Katatny, consilier procuror șef al sectorului Cairo-Sud.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, au participat Teodor Vasiliu, ministrul justiției. Emilian Nu- cescu, președintele Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România, și președinte al Asociației juriștilor. Filimon Ardeleanu. procurorul general al Republicii Socialiste România, Ion Ceterchi. președintele Consiliului legislativ.A fost de față Osman Assal. ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.

și învățămîntului, Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Teodor Vasiliu, ministrul justiției, general-colonel Ion Gheorghe. prim-adjunct al ministrului a- părării naționale și șef al Marelui Stat Major, Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Ion Șt. Ion, secretar general al guvernului, generali și ofițeri superiori, ziariști.Erau de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Se aflau, de asemenea, pre- zenți studenți cambodgieni care se pregătesc în institutele de învățămint superior din țara noastră.Pe frontispiciul aerogării erau arborate drapele de stat ale României și Cambodgiei.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări, după care viceprim-ministrul Cambodgiei, și primul-ministru al guvernului român au trecut in revistă garda de onoare, aliniată pe aeroport.
★ ★

Dovedind calități deosebite în activitatea politică și militară, Khieu Samphan a fost numit vicepremier și ministrul apărării naționale al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), comandant șef al forțelor armate de eliberare națională ale poporului cambodgian.Khieu Samphan este membru al Biroului Politic al C.C. al Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.).
★ caldă cordialitate. Manea Mănescu și Khieu Samphan au rostit toasturi.înainte de dineu, viceprim- ministrul Cambodgiei a făcut o vizită protocolară primului ministru al guvernului Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească. 

teren. A Sosr scaa_a~axă aacae. - tatea -*.*-«*  -a— eăocnaruar ta
'• ederea ascf-răr . recptret de- 
pime a CbafcnMs ^Bacnă-e--

tele N;co-ae Ceaofearu p prar'- minism al F**'.a*4r  - -vi' - Sorta, aa react acane Maaforu.Prianrea (i ae; s-au ăesfâ- șura: intr-o azsasferâ cerspa-a. pr.etenească- 
La Mmixterul Coaacrri^a Eater.or ș. Cooperări Ecaoae-**  Ir.’.emat’.ona-e au tasdimineață, cocvortirije fcstr» delegațiile econ-x-. ee g mina mentale din Repobiica Seăafiatl România și RepobLca Araaâ Siriană.La convorbiri paroapâ laa Pățan. yicepcrin-minmr- ai guvernului, mimtrul cOLaW. — — exterior și cooperăm esooooDee internaționale, pefnl dei’K*'  române. Bojoc Aiwtășa- a ia trul minelor, petrolului teologiei. Nicolae Mxbai. tnr: _s.tr - secretar de stat, prcn-noeșre- ședinte al Comitetului de S'u: al P’ani ficăru. Ion Floreacs. adjunct al ministrului escerszl — exterior $i cooperări: ecancecsea internaționale, loan Bogdan Butoi. adjunct al mmxrtruiu. industriei construcțiilor de mana grele. Eoaene S.rbu. șef al Departamentului irnbczzâ*  âtrr mr funciare din Ministerul Așrrti- turii. Industriei ALsaesrare F Apelor. EntPiar. Manctur ambasadorul Romam» !a Domafc-- alte persoane otma>Din partea et—a-j pamnpâ Mohamed Haydar. vxe-premer pentru probleme ecooMznne ia guvernul sirian. jefui de legmen Mousrafa Al Haliage. ministru de stat pentru problemele pia- n-firArii Chettn Che-.etta. n:ru- truî îndusti set. Miresei Abdalah. adjunct al nstnistmlu: agnec1.- turii $. reforme, agrare. dr. Ab- dalah Al Armei*,  adjunct al nu- nistrulm economiei șt earuervi- lui exterior, Munsen Sayam. însărcinat cu afaceri ad-interstn al Republicii Arabe Siriene la București, alte persoane oficiale.în cadrul intilnirii au fost a- borda'.e aspecte ale cooperării economice dintre cele două țări, in spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite, in februarie 1974. cu prilejul vizitei președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, in Republica Arabă Siriană.în aceeași zi, conducătorul delegației economice guvernamentale siriene, Mohamed Haydar, a vizitat întreprinderea de Mașini Grele București, unde s-a interesat îndeaproape de organizarea și desfășurarea procesului de producție, apreciind complexitatea și diversitatea produselor realizate aici, gradul înalt de tehnicitate al acestora. La expoziția permanentă a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, găzduită intr-unui din pavilioanele Complexului expozițional din Piața Scînteii, oaspetele a remarcat varietatea și frumusețea creației meșteșugărești din țara noastră, autenticitatea și frumusețea folclorului românesc.Luni, Diosdado Macapagal, fost președinte al Republicii Filipine, in prezent membru al Consiliului pentru politica externă în Consiliul de Stat și in Consiliul Național al securității, a avut o întrevedere, la Marea Adunare Națională, cu Mihai Dalea. președintele Comisiei permanente pentru politică externă a M.A.N. Au participat Alexandru Io- nescu, secretar al Comisiei permanente pentru politică externă a M.A.N., Ștefan Voicu și Tudor Ionescu, membri ai comisiei.

★în aceeași zi, Diosdado Macapagal, a avut o convorbire, la Ministerul Afacerilor Externe, cu Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului.în onoarea oaspetelui filipi- nez, președintele Comisiei permanente pentru politică externă a M.A.N. a oferit un dejun.Cu prilejul sărbătorii naționale a Japoniei — ziua de naștere a împăratului Hirohito — ambasadorul acestei țări la București, Masao Kanazawa, a oferit, luni seara, o recepție.
CRONICA 

U.T.C.Ieri, s-a înapoiat în Capitală, venind de la Bonn delegația U.T.C. alcătuită din tovarășii Nicolae Ungurea- nu, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., și Axente Frăsincaru. activist al C.C. al U.T.C., care, la invitația Ministerului Federal ai Tineretului, Familiei și Sănătății din R. F. Germania, a făcut o vizită in această țară. La sosire, pe aeroportul Bucureșii-Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Octav Cosmincă, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.
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A 29-a sesiune a Comisiei Economice
O.N.U. pentru Europa și - a încheiat lucrările

• Adoptarea unor importante documente printre
care și rezoluția privitoare la activitățile de viitor

ale Comisiei*  propusă de România

de- ale realemembre au trecut în aspecte

Ultima ședință a celei de-a 29-a sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa a avut Ioc luni.Confirmîndu-și încă o dată vocația de gazdă ospitalieră a unor mari reuniuni internaționale, Bucureștiul a oferit, timp de 12 zile, cadrul propice pentru desfășurarea cu succes a lucrărilor acestei importante manifestări, prima care a avut loc în afara sediului permanent al Comisiei de la Geneva. In a- ceastă perioadă, circa 250 de legați ai țărilor C.E.E./O.N.U. vistă principalele dezvoltării economice și ale cooperării pe multiple planuri pe continentul european, au evidențiat in acest sens activitățile și posibilitățile comisiei și ale organelor sale subsidiare.La încheierea lucrărilor, au luat cuvintul Miloslav Hruza, președintele Comisiei, Janez Stanovnik. secretarul executiv al comisiei. Jean Fernand- Laurent (Franța). Gerhard Kegel (R.D.G.). care au subliniat importanța acestei sesiuni.Cu același prilej, șeful delegației române. Octavian Groza, ministru secretar de stat, prim- vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. a arătat că inițiativa țării noastre de a găzdui această reuniune, deosebita apreciere dată Comisiei de președintele României, prin prezența sa și cuvintarea rostită in plenul sesiunii sint tot atitea mărturiiale atașamentului ei constantfață de principiile și scopurile O.N.U.. ale voinței sale de a contribui activ și in viitor la atingerea obiectivelor asigurării securității și promovării unei largi cooperări intre statele de pe continent, din întreaga lume. Sintetizind importanța acestei reuniuni, vorbitorul a arătat: ..Se poale spune cu justificat temei că prin climatul constructiv, de înțelegere in care s-au desfășurat lucrările, prin noul impuls ce l-a dat Comisiei, prin hotă- ririle adoptate privind activitatea de viitor in toate domeniile, sesiunea de la București reprezintă o contribuție importantă la dezvoltarea cooperări: toate statele membre, la in rolului C.EE O.N.U sesiunii credere siei. in cută de rațiile pozitive ce au ioc pe pianul relațiilor internaționale și mai ales de a fi. in același timp, un curajos deschizător de drumuri in acest proces. Este ferma noastră convingere că prin acțiuni hotărite vizind eliminarea obstacolelor din calea comerțului și cooperării industriale. prin promovarea une. diviziuni internaționale a munci; mai raționale și mai echitabile, prin sprijinirea — pe baza unei largi cooperări — a accesului tuturor țărilor la știința s. tehnologia modernă. in general printr-o contribuție mai activă la făurirea unor relații cu adevărat noi intre statele europene, comisia va putea oferi o bază economică durabilă securității, păcii și progresului general pe continent, va ilustra virtuții'e și marile posibilități a’.e conlucrării libere, neîngrădite, intre state suverane și egale in drepturi. pentru rezolvarea problemelor de interes comun. în realizarea acestui vast program de acțiune, România iși va aduce.
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ca și pînă acum, alături de ceilalți membri ai Comisiei, o contribuție activă și perseverentă".Lucrările sesiunii s-au finalizat, printre altele, în adoptarea a trei rezoluții și șapte hotăriri care privesc aspectele esențiale ale activității Comisiei, programul ei de lucru pe termen lung.Printre aceste importante documente se află și rezoluția privitoare la activitățile de viitor ale Comisiei, rezoluție propusă de România, la care s-au raliat în calitate de coautoare alte 18 țări — Anglia, Austria, Canada, Cipru. Cehoslovacia. Elveția, Finlanda, Franța. Grecia. Irlanda. Italia. Iugoslavia, Norvegia, Polonia, R.F. Germania. S.U.A., Suedia. Turcia.Considerat ca un document de mare însemnătate pentru orientarea activităților de viitor ale comisiei in ansamblu, rezoluția inițiată de țara noastră stipulează :..Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa.Efectuind un larg schimb de vederi asupra situației relațiilor economice și cooperării in regiunea C.E.E. / O.N.U., precum și asupra activităților Comisiei in vederea intensificării și consolidării continue a cooperării dintre statele membre,Reamintind Declarația adoptată la reuniunea jubiliară cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Comisiei Economice pentru Europa, care subliniază valoarea activităților Comisiei pentru cooperarea dintre țările regiunii C.E.E. / O.N.U. cu sisteme sociale și economice diferite și exprimă hotărirea statelor membre de a continua să folosească Comisia pentru dezvoltarea cooperării in interesul întăririi relațiilor pașnice și prietenești și a securității,Considerind că se impun noi acțiuni pentru intensificarea schimburilor comerciale, a cooperării economice, științifice și tehnologice între țările membre pe baze reciproc avantajoase, printre altele, prin examinarea in continuare a măsurilor practice care să fie luate in vederea eliminării obstacolelor din calea comerțului in cadrul regiunii C.E.E. / O.N.U., a promovării și diversificării acestuia și prin încurajarea accesului la cuceririle științei și tehnologiei moderne in scopul transformării regiunii C.E.E. / O.N.U. într-o zonă de largă și fructuoasă colaborare conformă cu scopurile și principiile Cartei O.N.U.,Conștientă că C.E.E. / O.N.U. trebuie sâ aibă un rol mai mare in dezvoltarea și extinderea cooperării economice, științifice fi tehnologice in regiune, conti- nuind cu hotărire căutarea de soluții pentru problemele fundamentale cu care sint confruntate sutele membre și luind noi inițiative in scopul dezvoltării cooperării, a dezvoltării armonioase a tuturor țărilor membre,Recunoscind că îmbunătățirea condițiilor actuale in cadrul regiunii și obținerea de rezultate pozitive la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa vor da un nou impuls și deschide noi perspective pentru activitatea viitoare a C.E.E. / O.N.U. in domeniul cooperării economice, științifice și tehnologice.Conștientă de importanța relațiilor economice ale țărilor membre cu celelalte regiuni ale lumii, de necesitatea unor raporturi internaționale echitabile 
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și reciproc avantajoase, care să contribuie la intensificarea schimburilor comerciale și a cooperării economice în domenii de interes major (cum sint materiile prime, energia, știința și tehnologia și altele), să favorizeze dezvoltarea economică în cadrul regiunii și în alte părți ale lumii, inclusiv în țările în curs de dezvoltare și, pe această bază. întărirea păcii și securității mondiale.1. — Reafirmă necesitatea creșterii eficienței și contribuției sale la dezvoltarea cooperării economice, științifice și tehnologice. a schimburilor comerciale prin acțiuni consecvente, avind ca obiectiv găsirea de căi și mijloace practice in vederea adoptării de soluții durabile și reciproc avantajoase în problemele economice pentru consolidarea procesului de edificare a păcii și securității in Europa ;2. — Exprimă hotărirea a-și concentra activitățile asupra domeniilor practice, interes reciproc, care să contribuie la întărirea cooperării bilaterale și multilaterale în cadrul regiunii ;3. — Decide ca în activitățile sale viitoare să identifice și să folosească noi forme și metode de acțiune in elaborarea și realizarea programelor sale, pentru a da un nou impuls activităților Comisiei în lumina climatului îmbunătățit din regiune ;4. — Cere Secretarului executiv să pregătească un raport pentru a fi supus celei de-a XXX-a sesiuni a Comisiei, con- ținind sugestii și propuneri de acțiune în spiritul celor de mai sus".
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★în aceeași zi, a avut loc o conferință de presă.După un cuvint introductiv rostit de S. A. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, Janez Sta- novnik, secretar executiv al C.E.E. O.N.U., a răspuns pe larg întrebărilor puse de ziariști români și străini.Vorbitorul a relevat importanța lucrărilor actualei sesiuni pe care o consideră un moment de cotitură in activitatea comisiei. Acest moment a fost marcat de două evenimente deosebite, a a- râtat domnia sa. Mai întii desfășurarea lucrărilor pentru prima dată în afara sediului de la Geneva, și anume in capitala României, Una dintre cele mai vechi și mai active membre ale comisiei — indică cursul spre înnoire al activității acestui organism. De asemenea, tot pentru prima oară lucrările comisiei s-au desfășurat sub semnul înaltei prezențe a unui șef de stat, a președintelui Nicolae Ceaușescu, ceea ce subliniază aprecierea rolului tot mai pregnant pe care este chemat să-1 joace comisia în viața internațională.Amintind semnele favorabile din viața economică și politică europeană, secretarul executiv al C.E.E. O.N.U. a evidențiat relația determinantă intre dezvoltarea cooperării pe multiple planuri și consolidarea bazelor securității.în incheiere. Janez Stanovnik a subliniat aportul deosebit la desfășurarea actualei sesiuni a delegației române care a făcut propuneri concrete, constructive. Printre acestea se numără și rezoluția inițiată de România privind activitatea de viitor a comisiei, document esențial al sesiunii. 
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mșci au apre- a favorabilă, re- rrantajoasâ a relațiilor □ce care se desfășoară pe ■arieni comercial pe ter- -g. semnat la Helsinki 13 7». r. » Acordului guver-na^ertai de cooperare economică. imkiszrtală si tehnică, semnat la Dix. uzeștx. in anul 1969. în acest cadru, ei au evidențiat sșxa irea volumului schimburilor comerciale, care in ultimii cinci ar.: s-an dublat, tnregistnhdu-se tcKodată. o continuă lărgire și diverstficare a structuri: exporturilor și importurilor reciproce. Primii miniștri au subliniat rezultatele bune ale activității Comisiei mixte de cooperare e- cor.omică. Ei au hotârlt să dezvolte cooperarea economică in domeniile industriei con- de mașini, elec- lemnului, celulozei s: hirtiei. minier. metalurgic, chimie și alimentar, și au in- sărrinat pe reprezentanții români și finlandezi la lucrările Comisiei mixte de cooperare, care vor avea loc intr-un viitor apropiat, să desfășoare o activitate concretă și laborioasă. in scopul materializării acțiunilor pentru extinderea și diversificarea relațiilor in aceste ramuri, în dorința de a conferi stabilitate si perspectivă relațiilor in acest domeniu, cele două părți au hotărit să continue discuțiile in vederea încheierii unui Acord pe termen lung de colaborare economică și cooperare industrială și tehnico-științifică, precum și a unui Acord comercial de lungă durată.Cei doi șefi de guverne și-au exprimat satisfacția față de e- voluția cooperării româno-fin- landeze in domeniile culturii, artei, științei și învățămintului.Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru finlandez. Kalevi Sorsa, au semnat Acordul cultural dintre România și Finlanda, expresie a hotărîrii celor două părți de a încuraja și sprijini în continuare schimbul de valori spirituale.în vederea extinderii cadrului contractual al raporturilor bilaterale, cele două părți au căzut de acord să continue discuțiile in vederea încheierii unui Acord turistic, a unei Convenții sani- tar-veterinare și a unei Convenții de asistență juridică.în cadrul schimbului de vederi cu privire la problemele internaționale, cei doi șefi de guverne^ au evidențiat necesitatea afirmării din ce în ce mai mult în lume a unei politici de egalitate și respect reciproc între națiuni, de pace și colaborare între state.Cei doi șefi de exprimat voltarea __________ __________între state, indiferent de sistemul lor social-economic, implică așezarea la baza acestor relații a principiilor independenței și suveranității naționale. egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurge- rii la forță sau la amenințarea cu forța.Cei doi șefi de guverne au a- cordat o atenție deosebită problemelor securității și cooperării in Europa. Ei au reafirmat hotărîrea guvernelor lor de a depune în continuare eforturi pentru edificarea securității și cooperării pe continent, care să elimine definitiv folosirea forței și a amenințării cu forța în relațiile interstatale din Europa, astfel incit fiecare popor să se poată dezvolta liber, la adăpost de orice ingerință, amestec sau agresiune din afară, să-și poată dedica eforturile ridicării bunăstării și progresului economic și social, în condițiile unei largi cooperări internaționale. Cei doi prim-miniștri au salutat, in acest sens, convocarea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și rezultatele obținute atit la reuniunea pregătitoare, cit și la prima fază

guverne au convingerea că dez- raporturilor normale

• Tinerii luptători români participanți la turneul internațional de lupte greco-romane de la Praga au obținut rezultate remarcabile. Astfel, Constantin Alexandru a ocupat locul intii la categoria 48 kg. intrecîndu-1 pe bulgarul Hristov, situat pe locul doi. Ștefan Rusu s-a clasat al treilea la categoria 62 kg. Același loc a fost ocupat de Nicolae Mihai, in limitele categoriei 74 kg. La categoria peste 100 kg a terminat învingător cehoslovacul Vavmicka.în concursul de lupte greco- romane de la Sofia. Nicolae Horniceanu (România) a ocupat locul doi la categoria 48 kg.• Pe poligonul ..Lokomotiv" din Moscova a început un mare concurs internațional de tir cu armă de vinătoare. Participă sportivi fruntași din România, R.D. Germană. Spania. Franța, Suedia. Polonia și U.R.S.S.în proba de talere aruncate din șanț, după prima manșă, 

a Conferinței (iulie 1973) desfășurare la Helsinki, ca un prim pas in procesul de adincire a destinderii și dezvoltare a cooperării In Europa.Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România și primul ministru al Finlandei au examinat cu atenție problemele care stau in fața celei de-a doua faze a Conferinței pentru secu- rirate și cooperare in Europa și au evidențiat necesitatea ca a- ceasră conferință să definească in mod clar, in documente corespunzătoare, principiile care trebuie să guverneze relațiile dintre statele participante, sâ adopte măsuri adecvate și eficiente pentru punerea în practică a acestora, de natură să ducă la creșterea încrederii și la Întărirea stabilității. In acest scop părțile și-au exprimat convingerea profundă și hotărîrea de a acționa astfel incit cea de-a doua fază a Conferinței să se incheie cu succes și cea de-a treia fază să poată începe ci: mai curind posibil la Hel- s .'.ki, la cel mai inalt nivel. Cei do; prim-miniștri au subliniat necesitatea ca actuala confe- rintă să asigure continuitatea eforturilor in direcția edificării securității și cooperării în Europa.Pornind de la legătura indisolubilă dintre securitate și dezarmare. cele două părți au făcut un schimb de vederi privind problemele dezangajării militare și dezarmării pe continent.Cei doi șefi de guverne au exprimat convingerea lor că pentru menținerea și consolidarea păcii internaționale pe baze durabile este necesar să se acționeze pentru adoptarea de măsuri concrete și eficiente pentru realizarea dezarmării generale și. in primul rind, a dezarmării nueleare.Cele două părți au apreciat eforturile depuse de către România și Finlanda, în direcția dezvoltării unor raporturi de prietenie, cooperare și bună vecinătate, in regiunile geografice unde sint situate, ceea ce constituie o contribuție la întărirea climatului de destindere, de încredere și securitate in Europa.Abordind problemele Orientului Mijlociu, primii miniștri ai României și Finlandei s-au pronunțat pentru soluționarea pe cale politică a conflictului, in spiritul rezoluțiilor Consiliului de Securitate. Ei consideră că aceasta presupune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, realizarea unor asemenea înțelegeri care să garanteze integritatea și suveranitatea tuturor statelor din zonă și, în special, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian.Primii miniștri ai României și Finlandei au subliniat, de asemenea, rolul activ al statelor mici și mijlocii la examinarea și soluționarea problemelor internaționale și au evidențiat contribuția acestor țări in cadrul eforturilor pentru consolidarea securității și păcii in lume, pentru colaborarea între națiuni.Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România și primul ministru al Finlandei au scos în evidență necesitatea întăririi rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite pentru ca aceasta să-și poată îndeplini răspunderea sa in direcția garantării securității mondiale, dezvoltării colaborării internaționale și rezolvării problemelor majore care confruntă omenirea.Ei au apreciat că reducerea și lichidarea decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate economic constituie o chestiune de cea mai mare importanță pentru viitorul omenirii și civilizației, pentru pacea și securitatea internațională. In acest sens, cei doi prim- miniștri au afirmat ca pentru problema materiilor prime să fie soluții juste și echitabile.Cei doi prim-miniștri exprimat satisfacția față zultatele vizitei și au subliniat importanța continuării contactelor și schimburilor de păreri intre țările lor în toate domeniile, în interesul colaborării și prieteniei dintre cele două popoare, al păcii și securității in Europa și in întreaga lume.Prim-ministrul finlandez, Kalevi Sorsa. a invitat pe primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu. și pe soția sa să facă o vizită in Finlanda.Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmind să fie stabilită pe cale diplomatică.

necesitatea majoră a găsiteși-au de re-

conduc Andrei Marinescu (România) și Aleksei Klekov (U.R.S.S.) cu cite 97 puncte.• In meciul de șah de la Budapesta, unde se întrec selecționatele feminine ale României și Ungariei, după 4 runde scorul este egal : 12—12. La tineret. echipa României conduce cu 4.5—3,5.• în localitatea austriacă Braunau au luat sfîrșit întrecerile „Cupei Dunării" la haltere, competiție la care au participat sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia. R. F. Germania, Iugoslavia, România, Ungaria și Austria.Dintre concurenții români, cea mai bună comportare a avut-o Aurel Miuț, clasat pe locul doi la categoria ușoară cu 277,500 kg (120 kg plus 157,500 kg). Aurel Miuț a terminat învingător Ia stilul ..aruncat" și a ocupat locul trei la stilul „smuls". Victoria la această categorie a revenit bulgarului Dimitrov, cu un total de 280 kg.
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După cum s-a mai anunțat, Ia 20 aprilie, tovarășul Nicoîae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul brazilian Alberico Cordeiro Da Silva, căruia i-a acordat următorul interviu, pentru grupul de ziare braziliene „Diarios Associados" :ÎNTREBARE : Se spuneÎNTREBARE : Care sînt 
acțiunile guvernului român in 
ceea ce privește ridicarea 
misiunilor diplomatice — ale 
Braziliei la București și Ro
mâniei la Brasilia — la nivel 
de ambasadă PRĂSPUNS : Ridicarea nivelului reprezentanței României în Brazilia și a reprezentanței Braziliei în România la nivel de ambasadă depinde de hotă- rirea celor două guverne, presupune un acord între cele două guverne. Noi sîntem favorabili realizării acestui obiectiv și sperăm că vom ajunge la o înțelegere corespunzătoare cu guvernul Braziliei. îmi exprim speranța că președintele Braziliei va sprijini ridicarea nivelului reprezentanțelor noastre.întrebare : în discursul 
pe care l-ați rostit la sesiunea 
Uniunii Interparlamentare 
v-ați referit — dacă eu am 
înțeles bine — la ajutorul a- 
cordat unor mișcări de elibe
rare din Africa — Guineea 
Bissau, Mozambic și cele
lalte. V-aș ruga să explicați 
mai în detaliu poziția Româ-r 
niei cu privire la această 
problemă.RĂSPUNS : România se pronunță în mod consecvent pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de asuprire și subjugare a altor popoare, pentru dreptul fiecărui popor la afirmare liberă, la dezvoltarea independentă a economiei sale naționale. Apreciem că este necesar să se acționeze pentru ca Portugalia să pună capăt dominației coloniale.în acest cadru sprijinim activ lupta de eliberare a popoarelor din Africa, acordăm ajutor multilateral guvernului Republicii Guineea-Bissau, mișcărilor de eliberare din Angola, Mozambic și Namibia. Ne pronunțăm cu hotărire împotriva politicii rasiale și de apartheid din Africa de Sud și Rhodesia.Ajutorul îmbracă toate formele posibile pe care România le poate acorda : ajutor material — și ca să fie clar, inclusiv in domeniul militar —, in domeniul pregătirii cadrelor și, desigur, un larg ajutor politic și diplomatic.De ce acordăm acest ajutor ? Noi considerăm că aici este vorba de a sprijini lupta unor popoare pentru independența națională și că toate popoarele trebuie să sprijine lupta unui popor care este subjugat, pentru a deveni independent.Ne pronunțăm, totodată, pentru a se ajunge la o soluție pe baza înțelegerii între mișcările de eliberare și Portugalia. Pină acum, după cite știm noi, Portugalia, sau mai bine zis guvernul portughez este acela care refuză să ia în considerație discuții cu mișcările de eliberare pentru a se ajunge la un acord cu acestea.Mai mult chiar, guvernul a luat măsuri împotriva unor ofițeri portughezi care au arătat că trebuie să se ajungă la o înțelegere.Este necesar ca Portugalia să renunțe la această politică de dominație asupra popoarelor.Fără nici o îndoială, mișcările de eliberare din țările dominate de Portugalia vor obține victoria deplină. Aceasta corespunde și intereselor poporului portughez privind dezvoltarea sa economico-socială independentă și stabilirea cu aceste țări și popoare de relații noi, bazate pe egalitate și respect.

că România acționează pen
tru un socialism care diferă 
oarecum de cel al altor țări. 
Pot exista diferențe intre ță
rile socialiste ? Cum apreciați 
relațiile României cu țările 
socialiste ?RĂSPUNS : România a realizat construcția societății socialiste. Au fost lichidate cu de- săvîrșire clasele exploatatoare ; industria aparține in întregime oamenilor muncii ; în agricultură, de asemenea, s-a realizat sectorul socialist — de stat sau cooperatist. întreaga repartiție se realizează pe principii socialiste ; nimeni nu poate să realizeze venituri pe seama exploatării muncii altuia, sursa unică de venit a oricărui cetățean român fiind munca pe care o desfășoară în diferite sectoare de activitate. In conformitate cu principiul socialist, fiecare este retribuit în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse, cu importanța activității sale în societate. Urmărim să asigurăm un raport cit mai judicios între veniturile mari și mici, în sensul apropierii lor, mergind pe linia creșterii mai substanțiale și mai rapide a veniturilor mici. Deci, înfăptuim neabătut principiile socialismului în toate domeniile de activitate.Din acest punct de vedere, legitățile sînt aceleași în toate țările care iși propun să înfăptuiască societatea socialistă. Desigur, în realizarea lor practică trebuie să se țină seama de condițiile istorice, naționale, sociale din fiecare țară. Formele de organizare pot fi diferite ; esențial este însă să fie realizate principiile de bază ale socialismului in toate domeniile. Din acest punct de vedere nu pot exista deosebiri între țările socialiste.Desigur, aceste principii se pot aplica într-o țară dezvoltată altfel decit într-o țară mai puțin dezvoltată. Evident, o țară dezvoltată dispune de mai multe mijloace materiale decit o țară slab dezvoltată. în esență, însă, socialismul nu poate avea la bază decit aceleași principii. Pe scurt, socialismul este incompatibil cu menținerea exploatării sau a formelor capitaliste de proprietate asupra mijloacelor de producție. Cu alte cuvinte, socialismul presupune în mod obligatoriu lichidarea exploatării, a proprietății private asupra mijloacelor de producție și repartiția veniturilor după muncă, participarea activă la conducerea societății a maselor largi populare.în ce privește relațiile României cu țările socialiste, ele sînt bune — cu toate aceste țări.Asupra unor probleme pot să existe deosebiri de păreri, și este normal acest lucru. Noi nu dramatizăm în nici un fel acest fapt ; în politica noastră externă pornim de la necesitatea întăririi solidarității și colaborării cu toate țările socialiste, în toate sectoarele de activitate, con- siderind aceasta o condiție e- sențială pentru dezvoltarea socialismului în fiecare țară și, totodată, pentru creșterea prestigiului socialismului pe plan internațional.Punînd în centrul politicii noastre externe întărirea relațiilor cu trate țările socialiste, ne preocupăm în același timp de dezvoltarea colaborării cil statele care au pornit pe calea dezvoltării independente, cu toate statele lumii, participăm activ la soluționarea problemelor internaționale, considerînd aceasta ca una din Îndatoririle fundamentale față de poporul român și față de cauza păcii în lume.

Trebuie să avem în vedere că problemele care confruntă astăzi omenirea nu pot fi soluționate numai de cîteva state, ori- cit ar fi ele de mari. Țările în curs de dezvoltare, țările mici și mijlocii — care doresc să-și a- sigure progresul economlco-so- cial rapid și independența —, trebuie să participe tot mai activ la soluționarea tuturor problemelor internaționale. In acest sens noi considerăm că țările mici și mijlocii, țările in curs de dezvoltare pot și trebuie să aibă un rol tot mai important în viața internațională.ÎNTREBARE: La noi, în 
Brazilia, se vorbește despre 
„miracolul brazilian''. Aflin- 
du-mă în România, in fața 
faptelor, eu aș denumi ceea 
ce am văzut aici nu un „mi
racol românesc", ci succesul 
românesc.

De ce nu există mai multe 
relații intre România și Bra
zilia, țări care cresc și se dez
voltă intr-un ritm înalt ?RĂSPUNS : România a obținut rezultate mari in dezvoltarea sa economică și socială și depunem in continuare eforturi deosebite pentru a asigura înaintarea in ritm susținut și in viitor. Facem aceasta deoarece pornim de la faptul că societatea socialistă trebuie să asigure un Înalt nivel de dezvoltare a economiei, pentru că, numai pe această bază, vom putea realiza in viață principiile socialismului, bunăstarea materială și spirituală a Întregului popor.Știu că Brazilia, în .ultimii ani, a obținut succese mari în dezvoltarea sa economică și are posibilități foarte mari. Ținînd seama de dezvoltarea ambelor țări, consider că sînt mari perspective pentru o colaborare româno-braziliană mult mai amplă. De altfel, în ultimii ani, relațiile economice dintre țările noastre s-au dezvoltat destul de bine. In prezent sînt în curs o serie de tratative pentru a extinde aceste relații. Noi sperăm că vom ajunge la înțelegeri corespunzătoare cu Guvernul Braziliei și că vom asigura o dezvoltare mai rapidă a acestei colaborări în multe sectoare de activitate, așa cum am realizat cu alte țări din America Latină.După cum se cunoaște, cu prilejul vizitelor pe care le-am făcut nu de mult într-o serie de țări latino-americane, am pus bazele unei conlucrări trainice, multilaterale, care să contribuie la dezvoltarea țărilor noastre, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune. In acest context, dorim să dăm o largă dezvoltare și relațiilor dintre România și Brazilia, în toate domeniile, considerînd că aceasta corespunde intereselor fundamentale ale popoarelor noastre, intereselor păcii, colaborării, destinderii, a- firmării in întreaga lume a noilor relații internaționale.La baza relațiilor noastre cu Brazilia, ca de altfel cu toate statele lumii — indiferent de orinduirea lor socială și politică — așezăm principiile independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Ne pronunțăm statornic pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni de a-și decide singură soarta, corespunzător intereselor și năzuințelor sale vitale.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, ați dori să spuneți 
ceva brazilienilor ?RĂSPUNS : Aș dori să adresez, din partea mea și a poporului român, un salut cordial poporului brazilian, căruia îi urez cele mai mari succese pe calea dezvoltării economico-sociale, a întăririi independenței, a bunăstării și prosperității.

Adunării Generale a O.N.U.
• Consultările multilaterale au intrat in faza 
finală • Amendamente propuse de delegația 

românăConsultările multilaterale în vederea definitivării celor două proiecte de documente ale Sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., consacrată studierii problemelor materiilor prime și dezvoltării — „Declarația asupra creării unei noi ordini economice internaționale" și „Programul de acțiune" — au intrat in faza finală.Pentru a încheia elaborarea documentelor — acestea urmind a fi înaintate spre aprobare plenarei Adunării Generale, „Grupul celor 77“ a organizat consultări cu reprezentanții țărilor socialiste și ai principalelor state occidentale industrializate, în cadrul cărora au fost abordate, în principal, punctele documentelor asupra cărora pozițiile statelor încă nu au fost aduse la un numitor comun.Grupul celor 77, sprijinit de statele socialiste, apreciază că ar fi de o importanță cardinală pentru asigurarea progresului e- conomic și social al statelor în curs de dezvoltare includerea în declarație a unei prevederi care să stipuleze expres dreptul statelor de a reintra, prin naționalizare, în posesia resurselor naturale și a mijloacelor de producție concesionate unor companii străine. Reprezentanții statelor occidentale industrializate condiționează înfăptuirea dreptului la naționalizare de așa- numitul drept al trusturilor șl monopolurilor de a beneficia de compensații pentru proprietățile naționalizate, în ciuda faptului că acestea au exploatat decenii, și naturale statelor în care tea.O altă problemă ce urmează a fi soluționată vizează cererea statelor exportatoare de materii prime de a se constitui în asociații pe produse, în scopul de a preîntimpina deteriorarea termenilor de schimb ai acestor produse față de produsele industriale pe care le importă pentru a facilita dezvoltarea lor economică.De asemenea, in cadrul consultărilor au fost avansate a- mendamentele statelor la cele două proiecte de document. Delegația română a supus proiectului „Programului de acțiune" un amendament vizind crearea, cu ajutorul statelor dezvoltate și al instituțiilor internaționale, a unor programe de asistență tehnică cu caracter operațional și de formare de cadre, inclusiv in domeniul pregătirii de cadre de conducere națională, pentru țările în curs de dezvol-

tare. care să servească cerințelor lor speciale de progres economic. La proiectul de „Declarație asupra creării unei noi ordini economice internaționale", delegația română a supus un a- mendament privitor la accesul liber al țărilor în curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnologiei moderne.
Evoluția situației

din Portugalia
Generalul Antonio de Spinola, șeful juntei militare por

tugheze, a avut luni prima întilnire politică cu reprezen
tanții Mișcării democratice portugheze (M.D.P.), uniune 
antifascistă de stingă, cuprinzînd partidul comunist, parti
dul socialist și catolicii progresiști, cu care a purtat discuții 
asupra unei serii de probleme privind politica Portugaliei 
și poziția față de coloniile din Africa.

chiar secole, bogățiile și forța de muncă ale în curs de dezvoltare iși desfășoară activita-

Reprezentanții M.D.P. au prezentat un memorandum referitor la problemele politice actuale ale țării.In aceeași zi, junta militară a anunțat în baza unor decrete, destituirea președintelui Ame- rico Tomaz, a premierului Marcelo Caetano și a guvernului său, precum și a guvernatorilor generali din Angola și Mozambic, dizolvarea Adunării Naționale și a Consiliului de Stat. Se precizează că aceste decrete, ce poartă data de 25 aprilie, intră in vigoare imediat după publicarea lor. Au fost numiți noii șefi de stat major ai marinei, armatei terestre șl aviației.Se anunță, de asemenea, că printr-un de 1 Mai sărbătoare

portughez". Referindu-se la problema colonială Alvaro Cun- hal a spus : „Noi reafirmăm politica partidului nostru : trebuie începute imediat convorbiri cu mișcările de eliberare pentru a pune capăt războiului, pentru recunoașterea statului Guineea-Bissau și a dreptului la independență imediată și completă a Mozambicului și Angolei".
LISABONA : Aspecte de la acțiunea insurecțională a forțelor 
armate care a răsturnat guvernul portughez reacționar condus 

de Marcello Caetano.

decret oficial, ziua a fost proclamată națională.„L’HUMANITE" deZiarul luni, publică un interviu cu Alvaro Cunhal, secretarul general al Partidului Comunist Portughez, despre recentele evenimente din Portugalia, care arată că acțiunea insurecțională de la 25 aprilie „Este consecința unui lung proces, in care au intervenit ca factori determinant criza internă a regimului fascist, consecințele sociale, economice și politice ale războiului colonial, izolarea și condamnarea internațională a fascismului și a colonialismului

După cum anunță agenția FRANCE PRESSE, reprezentanța din Alger a Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei a dat . publicității o declarație în care se arată că poporul angolez va continua să lupte, sub conducerea M.P.L.A., pină la e- liberarea completă a teritoriului său. „Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei — subliniază documentul — se declară, cu , toate acestea, gata să negocieze cu Portugalia problemele independenței totale a țării noastre".Respectul independenței complete a Angolei — adaugă declarația — este primul principiu pe care poate fi stabilită cooperarea cu celelalte țări.

Orientul Apropiat
Prima reuniune a noului guvern egipteanCAIRO. — Noul guvern egiptean, format la 25 aprilie, a depus luni jurămîntul în fața președintelui Anwar Sadat, anunță agenția M.E.N. Șeful statului, care deține și funcția de prim- ministru a prezidat apoi prima reuniune a noului cabinet în cursul căreia a rostit o alocuțiune. Evocînd direcțiile principale ale activității guvernului, președintele Anwar Sadat a arătat : „Lupta noastră va conti-

nua pînă la retragerea ultimului soldat inamic de pe teritoriile arabe și pînă la recucerirea drepturilor poporului palestinian. Lupta de eliberare și cea pentru reconstrucție, sint elemente complementare ale aceleiași acțiuni inițiată de națiunea egipteană împotriva subdezvoltării care i-a fost impusă de secole de colonialism și de exploatare".

Funeraliile președintelui AustrieiVIENA 29 (Agerpres). — Luni, au avut loc la Viena funeraliile președintelui Federal al Republicii Austria, dr. Franz Jonas. în cursul dimineții, s-a desfășurat o ședință solemnă a celor două camere ale Parlamentului, in care președintele Consiliului Național, Anton Benya a adus defunctului un omagiu. în continuare a avut loc ceremonia de doliu în Sala Coloanelor din clădirea Parlamentului. Cancelarul federal, Bruno Kreisky a rostit un cuvînt în memoria lui Franz Jonas. Apoi cortegiul funerar s-a întreptat spre cimitirul central din Viena unde corpul neînsuflețit al lui Franz Jonas a fost depus în Cavoul președinților.La funeralii au participat cancelarul federal, membrii guver-
DECLARAȚIILE 
PRINȚULUI 

SUFANUVONGIn cadrul primei sesiuni a Consiliului Politic de Coaliție Națională din Laos, prințul Su- fanuvong, președintele consiliului, a rostit un discurs, în care a abordat situația actuală din țară și a definit sarcinile imediate ale acestui organism, creat în virtutea acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională. Astfel, Consiliului Politic ii revine sarcina de a prezenta Guvernului Provizoriu de Uniune Națională propuneri cu privire la principalele probleme de politică internă și externă, de a veghea la aplicarea corectă a acordului încheiat și de a ajuta guvernul și cele două părți la punerea in aplicare a termenilor acordului în scopul realizării înțelegrii naționale. Totodată, consiliul este chemat să examineze, împreună cu Guvernul Provizoriu, modalitățile de organizare a alegerilor generale, în scopul instituirii Adunării Naționale și formării unui guvern de uniune națională.
CONVORBIRI 

A. GROMIKO- 
H. KISSINGER• LA 28—29 APRILIE, la Geneva, au avut loc convorbiri între Andrei Gromiko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A., consilierul președintelui pentru problemele securității naționale. A fost continuat schimbul de păsări privind viitoarea vizită a președintelui S.U.A., Richard Nixon, în Uniunea Sovietică, anunță agenția T.A.S.S.

f i s i e rNiederland înseamnă în traducere „Țara de jos" și reflectă o particularitate geografică a Olandei. Partea de la gurile Rinului, Maasului și Sheldei. important nod de comunicații maritime, se află situată sub nivelul Mării Nordului. Poporul olandez a trebuit să se apere continuu de furia mării, să inalțe continuu noi baraje și să creeze sisteme eficace de a opri apa nemiloasă care pindea să inunde cimpiile și satele țării. Totul s-a făcut cu migală și tenacitate. Astăzi sistemul ingenios de zăgazuri de piatră și rețeaua intinsă de canale care brăzdează Olanda constituie o mărturie grăitoare a vredniciei și ingeniozității poporului olandez. Olandezii nu s-au mulțumit numai să zăgăzuiască marea. Ei au smuls apelor solul regiunilor aflate sub nivelul mării. Miile de hectare de teren ale vestitelor poldere, obținute prin retragerea apelor indiguite, precum și celebrul dig de 29 km construit in anii din urmă, care închide între zidurile sale un uriaș teritoriu maritim sint dovezi că lupta inegalabilă a olandezilor pentru a înfrunta urgia mării, pentru a o imblinzi și supune nu s-a terminat. Nu s-a terminat fiindcă prospecțiuni recente efectuate în largul apelor au dovedit în mod cert că Marea Nordului adăpostește bogate zăcăminte de petrol și gaze naturale. Deci, lupta pentru a supune marea va continua sub o altă formă și in alte scopuri, chiar dacă, în prezent, rafinăriile din raza portului Rot

OLANDA

nului și ai Parlamentului, conducătorii landurilor, membrii familiei președintelui Jonas, personalități politice și culturale. Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți din peste 40 de țări. Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a fost reprezentat la ceremonia de doliu de tovarășii Ștefan Voi- tec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena. Din partea președintelui Nicoiae Ceaușescu a fost depusă o coroană de flori.în cursul după-amiezii, cancelarul Bruno Kreisky s-a întîl- nit cu delegațiile străine care au participat la funeralii. Cu acest prilej, persoanele oficiale care l-au reprezentat pe șeful statului român au prezentat cancelarului Austriei condoleanțe din partea președintelui Nicoiae Ceaușescu.

în mai 1971 la Hamburg se desfășurau lucrările primului colocviu asupra problemelor pe care le ridică construirea navelor nucleare. Cel de-al doilea colocviu de a- cest gen s-a ținut luna aceasta, tot la Hamburg, reunind 470 de specialiști din 30 de țări și 21 de reprezentanți a 8 organizații internaționale specializate. în Buletinul informativ publicat cu acest prilej de către Agenția Internațională de Energie Atomică (A.I.E.A.) sint trecute în revistă atit progresele înregistrate, cit și dificultățile ce mai sint intimpinate in domeniul transporturilor maritime avind la bază utilizarea energiei nucleare.Sint cunoscute greutățile ce țin de producerea energiei nucleare și costul ridicat ai reactoarelor nucleare. Tocmai de aceea, cialiștii urmăresc, cercetările lor, navele nucleare numai să poată porta concurențavelor și petrolierelor gigant deja existente, dar să le și depășească pe planul rentabilității, in acest fel des- chizind mult mai ușor „era navelor nucleare" in transportul maritim. Pe lingă costul ridicat al unei asemenea nave, se ridică numeroase probleme ce țin de securitatea și siguranța „cazanelor nucleare" ce propulsează navele.Pină acum eforturile desfășurate in ultimii zece ani in scopul folosirii energiei nucleare la propulsarea na-

velor maritime au dus la construirea a trei nave nucleare (in lume sînt și circa 160 de submarine nucleare). Este vorba de spărgătorul de gheață „Le- nin", realizat de specialiștii sovietici, de nava „Savannah", lansată in Statele Unite și de cargohotul de cercetări „Otto Hahn",

După trei luni de testare in Marea Baltică și alte 11 luni de probă, ea a fost pusă in circulație și de atunci a parcurs cîteva sute de mii de „Otto Hahn" mile, poate transporta încărcături de 14 000 tone, viteză de 17 Doza maximă dioexpunere a

■

cu o noduri, de ra- mem-

Navele nucleare

terdam prelucrează peste 85 milioane tone de țiței.Statistici relevă că in ultimele decenii industria olandeză a crescut cu un ritm anual de 6—7 la sută. Pentru anul 1974 se prevede ca producția de oțel să atingă 8 milioane tone, comparativ cu 4,5 milioane tone cit se producea în 1969. Țară cu o bogată istorie, cu un popor cunoscut și apreciat pentru talentul și hărnicia sa, Olanda contemporană este angajată în cursa dezvoltării e- conomice.Relațiile româno-olandeze, relații cu vechi tradiții, au cunoscut, în ultimul timp, o evoluție mereu ascendentă în deosebi pe planul schimburilor comerciale, al cooperării economice.Un moment de importanță

deosebită în evoluția acestor raporturi l-a constituit vizita în Olanda, în primăvara anului trecut, a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. moment care a dat expresie sentimentelor de prietenie și respect pe care le nutresc reciproc cele două popoare, dorinței comune de cunoaștere și apropiere.Relațiile româno-olandeze, relații a două popoare care sint animate de aspirația valorificării depline a potențialului lor creator, sînt o mărturie a posibilității de a dezvolta o cooperare fructuoasă intre state cu sisteme sociale diferite.
GH. S.

„Ziua României" 
la Tirgul de la Osaka La Tirgul internațional de la Osaka, ediția 1974, a fost organizată luni „Ziua României".România participă pentru a 8-a oară la tirgul internațional de la Osaka, prezentînd la ediția din acest an un pavilion in care 22 dintre principalele întreprinderi de comerț exterior expun o gamă largă de produse ale industriei chimice, ușoare, alimentare, a lemnului și ale cooperației meșteșugărești.

spe- in ca nu su- na- construit in Republica Federală Germania, în momentul de față sînt in exploatare numai navele „Lenin" și „Otto Hahn", cea de-a treia „Savannah" fiind scoasă din circuit, după nouă ani și jumătate de funcționare excelentă, fără nici o reparație, timp în care a parcurs 454 675 mile. Scoaterea ei din uz nu se datorește defecțiunilor, ci faptului că reactoarele sint epuizate, după 21225 ore de funcționare.Prima călătorie a navei de cercetare „Otto Hahn" a avut loc în octombrie 1968.

brilor echipajului este neglijabilă, fără a constitui un pericol pentru viața marinarilor, s-a constatat după numeroase cercetări și experiențe.în prezent se- află în construcție alte două asemenea nave nucleare in șantierele italiene (,,Enrico Fermi") și japoneze („Mutsu"). De menționat că paralel cu lucrările de construcție a navelor este pregătit, în cadrul Școlii superioare de marină și, respectiv. Academiei de studii maritime, viitorul echipaj. Mai multe țări participă la cercetările pro-

iectului de construire a unei nave nucleare cu un arbore de 80 000 cai putere. In cazul in care problemele financiare (costul unei nave nucleare este aproape triplu față de costul navelor gigant cu motoare clasice), juridice și tehnologice vor fi rezolvate pină la sfir- șitul anului 1975, nava nucleară de 80 000 cai putere va putea fi dată in exploatare in 1980.In ceea ce privește problemele juridice a- mintim ani de cestor state interziceau ționarea lor in porturi, din cauza pericolului pe care l-ar prezenta in caz de accidente. In 1962 au fost puse bazele juridice ale traficului internațional al navelor nucleare, ela- borindu-se două documente : Convenția internațională pentru salvarea vieții umane in transportul maritim (numită Convenția de la Londra) și Convenția privind responsabilitatea exploatării navelor nucleare (Convenția de la Bruxelles). Prima a cată de state, cea referitoare la responsabilitatea civilă, nu este incă în vigoare. Totuși multe țări acceptă intrarea și staționarea navelor nucleare în porturile lor, ținind cont că în cei aproape 10 ani de circulație a acestora nu s-au înregistrat accidente și că navele sînt echipate cu sisteme perfecționate de securitate.

că în primii folosire a a- nave, multe sta-

fost ratifi- peste 80 de de-a doua,

RODICA ȚEPEȘ
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• LA PANMUNJON S-A DESFĂȘURAT, luni, cea de a V-a reuniune a reprezentanților Societăților de Cruce Roșie ale R.P.D. Coreene și Coreei de Sud. în cadrul întilnirii, au fost continuate discuțiile asupra problemelor legate de reluarea convorbirilor dintre cele două organizații cu privire la reunirea familiilor dezmembrate din Nordul și Sudul Coreei.• AGENȚIA C.T.K. transmite că, în pofida tratamentului a- plicat, starea sănătății președintelui R.S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, este foarte gravă. Consiliul medical permanent asigură tratamentul necesar.• LA GALERIA DE ARTĂ DIN CARACAS a Institutului

Național de Cultură și Arte Frumoase din Venezuela (I.N.C.I.B.A.), a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură contemporană românească, dedicată celei de-a 30-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.
Start electoral 
in Australia• PRIMUL MINISTRU AL AUSTRALIEI, Gough Whitlam, a rostit, luni, la Sydney, un discurs care marchează începutul campaniei electorale în vederea alegerilor generale anticipate, care vor avea loc la 18 mai. Prezentînd programul său de guvernare, primul ministru

australian a declarat că unul din obiectivele principale ale politicii interne va fi extinderea și consolidarea controlului exercitat de stat asupra resurselor naturale ale țării. Whitlam a precizat că se va proceda la o redefinire a legislației privitoare la regimul investițiilor străine.
Arestări la Addis Abeba• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ agențiile Reuter și France Presse, armata etiopiană a operat noi arestări, printre cei arestați aflîndu-se generalul Abebe Gemeda, fost comandant al. gărzii imperiale, Deresse Du- bale, fost comandant al forțelor terestre, și generalul Haile

Baikedagne, fost șef de stat major adjunct.• LA 29 APRILIE A EXPIRAT ultimatumul acordat de guvernul cipriot organizației teroriste ilegale „E.O.K.A.-2", formată din adepți ai generalului Grivas, care, după cum se știe, a decedat. în buletinul oficial al guvernului se menționează că numai 13 membri ai organizației menționate s-au prezentat în fața autorităților.• PRIMA PLONJARE SUBMARINĂ în zona polară a fost realizată la sfîrșitul săptăminii trecute de membrii echipei conduse de oceanograful canadian Joe McGinnis. Savantul canadian și colaboratorii săi au depus un drapel canadian sub calota glacială a Polului Nord.
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