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SPRE NOI
Succese 
obținute 

în cinstea 
zilei de 1 Mai 

si a zilei 
tineretului

O primă etapa a iatrecure icriofirl*
șurată sub semevl etoojno’ pee*r» 
narea zilei de 1 Mai s-a facWiat eu

L DANCEA

• TG. MUREȘ:

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația economica din Republica 
Araba Siriana

Tinerii din întreaga țară au 
întimpinat ziua de 1 Mai și ziua 
tineretului prin muncă. Mobi
lizați de organele și organizații
le U.T.C. peste 403 600 tineri 
muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi și studenți, constituiți in 
brigăzi de muncă patriotică, au 
participat la efectuarea unor lu
crări în valoare de 21 396 735 lei 
la obiective industriale, agricole, 
social-culturale și edilitar-gos- 
podărești.

Au fost organizate acțiuni de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției în 243 unități econo
mice, s-a lucrat la 44 șantiere 
de investiții din industrie, la 80 
cămine de nefamiliști și 155 con- 
strucții școlare. In agricultură 
s-au efectuat lucrări de iriga
ții, desecări și combaterea ero
ziunii solului pe o suprafață de 
4 474 hectare. S-au plantat 
74 000 pomi fructiferi și_ orna
mentali și amenajat și întreți
nut 16 772 hectare pășune, iar 
peste 69 000 tineri cooperatori și 
mecanizatori au participat la 
efectuarea unor lucrări din cam
pania agricolă de primăvară. 
Importante acțiuni s-au organi-

zat la lucrările edtirxar-gospodă- 
rești unde au fost cncstruct: 1- 
kilometri de drumuri t. străz: 
și a fost amenajată o suprafață 
de 832 000 m.p_ zone verzi. De 
asemenea. au fost colectate 
2 670 tone deșeuri metalice. 117 
tone hirtie șt peste 365 MO bu
căți sticle și borcane.

A-r-zte fim-se plam & tie> 
5s 1 ș 1 zti* ă» sărtă-
toaee s. 6e mxensă. ea
au -»-r*.-r a, na Trata ru

tului U.TX- pe păatfnraa Cacn- 
bmamlu. sudercrpc Galzp. a=» 
declarat ztjeje de 1 g 1 st.

buf groajă g—ax ftepăș. sam— 
xx* de puc ez pesne !■ de

ION CHKJC

• ARAD:

130 000 lei 
producție 

suplimentară

ee>-

dr. Abdalah Al Azmeh, adjunct 
al Mtatatxnlui economiei și co- 
merțuim exterior, de ceilalți 
membri ai delegației, precum 
S: ce 5£_hsen Sayadi. însărcinat

- afs---. = =1 Repu-
bereu Arabe Siriene la Bucu
rești.

Expr'.— .-.d mulțumirile pentru 
Malta onoare de a fi primiți 
de șeful statului român, precum 
șî pentru deosebita ospitalitate

(Continuare in pag. a III-a)

• GALATI:

Orele
incandescente 

ale 
siderurgiștilor

Siderurgiștii gălățeni au in
trat în noua lună cu o depășire 
a planului de producție de 
14.700 tone fontă. 31.000 tone o- 
țel, 9.800 tone cocs și 21.000 tone

rate stitt ârrezti* că Lam so— 
derurgiît_ ți'âffr- pesze 1UM. 
au Înțeles să răspundă prut 
fapte de t-aldă dărtume la acest 
deziderat. La furnale, zări m

tut de la probam. Așa au reo- 
ștt ea pe 1 șt 2 mat să-sc de
pășească sarcinile de pian ea 
încă 700 wce fontă. Scurur.f 
durata de elaborare a șarjelor, 
sporind eforturile muncttorn de 
la oțelărie au reușit să adauge 
încă 600 tone de oțel la canti
tatea de 31.000 tone realizate 
peste plan. Nici cei de la oțelă- 
ria electrică nu s-au lăsat mai 
prejos, elaborind și ei 200 tone 
peste plan. Laminatorii s-au 
înscris și ei in corul marilor 
succese. Numai în aceste două 
zile cei de la Laminorul de ta-

Cinci proiecte 
peste sarcina 

planificată
După ce șt-au depășit cu U 

la sută planul de producție pe 
tuna apr-he. ttnem de Ia Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui din Ared și-au fixat sarci
nile speciale pentru zilele de 1 
și 2 mai. Astfel, cei 650 de ti
neri din secția I. unde întreaga 
producție este destinată expor
tului. au dat peste plan 10 su
fragerii. 15 dulapuri tip „Arad* 
și 15 baruri de tip -Odeon". 
In același timp, alți 400 de ti*

5-~tu: ia aeesa motna; rlz-

biat »Mun d* oraaU p pre- 
mmtat piese fa valoare de 
54 500 lei peste sarcinile z3ei-

— 49 de tineri din organiza
ția noastră montaj mașini de 
bobinat șt dublat, relatează ti- 
r.ăru. maistru Cornel Suda, au 
fost repartizate să lucreze la sec-

(ConfMuere ia pag. « Ill-a)

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul vicepremierului

aifie* 4mrr» tiaiai si Siria.

STĂPÎNII
CALCULA

| E4C/J77 ClAQ.ȘWVn |

TOARELOR
*

Mărturisesc, cind am intrat 
în Centrul de calcul al Institu
tului central pentru conducere 
și informatică București, ve
deam pentru prima oară un 
calculator electronic ,.pe viu", 
întotdeauna mi l-am imaginat 
ta pe o mașinărie cu o înfățișare 
Ziudată, o reuniune bizară de 
Steme, de becuri, butoane și in
strumente, toate îmbinate în 
modul cel mai complicat cu pu
tință. Mă așteptam la un spec
tacol formidabil, unde privirea 
mea să se piardă uimită in 
capcane fără ieșire, anticipam o 
mulțime de oameni în mișcare 
alertă în jurul mașinilor. Tot 
ceea ce vedeam era însă de o 
simplitate dezarmantă, riguroa
să. In fața mea, aliniate per
fect. dulapuri, forme geometrice 
simple, suprafețe drente. mate, 
becuri și butoane așezate cu

măsură și discreție. Nimic fa
bulos, nimic extraordinar. Citi- 
va tineri cu mișcări de oameni 
maturi, zgîrciți in acțiuni, su
pravegheau clipirile rapide ale 
unor becuri miniaturale.

Auzisem despre viteza impre
sionantă de calcul a acestor 
mașini, despre capacitatea vastă 
de înmagazinare a informații
lor, despre memoriile magneti
ce și-am înțeles atunci că inte
riorizarea este un privilegiu al 
calculatorului.

M-am adresat primului ope
rator cu care fac cunoștință — 
Bănescu Radu, 30 ani, cu o 
vechime în partid de 3 ani. S-a 
calificat la locul de muncă. A 
lucrat la primul centru de 
calcul organizat în țara noas
tră, in anul 1967. își iubește 
profesia, este preocupat de ea, 
intenționează să se dezvolte în 
acest domeniu.

— Ce găsești formidabil la a- 
cest calculator ?

— Capacitatea de acțiune, îmi 
răspunde prompt. Intr-un mi
nut un calculator efectuează 
sute de mii de operații, sto
chează în memorie milioane de 
cuvinte, analizează, compară, ia 
decizii, întreabă și răspunde Ia 
zeci de întrebări, se autocon- 
duce, se autocorectează, își afi-

ȘTEFANIA IOVU

(Continuare în pag. a Il-a)

Tibuleac cel mic»

este de fapt
Tibuleac cel mare
Tinărul inginer Con

stantin Țibuleac, spe
cialist in proiectarea 
și construirea materia
lului rulant pentru căi 
ferate, lucrează de 
cițiva ani la Institutul 
de studii și cercetări 
transporturi. E un ti- 
năr blond, vesel, des
pre care ni se spune 
că e unul dintre oa
menii de bază ai insti
tutului, un om căruia 
ii poți încredința 
sarcini grele, fără a te 
mai întreba dacă le 
va rezolva sau nu. 
„Cînd pune el mina 
— spunea unul dintre 
colegii săi — ești si
gur că iese un lucru 
bun, dacă nu chiar o 
noutate în domeniul 
nostru".

Dar lui Constantin 
Țibuleac (supranumit

în institut și -Tibuleac 
cel mic", pentru a pu
tea fi deosebit de fra
tele său mai virstnic. 
deci ,.Tibuleac cel 
mare*, venit de curind 
aici de la întreprin
derea de utilaj chimic 
„Grivița Roșie*), nu-i 
prea place să vorbeas
că despre sine. Ne po
vestește insă cu lux 
de amănunte despre 
tovarășii săi de muncă.

— Totuși, ni s-a 
vorbit frumos și des
pre Constantin Țibu
leac. Tovarășul Ion 
Roxin, secretarul co
mitetului de partid pe 
institut, chiar spunea 
că ați putea servi ca 
model de conduită 
profesională și morală. 
Ați fost așa dintot- 
deauna ?

— Da, am căutat să

In pagina a 4-a

• încheierea 
convorbirilor 
româno- 
cambodgiene 
Comunicatul 

comun

v fa rcg. • M-u

• Ambasadorul

fiu. Am primit de alt
fel, și în familie o 
educație in acest sens. 
Tatăl meu. actualmen
te pensionar, a fost 
ceferist toată viața, 
ne-a învățat și pe noi 
cu munca. străduin- 
du-se cit i-a stat lui 
in puteri să ne crească 
în spiritul responsabi
lității față de tot ceea 
ce vom face în viață, 
indiferent dacă lucrul 
pare important sau 
mai puțin important. 
Așadar, în primul 
rind, părinților le sint 
recunoscător pentru 
orientarea mea in

viață. Tot datorită a- 
cestei ambianțe, mi-am 
ales și profesiunea. 
Nu puteam să aleg 
altceva, m-am născut 
și am crescut lingă ca
lea ferată, ea face 
carte. într-un fel, chiar 
din familie. Nu mi se 
pare deplasată meta
fora. Firește, pe 
parcurs educația pen-

D. HOROMNEA

(Continuare 
în pag. a Il-a)

însemnări

CENTRU ȘI- 
PERIFERIE
de MIHAI STOIAN

prieteni 
pentru o viață

O acțiune de popularizare și difuzare a cărții 
inițiată de C. C. al U. T. C. și Consiliul Culturii 

și Educației Socialiste
Se vorbește atît de des de 

strategia structurilor educative 
îneît expresia pare a semnifica 
existența unor împrejurări care 
se pot desfășura fără eforturi 
chibzuite îndelung. Manifestările 
acestei strategii nu dobîndesc, 
însă, niciodată înfățișări practice 
numai prin simpla convingere că 
ele sint, într-adevăr, necesare. A

insista asupra tuturor laturilor 
care îi fac simțită prezența în
seamnă, în fond, a recunoaște, 
sub o formă sau alta, acțiunile 
concrete integrate unei concepții 
unitare și competente asupra 
mijloacelor pregătite să răspundă 
nevoii oamenilor de a ști mai 
mult, adică de a cunoaște mai 
mult. Urmărind procesul cultu

ral dintr-o asemenea perspectivă 
nu ne va fi greu deloc să des
coperim locul și rolul cărților și 
al lecturii laolaltă cu acele căi 
prin care este asigurată legătura 
directă a beneficiarilor — masa

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a Il-a)

La Buzău, cindva, am stat 
de vorbă cu cițiva tineri. 
Din păcate, discuția s-a in- 
virtit — precum un ciine se 
rotește după propria-i coadă 
— în jurul subiectului: pro
vincia ! Cînd și cind, un 
oftat: „Ehei I Bucureștii" (e- 
vident, dac-aș fi fost, atunci, 
pe-aproape de Cluj, de Iași, 
de Craiova etc, in oftatul 
respectiv s-ar fi inclus nu
mele orașului mare, specta
culos, către care ar fi privit 
admirativ un tinăr sau 
altul). Fină aici, nimic deo
sebit de supărător, căci nu-i 
deloc nefiresc să simți o a- 
numită atracție pentru cen
trele mai mari, de acțiune 
și de cultură, să dorești să 
Ie frecventezi, să le vizitezi 
cit mai des, și așa mai de
parte... Problema capătă alt 
aspect (ițele se-ncurcă) abia 
cînd admirația aceasta, pen
tru „centru", devine o... slă
biciune, o piedică în calea

(Continuare în pag. a Il-a)

MUHAMAD HAYDAR
Sumate tovarășe prețediate.
Sumau tovarăși r—ini
Îmi fare • deosebită cinste și plăcere ca, in 

nomefa deiegauei pe care • conduc, să exprim 
fauceru satisfacție pertra legăturile cordiale de 
prietenie exfatente iutre cele două popoare ale 
noastre.

Este • deosebită cinste, de asemenea, pentru 
ac: sa fim cei chemați să aplicăm orientările 
ee or d*i condori lori ai României și Siriei, lup- 
tătari și rewiutiemri neiafricați.

Pe dnmaeasaasiră v-a unit, ca ți pe noi, a- 
ceeași luptă care am dus-o fiecare pentru drep
turile popoarelor noastre, pentru punerea bazei 
unei ne* vieu sociale ți unor raporturi interna
ționale. in cadrul cărora relațiile să fie guver
nate de respect reciproc, avantaj reciproc, de 
respectarea independenței naționale.

De asemenea, îmi face o deosebită cinste, sti
mate tovarășe președinte, să vă transmit încă o 
dată cele mai sincere salutări și urări de bine 
din partea tovarășului Assad, mulțumirile și 
considerația deosebită a poporului arab din Si
ria pentru sprijinul și ajutorul pe care ni l-ațl 
acordat in toate domeniile, și îndeosebi pe plan 
economic și politic.

Vă asigur, stimate tovarășe președinte, că do
rim să dezvoltăm prietenia siriano-română, s-o 
întărim ia așa fel incit să dea popoarelor noas
tre sentimentul că ele participă la aceeași lup
tă. că militează pentru o cauză nobilă, indiferent 
de greutățile pe care, uneori, le au de intim- 
ptnat.

Iită. de ce poporul nostru va cinsti și va apa- 
ra prietenia eu poporul român și va face totul 
ca să fie aproape de el in lupta pentru progres, 
pentru construirea unei noi societăți mai bune.

Fermiteti-mi. tovarășe președinte, să toastez 
pentru prietenia dintre România și Siria !

Iu sănătatea dumneavoastră și a președintelui 
Assad I

Pentru consolidarea, diversificarea și întărirea 
rrtițîifar rumâao-’triene in toate domeniile intre 
popoarele noastre, intre partidele noastre 1

Republicii Venezuela
lttitx=xnd pentru mesajul ce 
i-a f-oss adresat. președintele 
Niooiae Cea*a$escu a jar.srr..s 
președ:-.:A-x_ Carlos Andres Pe
rez cete mai bcr.e urări de să
nătate și fericire, iar poporxix: 
venezuelean succese tot mai 
man pe calea dezvoltării so- 
exal-ecoootnice a patnei.

în timpul cncvnrterii ce a a- 
vu: loc cu acest prilej a fost 
erprraă axrringerea că ra

porturile de prietenie și colabo- 
gore r„-.-re ?.-.mâr.-.= și Vene
zuela vor cunoaște o pernianen- 
:â dezvoltare in spiritul acor- 
duriior ș: înțelegerilor încheiate 
in cursul vizitei1 întreprinse a- 
-uî trecut de președintele 
Nicoiae Ceauș eseu in Vene
zuela.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Argumentele tinereții

ță- 
par- 
zilei

în-

D. MATALĂ

Z e* ccevec in cere cm sârbelorîi prin 
muncă Z’jc Munca, fodnd cin men un bi
le-ț firesc, pentru a ne orgeniza ș: concen
tra eforturile spre mai deperte. veștile ce 
re-cu sosft «fin tocte colturi e țării au scos 
«fin nou în ev-derță. la locul de frunte cl 
realizărilor, contribuția prestigioasă a tine
retul ji. Era, des.gur, de aș‘eptat. re-om o- 
txșnurt de tiuit co tinerii patriei să răspundă 
cu promptitudine chemărilor, să se engaje- 
ze cu toate forțele lor in efortul construc
tiv oi întregului popor, făcindu-și opoi o 
datorie de onocre din acoperirea acestor 
angajamente prin fapte demne de tinere
țea lor. Știrile erau laconice, dar nespus de 
grăitoare, in ciuda limbajului 
sobru ol cifrelor: „Peste 
375 000 tineri, muncitori, 
răni, elevi și studenți, au 
ticipat, în înfimpincrea 
de 1 Mai, la acțiunile
treprinse in sprijinul producției, la diverse 
lucrări de investiții. Organizați în brigăzi 
și detașamente de munca patriotică, uteciș- 
tii au participat la efectuarea unor lucrări 
pe șantierele a 39 obiective de investiții din 
industrie și la 74 cămine de nefamiliști".

Aseară, alte vești, alte cifre ne comuni
cau același efort continuu, neobosita pre
zență a tineretului. Alte sute de mii de ti
neri au lucrat, în zilele de 1 și 2 Mai, la 
aceleași obiective sau la altele, iar efortul 
lor s-a contopit fără precupețire cu străda
nia întregului popor, în dorința de a întîm- 
pina așa cum se cuvine cele două mari eve
nimente ale acestui an, ale țării. Acestea 
și multe alte fapte, care se așează cu mo
destie alături de cele ce au scăpat poate 
unei înregistrări scrupulos exacte, dar care 
și-au cîștigat de mult locul cuvenit în ma

rea cronică a muncii, demonstrează încă o 
dată, dacă mai era necesar, inepuizabila 
hărnicie a tinerilor, capacitatea lor de ener- 
g e și entuziasm.

Despre aceste lucruri s-a mai scris, desi
gur, cu toate că niciodată nu putem spune 
că avem suficiente cuvinte pentru a le pune 
îndeajuns în lumină. Hărnicia și entuziasmul 
sint atribute care în mod obișnuit se ală
tură noțiunii de tinerețe, pentru că printr-o 
firească asociație de idei ele sînt conside
rate o trăsătură a vîrstei înseși. Ceea ce 
cred că ar mai trebui adăugat este doar 
faptul că aceleași cifre, aceleași rezultate, 
înșiruite în prelungirea altora obținute de-a 

lungul anilor, dovedesc poate 
mai mult decît atît. Ele 
dezvăluie în egală măsură și 
competența și maturitatea 
tinerei generații, o competen
ță și o maturitate ce își cer 

din ce în ce mai mult dreptul de a sta ală
turi de atributele devenite de acum cla
sice. Pentru că nu înseamnă altceva decît 
competență știința sigură a acestei gene
rații de a-și asuma în propria răspundere 
îndeplinirea unora din marile obiective ale 
întrecerii socialiste, a acelora care se înal
ță înaintea întregii națiuni. Și nu este alt
ceva decît maturitate capacitatea ei de a 
le rezolva la cel mai înalt nivel, dovedin- 
du-și astfel responsabilitatea cu care pri
vește și analizează propriile îndatoriri.

Zilele care vor urma ne vor aduce iarăși 
noi vești de pe șantierele de muncă ale ti
neretului. Vom regăsi în ele, cu aceeași 
prospețime, și hotărîrea tinerei generații de 
a duce mai departe propriile cuceriri, con
secvența sa pe drumul pe care s-a angajat.
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INVITAȚIE LA MANIFESTĂRILE
TINERETULUI
Manifestările ctiltural-ar- 

tistice și sportive programate 
pentru zilele de 4 și' 5 mai 
oferă zecilor de mii de tineri 
bucureșteni prilejul partici
pării la cele mai diverse ac- 
f'vități, grupate în zona de 
agrement a parcului Herăs
trău.

Sîmbătă, vor fi Inau
gurate, mai multe mani
festări culturale. Pe „A- 
Ieea cărții" (Piața Aviato
rilor — Expo-Flora) vor fi 
amplasate standuri cu )<’- 
crări de literatură social-po- 
litică ți beletristică pentru 
tineret. Elevi, muncitori ți 
studenți, expun lucrări de 
pictură, grafică și sculptură 
sub genericul „Creștem odată 
cu țara". La Casa de culturi» 
a parcului, Carnavalul pio
nierilor va umple de veseli® 
aleile principale ale parcu
lui, după care „Teatrul Mic" 
va dedica un spectacol pur
tătorilor cravatelor roșii. 
După-amiaza (între orele 
17,00-23.00) șste rezervată 
„Carnavalului tineretului". 
Pe fiecare estradă va fi pre
zentat cite un program spe
cific. La Teatrul de vară, 
programul artistic non-stop 
va cuprinde, între altele, o 
întîlnire cu cei mai îndrăgiți 
soliști și actori ai Teatrului 
„C. Tănase", o selectiune din 
spectacolele formațiilor Atr 
neului tineretului, film ar
tistic.

Pe estrada amatorilor — 
„Tară mîndră, țară floare" 
— disputa artistică va fi pur
tată. in principal, de membrii 
ansamblului „Doina" si alt» 
soliști amatori și profesio
niști de muzică populară si 
ușoară, grupuri vocale ți d« 
dans modern. Brigăzile ar
tistice ale tineretului vor 
susține pe estrada Miorița 
programul „Tineret, min- 
dria țării", împreună cu un 
corp de gimnastică artistică. 
Pe Aleea trandafirilor, 1* 
„Festivalul primăverii", vor

concerta formații vocal-iw- 
strumentale, vor fi prezentă 
comici, se va dansa. La Casa 
de cultură a parcului, n» 
asigură orchestrele și soliștii 
de muzică populară ți ușoa
ră ale tinerilor amatori 
vor concerta aici, „tinerele* 
va fi la ea acasă-4. Pe ecra
nul panoramic de la „Art*- 
ziene", vor fi prezentate în 
ciclul „Tinerilor — filmul 
despre tineri4*, scurt-metraie 
documentare, artistice s- ce 
animație, despre viața, mun
ca și activitatea diferitelor 
categorii de tineri. Ambianta 
decorativă, cortegiile nautice 
cu focurile bengale și jocuri 
de artificii, întrecerile ți de- 
tnonstrațiile organizate pe 
oglinda lacului, muzica de 
promenadă a fanfarelor mi
litare, costumația carnava- 
lescă etc. vor spori ți mai 
mult caracterul de tinerească 
petrecere ața cum se cuvine 
la „Ziua tineretului".

• La toate cluburile tine
retului din Capitală, carna
valurile invită la cele mai 
atractive programe.

o La Zalău, 3 și 4 mai — 
două zile de muzică popu
lară în cadrul festivalului 
concurs pe țară. „De dor și 
de omenie", al elevilor licee
lor pedagogice.

• Suceava : Pe scena Ca
sei de cultură a sindicatelor, 
astăzi, concursul, Cine știe 
ciștigă. cu tema „30 ' 
gini de nouă istorie 
veană". Zece comune 
mit reprezentanții la 
și Crasna (5 mai), pentru de
semnarea finaliștilor în con
cursul „România la a 30-a 
aniversare".

• Harghita : La Miercurea 
Ciuc. mare festival cultural 
artistic : „Țara mea de glo
rii".

• Craiova : Ansamblul ar
tistic al tineretului prezintă 
(4 mai) la Teatrul de vară, 
spectacolul „Pe-un picior de 
plai". La Casa de cultură a

de pa- 
suce- 

iși tri- 
Vama

tineretului, formațiile art.s- 
tice ale organizațiilor U.T.C. 
concură la programul carna
valului.

• laie mița : La bara 
ristieă a tineretului de 
Amara. Ia Malu. la t 
Strachina și alte locuri de 
agrement sint programate În
treceri «poruve și sărbători 
cimpenețti.

SPOBT SI TUBISM
• Ia numeroase județe ale 

țării se vor desfășura între
ceri in cadrul etapei de ma
să a Cupei Tiaeretnlui. edi
ția de rară — întreceri co
tate cu „Cupa 1 Mai".

a De asemenea, (îmbată 4 
și duminică 3 mai. se orga
nizează concursuri in vederea 
trecerii normelor per.m 
Complexul „Spert și Sănă
tate*.

e 4 000 de tineri vor fi an
grenați intr-un marș, orga
nizat de Comitetul județean 
ți Comitetul municipal Con
stanța ale U.T.C.

a Duminică se desfășoară 
etapa județeană a Cam ple
xului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei". Participă din 
fiecare județ cile 120 de ti
neri (#0 fete și 60 băieți) 
reprezentir.du-i pe cei 4 800 
tineri care au fost antrenați. 
In fiecare județ, la etapa pe 
centrele de pregătire pentru 
apărarea patriei. Ei au de 
trecut... barajul a trei probe 
extrem de dificile : tragerea 
cu arma de calibru redus, 
trecerea pistei cu obstacole 
și parcurgerea unui traseu 
cu mai multe momente de 
dificultate.

• In cadrul amplei acțiuni 
turistice de masă „Tineri — 
să ne cunoaștem patria so
cialistă", inițiată și organi
zată de B.T.T.. agențiile ju
dețene programează nume
roase acțiuni in zilele de 4 
și 5 mai care vor cuprinde 
147 000 de tineri.

FilmeVIBRANTA MANIFESTARE 
PATRIOTICĂ

Tradiționala ștafetă raltural- 
artistică ..Drumui lui Tudor*, 
organizată prin colaborarea Co
mitetului județean Mebediot: al 
U.T.C.. Comitetului pentru col
turi și educație socialistă și 
Consiliului județean al sindica
telor, a fost inaugurală, la cea 
de a șasea ediție a «a. print r-o 
amplă gamă de manifestări des
fășurate la Baia de Aramă.

La Casa de cultură a orașului 
a fost prezentat un montaj B- 
terar-artisiic, ..Sub steagul lui 
Tudor*', precum ți na program

«usținui de «eliștii ți fvnnațiile 
locale. Dueă-amiua. loealaieii ți 
invitații din comunele iaveci- 
nate au participat la e mare 
adunare populară. încheierea 
manifestărilor a avut lac târzia 
in jurul focului de tabără. In 
zilele următoare, pină la ÎS 
mai. ștafeta iți continuă itine
rarul. poposind in 
Broșleni, $ ivești. 
Carcava. Ceraeți ți
prilejuind tinerilor contactai eu 
vibrante manifestări patriotice.

localitățile 
Căzăaești, 
Strehaia,

Moderna magistrală „Dimitrie Cantemir" din Capitală.

treaptă la alta

Pentru că aveți contract cu T.C. 
I. Ploiești. în conformitate cu 
H.C.M 1320/1972 aveți obzat-» 
de a lucra un schimb întreg. 
Ținînd seama că urmați cursonjo 
serale și că distanța de la doer - 
ciliu la locul de muncă a de ta 
locul de muncă în localitatea 
unde urmați liceul este foarte 
mare, influențînd negativ desfâ- 
șurarea activității dv. la socn! de 
muncă. Trustul de costsV-K?: 
industriale Ploiești ne sere căra 
lua măsuri pentru transferarea

STAPINII
CALCULA
TOARELOR

șează greșelile și cere sfaturi 
operatorului, refuzindu-le pe 
cele ilogice. Iată foarte pe scurt 
ce face această mașină.

Așezată în fața unei mașini 
de scris, o tinără bate din cind 
în cind cîteva litere și cifre, în 
momentul cind se aprinde un 
beculeț. Observ că de fiecare 
dată becul se stinge și imediat 
încep să se miște role ca bandă 
în dulapurile periferice, o hir
tie continuă curge pe sub niște 
ciocănele și acestea imprimă cu 
o viteză uimitoare mesaje, pen
tru mine de nepătruns ; becu
rile panoului central clipesc 
fără întrerupere ca ochii unui 
om care gindește intens, mașina 
de scris are mereu de comuni
cat cite ceva — o văd mișcin- 
du-se singură și mi se pare cu
rios, o instalație inghite tacti
cos porții variabile de cartele 
așezate în pachete ca vagoanele, 
unele ducă altele, și din nou 
becul de la mașina de scris se 
aprinde cerind operatorului să 
intervină.

Mă fascinează acest dialog 
viu. această conlucrare tacită, 
precisă, această ordine a acțiu
nilor. Mă hotărăsc cu greu să 
pun o nouă întrebare, cucerită 
de participarea mea la acest 
joc necunoscut. Totuși doresc 
să aflu citeva amănunte. A 
doua mea cunoștință dintre o- 
peratori este tinăra Corsei Vio
rica, de 20 de ani — este ute- 
cistă, s-a calificat la locul de 
muncă, studiază la cursurile se
rale statistica.

— Ce impresie 
mul contact cu 
Ce-ați simtit ?

— La început 
chiar ; meseria te atrage trep
tat, o îndrăgești, n-o mai poți 
părăsi, te solicită din ce in ce 
mai mult, o curiozitate care te

v-a lăsat pri- 
calculatorul ?

emoție, frică

RUSII ILEANA, Tulcea: Pen- 
tru angajarea dv. în producție la 
una din fabricile de țesătorie, vă 
recomandăm să vă adresați în
treprinderii de bumbac „Dună
reană" — Giurgiu — (la servi
ciul personal-învățămînt) care 
face angajări de muncitori din 
toată țara și la care urmează să 
vă calificați prin cursuri de scur
tă durată.

FLOREA I. GHEORGHE, 
Ploiești: Trecerea muncitorilor 
calificați de la o 
in cadrul acele
iași categorii se 
f ce pe baza ca
lităților perso
nale și a rezulta
telor obținute in 
producție. cu 
respectarea ur
mătoarelor con
diții de vechime : neutru tre
cerea de la nrvelul de ba
ză la treapta I — 1 an. iar de 
la treapta I la a II-a și in conti
nuare — 2 ani. Conform Legii 
nr. 121971 vechimea se poate re
duce cu 1 s ■•«. M Reanhatese 
obținute de dv. !n muncă an 
justifică trecerea dv. de la bază 
la prima treaptă a categoriei. Le
gea nr. 12/1971, art — n j se re
feră la acordarea de treaptă d la 
încadrarea in categorii superioa
re. Di. sinteți încadrat ia cate
goria a 4-a, penultima categorie 
a rețelei C. iar lucrări de cate
goria a 5-a au vi se pet asigura 
cec-e-ece acesiee sint foarte rare.

cel mai prost gust, fie de o ano
nimă. Ambele situații ne sur
prind și ne revoltă, siliadu-ne să 
vă acuzăm de neseriozitate.

3ME4UA.VU VALENTIN 
Albești, Argeș: La trecerea unui 
muncitor dintr-o meserie in alta 
încadrarea se face la categoria a- 
vută r imai dacă meseriile sînt 
înruditei Stabilirea înrudirii din
tre meserii este de competența 
comisiei tehnice de încadrare, 
care pe baza analizării prevede
rilor indieatoaielor tarifare de 

calificare și a 
probei practice 
poate 
dacă
respective 
înrudite sau

la o un 
la.- din Bra«

STEFAXESCf MARIA, 
Luncatxța. ptd. Qoraș—Secenn : 
A« thaiatat scrisoarea dv. Mi- 
arrtemhri Sini’i*-? cu rugămin
tea de a o soluționa cit mai 
grabnic deoarece situația descrisă 
ai s-a părut deosebit de gravă. 
Am rămas surprinși cind. pri
mind răspunsul Ministerului Să- 
aătății am citit că : „în eviden
țele consiliului popular comu
nal Ltmcavîța nu figurează nici 
o persoană cu numele de Ștefă- 
aescu Maria și nu este cunos
cută pe raza comunei". Este 
vorba deci fie de o fabulație de

constata 
meseriile 

sint 
na.

POPA MIR
CEA. STRC.V- 
CARU IO AN, 

ALOIS. Suconstajttin
ceata: Schimbarea locului dv. 
de muncă a 
de faptul că în anul ___
întreprinderea de reparat mate
rial nilant Pașcani a intrat cu o 
forță de muncă în plus de 230 
muncitori și 30 electricieni. Pen
tru ca aceștia să nu fie scoși din 
întreprindere s-a .luat măsura re
distribuirii lor, asigurindu-se în 
felul acesta bunul mers al pro
ducției. Acesta a fost și cazul dv. 
La ora actuală, datorită faptului 
că forța de muncă s-a echilibrat, 
a existat posibilitatea soluționă
rii favorabile a cererilor dv.

A ti acut curiozitatea să 
măreți cite filme vedeți pe săp- 
timini ? Vi spunem noi, numai 
la T.V. — jose, asta fără să so
cotim tonalele pentru copii ji 
filmele de desen animat. Fără 
si socotim retrospectivele de la 
excelenta emisiune a lui T. Că
runții. Fără să socotim, iarăși, 
că dumneavoastră, ca tot omul, 
mai vedeți un film pe săptămâ
ni la cinematograf, care cel pu
țin deocamdată, cel puțin la 
noi, cel puțin la marile cinema
tografe unde se asigură succes 
sigur, cunosc o constantă afluen
ță de spectatori. Deci, filmul .și 
ziua sau ziua și două filme. Cum 
însă pînă acum nimeni n-a pri
mit nici un protest — ba dim
potrivă, mai toți ne potrivim 
programul de sîmbătă în func
ție de Columbo și pe cel de du
minică după amiaza în funcție 
de Samantha (caz foarte intere
sant de farmec personal, pentru 
că poveștile Samanthei au de
venit din ce în ce mai subțire
le) — se vede că exact de atî- 
tea avem nevoie. Ne-am a- 
daptat. mai oftînd, mai neoftînd, 
la fluctuațiile de idee ale Tele- 
cinematecii, care ne anunță so
lemn „mari regizori contempo
rani" — ți după două trei săp- 
tămini ideea se pierde 
pe drum și constatăm 
dacă am acut un mare 
contemporan, ne anunță
cu Greta Garbo, și noi, 
speram o serie, 
mulțumim cu primul ei film so
nor cînd Greta Garbo nu era 
încă Carbo — ni se dă într-o 
săpfămînă un film de acum trei
zeci de ani ji în cealaltă unul de 
alaltăieri — și asta pentru că, 
una peste alta, Telecinemateca 
ne-a oferit totuși cîteva mari 
pelicule. Cîteva litere din alfa
betul marelui cinematograf. Săp- 
tămîna care a trecut am avut la 
Telecinematecă Un om pentru 
eternitate film foarte recent, 
pentru că timpul trece cu mare 
viteză, dar pe care n-am regre-

undeva 
că abia 
regizor 

un fîlm 
care

trebuie să nefost impusă
I 1974
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CONTINUĂRI •CONTINUĂRI «CONTINUĂRI
stăpinește permanent, te În
deamnă să înveți, 
mereu.

— Aș vrea să vă 
trebare mai dificilă, 
că dumneavoastră participai 
dirijarea acestui calculator, 
avut 
v-a 
lui ? _ _
încurcătură ?

— Desigur, un calculator 
un sumum de inteligență, 
organizare, de rigurozitate, 
mai ales, este de o mare com
plexitate. Fiecare acțiune a 
noastră trebuie să aibă o justi
ficare precisă, timpul calculator 
costă mult, răspunderea este 
mare. De multe ori a trebuit 
să-i accept refuzurile de a exe
cuta directivele 
cestea nu erau cele care tre
buiau date. Am avut insă mari 
satisfacții cind dialogul dintre 
noi se desfășura armonios, cind 
ne înțelegeam și totul mergea 
bine.

Priveam hirtia care curgea 
continuu, la imprimantă, plină 
cu șiruri de cifre aliniate ca 
niște detașamente de soldați și 
încercam să înțeleg frumusețea 
meseriei acestor pionieri a; 
calculatoarelor, satisfacția ce 
le-o dă această muncă. Pe a- 
cești tineri ii caracterizează 
spiritul de sinteză, capacitatea 
de a cuprinde detașamentele in 
mers ale regulilor matematice, 
subordonarea față de condițiile 
create în afară de ei. Le-am 
admirat disciplina de acțiune și 
am înțeles că a fi operator ia 
calculatorul electronic înseamnă 
a accepta rigorile, a le supune, 
a te supune lor.

să studiezi

vreodată momente 
dominat cu personalii 
V-a pus vreodată

de 
Si

mele, ci nd •-

care

ȚIBULEAC
tru muncă și corectitudine 
mită acasă s-a accentuat, 
avut norocul să invăț și să lu
crez în colective foarte bune, 
care au contribuit la aceasta, 
dindu-mi permanent senzația că

pri- 
Am

Uaul d.n colectivele la care se 
referă Constar.4:n Țibuleac a 
fost, fără doar ș. poate, aceia 
de la RegxxxLa de căi ferate 
■ueuragti, oade proaspătul ab
solvent ce tecuUate ș:-a efectuat 
stagiul reglacnentar de practică 
in producție. Acolo s-a calificat 
s■jcens.v in meser_ie de fochist, 
macanîc de abur, mecame aju
tor de locomotive D ese., meca
nic pe D;eseL ajutor de meca
nic pe locomotive electrice 
lăcătuș de revti 
școală a munei 
st&nîm T.bulea: 
dată prilejul 
sine și să constate că. 
ta eete mesena către 
chemare : proiectant 
rial rulant A ajuas 
concluzie, constat’nd 
fața locului, că ou: sin: destule 
de făcut in domeniul transpor
tului feroviar.

— Am participat, astfel, aici 
in institut, la realizarea frinei 
pe disc, aflată In prezent in 
faza de serie zero, spune inter
locutorul nostru. S-au și con
struit 15 vagoane dotate cu o 
asemenea frir.ă. au fost experi
mentate, se așteaptă doar intra
rea in producție de serie. E un 
angrenaj modern, care conduce 
la sporirea siguranței circulației 
și la importante economii de 
metal, deci și la economii bă
nești. în valoare de multe mili
oane de lei anual.

în prezent, inginerul Constan
tin Țibuleac lucrează la proiec
tarea și construirea unui auto
motor electric pentru transport 
suburban, care va asigura o ca
pacitate de transport sporită, 
confort, economicitate in ex
ploatare și, firește, o viteză 
mult superioară automotoarelor 
aflate in dotarea C.F.R.-ului. Va 
fi construit din aliaje de alumi
niu, deci va fi și ușor. De ase
menea. printre preocupările „la 
zi" ale tinărului inginer se află

ț> 
izia. O adevărată 
ii, in care Con- 
c a avut nu o 
să se verifice pe 

da. areas- 
care avea 
de mate- 
la această 
acolo, la

ți proiectarea unui boghiu pen
tru vagoanele de călători, mai 
ușor cu circa 400 kg decit cel 
aflat în exploatare. Dar cite pro
iecte nu mai are Constantin Ți- 
bulaac ? Le vom afla cind vor 
depăși ..faza planșei", cum se 
spune pe aici.

— Neapărat să-i amintiți și pe 
cei cu care lucrez, ține să ne 
atenționeze „Țibuleac cel mic". 
Fără ei nici eu n-aș fi ceea ce 
sint. învățăm unii de la alții, 
ne corectăm, ne completăm, mai 
discutăm uneori și in contradic
toriu, pe marginea unei teme 
date. doar așa se întîmplă 
intr-un colectiv. Notați-i vă rog, 
ue cițiva dintre colegii mei de 
la frina pe disc : inginerii Du
mitru Tilea ți Lucian Mânu, 
montatorul de vagoane Constan
tin Paraschiv. maistrul Marin 
MttroL Nu se poate să-i uitați, 
că nici eu nu-i uit.

Am mai fi discutat cu ingine
rul Constantin Țibuleac. dar se 
grăbea. Avea ore la Politehnică, 
unde e asistent la disciplina 
Calculul ți tehnologia de fabri
ca.e a materialului rulant. In 
aceste zile, studenții săi din 
anul IV iți realizează proiecte
le de an — boghiuri de loco
motivă electrică.

în antecamera directorului, 
aud mai apoi din nou citeva 
replici :

— Pentru problema asta, adre- 
sați-vă lui Țibuleac.

— Care dintre
— Cel mic. Se 

el o soluție.
Firește, ne-am 

cu acest prilej 
Constantin nu este, 
său. chiar atit de 
pare s-o sugereze 
diferențiere".

ei ?
pricepe, vă dă

dat seama ți 
că Țibuleac 
în colectivul 
mic pe cit 

porecla „de

CĂRȚILE
largă de cititori — cu sursele de 
instrucție.

Ajunși aici vom observa lesne 
ce atenție deosebită se acordă

intensificării eforturilor de atra
gere spre lectură mai cu seamă 
in rândul tinerilor. Lărgirea ori
zontului lor politic și ideologic, 
de cunoaștere șiințifică și de cul
tură generală sau de pregătire și 
perfecționare profesională cu a- 
jutorul literei tipărite constituie 
obiective permanente ale progra
mului politic și de educație al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Acelorași scopuri îi servește as
tăzi inițiativa C.C. al U.T.C. de 
a desfășura, in colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, prin Centrala cărții, 
acțiunea intitulată atit de suges
tiv „Tinerilor, cărți — prieteni 
pentru o viață !“.

Vom mai avea, desigur, prile
jul să vorbim despre ea de-a 
lungul anului. Ceea ce ni se pa
re, însă, că merită să fie relevat 
încă din acest moment este că 
sistemul de organizare al acțiu
nii, încadrată în două etape, pri
ma din aprilie și pînă în august, 
cealaltă din august și pînă în 
decembrie, prezintă, față de ceea 
ce s-a întreprins pînă acum, o 
notă aparte. în primul rând, con
stituirea unei comisii de selectare 
a titlurilor garantează autoritatea 
recomandărilor ce se vor face în 
privința alegerii genurilor și au
torilor absolut indispensabili în
tr-o bibliotecă personală bine 
întocmită. Transferul librăriei din 
localul tradițional în întreprin
deri și instituții, pînă la nivelul 
secției și al atelierului prin inter
mediul standului volant, organi
zarea întîlnirilor cu scriitori, tra
ducători, redactori. bibliotecari 
în zilele de difuzare, permanen
tizarea vitrinelor cu cărți, răs- 
pindirea unui atrăgător material 
de popularizare, sistemul inedit 
al tichetelor de participare la 
concursuri cu premii în cărți prin 
tragere la sorți pentru cumpără-

torii unor colete cu valori de cel 
puțin 100 lei dau dorinței tine- 
riloi de a se instrui un caracter 
emulativ.

Finalitatea mărturisită de la 
început a acțiunii este de a crea 
deprinderi mai cu seamă în rin- 
dul tinerilor cu un stagiu mic în 
producție, deci cu cele mai mari 
nevoi de informare, de autoin- 
strucție și autoeducare. Se înțe
lege că în funcție de astfel de 
criterii sporește și rolul organi
zațiilor U.T.C., al cadrelor aces
tora în îndrumarea tinerilor, în 
formarea, menținerea și stimula
rea unui climat de cultură în 
cadrul organizației, în fixarea 
normelor care guvernează actul 
alegerii și achiziției de carte.

Bineînțeles, o acțiune care își 
propune să atragă masele de ti
neri spre carte, pentru a deveni 
prietenii ei permanenți, nu se 
poate lipsi de stimulentul capa
bil s-o transforme într-un adevă
rat concurs. De aceea va exista 
și aici un sistem de premiere ce 
va fi aplicat prin tragere la 
sorți. în funcție de valoarea și 
numărul cărților achiziționate, 
iar activiștii U.T.C. care se vor 
evidenția în mod deosebit vor fi 
și ei stimulați prin premii în 
cărți. în felul acesta, efectele 
pozitive se vor răsfrînge atît a- 
supra actului de difuzare a căr
ții, cit și asupra conștiinței tine
rilor, a bagajului lor de cuno
ștințe.

Acțiunea „Tinerilor, cărți — 
prieteni pentru o viață 1" este 
un omagiu adus marilor eveni
mente ale anului, cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Ea își propune 
să-i facă pe tineri prieteni ai 
cărților, de unde pot învăța 
să-și iubească țara și moștenirea 
străbuniloi, cinstea, omenia și 
demnitatea comunistă, să fie de
votați partidului și gata să ape
re cuceririle revoluționare ale 
poporului.

tat să-l revedem la un interval 
atit de scurt, pentru că repre
zintă un modei de stil și pen
tru că posedă unul dintre cele 
mai inteligente dialoguri pe ca
re le-am ascultat pe banda so
noră a unei pelicule. Pentru că 
l-am văzut pe Paul Scoffield și 
pentru că a apărut în cîteva sec
vențe O ison Welles. Vineri l-am 
văzut pe Kirk Douglas într-un 
film dur, excelent și amar — în 
care marele actor demască un 
mod de a face presă și un mod 
de a recepta presa pe care le-am 
privit străini și opozanți — se 
vorbea. într-adevăr, într-o altă 
limbă. Și de pe o altă planetă 
a presei — care ne este străină. 
In fine, duminică seara l-am re
văzut pe Anthonnț/ Perkins, etern 
copil suav și turbulent, purtînd 
în priviri o tristețe grea de o 
subtilă esență, ca și cînd aerul 
însuși i-ar îngreuna trecerea prin 
lume. Trei filme de lung metraj 
deci, toate trei americane, dis
proporție de repertoriu scuzată 
doar de calitate și de marile pre
zențe actoricești — ceea ce nu 
se întîmplă întotdeauna cînd 
semnalăm aceeași disproporție. 
Cu toate acestea, evenimentul 
cinematografic al săptăminii T.V. 
ni se pare alttd — și anume 
prezenta în serialul de duminică 
după amiază a marelui actor so
vietic Viaceslav Tihonov, uimi
torul Andrei Bolconski, de data 
aceasta, vestitul agent sovietic 
Stirlitz a cărui poveste adevăra
tă mulți dintre dumneavoastră 
ați citit-o probabil. A fost unul 
din marii „oameni din umbră" 
de pe frontul secret al celui de 
al doilea război mondial, un 
front pe care lupta pentru vic
torie a fost la fel de acerbă și 
la fel de eficientă.

Facem o paranteză ca să sem
nalăm de altfel că televiziunea 
a renunțat să considere siesta 
noastră de duminică după amia
ză, pauză de gîndire — și după 
splendidul „Eneida" programea
ză acest serial tensionat, sobru și 
extrem de interesant, uzînd de 
pelicula de actualități și de ra
portul secret-document, toa
te îmbinate cu acea înaltă profe- 
sionalitate proprie școlii sovieti
ce de film. Tihonov în Stirlitz 
este exemplar. Departe de a fi 
un temerar și atît, departe de a 
fi o mașină electronică de jucat 
șahul inteligenței, și al*t, Tiho
nov, cu tiăsăturile lui tăiate par
că în piatră, cu eleganța sobră 
a întregii sale ființe, poartă în 
privi'ile încercănate, adinei, „toa
tă durerea lumii", cum ar spu
ne poetul, o înaltă conștiință a 
datoriei sale și o caldă, fierbin
te, inflexibilă aș zice aceasta 
este măiestria actorului — uma
nitate.

Tot duminică seara, în filmul 
acela de serie în care apărea 
Perkins, apărea și atit, am văzut 
un cal alb. Un cal alb splendid, 
zburător și fantast ca o iluzie. 
El părea că este o umbră a soa
relui fără umbră, o întrupate 
dureros de frumoasă — pentru 
care merita făcut, într-adevăr, un 
film,

SMARANDA JELESCU

EXPOZIȚIE
DE ARTĂ

POPULARĂ
al

România

PERIFERIE
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evoluției omului in cauză, 
blocindu-i pur și simplu e- 
lanul, tulburîndu-i stabilita
tea fără de care orice indi
vid pare o frunză-n vînt, și 
atit.

Recent, un renumit com
pozitor român explica, foar
te succint, ce înseamnă — 
in fond — provincia: „Pro
vincia este un sentiment: 
acel al neputinței de a re
cunoaște valori. Această ne
putință se manifestă 
prin infatuare, fie 
simțul inferiorității, fie 
acreală. Provincie 
tocmai căutătura în jur 
tru a vedea ce e voie 
nu să aplauzi. Acolo 
există creație și colo 
există conștiința 
nu poate fi vorba de 
vincie".

într-adevăr, in anii noștri, 
ai socialismului, provincia a 
încetat să mai fie... provin
cie. in primul rintl prin dez
voltarea proporțională, cu 
atenție egală, cu energii și 
investiții aproape simetri
ce, a tuturor județelor țării.

con- 
după 

nu-s decit undeva,

fie 
prin 
prin 
este 

pen- 
și ce 
unde 
unde 

valorilor, 
pro-

Așadar, motive reale, 
crete, ca să oftezi 
„centru"
Întipărite de cine știe cind și 
moștenite, in conștiința uno
ra. Fiindcă, dacă-i să admi
tem „provincialismul" cuiva, 
asta echivalează cu poziția 
acestuia nu in raport cu ca
pitala județului, ci in raport 
cu eeilalți: ești tînăr munci
tor. ești tînăr cooperator, 
ești tînăr intelectual, unde 
te situezi ? La... periferia 
colectivității din care 
parte sau la CENTRU ? 
Bătălia pentru centru, 
în sfera amintită, n-are ___
te bloca, n-are cum te trage 
înapoi sau cum te ține pe 
Ioc; dimpotrivă, te dinami
zează, imbogățindu-ți perso
nalitatea. reușitele. Am 'ju- 
noseut tineri din toate zoi^le 
activității umane, și — de 
cile ori — insuccele lor. cău
tările inutile, zig-zag-ul dru
mului lor prin existența ma
jorității, izvora, tocmai, din 
situarea lor la... periferie, 
adică in trista împăcare cii 
ultimele locuri dintr-o colec
tivitate (fie că aceasta se 
numește clasă școlară, ate
lier, brigadă, echipă sporti
vă). Mai eu seamă acei care 
se lasă pe tinjeală (moti- 
vindu-și slaba participare la 
viața colectivului prin faptul 
că... oricum, și nota 5 e notă 
de trecere sau... oricum, sin- 
tem cu echipa in „C" etc) 
suferă și oftează după... Ca
pitală (a județului, a țării). 
Dar adevărata capitală a 
fiecărei personalități se află 
in sine, in atitudinea fiecă
ruia față de ceea ce este 
dator să aducă. în efortul 
general de mai bine. Cine 
își minează, singur, reușita, 
acceptîndu-și „i 
despreț care am 
(ah ! provincia) 
greșește trăind acest 
simțămint, acceptind 
starea, admițîndu-și 
critatea — sub zodia 
iluzorii dorințe 
De altfel,

faci 
Da ! 
aici, 
cum

Muzeul de artă populară 
Republicii Socialiste 
deschide azi, la orele 13. în 
cadrul oferit de pavilioanele A 
și B ale „E.xpo-flora" o expozi
ție de artă populară — textile 
de interior, ceramică și mobilier 
de lemn din aproape toate zo
nele etnografice ale țării. Sțnt 
expuse, mai ales, ultimele achi
ziții ale muzeului.

.sentimentul" 
pomenit 

greșește: 
nociv 
închi

ni edio- 
unei 

neîmplinite, 
înțelepciunea 

populară a formulat remar
cabil: „Mai bine fruntaș 
mine in sal. decit codaș 
oraș". Și. să nu uităm, 
vremea aceea nici gind 
fie vorba de repartizări, 
contracte pentru 
profesională... Dar 
rămîne adevăr de 
Am așternut toate 
pe hirtie nu numai pentru 
că, in eurînd. va sosi mo
mentul hotăritor al reparti
zărilor absolvenților de tot 
felul, ci și pentru că, de a- 
semenea, se apropie clipa 
fundamentală în care tine
rii vor alege o cale sau alia 
de calificare, de studii. îna
inte de a păși pragul apro
piatei alegeri, să aruncăm la 
Iada de gunoi a prejudecă
ților, „sentimentul" care iți... 
bifurcă parcă viziunea asu
pra lumii. împărțind-o strimb. 
fals, in oameni „de centru" 
și „oameni de provincie". 
Repet: centrul se află i.
noi. în fiecare din noi 1 Nu 
ne rămîne decit să-1 atin
gem, să dovedim că nu sin- 
tem — în acest sens — pro 
vinciali, periferici.

la 
la 
pe 
să 
de 

calificare 
adevărul 

secole ! 
acestev
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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit delegația economică

din Republica Arabă Siriană

ȘEDINȚA GUVERNULUI
REPUBLICII SOCIALISTE

ROMÂNIA
(Urmare din pag. I)

de care s-au bucurat în tot tim
pul vizitei, conducătorul dele
gației siriene a relevat cu sa
tisfacție bunele relații priete
nești existente intre România și 
Siria, evoluția lor mereu ascen
dentă conformă înțelegerilor și 
acordurilor convenite intre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, cu' prilejul re
centei vizite în Republica Ara
bă Siriană a președintelui țării 
noastre.

Salutindu-i pe membrii de
legației siriene, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că vizita oaspeților 
se va incheia cu rezultate bune, 
care vor contribui la extinde
rea relațiilor de colaborare din
tre cele două țări, prin aceasta 
punîndu-se o bază mai trainică 
prieteniei dintre popoarele ro
mân și sirian.

Membrii delegației au dat, în 
acest context, o înaltă aprecie
re eforturilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu îndreptate

spre adincirea prieteniei Mn 
Republica Socialistă Itxnania st 
Republica Arabă Siriar-â pe baza 
egalității in drepturi « avanta
jului reciproc. corerputiza'.ee 
intereselor celor două «ân st 
popoare, activității taie ~eaoo- 
site pentru realizarea anei păci 
juste și durabile m Orier .i 
Mijlociu, pentru întărirea «oL- 
darității militante intre poporul 
român și popoarele arabe

Tovarășul Nicolae Cea-șeacu 
a arătat că iși reamintește cu 
deosebită plăcere vizita efectua
tă în Siria, iniilnirile și convor
birile avute cu președintele 
Al-Assad, apreciind că acestea 
au reprezentat un moment de 
importanță istorică în reiat; _e 
dintre cele două țări ale noas
tre. care cunosc in prezent a 
dezvoltare continuă, ia ’ol»_5 
ambelor popoare, al cauze, coo
perării. păcii ți progresul u. ge
neral In lume.

în timpul convorb.r.i. eooe-- 
cătorul delegației atrieoe a ex
primat satisfacția pentru rwul-

tatele frucsuaoae ale vuasaec 
coevusgerea tă ele var coerrdbau 
la o nouă bl » a retam-
Jor btiaceraăe reaaăab-szneae 
pe naitipie p arau-.

S-a evvâeaasac loaadaaă earp- 
ta comură âe 4 ie fac* MKW' 
pentra nea»amarei rascal a

a rotasem ac*»» «a

Hâj’ăr* a. pt anesBSr*^. 
eeaMEEQca 

a Wapi r Ar Sc”wcue.

îz. z^ua ie 1 Ma.

existente ■ .«Oerxa -qț., i’T- 
nâm i*»i' â- * caăaberărz 
b -3'-erau.f 3* âonrror Ir lui'fi

tar*a aaae. «Derțecxe *
«sarurea zaOBrxudi a <joea**vno.- 
1K3 ș. emerge t * a ia<âr~: o 
•or» de act»jo. wedlriie pen- 
TTx re i^eiz- are a r^rr*d a De-

încheierea convorbirilor
economice româno*siriene

Toastul tovarășului NICOLAE CEAUSESCUa

Miine, in Piața Scînteii, incepînd de la ora 9

FINALĂ
A CROSULUI TINERETULUI

(Urmare din pag. I) 
condițiilor necesare pentru a-și concentra for
țele in vederea dezvoltării economico-socialc, a 
bunăstării și fericirii sale.

Avem convingerea că aceste greutăți vor fi 
învinse, că se va ajunge la cucerirea păcii. Vom 
face tot ceea ce putem pentru a ajuta poporal 
sirian prieten in obținerea acestei păci juste.

Noi pornim de la faptul că este in interesul 
tuturor popoarelor să se asigure o pace trainică 
in Orientul Mijlociu, să se creeze condiții ea 
fiecare popor din această zonă să aibă asigura
te independența și suveranitatea.

Doresc să exprim încă o dată convingerea 
*• noastră că relațiile străvechi de prietenie dintre 

poporul român și poporul sirian se vor dezveli»
COMUNICAT

Președintele Republicii Socialiste Romăaia. MfOLU 
CEAUȘESCU, a primit din partea reginei IlUAXA nrmatnarea 
telegramă :

Vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru mesa. — deo
sebit de amabil adresat cu prilejul alei mele de nageere.

Vă rog să transmiteți cele mai bune urări paparabn •epnkbcat 
Socialiste România.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAK 
CEAUSESCU, a primit din partea președintelui lsraehrinc 
EPHRAIM KATZIR. următoarea telegramă :

Am primit cu deplina gratitudine tt..c.t»::'.e s. buzele urăr. 
de pace și progres transmise de Excelența Voastră cu ecazte 
celei de-a XXVI-a aniversări a Statului Israel.

• TG. MUREȘ
(tmacre nrs sacg Q

tis -5; «sc—jc—sd ascSei A
—arse aman r-tm mau al 

aprwv rjBBdrt; m P**e a seca® 
mcă C-X praMsn sta ni* tetta 
=*■ sasă pe care «x «ee-ara'-n 
1 -uă mcacă m P~nd rț a Thue

p _z vajoar» o» apmapn 
< m ies.

O depăș..-? C3 C 'j r-"J a

■nru taa nega-. r»’ » Twarp er- 
ganxM* fcs rare se 6e»fâ*na.-â 

execta. eu cas-

M1RCEA BORDA

cv prrvir* Io rrto in Repubbco SoooJrsto 
năo c ««caproniMrului pentru pro bl» wig econo

mice m guvernul swkrn. Muhamod rtorocr

• Printr-o telegramă adresa
tă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
colectivul Combinatului Minier 
Suceava raportează îndeplinirea 
Ia 1 Mai 1974 a planului pe 
primii patru ani ai cincinalului. 
Aceasta — se spune in telegra
mă — ne dă garanția că pină 
la sfirșitul anului vom putea în
tregi producția globală supli
mentară. care va ajunge la pes
te 240 milioane lei. intimpinind 
astfel cu rezultate frumoase ceie 
două mari evenimente din via
ța partidului și a țării noastre 
— a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei de sub dominația 
fascistă și Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

• Metalurgiștii de la Indus-

tria sirmei Cituri» Turzii și-au 
realizat cu succes sarcinile de 
plan pe primele patru luni ale 
anului furnizind suplimentar, e- 
conomiei naționale. 6 800 tone 
produse siderurgice, sirme tre
filate și produse din sirmă.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R.. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. se 
spune, printre altele : Oamenii 
muncii de la Industria sirmei in 
frunte cu cei peste 3 500 de co
muniști consideră o datone de 
onoare și de cinste de a se si
tua in primele rinduri ale luptai 
pentru valorificarea superioară 
a metalului, pentru realizarea ș. 
depășirea sarcinilor ce ne revin 
in cel de-al 4-lea an al cinci
nalului. traducind astfel in via
ță prețioasele dumneavoastră in
dicații.

• RM. VILCEA:

Din raportul 
zilei: îndeplinit

în baza planului de colaborare 
culturală dintre România și Ce
hoslovacia. intre 3 și 10 mai. 
sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste se desfă- 

< șvară in București și in alte 
centre urbane din țară. „Zilele 
culturii cehoslovace".

Suita de manifestări cultural- 
artistice prevăzute a se orga
niza cu acest prilej, debutează 
cu retrospectiva filmului ceho
slovac (3—(j mai), care va re
uni, pe ecranul Cinematecii 
din București, filmele „...Și sa
lută rindunelele". „Colega mea, 
vrăjitoarea". ..Căpitanul Korda", 
„E departe pină la cer".

In cadrul ..Zilelor filmului 
cehoslovac-, care se vor desfă
șura in București, la ..Casa fil
mului" (7—9 mail, la Ba.a Mare 
(9—11 mai) și Satu Mare (10— 
12 mai), amatori: de spectacol 
cinematografic vor face cunoș
tință cu trei noi creații ale ci
neaștilor din țara prietenă : 
„Valea-. „Inimă pe frmghie- j. 
„Iubire-.

Numărul următor al zia
rului nostru va apar» 

luni 6 mai.

și depășit
Făurarii luminii d* pe Loim 

au mtimpinat sărt»:narea mun
cii cu o nouă îzbindă înscris* 
m car: ea ce aur a celei mai 
maxi cetiți a lumir:: de pe a- 
peie iBienoare ale Raaiămei : 
ia xîaa de 3S aprilie a avut lac 
• nouă urâpuacere pe talerii 
Oiței—Ceraa ia lunci me totali 
de peste 1 ttt metri. După ce 
au parcurs pria r.aaptea de cre
mene din adiacun un drum di
ficil ortacii din bri<âx.«e cos- 
duse de Gneorghe Sanda. N.co
lac Moscu și Cie Xla'-âsar o, 
5— au mLiin.i imr-an ca.*. — e.*.-.— 
țioxMLtiâ * a consemna o
noua victorie. E. acțior.eaxâ in 
continuare pentru consolidarea 
acestui succes. Ch-ar an s-a 
trecut la beioriarea țaieriei fi 
executarea radierului snb'.eran 
de aduruune a apei pe tron
sonul Beleoaia—Cema.

DOBU MOȚOC

«MtiieL Mx*e£ AocxAîl >c- 
jaacf ai SLJUStitau- agr. .-.Zrara 
* Abdaiah Al
Azaae^ adjunct ai auaistrului 

' eeotMaases ș> caMtrtuhn exteri- 
er. precum ș; alte persoane ofi-

Președmteie Republic:: Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Cesusescu. a primit delegația 
economică guvernamentală si
riană condusă de Muhamad Hay- 
dar. vicepremier pentru proble
mele economice in guvernul si- 

1 rian. In timpul convorbirii. a 
fost subliniată evoluția pozitivă 
a relațiilor prietenești de cola
borare și cooperare dintre cele 
două țări, exprimindu-se do
rința de a se infăptui în cele 

i mai bune condiții acordurile și 
' ințelegerile încheiate cu prilejul 

recentei vizite in Siria a șefului 
j statului român. Au fost abor- 
î date, de asemenea, unele pro- 
' b'.eme de interes comun privind 

situația internațională actuală.
Delegația siriană a purtat tra- 

, tative cu delegația guvernamen- 
: tală română, condusă de Ion 
' Pâțan. vîcepr-.m-ministru al 
' guvernului, ministrul comerțu

lui exterior și cooperăm econo
mice internaționale.

Din delegația română au făcut 
parte: Bujor Almășan. ministrul 
minelor, petrolului și geologiei. 

’ Nicolae Mihai, ministru secretar 
de stat, pnm-vicepreșeămte și 
Comitetului de Stat al Plani fi- 

I căriî. Ion Ftorescu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior 

. și cooperăm economice interna
ționale. loan Bogdan Bu'oi. ad- 

' junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini gr re. 
Enacr.e Sirbu. șef al Departa
mentului îmbur.ă lățiri funciare 
<hn Ministerul Agriculturii. In
dustriei Al .men tare și Apeir.r. 
precum și alta persoane ofircale.

nâ a vizitat obiective industriale

amxuiSviră u aseie.
Tx cursei trasam, ei. nr. ăes."i- 

Furate mtr-t a'mmfert rord^iă 
pc-.eteneasuă. cele âoca părti 
ș.-au expnmat nepizra eatiaCac- 
pe fata oe stadiul avarsat de 
aplicare a hm tier irectoare ma
sate de preșetimțic ceioc două 
tăr_ a acordmi or j. mțeleger.- 
lor semnate ca ocaza vrzstes <Ln 
februarie a.c. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Siria, față 
de evoluția ascendentă a rela
țiilor comerciale, de cooperare 
economică și tehnică româno- 
smană.

Pe baza rezultatelor pozitive 
obținute și a dorinței comune 
de lărgire a colaborării și coo
perării economice reciproc avan
tajoase. pe baze stabile și de 
lungă durată, in conformitate cu 
perspectivele și necesitățile eco
nomice ale celor două țări, au 
fost semnate noi acorduri de 
cooperare economică in dome
niul explorărilor petrolifere, 
pentru construcția de fabrici de 
ciment, precum și pentru execu
tarea unor lucrări de îmbunătă
țiri funciare.

Evidențiind o creștere însem
nată a comerțului bilateral in
1973 față de 1972. cele două de
legații au convenit un ritm ridi
cat de creștere a volumului 
schimburilor reciproce de măr
furi. astfel ca la sfirșitul anului
1974 să se ajungă la un volum 
de 3 ori mai mare deci: cei 
realizat in anul 1973.

In scopul dezvoltării și diver
sificării in continuare a schim
burilor comerciale bilaterale, a 
fost semnat un nou Acord co
mercial pe termen lung.

Pentru urmărirea realizării 
acordurilor semnate intre cele 
două țări și găsirea de noi po
sibilități de cooperare, s-a con
stituit Comisia mixtă romăno- 
siriană de cooperare economică.

în încheierea discuțiilor a fost 
semnat un protocol in care »e 
exprimă satisfacția pentru rezu'- 
țateie obținute pută in prezent 
in domeniul schimburilor co
merciale și orperâm e-rooomi- 
ce și tehnice, și se prevăd măsu
rile necesare .n vederea dezvol
tării ia continuare a acestora.

li mai este mar- 
vă ce se bucură 
urile tinerilor, 
aie Crosului li- 
campionii jude- 
ti. calificați in 

. Joi. Aflat la cea 
a «S-tir (mal tiaeretahu — inițiat ți 
K 4e Untnaea Tmarrlalai Coaaanist — 
aza A msrecer, an de an. un număr tot 
re de tinem. TXraâ datele centralizate la 

ozyazar» se estime»ră că anul a- 
•capele de masa au participa: peste 2

de o aace zarul 
o Araa pag»' la-

s.

• argaaitare a admis ca la finală
barbeta» W* Oei dasați La etapa jude- 
â -p. su dr rr» fusese rrabih: inițial) ceea 

categorie de virată 
-5—.9 ar_ . —IS anu pen- 19 — fere și băieți) 

■e var irtrere » de cwrsreEq.
a ten fixa: intr-xiul <Ln cele mai 
ditaceFi conuri ale Capitalei : '.a

Șosea, pe o porțiune dintre Piața Scînteii și 
Arcul de Triumf. Distanțele traseelor : între 
800—1 000 m pentru fete și 1 500—3 000 m pentru 
băieți.

o După defilarea participanților și festivita
tea de deschidere (ora 9,00 dimineața) se va 
da startul intr-un Cros popular cu 10 000 de 
participanți.

o Cele 6 curse finale vor avea Joc intre 
orele 10 și 12.

• Spectatorii vor asista la trecerea unei cara
vane motociclo-turistice — la care participă 
1 000 de tineri — apoi vor avea prilejul să ur
mărească o foarte originală și palpitantă între
cere la startul căreia se aliniază 100 de concu- 
renți intre 40 și... 80 de ani.

• Manifestările sportive din Piața Scînteii șe 
încheie cu un concurs de karting, dotat cij 
..Cupa Uniunii Tineretului Comunist" la care 
participă 100 de tineri piloți din mai multe cen
tre din țară. întrecerile se desfășoară la 3 clase : 
pionieri, tineri — din cercurile tehnico-aplicati- 
ve și mașini formula „Junior".

Fotbal XXV: Etapa victoriilor la scor

PUNCTELE Șl OXIGENUL

tw* a avei an rai 
WW7 A «zarea vrg.-iui ș. a te- 
raai'a. xa decad» decit for
ma ațarev* ș. reszrseîe fizic» 
■te aiWatar. Ar fi. tatagî, *- 
r»«a» arc- îwm ițe Oricum, te- 
terpM" 4TO4 au văzu: un meci 
•r "tar» luncă. Lu*ta acerbă 
per—, ptmete. ev Jder.-- Terenul 
-v»« ore :-a detaraainat pe 
Jutar. ee aurie or: să cun- 
docă haina»' paunir.d. a cerut 
■a ro-.sm de euergie. ce for
te- enorm. Ai: capitoi la care 
jucători: gazde s-au dovedit mai 
bur. De fapt in lmule generale 
aie jocului, echipa din Constan
ța a fost mult superioară lide
rului. Punctul de forță — linia 
de mijloc in frunte cu Vigu. Și 
iată că după ce duminica tre
cută. fotbaliștii constânțeni le-au 
luat feroi urilor clujeni oxige
nul care le-ar fi întreținut spe
ranțele in salvare, acum se ara
tă ambițioși «â încurce socote
lile multor altor echipe. Ei au 
urcat, in clasament, pe locul 
doi. grație golaverajului, între- 
cind pe Dinamo, principalul ur
măritor in cursa pentru titlu. 
Nici dinamoviștilor, la Timișoa
ra. nu le-a mers prea bine. BiJ 
ieții lui Ion Ionescu au vrut 
să-i ofere acestuia și satisfac
ția unei victorii mari în ziua in 
care el a împlinit 38 de ani. 
35 000 de spectatori au aplaudat 
un meci extrem de dirz dispu
tat. Aceeași luptă aprigă a fost 
la Bacău — unde ieșenii, care 
n-au realizat în retur nici o 
victorie. înregistrează un nou 
eșec de proporții (4—0) — la 
Ploiești, unde gazdele și-au 3- 
melior^t. oarecum, situația și 
au provocat dureri de cap an-

.e«ș:ă. Jcc,:
Aruor a pierdu: din vigoare și 
ctarvwune. Ni se pare chiar că 
— pterstat ceva din ceea ce a- 
veau bun .a reluarea campiona- 
'•---- S:a >’ ;a Kta ș: ea în fa-
voaren noastră : din șap:e par
tide n-au ciț'.iga: decit una și 
nu .-cauza: patru „egale". Putin 
pentru marca echipei, a jucă
torilor ș: tehnicienilor pe care-i 
■re. Borprmde ataența lui Mar
cel Răducanu (11 de ani) titu
lar ta naționala de tineret. De
sigur. anmenorul știe mai bine 
de ce l-a preferat pe Radu, pro- 
'*nit de la ..Răsăritul" Caracal.

In mare aurensiune — Steagul 
roșu. Adună, etapă de etapă, 
puncte prețioase. Sâ-și dezvă
luie. oare, prin asta, intenția de 
a participa la una din „cupele" 
europene * La scor au invins 
studenții bucureșteni echipa lui 
Dobrir, Ei au făcut o adevărată 
demonstrație pe stadionul ..23 
August". După două bare, care 
au anunțat furtuna, au venit go
lurile. Autor — Ion Constantin, 
un nou hat-trick al campionatu
lui — performanță invidiată de 
mulți fotbaliști. Am văzut un 
meci bun — împotriva scorului, 
replica argeșenilor a fost puter
nică. minus Dobrin — i-am vă
zut pe studenți practicind un 
fotbal modem : cursiv, dinamic, 
jucătorii mizind. de astă dată, 
mai mult pe finalizare. Eficaci
tatea exprimă acest lucru. Dar 
Sportul studențesc mai are ne
voie de mult oxigen.

Meciul din deschiderea cupla
jului (Rapid—Jiul) a fost de o 
factură foarte modestă. Ca un 
antrenament de la mijlocul săp- 
tăminii. Tn schimb băieții, spre 
sfirșit. dădeau evidente semne 
de oboseală. Un fotbal-parodie. 
Oaspeții au vrut numai un egal 
și. astfel, au pierdut totul. I-a 
inyins Bartales cu citeva minute 
înainte de fluierul final. Un șut 
norocos. O victorie norocoasă.

Două reapariții de marcă : Ră- 
ducanu la Rapid și Iordache la 
Steaua. Să fie de bun augur !

VASILE CABULEA

Clasament
Univ. Craiova 25 15 4 t 4S-J1 M
F.C. Constanța 25 13 4 s 41-26 30
Dinamo 25 12 4 7 38-27 30
Steagul roșu 25 11 S 8 39-29.28
U.T.A. 25 12 4 9 28-28 28
F.C. Argeș 25 12 3 14 35-37 27
Poli. Timișoara 25 9 2 8 30-34 34
Jiul 25 lt 5 19 31-27 25
C.S.M. Reșița 25 8 9 8 32-28 25
Steaua 25 9 7 9 39-27 25
,.U- Cluj 25 9 4 18 23-23 34
A S.A. Tg. M. 25 19 4 11 31-41 24
Sp. studențesc 25 10 3 12 32-29 23
Rapid 25 8 7 14 24-30 23
Petrolul 25 8 5 12 23-31 21
C.F.R. Cluj 25 7 4 12 24-40 2#
S.C. Bacău 25 9 4 13 29-36 20
Poli. lași 25 7 3 15 26-45 17

Diagrama etapei

PROGRAM COMPETITION AL
RUGBI. Miine. de la ora 10, 

Gloria-Dinamo. teren Gloria, 
iar duminică. Sportul studen- 
țesc-Steau». teren Tei. ora 10 și 
Vulean-Griviț* roșie, teren Vul
can. ora 10.

HANDBAL. Duminică, in Ca
pi’ '.â : Universitatea București- 
Vaința Odorhei (D. teren Con
s’ -u ctorul. ora 11.30 și Univer
sitatea București-Dinamo Bra
șov (ml. teren Steaua, ora 17,45.

CICLISM. Competiția ciclistă 
i.-.:ernațională „Cursa munților" 
car» . reunește la start cicliști 
fruntași de la principalele clu
buri din țară și invitați din

Cehoslovacia. R. D. Germană și 
U.R.S.S. începe astăzi, după ur
mătorul program : etapa I, Si- 
naia-Chichis-Sinaia ; etapa a 
Il-a (simbătă) : Sinaia-Bănești- 
Sinaia și etapa a III-a (dumi
nică) : Sinaia-Ploiești-Bucu-
rești. cu sosirea pe Stadionul 
23 August din Capitală. înaintea 
cuplajului de fotbal.

SCRIMA. Simbătă și dumi
nică (orele 8 dim., iar după- 
amiaza de la orele 18) în sala 
Floreasca au loc compionițtela 
naționale de floretă (masculin 
și feminin).

F.C. CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 4—0 
(1—0). După o suită de zece 
cornere. gazdele au deschis sco
rul prin fundașul Bălosu. După 
pauză, au marcat Mărculescu 
de două ori și Constantinescu.

POLI. TIMIȘOARA — DINA
MO 3—1 (0—0). Au marcat, iri 
ordine : Dumitrache (min. 46), 
Bungău (min. 66) din 11 m„ 
Dașcu (min. 67) și Pirvu (min, 
85).

U.T.A. — A.S.A. TG. MUREȘ 
2—0 (1—0). Cele două goluri au 
fost înscrise de Kun (in min. 7 
și în min. 48, dintr-o lovitură 
de la 11 m).

STEAGUL ROȘU — C.F.R. 
CLUJ 3—0 (2—0). Au marcat : 
Pescaru (min. 13). Anghelini 
(min. 14) și Ghergheli (min. 75).

RAPID — JIUL 1—0 (0—0).
Golul victoriei feroviarilor l-a 
înscris Bartales în min. 82.

S.C. BACAU — POLI. IAȘI 
4—0 (1—0). Au marcat Deni- 
brovschi (min. 29), Băluță (min. 
70), Pană (min. 74) și Catargiu 
(min. 75).

F.C. PETROLUL — STEAUA 
2—0 (1—0). Cringașu a deschis 
scorul in min. 42. transfocmind 
o lovitură de la 11 m.. iar Culda 
l-a majorat in min. 64.

„U" CLUJ — C.S.M. REȘIȚA 
1—1 (1—0). Au marcat : Coca 
(min. 35). respectiv Nestorovici 
(min. 88).

SPORTUL STUDENȚESC — 
F.C. ARGEȘ 3—0 (2—0). Ion 
Constantin a inșeriș toate cele 
trei goluri ale studenților !

Etapa viitoare
(duminică, 5 mai)

Universitatea Craiova—U.T.A. 
(4—2). F. C. Argeș—F.C. Con
stanța (0—3), C.Ș.M. Reșița—S.Cv 
Bacău (0—2). Politehnica Iași— 
Petrolul Ploiești (1—0), C.F.R. 
Cluj—,U“ Cluj (2—2). Jiul Petro
șani—Politehnica Timișoara (0—1). 
A.S.A. Tîrgu Mureș—Steagul roșu 
(0—0) și cuplajul interbucureștoan 
Steaua—Sportul studențesc (î—0), 
Dinamo—Rapid (1—0), pe stadionul 
.,23 August'4, de la ora 17. In pa
ranteză _ rezultatele tehnice di ii 
tur. Meciul Dinamo—Rapid se va 
transmite pe micul ecran, de la 
ora 18.45.
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Invitați© la Motelul Malu■ ■
■ ■

B ■

■ ■8

la km 73, 
din beton

Pe șoseaua națională București-Constanța, 
intrarea in județul Ialomița, o firmă masivă 
sticlă in formă de troiță atrage atenția călătorului, de 
distanță. Este Motelul Malu, unitate turistică a cooperației 
de consum.

Conceput intr-un stil cu totul original, cu accentuată 
inspirație din arhitectura și arta veche țărănească, intr-o 
reușită îmbinare a modernului cu utilul, ansamblul de clă
diri al Motelului MALU, amplasat intr-o bătrînă și fru
moasă pădure de stejari și salcimi, oferă un loc de odihnă 
și recreare dintre cele mai îmbietoare.

Motelul Malu dispune de un restaurant și o terasă, ca
mere confortabile de cazare, atit in clădirea principală, cit 
și in căsuțe originale, sub formă de căpițe, decorate cu 
gust și fantezie. Unitatea pune la dispoziția oaspeților pre
parate culinare specifice bucătăriei locale, vinuri din pod
gorii renumite și băuturi răcoritoare.

întreprinderea 

„Energo-Reparații* 

B-dul. Mârâșești nr. 2. 
lingă Parcul Libertății 

telefon : 23 26 40,

ANGAJEAZĂ 
URGENT:

• oțelari

• turnători-formatori

• termiști-tratamen- 
tițti

• curâțitori-sablatori

• electronist- 
automatist

Angajarea se face 
pentru modernul se

diu din B-dul Energeti- 
cienilor nr. 2, sector 4, 
Vitan, la capătul auto

buzului nr. 35.

u 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
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I.T. A. -BUCUREȘTI [
Autobaza 1 TITAN :

Șos. Gării Cățelu 174, sector III

ANGAJEAZA:
ȘOFERI
MECANICI AUTO 
TINICHIGII AUTO 
SUDORI / 
RADIATORISTI 
ACUMULATORISTI
ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE AUTO
RIZAT
REVIZORI TEHNICI AUTO Șl GES
TIONARI MATERIALE

meseriași se asigură repartizarea în

n
Li

Pentru
locuri de muncă la atelierele din cartierele TI
TAN și GRIVIȚA ROȘIE, iar pentru șoferi,-în ■ 
toate sectoarele Capitalei și la punctele de lu
cru pe o rază de 40 km., după preferințe.

Se asigură stabilirea în Capitală conf. Decret 
307/1971. {

Informații și angajări la sediul autobazei.
Mijloace de transport : Tramvaie 19, 27 și 28

Autobuze 65 și 46 barat.

11=1 >=□ <=□ a c=> ca C=1 cs o o cs C3 a a cTI

COMPLEXUL 
DE HOTELURI 

Șl RESTAURANTE 
„AMBASADOR"

angajează gospodine pe 
perioada de 4 luni, pentru 
funcțiile de: cameriste, în
grijitoare și bucătărese.

Prezentarea zilnic la 
Hotelul Ambasador — Bi
roul personal și secretariat.

COMPLEXUL 
DE HOTELURI 

Șl RESTAURANTE 
„AMBASADOR" 

angajează, pe o perioadă 
de 4 luni și permanent, 
personal pentru funcțiile 
de: barmani, ospătari, vîn- 
zători. portari, paznici și 
muncitori necalificați.

FABRICA DE ZAHĂR 
GIURGIU 

str Păcii nr. 60 
ANGAJEAZA 

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

• INGINER AUTOMA- 
TIST-ELECTRONIST.

• TEHNICIAN AUTOMA- 
TIST-ELECTRONIST.

• MUNCITORI CU ÎNAL
TA CALIFICARE, AUTO- 
MATIȘTi Șl ELECTRO- 
NIȘTI.

1



ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
ROMÂNO-CAMBODGIENE

Desfășurate într-o atmosferă 
de caldă prietenie și înțelegere 
reciprocă, convorbirile dintre 
delegația română, condusă de 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guver
nului, și delegația Frontului 
Unit Național al Cambodgiei și 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, condusă 
de Khieu Samphan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al
F. U.N.C., viceprim-ministru și 
ministrul apărării naționale al
G. R.U.N.C., comandantul-șef al 
forțelor armate populare de eli
berare națională, s-au încheiat 
joi dimineața prin adoptarea 
unui comunicat comun. Docu
mentul a fost semnat de șefii 
celor două delegații.

La încheierea convorbirilor și 
ceremonia semnării comunicatu
lui comun au luat parte Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
alti membri ai Guvernului.

In numele președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, al 
Comitetului Central al Partidu
lui, al Guvernului, al poporului 
român, primul ministru Manea 
Mănescu a exprimat profunda

satisfacție pentru documentul 
semnat care marchează un mo
ment important în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie intre na
țiunile celor două țări.

Noi vă dorim noi succese în 
lupta dumneavoastră dreaptă 
pentru eliberarea patriei, pentru 
o viață nouă și fericită.

In încheierea alocuțiunii sale, 
primul ministru a adresat urări 
pentru prietenia de nezdrunci
nat româno-cambodgiană, pen
tru sănătatea, fericirea și viață 
lungă a șefilor de stat ai Româ
niei și Cambodgiei — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și prințul No
rodom Sianuk —, pentru victoria 
finală a poporului cambodgian, 
pentru pace în lume.

Răspunzînd, viceprim-minis- 
trul Khieu Samphan a exprimat 
vii mulțumiri poporului român, 
Partidului Comunist Român și 
Guvernului pentru primirea căl
duroasă și atenția deosebită de 
care delegația cambodgiană s-a 
bucurat în timpul vizitei.

Solicitudinea pe care a mani
festat-o președintele Nicolae 
Ceaușescu, precum și sprijinul 
ferm al poporului, Partidului 
Comunist Român și Guvernului 
român constituie pentru poporul 
și forțele armate populare de eli
berare națională din Cambodgia

o mare încurajare în luptă. Ne 
exprimăin profunda noastră re
cunoști rafă.

Vizita în România, convorbi
rile pe care le-am avut cu Ex
celența sa Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu Excelența Sa domnul Manea 
Mănescu. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. și 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
precum și cu alți conducători ai 
țării dumneavoastră și numeroa
sele contacte cu diferite cercuri 
ne-au permis să apreciem mai 
bine remarcabilele succese ale 
poporului român, precum și 
eforturile neobosite pe care 
România le depune pentru edi
ficarea economiei sale, păstra
rea independenței și suveranită
ții sale, cît și pe plan interna
țional pentru promovarea unor 
relații de la stat la stat pe baza 
deplinei egalități.

Delegația noastră mulțumește 
din toată inima partidului co
munist, Guvernului Republicii 
Socialiste România, sub condu
cerea eminentului lor con
ducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu, de a ne fi acordat 
posibilitatea să facem această 
vizită.

Adunarea Generală a O. N. U.

a adoptat două importante documente

Pentru democratizarea
vieții economice mondiale

Miercuri seara tirziu, plenar* Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat prin consens „Declarația asupra creării anei noi ordini 
economice internaționale" și „Programul de acțiune* — docu
mente a căror menire este de a declanșa procesul de revizuire 
a structurilor actualelor sisteme economice, comerciale si finan- 
ciar-valutare internaționale și 
moeratizarea vieții economice 
care separă țările in curs de 
zate.

de a eroi astfel drumul spre de- 
moodiale si reducerea decalajelor 
dezvoltare de statele industriali-

COMUNICAT COMUN
La invitația Guvernului Re

publicii Socialiste România, o 
delegație a Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei și a Gu
vernului Regal de Uniune Na
țională al 
de Khieu 
Biroului 
central al 
nai al Cambodgiei, 
ministru și ministru al apărării 
naționale a! Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cam
bodgiei, comandantul șef al 
Forțelor armate populare de eli
berare națională, și avind ca șef 
adjunct pe Ieng Sary, consilier 
special la președinția Con
siliului de Miniștri, a efectuat 
o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă 
între 29 aprilie și 2

Delegația Frontului 
țional al Cambodgiei 
nului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei a fost pri
mită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a) 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Șeful delegației h 
transmis, cu acest prilej, tova- 

. rășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj prietenesc de bune urări 
din partea prințului Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambod
gia, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. La rin- 
dul său, tovarășul 
Ceaușescu a transmis prințului 
Norodom Sianuk urări 
tate și fericire, de noi

Cambodgiei, condusă 
Samphan, membru al 
Politic al Comitetului 
Frontului Unit Națio- 

viceprim-

România, 
mai 1974. 
Unit Na
și Guver-

Nicolae

de sănă- 
__ , succese 

în lupta dreaptă a poporului 
cambodgian pentru libertate și 
independență.

în cursul primirii, care a de
curs într-o atmosferă de adîncă 
solidaritate și prietenie frățeas
că, a avut loc o convorbire pri
vind evoluția raporturilor bila
terale și un larg schimb de ve
deri asupra situației din Cam
bodgia, precum și cu privire la 
unele probleme internaționale 
de interes comun.

Delegația cambodgiană a vizi
tat unități industriale, obiec
tive social-culturale și militare 

adunarea 
cu 
De 

fost 
so-

la 
din Capitală 

zilei de 1 Mai. 
delegația a 

r______ _i mitingul de"
lidaritate cu lupta dreaptă a po
porului cambodgian, care a a- 
vut loc la Uzinele 23 August. 
Pretutindeni, oaspeții cambod- 
gieni au fost primiți cu o deo
sebită căldură și ospitalitate, 
expresie a sentimentelor de sin
ceră prietenie și solidaritate pe 
care poporul român le nutrește 
față de poporul frate cambod
gian.

Delegația F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C. condusă de Khieu 
Samphan a purtat convorbiri 
oficiale cu o delegație română, 
condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului.

La convorbiri au participat :
— din partea română : Paul 

Niculescu-Mizil,
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru, minis
trul educației și învățămintului, 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macoves
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Ion 
Gheorghe, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șeful 
Marelui Stat Major, și Nicolae 
Shenea, adjunct al ministrului 
ifacerilor externe.

— din partea cambodgiană : 
teng Sary, consilier special la 
președinția Consiliului de Mi- 
îiștri, șef adjunct al delega
tei, Sarin Chhak, ministrul afa
cerilor externe, doamna Ieng 
Thirith, ministrul educației 
iopulare și al tineretului, și 
Ihea San, ambasadorul Cam- 
>odgiei in România.
Convorbirile oficiale, ca și 

elelalte primiri și întrevederi 
u constituit un bun prilej de 
aformare reciprocă cu privire 
1 preocupările actuale ale po- 
oarelor român și cambodgian, 
1 posibilitățile de extindere a 
elațiilor bilaterale și la aspecte 
e importanță majoră ale situa- 
ei internaționale.
Primul ministru al Guvernu- 

îi Republicii Socialiste Româ- 
ia a informat delegația cam- 
pdgiană despre preocupările 
ttuale ale conducerii de 
irtid și de stat, despre modul 
i care poporul român se pce- 
îtește să întîmpine a XXX-a 
îiversare a eliberării patriei 
lastre de sub dominația fas- 
stă și al XI-lea Congres al 
irtidului Comunist Român. In 
•ezentarea făcută, au fost evi- 
cnțiate avîntul și entuziasmul 
l care întregul popor român 
•pune eforturi susținute în ve- 
crea realizării planului cincinal 
ainte de termen, pentru

și a participat 
populară 
prilejul 
asemenea, 
prezentă la

membru al

transpunerea în viață a amplu
lui program de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea în
tregii națiuni pe noi culmi ale 
civilizației.

Partea cambodgiană a dat o 
înaltă apreciere realizărilor 
deosebite dobîndite de po
porul român, sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, in opera de dezvoltare 
economică și socială, relevînd 
că succesele României socialis
te constituie o experiență in
structivă pentru multe țări in 
curs de dezvoltare.

De asemenea, partea cambod
giană a dat o înaltă apreciere 
politicii internaționale clarvăză
toare duse de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
politică pusă consecvent în 
slujba întăririi păcii și dezvol
tării cooperării in întreaga lume.

Șeful delegației cambodgiene 
a informat partea română asu
pra evoluției situației din 
Cambodgia și a succeselor re
purtate de eroicul popor cam
bodgian in lupta sa dreaptă îm
potriva imperialismului, pentru 
independență, suveranitate și li
bertate, subliniind că in prezent 
forțele patriotice cambodgiene 
sint mai puternice ca oricînd pe 
toate planurile : militar, politic, 
economic și diplomatic.

Partea română a dat o înaltă 
apreciere marilor victorii înre
gistrate de eroica rezistență 
cambodgiană împotriva inter
venției imperialiste străine și a 
trădătorilor de țară Lon Noi, 
Sirik Matak, Son-Ngoc Thanh, 
Cheng Heng, In Tam, Long 
Boret, Sosthene Fernandez, re- 
afirmind poziția sa consecventă 
de deplină simpatie și solidari
tate militantă față de lupta 
dreaptă a poporului cambodgian. 
Nutrind încredere nestrămutată 
că victoria finală va aparține 
eroicului popor cambodgian și 
forțelor armate populare de eli
berare națională, guvernul ți 
poporul român vor acorda In 
continuare sprijinul lor politic, 
diplomatic, material ș: moral po
porului frate cambodgian pen
tru realizarea aspirațiilor sale 
juste de pace, progres, inde
pendență națională ți neutrali
tate, in lupta sa dreaptă împo
triva imperialismului ți a unel
telor acestuia.

Partea româr.â a apreciat că 
prin lupta sa eroică, prin victo
riile repurtate, poporul cambod
gian iți aduce o contribuție 
importantă la eforturile genera
le ale popoarelor din Indochina 
de a trăi în libertate și inde
pendență. de a-și hotări desti
nele potrivit aspirațiilor lor. De 
asemenea, partea română a dat 
o înaltă apreciere succeselor ob
ținute pe plan internațional de 
către Frontul Unit National al 
Cambodgiei și de Guvernul 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei. care întrețin relații 
cu peste 80 de state și guverne, 
se bucură de sprijinul ți solida
ritatea tuturor forțelor progre
siste din lume, de simpatia opi
niei publice mondiale.

Partea română susține cu 
fermitate luările de poziții pe 
deplin juste ale Frontului Unit 
Național și Guvernului Regal 
de Uniune Națională din 
Cambodgia. in conducerea po
porului cambodgian pe calea 
luptei hotărite, fără compromi
suri, pină Ia victoria totali pen
tru a se ajunge Ia reglementarea 
justă a problemei cambodgiene, 
care constă in punerea in apli
care a celor cinci puncte ale 
declarației din 23 martie 1970 a 
prințului Norodom Sianuk. șeful 
statului și președintele Frontu
lui Unit Național din Cambod
gia.

Partea cambodgiană a expri
mat și cu acest prilej o vie gra
titudine și recunoștință poporu
lui și guvernului Republicii So
cialiste România, ilustrului nre- 
ședinte al României socialiste, 
Nicolae Ceaușescu. pentru spri
jinirea consecventă a poporului 
cambodgian in înfăptuirea idea
lurilor sale de libertate și in
dependență. în lupta contra in
tervenției imperialiste.

Părțile au evidențiat rolul tot 
mai important care incumbă 
țărilor mici și mijlocii ale lumii 
în abordarea și soluționarea 
problemelor majore ale contem
poraneității, ca și rolul lor în 
lupta împotriva politicii impe
rialiste de agresiune, dominație 
și dictat, pentru ca relațiile din
tre toate statele să fie așezate 
pe baze noi, pe principiile res
pectării stricte a independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecu-

Pentru Guvernul Republicii 
Socialiste România, 

MANEA MĂNESCU

* * *

lui in treburile interne, respec
tului și avantajului reciproc, 
pentru înlăturarea din relațiile 
internaționale a utilizării forței 
sau amenințării cu forța.

Cele două părți salută cu căl
dură victoriile mari, istorice 
repurtate de către popoarele 
vietnamez și laoțian.

Părțile au condamnat încer
cările imperialiste și ale regi
mului de la Saigon de a întîrzia 
și sabota punerea în aplicare a 
hotărîrilor cuprinse în Acordul 
de la Paris cu privire la Viet
nam. Totodată, cele două părți 
și-au reafirmat întregul lor spri
jin pentru politica și acțiunile 
consecvente ale Republicii De
mocrate Vietnam și Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
menite să conducă Ia aplicarea 
integrală a tuturor prevederilor 
Acordului menționat, pentru ca 
populația Vietnamului de sud să 
poată trece nestingherit la con
struirea unei vieți noi, potrivit 
aspirațiilor sale legitime.

Cele două părți au salutat 
succesele obținute de poporul 
din Laos in lupta sa patriotică 
antiimperialistă și au exprimat 
dorința ca acest popor să-și re
alizeze aspirațiile sale și să 
construiască un Laos liber, in
dependent, democrat, neutru și 
pașnic.

In cadrul convorbirilor, cele 
două părți au scos în relief 
succesele obținute de forțele re
voluționare și democratice din 
Asia. Africa și America Latină 
împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și imperialismu
lui. Părțile au subliniat necesi
tatea aplicării riguroase a pre
vederilor Declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea indepen
denței țârilor ș: ponoare!-?- care 
se mai aCâ sub dominația co
lonială F a rezohrtilor referi
toare la deec’.cruzare anartNed 
F cLscrimtr.are rasială F in a- 
cest sens, și-au reafirmat soli
daritatea loc mflitar.tâ eu mas
cările de ekbera-e aahonali fcn 
Angola. Mozambte. Namibia și 
din alte teritori: aflate sub do
minația străină. Set: celor două 
delegați: au salutat cu profundă 
satisfacție proclamarea ca stat 
independent a Guineei Bissau și 
au exprimat sprijinul lor activ 
fată de lupta poooruhti din Gui
neea Bissau și Insulele Capului 
Verde pentru obținerea victo
riei complete Împotriva colo
nialismului și imperialismului.

Cele două părți au subtiniat 
câ situația actuala este favo
rabilă luptei de eliberare na
țională și impune intensificarea 
acțiunilor per.tru cucerirea in
dependentei F suverar.ftățti na
ționale. Ee s-au pronunțat pen
tru dreptul fcmpreseriptibti al 
popoarelor de a utiliza f îm
bina toate formele f eă::e de 
luptă politică și diplomatică. in
clusiv lupta armată, pentru a 
scutura jugul asupriri: străine, 
pentru a pur.e capăt intervenți
ei străine în treburile interne 
ale popoarelor și națiurilor. 
pentru ea fiecare popor să-si 
poată alege liber calea dezvol
tării economice ș: regimul său 
politic și- social. Părțile au su
bliniat rolul de mare importan
ță pe care îl are ajutorul dat 
de țările socialiste, de celelalte 
forțe antiimperialiste popoarelor 
care luptă pentru e'iberarea na
țională. pentru apărarea drep
tului Eecămi popor de a fi 
stătrinul propriilor sale destine.

C'J privire Ia reglementarea 
crizei din Orientul Apropiat, ce
le două părți au subliniat nece
sitatea retragerii trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, garantării securității, 
integrității și suveranității tu
turor statelor din zonă și asigu
rării drepturilor legitime ale 
poporului arab palestinian in 
conformitate cu năzuințele sale 
naționale.

Părțile au subliniat impor
tanța pe care guvernele lor o 
acordă Organizației Națiunilor 
Unite. Partea română a scos in 
evidență faptul că singurul re
prezentant legitim al poporului 
cambodgian la O.N.U. este 
G.R.U.N.C.. contestînd pretenții
le trădătorilor lonnoliști de la 
Pnom Penh de a reprezenta po
porul cambodgian la Națiunile 
Unite.

Cele două părți au constatat 
că actuala vizită oficială de 
prietenie a delegației cambod
giene condusă de Khieu Sam
phan și Ieng Sary, ca și con
vorbirile care au avut loc, s-au 
desfășurat cu succes și au con
tribuit la întărirea prieteniei și 
solidarității -dintre cele două 
țări și popoare.

Subliniind faptul că „actua
la ordine economică intemaț:o- 
nală se află în direct conflict 
cu evoluțiile prezente din rela
țiile politice și economice in
ternaționale", declarația relevă 
imperativul participării depli
ne a țărilor în curs de dezvol
tare la procesul de formulare și 
aplicare a tuturor hotărîrilor 
care preocupă întreaga comu
nitate umană.

în continuarea declarației sint 
enumerate principiile care tre
buie să stea Ia baza noii 
economice internaționale, 
bliniindu-se in primul 
„egalitatea suverană a 
lor, inadmisibilitatea dobindirii 
de teritorii prin forță, integrita
tea teritorială și neintervenția 
în treburile interne ale altor 
state". De asemenea, sint în
scrise principiile cooperării, par
ticipării egale și efective a sta
telor la rezolvarea problemelor 
economice in interesul cotau 
al tuturor statelor și țioindu-se 
seama de necesitatea de a se 
asigura accelerarea progresului 
economic al statelor in eurs de 
dezvoltare, dreptul popoarelor 
de a-și alege propriul lor sis
tem economie și social, suvera
nitatea permanentă * fiecărui 
stat asupra resurselor sale aa- 
turale. Totodată. In acest docu
ment se insistă asupra puneri: 
sub control a activităților cor
porațiilor supranafionale. asu
pra dreptului statelor în curs de 
dezvoltare de a reintra în pose
sia resurselor lor naturale, spo
ririi ajutorului multilateral că
tre popoarele care încă mai zar 
sub jugul colonial.

Unul dintre punctele esențiale 
ale declarației este stabilirea 
unor raporturi juste și erbitibi- 
le intre preturile materiilor pri
me și ale celorlalte produse 
porta te de statele ta ears 
dezvoltare și preturile prodi 
lor manufaetarate i ■peruse 
aeestea din statele iodoltlișli

ordini 
su

rind 
stata

ex-

Orientul
CAIRO 2 (Agerpres). — Joi 

dumneata, secretarul Departa- 
stultă de Stat al SUA, 
try Kis^nger. a părăsit E- 
tul unde a avut convorbiri 
președintele Anwar Sadat, 
otrivit agențiilor internațio- 
e de presă, el a examinat 
șeful statului egiptean ulti- 
le mutații intervenite in e- 

voluția situației din Orientul 
Apmptat. in contextul actuale
lor eforturi depuse pentru so
luționarea ei pe cale politică. 
O atenție specială a fost acor
dată dezangajării forțelor mi
litare siriene și israeliene pe 
frontul din înălțimile Golan.

;ene

TEL AVTV 2 (Agerpres). — 
Sosit, joi. la Tel Aviv, in ca
drul turneului de convorbiri 
Întreprins in Orientul Apropiat, 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A.. Henry Kissinger, 
s-a inf 
nistrul israelian de externe, cu 
membri ai guvernului de 
Tel Aviv. cu care a 
probleme privind 
unui acord de dezangajare 
frontul din

iit cu Abba Eban. mi-

la 
discutat 

realizarea 
.. ----------- pe
înălțimile Golan.

DAMASC 
purtător de 
la Damasc,

2 (Agerpres). — Un 
cuvînt militar de 
reluat de agențiile

Pentru Guvernul Regal de 
Uniune Națională 

al Cambodgiei 
KHIEU SAMPHAN

București, 2 mai 1974

Delegația Frontului Unit Na- 
inal al Cambodgiei și Guver- 
lui Regal de Uniune Națio- 
lă al Cambodgiei condusă de 
îieu Samphan, membru al Bi- 
Jlui Politic al C.C. al F.U.N.C., 
:eprim-ministru și ministrul 
arării naționale al G.R.U.N.C.,

comandantul șef al forțelor ar
mate populare de eliberare na
țională, care, la invitația Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofici
ală de prietenie în țara noastră, 
a părăsit, joi, Capitala.

La plecare, pe aeroportul O-

topeni, delegația a fost salutată 
de Manea Mănescu, Paul Nicu
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, ge
neral de armată Ion Ioniță, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, și alți mem
bri ai guvernului, generali și o- 
fițeri superiori.

ERATn JDERI: Patria (orele 
9; 12: 15: 18; 21) ; București (o- 
rele 8 30; 11.15; 14.15; 17,15; 20.15) ;

LUMINILE ORAȘULUI : Scala 
(orele 9.15: 11.30: 13.45; 16.15; 18.45; 
21).CAT BALLOU : Luceafărul
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30;
20 45), Festival (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45).

MARELE MAESTRU I Victoria 
(orele 9; 11.15: 13,30: 16; 18,15;
20.30) .

HOȚUL DE PIERSICI : Central 
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

SALUT și ADIO : Doina (orele 
12.30; 15; 17.15; 19,45; program de 
desene animate pentru copil ore
le 9,45; 11.15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Casa Filmului (orele 15; 17,30; 
20). Capitol (orele 9,15: 11,30; 14; 
16,15; 18.30; 20 45) ; Modern (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI : Lumina (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,30; 20.45) ; Arta (ore
le X5.30: 17.45: 20).

VALEA PRAFULUI DE PUȘ
CA • Excelsior (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30) ; Melodia (O- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20.45). 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15 : 20.30).

TREI SCRISORI SECRETE: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18 15;
20.30) ; Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30),

dreptul lor de a beneficia de 
un tratament preferențial și 
neredproc, transferul de teh
nologie și resurse financiare că
tre aceste țări, necesitatea ca 
ele să-și concentreze toate re- 
Fursele lor cauzei dezvoltării.

„Planul de acțiune", adoptat 
de plenară, are menirea de a 
asigura transpunerea în viață 
a prevederilor declarației asu
pra creării unei noi ordini a- 
co-.omice internaționale.

în domeniu! materiilor prime, 
care împreună cu dezvoltarea 
au format obiectivele dezbate
rilor prezentei sesiuni extra
ordinare a Adunării Generale, 
programul subliniază necesitatea 
eradicării tuturor formelor de 
dominație străină, discriminare 
rasială, colonialistă, neocolonia- 
listă. apartheid și de exploa
tare. prin exercitarea suvera
nității permanente a statelor a- 
rapra resurselor lor naturale, 
precum și prin măsuri de redo
bândire. exploatare, dezvoltare, 
marketing și distribuire a a- 
ce-stor resurse in interesele na- 
țjonale.

In scopul ameliorării penu
rie: de alimente și produse a- 
cnoal.mentare. programul preve
de măsuri concrete pentru sti
mularea mecanizării agriculturii 
f dezvoltării industriei alimen
tare in statele in curs de dez
voltare. pentru prevenirea po- 
luării apelor internaționale, ca
re constituie importante resur
se de hrană pentru întreaga co
munitate umană, pentru asigu
rarea importării de îngrășăminte 
cinmice si alimente la prețuri 
rezonabile de către statele In 
curs de dezvoltare, fără cond:- 
— F fără a agrava situația de-

țărilor dezvoltate prin elimina
rea barierelor netarifare, a 
practicilor restricționiste și dis
criminatorii, crearea unor me
canisme internaționale care să 
asigure stabilirea prețurilor, 
aplicarea, îmbunătățirea și ex
tinderea sistemului 
preferențial pentru 
statelor in curs de

Măsuri importante 
și in domeniul reformării' siste
mului monetar internațional, pu
nerii sub control a ' ~ 
compensării pagubelor cauzate 
de inflație țărilor în curs de 
dezvoltare și garantării valorii 
reale a rezervelor de valută 
ale acestor țâri. Una dintre con
dițiile esențiale ale succesului 
negocierilor vizind revizuirea 
actualului sistem monetar este 
participarea tuturor statelor la 
aceste negocieri.

Avîndu-se in vedere greutăți
le enorme intîmpinate de grupul 
statelor subdezvoltate ale lu
mii în toate domeniile vieții 
economice și sociale, plenara A- 
dunării Generale a adoptat, 
la propunerea țărilor nealinia
te, un program special, con- 
ținind măsuri de urgență meni
te să contribuie la ameliorarea 
situației acestor țări grav a- 
fectate de economice

generalizat 
exporturile 
dezvoltare, 
se prevăd

inflației.

recente.

Apropiat

Ultimele momente ale 
bătăliei electorale sînt 
dominate de radiografia 
sondajelor. Statele ma
jore ale grupărilor poli
tice încearcă să desci
freze răspunsul la între
barea vitală : cum vor 
vota francezii la 5 mai ? 
Firește, dincolo de inves
tigațiile intensificate ale 
instituțiilor specializate 
rămine încă o dilemă : 
distribuția procentelor 
semnalată 
își va găsi 
la urne ?

de sondaje 
confirmarea

United Press International 
France Presse. a declarat 
apărarea antieriană siriană

si 
că 
a 

doborit, joi după-amiază. două 
avioane aparținind unei forma
țiuni israeliene care a încercat 
să atace pozițiile siriene de pe 
Muntele Hermon. El a mențio
nat, de asemenea, că duelurile 
de artilerie grea și de tancuri 
au continuat în zona masivului 
muntos și în alte sectoare ale 
frontului, adăugind că „inami
cul a bombardat obiective ci
vile din mai multe sate situate 
în apropierea liniei frontului".

TEL AVIV 2 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Coman
damentului militar de la 
Aviv a anunțat că aviația 
raeliană a bombardat joi, 
cursul dimineții și după-amia
ză, obiective militare 
din regiunea Muntelui 
precum și concentrări 
niene de pe versantul 
tal al masivului muntos. Tot
odată, el a declarat că. în tim
pul duelurilor de artilerie de 
pe înălțimile Golan, au fost a- 
tinse obiective din jurul loca
lităților Kissoue și Qatana si
tuate, la sud și sud-vest de ca
pitala siriană.

Tel 
is- 
în

siriene 
Hermon, 
palesti- 

occiden-

ompetiția pentru 
Elysee a cunoscut 
o săptămină „fier
binte". Apropierea 
momentului in care 
francezii vor depu

ne buletinele de vot în urne a 
determinat o maximă intensifi
care a duelului politic. Turneele 
candidaților se desfășoară non
stop, intr-un epuizant maraton, 
atmosfera a devenit mai încăr
cată, milioane de afișe inundă 
zidurile, aparițiile pe micul e- 
cran poartă amprenta momen
tului decisiv care se apropie în
văluit de incertitudine. Ca in
tr-un final de meci dramatic, 
concurenții încearcă să acumu
leze puncte — poate cele mai 
prețioase pentru „a forța des
tinul". L’AURORE constata
„lupta de gladiatori" angajată 
între Chaban-Delmas și Giscard 
d’Estaing iar LE FIGARO re
leva că, potrivit sondajelor, 
„depărtarea nu face decit să se 
adîncească" între cei doi expo- 
nenți ai vechii majorități, avan
sul ministrului economiei și fi
nanțelor ..................
fostului 
sondaje 
Delmas
rile la adresa periculosului său

ingrijorind pe prietenii 
premier. Toate aceste 
au incitat pe Chaban- 
să înmulțească lovitu-

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

în ultimele zile, organele de 
lucru ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. care dezbat problemele 
cooperării economice între sta
tele participante, și-au conti
nuat într-un ritm intens activi
tatea de elaborare a documen
telor finale.

în Subcomisia pentru coope
rare tehnico-științifică, după ce 
s-a realizat un acord în ce pri
vește domeniile de cooperare și 
măsurile pentru eliminarea ob
stacolelor existente în acest sec
tor, s-a trecut la discutarea și 
redactarea secțiunii de docu
ment privind formele și meto
dele de cooperare. Discuțiile au 
loc pe baza propunerilor făcute 
de mai multe delegații, între 
care și delegația României. A- 
ceste propuneri prevăd o multi
tudine de forme de cooperare, 
cum ar fi organizarea unui nu
măr mai mare de conferințe, 
simpozioane, colocvii și alte re
uniuni științifice și tehnice, asi
gurarea unei largi difuzări între 
toate statele participante a in
formațiilor și rezultatelor cer
cetării tehnico-științifice.

In Subcomisia privind mediul 
înconjurător s-a elaborat un 
text referitor la cooperarea între 
statele participante în vederea 
armonizării normelor de protec
ție a mediului, ceea ce va faci
lita schimbul de date și infor
mații în acest domeniu.

în ceea ce privește problema 
dezvoltării turismului, discuțiile 
s-au concentrat, în special, asu
pra unor acțiuni menite să faci
liteze cooperarea în acest dome
niu. De asemenea, printre for
mulările acceptate, se află și 
recomandarea privind adoptarea

■

măsuri 
mediul

destinate să proteje- 
înconjurător și patri-

de
ze
moniul cultural, artistic și isto
ric în condițiile creșterii conti
nue a turismului internațional.

Situația din
J

Portugalia
Purtătorul de cuvînt al juntei 

militare, Mariz Fernandes, a 
anunțat că generalul Spinola 
și-a reluat consultările în vede
rea formării unui guvern pro
vizoriu civil, întrerupte datorită 
sărbătoririi zilei de 1 Mai. Tot
odată, el a anunțat că forțele 
armate continuă să urmărească 
pe agenții fostei poliții politice 
și pe membrii organizațiilor ex
tremiste de dreapta. Fernandes 
a precizat că există numeroși 
membri ai fostelor organizații 
extremiste și ai poliției politice 
care dețin încă depozite de arme 
și muniții. Purtătorul de cuvînt 
a afirmat, de asemenea, că mai 
mulți membri ai fostei poliții se
crete s-au predat autorităților, 
iar o parte din aceștia au fost 
eliberați după cercetări.

Joi, junta militară a dat pu
blicității un comunicat, reluat 
de agenția France Presse. prin 
care anunță începerea unui pro-* 
ces de „însănătoșire a structu
rii forțelor armate și a institu-ț 
țiilor publice".

J

Tinerii francezi
și întîlnirea cu urnele
adversar. Dar sondajele sînt in
terpretate de LA NATION 
printr-o optică diferită: „Chaban 
are in mod net mai multe șan
se decit Giscard să învingă pe 
Mitterrand în turul al doilea". 
Este intersant că o treime din 
deputății gaulliști preferă să 
asiste în calitate de spectatori 
Ia competiția dintre Chaban- 
Delmas și Giscard d’Estaing. 
Totuși, observă LE MONDE, 
„pină acum Chaban-Delmas și 
Giscard d’Estaing nu au făcut 
nimic care să facă 
regăsirile 
remarcă, 
Francois 
unic al _ 
oară există un candidat comun 
al forțelor de stingă la primul 
tur al scrutinului prezidențial) 
„apare destins in fața unor au
ditorii considerabile".

In mulțimea sondajelor care 
preced prima rundă a alegerilor 
prezidențiale (dacă nici un can
didat nu obține 51 la sută din 
voturi, atunci francezii revin la 
urne la 19 mai) s-au remarcat 
cele privind opțiunile tinerilor. 
Mai întîi se cuvine o remarcă : 
dreptul de a intra in cabina de 
votare îl au doar cei care au 
atins vîrsta de 21 de ani. Sute 
de mii de tineri francezi intre 
18—21 ani sint, astfel, lipsiți de 
posibilitatea de a-și spune cu- 
vînlul în ceea ce privește viito
rul lor și viitorul țării. Despre 
acești tineri LE MONDE publică 
un ciclu de reportaje : „Les 
jeunes sans voix“. Decepția, 
amărăciunea unei existențe ce
nușii, dorința de prefaceri reale 
se regăsesc in frazele multora 
din interlocutorii aleși de repor
terul parizian.

Ultimul număr din revista 
L’EXPRESS prezintă uu sondaj 
realizat printre tinerii ce vor fi 
prezenți la vot. Ce gindesc cei 
8 000 000 de tineri și tinere aflați 
pe scara vîrstei între 21—30 
ani ? Sint tineri care s-au năs
cut între 1944 și 1954 — o ge
nerație care n-a cunoscut răz
boiul și nici urmările lui ime
diate. Doar 9 Ia sută dintre ei 
se arată, în mod categoric, lip
siți de interes față de bătălia 
electorală și nu intenționează, 
de aceea, să voteze. 45 la sută 
dintre cei investigați își expri
mă preferința pentru candida
tul stingii, Franțois Mitterrand. 
Aceasta inseamnă că peste

imposibile 
ulterioare". Ziarul 

in același timp. că 
Mitterrand, candidatul 
stingii (pentru întiia

3 000 000 de 
favoarea lui 
tajul tinerilor care se pronunță 
în sprijinul exponentului stingii 
este superior celui al adulților 
(42—43 la sută). Pentru Giscard 
d’Estaing s-au arătat dispuși să 
voteze 27 la sută din tinerii ale
gători iar Chaban-Delmas în
trunește adeziunea doar a 23 la 
sută din acești alegători. In li
nii mari, se manifestă aceleași 
tendințe ca și în cadrul corpu
lui electoral luat in ansamblul 
său.

Sondajul reprodus de L’EX- 
PRESS este, însă, deosebit de 
interesant sub citeva aspecte 
care depășesc problema alegerii 
viitorului președinte. La o în
trebare privind situația generală 
din Franța, doar 2 la sută din 
tinerii interogați au afirmat că 
„lucrurile trebuie să rămină 
așa cum sînt", 53 la sută s-au 
pronunțat pentru reforme, iar 43 
la sută pentru „foarte profunde 
reforme". Dorința de schimbare 
trebuie, de altfel, plasată în 
contextul preocupărilor cotidie
ne. Examenul problemelor celor 
mai acute pentru tineri este 
simptomatic. 93 la sută dintre ei 
pun pe prim plan lupta contra 
creșterii prețurilor. Urmează 
dificila problemă a șomajului 
(pe care 92 la sută din tineri o 
consideră importantă în defini
rea opțiunii lor), reducerea ine
galităților sociale (87 la sută), 
posibilitatea formării profesiona
le (79 la sută). Nu lipsește nici 
protecția mediului înconjurător 
de pe acest tabel al preocupă
rilor unei generații confruntate 
cu multiple dificultăți. Revista 
AVANTGARDE, editată de Miș
carea Tineretului Comunist 
Francez, intr-un apel electoral 
către tineri, sublinia revendică
rile esențiale ale acestei genera
ții, ceea ce trebuie să se schim
be. Revista denunța „șomajul, 
costul vieții, nesiguranța zilei 
de miine, selecția socială, refu
zul dreptului de vot la 18 ani".

Intilnirea cu urnele este pre
cedată de ultimele sondaje. In
decișii trebuie să pună capăt 
ezitării. Opțiunea trebuie să se 
producă. în favoarea cărui can^- 
didat se va inclina 
Verdictul electoral 
încă, incertitudinii. Doar urnele 
ne vor dezvălui tainele sale.

tineri vor vota în 
Mitterrand. Procen-

balanța ? 
aparține,

EUGENIU OBREA

♦

zlcal. 20.30 Avanpremieră. 20,35 
Film serial : COLUMBO. 21.35 
Parada duetelor. Telespectacol 
umoristic-muzical eu public. 22,50 
Telejurnal.

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

RIO LOBO : Aurora (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15) ; Fla
căra (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18.15; 20.30).

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

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

PĂCALĂ : Ferentari (orele 11; 
15,30; 19) ; Popular (orele 11.30; 
16; 19).

CIDUL : BuzeștK orele 9; 12,30; 
16; 19,30) : Floreasca (orele 10: 
15.30; 19).

TARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIA : Lira (orele 15.30; 18;
20.15) .

LE MANS : Gtuleștl (orele 15.30; 
18; 20,15) ; Moșilor (orele 9; 11.15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30).

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

SAMBIZANGA 5 Unirea (orele 
15,45: 18; 20.15).

NUNTA DE PIATRA: Viitorul 
(orele 20.15).

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

FANTASTICA AVENTURA A 
lui „NEPTUN- : Munca (orele 
16; 18: 20) : Progresul (orele 15.30; 
18; 20,15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : 
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

BUNA SEARA DOAMNA CAMP
BELL : Cringașl (orele 16; 18,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA ; Vitan (orele 15,30; 18; 20.15).

CÎNTECUL NORVEGIEI: Raho
va (orele 15,30; 19).

CE DRUM SA ALEGI: Grivița 
(orele 9: 11.15: 13,30: 16: 18.15;
20.30); Flanura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30).

DILIGENTA (ora 14,30) ; SABO
TAJ (ora 16.30) ; ...ȘI SALUTA 
RINDUNELELE (ora 18,45) ; FE
MEIA DISPĂRUTĂ (ora 20,45). 
rulează la Cinemateca „Union".

PROGRAMUL 1
16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 

Emisiune în limba germană. 19.10 
File eroice de istorie. Aniversarea 
marii demonstrații antifasciste din 
1 Mai 1939. 19.30 Telejurnal. 20,00 
1001 de seri : Povestea lui Rum- 
cajs. 20,10 România — Anul XXX. 
Revista social-politică TV. 20,45 tn 
frumoasa lună mai. Pagini din 
operete. 21.10 Film artistic : 
„Structura cristalului" — produc
ție a studiourilor cinematografice 
poloneze. 22.25 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,30 Telex. 17.35 Film pentru 

tineret : „Clinele sălbatic Dingo" 
- producție a studiourilor Len
film. 19.10 File eroice de Istorie. 
Aniversarea marii demonstrații 
antifasciste din 1 Mai 1939. 19,30 
Telejurnal. 20,00 1001 de seri. 20.10 
Pagini din muzica de cameră. 
20.40 O viață pentru o idee : 
Gheorghe Bănciulescu. 21,10 Bucu- 
reștiul azi. 21,25 Portativ ’74. 21,50 
Teatru scurt : ..Pasiune plus ra
țiune" de Al. Mirodan.

SIMBATA. 4 MAI 1974 
PROGRAMUL I

9,00 Carnavalul primăverii. 10,00 
Mindră zi de primăvară. Cîntece 
și dansuri populare. 10.40 In parc 
fanfara cîntă... Muzică de pro
menadă. 11,00 Glasul tinereții. 
Concert cu public susținut în 
Sala Casei de Cultură a Sindica
telor din Buzău de tineri inter
pret! de muzică ușoară și popu
lară descoperiți de emisiunile 
„Steaua fără nume" șl , Floarea 
din grădină". 12,00 Pagini de 
umor : Aventuri în epoca de pia
tră. 12,50 Avanpremieră. 13 00 Al
bum distractiv. 16,00 Magazin 
sportiv. 17.00 Al treilea gong ! 
Spectacol susținut de Circul de 
Stat din București. 17,45 Farmecul 
muzicii. 18.45 Lumea copiilor. 19,15 
1001 de seri, 19.30 Telejurnal. 20.00 
Zi de mai ! Montaj literar-mu-

DUMINICA, 5 MAI 1974 
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Gimnastica pentru toți. 8.40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial pen
tru copii ; DAKTARI. 10,00 Viața 
satului. .11,15 Publicitate. 11.20 
Documentar TV. Goticul Rarăului. 
Pietrele Doamnei. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical. 16.00 Dru
muri în istorie. 16,20 Film serial : 
17 CLIPE ALE UNEI PRIMĂVERI.
17.30 Cîntare patriei. 18.50 Fotbal : 
Dinamo—Rapid. Transmisiune di
rectă de la Stadionul „23 August".
20.30 Telejurnal. Săptămină politi
că internă și internațională in 
imagini. 21,00 Un șerif la New 
York sau... Șofer improvizat _
premieră pe țară. 22.10 Telejurnal. 
22 20 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

10.00—11,45 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii de Stat 
•„George Enescu". 18,50 Avanpre
mieră. 18.55 Ce știm și ce nu 
știm despre... 19,25 O viață de cal. 
Un mînz s-a născut în Nordul 
îndepărtat... — documentar artis
tic. 19.50 Muzică populară inter
pretată de elevi ai Școlii populare 
de artă din București. 20.05 Film 
serial pentru copil : GEORGE. 
Episodul „George pețitorul". 20,30 
Telejurnal. 21.00 Refrene lirice. 
21,20 Film serial : COLUMBO.
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