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sinceră prietenie

și înțelegere reciprocă, ieri au început

CONVORBIRILE OFICIALE
dintre președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU 

și președintele Republicii Islamice Mauritania 
MOKTAR OULD DADDAH

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația Partidului
din Irlanda

le obținute de comuniștii români, 
de intregul popor român, în dez
voltarea industriei, agriculturii, 
ș.ii.-.ței. culturii și invățămintu- 
lui.

Mulțumind, secretarul general 
al P.C.R. a rugat pe membrii 
delegației să transmită in nu- 
ntele său și al Comitetului Cen
tra! al P.C.R. un salut cordial 
tovarășului Michael ORiordan, 
Comitetului Executiv Național, 
tuturor comuniștilor irlandezi, 
împreună cu urări de noi 
succese in activitatea și lupta

In cadrul convorbirii a avut 
Ioc un schimb de păreri privind 
relațiile de prietenie, solidari
tate și conlucrare frățească din
tre P.C.R. și P.C. din Irlanda, 
exprimindu-se dorința comună 
ca aceste relații să cunoască o 
dezvoltare continuă, in interesul 
ambelor partide, al unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, al păcii și colabo
rării intre popoare.

Au fost abordate, de aseme
nea, o serie de aspecte actuale 
ale păcii și securității, precum 
și unele probleme ale mișcării 
comuniste Și muncitorești inter
naționale. Reievindu-se impor
tanța procesului pozitiv de des
tindere și cooperare intre state

• Delegația Partidului

Comunist

care are loc in prezent pe con
tinentul eurbpean și în lume, 
de ambele părți s-a subliniat 
necesitatea încheierii cîf mai 
grabnic și cu rezultate fruc
tuoase a Conferinței general- 
europene pentru securitate și 
cooperare. ceea ce corespunde 
intereselor tuturor statelor și 
popoarelor Europei.

Apreciindu-sc însemnătatea o- 
rientării eforturilor tuturor for
țelor revoluționare. progresiste 
și democratice în direcția realiză
rii unui sistem trainic și eficace 
de securitate in Europa, 6-a re
levat că partidele comuniste, so
cialiste. organizațiile sindicale, 
de tineret și de femei sint che
mate să joace un rol tot mai ac
tiv in unirea și mobilizarea ma
selor largi populare pentru atin
gerea acestor țeluri.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Irlanda 
și-au reafirmat hotărîrea de a-și 
aduce și in viitor o contribuție 
activă la întărirea unității și so
lidarității partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțe
lor progresiste, antiimperialiste, 
la triumful cauzei păcii, demo
crației și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Socialist
Popular din Danemarca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general a! Partidului 
Comunist Român, a primit, vi
neri după-amiază. delegația 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. face o vizită o ? 
prietenie in țara noastră.

Din delegație fac parte Jens 
Maigaard. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.S.P.D.. Torben Krogh, mem
bru al C.C. al P.S.P.D.. redactor 
șef al ziarului ,.Minavisen“ 
Rolf Lutken. membru al C.C. 
al P.S.P.D., Nils Gotlib Larsen, 
secretar al grupului parlamen
tar al partidelor de stînga din 
Parlamentul european, Jeus 
Krag, secretarul comisiei eco
nomice a grupului parlamentar 
al P.S.P.D.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Co
lin, Alexandru Ionescu, Ștefan 
Voicu, membri ai C.C. al P.C.R.

Salutind prezența delegației. 

• Filifing Sissoko, secretar 
permanent al Comitetului Militar

tovarășul ’Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că această vizită con
stituie o expresie a bunelor re
lații. a conlucrării prietenești 
statornicite intre cele două 
partide.

Oaspeții, relevând caracterul 
de schimb de experiență și de 
studiu al vizitei întreprinse in 
România, au exprimat secreta
rului general al P.C.R. calda 
recunoștință pentru condițiile 
create ca. atit prin convorbirile 
purtate, cit și prin contactul 
direct cu realitățile să cunoască 
preocupările Partidului Comu
nist Român, realizările poporu
lui român in construcția socia
lismului. Ei au apreciat în mod 
deosebit progresele obținute in 
dezvoltarea economică, în ritm 
rapid, a României moderne, în 
ridicarea nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii.

In cadrul schimbului de pă
reri în problemele vieții inter
naționale s-au reliefat puncte 
de vedere similare în aprecie
rea conținutului și sensului mu
tațiilor petrecute pe arena po
litică în Europa și in lume, a 

rolului forțelor progresiste, 
democratice și in special a 
rolului clasei muncitoare în de
terminarea unui curs nou in 
viața internațională.

S-a apreciat de comun acord, 
că și după încheierea cu suc
ces a conferinței europene pen
tru securitate, acestor forțe !e 
revine un rol deosebit de im
portant in a asigura transpune
rea în viață a înțelegerilor ce 
se vor adopta. în consolidarea 
și continuarea acestui proces. 
In acest cadru. de ambele 
părți a fost exprimată hotârir-a 
de a întări conlucrarea tovără
șească dintre P.C.R. și P.S.P.D., 
in interesul dezvoltării relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre România și Danemarca, 
dintre poporul român și poporul 
danez, slujind totodată cauzei 
unității forțelor sociale avan
sate, în lupta pentru afirmarea 
unor principii și relații noi în 
viața internațională, pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, pentru pace in întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, to
vărășească.

La Palatul Republicii au în
ceput, vineri dimineața, convor
birile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Moktar 
Ould Daddah, secretar general 
al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Repu
blicii Islamice Mauritania.

La convorbiri iau parte tova
rășii: Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor, Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului pentru 
consiliile populare, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, ' George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Va- 
sile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii, Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Ion Moangă, ambasadorul Româ
niei în Republica Islamică Mau
ritania.

Din partea Republicii Islamice 
Mauritania la convorbiri parti
cipă Dah Ould Sidi Haiba, pre
ședintele Adunării Naționale, 
Sall Abdoul Aziz, secretarul 
organizării și informării, res
ponsabilul permanenței națio
nale a Partidului Poporului din 
Mauritania. Hamdi Ould Mouk- 
nass, ministrul afacerilor exter
ne, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, 
ministrul planificării și dezvol
tării industriale, Baro Abdou- 
laye, ministrul funcției publice 

și al muncii, Mohamed Aii Che- 
rif, secretar general al președin
ției Republicii, Sidi Bouna Ould 
Sidi, ambasadorul Republicii 
Islamice Mauritania la Bucu
rești, Sadegh Ould Didia, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Uniunii Muncitorilor din 
Mauritania, Bal Mohamed El 
Bechir, consilier al afacerilor 
regionale al președintelui Re
publicii, Isahc Ould Ragel, di
rectorul geologiei și minelor, 
Mohamed Sidya Ould Bah, di
rectorul Societății „Covima", și 
Ahmed Ould Sid Ahmed, func
ționar în Ministerul Afacerilor 
Externe.

In timpul convorbirii au fost 
examinate stadiul actual și per
spectivele de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale. In acest cadru 
s-a apreciat evoluția pozitivă a 
raporturilor de prietenie și co
laborare româno-mauritane care, 
spre satisfacția ambelor părți, 
se extind pe multiple planuri . 
și a fost exprimată dorința co
mună de a se pune în valoare 
largile posibilități existente 
pentru amplificarea și intensifi
carea în continuare a conlu
crării în toate domenile — po
litic, economic, tehnico-științi- 
fie, cultural — în folosul ambe
lor popoare, al înțelegerii și 
cooperării internaționale.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale, subliniindu-se
cursul favorabil, din ultima vre
me, spre destindere și coope
rare, spre instaurarea unor, re
lații noi între state, care să asi
gure respectul independenței și 
suveranității, dezvoltarea liberă 
a fiecărei națiuni, pacea și în
țelegerea între popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
sinceră prietenie și înțelegere 
reciprocă.

cincinalul Înainte de termen i
* In perioada 1 Ianuarie — 

20 iunie, colectivele întreprinde
rilor siderurgia au elaborat, 
peste prevederile de plan ale 
perioadei amintite, mai mult de 
110 000 tone oțel. Ritmul activi
tății in acest important sector 
al economiei naționale a atins 
cote și mai inalte in cursul a- 
cestei luni. Metalurgiștii hune- 
doreni, de pildă, au realizat zil
nic, suplimentar, cite 230 tone 
de oțel. Echipele care deservesc 
cuptoarele electrice au elaborat, 
joi, ultimele tone de oțel aliat 
din planul semestrial. Avansul 
de timp ciștigat va permite ca 
pină la sfirșitul lunii să se pro
ducă in plus aproape 6 000 tone 
oțel special. La Reșița, unde 
toate agregatele tehnologice cu 
flux continuu au realizat indici 
superiori celor prevâzuți pentru 
acest an. s-a înregistrat cea 
de-a 50 000 tonă de produse si
derurgice peste plan, din care 
jumătate o reprezintă cantitatea 
suplimentară de otel.

Concomitent, întreprinderile 
metalurgice au inclus în fabri
cație noi sortimente. Reține a-
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O experiență pe a- 
dresa viitorului an șco
lar :

LICEUL
SE AUTOFINANȚEAZĂ

(un fotoreportaj 
despre organizarea ac
tivității în atelierele 
interșcolare de pe lin
gă Liceul nr. 2 din Ro
șiorii de Vede. 

tenția îndeosebi oțelul de tip 
„Cihcor", care, datorită inaltei 
rezistențe pe care o prezintă la 
coroziunea agenfilor atmosferici, 
este folosit pentru construcția 
liniilor electrice aeriene. In a- 
ceeași clasă superioară se în
scrie și oțelul refractar inoxi
dabil.

• Minerii exploatărilor car
bonifere din. Banat au îndepli
nit cu 10 zile mai devreme pla
nul semestrial. Avansul obținut 
va asigura întreprinderii mi
niere Anina incheierea celei 
de-a 6-a luni a anului cu o 
producție suplimentară de a- 
proape 10 000 tone cărbune, din 
care o bună parte o reprezintă 
cărbunele cocsificabil. Cu spo
rul de producție înregistrat de 
la începutul cincinalului, mine
rii din acest bazin livrează a- 
cum cărbune in contul lunii au
gust.

• Sarcinile de plan pe prima 
jumătate a anului au fost ono
rate, cu o decadă mai devreme, 
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• ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ, IN ACEST AN 
AL ANIVERSĂRII ELIBERĂRII SI AL CONGRESU
LUI AL XI-LEA AL P.C.R., ÎNREGISTREAZĂ O MA
SIVĂ PREZENTĂ A TINERETULUI PE FRONTUL 
MUNCII, ÎN INDUSTRIE Șl ÎN AGRICULTURĂ.

• CINE HOTĂRĂȘTE DRUMUL TÎNĂRULUI 
ÎN PROFESIE ?

ÎN CONTINUAREA ANCHETEI NOASTRE PE 
ACEASTĂ TEMĂ, PUBLICĂM ASTĂZI OPINIILE 
DR. FRED MAHLER Șl ALE PROF. CONSTANTIN 
MANOLESCU

și de formațiile de lucru ale 
trustului de construcții-Praho- 
va, precum și de constructorii 
noilor capacități de producție 
de la întreprinderea de anvelo
pe „Victoria“-Florești, hirtie- 
Buștenl, sirmă și produse din 
sirmă de la Buzău, Combinatul 
de lianți și asbociment-Fieni. 
Ca urmare, s-au obținut avan
suri importante la lucrările de 
închidere a halelor și de asi
gurare a frontului necesar în
ceperii montajului- utilajelor 
tehnologice. Se apreciază că, 
pină la sfirșitul acestei luni, 
colectivele amintite vor realiza 
o producție suplimentară în va
loare de circa 25 milioane lei.

• întreprinderile de explorări 
și .prospecțiuni geologice, fores
tieră de exploatare și transport 
și inspectoratul silvic — sint 
primele 3 unități din județul 
Harghita care au anunțat în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
prima jumătate a anului.

(Agerpres)

de Eliberare Națională din 
Republica Mali

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit în după-amiaza zilei 
de 21 iunie pe Filifing Sissoko, 
secretarul permanent al Comi
tetului Militar de Eliberare Na
țională din Republica Mali, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Filifing Sissoko a exprimat 
calde mulțumiri pentru invita
ția de a vizita România, pentru 
ospitalitatea și prietenia cu ca
re a fost înconjurat în tot tim
pul prezenței sale în țara noas
tră și a apreciat că vizita sa a 
fost încununată de succes. îm- 

părtășindu-și impresiile din tim
pul acestei vizite, el a dat o 
înaltă apreciere înfăptuirilor 
poporului român în edificarea 
unei vieți noi, experienței Parti
dului Comunist Român în con
struirea noii societăți, în dezvol
tarea vieții politice, economice 
și sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat poporului Republicii 
Mali urări de succes deplin in 
lupta sa pentru consolidarea 
independenței economice și po
litice a țării.

în timpul convorbirii a fost 
relevată cu deosebită satisfacție 
dezvoltarea ascendentă a re
lațiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Mali, exprimindu-se, totodată, 
hotărîrea comună de a intensi
fica și adinei conlucrarea prie

• O MIE DE PROIECTE PENTRU „CASA DE 
LA ȚARĂ".

(DE LA COMITETUL PENTRU PROBLEMELE CONSILIILOR 
POPULARE, CÎTEVA NOI DETALII DINTR-O AMPLĂ PREOCU
PARE ÎN LUMEA SATULUI : URBANIZAREA).
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tenească dintre cele două state 
pe plan politic, economic, teh
nic și cultural spre binele am
belor popoare, al cauzei cola
borării și păcii in lume.

A fost exprimată, de aseme
nea, dorința comună de a ampli
fica și diversifica legăturile de 
prietenie și cooperare dintre 
cele două țări și popoare, în in
teresul reciproc, al unității for
țelor care luptă împotriva im
perialismului, neocolonialismu- 
lui și colonialismului, al trium
fului idealurilor de libertate, in
dependență națională, progres 
social și înțelegere intre po
poare.

Primirea s-a desfășurat, int'r-o 
atmosferă de cordialitate ți prie
tenie.
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OIH,A\IZUIA U.T.C.
Secretarul U. T. C. în comitetul oamenilor muncii

VOTUL MEU NU ESTE 0 SIMPLA
RIDICARE DE MINA

caii- 
unei 
con- 
care

Convorbire
ETEGAN,

O EXPERIENȚĂ PE ADRESA 
VIITORULUI AN ȘCOLAR

— Tovarășe Etegan, în 
tate de secretar U.T.C.. al 
mari intreprinderi aveți 
vingerea că prin votul pe 
il aați in comitetul oamenilor
muncii la luarea deciziilor, ade
rați la soluțiile cele mai potri
vite?

— Da, pentru că niciodată 
nu vin la ședințele de lucru ale 
comitetului sau consiliului oa
menilor muncii fără a ști cu cel 
puțin o săptămină inainte pro
blemele asupra cărora urmează 
să-mi spun cuvintul. Avind din 
timp la dispoziție o copie a ma
terialelor pe marginea cărora 
se va discuta, caut să-mi lămu
resc cit mai bine suportul și 
scopul fiecărei propuneri. Cer 
relații suplimentare serviciilor 
administrative care au oferit da
tele, merg in secții, stau de 
vorbă cu oamenii, iar dacă șe
dința comitetului oamenilor 
muncii este precedată și de 
adunări ale organizațiilor U.T.C., 
conținutul materialelor il pro
pun pentru discuție și în acest 
cadru. în predocumentarea 
care o fac inainte de a-mi ex
prima părerea, nu ocolesc, 
nici un caz, comitetul U.T.C. pe 
întreprindere.

— Din 1971, de la înființarea 
comitetelor oamenilor muncii, 
și pină acum, au fost probabil 
și împrejurări in care ați votat 
împotriva. Cum v-au privit cei
lalți membri ai comitetului?

— Fără îndoială că in acest 
timp am mai spus și nu la unele 
propuneri. Iar dacă asemenea 
Împrejurări au fost rare nu În
seamnă cîtuși de puțin că acest 
lucru s-ar datora temerii mele 
de privirile celorlalți sau 
fluențelor subiective. După 
imi motivam împotrivirea, 
îmi considerau votul ca atare in 
adoptarea deciziei.

— Votind, deci, în cunoștință 
de cauză aveți conștiința dato
riei împlinite față de cei care 
v-au dat mandatul sâ-i repre- 
zentați și cărora ulterior le 
anunțați atitudinea pe care a-ți 
luat-o.

Făcindu-le cunoscute hotări- 
rile comitetului oamenilor mun
cii. sigur că le spun și poziția 
pe care am adoptat-o in numele 
lor. Să nu fiu insă înțeles gre
șit. Repet, procedind in felul in 
care spuneam, am întotdeauna 
convingerea că prin votul meu 
ader la cele mai potrivite so
luții. Chiar și atunci cînd comi
tetul oamenilor muncii pune ir 
discuție probleme in care mă 
pricep mai puțin și pe care nici 
nu le-a.ș putea stăpini, oricit de 
bine aș cunoaște secțiile de pro
ducție și oamenii, cum ar fi 
cele ce privesc investițiile pen
tru extinderea întreprinderii 
sau trecerea pe cost a unor 
pierderi la care cuvintul hotâ- 
ritor il au specialiștii sau re
prezentanții centralei. în astfel 
de situații, subiectivismul celor 
care le prezintă este foarte pu
țin probabil pentru că ei au 
bază calcule exacte, texte 
legi. Și apoi este vorba și 
încrederea reciprocă. Așa 
niciodată votul meu nu 
unul pasiv, o simplă ridicare de

cu ȘTEFAN 
secretar al 

comitetului U.T.C. de la 
„Electroputere" Craiova

mînă. La atenție și discernămint 
mă obligă cei in numele cărora 
îl dau, cei aproape patru mii de 
uteciști ai organizației care 
m-au ales pentru a-i reprezenta 
in acest organism colectiv do 
conducere al întreprinderii.

— In cazurile în care majori
tatea voturilor comitetului oa
menilor muncii nu coincid cu 
al dumneavoastră și deci hotă- 
rirea este alta decit cea la care 
vă așteptați și se aștepta orga
nizația, ce atitudine luați ?

— Aceea la care mă obligă 
principiilor demc- 
supun majorității și 
aduc cit mai deplin

respectarea 
crației: mă 
caut să îmi

pe
in

in- 
ce 
ei

la 
de 
de 
că 

este

Amenajări prin 

muncă patriotică
Tinerii uteciști de pe Platforma 

Combinatului 
Galați 
ceputul 
prezent 
muncă 
această 
dat la baza de fier vechi a Com
binatului, aproape 4 000 tone me
tale feroase, iar la DCA aproxi
mativ 2 500 kg deșeuri de hîrtie 
și maculatură și au executat lu
crări de irigații, amenajări de 
parcuri pentru odihnă și agre
ment, precum și alte lucrări a 
căror sumă se ridică la peste două 
milioane și jumătate lei.

IOAN DIMA

siderurgic 
au efectuat de la 

anului și pînă 
peste 60 000 ore 

voluntar-patriotică. 
ocazie au colectat și j

din 
i în- 

în 
de 
Cu 

pre-

ho- 
pri- 
mai

contribuția la îndeplinirea 
tăririi definitive. Cum ? In 
mul rind caut să explic cit 
bine colegilor mei din comitetul 
U.T.C. pe întreprindere și ce
lorlalți membri ai organizației 
interesele care au determinat 
luarea deciziei respective și in 
același timp importanța îndepli
nirii ei. fără a le ascunde in 
vreun fel adevărul. Pentru că, 
sinceri să fim, nu Întotdeauna 
întreprinderea poate satisface 
imediat toate pretențiile noas
tre, posibilitatea Împlinirii lor 
cit mai devreme depinzind de 
felul in care noi înșine acțio
năm. De aceea. mă strădu
iesc să cunosc cit mai bine rea
litatea din întreprindere, cerin
țele producției, membrii organi
zației .cu preocupările și dorin
țele lor. pentru a le fi un cit 
mai fidel reprezentant.

N. COȘOVEANU

DARUL CE SE ÎNIOARCE
ÎNZECIT ACASĂ

E greu de cîntărit ceea ce dai 
organizației și ceea ce aceasta 
îți dă ție. Așa s-ar rezuma a- 
proape toate discuțiile pe care 
le-am avut recent cu o seamă 
de tineri din municipiul Piatra 
Neamț. întrebarea nu am pus-o 
cu intenția de a forța refuzul 
faptelor de viață, de a fi conta
bilizate. Nici de a încerca o dis
tincție într-un domeniu ca acel 
al vieții de organizație, care tră
iește tocmai prin omogenitate. Ci 
de a reliefa mai bine legătura or
ganică care s-a conturat între in
divid și colectivitate s' ’> auspi
ciile organizației de tineret. Răs
punsurile au dovedit, în cea mai 
mare parte, că organizația a fost 
mereu aceea care a făurit bio
grafiile de tinerețe ale mai tu
turor interlocutorilor, că viața de 
organizație este de fapt sinteza 
acestor biografii, multe * la nu
măr și numai în esență asemănă
toare. Schimburile, reciproce și 
organice, au fost făcute de re
gulă între coordonatele firescu
lui, fără să fie înșirate deliberat 
pe firul debil și încîlcit al inte
resului personal, în dauna celor 
ale tuturor.

„Eu, dacă stau să judec, ne 
spunea Popa Lucian, secretarul 
comitetului U.T.C’. de la I. NI. 
„Ceahlăul", consacru zilnic acti
vității organizației în fruntea că
reia am fost ales cam patru sau 
cinci bre. După program, se în
țelege. Aceasta, mai ales, de 
cînd, ca urmare a extinderilor, 
rîndurile organizației *de tineret 
au crescut considerabil. în apa
rență, s-ar crede că eu sînt cel 
ce dărui — și așa cred unii care 
mă judecă din afară. Am fost 
adesea stimulat. E drept. Dar în 
cazuri de acestea nu plata con
tează, ci răsplata. Un singur e- 
xemplu poate fi edificator. Cel 
al tinerilor care își încep aici via
ța, sub îndrumarea organizației 
de tineret. Darul pe care li-1 face 
organizația e că-i ajutăm 
acum, la început. De un astfel 
de dar m-am bucurat și eu și-mi 
place să-l întorc acum în nume
le organizației. Deci nu de pla- 
tă-i vorba, ci de daruri. Așa, ges
tul îmi pare mai demn și cu a- 
devărat măreț".

Ideea de dăruire implică de la 
sine Substituirea lui a da cu a 
dărui. O dăruire reciprocă nu
mai? Și așa ceva dar și un fe
nomen intens, de autodăruire i

„Cine dă organizației lui își dă, 
conchidea Adriana Pruncu de la 
Liceul pedagogic. Nu inspirăm 
numai pentru plămîni. Pulsul nu 
înseamnă viață numai pentru ini
mă. Dacă la noi în școală există 
astăzi o organizație puternică, a- 
cesta este rodul muncii tuturor. 
Și dacă organizația este astăzi ca
drul cel mai propice formării și 
afirmării noastre, acesta e un 
dar ce se împarte echitabil între 
toți".

Puterea de a dărui a organi
zației depinde, sigur, de ceea ce 
îi dăruie acesteia în parte fiecare 
utecist și numai cei care nu știu 
decît de miere pot concepe ză
mislirea mierii fără faguri.

între aceștia ni s-a părut că, 
prin mentalitate, s-ar situa și Con
stantin Pleșca, secretarul comite
tului U.T.C. de la „Industria căr
nii . E drept că el a pornit de 
la o anume stare sufletească pe 
care pretinde că i-a creat-o in
transigența necesară tuturor celor 
aleși să-ndnime și să controleze 
organizația de tineret. Dar de 
aici și pînă la a spune „Nu pot 
să zic că organizația de tineret 
mi-a dat ceva" și „Altceva 
mai mult nu pot să vă spun" 
este o oarecare distanță. Negarea 
oricărui ajutor primit din partea 
organizației de tineret nu face 
dealtfel în acest caz decît să 
ateste slaba înțelegere a acestui 
adevăr, lipsa de dăruire cu care 
lucrează însuși secretarul.

în discuțiile pe care le-am pur
tat, aproape toți interlocutorii au 
ținut să precizeze că între daru
rile cele mai de preț primite de 
la organizație la loc de frunte 
se numără prestigiul. Și recipro
citatea acționează și aici. Același 
Popa Lucian de la I.M. „Cea
hlăul",pentru care fiecare zi din 
viață conține și un schimb de 
onoare în care rezolvă proble
mele organizației, demonstra fi
resc că viața organizației e mă
surată de fapt în numărul de ore 
dăruite acesteia de tineri. Și de 
obicei organizația de aici trăiește 
într-o zi, o lună.

Față de această situație pînă 
și verbul a dărui înseamnă unul 
și același lucru, pentru tînăr și 
pentru colectivitatea numită or
ganizația de tineret, înseamnă fi
resc și simplu : VIAȚA.

ION CHIRIAC

LICEUL SE AUTOFINANȚEAZA
de 

_______________ pe 
lîngă Liceul nr. 2. Toți cei de-ai casei — elevi și maiștri — se 
află la rostul lor. S-au obișnuit să fie „văzuți" drept „model" 
pentru „cum au ajuns aici". Nu, nu sint blazați. Pur și sim
plu au sentimentul că „așa trebuie să fie". Adică, dacă este 
practică productivă, să fie muncă și dacă este muncă, atunci 
să fie organizată precum producția, iar dacă produc să pro
ducă pentru profitul școlii. Meritul, cel cu adevărat merit, stă 
in aceea că din ’72 și pină acum atelierele au evoluat, deve
nind microîntreprindere; * ' ' ' *""* * *“
natoare sint parteneri ai 
tului. Probăm cu date.

Vin mulți vizitatori la fabrica elevilor din Roșiorii 
Vede — pe numele-i adevărat : atelierele lnterșcolare de

; că cele cinci întreprinderi patro- 
i școlii in adevăratul sens al cuvin-

PRODUCȚIA
La prima vedere n-ai crede câ 

producția acestor ateliere se ri
dică deasupra unui exercițiu în 
meserie. O clădire de fostă școală 
generală. Afară-i un mic 
parc; înăuntru sint Șapte ate
liere — lăcătușerie. instruire 
mecanică-auto. electrotehnică r- 
electronică. țesut mecanic, țesut 
covoare, croitorie-confecții, tim- 
p’ărte și sculptură in lemn — cu 

ca să 
n-au. 

pentru

toate cele necesare 
n-aibă timpi morțL Și 
Asigură loc de muncă 
peste 1 000 elevi — ai liceului și 
din trei școli generale. Se lu
crează „șnur", in două schimburi, 
zilnic, ca-n întreprinderi. De 
altminteri, cu un plan de pro-; 
ducție insumînd 369 435 lei nu-ți 
poți permite pauze in utilizarea 
utilajelor și mașinilor. Realiză
rile de pină acum se ridică la 
207 220 lei ; cifra nu spune totul 
dacă nu specificăm că planul în
treprinderii este eșalonat pe un 
an calendaristic, ca și al între
prinderilor care le-au adresat 
comenzi. Pină la 31 decembrie 
au, deci, vreme „să-1 facă". Se 
pun însă speranțe mari in cele 
două săptămini de practică pe 
care le străbatem : planul să fie 
realizat de pe acum, chiar depă
șit.

Cu riscul tentei „tehniciste" pe 
care o vor avea aceste rin- 
duri, intrăm in „detaliile" ate
lierului cu ponderea cea mai 
mare în planul lor valoric al 
microintreprinderii : de lăcătușe- 
rie. U.M.A.I.A. contractează cu 
atelierul în noiembrie 1973, con
fecționarea a 400 rame de pro
tecție pentru tractorul U-651 ; 
valoarea — 18 000 lei. Inspecto
ratul școlar ii comandă confec
ționarea a 100 mese pentru la
boratoarele de chimie ; valoarea: 
146 000 lei. Lucrările de auto- 
dotare — pentru incinta micro- 
intreprinderii și pentru școlile 
generale din oraș care fac practi
că aici — in valoare de 36 000 ;

lei. Am înțeles 
directorul ne 
mesele făcute 
mai bune de- 
de intreprin- 
„Islazul". Ale 

dor au faianță, sint lucrate 
îngrijit și costă mai puțin, 

costul mesei 
itreprin- 
drepta-.e. 

mesele sint exe-

total : 204 500 
mindria cu care 
convingea cum că 
ce elevi sint mult 
cit cele realizate 
cerea specializată 
elev ‘ 
mai 
La 
este de 1 800. la microin' 
dere de 1500. Avea 
Le-am văzut 
cutate ireproșabil.

Comenzi ferme, la nivelul ca- 
pa—:ă;:: de producție a ateliere
lor. Muncă ritmică, haremuri de 
calitate.

iH

iere

ORGANIZAREA
Am fi dorit să discutăm cu di

rectorul întreprinderii — utecis- 
tul Croitoru GabrieL "Dar se pre
gătea de bacalaureat și, intr-un 
fel. a predat ștafeta. L-au înlo
cuit. ca interlocutori, directorul 
liceului, tovarășul Ion Vomicu, 
și inspectorul de specialitate, 
ing. Stelian Olaru. Conduce
rea liceului și conducerile în
treprinderilor patronatoare au 
dat întreaga fabrică a școlii pe 
mina elevilor, a uteciștilor. Și-i 
laudă pentru ce fac. pentru cuin 
se descurcă. Ca pedagogi ai școlii 
și ai producției și-au spus : dacă 
este să învețe să fie oameni ai 
producției, apoi să învețe totul 
despre producție — de la cum se 
realizează produsele, pină la 
cum trebuie organizată și condu
să o întreprindere productivă.

Un director, un inginer șef, un 
contabil șef. Un serviciu al 
aprovizionării, unul al produc
ției. un serviciu mecanic, unul 
de protecția muncii — cu șefii 
respectivi. Un comitet de direc
ție alcătuit din elevi. Echipe 
cu șefi de echipă. Adunări 
lunare ale oamenilor mun
cii. Legitimații de Intrare 
In microintreprinderea lor
și. pentru numeroși elevi, și le
gitimații de intrare în întreprin
deri din oraș. Ecusoane pe ha-

latele de lucru, cu fotografia 
fiecăruia, cu numele. Ca-n fa
brică. Numai că, toate asemenea 
reprezentări se referă la elevi. 
Dacă știi toate astea, nu te mai 
gindești la un joc de-a fabrica. 
Totul este teribil de adevărat 
Mai cu seamă acum, după ce 
comitetul de direcție s-a rodat, 
după ce uteciștii aleși au căpă
tat experiența, aplombul și răs
punderea de conducători. Ce-i 
drept, e drept : au fost și aju
tați. Conducerea liceului le-a în
lesnit intilniri „de specialitate". 
Directorului cu directorii de în
treprinderi. celor din conducere 
cu „omologii" lor din aceleași 
întreprinderi. Inginerul șef, 
bunăoară, a fost instruit de ingi
nerul șef de la U.M.A.I.A., 
ceilalți au avut contacte „con
sultative" cu omologii de la 
Textila, I.M.R.R. Directorul 
microintreprinderii, ca și alți 
membri ai conducerii microintre
prinderii, au dreptul de partici
pare la ședințele comitetului de 
direcție din întreprinderi, la 
adunările oamenilor muncii de 
aici. Pe măsură ce elevii au cîș- 
tigat competența de organizatori 
și conducători ai producției, ei 
și-au asumat tot greul treburi
lor. Știu să se bată pentru apro
vizionarea ritmică de către în
treprinderile interesate — pen
tru că la acest capitol au mai 
fost greutăți. Niculina Dumbra
vă, inginera șefă, elevă, se află 
în directă legătură cu inginera 
șefă de la întreprinderea „Tex
tila" pe teme de aprovizionare. 
Toți sint încredințați că la anul, 
stăpînind mai bine „aprovizio
narea", vor avea de la început

materia primă necesară. Elevii 
au construit și o magazie de 
materiale. La început au făcut-o 
prea mică, dar tot ei au mărit-o. 
Poate că șeful contabil poartă pe 
umerii săi răspunderile cele mai 
dificile. Să mînuiască. „averea" 
microintreprinderii. La C.E.C., în 
contul microintreprinderii se 
află suma de 117 293 lei. Am vă
zut un laborator de fizică făcut 
cu bani ciștîgați „în școala 
muncii" ; 30 000 lei sint rezervați 
pentru un nou laborator de fizi
că ; 18 000 lei intră în dotarea 
unui cabinet de matematică ; de 
30 000 lei s-au cumpărat aspecto- 
mate; cu o zi în urmă se cum
păraseră instrumente muzicale în 
valoare de 11 000 lei. Microîntre- 
prinderea se va îmbogăți cu un 
strung, o mașină de găurit, o 
mașină de prelucrare a lemnului, 
mese de lucru. Pentru viitor, li
ceul își gîndește dezvoltarea 
zuindu-se numai pe ceea 
Cîștigă elevii săi, în fabrica

ATESTAREA
ÎN MESERIE

bi
ce
sa.

în-In mod declarat ori secret, 
treprinderile din localitate se 
bizuie că elevii de acum le vor 
fi muncitori. Ii preferă altora. 
Poate că, din acest interes, de
loc de condamnat, s-a născut 
grija pentru „liceul lor". Micro- 
întreprinderea elevilor din Ro
șiori face o demonstrație con
vingătoare într-o problemă mult 
discutată : elevii să poată opta 
pentru un domeniu de practică

pe care-1 preferă, să meargă pe 
firul tehnologiei unei singure 
meserii un întreg ciclu de școală.

Ateliere diversificate ca pro
fil, cu producție diversificat^ au 
făcut posibilă opțiunea, deci un 
prim pas, cel mai durabil, în 
orientarea profesională. De a- 
ceea, meseria este luată de elevi 
foarte in serios. Iar întreprinde
rile ii iau în serios pe elevi. Pa 
unii îi au de acum muncitori — 
i-au atestat anul trecut. Pe alții, 
îi vor avea din acest an; 69 s-au 
înscris să susțină examenul de 
atestare și dintre ei, în mod si
gur, 39 le vor deveni curînd 
muncitori. La bacalaureat, liceul 
s-a prezentat cu 12 muncitoare 
textiliste, 21 lăcătuși și sudori. 
11 electricieni de întreținere și 
bobinatori ; 19 elevi așteaptă să 
susțină examenul de conducă
tori auto. Au fost mai mulți cei 
care au aspirat la titlul de mun
citor calificat. Dar n-au trecut 
examenul. Ciudat, tocmai proba 

' teoretică le-a dat „de 
au tratat-o 
ușurință, 
descurca, 
însă

I

furcă", 
multă 

vor 
fost 

severe, au dat cu greu 
nota 8. Ceea ce ni se pare lău
dabil.

Ni s-a spus : tinerii aceștia, 
care termină cu atestare intr-o 
meserie, sint mult mai siguri pe 
ei. Nu-i sperie perspectiva că nu 
reușesc la admiterea în faculta
te. Au o meserie și vor s-o prac
tice. S-a creat o opinie favo
rabilă integrării rapide în mun
că. O împărtășesc și părinții. 
Poate de aceea în oraș sint 
foarte puțini „bacalaureați" care 
trăiesc parazitar între două con
cursuri de admitere.

cu prea 
crezînd că se 
Comisiile au

LUCREȚIA LUSTIG 
Fotografii: O. PLEC AN

de vacanță

LA IZVORUL MUREȘULUI

PROFESIONAL AM VENIT AICICluj s-a încheiat 
județeană a con

cursului profesional Olim
piada strungarilor și frezori
lor ediția 1974. In urma unei 
riguroase selecții in fazele 
de masă la care au partici
pat 726 de concurenți s-au 
calificat pentru faza jude
țeană 37. In urma disputării 
probelor au fost declarați 
ciștigâtori la strungari : locul

I. Sipoș Ezechil de la ..Me
talul roșu", locul II — Popa 
Ioan de la „Tehnofrig" și 
locul III — Rlaga Vasile de 
la ..Armătura", la frezori : 
locul I — Dahotă Costicâ de 
la „C.T.H.". locul n — Mu- 
reșan Pavel de la „I.M.M.R.", 
locul III — Rus Emil de la 
„Metalul roșu".

LILIANA IVAN

UN NOU OBIECTIV INDUSTRIAL ÎNTREPRINDEREA de utilaj si

A

CU GfNDUL SĂ ÎNVĂȚĂM

PE MALURILE TIMIȘULUI PIESE DE SCHIMB „9 MAI“ LUGOJ
— un oraș al tra- 
Ecoul timpului ce

Lugoj 
dițiilor. 
mereu se revarsă în albia 
prezentului, amestecindu-se 
într-o echilibrată imagine 
a proporțiilor întruchipate 
pe verticalele solide ale 
noilor edificii și în cînte- 
cul avîntat al contempora
neității, a transformat ora
șul de pe malurile Timișu
lui într-o așezare urbană 
cu rezonanță pentru mul
te dintre ramurile indus
triei românești.

Se zice despre Lugoj că 
este un oraș înzestrat cu 
de toate ce-i trebuie omu
lui pentru a-i rămîne fi
del o viață, fie prin amin
tirile păstrate, 
statornicirea sa 
aici. Iar pentru 
rea acestui dat

numai că și-a sporit pro
ducția, dar și-a și diversifi
cat-o considerabil. Și pen
tru ca oamenii orașului și 
cei care vin să li se alătu
re pentru desăvîrșirea tra-

și îndemînarea în realiza
rea atît de complexelor 
utilaje ale industriei texti
le, la porțile de vest ale 
orașului îi așteaptă o nouă 
întreprindere. Despre ea

de mare tehnici- 
înalt grad de pre- 
productivitate. Din 

nomenclator aș

lucrări 
tate cu 
cizie și 
bogatul
cita mașinile de bobinat. 
Și mașinile de dublat de

fie prin 
definitivă 
consolida-

................... clădit pe 
treptele multor ani de is
torie, pentru a-1 aduce în 
plină contemporaneitate, 
nepoții vestiților breslași 
de odinioară și-au indoit, 
mai mult ca oricind. hăr
nicia și priceperea. Astfel, 
numai în ultimii ani, de 
pildă, capacitatea de pro
ducție a întreprinderii tex
tile s-a dublat, iar „Mon
dialul" care pînă nu de 
mult era vestit doar pen
tru țigla și cărămida sa, nu

dițiilor în contextul edifi
cării noii societăți, să aibă 
suportul necesar pentru în- 
tîlnirea cu arta și cultura 
prezentului, la Lugoj este 
pe terminate o modernă 
casă de cultură. Și pentru 
odihna celor care în ziua 
următoare se îndreaptă 
spre locurile lor de muncă, 
pentru a spori 
obștei, la Lugoj 
un nou cartier.

Și pentru cei 
să-și consacre

belșugul 
a apărut

care vor 
priceperea

ne-a vorbit directorul ei, 
tovarășul inginer 
ghe Tănase.

— întreprinderea 
cepe să producă în 
trul IV al acestui 
fi una dintre cele mai mo
derne întreprinderi de 
acest gen din țară care va 
produce într-o gamă foarte 
largă 
schimb 
textilă.
cit reprezintă spațiul ei de 
producție, vor fi executate

Gheor-

va în- 
trimes- 
an. Va

utilaje și piese de 
pentru industria 
Pe cca 9 000 m.p.

diferite tipuri. Pe cei care 
doresc să fie alături de noi 
în realizarea acestor sar
cini îi așteptăm încredin- 
țîndu-i ca vor fi "bine pri
miți din toate punctele de 
vedere, li așteptăm atît

noi cit și frumosul nostru 
oraș.

Întreprinderea de utila
je și piese de schimb „9 
Mai", Lugoj recrutează :
• Ingineri și tehni

cieni pentru funcțiile :
— șefi secție
— șefi ateliere
— șefi serviciu apro
vizionare
— mecanic șef

• Ingineri și tehnici
eni proiectanți și teh
nologi utilaje și SDV.
• Muncitori catego

ria IV - V — VI în me
seriile :

— electricieni — con
strucții de mașini
— strungari
— frezori
— rectificatori
— sculeri-matrițeri
— lăcătuși

— Retribuția se face potrivit legilor în vigoare.
— Doritorilor li se asigură locuință din fondul de spațiu dis

ponibil al întreprinderii și masa la cantină.
întreprinderea „9 Mai". Lugoj vă așteaptă. Informații supli

mentare la sediul ei din str. Bucegi nr. 3 sau la telefon 1145: 
1175.

ION DANCEA

La Izvorul Mureșului au venit secretari U.T.C. din liceele de 
specialitate și cultură generală și școlile post-liceale.
~ *™venil alc> eu gindul să învățăm, mi-a mărturisit Lumi

nița Teodorescu.
~ Activitatea taberei este aidoma activității unei organizații 

L.T.C. dintr-o școală, iar comandamentul îndeplinește mandatul 
ie comitet U.T.C. — explica comandantul, elevul GaVrilă Radu, 
secretarul comitetului U.T.C. de la Liceul „Andrei Mureșeanu" 
din Dej. Fiecare membru al comandamentului este un activist.

Dana Cleopatra Lorințiu, elevă la Liceul din Bistrița, respon
sabil cu resortul politico-ideologic, ne conduce in tabără.

Temele din două mape „breviar" invită pe fiecare membru al 
taberei la studiu in cabinetul metodic. Itinerariile insurecției na
ționale antifasciste armate ; Dicționar politic de la A la Z ; Dic
ționar pe foi volante cu teme de filozofie, sociologie, religie, ma- 
țerialism-științific, dezbaterile pe teme politice și profesionale, 
informările politice ținute zilnic de către responsabilii de grupe, 
sint cițeva modalități prin care comandamentul acționează pentru 
pregătirea politică a uteciștilor. Deosebit de interesantă, ne-au 
declarat mai niulți interlocutori, a fost dezbaterea „Conținutul și 
eficiența activității întreprinse de organele si organizațiile U.T.C. 
din școli pentru optimizarea pregătirii tehnice productive a ele
vilor ; colaborarea cu organizațiile U.T.C. din întreprinderi". S-au 
tăcut numeroase propuneri privind antrenarea și criteriile de 
apreciere privind participarea elevilor în întrecerea „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cincinalului înainte de termen".

Luminița Teodoșescu, responsabila resortului cultural-artistic: 
„In fiecare zi, organizațiile noastre (grupele) inventează ceva 
nou. Este un fel de concurs intre județe : care prezintă cel mai 
atractiv și interesant program ? Seara trecută s-au întrecut jude
țele Arad și Constanța cu concursuri gen „Cine știe, cîstigă" 
(cel mai bun interpret, recitator, dansator, cunoscător de litera
tură și artă). Dar asemenea acțiuni au loc în fiecare zi. O preocu
pare a noastră este pregătirea spectacolului omagial : un mon
taj literar muzical închinat celor două mari evenimente politice 
care se apropie, la realizarea căruia participă toți cei aproape 
500 de activiști ai liceelor.

„întrecerile sportive ce se desfășoară acum pe terenul de volei 
și baschet — ne spune Laurențiu Gubernat — sint în cadrul 
spartachiadei taberei. Tot în cadrul amintitei manifestări au loc 
întreceri de fotbal, tenis de masă și de eimp, de șah. Pregătim 
un concurs de orientare turistică ce se va 
de 4 km prin munți, concursul 
vor participa toți uteciștii.

Gazeta de perete a taberei ; 
județ ; imnul grupei : cel mai 
alăturarea elevilor practieanți 
ghieni, care execută lucrări de defrișare în apropierea taberei 
sint alte inițiative care „mobilizează" gindirea și fantezia celor 
care sint, in școlile lor, secretari U.T.C.

Un colectiv închegat, dornic de muncă, cu multe inițiative — 
iată cum earaeterizează tabăra tovarășul V. Văearu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al U.T.C., directorul taberei.

trăgători la
desfășura pe un traseu 
țintă, un cros Ia care

; gazete de
frumos ecuson ; jurnalul taberei ; 
de la Liceul forestier din Gheor-

perete pentru fiecare

Azi sint șase zile de cind ele
vii au inceput munca. Timp su
ficient să se fi obișnuit cu noua 
lor ipostază. Au normă, plan, 
obiective de lucru încredințate 
lor. Au rezultate, dar și bătături 
și febră musculară și bronzul 
celui care a stat ore întregi în 
bătaia soarelui, muncind. Pe 
unde am întrebat de rezultate 
ni s-a spus : „așteptați sfirșitul 
săptăminii, să vă dăm un bilanț 
complet". Așteptăm. Pină a- 
tunci, însă, continuăm să vă ți
nem la curent unde se află la 
această oră și unde se vor afla 
in zilele și săpiăminile următoa
re elevii din județe, care este 
frontul lor de lucru.

Din Bacău, ne răspunde tova
rășul . Nicolae Cristodorescu, 
președintele Consiliului elevilor 
din cadrul județului.

„în perioada vacanței de 
vară, un număr de 1 690 elevi, 
constituiți in 14 brigăzi, parti
cipă la muncă în două I.A.S.-uri: 
I-A.S. Bacău și I.A.S. Traian — 
pînă in 1 septembrie. Dintre 
aceștia, 120 elevi, respectiv 11 
brigăzi, au început lucrul în 
17 iunie. în afară de aceștia, 
peste 14 000 de elevi vor efec
tua lucrări de întreținere și 
amenajat baze sportive, extin
derea spațiilor verzi și de agre
ment, obiective social-culturale, 
construcții școlare, dispensare, 
cămine culturale, precum și lu
crări de îmbunătățiri funciare.

Un șantier al tineretului din 
municipiul Bacău — construc
ția căminului Complexului șco
lar de construcții, începînd din 
16 iunie, a primit noi lucrători: 

elevii 1 200 elevi au min
dria să fie brigadieri pe un 
mare obiectiv de muncă; con
struirea conductei de alimen
tare cu apă Hemeiuș-Bacău, pp 
distanța de 5 km. ’ 
obiectiv de lucru 
malului din 
Cremenea - 
numele și 800 elevi. La realiza
rea sistemului de irigații din co
muna Hemeiuș „se califică" 300 
de elevi. Alții învață o altă 
„meserie".: combaterea eroziu
nii solului în comuna Colonești.

Avem legătura cu tovarășa 
Cristina Harho'iu, președinte al 
Consiliului elevilor din județul 
Ilfov. „Practic, elevii din școlile 
județului nostru acoperă anu
mite zone de muncă pe întreaga 
=nn,iOal?ă a vacanței. Aproape 
5000 elevi sint Solicitați să lu
creze în I.A.S., Ja întreținerea 
culturilor, mai ales de legume, 
la recoltatul legumelor și fruc
telor. Prezența lor este anun
țata și „constatată" și la con
strucțiile școlare: 900 elevi vor 
face pe constructorii. Cei de la 
liceul din Brănești ajută efectiv 
la construirea internatului li
ceului, iar cei de la Dragomi- 
rcștc de asemenea, construiesc 
propriul internat. Alți 500 de 
elevi și-au anunțat participarea 
la activitatea șantierelor națio
nale: unul se află chiar în ju
deț — Giurgiu-Răzmioești — 
și-și incepe activitatea la 1 iulie. 
Fabricile de conserve și I.C.L.F. 
vor fi și ele gazde ale elevilor 
care-și petrec o parte a vacan
ței muncind: 500 va fi numărul 
celor care „se profilează" pen
tru munca în acest sector

La un alt 
— taluzarea 

cartierul Cornișa 
Bacău își înscriu

MIRCEA BORDA L. L.

î
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icoxoiin:
UN CRITERIU AL EFICIENȚEI ECONOMICE

REDUCEREA CONSUMULUI SPECIFIC DE METAL

ASPIRAȚII SI OPȚIUNI* >

ÎN ALEGEREA MESERIEI
CE SPUN SPECIALIȘTII...

Orientarea să fie în consens
cu realitatea obiectivă

După părerea 
mea, opțiunea pro
fesională este cel 
mai important as
pect pe care îl ridi
că problema mult 
mai largă a integră
rii sociale a tinere
tului. Practic, a- 
ceasta înseamnă că 
criteriul esențial de 
care trebuie să se 
tină seama in ela
borarea opțiunilor 
este realitatea bo- 
cială, condițiile o- 
biective in care tî- 
nărul își va exer
cita profesia spre 
care aspiră. Rezul
tă, deci, că pentru 
a fi autentică, mo
tivația opțiunii tre
buie să fie in pri
mul rind socială, 
în caz contrar, ori
ce motivație de or
din personal, care 
nu corespunde ne
cesităților reale, ră- 
mîne latentă, irea
lizabilă. Se pare că, 
după cum își argu
mentează alegerile, 
marea majoritate a 
tinerilor supuși 
sondajului inițiat de 
redacție nu a în
țeles încă impor
tanța decisivă a a- 
cestei ierarhii ne
cesare. Altfel cum 
se poate explica 
puzderia de motive 
subiective, superfi
ciale și unele, de-a 
dreptul naive ! Nu 
vreau să se înțe
leagă prin aceasta 

»că pledez pentru 
neglijarea subiecti
vității tînărului. a 
unor interese parti
culare legitime cum 
sînt caracterul locu
lui de muncă, nive
lul retribuției etc. 
Ar fi absurd să 
pretindem așa ceva. 
Dimpotrivă, sint de

dr. FRED MAHLER 
director adjunct la Centrul de cercetări 

pentru problemele tineretului

ej la cfcmen;ul pe

întreprinderea de mecanică fină Sinaia

ASIMILAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE - 
O PREOCUPARE A ÎNTREGULUI COLECTIV

întreprinderea metalurgică 

din Nădrag

COBORITI ADAOSUL DE PRELUCRARE
,_LA NIVELUL ADMIS DE NORME!

După

Aproape 
ducția sec 
treprinderi

părere că nu pu
tem condamna din 
ștart orice condiție 
personală pe care 
lînărul o asociază 
actului propriu-zîs 
de decizie profesio
nală. Eu țin să ac
centuez doar faptul 
că trebuie să existe 
o ordine de priori
tate între motivele 
sociale și cele per
sonale. dînd ciștig 
de cauză celor din 
prima categorie. 
Sint binevenite nu
mai acele preferin
țe personale care 
nu intră în con
tradicție cu reali
tatea obiectivă. Or. 
comoditatea, să zi
cem, pe care o cau
tă unii tineri, nu 
puțini la număr 
după cum arată 
răspunsurile lor, 
intră în categoria 
unor asefrienea 
„preferințe".

Aceasta, pe de o 
parte. Pe de aliă 
parte, luarea în 
considerație a ne
cesităților sociale 
presupune să se ți
nă seama de trans
formările economi
ce care determină 
dinamica profesii
lor, de schimbarea 
ponderii sociale ce 
revine la un mo
ment dat uneia sau 
alteia dintre ele, 
de perspectivele de 
viitor ale lumii 
profesiilor în gene
ral și ale uneia în

particular. D« pil
dă. «Hindu-te as
tăzi în pragul op
țiunii profesionale, 
nu trebuie să omiți 
faptul că progno
zele realizate în 
domeniul evoluției 
unor profesii pre
tind că in cursul 
vieții vei fi ne
voit să-ți schimbi 
profesia de mai 
multe ori. Această 
perspectivă, deloc 
imaginară, cere din 
partea ta să iți ana- 
nalizezi cu serio
zitate capacitatea 
de a te adapta u- 
nei asemenea situa
ții. să iți demon
strezi ție însuți că 
dispui de aptitudi
nile corespunzătoa
re pentru o reală 
continuitate profe
sională. chiar în 
condițiile în care 
va trebui să-ți 
schimbi pe par
cursul vieții mese
ria, să te reciclezi, 
să înmagazinezi cu
noștințe mereu noi. 
Așadar, momentul 
opțiunii pentru o 
anume meserie - nu 
poate fi apreciat ca 
un dat definitiv. 
Faptul că opțiunea 
profesională este o 
parte a procesului 
de integrare socia
lă a tineretului a- 
trage după sine 
nevoia ca cel care 
o adoptă să aibă o 
privire clară și în 
cunoștință de cau-

IM de tineri și-au 
pui o asemenea
problemă 1 Numai 
cițiva !

Or.ee lncăieare a 
acestor dezteerate 
ale contextului so
cial aduce cu sine 
eșecul Este o iluzie , 
să crezi că socie
tatea iți va oferi' j 
un loc pe măsura 
așteptărilor tale in 
condițiile in care J 
ii vei neglija ceriu- | 
Jele. Să nu mi se 
ia in nume de rău 
dar ancheta pro
bează faptul că sint 
destui tineri rămași 
prizonierii unei ast
fel de iluzii. Sigur, 
tinărul are dreptul 
să aibă anumite 
pretenții, să dorea
scă ca meseria pe 
care și-o alege să 
fie „frumoasă" dar 
dacă rămîne să ju
dece lucrurile nu
mai din acest punct 
de vedere are toa
te șansele să nu 
reușească in ceea 
ce dorește. Pentru 
că. in ultimă in
stanță. vrem sau 
nu vrem, adevăra
ta decizie aparține 
realității - sociale, 
care, o dată cu ve
nirea momentului 
confruntării opțiu- I 
nilor. le triază con- ■ 
firmindu-le pe cele 
care o satisfac și I 
anulindu-le pe cele 
care nu corespund 
imperativelor ei.

100 000 TONE LIGNIT 
PESTE PLAN

Celectirwl întreprinderii mi
niere Rnviuri. cel mai mare 
bazin de lignit al țării a extras, 
vineri. ultimele cantități de căr- 
bune înscrise in planul primu
lui semestru. Succesul, care se 
va cenrretim In Urcarea supli 
mentară a peste IM MO tone 
lignit, este rezultatul acțiunilor 
Întreprinse de comuniști, de În
tregul celeetiv al unității pen
tru folosirea intensă a utilajelor, 
pentru sporirea productivității 
muncit, indicator ale cărui pre
vederi au fost depășite cu 12 
procente.

Minerit de la Rovinari, au ex
tras in timpul scurs din acest 
an. o cantitate de lignit egală 
cu cea realizată in toate exploa
tările țării eu 14 ani în urmă.

are ie executa - ttperrd

proceaet ce
consumurilor de metal te 
ri fi tinerii din servicisd tehno
logic. Inginerul Alerendni Vmtu 
mi-a fast recomandat de către 
ing. Petre Furdea. țeni serviciu
lui, drept „un sufletist al tehno
logiilor moderne”. Înțelegem mai 
bine de ce i se potrivește o ase
menea expresie predzînd că 
numai executarea prin extrudare 
a reperului corpului pulcerizator 
care pinâ nu de mult se obținea 
prin ațchiere, conduce la econo
misirea pe un singur trimestru a 
1 140 kg. oțel aliat, material tre
cut în gama celor scumpe. Dar 
inginerul Vîntu, tînărul care îna
inte de a elabora o nouă tehno
logie stă ore ți zile în șir lingă 
agregatele din secțiile productive,

aliere, s-a început producerea in 
țari a amin tipuri de oțel. In 
cele fsse Itra; de cind ele se 
ntdizeszi le Sinaia z-a doted:! 
ai se comportă bine, că sint 
corespunzătoare. Anual, numai 
re..țnrțete prelucrate atei se 
realizează astfel economii de 
peste 700 000 lei.

Dar competenta si priceperea 
spec-slifti lor de la Întreprinderea 
de mecanică fină din Sinaia se 
poate constata și din soluțiile de 
modernizare pe care aceștia le 
elaborează, soluții competitive 
cu cele la care se apelează pe 
plan mondial. Au fost reproiec- 
tate chiar și unele produse exe
cutate pe bază de licență, pro- 
lu.se abia asimilate. Fabricarea 
lor a sugerat posibilitatea perfec
ționării tehnologiilor. Prin repro- 
iectare, metalele fi aliajele defi
citare au fost înlocuite cu metale 
mai ieftine, iar uneori chiar cu 
înlocuitori sintetici.

Toate aceste măsuri se vor 
finaliza numai la nivelul anului 
1974 cu o economie de metal ce 
depășește cu 169 tone pe cea re
alizată anul trecut. Colectivul în
treprinderii s-a angajat să reducă 
consumul de metal cu încă 50 tone 
prin- extinderea tehnologiilor mo
deme.

IOAK VOICU

turi de răcire, mastiotiete. Iir.- 
guliere etc, ia general piese cu 
greutate de 1a mia de kilogra
me in sus. sint realizate pen
tru alte întreprinderi din țară. 
Ne-a fost greu să luăm și să 
punem pe cântar o lingotieră 
pentru a vedea dacă nu cumva 
este mai grea decît este pre
văzut in schițe, deci, l-am ru
gat pe tovarășul maistru Buda 
Viorel, din secția bunuri de 
consum — principalul benefi
ciar intern al turnătoriei — să 
cintărească o pereche de plite 
patent pentru cuptoarele Vesta, 
în loc de 9 kg, cit prevăd nor
mele, au 10,2 kg. Din scriptele 
secției aflăm că numai la acest 
reper, pină la jumătatea lunii 
iunie, secția bunuri de consum 
a fost încărcată cu 756 kg fontă, 
cantitate care ii încarcă prețul 
de cost. La ramă superioară se 
mai adaugă lunar, in medie, un 
spor de 1 600 kg. se mai adaugă 
și ceva la plăcile de laminare 
și, uite așa. in medie 4 torte in 
fiecare lună de la începutul a- 
nului. ,,Știți.» ni se plinge mais
trul Buda, anul trecut n-am ob
ținut drapelul de secție frun
tașă fiindcă nu ne-am înscris 
in prețul de cost planificat Și 
aceasta numai din pricina 
fontei”.

Din cele spuse de maistrul 
Knot Weiser reținem : 90 la 
sută din muncitorii turnătoriei 
sint tineri. Dintre ei. majoritatea 
sint necalificați. Abia la înce
putul lui iunie s-a deschis un 
curs de calificare de 8 luni la

care «-au înscris 39 de inși. Sis
temul clasic de turnare prac
ticat la Nădrag, dacă nu este 
tine cunoscut influențează con
siderabil asupra preciziei. Așa
dar. un mănunchi de realități 
care, in esența lor. reclamă cu 
insistență intervenția muncii de 
educație. Și nu numai profe
sionale, ci și moial cetățenești. 
Steli^n Florea II este secretarul 
organizației 1^.T.C. din secție. 
I: întrebăm ct acțiuni au între
prins tinerii in sprijinul pro
ducției și ne vorbește doar des
pre o acțiune de colectare a me
talelor. îi întrebăm cu ce rezul
tate au Încheia: ei primul trimes
tru din acest an și ne spune că nu 
își amintește. Dar nu-i vorba de 
o -labă memorie, ci de sărăcia 
faptelor. Organizația U.T.C. n-a 
intervenit in nici un fel in 
combaterea risipei de metal, deși 
avea posibilitatea s-o facă. Sint 
mulți tehnologi și normatori ti
neri. mu’ți ingineri și tehnicieni 
cărora ar fi trebuit să li se a- 
tragâ atenția că adaosul de pre
lucrare la piesele respective este 
neir.gâduit de mare, că prin da- 
pășirea consumului de metal 
se aduc pagube mari întreprin
derii. Pentru că. nici unui tînSf, 
cu atit mai puțin organizației 
U.T.C., al cărei secretar ar fi 
putut ridica această problemă 
in comitetul oamenilor muncii, 
nu-i este îngăduit să treacă cu 
vederea, să râmînă nepăsător 
față de neordine și risipă. Din 
acele 5 000 kg de fontă adăugite 
inutil la reperele executate s-ar 
fi putut turna alte piese în va
loare de citeva mii sau chiar 
zeci de mii de lei.

ION DANCEA

Z/// HOTARlTOARE IN CAMPANIA AGRICOLĂ

Educația elevului 
si educația familiei

Ca responsabil al 
laboratorului de o- 
rientare profesio
nală al liceului am 
întreprins de-a lun
gul anilor o serie 
de cercetări care 
m-au dus la con
cluzia următoare : 
în problema elabo
rării opțiunilor, fa
milia deține cea 
mai mare influen
ță asupra tînărului, 
iar asupra familiei 
factorul care se do
vedește cel mai in
fluent este școala. 
Am ajuns, deci, la 

t convingerea că nici 
prietenii, nici mij
loacele de informa
re mass-media (te
leviziunea, radioul, 
presa) nu reu
șesc să determi
ne în mai mare 
măsură opțiunea 
tinărului decît 
părinții acestuia. 
Asta în condi
țiile în care cer
cetările au arătat 
că factorii mențio
nați au totuși o 
pondere deloc ne
glijabilă. La fel 
stau lucrurile și în 
privința raporturi
lor dintre școală și 
familie, în sensul că 
aceasta din urmă 
este mai receptivă 
la sfaturile școlii 
decît la ale altpra.

Este ușor de ex
plicat de ce familia 
ocupă acest loc 
prioritar, intervin 
motive de ordin a- 
fectiv — tinărul a- 
cordă un credit mai 
mare părerii și sfa
tului tatălui și ma
mei lui decît orică
rei altei intervenții 
din afara căminului 
— de asemenea, re
lațiile dintre fiu și 
părinți, care sînt 
mult mai strînse și 
permanente decît 
în oricare altă si
tuație, în sfirșit,

prof.

CONSTANTIN MANOLESCU
Liceul „Dimitrie Cantemir" — București

posibilitățile de 
care beneficiază pă
rinții în a-1 ajuta 
pe tînăr să-și in
dividualizeze ale
gerea. Desigur, da
că privim problema 
din această pers
pectivă școala nu 
poate concura fa
milia întrucît, in 
mod obiectiv, pro
fesorii se adresea
ză unei mase mari 
de tineri față de 
care este greu, da
că nu chiar impo
sibil, să individua
lizeze pe fiecare 
așa cum poate să 
procedeze familia. 
(Din păcate, cu o 
singură excepție, 
părinții anchetați, 
atitudinea lor, nu 
confirmă faptul că 
au transformat a- 
ceastă posibilitate 
în realitate educa
țională). Dealtfel, 
între familie și 
școală nu poate e- 
xista competiție în- 
tr-o problemă față 
de care și una și 
alta se prevalează 
de un scop comun, 
acela al formării și 
afirmării persona
lității tinărului. Cu 
precizarea, însă, că 
eficacitatea acțiunii 
școlii de orientare 
profesională depin
de în'egală măsură 
nu numai de pre
ocuparea pentru e- 
ducația elevului dar 
chiar și pentru e- 
ducația familiei lui.

Așadar, ce poate 
să facă școala? în 
primul rind profe

sorii trebuie să în
tocmească și să pu
nă la dispoziția fa
miliei date cu pri
vire la personalita
tea și posibilitățile 
elevilor așa cum se 
exprimă ele în anii 
școlarității. Din o- 
piniile tinerilor ca 
și din cele ale pă
rinților care au 
răspuns la ancheta 
ziarului reiese foar
te clar că aceștia 
din urmă nu sjnt 
cu adevărat în po
sesia unor aseme
nea date. Pe de 
altă parte, școala 
poate să întocmeas
că fișa de randa
ment școlar a tină
rului, să definească 
prestația elevului 
pe băncile școlii nu 
numai pe baza no
telor obținute Ia o 
materie sau alta ci 
și pe baza observa
țiilor reale făcute 
de profesor de-a 
lungul anilor în 
care tînărul este 
elev. Totodată, în 
raport de opțiunea 
profesională pe ca
re o preferă elevul, 
trebuie să fie con
sultate părerile 
profesorului de 
specialitate și să se 
țină cont de reco
mandările acestuia 
în legătură cu co
rectitudinea sau in
corectitudinea op
țiunii respective, 
în formarea unei 
imagini realiste

Opinii consemnate

despre adevăratele 
capacități ale tină
rului un rol aparte 
revine și confrun
tării intereselor lui 
profesionale cu pre
stația școlară. Dacă 
m-aș referi direct 
la concluziile an
chetei, atunci sint 
nevoit să constat că 
numai cițiva dintre 
tineri au înscris 
printre motivele 
opțiunilor lor și ca
lificativele obținute 
pe băncile școlii. 
Ceea ce iarăși nu 
este un lucru încu
rajator. în ultimă 
instanță concluziile 
care se desprind 
din investigațiile 
menționate creează 
posibilitatea ca 
școala să dezvolte 
anumite interese 
profesionale cores
punzătoare aptitu
dinilor tînărului fa
ță de o meserie sau 
alta.

Nu este nevoie 
de argumente sa
vante pentru a de
monstra cit de utile 
pot fi informațiile 
de acest gen pe 
care școala le poa
te furniza familiei; 
urmînd ca aceasta 
să-și exercite influ
ența asupra tinăru
lui într-un mod 
adecvat naturii a- 
cestora.

în final, tînărul 
trebuie să fie con
vins că dacă este 
lăsat să decidă sin
gur nu poate să 
facă acest lucru fă
ră a ține seama de 
datele care i s-au 
oferit de către 
școală și familie 
pentru a avea cer
titudinea că se va 
realiza in profesia 
aleasă.

de TRAIAN GÎNJU

Ritm, calitate, cantitate
Atenția este îndreptată spre ter

minarea la timp a prășitului.

Asigurarea bazei furajere 
constituie în județul Neamț 
una dintre acțiunile de frun
te ale acestei perioade. Crea
rea fermelor specializate in 
producerea furajelor face ca 
finul să fie trifoi cu floare și 
lucernă înaltă pîn-la briu,
pe-o suprafață de 9 000 hec
tare ; porumb siloz și rădâ- 
cinoase pe alte vreo 4 000 
hectare. în toate cele 14 fer
me care s-au creat se irigă 
în sistem sau improvizat. 
Prima coasă a și început.

Noaptea pe lună trifoiul și 
lucerna dorm în brazde la 
Dolj ești, la Sagna, la Trifeți 
și Moldoveni. Ziua pe soare 
se transportă intens și se a- 
mestecă-n silozuri cu umbra 
dulce a pămîntului. Cantita
tea, dar mai ales ritmul în 
care merg coasele-n județul 
Neamț, ne asigură că-n fer
mele zootehnice, intercoope- 
ratiste murmurul laptelui va 
fi fără-ndoială auzit și odată 
cu viscolul din iarnă.

I. C.

ÎNTRAJUTORAREA
COMBINERILOR

• ÎNTREPRIN
DERILE CENTRALEI 
INDUSTRIALE PENTRU 
TRACTOARE ȘI MAȘINI 
AGRICOLE au expediat 
în avans numeroase ma- 

. șini și agregate pentru 
actuala campanie de recol
tare. Din marea unitate a 
Brașovului au fost expediate 
în avans 600 tractoare peste 
planul semestrial, de la Fa
brica „Semănătoarea" din 
București au fost livrate su
plimentar 36 combine auto
propulsate C-12, iar de la 
întreprinderea de utilaj din 
Medgidia 100 de remorci de 
.cinci tone, precum și nume
roase combine de recoltat 
furaje.

SECVENȚE DE PE OGOARELE 
IALOMITEI>

Mobilizarea largă a tineretului la muncă — una din princi
palele preocupări ale organizațiilor U.T.C. din județul Ialomița 
— are un efect incontestabil asupra creșterii producțiilor ve
getale. Iată citeva secvențe din .întinsa cîmpie a Bărăganului 
ialomițean.

Examinarea se face în cîmp. După ce au schimbat uniforma 
școlară în salopetă și rechizitele în uneltele adecvate, circa 
3 000 de elevi din liceele județului Ialomița au răspuns „pre
zent" pe ogoarele întreprinderilor de stat și cooperativelor a- 
gricole. Sub directa supraveghere a cadrelor didactice și spe
cialiștilor din unitățile agricole, elevii se dovedesc a fi — prin 
calitatea și cantitatea muncii prestate la întreținerea cultu
rilor, recoltatul plantelor medicinale și culesul fructelor — har
nici gospodari și demni continuatori ai tradițiilor acestor locuri 
în ce privește respectul față de pămînt, față de pulsul muncii. 
La I.A.S. Slobozia, Ciocănești, Pietroiu, cit și in multe coope
rative agricole din județ, educarea prin muncă și pentru muncă 
a tinerei generații se concretizează prin lanuri curate 
ce anunță o frumoasă recoltă. După cum ne spunea ele
va Ortansa Georgescu, șeful brigăzii I-C a Liceului teoretic 
din Slobozia, „se face o muncă de calitate, cu sîrg, fapt confir
mat de încrederea acordată de conducerea unității dovedită prin 
repartizarea noastră la întreținerea culturilor cu sarcini speciale 
de producție".

Schimb de zi la motoponipe. în perioada vacanței de iar
nă a elevilor, Comitetul județean Ialomița al U.T.C. a organizat 
in colaborare cu Direcția județeană agricolă și Inspectoratul șco
lar un curs de calificare în meseria de motopompist. Absolvind 
cursul și primind atestatul de calificare, 252 de elevi ai licee
lor teoretice din județ lucrează în această vacanță de vară ca 
„dirijor de ploaie". Pe tarlalele cooperativei agricole Mihail Ko- 
gălniceanu am intîlnit 12 dintre ei asigurind schimbul de zi pen
tru utilajele care irigă 170 hectare cu sfeclă de zahăr. „Pro
ducția planificată e de peste 40 de tone la hectar, ne spune 
Nicolae Dragomir, elev la Liceul din Țăndărei, iar în condițiile 
lipsei de apă din zona noastră funcționarea ireproșabilă a aș-, 
persoarelor constituie un factor determinant în realizarea aces
tor recolte". Dealtfel, „seriozitatea profesională" a elevilor mo- 
topompiști e atestată de valoarea indicilor funcționali : normă 
de udare, timp de udare, presiune la aspersor, cifre care sînt 
respectate conform normelor tehnicii. Iată un simplu caz ce de
monstrează înțelegerea faptului că manifestarea reală a conștiin
ței revoluționare, patriotice se exprimă înainte de toate în mun
că, în contribuția adusă de fiecare la realizarea sarcinilor de 
producție.

O felicitare, o întrebare ! Peste 5 000 de tineri cooperatori și 
mecanizatori din județul Ialomița participă zilnic la întreținerea 
culturilor prășitaare pe suprafețele angajate în acord global. Se 
lucrează în ritm intens la prașila a IlI-a mecanică și a II-a 
manuală la cultura porumbului. Viteza zilnică de lucru sporită 
înregistrată la cooperativele agricole Cocora, Smirna, Grivița, 
Muntenii Buzău, Căzănești, se explică prin buna organizare a 
muncii în aceste zile de virf ale campaniei agricole. Dar starea 
lanurilor năpădite de buruieni la cooperativele agricole Burdu- 
șelu, Andrășești, Reviga ne obligă la întrebarea : ce fac organi
zațiile U.T.C. pentru mobilizarea la muncă a tinerilor ? Cum 
sînt transpuse în practică principiile muncii socialiste, atit. de 
des discutate in adunările generale ?

ȘTEFAN DORGOȘAN

Pe toată perioada eampaniei 
de recoltare a păioaselor com
binele de mare productivitate 
„Gloria" se vor afla incluse în
tr-un program de folosire in
tensivă urmărit, pe plan națio
nal, de către Centrala mecani
zării din ministerul de resort. 
In funcție de momentul ajun
gerii la maturitate a lanurilor, 
aceste mașini vor fi dirijate 
către o unitate agricolă sau 
alta. Pentru începutul lunii iu
lie este prevăzută deplasarea a 
peste 600 de combine „Gloria" 
din județele din nord in unită
țile agricole din sudul și vestul

țârii: sensul întrajutorării schim- 
bîndu-se de îndată ce lanurile 
vor ajunge și aici in faza de 
recoltare. Valoarea acestei în
trajutorări este convingător 
subliniată de o cifră : ritmul 
zilnic de recoltare a păioaselor 
va fi sporit cu peste opt mii de 
hectare.

Primele două sute de combine 
au și fost deplasate din jude
țele Brașov, Caraș-Severin, Si
biu. Botoșani și Suceava, în Bă
răgan, Dobrogea și sudul Olte
niei unde vor participa și la 
campania orzului.

F. GHEORGHE

DEBUT ÎN RECOLTAREA ORZULUI
în unele unități agricola 

din sudul țării, unde vege
tația culturilor este mai 
avansată, a început recolta
rea orzului. Specialiștii apre
ciază că peste citeva zile la
nurile vor intra în pîrgă și 
secerișul se va desfășura din 
plin. Anul acesta unitățile 
agricole de stat și coopera
tiste urmează să strîngă re 
colta de cereale pâioase, de 
mazăre și rapiță de pe o

suprafață mai mare - de 
2 925 000 ha. Imediat după 
această operație,. ele vor în 
sămînța culturi duble pe 
1 180 000 ha și vor efectua 
arături de vară pe 1 552 000 
ha. Concomitent, vor fi re 
coltate finuYile, legumele și 
fructele de vară și vor con
tinua lucrările de întreținere 
și irigare a culturilor de 
toamnă

Potrivit datelor furnizate 
de ministerul de resort, pen
tru efectuarea acestor lu
crări, unitățile agricole folo
sesc peste 37 500 de combine, 
aproape 14 900 prese de ba
lotat paie, numeroase alte 
mașini și utilaje care vor 
permite ca recoltarea orzului 
să se realizeze in 5—7 zile, 
iar a griului în 10—15 zile.

(Agerpres)
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CETĂȚENEȘTI O MIE DE PROIECTE PENTRU
„CASA DE LA ȚARÂ“

într-o discuție cu edilii jude
țului Botoșani, publicată nu de 
mult în „Scînteia tineretului", 
interlocutorii noștri ne oferise
ră imaginea viitoare a satelor 
din „Țara de Sus", o imagine 
cu nimic mai prejos decît cea pe 
care ți-o poate oferi, de pildă, 
un orășel cochet. Am admirat' 
în fața machetelor, îmbinarea 
liniilor moderne cu cele ale ar
hitecturii tradiționale, specifi
ce locului, amplasarea judicioa
să a dotărilor, trasarea străzilor 
din centrul civic, distribuirea 
spațiilor verzi. Care sint însă 
preocupările la zi in acest sens 
și în celelalte județe ale țării, 
in ce fază se află proiectele de 
sistematizare rurală, ce noutăți 
există în acest domeniu, ce vor 
găsi la viitorul loc de muncă 
tinerii specialiști (profesori, me
dici, agronomi etc.) repartizați 
în mediul rural ? Ne-am adre
sat Direcției de sistematizare, 
proiectare și construcții din Co
mitetul pentru problemele con
siliilor populare.

Am aflat cu acest prilej că 
peste 3 000 de localități rurale 
au elaborate deja schițe de sis
tematizare. că în unele din a- 
ceste localități prevederile aces
tora prind viață, oferind omu
lui de la sat, implicit specialis
tului care-și desfășoară activi
tatea în mediul rural. Condiții 
optime de viață și de muncă. 
Eforturile ce se fac pentru a 
schimba fața satului au la bază 
Directivele Conferinței Națio
nale a P.C.R. din iulie 1972, ca
re prevăd perfecționarea între
gii activități economico-sociale 
și culturale a comunelor și sa
telor, îmbunătățirea generală a 
condițiilor de trai ale țărănimii, 
apropierea treptată a vieții sa
telor de aceea a orașelor. Ast
fel — ne-au declarat interlocu
torii noștri — o atenție deose
bită va fi acordată centrelor 
civice ale localităților cu posi
bilități de dezvoltare mai mari,

în primul rînd acestora asigu- 
rindu-li-se în final un aspect cu 
adevărat urban. Restringerea 
perimetrelor construibile ale lo
calităților rurale va conduce la 
reducerea cheltuielilor de dota
re tehnico-edilitară, la amplasa
rea locuințelor cit mai dens în 
centrul civic sau în jurul său, 
asigurind cetățeanului atit apro
pierea de consiliul popular, că
min cultural, dispensar, maga
zine, școală, creșă, grădiniță, cit 
și accesul la rețeaua de canali
zare și încălzire. Pe lingă avan
tajele arătate, prin restringerea 
perimetrelor construibile ale sa
telor se va ajunge ca în viitor 
să fie redate agriculturii circa 
300 000 ha.. în prezent ocupate 
de gospodării răspîndite haotic, 
deseori cu mult în afara loca
lităților.

Dar să revenim la condițiile 
de viață pe care sistematizarea 
le va oferi viitoarelor sate. Ca
sele au fost concepute în gene
ral cu parter și etaj, fără a se 
neglija insă specificul zonei et
nografice și condițiile locale; 
apartamente spațioase, cu apă 
curentă, baie, dependințe (ți- 
nîndu-se seama că cerințele de 
confort. în special ale tinerilor, 
vor spori și ele în viitor), o 
plastică variată a fațadelor, în 
coloristică și în diversificarea 
materialelor folosite — pe scurt, 
o întreagă complexitate de mă
suri care vin în întîmpinarea 
dorinței omului de a trăi civi
lizat. Precizăm că în multe sate 
s-a început și construirea de 
locuințe destinate specialiștilor 
din agricultură, învățămînt și 
din rețeaua sanitară, cu aceleași 
condiții de confort despre care 
am vorbit.

Cetățenii își pot alege tipul 
de locuință pe care îl doresc. Tn 
întreaga țară există peste 1000 
de proiecte tip, în care elemen
tele de arhitectură modernă a 
locuințelor se imbină judicios 
cu tradițiile zonei respective, la

un preț de cost rezonabil, da
torită atit soluțiilor tehnice a- 
doptate, cit și ponderii însem
nate care se dă materialelor de 
construcție specifice regiunii.

Tovarășul arhitect Victor 
Cristea. din aceeași direcție a 
Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare, a ținut să 
ne ofere și alte amănunte :

— Locuințele (apartamentele) 
sint concepute cu 2, 3 și 4 ca
mere, plus dependințele cuve
nite. în general propunîndu-se 
case cu cite două apartamen
te. De asemenea, s-au avut în 
vedere și unele anexe specifice 
vieții de la sat. Variantele de 
rezolvare a acestor cerințe sint 
foarte diversificate, concretiza
te pe hîrtie în urma unor stu
dii complexe, făcute pe zone et
nografice. Precizez că tot ce este 
frumos și util în arhitectura 
tradițională (prispe, cerdacuri, 
cornișe, porți sculptate etc.) a 
fost păstrat, chiar dacă unii pro- 
iectanți au recurs la stilizări. în 
orice caz, interesul de care se 
bucură în fața cetățenilor tipu
rile de locuințe proiectate, cit

și faptul că multe au și început 
să fie construite, vorbește de la 
sine. Ne bucurăm că mai ales 
tineretul de la sate, receptiv la 
nou prin inseși aspirațiile virs- 
tei, optează pentru asemenea 
locuințe, sprijinind evoluția sa
tului viitorului. De fapt, confi
gurația acestui sat se va stabi
liza în următorii 15—20 de ani, 
sau poate și mai devreme.

— Tovarășe arhitect, care sint 
zonele sau județele cu cele mai 
avansate lucrări în acest sens?

— E greu de făcut acum c 
ierarhie, pentru simplul motiv 
că în fiecare județ sistematiza
rea rurală a demarat cam la 
feL S-a început cu localitățile 
care au posibilități de dezvol
tare mai mari, ținîndu-se sea
ma de mărime, putere economi
că, amplasare in județ. Ce pot 
să vă spun cu certitudine este 
că urbanizarea satului româ
nesc, în sensul apropierii condi
țiilor de viață de Ia sat de cele 
oferite în oraș, este în plină 
desfășurare.

DRAGOMIR HOROMNEA

OPRIȚI 
„AVENTURA" 
LIMBAJULUI
în „Căpitanul Apostolescu 

;i identificarea", Horia Tecu- 
:eanu nu e lipsit de o anumită 
ibilitate in complicarea unor 
situații deși, uneori, logica e 
juerilă sau deficitară. Echi- 
.ocuri, suspansuri — apana- 
|ul acestui gen, există. Sînt, 
dealtfel, avatarurile roma- 
îului polițist care, cu timpul, 
au devenit pentru mulți ste
reotipii evidente. Un cadavru 
găsit in lacul Techirghiol, o 
primă încercare de reconsti
tuire a crimei, itinerarii în 
descoperirea vinovatilor, co
incidențe, aflarea altor de- 
lincvenți, alte crime, ș.a.m.d. 
formează structura acestei 
cărți. Ambițioasă, cu o notă a 
autorului: „cu excepția intro- 
lucerii unor personaje fic- 
ăve. intriga acestei cărți este 
nspirată dintr-un caz auten

tic" (ceea ce ne interesează 
mai puțin), invenția nu depă
șește convenția. „Performan
țele" se stabilesc in aventura 
limbajului și aici am vrea să 
insistăm.

Scrisă intr-o limbă neîn
grijită. cu replici bulevardiere 
și oralități păsărești, cartea 
mustește de pasaje nefuncțio
nale și intercalări superflue. 
Umorul își devine sieși umor, 
ironia se zbate între lamen
tabil și agasant, portretul do
vedește pripeala și lipsa de 
vocație a autorului. Metafore 
inoperante (mai marele ga
laxiei noastre), comparații si
luite și hazlii, epitete de du
zină, inzorzonează nenumă
rate pagini. Horia Tecucea- 
nu nu posedă proprietățile 
exacte ale cuvintelor, O fe
meie e „tolănită fără restric
ții". un pat e „acoperit cu o 
pătură jegoasă ce cumulează 
atit funcția de somieră cit și 
pe cea de plapumă". Deseori 
se ajunge la prețiozități stri
dente ce ..perlează" (termenul 
ii aparține) textul cu tot fe
lul de barbarisme. Cineva 
„direcționează cercetările", 
careva servește o „nouă pistă 
•xplorabilă". Expresiile intra
te de mult în conștiința ci
titorului sînt re-create de 
autor in stilul său insolit. Din 
știmă pentru cititor, nu dăm 
și alte exemple.

Căutindu-șl delincvențîi, 
Horia Tecuceanu S-a rătăcit în 
itinerarii literare necunoscu
te incit „transpirația înce
puse să-î perieze tîmplele, 
iar eforturile ce le făcea pen
tru a-și controla tremurul 
nervos ce-i cuprinsese mîi- 
aile nu-i dădură un rezultat 
vizibil “ ! Literatura de con
sum barează drumul litera
turii adevărate, atit prin ti
raje umflate cit și. mai ales, 
prin precara propagandă pe 
care o face ideii de carte.

MARIVS TVPAX

„El a fost primul primar ales 
de către masa muncitorilor și 
susținut de ea, in comuna sub
urbană de pe atunci. Militari, 
azi cuprinsă in cadrul munici
piului București" — scrie Mi
hail Cruceanu despre auțorul 
acestei cărți patetice in al’ său 
Cuvint înainte. în adevăr, 
acest element tace parte din 
biografia scriitorului Tudor Ște- 
fănescu, vechi gazetar militant, 
adevărată arhivă vie a activi
tății angajate, condusă de par
tid. a scriitorilor și gazetarilor 
comuniști din deceniile trei-pa- 
tru și, mai tirziu, imediat după

Noua carte a publicistului 
Carol Roman, intitulată „Cum 
stăpîniți mașina timpului ?“ 
(apărută recent in Editura poli
tică) — anchetă internațională 
— înmănunchează nu mai 
puțin de 28 de confesiuni sem
nate de personalități eminente 
ale științei, artei și vieții publi
ce din întreaga lume. Ceea ce 
atrage și cucerește de la prima 
pagină a cărții este unghiul de 
vedere din care sînt abordate 
problemele • acela al experienței 
personale, de cele mai multe 
ori fantastice, a celor chestio
nați. Oameni ca și noi — mari 
descoperitori ai tainelor naturii, 
ca de pildă ilustrul atomist 
Werner Heisenberg sau mate
maticianul Pavel S. Aleksan
drov. istoricul culturii Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga sau chirur
gul Christian Barnard, roman-

f

TUDOR ȘTEFĂNESCU:

ZILE FIERBINȚI
Eliberare. Cu atit mai mult 
vie și proaspătă în memoria lui 
Tudor Ștefănescu ni se dezvă
luie de aceea propria lui acti
vitate dăruită întăririi puterii 
comuniste. în prima etapă, de 
curaj și clocot edificator, a in
stalării acesteia. Deoarece evo
carea apărută recent este cro
nica vibrantă a unor momente 
de luptă și abnegație a tinerei 
puteri populare, a comuniștilor. 
Tematic vorbind — iată conți
nutul acestui reportaj politic, 
scris la persoana I, care se ci
tește ca o povestire frumoasă, 
care ni se derulează ca o înlăn
țuire strins cinematografică des
pre anii unui tinăr comunist, 
pus de partid să conducă. Să 
preia puterea, în calitate de 
primar, să fie — întîmplare fe
ricită evocabilă cu mîndrie, dar 
coborită in realitatea de atunci, 
nelipsită de mari riscuri — pri
mul primar desemnat de istoria 
nouă care să preia frinele ad
ministrației...

Impresionat de această reîn
toarcere în timp, autorul iși 
scrie cartea la temperatura im
petuozității de atunci, intr-un

stil lapidar, cu propoziții ite
rate și subliniate de mirare, nu 
o dată încărcate de semnul fu
gos al unor sentințe : „Zile fier
binți ! Am fost, le-am trăit și 
voi vorbi despre ele“. Și vorba 
fostului primar, anunțată astfel 
pletoric ni se înfățișează intr-o 
suită întreagă de întimplări ne
prevăzute, palpitante. Episodul 
ridicării primei școli în cartier 
— fațadă a noului, palpabilă —, 
cel al primei confruntări pu
ternice. fățișe cu dușmanul — 
alegerile, primele libere, din 
1946 — ; lupta împotriva anal
fabetismului și entuziasmul a- 
cestei victorii a luminării po
porului ; apoi, alte povestiri, 
închizind în ele nuclee umaniste 
de un vibrant patetism care 
conferă timbrul de autentici
tate confesională a unei cărți 
conținind implicit puternice 
structuri educaționale pentru 
tinerii, pentru generațiile de 
azi, din care o parte nici nu 
se iviseră pe lume cînd se pe
treceau aceste evenimente.

CONSTANTIN CRIȘAN

*) Editura Albatros, 1974

CHEIA DE AUR A VIITORULUI
cierii Graham Greene sau Geor
ges Simenon, oameni de cultură 
și de artă ca Magdalena Popa, 
Mihnea Gheorghiu, Al. Tănase, 
Ion Jalea, Rene Maheu, Jacques- 
Yves Cousteau — mărturisesc, 
în cuvinte de o sinceritate emo
ționantă, secretul performanțe
lor pe care le-au atins și care se 
datoresc științei lor de-a supune 
și fructifica la maximum timpul. 
Cartea este mărturia unei vic
torii categorice a omului asupra 
naturii, un cint dintr-un fastuos 
elogiu al vieții. Desfășurarea 
unor fragmente elocvente de 
biografie, a unor ginduri ce se 
desprind dintr-o înaltă concep
ție de viață implică în aceste 
răspunsuri o serie de probleme 
adiacente, nu mai puțin impor
tante. de interes în știința uma
nismului și în spațiul culturii : 
cel rol ii rezervă personalității 
viitorul apropiat, ce înseamnă 
tinerețea și cum poate fi ea în
delung prelungită, care este ra
portul între formarea personali
tății și circulația marilor idei 
ale secolului, în ce măsură poa
te fi perfecționată personalitatea 
umană și, implicit, societatea în 
care ea se integrează spre a 
asigura progresul ideilor, al 
tehnicii, al științei și culturii.

Un vast inventar de fapte și 
de idei stabilește coordonatele 
între care ființa omenească, din 
singuratecă și amenințată de 
atîtea pericole, își dezvoltă ap
titudinile și virtuțile pină la

atingerea condiției de stăpînă a 
timpului și, deci, a destinului 
său. Meritul lui Carol Roman 
este de a fi condus pe cei 
anchetați, prin întrebările sale 
meșteșugite, la abordarea celor 
mai fierbinți întrebări pe care 
tineretul îndeosebi și le pune 
astăzi și care s-ar putea rezuma 
în afirmația optimistă că stă în 
putința omului de a cuceri 
timpul și a-și găsi perfect locul 
în geografia viitorului ce se 
conturează impetuos sub razele 
socialismului.

Citind paginile aceste anchete 
— apărută inițial în coloanele 
„Seînteii tineretului" — parcurgi 
pe negîndite o experiență de 
viață de o bogăție copleșitoare, 
încurajatoare pentru oricine cre
de în valorile vieții și își în
deamnă pașii către atingerea 
unor performanțe amețitoare. 
De aceea această carte seducă
toare se recomandă singură ci
titorului tînăr, dar nu numai 
lui. Lectura ei tonifică spiritul, 
bucură inima și înseninează 
fruntea atinsă de curcubeul unui 
viitor în care cu toții ne punem 
cele mai vii speranțe — era so
cialismului și comunismului 
triumfător.

MIRCEA HORIA 
SIMIONESCU

e) „Cum stăpîniți mașina 
timpului ?“ — o anchetă inter
națională de Carol Roman, Edi
tura politică, 1974.
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FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
București ( orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 21) ; Grădina București
(ora 20,15).

FARSA TRAGICA . Victoria (o- 
rele 9.15 : 11.30 ; 13.45 ; 16.15 ; 18.30:
20.45) .

ȘAPTE PACATE : Casa Filmului 
(orele 10: 12,15: 15,45: 18; 20.15); 
Scala (orele 9; 11: 13: 15: 17: 19;
21.15) ; Favorit (orele 9,15: 11.30;
13.45: 16; 18.15: 20,30), Grădina Di
namo (ora 20,15).

INIMA PE FRINGHIE : Lumina 
(orele 9 : 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) .

JOE LIMONADA : Luceafărul
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18.30;
20.45) . Grădina Doina (ora 20,15).

CHITTY. CHITTY, BANG
BANG : Patria (orele 9.30; 12,45;
16.30 ; 20.00) ; Festival (orele 9 ; 
12 ; 16 : 19) : Grădina Festival (ora 
20 15).

AFACEREA DOMINICI : Central 
(orele 9,15 ; 11,30 : 13.45 : 16 ; 18.15;
20.30) ; Excelsior (orele 9 : 11.15 :
13.30 : 16 ; 18.15 : 20.30).

CĂLUȚUL ROIB: Doina (orele
12.15 ; 15 ; 17,30 ; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : Doina (orele 9,30 ; 10.45).

CONTESA WALEWSKA : Capi
tol (orele 9,30 ; 11,45 : 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20.45) ; Melodia (orele 9 :
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) ; Mo
dern (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 : 21) ; Grădina Capitol (ora
20.15) ; Grădina Modern (ora 20,15).

INAMICUL PUBLIC' Nr. 1 : 
Miorița (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 

15.45; 18; 20,15): Feroviar (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18.15; 20,30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Flamura (orele 9 ; 11,15;
13.15 : 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Grădina 
Aurora (ora 20,15).

LA EST DE JAVA : Grivița (o- 
rele 9 ; 11.45 : 15.30 ; 18.15 ; 20.30) ; 
Arta! orele 15 : 17,30 ; 20) ; Gră
dina Arta (ora 20,30).

CĂPITANUL „NEGRU" : F1O-
reasca (orele 15,30 ; 18 ; 20.15;.

LADY CAROLINE : Giulești (o- 
rele 1F..30 : 18 : 20.15).

FRAȚII JDERI : Munca (orele 
15,30; 19) ; Pacea (orele 15,45; 19).

CEATA : Moșilor! orele 16 ; 18 ; 
20).

PERCHIZIȚIA : Flacăra (orele 
9 ; 11.15 ; 13.30 15,45 : 18 ; 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Bu- 
zești (orele 9; 12,30; 16: 19,30); Gră
dina Buzești (ora 20,15).

CIDUL : Drumul Sării (orele 12;
15.30 : 19).

PĂCALĂ : Progresul (orele 10 ; 
16 ; 19).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Co- 
troceni (orele 14 ■ 16 : 13 ; 20).

MARINARUL EXTRAORDINAR : 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16;
18.15 : 20.30).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Bucegl (orele 15,45; 
18 : 20,15) : Volga (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 15,45 ; 18 : 20) ; Grădina
Bucegl (ora 20,15).

mama VITREGA : Unirea (ore
le 16 ; 18).

LUMINILE ORAȘULUI : Rahova 
(orele 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30).

RIO LOBO : Lira (orele 15.30 ; 
18 . 20.15) : Grădina Lira (ora
20.30).

PORȚILE ALBASTRE ALE ORA
ȘULUI : Înfrățirea (orele 15,30; 18;
20,15).

MARY POPPINS : Viitorul (ore
le 15.30 : 19).

APAȘII : Gloria (orele 9 ; 11.15;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) : Grădina 
Tomls (ora 20,30),
CAT BALLOU : Ferentari (orele 
15 ; 18 ; 20.15).

HELLO. DOLLY I : Popular (o- 
rele 15,30 : 19).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Crtn- 
gași (orele 16 : 18.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Cosmos (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

TREI SCRISORI SECRETE : VI- 
tan (orele 15 30 : 18 ; 20.15).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE : 
Grădina Moșilor (ora 20.30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MA
RE ■ Grădina Unirea (ora 20.15).

MARELE VALS ■ Grădina Vitan 
(ora 20.30)
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PROGRAMUL III

9.00 Știri ; 9.05 Incognito _ pro
gram de varietăți muzicale ; 9.55 
Melodia zilei. ,.Cea mai fericită 
zi" de Gelu Mlhâilâ ; 10,00 Turist- 
club ; 11,00 Profil pe portativ — 
Doru Popovicl ; 11,30 Din fonote
ca Institutului de etnografie și 
folclor ; 11,50 Tara holdelor boga
te — cintece de Hilda Jerea; 12.00 
știri ; 12,05 Invitație în fonotecă ; 
12.55 Melodia zilei : 13.00 închide
rea emisiunii ; 17,00 știrile după- 
amlezii ; 17.05 Alo, Radio ! — mu
zică ușoară la cerere ; 17.50 Să fău
rim o țară minunată — cintece ; 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Mu
zică ; 18,10 Muzică simfonică la 
propunerea ascultătorilor ; 18.55
Melodia zilei ; 19.00 Frumoasele 
duminici. Week-end... radiofonic 
de Silviu Georgescu ; 21,00 Top-ul 
revistei „Flacăra" ; 21.30 Simbătă 
seara, dans ; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier. Sport; 22,30 Me
lodia zilei : 22.35 Vedete ale muzicii 
ușoare; 23.15 Poetica. Horvath 
Istvan ; 23,20 Opereta „Giuditta" de 
Lehar (fragmente) ; 23,55—24,00 Ul
timele știri.

TEHNICII
Șl
ȘTIINȚEI
ROMÂNEȘTI

EVOCĂRI
de I. M. ȘTEFAN

IOAN VITEZ SI CEL MAI VECHI 
OBSERVATOR ASTRONOMIC DIN ROMÂNIA
Astronomia este foarte veche 

pe pămintul românesc. După 
cile se pare, marele sanctuar 
rotund din vremea dacilor de 
la Grădiștea Muncelului este de 
fapt un calendar in piatră de 
o excepțională precizie, după 
cum au arătat C. și H. Daicoviciu, 
ca și învățatul francez G. Char- 
riere. Astronomia populară ro
mânească este de asemenea cu 
totul remarcabilă în observațiile 
ei asupra stelelor, Soarelui și 
Lunii. Dintre domnitorii moldo
veni, nu puțini au fost aceia 
care s-au interesat de astrono
mie, N.M. Karamzin, în a sa 
istorie a Rusiei, menționează pe 
drept cuvint că Petru Rareș 
avea cunoștințe destul de întin
se de astronomie. In ce-1 pri
vește pe Petru Șchiopul, și el 
s-a interesat mult de această 
știință. In anul 1762, astronomul 
și matematicianul R.J. Boscovici 
vizitează curtea domnească 
de la Iași, unde, spre nespusa 
sa bucurie, întîlnește oameni 
interesați în astronomie și chiar 
instrumente astronomice. Astro
nomia se practica și în mănăs
tiri, unde s-au scris sau pur și 
simplu s-au copiat multe cos
mografii, iar călugări învățați 
calculau uneori căderea sărbă
torilor religioase cu sute de ani 
înainte (de ex. Eustație, la 
Putna).

Mulți cred că cel dinții ob

servator astronomic din Româ
nia a fost cel creat în anul 1908,
la București. Este 
re, căci evenimentul 
secolului al XV-lea!

o eroa- 
aparține 
In acel

veac, Andrei Scolari a înteme
iat la Oradea un însemnat fo
car de cultură latină, in cadrul 
curții episcopale a orașului Aici 
a activat un renumit umanist
ardelean, al cărui nume este 
din păcate prea puțin cunoscut. 
Ne referim la loan Vitez (1408— 
1462), care a fost episcop de 
Oradea între anii 1445—1456. Om 
de vastă cultură și cu un larg 
orizont, el a cultivat cu rivnă 
literatura, muzica, științele na
turii, organizînd și o mare bi
bliotecă. Dar cel mai important 
merit al său este acela de a fi 
promovat în acel secol, — cînd 
nu existau încă lunete —. as
tronomia.

Intr-adevăr, baza materială a 
studiului astronomiei o repre
zintă observatorul astronomic — 
și tocmai un asemenea instru
ment de cultură și cercetare 
științifică a creat Vitez ne la 
mijlocul secolului al XV-lea, 
încă înaintea observatorului fai
mos al lui Tycho Brahe. Pasio
nat al astronomiei, loan Vitez 
avea excelente relații cu mari 
savanți ai vremii sale. Ilustrul 
astronom și matematician Georg 
Purbach (1423—1461), l-a spriji
nit să-și Înzestreze observatorul, 

trimițîndu-i, între altele, un 
„gnomon geometricus", pentru 
măsurarea Înălțimii stelelor. 
Tot Purbach i-a oalculat „Tabu
la Waradiensis", (Tabelele Oră- 
dane), anume destinate previ
ziunii exacte a eclipselor pentru 
meridianul de la Oradea, așa 
cum au arătat, intr-un studiu 
substanțial despre astronomia 
transilvăneană, Victor Marian 
și loan Iosza.

Un remarcabil astronom a 
fost și marele umanist sas din 
Brașov loan Honterus (1497— 
1549), a cărui cosmografie („Ru- 
dimenta Cosmographiae"), pu
blicată în anul 1530, a cunoscut 
numeroase ediții, fiind utilizată 
și în afara Transilvaniei, ca ma
nual de astronomie (de ex. în 
Germania). De remarcat că, în 
ajunul marii bătălii dintre geo
centrism și heliocentrism, Hon
terus exprimă idei heliocentrice, 
dovedind totodată temeinice cu
noștințe de geografie, meteo
rologie, medicină și exprimîn- 
du-și rezervele față de creațio- 
nismul religios.

Un deosebit avînt a luat apoi 
astronomia intr-un alt centru de 
cultură și anume la Alba Tulia. 
Acolo a fost instalat un obser
vator amplu dotat și s-au efec
tuat, la sfirșitul secolului a! 
XVIII-lea și in prima jumătate

Ilustrație dintr-o cosmografie 
a lui J. Honterus

a secolului următor, observații 
sistematice și importante, astro
nomul Antonius Martonfi publi- 
cind o lucrare de mare valoare: 
„Iniția astronomica Batthya- 
neum Albensus in Transilva
nia."

Cu aceasta am ajuns însă 
foarte departe de strădaniile lui 
loan Vitez, umanistul orădean. 
Secolul al XIX-lea va fi acela 
al ctitoririi astronomiei moder
ne românești și al afirmării ei 
largi în orbita valorilor univer
sale, prin personalități de sea
mă, dintre care se detașează fi
gurile luminoase ale lui Con
stantin Căpităneanu, Spiru Ha 
ret, Constantin Gogu și Nicolae 
Coculescu.

DUMINICĂ, 23 IUNIE 1974
PROGRAMUL 1
8,30: Deschiderea programului ; 

8.40: Cravatele roșii — 25 de ani 
de la înființarea Organizației pio
nierilor; 9.35: Film serial pentru 
copii: „Daktari"; 10.00 Viața satu
lui; 11,15: Contemporanele noastre; 
11,45: Bucuriile muzicii; 12,30: De 
strajă patriei _ Raport ostășesc in 
anul XXX — Emisiune consacrată 
tradiționalei „Zile a grănicerilor"; 
13,00: Album duminical; 14,35: Film 
serial: .,17 clipe ale unei primă
veri". episodul X; 15,45: Cîntare 
patriei. Concurs coral interjude- 
țean; 16,55: Sosirea din Turul ci
clist al României și finala „Cu
pei României" la fotbal: Politeh
nica Timișoara — Jiul Petroșenl. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Republicii; 19.00: Lumea co
piilor: „Melodii cu adresă... pen
tru silitori și codași"; 19.30: Tele
jurnal. Săptâmîna politică internă 
și internațională în Imagini; 20.00: 
Reporter ’74. Cum înflorește ni
sipul ? • Lemnul moților • Fapt 
divers • Numărătoarea inversă... a 
Început în Insula Mare a Brăilei ; 
20,25: Film artistic: „Capcana".
Premieră pe țară; 21,45: Să cînte 
tinerețea. Emisiune <Je muzică u- 
șoară cu Cristina Goran, Doina 
Limbășanu. Aida Ianculescu. Kla
ra Gyori, Antonel Dumitrache. A- 
companiazâ orchestra de muzică u- 
șoară a Radioteleviziunli; 22.10: Te
lejurnal; 22,20: Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2
10,00—11.45: Matineu simfonic — 

Concert susținut de corul și or
chestra Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu". Tn pauză: Viața muzi
cală in actualitate: 20.00: Film se
rial pentru copii: „Năzdrăvanul 

Dennis"; 20.25: De pe scenele li
rice ale țării. Opera „Rigoletto" de 
Giuseppe Verdi (ID; 21,25: Film 
serial: „Un august In flăcări". Re
luarea primului episod: „Calul tro
ian".

LUNI, 24 IUNIE 1974 
PROGRAMUL I
16,30: Emisiune In limba maghia

ră : 19.00: Avanpremiera săptăhiî- 
nii; 19,05: Nestemate folclorice in
terpretate de Angela Buciu, Flo- 
rica Ungur și Nelu Bălășolu; 19,20: 
1001 de seri; 19,30: Telejurnal — 
La cotele anului XXX; 20.00: Pa
noramic științific; 20.30: Voci ti
nere — Cintece ale zilelor noastre: 
20,45: Roman foileton: „Jurnalul 
doctorului Finley" (episodul II) — 
„Probă neconcludentă"; 21,35: Re
vista literar-artistică TV. Prezent 
și cultură socialistă. 2?,15: 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2
17.30: Telex; 17.35: Album coral: 

17.45: Ferestre deschise spre lume 
—•' Mirajul unui continent; 19.05: 
Sugestii coregrafice imaginate de 
Adina Cezar și Sergiu Anghel ; 
19,20: 1001 de seri; 19,30: Telejur
nal; 20,00: Avanpremieră: 20,05: 
Film serial pentru copii: „Daktari" 
(reluare); 20,30: Viața economică 
a Capitalei; 20.50: Muzica româ
nească in contemporaneitate. Pro
filuri: Pascal Bentolu; 21.15: Dru
muri in istorie; 21.35: Pagini de 
umor : ..Aventuri în epoca de pia
tră"; 22.00 Arii și scene din ope
rete.

MARTI, 25 IUNIE 1974 
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșeoală; 10,00 : Curs 

de limba germană (reluare) ; 
10.30: Curs de limbă franceză (re
luare); 11.00: Film artlsic: „O zi 

mal lungă decît un an“ (reluare); 
16,00: Curs de limbă rusă. Prezin
tă conf. univ. Victor Vascenco ; 
16,30—17.00: Curs de limbă engle
ză. Prezintă prof. univ. Dumitru 
Chițoran; 17,30: Telex; 17,35: Vira
tele peliculei — Magazin de cul
tură cinematografică; 18.30: Le
gile tării — Legile noastre! Pe 
marginea Legii sistematizării teri
toriului: 18.40: Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. Mașini 
și utilaje noi folosite la întreține
rea culturilor de cîmp șl la recol
tarea cerealelor; Mecanizarea lu
crărilor de întreținere In planta
țiile pomicole. Redactor Viorel 
Chirculescu; 19,25: 1001 de seri;

SĂPTĂMlNA LA TV (23-29iunie»

19.30: Telejurnal. La cotele anului 
XXX: 20,00: Revista economică
TV; 20,35 Seară de teatru : „Pline 
amară" de Claude Spaak. Premie
ră TV; 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00: Film serial: „Căsătorii de 
conveniență". Ecranizare a roma
nului cu același titlu al scriitoru
lui Vladimir Neff. Serialul în 10 
episoade ..Căsătorii de convenien
ță" este o producție a studiourilor 
de televiziune cehoslovace: 20,50 : 
Cîntă formația instrumentală Teh- 
nic-Club dirijată de Ion Stoiculeț: 
21,05: Reporter ’74 (reluare); 21.25: 
Telex; 21,30: Roman foileton: „Jur
nalul doctorului Finley".

MIERCURI, 26 IUNIE 1974
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșeoală. Album : Caste

lul Peleș; 9.15: Literatura româ
nă. Manuscrise eminesciene. Pre
zintă prof. D. Murărașu; 9,35: In
troducere în matematica modernă: 
Noțiuni de teoria jocurilor; 10.00; 
Curs de limbă engleză (reluare); 
10,30: Curs de limbă rusă (relua
re); 11.00: Viratele peliculei — Ma
gazin de cultură cinematografică 
(reluare); 11,55: Legile țării — Le
gile noastre I; 12.05: Biblioteca pen
tru toți (reluare) : Victor Ion Popa; 
16,00: Curs de limbă germană; 
16,30—17.00: Curs de limbă france-

ză; 17,30: Telex; 17.35: Jurnal de 
bord — Emisiune dedicată „Marșu
lui Victoriei"; 17,55 Muzica. Emi
siune de actualitate muzicală; 18,15: 
La volan; 18,30: Film serial pen
tru copii: ..Năzdrăvanul Dennis" 
(reluare); 19.05: Tribuna TV; 19,20: 
1001 de seri; 19.30: Telejurnal — 
La cotele anului XXX: 20,00: Re
flector; 20,15: Anotimp comunist — 
Versuri în lectura poeților: 20,35: 
Telecinemateca. Ciclul Mari ecra
nizări: „Pădurea spînzuraților"
(Partea I). Scenariul — Titus Po- 
povici. Regia — Liviu Ciulei. Ima
ginea — Ovidiu Gologan: 22,00: 
Surprize pe micul ecran; 22,15 24 
de ore.

PROGRAMUL 2
20.00 Telerama. Cu aparatul de 

filmat prin arenele de circ; 20.25: 
Armonii intime: 20,50: Dialog. 
Limbaj șl cultură •— perspectiva 
semiotică in teoria culturii. 21,15: 
Telex; 21,20: Muzee șl expoziții : 
21.40: O glumă, un cintec și... res
tul. Emisiune muzical-distractivă 
(reluare).

JOI, 27 IUNIE 1974 
PROGRAMUL 1
16,00—17.00: Teleșeoală: 16.00:

Științe sociale. Marxismul și con
fruntările de idei in lumea con
temporană. Contribuția P.C.R. la 
îmbogățirea teoriei și practicii 
marxist-leniniste; 16.30: Fizică. 
Structura nucleului atomic. P're- 

zintă conf. dr. Dan Anghelescu 
(Ciclu în sprijinul candidaților la 
concursul de admitere în învăță- 
mîntul superior, realizat în cola
borare cu Institutul politehnic 
București); 17,30: Telex; 17,35: Te- 
leglob. Sub cupola musonilor. Re
portaj din R.P. Chineză; 17.55: • 
Pădurea și noi. • Cercetarea ști
ințifică în silvicultură, a Lemnul 
de performanță, o Arborii și po
luarea. • Sericicultura. • Ariciul. 
Redactorul emisiunii Radu Bălan: 
18,25: Universitatea TV; 19.00: Fa
milia. • Anul mondial al popu
lației © Atențiune, părinți! ® E- 
coul unei inițiative • Familia în 
lume; 19,30: Telejurnal. La cotele 
anului XXX: 20.00: Seară pentru ti
neret. De joi pînă joi. Știri din 

viața și activitatea tineretului, a 
organizațiilor U.T.C.: 20,05: Fiii sa
tului — reportaj de Timotei Ursu; 
20.25: Cronica faptului divers. Ani
mație, pantomimă. păpuși, poezie, 
măști, într-un spectacol muzical- 
distractiv, realizat de Teatrul pen
tru tineret și copii din Iași. Sce
nariul — Natalia Dănilă. Regia — 
Constantin Brehnesou. Muzica — 
Sabin Păutza. Interpretează Simo
na Agachi. Ortansa Stănescu, Ca
melia Bujdei. Emilia Azanfiricăi, 
Carmen Baltag, Ion Agachi, 
Nicolae Brehnescu, Emil Petcu. 
Constantin Clofu, Constantin A- 
muntencei; 21.05: Film artistic :

„Niciodată". Regia — Michael 
Caffey; 22,20: 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20.00: Tribuna tinerilor soliști. 

Concert de concerte susținut de 
Orchestra de studio a Radi otel eva
ziunii. Dirijor — Carol Litvin. în 
program: •Mozart. Dvorak, Rah- 
maninov a Manuscris TV: 22.05: 
Cărți despre care se vorbește. O- 
pinii asupra lucrării ..Cultură și u- 
manism" de Alexandru Tănase.

VINERI, 28 IUNIE 19’4
PROGRAMUL 1
16,00- 17.00: Teleșeoală: 16.00: Po

pasuri în Tara Birsei și Făgărașu
lui; 16.20: Album științific. Ali
mentele artificiale: 16.40: Literatu
ră română. Liviu Rebreanu. Film

de Pompiliu Gîlmeanu; 17.30: Emi
siune în limba germană: 19.20: 1001 
de seri; 19,30: Telejurnal.
20.00 : România — anul XXX. 
Revistă social-politică TV. Din 
cuprins : • Confruntări în
timp. Dincolo de însemnările 
unui medic de plasă. Reportaj de 
Nicolae Holban. a Cronica ideilor. 
Responsabilitatea actului decizio
nal. Invitat: prof. dr. ing. Mihai 
Dumitrescu, a Șantier omagial. 
Compozitorul Doru Popovici. Re
dactor Silviu Gavrilă. flh Viitorul 
începe azi > ..Și apele subpămîntu- 
lui ne spun că..." Primele minute 
de viață ale unei noi energii. Re
porter Liviu Samoilă. • România 
în lume. ARCOM în Republica So
cialistă Cehoslovacă. Reportaj de 
ing. Pascale Rutta. Redactorul e- 
misiunii: Ioana Ciulei: 20,35: Tele- 
cinemateca, în ciclul Mari ecrani
zări : ..Pădurea spînzuraților" (par
tea a Il-a): 22.05: Vedete ale mu
zicii ușoare: 22.15 : 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17.30: Telex; 17.35: Zoo București; 

17.55: Film artistic: ..Marea dra
goste". Producție a studiourilor ci
nematografice franceze; 19,20: 1001 
de seri: 19.30 Telejurnal; 20,00: Pa
gini celebre. interpret! celebri; 
20.20: O viață pentru o idee: Con
stantin Dumbravă: 20,50: Portativ 
’74: 21,15: Bucureștiul. azi: 21,30: 
Teatru scurt: ,.Iancu la Hălmagiu“ 
de Paul Everac. Spectacol realizat 
de Teatrul TV în colaborare cu 
Teatrul ,.A. Davila" din Pitești. în 
rolul titular: Vistrian Roman.

SÎMBĂTA, 29 IUNIE 1974 
PROGRAMUL 1
9.00: O viață pentru o idee: Al

bert Einstein. Emisiune de Romeo 
Brădeanu; 9,30: Film serial: .,17

clipe ale unei primăveri" (reluare); 
10.35: Satule, vatră frumoasă — 
melodii populare românești; 10.50: 
Film artistic: „Capcana" (reluare); 
16,00: Telex; 16,05: Mîndre-s fetele 
la noi; 16.30: Dialogul vîntului cu 
marea; 17,00: Tragerea de amorti
zare ADAS: 17.05: Handbar mas
culin: România — R.D.G. și
România — R.P. Ungară (selec- 
țiuni înregistrate) și Iugoslavia — 
România (transmisie directă) în 
cadrul competiției internaționale 
organizate în orașul Zavldovici 
(Iugoslavia); 18.55: Caleidoscop cul
tural-artistic; 19,10: Reportaj TV. 
„De ziua învățătorului"; 19,20:1001 
de seri; 19,30: Telejurnal — La co
tele anului XXX; 20.00: Teleenci- 
elopedie. $ Pictura și tainele ei. • 
Zoorama. • Saguano. Ipoteze. 
• Porțelan. Redactori Dumitru U- 
drescu și Ioan Ionelx 20,40: Pu
blicitate: 20.45: Film serial: ..Un 
august în flăcări". Producție a stu
dioului de film al Televiziunii Ro
mâne. Scenariul: Eugen Barbu. N. 
Mihail. Regia: Dan Pița, Alex. Ta- 
tos. Imaginea: Iosif Demi an. Re
dactor: Nadina Boiculesi. Episodul 
2: „Moartea unui diplomat"; 21.40: 
Melodii... Melodii (interviziune). 
Succese ale muzicii ușoare româ
nești. Participă: Marina Voica,
Doina Spătaru-Olinescu, Stela E- 
nache, Anda Călugăreanu, Florin 
Bogardo, Dorin Anastasiu, Aure
lian Andreescu și grupurile voca
le ..Trubadurii primăverii" și 
„Cantabile"; 21.10: Ușa de la baie. 
Comedie de Neil Simon. Regia ar
tistici: Matei Alexandru; 22,45: 
Telejurnal. Sport.
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TELEGRAME

Vizita președintelui VIZITA PREȘEDINTELUI ALES
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul MANEA MANESCU, primul ministru al guver
nului Republicii Socialiste România, au primit din partea Iui 
A. N. KOSÎGHIN, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul românesc, în drum spre patrie, după a 
28-a Sesiune C.A.E.R. de la Sofia, vă doresc dumneavoastră_ și 
întregului popor român mari succese în dezvoltarea colaborării 
multilaterale cu țările comunității socialiste, spre binele tuturor 
popoarelor noastre, în interesul cauzei păcii și socialismului.

Republicii Islamice

Mauritania

AL REPUBLICII COLUMBIA
al Republi-

Alfonso L6- 
doamna Ce

de Lopez au

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea reginei ELISABETA, ur
mătoarea telegramă :

Am primit cu mare plăcere amabilul mesaj pe care Excelența 
Voastră mi l-a trimis cu ocazia zilei mele de naștere și vă mul
țumesc pentru bunele urări ce mi le-ați adresat și pe care, la 
rindul meu, le formulez în modul cel mai cordial pentru dum
neavoastră.

I

SOSIRE C.A.E.R.,

s-a lna- 
delegația 
România, 

Manea 
al

Vineri după-amiază 
poiat, de Ia Sofia, 
Republicii Socialiste 
condusă de tovarășul 
Mănescu, primul ministru
guvernului, care a participat la 
lucrările celei de-a 28-a Sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, reprezentant permanent al 
Republicii Socialiste România 
în C.A.E.R., Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Radu Constanti- 
nescu, vicepreședintele Comisiei 

^guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și teh
nică, Gheorghe Stoica, locțiito
rul reprezentantului permanent

al României în 
silieri și experți.

La sosire, pe 
neasa, membrii 
fost întîmpinați 
Gheorghe Oprea, 
nistru al guvernului. George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. Nicolae 
Agachi, ministrul industriei me
talurgice.

Au fost 
însărcinat 
Bulgaria 
membri ai ambasadei.

con-

aeroportul Bă- 
delegatiel au 
de tovarășii 
viceprim-mi-

de față Nikola Stoev. 
cu afaceri a.i. al R.P.

la București,

PLECĂRI

fi

CRONICA

Vineri după-amiază a plecat 
spre Havana o delegație de ac
tiviști ai P.C.R.. conduși de 
tovarășul Dumitru Bălan, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.. care. Ia 
invitația C.C. al P.C. din Cuba, 
va face o vizită în schimb ce 
experiență in această tară

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost eootesă 
de tovarășul Lucian Drâz-*. 
vicepreședinte al _________
Central de Control Munertoers. 
al Activității Econ

Const'.: a'

U. T. C
Ieri, tovarășii Ion Traian 

Ștefănescu. prim-secretar al 
C.C. ai U.T.C., Cristina Luca 
și Vasile Nicoîcioiu, secretari 
ai C.C. al U.T.C., s-au întil- 
nit cu delegația Tineretului 
Revoluției Democratice Afri
cane (J.R.D.A.) din Republi
ca Guineea, alcătuită din 
Ibrahim Camille Camara, se
cretar general al Comitetului 
Național al J.R.D.A.. Amadou 
Camara, membru al Comite
tului Național al J.R.D.A. și 
Mouctar Baldet, membru al 
Comitetului Național al 
J.R.D.A., care se află in vi
zită in țara noastră și ur
mează să participe la semi
narul bilateral ce va fi or
ganizat de către Uniunea Ti
neretului Comunist și 
carea Panafricană a 
retului.

în cadrul întilnirii,
s-a desfășurat intr-o atmos
feră prietenească, s-a făcut 
un schimb de păreri privind 
activitatea și preocupările 
actuale ale celor două orga
nizații, căile de lărgire a co
laborării bilaterale și au fost 
abordate unele probleme ale 
mișcării internaționale de ti
neret.

Miș- 
Tine-

care

★
în aceeași zi. tovarășul Ion 

Traian Ștefănescu. prim se
cretar al C.C. al U.T.C.. 
ministru pentru problemele 
tineretului, a avut o intilnirc 
eu reprezentanți ai Institu
telor pentru tineret 
Miinchen și Gauting și 
Consiliului Tineretului 
Bavaria, care au participat 
la seminarul bilateral orga
nizat cu Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui.

în cursul după-amiezii de 
ieri, delegația din R.F. Ger
mania a părăsit Capitala.

din 
ai 

din

ee So 
ciale. de activiști de parti d. 
fost de fată membri ai Amba
sadei Republicii Cuba ia Bucu
rești.

Aa

Vineri după-amiază a părăsit 
definitiv țara A. R. S Ud Daca, 
ambasadorul extraordinar șt ple
nipotențiar al Republiefi Popu
lare Bangladesh in Repusluca 
Socialistă Românca.

FESTIVAL
Vineri după-amiază. la Su

ceava, a început cea de-e treia 
ediție a festivalului -concura -Co
morile țării de Sus", care in a- 
cest an reunește peste 800 de ar
tiști amatori, numeroși muzeo
grafi, cercetători și folcloriști.

Manifestările din 
s-au deschis printr-o 
comunicări științifice 
„Tradiție și afirmare
rană a culturii populare bucovi
neni".

Programul festivalului mai cu
prinde. intre altele, un recital 
al rapsozilor populari, o paradă 
a portului popular din nordul 
Moldovei, o expoziție de etno
grafie.

prima zi 
sesiune de 

intitulate 
contempo-

Stațiile noastre de radio 
vor transmite duminică pe 
programul I cu incepere din 
jurul orei 17.19 finala ..Cupei 
României" la fotbal in care 
se intilnesc formațiile Poli
tehnica Timișoara și Jiul 
Petroșani. De asemenea, se 
va transmite in pauza jocu
lui de fotbal sosirea in ulti
ma etapă a Turului ciclist 
al țării noastre.

în cursul după-amieru de 
neri, secretarul genera) al Pi 
dulul poporului din Ma: 
președintele Republicii Islasuice 
Mauritania. Mok tar Ould Dad
dah. a întreprins, irr.pretmâ r- 
doamna Marieme Daddar. o vi
zită la Combinatul petrochinuc 
de la Brazi, unitate reprezen
tativă pentru dezvoltarea ș. ni
velul tehnic atins de industria 
noastră chimică.

în această vizită. Înaltul oas
pete mauritan a fost maoțit de 
tovarățti Em:l Bodnaraș. vice
președinte al Consrlmhz: de Scai. 
Constantin Stă test
Consiliului de Stat. Io-. M-oa-d. 
ambasador*jl Romămes la Nwu- 
ackchott. st genera»ocote_eri 
Constantin Pooa

Moktar Oujd Daddari »-«u «Sit 
persoanele oftetaje tiauritane 
care-i însoțesc ia rixria 9a tara 
noastră.

La sosire. 
hrtaU de pc

P.C.B.. preșe-nm-eue Cassuiuria 
poouiar ,-udetean Prabosa. Ea

mire. Adrian Saauta. < .ariT- 
gr-—rai adrnnri a* Cmnra’ei di 
rafinărie r pemoeâsnnse. de no- 
meros. >mft âacpc s 
cornbmaruriz.

te fata arar a aaoi
produse errikie. easse* au p» 

anei» a«*am*» a • «Lnâri* a 
reștei sa*, ja. iz er-e-

iama.

T'i-'

ara «»-
e-ra-a^C»-

ceîe

rea

*raze de m

ta

complet auMmacaate. care va
lorifică in mod superior petro
lul. ajuns aici să se transforme 
in peste 100 de produse petro
chimice. Succesele colectivului 
prahovean au făcut posibilă pă
trunderea produselor Comple
xului petrochimie de la Brazi

in peste 50 de țâri de pe toate 
continentele lumiL

In cactinuare se vizitează in
stalația de xtlenă. de pirolizâ. 
prerjm și de fenol.

Presedtntele Moktar Ould 
Daddah sa oprește cu interes la 
tnsralațiîle complexe, comandate 
de aparaturi electronice, cere 
xpL-ratu. dă o înaltă apreciere 
-meselor pewochimiștilor ro- 
sâni. cărora le stau mărturie 
cest obiecte de prim ordin al 
udustriei chimice din țar»

al fn- 
o dis- 
intre- 
. gaz- 
istă a

r~rr. nregătire la bara căreia 
se »—î s. experiența centenară 
a ridusrriei ncaștre oetroliere. 
îzri-du-ș-. rămas bun de la 

paste ures-dmteie Mauritantei 
a escjejMirat tn Cartea de onoa
re umpr—' le deosebite pe care 
: *.e—a Lăsa: atest combinat, suc- 
-• • murntor.lor de aici ..Fe- 
1 ntăr. pentru rezultatele pe 
tare le-au obtriut ir. domeniul 
pemocmmteu felicitări pentru 
smnt-a st tehniea românească. 
Ir n-ări ia adresa cadrelor, a 
■-Tctor-.lor »: a celorlalți lu- 
mătort care asigură funcționa
rea ro—rietă a acestui combinat 
re scc<*:Trie o mi-idrie pentru 
tara dumneavoas-ri* — a notat 
r-eșec.-.tele Daddah in cartea de

Twfiiârâ

ob‘

Le

a. sub 
a reuvt

sat a e: 
irte • |
se a parri

RarJ:

■bi

F n

rxl

_n*e a
MriLge

Depuneri de coroane

pe

care u msotesc 
ia vizita in 
ecum și ambasa* 
Isl Maur. ta-, a

exteme. general
Nicoiescu. adjm 
tui apărări: naționale. Ion 
Moangâ. ambasadorul României

nr

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

ANUNJA SCOATEREA LA CONCURS A UNOR POSTURI DIDACTICE
1. Lector la Catedra de Matematici III la Facultatea de Elec

trotehnică la disciplinele : „Matematici superioare" ți „Matema
tici speciale" poziția 13 din statul de funcțiuni:

2. Șef de lucrări la Catedra de Mașini electrice. Facultatea 
Electrotehnică la disciplinele : „Acționări electrice" și „Mașini 
și acționări electrice" poziția 15 din statul de funcțiuni ;

3. Șef de lucrări la Catedra de Educație fizică la Facultatea de 
Electrotehnică la disciplina: „Rugby" poziția 18 din statul de 
funcțiuni ;

4. Șef de lucrări Ia Catedra de Rețele electrice, Facultatea 
Energetică la disciplinele : „Transportul și distribuția energiei 
electrice" „Funcționarea sistemelor eleetroenergetice" și „Rețele 
aparate și utilizarea energiei electrice" poziția 11 din statul de 
funcțiuni ;

5. Șef de lucrări la Catedra de Fizică, Facultatea de Construc
ții aerospațiale, la disciplina : „Fizică" poziția 20 din statul de 
funcțiuni ;

6. Lector la Catedra de Filozofie, Facultatea de Construcții 
aerospațiale la disciplinele : „Pedagogie" și „Metodică și prac
tică pedagogică" poziția 33 din statul de funcțiuni ;

7. Șef de lucrări la Catedra de Mașini-unelte și scule, Facul
tatea Tehnologia construcțiilor de mașini, la disciplinele : „Aș- 
chiere și scule așchietoare", „Centre de prelucrare și scule afe
rente", „Instalații pentru controlul automat și încercarea mași
nilor unelte" și „Teoria și proiectarea mașinilor unelte" poziția
10 din statul de funcțiuni ;

8. Șef de lucrări la Catedra de Tehnologia construcțiilor de 
mașini. Facultatea Tehnologia construcțiilor de mașini, ia disci
plinele : „Tehnologia fabricării mașinilor", control dimensio
nal" și „Tehnologia construcției de mașini" poziția 11 din statul

de funețuni ;
9. Lector la Catedra 

porturi la disciplina : 
statul de funcțiuni;

10. Lector la Catedra 
porturi, la disciplinele : 
speciale" poziția 17 din statul de funcțiuni :

11. Lector la Catedra de Limbi străine, Facultatea de Trans
porturi, la disciplinele : „Limba română" și „Limba rusă" pozițiile 
33 și 34 din statul de funcțiuni ;

12. Șef de lucrări la Catedra de Mecanică și teoria mecanismelor, 
Facultatea de Mecanică agricolă la disciplina : „Mecanică" poziția 
21 din stalul de funcțiuni :

13. Șef de lucrări la Catedra de Tehnologia substanțelor anorga
nice, Facultatea de Chimie Industrială la disciplinele : „Tehnologia 
substanțelor 
„Sinteze de
11 din statul

14. Șef de
Facultatea de Chimie Industrială la disciplina 
ganieă generală" poziția 12 din statul de funcțiuni ;

15. Șef de lucrări la Catedra de Tehnologie chimică organică 
Facultatea de Chimie Industrială la disciplinele : „Tehnologia 
intermediarilor aromatici și coloranților" și „Tehnologii moderne 
în fabricarea coloranților" poziția 13 din statul de funcțiuni ;

16. Șef de lucrări la Catedra de Tehnologie chimică anorganică 
și analitică, Facultatea Chimie Industrială la disciplinele : „Chi
mie generală și anorganică și tehnologia silicaților și compușilor 
oxdici" „Chimie analitică cantitativă" și „Chimie generală și 
anorganică" poziția 10 din statul de funcțiuni ;

de Matematici I, la Facultatea de 
„Matematici superioare" poziția

de Matematici I, Ia Facultatea de 
: „Matematici superioare" și „!

17. Sef de lucrări la Catedra de Chimie fizică ți electrochimie. 
Facultatea de Chimie Industrială la disciplinele : „Protecția an- 

.Tehnologia proceselor electroehimiee* „Teoria pru
de investigație* poziția 11 din

tieorezivă" 
cesclor de eororiooe" 
statul de funcțiuni ;

18. Sef de lucrări la Catedra de 
Facultatea de Chimie Industrială 
ticorozivă". ..Tehnolsgie electroehimieă 
14 din statul de funcțiuni :

19. Șef de lucrări la Catedra de Siderurgie, Facultatea de Me
talurgie la disciplinele : „Termotehnicâ și cuptoare metalurgice* 
și ..Cuptoare metalurgice* poziția 13 din statul de funcțiuni :

Candidați! la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 
Institutului politehnic București. Splaiul Independenței nr. 311 
in termen de 30 de zile de la data publicării concursului in 
Buletinul oficial, cererea de înscriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din 
R.S.R. publicată in Buletinul oficial al R.S.R. partea I, nr. 33 
din 14 martie 1969 și de instrucțiunile Ministerului Educației și 
învățămintului nr. 91 539/1969.

Concursul se va ține la rectoratul Institutului politehnic din 
București in termen de trei luni de la data expirării termenului 
de inscriere la concurs.

Termenul legal de înscriere la concurs decurge de la data pu
blicării concursului in Buletinul oficial.

Candidații care funcționează in altă instituție de 
superior, sînt obligați să comunice în scris rectorului 
torului acesteia înscrierea Ia concurs.

Informații suplimentare în legătură cu concursul se 
de la secretariatul rectoratului I.P.B.

și ...Metade

Chimie fizică ți electrochimie, 
la disciplinele : „Protecție aa- 

și „Coroziune** poziția

invățămint 
sau direc-

pot ob(ine

Trans-
15 din

SÎNT :

Trans- 
,Matematici

anorganice" „Tehnologia produselor clorosodice" 
presiune" și „Teoria proceselor anorganice" poziția 
de funcțiuni ;
lucrări la Catedra de Tehnologie chimică organică, 

„Tehnologie or-

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
— Cererea de înscriere la care se anexează :
— Memoriul de activitate didactică, științifică, tehnică, in pro

ducție, obștească — în trei exemplare ;
— Lista lucrărilor științifice publicate sau în curs de publi

care în trei exemplare ;
— Lucrările de specialitate elaborate — într-un exemplar ;
— Autobiografia — in două exemplare ;
— Aprecierea activităților : profesionale, didactice, științifice, 

tehnice. în producție și obștești, eliberată de colectivul de muncă 
unde candidatul își desfășoară activitatea — într-un exemplar 
însoțită de o adresă semnată de directorul instituției (întreprin
derii) și secretarul Comitetului P.C.R. în care să se menționeze 
că s-a obținut aprobarea Secretariatului Comitetului Municipal 
București al P.C.R. sau “ 
al P.C.R. ;

— Copie legalizată de 
tr-un exemplar — și de

— Copie legalizată de 
plar :

— în cazul în care diplomele de studii sint obținute in străină
tate, se va depune traducerea legalizată de pe acestea — în
tr-un exemplar, precum și copie legalizată de pe adresa Minis
terului Educației și învățămintului, Comisia superioară de diplo
me privind echivalarea acestora ;

— Adeverință privind vechimea în muncă — într-un exemplar;
— Un dosar cu șină.
ANUNȚUL A FOST PUBLICAT ÎN B. OF. AL R.S.R. nr. 182 

din 12 VI 1974.

a Secretariatului Comitetului județean

pe diploma de studii superioare — în- 
pe anexa la diplomă (situația școlară) ; 
pe diploma de doctor — într-un exem-

de lucru la C.C. al P.C.R., Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale.

★
în cursul zilei de vineri, doamna 

Marieme Daddah a vizitat Mu
zeul de artă al Republicii So
cialiste România. unde a avut 
posibilitatea să admire capodo
pere de artă universală și româ
nească. să aprecieze impresio
nante dovezi ale culturii și civi
lizației poporului român.

(A^erpres)

Președintele ales 
cii Columbia, dr. 
pez Michelsen, și 
cilia Caballero 
plecat, în cursul dimineții de 
vineri, într-o călătorie prin 
țară. Oaspeții sint însoțiți de 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, de 
alte persoane oficiale române.

Primul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Combinatul petrochi
mic de la Brazi. în întîmpinare 
au venit Ion Catrinescu, pre
ședintele Consiliului popular al 
județului Prahova și Ion An- 
gelescu, adjunct al ministrului 

"industriei chimice." Chimiști și 
rafinori au salutat cu deosebită 
cordialitate pe înaltul oaspete 
columbian. Gazdele prezintă în 
fața unei machete profilul com
binatului ; ei subliniază că pro
dusele acestei unități se expor 
tă în peste 50 de -țări. Un scurt 
popas are Ioc la instalațiile de 
xileni și de piroliză, care asi-

gură materii prime pentru in
dustriile de fire sintetice si 
mase plastice. Pe parcurs se 
dau explicații privind procesele 
tehnologice folosite și calitatea 
produselor. La încheierea vizi
tei, președintele ales al Colum
biei a semnat în cartea de o- 
noare.

în continuare s-a vizitat cu
noscuta întreprindere ploieștea- 
nâ „1 Mai“. Aici, Dumitru 
Nistor, adjunct al ministrului 
industrei construcțiilor de ma
șini grele, și Gheorghe Dinu, 
directorul uzinei, prezintă între
prinderea, unitate de bază a 
industriei românești construc
toare de utilaj petrolier, 
menționează că peste 80 la 
din instalațiile 
sint exportate în țări 
toate 
pete 
tatea 
unor

pe 
oas-

fabricate
de 

continentele. înaltul 
se interesează de posibill- 
exportării în Columbia a 
instalații de foraj. Oaspe-

ții sînt invitați apoi la standul 
de montaj și probe generale, 
unde gazdele au organizat o 
cuprinzătoare expoziție de pro
duse ale industriei noastre 
constructoare de utilaj petrolier. 
Se asistă la o demonstrație de 
ridicare a turlei instalației F- 
200 DH pentru foraje la adîn- 
cimi de pină la 3 500 metri.

După ce a semnat în cartea 
de onoare a întreprinderii, dr. 
Alfonso Lopez Michelsen, luîn- 
du-și rămas bun de la gazde 
și-a exprimat speranța într-o 
bună colaborare columbiano- 
romănă în acest important sec
tor industrial.

După-amiază președintele ales 
al Republicii Columbia, și soția 
sa, împreună cu persoanele care 
il însoțesc, au poposit la Pre
deal. Un salut de bun venit pc 
meleagurile brașovene i-a fost 
adresat aici de Radu ~ 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular al județului Brașov.

Romul,

SPORT • SPORT
La mare

Rareori ne-a fost dat să 
dem un asemenea final 
etapă! La Ițalnifa — 15 
înainte de sosire — plutonul 
era încă pupat. Admiram pa
norama grandioasă a Combi
natului chimic din dreapta 
șoselei. tn timp ce o locomo
tivă Dietei electrici. Made in 
Craiova, trecind pe calea fe
rată din partea opusă, saluta 
cu un șu:e- pra.’ung caravana 
ciciutd. S-ar zice ci blondul 
Michaud a luat acest salut 
drept sa armaaf de asalt. El 
s-a ridicat din ța, « demarat 
sec ți nimeni n-a putut săi 
prindă roata. in afară de 
Gșțosti de la Cd.RJO. Bmțoc. 
La Izvorul Rece. fugarii au 
200 ut acam pe cures păstrea
ză multă creme, in ciuda re- 
cemed puternice a plutonului.

Din mașina arbitrului prin
cipal Octacian Amza. amabila 
noastră gazdă pe tot parcursul 
iafriunr. ui atâi iia ca sufletul 
ia ganj «i duel extraordinar 
intre erodat fi pluton. Mai 
mat ăaex. patru. trei mii de 
metri pistă la linia albă fi 
cei doi îndrăzneți nu se dau 
bătuți. Traseul e din ce in ce 
Mai dificd, cu sinuozități 
neafteptate, curbe brusca, la 
90 grade. pante ți urcuțuri — 
mrprizi. Pe ultimii 2 km — 
Cuăefi aa mai poate face fată 

drăcesc impus de
Michaud. Acesta e ajuns, la 
rindsd său. de Prill. F erf elen. 
Teodor Vasile fi Uie Valentin, 
dar ca o toinfă admirabilă, 
persererează ți continuă să 
conducă. Totuși, efortul depus 
pe ultima parte începe să se 
faci nmtit. 11 cedem pe frun
taș țocăind in urma cvartetu
lui fruntaț. tedem o mare de 
oameni adunați în piața cen
trală a Craiovei. pentru a sa
luta victoria cehii mai bun in 
această etapă scurtă * dar ex
trem de agitată. Iar cel mai 
bun se docedețte a fi — pen
tru a doua oară în ultimele 
zile — Valentin Ilie de la 
România tineret 1. Forfînd in 
maniera sa irezistibilă el de
pășește net pe Prill fi Teodor 
resntrind astfel în posesia tri
coului cidet.

ce
da 

km
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Prin telefon de la trimisul nostru special,

PROGRAM
COMPETIȚIONAL

DAN DEȘLIU

FILMUL ETAPEI
Primul start ora 9 dimineața plecare și sosire Drobeta-Tr. Se

verin, centrul orașului

Etapa tic-tac, am numit proba adevărului, a confirmat preve
derile specialiștilor. De-a lungul celor 2 km de cursă solitară 
Tr. Severin — Gura Văii și retur, purtătorul tricoului 
galben. s-a dovedit Imbatabil, stabilind între el și adversarii cei 
mai apropiați diferențe de la 30 sec. la un minut și jumătate. 
Adăugată comportării sale anterioare, această performanță ne 
îndreptățește să vedem în elevul lui N. Voicu cel mai bun pro
dus al ciclismului autohton din ultima perioadă. Se poate afirma 
cu deplină încredere, că ediția jubiliară a Turului României are 
de pe acum un prezumtiv și foarte merituos cîștigător.

Elogii fără rezervă se cuvin, de asemenea, lui Teodor Vasile. 
Handicapat de accidentul de la Oradea, apoi de busculada din 
eîapa următoare — ploieșteanul a găsit resurse nebănuite re
venind spectaculos în fruntea ierarhiei sprinterilor și reușind 
ia contratimp un rezultat excelent, care il situează pe locul II 
al clasamentului general — cu 15 sec. înaintea cehoslovacului 
Zajac. Figuri proeminente în această dimineață au fost cicliș
tii .—arotani (locurile II și III prin Najjari și Benkadi) ca și 
AL Sofronie (Dinamo) care intră astfel intre primii 10. Iată 
cele mai bu-.e rezultate ale probei : M. Ramașcanu 27 minute 
25 sec.. Najjari 27 min. 56 sec., Benkadi 28 miri. 01 sec, Al. So
fronie 28 min. 09 sec.. V. Murineanu (Dinamo) 28 min. 14 sec. 
Pe echipe etapa contratimp a revenit formației clubului Dinamo, 
urmată de Polonia și România tineret I. După amiază start 
festiv etapa T. Severin — Craiova, centrul orașu
lui. ora 14 și 10. Start tehnic — bariera Craiovei, borna 334, chiar 
in dreptul Combinatului de celuloză și hirtie. Căldură apăsă
toare. ușor vint lateral, cer variabil. Fuge din plecare Belbouj 
(Maroc) la podul peste Topolnița, urmat de Samsel — Polonia. 
Sint prinși pe urcușul spre Balota (km. 12). unde la ultimul 
punct de cățărare al cursei trec în ordine Wojtas, Hechele, Mi
chaud. Najjari, Selejan. Așadar, trofeul înălțimilor intră defi
nitiv în posesia reprezentantului nostru Vasile Selejan. Plutonul 

—fragmentat de coborire — se regrupează la km. 24. Din nou 
a*acă Samsel. rulează cîtva timp in față ,— apoi în rindul ci
cliștilor marocani, extrem de combativi și în această etapă, și pune 
la încercare vigilența partenerilor. La Timna. la Strehaia, Lunca 
Banului — coechipierii lui Najjari construiesc acțiuni pericu
loase. dar replica urmăritorilor, in frunte cu tricoul galben, nu 
se lasă așteptată. Cu 8 km înainte de Filiași scapă Chamerlin 
(Franța) —nu pentru mult timp — deajuns totuși ca să-i ofere 
satisfacția de a intra primul pe teritoriul județului Dolj. Lingă 
Filiasi. o barieră (fenomen rarisim în această ediție !) reține pe 
alergători 90 sec. După citeva tentative pe străzile Filiașilor. o 
-.ouă acțiune, mai serioasă de astă dată : Wojtas și Samsel, îm
preună cu Uie Valentin scapă de sub supravegherea lui Ramaș
canu. (prea puțin interesat de altminteri — pentru că nici unul 
dintre evadați nu-i amenința poziția) și se distanțează treptat 
pină la 40 sec. Plutonul luptă din greu pentru a-i prinde, cale 
de 22 km. Joncțiunea se produce la Coțofeni — și imediat după 
aceea, sparge Teodor Vasile. Animație în față, Zajak et comp 
încearcă să redobindească locul secund pierdut de dimineață. 
Teodor revine însă repede, ajutat de Ene și Gavrilă. Ultima în
cercare, înainte de Ișalnița aparține unui grup format din Co- 
jocaru. Jenev, Michaud și Mario Tto. Mai notăm o pană a lui 
Najjari — chiar la porțile Combinatului chimic — apoi eveni
mentele se precipită și decurg așa cum ați putut afla din relata
rea de mai sus. învingătorul etapei — Valentin Uie — e crono
metrat in 2 ore 41 minute 06 secunde pe 115 km.

Astăzi, penultima secvență a marelui circuit pe distanța Cra- 
Pitești, 120 km.

în cadrul celei de-a Vil-a 
ediții a Cupei Balcanice pentru 
echipele de tineret, duminică 
de la ora 11 au loc partidele : 
la Pitești. Bulgaria — Iugosla
via, iar la Tîrgoviște, Albania 
— Turcia.

RUGBI. Mîine în Capitală, în 
ultima etapă a campionatului 
sînt programate partidele : Vul ■ 
can — Agronomia Cluj, teren 
Vulcan, ora 9. Grivița Roșie — 
Politehnica Iași, teren Parcul 
Copilului, ora 9 și Sportul stu
dențesc — Chimia 
teren Tei, ora 9.

MARȘ. Mîine, de 
are loc pe traseul din 
Coravu din Capitală, 
tul de marș pe 20 km.

ATLETISM. Pe stadionul Re
publicii, mîine de la ora 15, are 
loc meciul atletic dintre repre
zentativele feminine ale Româ
niei, R.D. Germane și Canadei, 
la care și-au anunțat prezență 
sportive recordmene mondiale, 
olimpice și europene.

KARTING. Mîine de la ora 
9, în parcul Herăstrău, in or
ganizarea Clubului sportiv mu
nicipal București, are loc „Ma
rele Premiu al Bucureștiului" 
la karting, la care Vor lua par
te minipiloți din Capitală. Pro
gramul va mai cuprinde 
monstrații de aeromodele, 
treceri cu biciclete și patine 
rotile.

Năvodari.

la ora 13 
str. Maior 
campion a-

de- 
in- 
cu

ȘAH
în runda a 6-a a turneului 

nai din cadrul Olimpiadei 
șah de la Nisa, au fost înregis
trate următoarele rezultate : 
România-Suedia 2.5—0,5 (1) ;
Bulgaria-R.F. Germania 2—2 ; 
U.R.S.S.-Argentina 2,5—1.5; Un- 
garia-S.U.A. 2—2 ; Filipine-Ce- 
hoslovacia 3—1 ; Iugoslavia-
Țara Galilor 4—0 ; Olanda-Fin- 
landa 2—1 (1).

LUPTE

fi
de

La Palatul sporturilor din Ma
drid au început ieri campiona
tele europene de lupte greco- 
romane. In primul tur, la catego
ria 48 kg, românul Constantin 
Alexandru l-a învins prin tuș pe 
Salih (Turcia). înainte de limită 
a cîștigat și Vasile Fodorpataki 
(categ. 90 kg) meciul cu De Roy 
(Olanda). In limitele categoriei 
74 kg, A. Popa a terminat la 
egalitate cu Tomes (Ungaria), iar 
la categoria 62 kg, Ion Păun l-a 
întrecut la puncte pe suedezul 
Andersson.

ÎNTREPRINDEREA
„ELECTRONICA"

din București, str. Baicului nr. 82, sector 2

CAUTĂ URGENT
• ingineri proieetanfi de utilaje electromecanice, electro

nice și SDV-uri
• proieetanfi de SDV-uri și utilaje electromecanice ți 

electronice
• tehnicieni în tehnologia construcțiilor de mașini 

desenatori tehnici 
desenatori copiști 
economiști 
traducători de limba rusă 
dactilografe de limba rusă, română 
planificator
șefi depozite, cu condițiile prevăzute de legea 22/1969 
sculeri SDV-uri, categoria 4-6 
ajustori, categoria 4-6
strungari, categoria 4-6 
rectificatori, categoria 4-6 
frezori, categoria 4-6 
electricieni, categoria 4-6 
heliografiști, categoria 1-3

funcțiile de Ingineri principali și tehnicieni principaliÎn
se pot încadra și pensionarii cu pensii integrale pentru limi
tă de vîrstă. beneficiind pe lingă 
întregime pină la 31 XII 1974.

remunerație și de pensie in

In celelalte posturi TESA pot 
vîrsta împlinită de 62 ani — cu 
pe lingă retribuție și 50% din pensie.

fi primiți și pensionarii cu 
avizul medical — primind

Doritorii, vor trebui să îndeplinească condițiile de studii 
și stagiu prevăzute de legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare la telefon 35 40 00, interior 187. 
193, 163, 129.

întreprinderea 
Energo-reparații

b-dul Mârășești nr. 2, (lingă Parcul Libertății),

recrutează : oțelari, termiști-tratamentiști, ca
zangii, sudori autorizați, turnători-formatori, 
galvanizatori (acoperiri metalice), strungari, 
portari, frezori, rectificatori, ascuțitori scule, 
sculer SDV, reparatori AMC-uri, șoferi, con
trolori tehnici de calitate pentru turnătorie, for
jă și prelucrări mecanice, mecanici locomotivă, 
instalatori sanitari și gaze, compresoriști, izo
latori termici, debitator materiale, zidar, zidar 
șamotor, primitor-distrubuitor, avizier C.F.R., 
vopsitor auto, tinichigiu auto, sudor și munci
tori necalificați, în vederea calificării prin 
cursuri sau practică la locul de muncă.

Recrutarea se face atît pentru sediul din 
b-dul Mărășești nr. 2, sector 5, autobuzele 32 
și 33, tramvai 7 și 12, stația Parcul Libertății, 
cit și pentru modernul sediu Vitan, b-dul Ener- 
geticienilor nr. 2, sector 4, capătul autobuzului 
nr. 35.

Pentru meseriile de turnător-formator. strungar, frezor și 
termiști-tratamentiști se fac recrutări din întreaga țară și se 
acordă prioritate in acordarea locurilor la căminul de nefa- 
miliști al întreprinderii ce se va pune in funcțiune in luna 
iulie 1974.

Relații suplimentare se pot obține la biroul personal 
telefon: 23.26.40.
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Încheierea lucrărilor Sesiunii

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
SOFIA 21 —Corespondentul 

Agerpres, C. Amariței, transmi
te : La Sofia au luat sfirșit, 
vineri, lucrările celei de-a 28-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care au 
luat parte delegații, la nivel de 
șefi de guvern, din R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, Republi
ca Cuba, R.D. Germană, R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R.P. 
Ungară. U.R.S.S., precum și din 
R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost con
dusă de tovarășul Manea Mă
nescu, prim-ministru al guver
nului Republicii Socialiste 
România.

Conducătorii delegațiilor par
ticipante au semnat vineri pro
tocolul celei de-a 28-a 
a Consiliului de Ajutor 
mic Reciproc, precum și 
de alte documente.

Cu prilejul închiderii sesiunii, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Consiliul de

Sesiuni 
Econo- 
o serie

Stat și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria au 
oferit, în onoarea delegațiilor 
participante la sesiune, o re
cepție în saloanele hotelului 
„Sofia".

Primul ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia s-a întîlnit, vineri, cu 'Lu- 
bomir Strougal, președintele gu
vernului R.S. Cehoslovace. In 
timpul întilnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, cei doi șefi de gu
vern au abordat probleme de 
interes reciproc care privesc 
dezvoltarea pe mai departe a 
colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice din
tre cele două țări.

In aceeași zi, prim-ministrul 
român s-a întîlnit cu Gemal Bie- 
dici, președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iugo
slavia cu care a făcut un fruc
tuos schimb de opinii pe pro
blemele colaborării economice 
și cooperării în producție, teh
nologie și știință dintre Româ
nia și Iugoslavia. întîlnirea s-a

desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

★
Vineri după-amiază, delegația 

română, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului Republicii So
cialiste România, a părăsit 
Sofia.

Pe aeroportul capitalei bulga
re, delegația a fost condusă de 
tovarășii Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Tano Țolov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Peko 
Takov, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Pencio Ku- 
badinski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Andon 
Traikov, prim adjunct al minis
trului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale bulgare, pre
cum și de Nikolai Faddeev, se
cretarul C.A.E.R.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Sofia, Trofin Simedrea.

★
La 21 iunie 1974 a avut Ioc. la 

Sofia, cea de-a 68-a ședință a

Comitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc.

La lucrările ședinței Comite
tului Executiv au participat re
prezentanții permanent,i ai țări
lor membre ale C.A.E.R. — 
locțiitorii șefilor guvernelor 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
și reprezentantul permanent al 
R.S.F.I. pe lingă C.A.E.R. — 
membru al Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F.I. 
Ședința a fost prezidată de G. 
Lazar, reprezentantul 
cil Populare Ungare, 
ședințe al Consiliului 
niștri al R.P.U.. care a
funcția de președinte al Comi
tetului Executiv al C.A.E.R.

Comitetul Executiv a adoptat 
hotăriri corespunzătoare legale 
de organizarea lucrărilor cu pri
vire la realizarea hotărârilor ce
lei de-a XXVIII-a Sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Republi- 
vicepre- 
de Mi- 
preluat

R.P. POLONA. - Imagine de la fabrica de zahăr „Chybie <

CONFERINȚA ASUPRA
DREPTULUI MĂRII

COMUNICAT CU PRIVIRE LA CEA DE-A XXVIII-A SESIUNE
CUVÎNTAREA LUI KURT WALDHEIM

A CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC
Lnind corintul la deschiderea oficială a lucrărilor celei de-a 

3-a Conferințe a Națiunilor Unite asupra dreptului mării, secreta
rul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat participanților 
apelul de a acționa in vederea creării unui echilibru care să 
permită exploatarea bogățiilor marine, salvgardind, in același 
timp, interesele tuturor.

Miine, cinci milioane 
de alegători austrieci 
se vor prezenta la 
urne pentru a desem
na pe succesorul pre
ședintelui Franz Jonas, 
decedat la 24 aprilie 
în timpul exercitării 
celui de al doilea 
mandat.

In perioada 18—21 iunie 1974, 
la Sofia — capitala Republicii 
Populare Bulgaria — a avut loc 
cea de-a XXVIII-a Sesiune or
dinară a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La lucrările 
Sesiunii au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R., 
conduse de : S. Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.B. ; 
L. Strougal, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.C.. președin
tele Guvernului R.S.C., C. R. 
Rodriguez, viceprim-ministru al 
Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba. H. Sindermann, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.. 
J. Batmunh. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.M., P. Jaroszewicz. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.P.. 
Manea Mănescu. membru al 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, J. Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.U., A. N. 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

în conformitate cu Convenția 
dintre C.A.E.R. și Guvernul 
R.S.F.I., la ședință a participat 
delegația R.S.F.I.. condusă de 
G. Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal al 
R.S.F.I.

La lucrările Sesiunii a luat 
parte N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R. Au participat, de ase
menea, conducătorii aparatelor 
de lucru ale organizațiilor in
ternaționale ale țărilor membre 
ale C.A.E.R.

La sesiune au participat amba
sadorii țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I., acreditați 
în R.P.B.

In calitate de observatori au 
participat Din Thl Ngok Tao, 
ambasadorul 
plenipotențiar 
R.P.B., Li Zon

extraordinar și 
al R.D.V. în 

Hvan, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.D.C. în R.P.B.

Sesiunea a fost prezidată de 
S. Todorov, conducătorul dele
gației Republicii Populare Bulga
ria. președintele Consiliului de. 
Miniștri al R.P.B.

La ședința festivă a Sesiunii a 
rostit un cuvînt de salut Todor 
Jivkov. prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P.B., 
care a fost întîmpinat călduros 
de participanții la ședință.

Participanții la ședința festivă 
* Sesiunii au întîmpinat cu o 
mare însuflețire mesajele trans
mise celei de-a XXVIII-a Sesi
uni a C.A.E.R.. în legătură cu a- 
niversarea a 25 de ani ai Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, de secretarii generali și 
primii secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comu
niste șl muncitorești.

La ședința festivă a Sesiunii 
au luat cuvîntul conducătorii de
legațiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. *1 R.S.F.L

Participanții la sesiune și-au 
exprimat încrederea că înalta 
apreciere dată de conducătorii 
partidelor comuniste șl munci
torești contribuției aduse de 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc la cauza dezvoltării și 
Întăririi comunității socialiste 
va servi drept stimulent însufle- 
țitor pentru adîncirea și per
fecționarea în continuare a cola
borării și dezvoltarea integrării 
economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Secretarul Consiliului, N. Fad
deev, a prezentat., referatul cu, 
privire la cea de-a 25-a aniver
sare a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

Sesiunea a adoptat o hotărîre 
În care se face bilanțul princi
palelor rezultate ale activității 
C.A.E.R. în cei 25 de ani și se 
stabilesc sarcinile înfăptuirii în 
continuare a Programului com
plex.

Sesiunea a examinat raportul 
Comitetului Executiv cu pri
vire la activitatea C.A.E.R. în-' 
tre sesiunile a XXVII-a și a 
XXVIII-a, care a fost prezen
tat de T. Țolov, președintele 
Comitetului Executiv, prim-vice- 
președinte al Consiliului de MiConsiliului de Mi-

niștri al R.P.B. Sesiunea a exa
minat, de asemenea, raportul 
Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul activității 
de planificare cu privire la re
zultatele preliminare ale ela
borării. in cursul coordonării 
planurilor țărilor membre ale 
C.A.E.R., a problemelor colabo
rării lor economice pe perioada 
1976—1980. Raportul a fost pre
zentat de I. Iliev, președintele 
Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul activității 
de planificare, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.B.

S-a relevat cu profundă satis
facție faptul că, pe baza hotărîri- 
lor întilnirii din Crimeșa (1973) 
a conducătorilor partidelor co
muniste și muncitorești, s-a in
tensificat activitatea cu privire 
Ia îndeplinirea Programului 
complex, a devenit mai variată 
și mai strînsă colaborarea multi
laterală a țărilor membre în e- 
conomie și in alte sfere de acti
vitate. Se realizează cu succes 
acordurile privind dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri pe anii 
1971—1975. Schimburile reci
proce de mărfuri ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. cresc peste 
prevederile acordurilor comerci
ale de lungă durată. In anii 
1971—1973 ele au crescut cu 34 
la sută, iar în cadrul acestora, 
schimburile de mașini și utilaje 
au sporit de 1.5 ori.

Lărgirea interacțiunii econo
miilor naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. ajută la 
îndeplinirea planurilor lor Cin
cinale de dezvoltare social-eco- 
nomică. In anul 1973. volumul 
venitului național în țările 
membre ale C.A.E.R. a crescut 
cu peste 8 la sută, față de 5 la 
sută în anul 1972. creșterea pro
ducției industriale a reprezen
tat 8 la sută, a producției agri
cole — 11 la sută ; a crescut în 
mod simțitor nivelul bunăstării 
populației.

S-a dezvoltat colaborarea in 
domeniul activității de planifi
care. A fost finalizată prima 
etapă a activității de coordonare 
a planurilor economice ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada 1976—1980. Pentru pri
ma dată în activitatea Consiliu
lui a fost începută elaborarea 
planului cincinal convenit al ac
țiunilor multilaterale integra- 
ționiste — formă calitativ nouă, 
superioară, a colaborării în do
meniul activității comune de 
planificare. Se va intensifica 
colaborarea cu privire la reali
zarea de către țările interesate 
a unor proiecte comune în cele 
mai importante ramuri ale pro
ducției, științei și tehnicii. Un 
caracter mai bine determinat îl 
capătă alocarea, de către țările 
membre, în planurile anuale și 
cincinale, a mijloacelor necesare 
pentru acțiunile integraționiste 
comune. într-o serie de țări, ca 
parte componentă a planurilor 
economice, au fost pentru prima 
dată incluse secțiuni speciale 
privind adincirea și perfecționa
rea colaborării, precum și dez
voltarea integrării economice 
socialiste.

în cursul lucrărilor Sesiunii, 
șefii guvernelor R.P.B., R.S.C.,
R.D.G., R.P.P., R.S.R., R.P.U.
și U.R.S.S. au semnat Conven
ția generală privind colaborarea 
în valorificarea zăcămîntului de 
gaze condensate de la Orenburg 
și construirea conductei magis
trale de gaze Orenburg — gra
nița de vest a U.R.S.S. In con
venție sînt stabilite obligațiile 
țarilor participante in ce pri
vește construirea conductei de 
gaze cu o lungime de 2 750 km, 
pentru livrarea de gaze natu
rale din U.R.S.S. în aceste țări, 
in volum de 15.5 miliarde mc 
pe an. Realizarea acțiunii men
ționate va constitui un pas im
portant pe calea soluționării în 
comun a problemei combustibi
lilor și energjei dîn țările mem
bre ale C.A.E.R.

în. perioada care a trecut după 
cea de-a XXVII-a Sesiune a 
C.A.E.R., au fost convenite și 
preconizate, pentru a fi înfăp
tuite, noi și mari proiecte ale 
colaborării tehnicș-științifice, și 
in producție. Au.fost încheiate 
convenții privind construirea 
cu eforturile comune ale țărilor 
interesate a liniei pentru trans
portul energiei electrice, cu ten
siunea de 750 kV Vinnița — 
Ucraina de Vest (U.R.S.S.) —

- Alber'tirșa (R.P.U.). privind co
laborarea în dezvoltarea pe te
ritoriul U.R.S.S. a producției de 
materii prime cu conținut de 
fier și a unor tipuri de fero
aliaje, ceea ce va oferi pentru ’

țările membre ale Consiliu
lui posibilitatea obțineriii a- 
cestor tipuri de produse, pre
cum și convenții privind cre
area de capacități pentru pro
ducția mijloacelor chimice de 
protecție a plantelor, colo- 
ranților și semifabricatelor. Au 
fost semnate 11 convenții mul
tilaterale privind specializarea 
și cooperarea în producție în 
domeniul construcțiilor de ma
șini, industriei alimentare, agri
culturii, folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice. Au fost 
create uniunile economice in
ternaționale „Interatomenergo", 
„Intertextilmaș", precum și or
ganizația economică internațio
nală „Interelectro".

în timpul lucrărilor celei 
de-a XXVIII-a Sesiuni, locții
torii șefilor guvernelor R.P.B., 
R.S.C., R.D.G.. R.P.P., R.S.R.,
R.P.U.. U.R.S.S. și membrul în 
Consiliul Executiv Federal al 
R.S.F.L, în scopul dezvoltării 
cit mai rapide a producției fi
brelor chimice deficitare, au 
semnat convenția privind în
ființarea unei noi uniuni eco
nomice internaționale — „Inter- 
chimfibre", cu sediul la Bucu
rești.

Sesiunea a trasat sarcină orga
nelor C.A.E.R. să sintetizeze 
experiența organizațiilor econo
mice și tehnico-științifice in
ternaționale ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. și să elaboreze re
comandări cu privire la crește
rea eficienței activității lor. 
precum și cu privire la colabo
rarea mai strînsă a acestor or
ganizații cu organele C.A.E.R. 
Totodată, se va acorda o deo
sebită însemnătate înfăptuirii 
colaborării privind planificarea 
comună a țărilor interesate, ac
tivitatea comună tehnico-stiinti- 
fică și de producție a uniuni
lor economice internaționale, 
precum și adincirea și perfec
tionarea formelor și metodelor 
de colaborare, prevăzute în 
Programul complex.

Se extind acțiunile comune 
ale țărilor interesate membre 
ale C.A.E.R., îndreptate spre 
acordarea de asistentă Mongo
liei și Cubei în creșterea eco
nomiei lor.

La acțiunile multilaterale in
tegraționiste ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. participă și R.S.F.I.

Un moment important in dez
voltarea legăturilor internațio
nale ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc l-a consti
tuit organizarea colaborării din
tre C.Â.E.R. și Finlanda. Cola
borarea multilaterală se dez
voltă în diferite domenii ale 
economiei, științei și tehnicii, 
care prezintă interes reciproc. 
Crește interesul față de con
tactele cu C.A.E.R. din partea 
unei serii de alte țări și orga
nizații internaționale.

Sesiunea a adoptat hotărîrea 
cu privire la constituirea Co
mitetului C.A.E.R. pentru co
laborare in domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale. Prin-, 
cipala sarcină a acestuia va 
consta în organizarea colaboră
rii multilaterale in domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale, 
în scopul adîncirii colaborării 
îndreptate spre îmbunătățirea 
folosirii planice a resurselor ma
teriale. al reducerii consumului 
de materiale necesare producți
ei și creșterii, pe această bază, 
a eficienței producției sociale 
în fiecare țară membră a 
C.A.E.R.

Sesiunea a aprobat activitatea 
Comitetului Executiv și a Co
mitetului C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul activită
ții de planificare cu privire la 
înfăptuirea Programului com
plex și coordonarea planurilor 
economice ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe perioada 1976— 
1980.

Sesiunea a acordat o deosebi
tă atenție necesității finaliză
rii cu succes a lucrărilor de 
coordonare a planurilor eco
nomice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.. precum și de pregătire 
a planului cincinal convenit al 
acțiunilor multilaterale inte
graționiste. astfel incit rezultate
le colaborării . în domeniul ac
tivității comune de planificare 
să fie luate în considerare din 
timp în cadrul încheierii urmă- 

_ toarelor acorduri comerciale de 
“lungă durată.

A fost adoptată propunerea 
privind efectuarea lucrărilor 
pregătitoare pentru crearea Sis-, 
ternului energetic . unic al ță
rilor interesate membre ale 
C.A.E.R.. pe baza sistemelor 
energetice interconexate ale ță-

alerilor europene membre 
C.A.E.R. și a sistemului energe
tic unic al U.R.S.S. Intensifi
carea acestei colaborări va asi
gura premisele necesare pentru 
planificarea comună de către ță
rile interesate membre ale 
C.A.E.R. a producției și consu
mului de energie electrică, va 
asigura pe calea cooperării fo- 
ldsirea mai eficientă a resurse
lor de combustibil și energie a- 
le țărilor membre ale C.A.E.R., 
in interesul reciproc al țărilor 
participante.

Organele C.A.E.R. vor elabora 
proiectul schemei generale a 
dezvoltării liniei pentru trans
portul energiei electrice intre 
sistemele energetice ale țărilor 
interesate membre ale C.A.E.R. 
pe perioada pină în anul 1990. 
Vor fi elaborate și programele 
de perspectivă ale colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul dezvoltării producției 
principalelor tipuri de combus
tibil și energie, în scopul satis
facerii necesarului lor pe peri
oada pină in anul 1990.

Ținînd seama de necesitatea 
dezvoltării în continuare a co
laborării in domeniul metalur
giei. a fost realizată o înțelege
re de principiu cu privire la 
crearea pe teritoriul Cubei, cu 
eforturile comune ale țărilor in
teresate. de capacități pentru 
producția nichelului.

In perioada imediat următoa
re vot fi finalizate lucrările re
feritoare la convenirea proiecte
lor convențiilor privind specia
lizarea și cooperarea în 
ductie a numeroase tipuri 
produse ale construcțiilor 
mașini, industriei 
și electronice.

La Sesiune a fost adoptat 
„Regulamentul privind stan
dardul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc" 
doptată convenția 
carea standardelor 
re a fost semnată 
crărilor Sesiunii de 
șefilor guvernelor R.P.B.. R.S.C., 
Republicii Cuba. R.D.G.. R.P.M., 
R.P.P.. R.P.U. și U.R.S.S. Intro
ducerea în țările membre ale 
C.A.E.R.. participante la Con
venție, a standardelor generale 
reprezintă o etapă princinial 
nouă în activitatea de standar
dizare a țărilor menționate. A- 
cegsta va contribui la adînci
rea specializării și cooperării în 
producție, la creșterea nivelului 
tehnic general și a calității 
producției.

Cea de-a XXVIII-a Sesiune a 
C.A.E.R. a adoptat modificările 
Statutului Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și ale Con
venției privind capacitatea juri
dică. privilegiile și imunitățile 
C.A.E.R., decurgînd din Progra
mul complex și din hotărîrile 
adoptate anterior de sesiunile 
Consiliului.

Lucrările celei de-a XXVIII-a 
Sesiuni s-au desfășurat în spi
ritul prieteniei, colaborării tovă
rășești și al unității depline de 
păreri.

El și-a exprimat convingerea 
că actuala conferință va fi În
cununată de succes și a invitat 
asistența să caute soluțiile cele 
mai bune pentru stabilirea unei 
noi convenții în măsură să re
glementeze problemele existen
te, fără a crea altele. In acest 
sens, secretarul general al Na
țiunilor Unite a sugerat ca vii
toarele dezbateri să ducă la de
gajarea unor noi modalități in
stituționale, grație cărora mă
surile ce se impun să fie lua
te la timpul oportun. O reuniu-

OBIECTIVE ALE POLITICII
EXTERNE A FRÂNTEI

pro- 
de 
de 

radiotehnice

și a fost a- 
privind apli- 
C.A.E.R.. ca- 
în cursul lu- 

locțiitorii

Intr-un discurs rostit joi, în 
fața membrilor corpului diplo
matic întruniți la Palatul Ely- 
see, președintele Valery Giscard 
d’Estaing a declarat că Franța 
va opera modificări în politica 
sa externă, dar răminind ea în
săși. adică liberă în ce privește 
angajamentele sale și indepen
dentă in ceea ce privește deciziile 
sale. Ea va acționa cu tot di
namismul in favoarea celei mai 
extinse și mai concrete coope
rări internaționale și va sprijini 
in mod activ eforturile între
prinse în direcția promovării 
destinderii și a profundei înțe
legeri intre toate popoarele con
tinentului european.

In încheiere. Giscard d’Es
taing a declarat că țara sa va 
face tot ce va depinde de ea 
pentru instaurarea unei ere noi 
in relațiile internaționale, fon
dată pe respect și stimă reci
procă, pe un spirit de înțelege
re și de libertate. Franța, a 
spus președintele, iși exprimă 
speranța că in raporturile din
tre țări va exista mai multă în
credere și mai mult optimism.

ne periodică a statelor partici
pante la această convenție — 
a apreciat Kurt Waldheim — ar 
putea fi una dintre posibilită
țile ce trebuie luate în consi
derație. Dreptul mării — a ară
tat, în continuare. Kurt Wald
heim — trebuie să devină un 
element vital in instituirea de 
noi forme ale cooperării inter
naționale, dat fiind că marile 
probleme actuale ale umanită
ții nu pot fi soluționate doar 
la scara națională. Secretarul 
general al O.N.U. a arătat, tot
odată, că actuala Conferință de 
la Caracas s-a impus ca o ne
cesitate urgentă, deoarece nor
mele juridice existente s-au 
cristalizat înainte ca o serie de 
state, care și-au dobîndit ulte
rior independența și suveranita
tea națională, să fi fost mem
bre ale organizației. De aseme
nea, au evoluat rapid procedeele 
tehnice de exploatare a resurse
lor mărilor. La acest ultim - 
punct, Kurt Waldheim a accen
tuat asupra creșterii constante 
a cerințelor de materii prime de 
cele mai diverse categorii pe 
planul economiei mondiale și a 
evocat, în acest sens, tendința 
de ultimă oră de a se trece la 
cercetarea și exploatarea bogă
țiilor ascunse de milenii în a- 
dincuri.

legerile prezi- 
iențiale se des
fășoară, așadar, 
înainte de ter
menul normal. 
Conjunctura în 

care are loc scrutinul este 
complexă. Nici unul din 
principalele două partide — 
socialist și populist — aflate 
in cursa prezidențială nu ar 
fi dorit in acest moment a- 
legeri la nivel federal dacă 
nu ar fi intervenit cazul de 
forță majori. Ca partid gu
vernamental. socialiștii sint 
îngrijorați de posibilitatea ca 
responsabilitatea pentru fe
nomenele economice negati
ve, îndeosebi inflația, să tic 
trecută în seama lor — ceea 
ce par să indice pierderile 
inregistrate de P.S.A. la ci- 
teva din recentele alegeri re
gionale. Populiștii, pe de 
altă parte, n-au depășit încă 
pe deplin criza cauzată de 
infringerile Ia ultimele două 
alegeri pentru Consiliul Na
țional (parlamentul austriac). 
In plus, ei nu au ieșit încă 
niciodată învingători la ale
gerile prezidențiale, nici in 
cei 25 de ani cit s-au aflat 
ia conducerea guvernului, 
nici după aceea, deși au pre
zentat un candidat de talia 
lui Kurt Waldheim, actualul 
secretar general al O.N.U. 
Pentru a nu se expune inu
til riscului implicat de a- 
ceastă tradiție, populiștii au 
desemnat de data aceasta 
drept candidat la președinție 
o personalitate regională — 
Alois Lugger, primarul ora
șului Innsbruck. Din partea 
P.S.A. candidează ministrul 
afacerilor de externe, Rudolf 
Kirchschlăger. om de stat 
care „simbolizează rolul pe 
care Austria anului 1974 în
țelege s»-l joace în Europa 
și în lume", cum îl caracte
riza recent agenția FRANCE 
PRESSE. Intrat in 1955 in 
diplomație. Rudolf Kirchsch- 
lăger a făcut o carieră pu
țin obișnuită. El a fost nu
mit în 1970 in fruntea Minis
terului de Externe al Aus
triei, deși nu făcea parte din 
nici unul din partidele poli
tice. Ascensiunea sa se dato
ra calităților personale și în
crederii depline pe care i-o 
inspirase cancelarului Bruno 
Kreisky în perioada îndelun
gată cit acesta a fost titula
rul portofoliului de externe.

Catolic, fără partid și, potri
vit propriilor sale cuvinte, 
„socialist prin simpatie", cu
noscut șl apreciat ca om po
litic atil în țară cit și peste 
hotare și ca atare mult mai 
apropiat de imaginea pe care 
omul de rînd o are despre 
șeful statului, Rudolf Kirch- 
schlăger poate atrage de 
partea sa și o parte a elec
toratului conservator — po
pulist și liberal. Ultimele 
sondaje il situau în frunte, 
însă aproximativ o eincime 
din alegători se declaraseră 
nedeciși.

Alois Lugger nu este nici 
el un necunoscut. Ca primar 
al Innsbruckului timp de 18 
ani, cl s-a remarcat prin 
buna organizare și succesul 
olimpiadelor de iarnă desfă
șurate in capitala tirolezi. în 
contrast cu Kirchschlăger. 
candidatul populist, are prac
tica contactelor nemijlocite 
eu alegătorii, dar mult mai 
puțină experiență in stratu
rile mai înalte ale politicii.

Alternativa nu este, însă, in 
primul rind de ordin uman, 
ci politic. Campania electo
rală pentru scrutinul din 23 
iunie a fost mai intensă, mai 
aprinsă și mai costisitoare 
decit oricare alta din istoria 
postbelică a Austriei. Con
fruntarea a căpătat, potrivit 
ziarului DIE WELT, trăsătu
rile unei veritabile încercări 
de forțe în care populiștii 
speră să-și învingă propriile 
dificultăți printr-o noutate 
absolută — o victorie la pre
zidențiale. Socialiștii, la rîn- 
dul lor. fac totul pentru a ră- 
mine la Palatul Hofburg, 
căci înfringerea la alegerile 
prezidențiale tocmai în timpul 
in care ei se află — singuri 
— la conducerea treburilor 
țării ar putea avea consecin
țe dintre cele mai neplăcute. 
Ascendentul de popularitate 
și prestigiu al lui Rudolf 
Kirchschlăger va împiedica, 
probabil, revirimentul spec
taculos dorit de populiști. 
Dar confruntarea comportă 
încă multe necunoscute. Prin
tre acestea se numără atitu
dinea tinerilor alegători (virs- 
ta de vot fiind coborită de 
la 21 la 19 ani), a celor 
800 000 de nehotăriți și a e- 
lectoratuluî celorlalte partide, 
care nu și-au desemnat can
didați proprii (liberalii, spre 
exemplu, au lăsat alegători
lor lor libertatea deplină de 
opțiune între Kirchschlăger 
și Lugger). Așa incit certitu
dinea nu o va aduce decit 
numărătoarea voturilor.

BAZIL ȘTEFAN
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• PREȘEDINTELE Franței, 
Valery Giscard d’ Estaing, va 
conferi in zilele de 8 și 9 iulie, 
la Bonn, cu cancelarul R. F. Ger
mania, Helmut Schmidt — s-a 
anunțat la Palatul Elysee. In- 
tilnirea va avea loc în cadrul 
consultărilor periodice la nivel 
inalt dintre cele două țări.

înainte de vizita in capitala 
R.F.G., președintele francez va 
avea o întrevedere, la Paris, cu 
secretarul de stat al S.U.A. 
Henry Kissinger.

tnomice române la Praga, N. 
Picioruș. Conducătorii de partid 
și de stat cehoslovaci și-au ex
primat aprecierea față de cali
tatea exponatelor și amploarea 
.participării industriei chimice 
românești la această prestigioa
să manifestare economică inter
națională.

joi, In sudul Libanului, de a- 
vioane israeliene.

• POTRIVIT datelor statisti
ce furnizate de guvern, in Ma
rea Britanie există in prezent 
513 036 șomeri, cifră ce repre
zintă 2,3 la sută din totalul tor
tei de muncă. Față de luna mai 
1974. s-a înregistrat o anumită 
diminuare a șomajului, ca ur
mare a factorilor sezonieri. O- 
iicialitățile britanice menționea
ză insă că reducerea a fost mai 
mică decit se anticipase.

X n Inima bătrinulul 
continent, între 
Franța, Belgia și 
R. F. Germania, se 
află Marele Ducat 
al Luxemburgului,

unul dintre statele de dimen
siuni mai mici ale Europei — 
are o suprafață de 2 856 km.p. 
și o populație de 350 000 locui
tori. O țară bogată în tradiții și 
obiceiuri specifice, un leagăn 
de cultură asupra căreia cu 
toate că s-au exercitat, de-a 
lungul secolelor, influențe dife
rite. a păstrat o armonie per
fectă, conservîrtd cu grijă tot 
ee a avut valoros trecutul. O 
țară-inuzeu, o țară-stațiune, ast
fel se mai poate numi Luxem
burgul, care nu depășește 100 
de km de la un capăt la altul 
și 60 km lățime. Istoria con
semnează anul 963 ca dată eind 
s-au pus temeliile acelui castel- 
fortâreață al eontelui Sieg
fried de Ardenne, căruia, ulte
rior, i s-au alăturat alte așe
zări. Din 1867 este declarat 
stat cu „neutralitate veșnică"» 
Dar aceasta nu l-a salvat de in
vazii, ca și de ocupația fas
cistă.

în prezent, fosta cetate s-a 
transformat intr-un important 
centru financiar și industrial, un 
nod de comunicații interna
ționale. Una din principalele

• IN CADRUL „Zilelor 
culturii românești" ce se des
fășoară în Cehoslovacia în 
intimpinarea sărbătorii națio
nale a poporului român, vi
neri după-amiază a fost inau
gurată la Praga „Expoziția 
cărții românești". La festivi
tatea de deschidere au parti
cipat J. Kovarik, locțiitor al 
ministrului culturii al K. S. 
Cehe, reprezentanți ai M.A.E., 
Ministerului Culturii, Centra
lei cărții și ai principalelor 
edituri pragheze. Au fost de 
față ambasadorul României 
la Praga, Teodor Haș. șefi și 
membri ai corpului diploma
tic acreditați în R.S.C.

Cele peste 700 titluri pre
zente în expoziție, oferă o 
imagine sugestivă a dezvol
tării neîntrerupte pe care a 
cunoscui-o în România pro
ducția de carte social-politi- 
că, beletristică, științifică, li
teratura pentru copii în cele 
trei decenii care au trecut de 
la eliberarea tării de sub do
minația fascistă.

resurse ale existenței, date fiind 
frumusețea și condițiile natu
rale propice, este industria tu
ristică. Puzderia de rîuri tai
nice, șerpuind prin păduri se
culare, povirnișurile legate prin 
temerare viaducte, castelele pe 
care le intilnești la tot pasul, 
conferă călătorului peisaje

• „lncheba-74"

va.

PREȘEDINTELE guvernului 
R. S. Slovace, Peter Colotka, 
a inaugurat, vineri, cea de-a 
Vl-a ediție a Tîrgului interna
țional de produse chimice „In- 
cheba-74“ de la Bratisla- 

România, participantă la
toate edițiile de pină acum, 
este reprezentată de întreprin
derile de comerț exterior, 
„Chimimport", „Imeco", „Pe- 
trolexport", „Azotexport" care 
definind o suprafață de expu
nere mult mai mare decit în 
anii anteriori, prezintă la ediția 
din acest an o gamă variată de 
produse chimice românești.

In aceeași zi, delegația guver
namentală a R. S. Cehoslovace, 
în frunte cu Jozef Lenart, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Slo
vacia, a vizitat pavilionul Re
publicii Socialiste România, un
de a fost salutată de consulul 
general român la Bratislava, C. 
Cozma și de șeful Agenției eco-

la Esch, Differdange, Dude- 
lange. Luxemburgul este unul 
din marile centre siderurgice 
ale Europei. Fapt demonstrat 
de cele 5,5 milioane tone de 
oțel anual, producție pe care, 
dacă o raportăm pe cap de lo
cuitor, face ea Luxemburgul. în 
acest domeniu, să dețină citcva

La Tunis, s-a deschis — 
sub înaltul patronaj al pre
ședintelui Habib Bourguiba 
— un Simpozion internațio
nal asupra dreptului și popu
lației.

Simpozionul face parte din 
acțiunile inițiate în cadrul 
O.N.U., in vederea Conferin
ței mondiale a populației, 
care va avea loc Ia Bucu
rești, în luna august. Parti
cipă experți și reprezentanți 
ai organismelor specializate 
ale O.N.U. l)in țara noastră 
Ia lucrările Simpozionului iau 
parte trei specialiști in pro- 
hlemele demografice.

• Consultări în R. A.
Yemen

f

• PRIMUL MINISTRU al Li
banului, Takieddine Solh, s-a 
întîlnit. joi seara, cu președin
tele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, și cu 
alți lideri palestinieni — anunță 
agenția M.E.N. întrevederea a 
fost consacrată examinării con
secințelor raidurilor întreprinse,

• MOHSEN AL AINY, însăr
cinat cu alcătuirea unui nou gu
vern al Republicii Arabe Yemen, 
a început consultările cu perso
nalitățile politice in vederea nu
mirii. pină la sfirșitul săptăminii, 
a membrilor cabinetului — infor
mează agenția MEN. Mohsen Al 
Airiy a declarat că va acționa de 
acord cu ceilalți ■ membri ai gu
vernului pentru edificarea și re
construcția țării în următoarea 
perioadă.

Agenția de presă citată preci
zează că imediat după preluarea 
puterii, la 12 iunie, de către Con
siliul Comandamentului alcătuit 
din membri ai forțelor armate și 
de securitate, noile autorități au 
cerut guvernului premierului 
Hassan Makki să rămînă în func
ție pină la constituirea unui nou 
cabinet.
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și a materialelor de construc
ție, pe industria chimică și a 
textilelor, pe tranzacțiile ban- 
car-financiare.

Dar țara aceasta de la „răs
cruce de vînturi", beneficiază și 
de cimpii mănoase, unde se 
cultivă cereale, de dealuri cu 
livezi și viță de vie.

imaginile prezentului
Luxemburg

unice, de un farmec neasemuit. 
Luxemburgul nu înseamnă, 
insă, numai turism. Pămintul 
țării, dominat de podișul Ar- 
denilor, dispune de importante 
resurse. Printre bogățiile cele 
mai mari se numără zăcămintele 
de minereuri de fier adăpostite 
in acele „pămînturi roșietice" 
și care au asigurat premisele 
dezvoltării unor puternice cen
tre siderurgice și metalurgice

recorduri inegalabile în lume : 
ii revine, pe cap de locuitor, 
16 tone de oțel, adică (le 17 ori 
mai mult ca în S.U.A.: Luxem
burgul are în acest domeniu o 
producție mai mare ca întreaga 
Scanclinavie, oțelul reprezen- 
tind, dealtfel, 68 la sulă din 
exportul total al țării. Economia 
prosperă a micului stat con
tează, de asemenea, pe energia 
electrică, pe industria lemnului

Forma de guvernămint este 
monarhia constituțională eredi
tară. Șeful statului, în prezent 
Marele Duce Jean al Luxem
burgului numește pe cei 21 
membri ai Consiliului de Stat 
(a doua cameră a parlamentu
lui). Guvernul actual, instalat 
recent, condus de premierul 
Gaston Thorn, este o coaliție 
între partidele socialist și de
mocratic (liberal) și define 31 de

locuri din cele 59 tn Camera 
deputaților. Ultimul eveniment 
politic a 1'ost consemnat cu o 
lună în urmă cină au avut loc 
noile alegeri legislative in ve
derea desemnării celor 59 de 
membri ai Camerei deputaților 
(pentru următorii 5 ani). Men
ționăm evenimentul intrucit 
este pentru prima dată în is
toria acestei țări cind s-au 
prezentat in fața urnelor și ti
nerii care au împlinit 18 ani.

Pe plan extern Luxemburgul 
promovează o politică de coo
perare și pace eu toate sta
tele lumii, indiferent de siste
mele lor social-politice. Printre 
acestea se numără și România, 
care întreține relații diplomatice 
cu Luxemburgul din 1959. Vizita 
președintelui Nicolac Ceaușescu 
in Luxemburg, a reprezentat 
o expresie a relațiilor bune de 
colaborare dintre cele două 
țări. Convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej au fost 
rodnice, evidențiind posibilită
țile multiple de intensificare a 
schimburilor de valori materiale 
și spirituale, noi căi pentru a- 
dîncirea cooperării româno- 
luxemburgheze in interesul pro
pășirii ambelor țări, al cauzei 
prieteniei și colaborării pașnice 
între națiuni, al destinderii in 
viața internațională.
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