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Ceaușescu. secretar genera al Fartxfcdtat Co-’J-st Rc~âr. 
președintele tepebboi Soc c «te temân a c pnaăt pe tnmișâ 
speech ai ziarelor _D*e Welt* - Haos StaAass. J* Moode*

— Mo--el Lucbert, „The Times" — Richard Davy și „La Stam
pa* - Renato Proni, cărora le-a acordat un interviu pentru su
plimentul lunar editat de aceste cotidiene.
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La ordinea zilei, pe ogoareÎNTREȚINEREACULTURILOR
UN RAID IN JUDEȚUL MEHEDINȚI

Majoritatea cooperativelor din județul Mehedinți au terminat semănatul porumbului încă de la jumătatea lunii aprilie. Și, cum era și firesc, lu- ♦ crătorii ogoarelor au declanșat imediat campania de întreținere a culturilor. La cooperativa agricolă de producție nr. 2 din comuna Pătulele se lucra, în ziua vizitei noastre, atît în cîmp, cit și la grădină și livadă. în punctul „Poiana*, pe cele 150 ha cu sfeclă, două utilaje M-S.P.P., deservite de 6 cooperatori, tratau cultura cu Heclotox. După cum spunea mecanizatorul Dumitru Filipescu. în ritmul în care se desfășoară activitatea, ultimile 50 de hectare vor fi gata pină seara. De asemenea, în satul Viașu, cooperatorii erau antrenați la plantat pepeni în punctul „cot*, iar mecanizatorii, dintre care amintim pe Ștefan Fă- sui, Adrian Niculeșeu și Dan Ni- culescu, pregătiseră aproape 20 ha, din cele 30 destinate culturii de soia. Din toamnă, au semănat pe această suprafață răpită, iar acum o foloseau grășămînt.O acțiune în care sînt câți și tinerii din Pătulele merită evidențiată, sînt mentările inginerului Eugen Similara, experimentări legate de teza de doctorat cu tema „Tehnologia culturii sfeclei de zahăr pe solul brun-roșcat <le pădure din sudul județului Mehedinți*. Aceste experiențe au fost cauzate de producțiile mici de sfeclă de pînă acum. Se preconizează ca prin studierea epocii optime de semănat a arăturilor precum și a dozelor de îngrășăminte, să se ajungă de la o producție de 29 000 kg la hectar, la 40 000 kg în sistem neirigat. „Și ceea ce este mai interesant — așa cum ne mărturisea inginerul Similara — tineri cum sînt, Constantin Dănescu sau Ion Lăcătușu mi-au .dat o mare mină de ajutor. De altfel, cu ei am executat lucrările de întreținere pe loturile unde experimentez*.In plin efort am găsit și pe cooperatorii din C.A.P.-ul nr. 1, Pătulele. Pe o suprafață cu ră- dăcinoase de 10 ha., fusese sfă- rîmată scoarța solului, iar ute-. oiștii, în frunte cu secretarul Nicolae Tudor, zi și noapte, se află în permanentă stare de alarmă, în lupta pentru întreținerea răsadului în bună stare. Ei au încercat, într-un fel, să forțeze timpul. Au plantat roșiile, în cîmp, de citeva zile, tocmai pentru a apropia producția de cea obținută în solarii. Și-acum, prin irigări și luminări fumigene improvizate au reușit să mențină intacte plantele. Alt lot de cooperatori executa săpălugitul pe 4 ha cu căpșuni, iar ceilalți, aju- tăți de mecanizatori, executau

ca în-impli- și’ oare experi-

lucrări de combaterea bolilor dăunătorilor la porumb ca Du- blitox și Heclotox, pe aproape 70 ha.Avînd în vedere că la Vinju- Mare predomină cultura viței de vie, era și firesc ca eforturile cooperatorilor să se îndrepte, in primul rind, către această cul- tffră. Aproape 200 de oameni zilnic plantează în punctele ..Poligon" și „Țarină* viță de vie. Concomitent, peste 70 de lucrători executau, în ziua vizitei noastre, prășila pe 55 ha., iar alte 20 ha. de plantație tinără în anul 11, erau deja întreținute mecanic și manual. „Sînt foarte multe lucruri de făcut acum, ne declara președintele C.A.P.-ului, Alexandru Toader. în afară de celelalte lucrări urgente, după cum vedeți, unii cooperatori au terminat de completat golurile cu viță pe 10 ha, iar mai mult _ de 50 ha cu porumb au fosVier- bicidate. Intensificăm ritmul de lucru pentru că vrem ca în numai trei zile să ierbicidăm și cele 50 ha cu in și, de asemenea, să începem prașila la ceapă și pregătirea silozului din secară masă verde*. Viteza de lucru, calitatea lucrărilor, precum și prezența masivă a oamenilor în cîmp sînt suficiente argumente pentru a trece producțiile viitoare ale mehedințenilor la capitolul recorduri.
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Dragi tovarăși și prieteni,

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTEPRIME-ALE intre- din o de- ___ ______ producției globale de 131,9 nd- lioane lei și de 194,9 milioane Iei a producției Comparativ cu aceeași rioadă a anului trecut, duetivitatea muncii, pe sambiul industriei, a zentat un ritm de creștere de 12 la sută, producția globală de 19,4 la sută, iar producția marfă de 20,1 la sută. Rezultate remarcabile au obținut siderurgiștii care și-au indeplinit angajamentul »- nual privind depășirea producției planificate de oțel, cocs metalurgic și producția de laminate finite pline.

LA SFÎRȘITUL LOR PATRU LUNI ANULUI, bilanțurile prinderilor industriale județul Galați, indicau pășire a prevederilor
CINCINALULUI se lărgește de la o zi la alta. Recent, printre harnicele colective care au trecut să lucreze in contul anului 1975 și-a înscris numele și cel al Fabricii de alcaloizi din Vișeul de Sus, județul

Cînd și cum folosim
marfă, pe- pro- an- pre-

Maramureș.
ÎNCUNUNATE PENTRU RLA- CINCINALVLLT

LISTA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE CARE ȘI-AU REALIZAT SARCINILE PE PRIMII PATRU ANI AI

EFORTURI DF. SUCCES LIZAREA ÎNAINTE DE TERMEN depun. de asemenea, lucrătorii fabricii de industrie locală din Orăștie. cea mai mare unitate de acest fel din județul Hunedoara, care și-a dezvoltat și modernizat substanțial profilul tehnico-pro- ductiv. Succesele obținute in primele 4 luni, cumulate cu cele înregistrate in anii precedent au permis harnicului colectiv al unității să eiștiee pină in prezent un avans de 350 de zile in realizarea cincinalului actuaL

ÎN CAPITALĂ

Oficiu de angajare a studenților
calificați intr-o meserieConsiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul universitar București a finalizat o frumoasă inițiativă înscrisă pe linia acțiunilor de integrare a învățămintului superior cu producția. Este vorba de înființarea la Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa" a unui Oficiu de angajare pentru toți studenții calificați intr-o meserie care în timpul practicii sau vacanței de vară doresc să se încadreze în producție. Pînă acum, s-au înscris pentru a fi .angajați în marile întreprinderi bucureștene peste 200 de studenți califi-

în următoarele meserii:câțielectrician, strungar, monta- tor, frezor, lăcătuș.L. . , -------- Pentrustudenții angajați în timpul verii se va asigura cazarea într-un cămin, iar repartizarea în producție va fi realizată cu sprijinul Comitetului municipal U.T.C. imediat după terminarea sesiunii de examene. Studenții care doresc să urmeze exemplul celor 200 de colegi se mai pot înscrie la Casa de cultură, camera 18, marțea și vinerea între orele 12,00 și 14,00.
C. S.

activul obștesc
— Asta-i greșeala noastră, nu ne bazăm pe activul obștesc, izbucnește în cele din urmă — lăsir.d la o parte toate răspunsurile ocolite de pină atunci — primul secretar al Comitetului orășenesc Făgăraș al U.T.C., loan Toanchină. De fapt concluzia venea după o îndelungată analiză a programului de activități al biroului comitetului orășenesc pe trimestrul I și numeroase discuții cu membrii a- cestui organ, ca ceva firesc care nu era decit urmarea unui stil de muncă neadaptat la situațiile impuse de activitatea organizației orășenești. Dar să o luăm cu începutul.Situația intilnită la Făgăraș, și anume faptul că cel de-al doilea activist salariat de la o- raș (Elena Drăgan, secretar cu probleme de propagandă și cultură) lipsește pe motive de boa-

lâ de vreo patru luni, ne-a îndemnat să-i adresăm primului secretar citeva întrebări :— Cum vă descurcați intr-o asemenea situație ?— Mai greu. Trebuie sâ recunosc că nu am putut prelua toate atribuțiunile tovarășei Dragan. Lipsa unui om se vede.— Dar dacă ați fi nevoit să lipsiți și d-voastră ?— ...Lăsăm totul baltă, vine răspunsul, in glumă (sau poate chiar în serios ?!)— S-a intimplat vreodată a- cest lucru ?Astfel aflu că o asemenea situație s-a intimplat intr-adevăr cu citeva luni in urmă, fără insă ca treburile să rămină... baltă. Au fost chemați membrii biroului. cărora li s-au lăsat sarcini concrete ce trebuiau rezolvate in acea perioadă. Și le-au rezolvat. Deci o primă observație:

se poate pune bază pe activul obștesc.Răsfoiesc programul de acti-
ION TOMESCU

(Continuare in pag. a TV-a)

POPAS LA UN

„SFAT
Multe sînt acțiunile, formele 

și metodele prin care organiza
ția V.T.C. contribuie la educa
rea membrilor săi în spiritul 
muncii, prin muncă Și pentru 
muncă. în rindurile de față, însă, 
aș vrea să mă opresc ia un sin
gur aspect, la o inițiativă care 
în cadrul organizației noastre 
municipale capătă tot mai multi 
adepți, soldindu-se cu rezultate 
meritorii. Este vorba de „Sfa
tul omeniei", acțiune întreprinsă 
de comitetul municipal U.T.C. 
în colaborare cu Oficiul forțelor 
de muncă. Bilunar, la Clubul ti
neretului organizăm întîlniri cu 
tineri încă neîncadrafi în pro
ducție, discutăm cu ei pe înde
lete, de la om la om, ne stră
duim să-i convingem, să-i fa-

AL OMENIEI"
cem să înțeleagă faptul că locul 
lor nu poate fi decit alături de 
covirșitoarea majoritate a colegi
lor de generație ; în muncă adi
că, în ampla bătălie pentru cre
area de bunuri materiale, acolo 
unde se decide bunăstarea între
gului nostru popor. X-aș putea 
susține că toți tinerii cu care am 
stat de vorbă au pornit după întâlnirea cu noi imediat la mun
că, deși repartizările în produc
ție le putem oferi pe loc. Unii 
revin de citeva ori, alții, din pă
cate, uită adresa. Multi, însă, dau 
dovadă de receptivitate, optează 
pentru una din întreprinderile 
orașului, pentru a se califica in
tr-o meserie. Așa se face că La- 
ios Bundic, Liviu Bodea și Ște
fan Oros, care pină la vîrsta de

19—21 ani nu aveau o profesie, 
sînt in prezent muncitori la În
treprinderea „Metalica". Alături 
de ei ar mai putea fi amintiți 
Mircea Cristea, Gkeorghe Pojo- 
ni. Petru Buzan, Aurel Bei, Cor
nel Badea ji multi alfii, care,, 
în urma popasului la „Sfatul o- 
menie" semnează acum, dimi
neață de dimineață, la „ceasuri
le de pontat" de la întreprinde
rile „Solidaritatea", „Crișul“, 
„Crișana". cooperativele „Lem
nul", „Drum nou" etc. Pe ia 
„Sfatul omenie", însă, tinerii

DUMITRU IACOBESCU prim secretar al Comitetului 
municipal Oradea al V.T.C.

(Continuare în pag. a TV-a)

ECUADORIENI
■«ședințe al Consiliului Uni- Asociațiilor Studenților amițti din România. Niță rotă. prorector al Academiei ie Studii Economice.Presentindu-i pe oaspeți, miri Traian Ștefanescu caracterul fructuos ai lor in țara noastră, timp in care ei au vizitat instituie de invățămin: superior, obiective social-culturale. au purtat convorbiri rodnice cu co- legij români. .Jntilnirile. discuțiile dintre studenții romani ți ecuadorieni — a subliniat el — s-au desfășurat intr-un spirit prietenesc, reflectând dorința re-

ciprocă de a colabora mai strîns.Vizita cadrelor didactice și studenților din centrul universitar Quito se înscrie în contextul bunelor relații dintre cele două țări și popoare, relații care cunosc o dezvoltare după vizitele ședintelui ’Nicolae Ceaușescu și a tovară- ș-: Elena Ceaușescu in Republica Ecuador.Tineretul studios din România iși reafirmă, și cu acest prilej, voința de a intensifica legăturile prietenești cu tineretul

nouă și importantă pre- României, tovarășul

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Aș dori să-mi exprim satisfacția pentru vizita pe care delegația studenților din Quito — printre care se află și decanul Facultății de economie — o face in România. Doresc să vă salut aici, pe pămîntul României. după ce am avut prilejul să ne întâlnim in Quito și să cunosc cite ceva din preocupările dumneavoastră, ale poporului ecuadorian.Sper că vizita pe care ați făcul-o în România, întâlnirile avute cu studenții români — și cu alti cetățeni din țara noastră — v-au oferit posibilitatea de a cunoaște unele din preocupările poporului român, din realizările sale în făurirea societății socialiste. Ați putut cunoaște preocupările poporului roman privind dezvoltarea în- vățămintului, științei și culturii — și sper că din convorbirile pe care le-ați avut cu reprezentanții studen- țimii, cu cadrele didactice v-ați putut crea o impresie cit mai aproape de realitate despre felul in care profesorii și studenții români — ca de altfel întregul popor — înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Fără îndoială că dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre popoarele noastre a căpătat o dimensiune nouă cu prilejul vi-

zilei pe care am făcul-o in E- cuador, al convorbirilor pe care le-am avut cu președintele Lara și alți conducători ai poporului ecuadorian, al intîlniri- lor cu oamenii muncii, cu populația, cu studenții și profesorii universitari. Prin rezultatele sale vizita a reprezentat un moment important în evoluția relațiilor dintre poporul român și poporul ecuadorian.Trebuie să vă spun că. de a- tunci, aceste relații au continuat să se dezvolte. Au fost delegații române în Ecuador — este adevărat mai mult pe probleme economice : de asemenea au fost și delegații din Ecuador in România. Silit perspective bune pentru o largă colaborare in domeniul petrolului și în alte sectoare de activitate, ceea ce va așeza relațiile dintre țările noastre pe o bază și mai trainică.In politica României și Ecuadorului există multe puncte de apropiere. Am constatat cu multă satisfacție preocuparea Ecuadorului de a asigura realizarea unor relații noi, bazate pe egalitate, pe respect reciproc, pe neamestec în treburile interne, eforturile sale de a face ca bogățiile naționale să se afle în întregime în mina poporului ecuadorian și să fie folosite in interesul dezvoltării economico-sociale independente,
(Continuare în pag. a V-a)

PRETEXT
Pronumele relativ are adeseori anumite 

dezavantaje față de articol de pildă; care 
se înfige ferm și de neclintit în coada unui 
substantiv de nu-l mai poți smulge de a- 
colo. Dimpotrivă, pronumele nu face alt
ceva decit să înceapă o frază, să intro
ducă oarecum pe intrarea de serviciu 
ideea, pentru ca apoi și una și alta să os
cileze nehotărît, ca o coadă de zmeu, pînă 
la punct sau la punct și virgulă, lată, ca 
să înțelegem mai devreme despre ce anu
me este vorba, două exemple de propo
ziții. Ele sînt : „Cine v-a spus una ca asta?" 
și „Ce aveți cu mine de mă criticați?". 
Analiza lor gramatical - semantică ne va 
pune înaintea unor concluzii deosebit de 
sugestive, pe care mă abțin să 
le anticipez.

Cea dinții întrebare apare 
mai ales în acele colective de 
muncă în care s-a petrecut o ne
regulă, o abatere, sau ceva de 
alt gen (masculin de exemplu). Cineva se
sizează un organ superior despre cele în
tâmplate. Firesc, organul respectiv, de con
trol sau numai de îndrumare și control, 
vine să cerceteze. Iar prima întrebare care 
i se adresează de către reprezentanții co
lectivului nu este, eventual, „Cum ? S-a în
tîmplat la noi una ca asta ?", ci cu totul 
alta, strecurată printre dinți : „Cine v-a 
spus așa ceva ?". Cea de a doua poate 
apărea pretutindeni, este de ajuns uneori 
să te uiți cit se poate de atent în jur și te 
împiedici la fiecare pas de ea. „Ce aveți 
cu mine ?", vrea să atragă atenția cît de 
nedrept poate fi cineva cind vrea să aibă 
ceva cu 
de voia

Numai că, din 
cele două cazuri 
cineva anume. în 
fuzia rămîne una 
respectiv (deci și substantivul căruia îi ține 
locul) nu înțelege că se află la mijloc o

D. MATALĂ

situație și 
raporturile 
mul plan ajunge nu ceea ce s-a întîmplat, 
adică obiectul propriu zis al criticii, ci un 
om oarecare, care, instalat în fotoliul de 
victimă, se grăbește să ceară ajutor unei 
providențe atotiertătoare ■. „Ce-or fi avînd 
cu mine ?". Tncerci să-l faci să priceapă 
că nu are nimeni nimic cu el, că numai 
întâmplător, pentru că faptele se leagă de 
numele lui, ești silit să-l întrebi : de ce 
nu muncești ? de ce nu muncești bine ? 
de ce nu muncești ca și ceilalți ? de ce nu 
muncești, pur și simplu ? de ce? Insă în
trebările trec pe lingă el ca niște tramvaie 
supraaglomerate, fără să se oprească, iar 

convingerea nu i se urnește 
din loc nici atîtica: „Eu cred 
că aveți ceva cu mine", conti
nuă să zică. Cu alte cu
vinte, nu întîmplarea este 
motivul, acela este numai... 

adevărul adevărat rămîne tot 
ai ce ai cu el, iar lucrul acesta

nu un om. Din cauza aceasta 
se răstoarnă brusc, iar pe pri-

altcineva 
lui.

sau chiar cînd are fără

păcate, în nici unul din 
obiectul criticii nu este 

ambele împrejurări con- 
și aceeași : pronumele

pretextul, 
faptul că 
poate să însemne, în ultimă instanță, chiar 
o a-nu-mi-tă lipsă de grijă față de om. 
Bineînțeles, n-ar mai avea nici un rost să 
insiști, să precizezi că grija față de om 
nu este deloc același lucru cu grija față 
de leneși, el tot nu e în stare să facă 
distincția, sau chiar dacă o face se con
sideră, fără îndoială, un membru de onoa
re al primei categorii.

Mă tot gîndesc acum cum aș proceda 
dacă aș avea și eu, la un moment dat, 
de comunicat citeva lucruri neplăcute unor 
oameni. Parcă văd că cel puțin unul din ei 
ar fi ferm convins nu că nu își face dato
ria, ci că am ceva cu el. De aceea, poate 
voi reuși să parez tentativa întrebîndu-l, 
la riadul meu : „Dar dumneata ai ceva cu 
mine Sînt chiar curios să văd cum mi-ar 
răspunde atunci. Dacă nu cumva ar ape
la și el la cealaltă întrebare : „Cine v-a 
spus una ca asta ?".

y
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A MUNCII**

După cum se știe, Plenara C.C. al P.C.R. din 25—26 martie a.c. a dezbătut un document de o deosebită importanță : Proiectul legii privind remunerarea după cantitatea și calitatea muncii. Proiectul, după analizarea și avizarea sa de către comisiile- de specialitate ale Marii Adunări Naționale, va fi supus spre adoptare forului suprem legislativ al țării. Noua lege .yr..una dintre cele mai importante ale societății noastre — este "menită; să așeze pe o bază nouă retribuirea muncii.în concepția P.C.R. îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii activității econo- mico-sociale, afirmarea tot mai pronunțată a principiilor socialiste în toate domeniile relațiilor sociale necesită respectarea unor norme care să exprime exact cerințele dezvoltării societății noastre, să asigure excluderea subiectivismului și ar- bitrariului. Este firesc, în acest context, ca problemele privind retribuirea muncii să se înscrie cu precădere între preocupările pentru statuarea în norme juridice a relațiilor social-econo- mice,O lege care să așeze pe baze noi retribuirea muncii se dovedește astăzi deosebit de necesară. Rostul ei principal este de a contribui — cu mijloacele ce-i sînt specifice — la intensificarea acțiunii de mobilizare intr-un ritm rațional și armonios a tuturOr forțelor productive ale națiunii, atit in vederea realizării creșterii optime a producției cit și pentru obținerea unor venituri cit mai mari. în mod cert, perfecționarea remunerării după cantitatea și calitatea muncii — cu respectarea principiilor înscrise in documentul aflat pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale — este de natură să asigure condiții și mai bune propășirii economice a tuturor cetățenilor. Proiectul noii legi se Întemeiază pe o strînsă corelare între cerințele privind retribuirea echitabilă a tuturor oamenilor muncii și resursele de care dispunem. Reiese cu claritate — atit din spiritul, cit și din litera noii legi — că asigurarea veniturilor directe ale oamenilor muncii depinde de asigurarea mijloacelor financiare și materiale necesare dezvoltării continuie a forțelor de producție, singura sursă de venituri fiind munca utilă și necesară societății socialiste.Se știe că legile țării noastre 

sînt rodul unor investigații largi, amănunțite, al consultării activului de partid, organizațiilor de masă, cetățenilor. Este firesc, așadar, ca și proiectul legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii să fi trecut prin acest proces creator ; el a fost precedat de ample studii care au pornit de la analiza obiectivă, temeinică a fenomenelor și proceselor social-eco- nomice de stringentă actualitate, de la cunoașterea aprofundată a realității.Proiectul în forma actuală este rodul unei laborioase acti-
PROIECTUL LEGII 

REMUNERĂRII

DUPĂ CANTITATEA 

Șl CALITATEA MUNCII

vități desfășurate timp de mai mulți ani sub conducerea nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; în întregul său conținut se reflectă schimbările revoluționare petrecute în actuala etapă istorică pe care o străbate țara noastră. Noua lege pune în evidență nu numai interrelații existente în interiorul sistemului economic, ci prefigurează totodată și dinamica unor procese caracteristice dezvoltării întregii societăți. Este important de relevat faptul că legea prevede — odată cu asigurarea unei mai bune corelări intre veniturile mari și mici, care se vor afla intr-un raport mai echitabil, creșterea puternică a veniturilor mici, simplificarea treptelor de retribuire prin reducerea unora dintre a- cestea, crearea unui mai bun e- chiiibru între diferite categorii — instituirea unui sistem eficient de cointeresare in care veniturile pot să crească pe baza creșterii producției. Reglementările din lege privind o serie de stimulente materiale directe legate de realizarea producției sînt menite să asigure desfășurarea susținută, ritmică a activității productive, stabilirea unei ordini desăvîrșite în aprovizionarea tehnico-materială, în livrările de produse, asigurind un cadru instituțional prielnic valorificării integrale a poten

țialului de creativitate de care dispune fiecare unitate economică. în felul acesta legea contribuie la asigurarea unei înalte eficiente a muncii sociale, la punerea în valoare a tuturor resurselor materiale și umane ale țării.Prevederile cuprinse în proiectul noii legi a retribuirii muncii oglindesc grija pe care partidul și statul o arată pentru creșterea și formarea tinerei generații. Numeroase reglementări, îndeosebi cele care privesc creșterea veniturilor, sînt menite să asigure tinerilor care lucrează in producție, incă din primii ani de activitate, condiții materiale mai bune, in raport de posibilitățile de care dispune azi societatea noastră. Este relevant în primul rind faptul că absolvenților școlii profesionale, care sînt încadrați la nivel de bază, li se creează posibilitatea să poată fi trecuți, după trei luni de la intrarea in producție. la una din treptele categoriei I de calificare, dacă au obținut rezultate foarte bune la învățătură și la practică.Toate acestea sînt măsuri de natură să garanteze o contribuție și mai mare a tineretului la înfăptuirea sarcinilor societății, un puternic stimulent către pregătire temeinică și competență înaltă. Proiectul legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii este conceput într-o viziune dialectică : prevederile care urmăresc rezultate directe pe planul eficienței economice se împletesc strîns cu reglementări care vizează o atitudine morală înaintată.Faptul că legea iși propune să contribute la eliminarea unor mentalități învechite privind poziția față de proprietatea obștească. față de mijloacele de producție, la dezvoltarea unei atitudini noi față de muncă, la afirmarea mai puternică a concepției că în societatea noastră fiecare cetățean este retribuit numai și numai după cantitatea. calitatea, și importanța socială a muncii sale relevă că ceea ce. De plan moral, se afirmă în Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, dobîndește și aici o strălucită materializare prin intermediul mijloacelor economice. în felul acesta noua lege se înscrie în cadrul preocupărilor partidului pentru făurirea omului de tip nou, pentru dezvoltarea multilaterală a personalității umane.
ADRIAN VASILESCU

DE CONSULTAȚIE PENTRUCABINET ELEVII

CLASEI A VIII-A A ȘCOLII GENERALE

CE REPREZINTĂ PROBELE

DE VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR
Se pare deci că există unele confuzii. Elevii ori părinții a- cestora ne întreabă de ce nu apare o programă orientativă după care cei din clasa a VIII-a să se pregătească în vederea admiterii la liceu. O asemenea programă nu există pentru că nu este necesară. învățămîntul în prima treaptă de liceu — anii I și II — după cum se știe, este obligatoriu, incit înscrierea se face fără concurs de admitere. Numai acele licee care pregătesc în profesiuni a căror exercitare presupune aptitudini deosebite prevăd unele probe de aptitudini. lucru despre care am avut ocazia să vorbim în rubricile trecute. în general, însă, pentru a deveni licean, promovatul clasei a VIII-a trebuie să facă următorii pași : să aleagă profilul liceului și să se înscrie in perioada prevăzută pentru acest lucru. Ntaaai in cazul în care Ia un liceu se înscriu mai mulți candidați decit locurile prevăzute — și credem că acestea vor fi situații excepționale — se va apela la probe de verificarea cunoștințelor. Disciplinele prevăzute sint specifi,'e profilului liceului, in general ele fiind aceleași ca și cele cerute pînă acum la concursul de admiterea în licee. Subiectele lor vor fi stabilite insă din materia clasei a VIII-a, probele constind numai în lucrări scrise obișnuite. Iată de ce n-a fost cazul să se publice o programă specială. Trebuie reținut că în urma probelor de verificare, candidatul care nu a ocupat un loc la liceul la care a susținut proba nu este considerat respins și nici nu trebuie să susțină noi probe la alt liceu ; el este îndrumat spre un liceu care nu și-a completat locurile.întrucît cei care ni s-au adresat in această chestiune n-au precizat profilul pe care doresc să-1 urmeze, nu ne putem referi concret la probele care sint prevăzute. Celor interesați să știe la ce discipline de profil vor 

susține — dacă va fi cazul — probe de verificarea cunoștințelor, le dăm sfatul să se adreseze comisiei de orientare profesională din propria școală.Există posibilitatea să urmezi prima treaptă de liceu la cursuri serale ori fără frecvență ?Ne-au parvenit și asemenea întrebări. De asemenea, ni s-au cerut precizări dacă un elev din clasa a X-a poate da diferențe pentru, prima treaptă de liceu, ori dacă serii vechi ațe promo- vaților clasei a VIII-a pot urma treapta întii de liceu.Prima treaptă de liceu — potrivit măsurilor plenarei partidului din iunie 1973 — va cuprinde pe toți promovații clasei a VIII-a a școlii generale, care la absolvirea școlii n-au împlinit încă vîrsta de 16 ani. Prima treaptă de liceu poate fi urmată numai prin cursuri de zi. Se pot înscrie in anul I de liceu promovați pi clasei a VIII-a a școlilor generale, elevii care au absolvit clasa a IX-a a școlii generale, ori chiar a X-a. dar numai cu condiția să nu fi împlinit vârsta de 17 ani. Cei care au împlinit 17 ani și se află fie in școala generală, pe cale de a promova clasele a VIII-a, a IX-a și a X-a, au posibilitatea, ca și pină acum, să aleagă forme de invâțămint cunoscute : să se înscrie la școala profesională, să urmeze cursuri de calificare profesională de scurtă durată, să dea examene de diferență pentru forme de școlarizare la care au dreptul. în cazul în care promovați ai clasei a VIII-a gimnazial^ se află în producție și doresc să-și completeze studiile, ei vor avea posibilitatea să urmeze cursurile anului I de liceu, înscrierea în anul I se face, ca și în cazul învățămîntului de zi, fără concurs ; numai atunci cînd numărul candidaților depășește numărul locurilor planificate, se vor organiza probe de verificarea cunoștințelor după aceleași principii și la aceleași discipline ca și la cursurile de zi. La cursu

rile serale ale invățămîntului liceal — licee de tip real-uma- nist — se pot înscrie cei care au terminat cursurile clasei a VIII-a a școlii generale ori posedă studii echivalente, indiferent de virstă și sint încadrați în muncă. La cursurile fără frecvență,

VIAȚA
Maria Vizitiu — Focșani : Pentru anul școlar 1973 nu au fost prevăzute astfel de cursuri. Pentru viitor cereți informații la Facultatea de stomatologie din București. Calea Plevnei nr. 19. telefon 15 86 49 și 15 09 50. Dacă aflu ceva în acest sens vă voi anunța.Bucur Georgeta — București : în indrumătorul pentru anul 1973—1974 nu mai este prevăzută specialitatea recepționer hotel. Nu v-ar interesa o altă profesiune din domeniul alimentației publice ? Se pot cere informații la Școala de specializare postliceală pentru alimentația publică. Șoseaua viilor nr. 38 — sector V, tel. 23 48 30 — cu secția tehnologie pentru alimentație publică (cursuri de zi și fără frecvență, 2 ani).Maricica Petrea — înainte de a lua o hotărîre pregătește-te să pășești pe prima treaptă a liceului. în cei doi ani care vor urma vei avea timp să te lămurești pe dumneata însăți și să-ți alegi drumul cel mai potrivit. Liceul sanitar pregătește asistente medicale de laborator. Ar mai fi un drum, școala de specializare postliceală sanitară, firește după ce dai bacalaureatul. Dar pînă atunci mai este.Aurelian Chira — Fieni — jud. Dîmbovița : Școlile sanitare

Recent a apărut în Editura politică sub semnătura lui Mihail Moldovanu, volumul „îndreptar de legislație a muncii", lucrare care răspunde dorinței generale de cunoaștere a celor mai importante legi care reglementează dreptul muncii. în volum, sînt explicați termeni juridici, prezentîndm-se cititorilor ceea ' ce este deosebit de important în textul legilor, insistîn- du-se, totodată, a- supra trăsăturilor morale noi, definitorii pentru omul zilelor noastre, constructor activ al o- rînduirii socialiste.îndrumarul, cuprinde peste 160 de termeni, referitor

la fondul principal de noțiuiy din legislația muncii. Sini prezentate, de e- xemplu. ce înseamnă angajare, vechime în muncă, concediu de odihnă, gestionar, munca la domiciliu, ucenicia la locul de muncă, tineri salariați, remunerarea muncii, încadrarea în muncă etc.Pentru a veni în sprijinul cititorilor, la sfîrșitul fiecărui articol se indică reglementările în vigoare (legi, decrete, H.C.M.-uri etc.) pe baza cărora s-a conceput tratarea lui, precum și un index alfabetic al termenilor cuprinși.Prin apariția a- testei lucrări se

organizate pentru același tip de liceu, se pot Înscrie persoanele care, indiferent de virstă, au absolvit clasa a VIII-a gimnazială, în căzui liceelor industriale, agricole și economice la cursurile serale și fără frecvență se pot inscrie persoanele care, in

BATE LA UȘĂ!
în lemn nu este prevăzută în 

de SEN ALEXANDRU îndrumător. Te-ai putea inte-Tesjț Ja comitetul județean pentru cultură și educație socialistă în legătură cu existența unor astfel de cercuri în cadrul case-sînt licee și școli tehnice post- liceale. Pregătirea ce se dâ in aceste școli depășește cu mult administrarea injecțiilor. ea implică însușirea unor tehnici complexe de ingrijire a bolnavului. Astfel că cerințele dumneavoastră au fost de mult satisfăcute.Ion Vostea — Roșiori — jud. Teleorman : Broșura „Admiterea in inA’ățămintul superior" — pe anul 1973 — prevede la secția material rulant — subingi- neri numai cursuri serale (la Uzina „Grivița roșie“-București)— eu o durată de 4 ani — cu examene la matematică (algebră— geometrie plană, trigonometrie— scris și oral și fizica (mecanică. electricitate) scris. Facultățile de construcții sînt de multe feluri astfel că întrebarea ește neclară. O secție de laborator mecano-metalurgic (cursuri de zi durata 2 ani) funcționează la Școala postliceală pentru industria construcțiilor de mașini, str. Chișcani nr. 25, sector 8 București, telef. 17 62 21 cu examene de admitere la matematică (scris și o- ral), fizică (scris și oral).Bodea Valentin — Brăila. O școală anume pentru sculptură 

răspunde cerințelor și interesului manifestat de publicul larg de cititori pentru cunoașterea legislației muncii, factor deosebit de important în procesul de integrare socio-profesională a tinerilor, de creștere a aportului lor în transpunerea în viață a programului elaborat de Partidul Comunist Român pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.Această lucrare, de mare utilitate, trebuie să fie prezentă atit în bibliotecile personale, cit și, în special, a celor care lucrează în domeniul legislației muncii.
diferent de virstă, au promovat clasa a VIII-a a școlii gimnaziale sau posedă studii echivalente și lucrează în domeniul specialității în care candidează. La învățămîntul seral, înscrierile in anul I se fac în perioada 20-30 august, iar la învățămîntul fără frecvență între 10-18 septembrie. Reamintim sfatul de a cere consultații comisiilor de orientare profesională din județ, fie secretariatelor școlilor care trebuie să ofere răspunsurile potrivite fiecărui caz în parte, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare referitoare la statutul tinerilor care au absolvit mai de mult clasa a VIII-a a școlii generale, ori se află în clasa a IX-a sau la finele clasei a X-a a școlii generale și care au depășit vîrsta cerută la înscrierea în prima treaptă de liceu.

LUCREȚIA LUSTIG

lor de cultură.Sanda I Vasile. Aș fi dorit să fiu eu acela care vă oferă soluția problemei dar nu este de competența mea. Dacă aș fi putut să vă răspund n-aș fi regretat spațiul și timpul.Tița Ana, com. Drăgoiești — jud. Vilcea : îndrumătorul nu prevede stagiu în producție pentru învățămîntul economic. Este însă necesară pentru acest în- vățămînt recomandarea organizației de partid sau de tineret din care a făcut parte candidatul.Bute Nicolae — Pitești. : în cadrul Școlii de specializare postliceală U.C.E.C.O.M., din' București, str. Economu Ceză- rescu nr. 47 sectorul 7, tel. 49 4218 funcționează o secție foto (cursuri de zi, 2 ani). Se dă concurs la chimie (scris și oral), fizică (oral). Ar fi indicat totuși să cereți școlii informații cu privire la condițiile de domici- liere a candidaților.

Tinerii la „Ziua tineretuluiManifestările cultural-artistice. sportive și distractive, juite de aniversarea „Zilei tineretului" s-au desfășurat tindeni în nota de voie bună și petrecere. Unele au fost tul reportajelor noastre din numărul <le le prezentăm astăzi, succint, în limita speranța că vor putea ilustra. în bună bucuria cu care tinerii intîmpină cele ale țării.
prile- pretu- obiee- Altele, re-

București: „STUDENȚIE, 
ANI DE AUR"Complexul cultural sportiv u- niversitar „Dacul Tei" a găzduit simbătă seara carnavalul „Studenție, ani de aur". Tradiționala manifestare, la care și-au dat intilnire studenți bucureșteni și invitații lor, tineri muncitori și elevi, a fost deschisă solemn in semnalele trompeților, însoțite de focurile de artificii. Organizatorii au oferit celor poposiți in frumoasa seară de primăvară pe malurile Lacului Tei, un bogat program non-stop. susținut de orchestre de muzică ușoară, cu- prinzind momente vesele, numere de iluzionism și prestidigitație, muzică folk. Iubitorii dansului au fost acompaniați pe terasa mare, sau la cupola geodezică, de formația „Capitol" din bogatul program al serii nelipsind îndrăgitele concursuri cu premii, jocurile distractive și discoteca. Spre zori petrecerea plină de.voie bună a studenților a luat sfîrșit. Urma ultima zi a vacanței și prima zi a ultimei etape dinaintea examenelor.

c. s.

ieri al ziarului, spațiului disponibil, in parte, entuziasmul și două mari evenimentecimpenești in pădurile Hoia și Făget, au aplaudat îndelung mi- crospectacolele oferite de ansamblurile folclorice Mărțișorul și Mugurelul, ale Casei de cultură a studenților, ansamblului casei municipale de cultură, ansamblului artistic al armatei și cele ale întreprinderilor Carbo- chim, Someșul, Clujana, Filarmonica de stat, Liceului pedagogic și Liceului de muzică. Un flux continuu a inundat în a- ceste două zile și terenurile stadioanelor municipal și ale parcului sportiv al Universității. Seara tîrziu, Ia difuzoarele din marile piețe ale orașului au răsunat continuu ecourile eintece- lor și dansurilor celor mai prestigioase formații din județ. In sălile cluburilor muncitorești Victoria. Armonia, Libertatea și Terapia dansul a fost la loc de cinste. Pe scena casei de cultură a studenților cele mai bune formații artistice ale centrului universitar clujean, distins recent Ia festivalul național al artei studențești, a susținut un vibrant spectacol-omagiu, iar in marea Piață a Păcii, tinerețea și veselia au dominat ca un arc de triumf orașul.

șoara, au completat bogatul gistru de activități cultural-educative, sportive și distractive desfășurate in aceste zile pe meleagurile județului. Duminică, 700 de tineri din comunele Be- linț, Orțișoara. Teremia Mare, Deta, Recaș. Remetea, Topolo- vățu Mare. Cărpiniș și altele au vizitat municipiul Timișoara, participînd la spectacolul de teatru cu piesa „A doua față a medaliei" a lui I. D. Sîrbu. în aceeași zi, in pădurea din împrejurimile Lugojului, a avut loc un concurs popular de orientare turistică la care au fost angrenați peste 400 de tineri.
Galați : PE PODIUMUL

FRUNTAȘILOR

BENONE NEAGOE

Cluj : CEA MAI
MOAȘĂ SEARĂ

ARMINDENI

FRU-
DE

Timiș : ACTIVITĂȚI TU
RISTICE PENTRU TINERII 

SATELORSub semnul heraldic a! tinereții, participanții la serbările Activitățile turistice, organizate de Agenția B.T.T. Timi

Pe stadionul Portul roșu din Galați și-au dat întilnire sîm- bătă peste 2 000 de tineri sportivi și din detașamentele pentru apărarea patriei care in fața unei numeroase asistențe au a- dus un fierbinte omagiu „Zilei tineretului". Programul a cuprins concursuri demonstrative de atletism. judo și box, susținute de elevii de Ia Școala sportivă nr. 1 din Galați, de echipa de la Casa pionierilor și de la clubul „Dunărea", demonstrații de gimnastică modernă și acrobatică, diferite exerciții ale tinerilor in uniforme albastre. Cu același prilej. Comitetul județean Galați ai U.T.C. a organizat o festivitate de premiere a celor mai bune organizații in întrecerea „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen". Pe primul loc al podiumului au urcat rînd pe rind reprezentanții organizației U.T.C. de la Combinatul siderurgic, In-

ireprinderea Laminorul, între- priderea de construcții și montaje siderurgice, comuna Cudalbi. de Ia I.A.S. Ivești și S.M.A. Pechea etc. în aceeași zi in pădurea Gîrboavele, la hanul Conachi. Buciumeni, Roșcani și Bâleni a» avut loc mari serbări cimpenești. pe estradele cărora au susținut bogate programe artistice numeroase formații ale tinerilor sate. ale artiști amatori de la
I. CHIRIC

precum și cei din comunele județului Alba, încheind astfel, și acțiunile de rodnică muncă patriotică la înfrumusețarea localităților, la construcția căminelor pentru nefamiliști, la amenajările ștrandului din orașul reședință de județ, la colectarea deșeurilor metalice, maculaturii și ambalajelor de sticlă etc., activități „record", menite să ilustreze preocupările tinerilor în cadrul săptămi- nii „Primăvara vieții".
Alba : MESAJUL UTE-

CIȘTILOR
Bihor: 10 000 DE TINERI 

ÎN MARȘPeste 3 000 de participanți din județul Alba și-au dat intilnire la obeliscul lui Horia, Cloșca și Crișan pentru a participa la ample manifestări cu caracter educativ in cinstea „Zilei tineretului". La întîlnirea ce a avut loc aici, cu membrii biroului comitetului județean de partid, „Ștafetele tineretului", sosite de pe 5 mari trasee ale județului, au adus mesajele și angajamentele de muncă ale u- teciștilor de pe aceste meleaguri. Treizeci de tineri au primit în acest cadru festiv și solemn carnetul U.T.C. Apoi tinerii din Alba au împletit cunună de poezie și cîntece patriotice și revoluționare, în cinstea celor care au luptat pentru libertate și prosperitate. Spre seară, alaiul tineresc cu torțe, in ținută de pregătire pentru apărarea patriei și in care alegorice, cu rtiâști, a defilat pe străzile orașului Alba Iulia, îndrep- tindu-se spre piața centrală. Aici, pe cele două estrade, cîn- tecul și jocul, voia bună și dansul au fost oaspeții cei mai îndrăgiți la „Carnavalul tineretului". La fel au petrecut și tinerii din Cugir, Aiud și Sebeș,

Simbătă. peste 10 000 neri orâdeni, insoțiți de fără, au pornit in marș monumentul ostașilor români de la Băile Felix. Aici au ascultat cuvintul multor veterani de război, ofițeri, și activiști de partid, privind lupta antifascistă, tradițiile revoluționare ale clasei noastre muncitoare.

de ti- fan- spre

Brăila : PE FALEZA DU
NĂRIISimbătă după-amiază peste 2 000 de tineri au participat la Carnavalul tineretului brăilean. declanșat din centrul orașului și desfășurat apoi pe faleza Dunării. în ziua a 1 200 de tineri au la punctul turistic diferite competițiiculturale, au organizat plimbări de agrement pe Dunăre. Alte cite va sute de tineri au plecat în diferite excursii, pe frumoasele meleaguri ale patriei.

doua, peste fost prezenți Veriga, la sportive si

T. ENACHE

Trecea fanfara... pionierilor.

Dans la estrada „Aleea trandafirilor"
Fotografii de O. PLECAN
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INTERVIUL ACORDAT 
DE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU
Welt“,
Stampa

reprezentanților ziarelor „Die 
„The Times", „La

„Le
u

Monde“,

ÎNTREBARE : Domnulepreședinte, de curînd au avut loc în tara dumneavoastră importante schimbări în conducerea statului si partidu- lui. V-am fi recunoscători să cunoaștem ce consecințe are această nouă structură pe planul politicii interne, precum și în domeniul politicii externe ?Trebuie să spun că este vorba de o structură cu adevărat unică in lumea socialistă si ne-ar interesa care sint rațiunile specifice românești în legătură cu aceste schimbări.RĂSPUNS : Instituirea funcției de președinte al Republicii ‘Socialiste România și alte măsuri organizatorice, luate recent de Comitetul Central al partidului și de Marea Adunare Națională. fac parte din preocupările pentru mai buna organizare a activității, pentru simplificarea si evitarea unor paralelisme. in scopul creșterii eficientei si spiritului de răspundere în toate domeniile de activitate. De aici si alegerea mea în func- ti-^de președinte al Republicii ScSIaliste România, care nu este deloc unică pentru că mai sint țări socialiste care au instituit cu mult inaintea noastră această funcție.în ce privește alegerea unui nou prim-ministru. ea este determinată de satisfacerea cererii fostului prim-ministru. Ion Gheorghe Maurer, de a ieși la pensie din motive de boală și de virstă. Ea apare deci ca o necesitate a asigurării continuității in conducerea Consiliului de Miniștri.Țelul tuturor aceștor măsuri este de a asigura înfăptuirea politicii interne și externe elaborate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, cu alte cuvinte, de 

▲ 1

a înfăptui neabătut dezvoltarea tării, politica de pace și de colaborare internațională, așa cum sint ele trasate de organele conducătoare ale partidului.ÎNTREBARE : România a fost prima tară membră a C.A.E.R.. care a obținut preferințe vamale din partea Comunității Economice Europene. Ce foloase a adus României pină acum cooperarea economică cu C.E.E. și cu statele membre ale C.E.E. ? Au fost satisfăcute așteptările dumneavoastră ?RĂSPUNS : într-adevăr. ince- pind de la 1 ianuarie 1914. România beneficiază de preferințe vamale din partea Comunității Economice Europene. Prin aceste preferințe, dorim să creăm condiții mai bune pentru exportul românesc in țările Pieței comune, să facem competitive și din punct de vedere economic produsele românești cu produsele similare de pe piața acestor țări. în acest fel. sperăm să creăm condiții si pentru extinderea importurilor noastre din aceste țări, deci pentru o dezvoltare mai accentuată a relațiilor economice reciproc avantaioase.Sintem de-abia la început și de aceea este greu de făcut o apreciere.Pot insă să menționez că față de 1973 au fost acordate facilități de export la un număr mai mare de produse românești, dar nu in măsura in care ne așteptam noi. De aceea, sperăm ca în continuare să se țină seama de necesitatea ca și la alte produse românești să fie înlăturate obstacolele care mai există, ceea ce este in avantajul și al României și al țărilor respective.ÎNTREBARE : După opi

nia dumneavoastră, realizarea schimburilor cu C.E.E. ar trebui oare să fie urmărită de C.A.E.R. ca entitate Si cum ar trebui să se desfășoare o asemenea colaborare ?RĂSPUNS : Noi ne pronunțăm pentru realizarea schimburilor cu țările Pieței comune de către fiecare tară in parte. Nu considerăm că acestea pot fi realizate prin intermediul C.A.E.R. Apreciem că sint insă anumite probleme care ar putea fi soluționate prin discuții directe intre cele două organisme ; am in vedere probleme ale liberalizare a schimburilor. o serie de facilități reciproce, care pot fi soluționate de principiu intre cele două organisme, ur- mind insă ca in practică fiecare țară să-și realizeze direct relațiile economice.ÎNTREBARE : Vedeți in politica C.E.E. aspecte care, după părerea dumneavoastră. îngreuiază realizarea unor schimburi economice mai puternice intre cele două părți ale Europei, și. invers, ce aspecte politice ale comunității statelor socialiste ar putea fi reconsiderate in sensul unor soluționări convenabile pentru ambele părți ?RĂSPUNS : Fără indoialâ că sint anumite aspecte in politica Pieței comune care îngreuiază dezvoltarea schimburilor economice între țările care fac parte din această organizație și țările socialiste. Ele sint de mai multe feluri : in primul rind, cele legate de o serie de restricții cantitative, cu privire la importul mărfurilor și produselor din țările socialiste, precum și suprataxele care se adaugă la unele din acestea. Sint apoi 

aspectele, intervenite in ultimul timp, legate de dorința de a se prin intermediul organismelor Pieței comune ; acestea creează foarte multe greutăți si de aceea sperăm ca problemele respective să fre reconsiderate st soluționate in cel mai scurt timp, în ce privește țările socialiste, nu există asemenea restricții, oorntnd de Ia faptul că fiecare tară socialistă tratează direct cu țările respective din Piața comună și. ca atare, nu apar probleme care să Îngreuieze extinderea colaborării reciproce. Desigur. in fiecare tară socialistă, ca urmare a restricțiilor aplicate in cadrul Pieței comune, sint luate o serie de măsuri : acestea se pot soluționa prin tratative directe pentru înlăturarea tuturor barierelor.Noi considerăm că trebuie să acționăm pentru schimburi libere. întemeiate pe principiile ezalitâtii. respectului si avantajului reciproc și. desigur, pe această bază se pot găsi soluții pentru toate problemele.ÎNTREBARE : Româniasi-a propus să devină un stat industrial, cu o creștere anuală de 14 la sută in actualul plan cincinal. Credeți că acest ritm inalt de creștere va fi atins și cum anume ?La realizarea acestui țel sint avute in vedere și societățile mixte. întreprinderi comune, cu un capital ștrăin — inclusiv occidental — de pină la 49 la sută. în ce ramuri industriale este țara dumneavoastră interesată in mod deosebit ?RĂSPUNS i România este o țară in curs de dezvoltare, din punct de vedere economic. Pentru a avea o bază materială trainică, in vederea înfăptuirii 

principiilor socialiste în toate domeniile vieții sociale, este necesar să asigurăm o dezvoltare in ritm intens a întregi: economii și. in primul rind, a industriei. De aici și preocupările noastre pentru dezvoltarea intr-un rima inalt a economiei. Vă pot spune că in cei trei ani ai actualului cincinal. prevederile de dezvoltare a industriei au fost realizate cu o depășire destul de însemnată. Avem toate condițiile ca și in următorii doi ani — 1974-1975 — să se obțină depășiri importante. indeplinindu-se astfel prevederile cincinalului ceva mai devreme decit am avut în vedere inițial.Fără îndoială că aceasta cere eforturi serioase. Alocăm in scopul dezvoltării circa 32—33 la sută din venitul național. dar aceasta ne dă posibilitatea să asigurăm o creștere continuă a nivelului de trai. Pot menționa in acest sens faptul că. pe baza măsurilor luate pină acum, veniturile reale ale oamenilor muncii vor crește cu 2—3 procente mai mult față de ceea ce s-a prevăzut inițial, ajungir.d la 22—23 la sută in loc de 20 ia sută.în ce privește societățile mixte cu capital străin. inclusiv occidental, ele nu au în prezent o pondere in realizarea acestor obiective i sintem. de altfel, de- abia la începutul constituirii unor asemenea întreprinderi comune. Apreciem, insă, că ele pot fi avantajoase și pentru România și pentru țările partenere, contribuind la dezvoltarea mai accentuată a unor ramuri industriale, în domeniul construcțiilor de mașini, mașini- lor-unelte. utilajelor. Desigur, putem realiza asemenea întreprinderi și in alte domenii.Trebuie să menționez că, in același timp, noi realizăm asemenea societăți mixte și în alte 

țări — Îndeosebi in țările in curs de dezvoltare —. participarea Roman.ei mergi nd in a- ceste cazuri pină Ia 49 la sută. Apreciem că această formă de colaborare economică corespunde noilor condiții pe plan international și răspunde cerințelor unei extinderi in forme noi a relațiilor economice.ÎNTREBARE I Considerați că e asemenea colaborare intre o economie socialistă, planificată, și una capitalistă. de piață, poate funcționa practic nestinjenit. spre folosul țârii dumneavoastră si spre mulțumirea investitorilor ?RĂSPUNS: Colaborarea dintre întreprinderile românești și întreprinderile capitaliste nu ridică practic nici 6 problemă care să stmjenească in vreun fel înfăptuirea programului de dezvoltare eoonomico-socialâ a țării.Societățile mixte constituite in România se supun legilor românești. așa cum cele constituite cu participare românească in alte țări se supun leg.ior țărilor respective. Evaluarea rezultatelor economice se asigură pornind de la prețurile mtema- țicnale. ceea ce creează de ia Început relații clare intre cei ce intră in colaborare; întreprinderile românești au posibilitatea de a obține din aceste rezultate partea ce li se cuvine ia raport cu participarea lor. iar întreprinderile capitaliste pot să beneficieze de partea ce ie revine potrivit cu contribuția pe care au adus-o. Economia românească nu are decit de ciștigat. deoarece beneficiază de realizarea intr-un trap mai scurt a unor investiții, de accesul mai rapid la o sene de tehnologii moderne — întreprinderea cu care colaborăm fiind și ea interesată ca producția pe care o realizăm in România să fie la nivelul tehnicii celei mai bune. Totodată, întreprinderea capitalistă respectivă are din această activitate beneficii corespunzătoare, deci colaborarea asigură avantajul reciproc.ÎNTREBARE: Ce efecte poate avea cooperarea cu economii nesocialiste. pentru economia și pentru populația țării dumneavoastră ?RĂSPUNS: îmi face impresia că am răspuns la această problemă.Dacă se realizează pe baza principiilor de care am vorbit și contribuie la o dezvoltare mai rapidă a unor industrii in România, această cooperare nu poate avea decit o influență pozitivă. Ea se va reflecta in dezvoltarea mai rapidă a economiei românești, in creșterea venitului național, și, deci, va avea efecte pozitive asupra creșterii 

nivelului de trai al poporului, neavind nici un fel de influență negativă asupra dezvoltării activității sociale in România. Aș putea spune că. intr-un fel, ea contribuie la construcția socialismului in România.ÎNTREBARE: Evoluția inflaționistă de proporții mondiale. precum și scumpirea masivă a prețului energiei și. mai ales, a petrolului și al materiilor prime au efecte dăunătoare asupra României si asupra planurilor sale de • dezvoltare ?RĂSPUNS: Fenomenele inflaționiste. care au loc îndeosebi in țările capitaliste dezvoltate — dar care au repercusiuni mult mai iargi —•, ca și. mai ales, creșterea masivă a prețului petrolului și al altor materii prime ridică, desigur, o serie de probleme și pentru România.Ne străduim insă ca efectele creșterii prețurilor energiei, petrolului și materiilor prime să nu afecteze in vreun fel planurile de dezvoltare in continuare a țării noastre. Prin măsurile luate pină acum, sperăm să evităm ca această situație să aibă efecte dăunătoare asupra dezvoltării țării.Problema este, desigur, mult mai generală. Trebuie să se a- jungă Ia o așezare mai bună, mai echitabilă a raporturilor intre prețurile produselor industriale și cele ale materiilor prime, la un progres mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare și, de aceea, ne preocupă in mod deosebit felul in care trebuie să Ce soluționate aceste probleme care confruntă astăzi omenirea.ÎNTREBARE: Dumneavoastră ați vizitat recent mai multe țări arabe. Ce succese concrete apreciați că ați putut obține prin această vizită in Orientul Apropiat pentru țara dumneavoastră și pentru o evoluție spre pace trainică in această zonă ?RĂSPUNS: Vizitele realizate la începutul acestui an in patru țări arabe, ca și vizitele anterioare in alte țări arabe, au dus la o dezvoltare mai accentuată a colaborării intre România și a- ceste state. Trebuie să menționez că și cu prilejul vizitei recente s-au realizat înțelegeri bune pentru extinderea colaborării economice, tehnico-științifice și culturale dintre România și toate aceste țări.în general, relațiile României cu țările arabe au cunoscut in ultimii ani o dezvoltare foarte accentuată. Fără îndoială. în cursul acestor vizite — deci și in cursul recentei vizite — au fost discutate pe larg situația din Orientul Apropiat. căile pentru realizarea unei păci drepte și trainice.

Am convingerea că. prin poziția sa. România a adus și își aduce o contribuție pozitivă la o soluție trainică, dreaptă, care să ducă Ia ’ retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate, la garantarea independenței și integrității tuturor statelor din - ace^ștă zonă, inclusiv la rezolvarea problemei poporului” palestinian, corespunzător năzuințelor sale. După părerea mea. o asemenea evoluție și o asemenea soluționare corespund atit intereselor tuturor țărilor din Orientul Apropiat. cit și intereselor țărilor europene, intereselor tuturor popoarelor lumii.ÎNTREBARE: De maimulți ani — mult mai de- ireme decit alții — România s-a angajat in direcția unei diminuări a încordării dintre blocurile din Est și Vest. Corespunde așteptărilordumneavoastră stadiul actual al discuțiilor privind o reducere echilibrată de trupe și o securitate mai mare în Europa ?RĂSPUNS : Într-âdevăr,România a militat și militează In mod constant pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările din Europa și din întreaga lume pe baza principiilor coexistentei pașnice, s-a pronunțat si se pronunță constant pentru diminuarea rolului blocurilor militare si pină la urmă desființarea lor — atît a N.A.T.O.. cit si a Tratatului de la Varșovia —. considerind că trebuie înlocuită confruntarea printr-o politică de colaborare multilaterală. de asigurare' a unei păci trainice in Europa și în întreaga lume.Pot spune că această politică a obtinut succese importante, însăși începerea și desfășurarea pină acum a lucrărilor Conferinței general-europene demonstrează acest lucru. Realizarea cursului destinderii pe plan, internațional, afirmarea cu tot mai multă putere a principiilor egalității, respectului independentei și suveranității, neamestecului in treburile interne dovedesc că popoarele doresc să se Dună capăt cu desăvirșire vechii politici și să se înfăptuiască o politică nouă, de colaborare și de pace.Fără îndoială, sintem abia la început. Considerăm că ceea ce s-a realizat oină acum . im- Dune o intensificare a acțiunilor politice. diplomatice din partea tuturor statelor, a tuturor popoarelor, in vederea accentuării noului curs. întăririi securității, care să ducă la măsuri efective de dezarmare — pină la urmă la retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, la reducerea trupelor naționale —. măsuri care corespund, după părerea noastră. intereselor tuturor popoarelor.

ANGAJAMENT PRECIS, 
REALIZARE CONSECVENTĂ

DINCOLO DE SIMBOL 
- ANGAJAMENT, CON

TROL, EVIDENTĂ

A fost, fără îndoială, un gest frumos, simbolic, care i-a impresionat pe tineri și i-a stimulat puternic — spune loan Noja, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al U.T.C. Recunoașterea intr-un asemenea cadru a contribuției lor la realizările de seamă ale colectivului, i-a mobilizat și ambiționat și mai mult pe tineri. Dar aș vrea să spun cum s-a ajuns aici, cum am organizat întrecerea „Tineretul — factor activ in îndeplinirea cincinalului înainte de termen" pentru ca ea să devină reală, dinamică, eficientă.Interlocutorul punctează principalele cj-iterii de la câre au pornit in organizarea și indru- marea Întrecerii in toate organizațiile U.T.C. din industrie, construcții, transporturi și cooperația meșteșugărească. Unu : fiecare organizație să aibă un angajament propriu și concret — continuă Ion Noja — în a- fara angajamentului colectiv ; doi : valoric, angajamentul pe tînăr să depășească angajamentul ce revine fiecărui muncitor din colectiv : trei : angajamentele să fie defalcate în timp, pe trimestre și luni pentru a se urmări operativ îndeplinirea lor ritmică ; patru : principala modalitate in realizarea celor propuse este munca patriotică în slujba producției efectuată în timpul liber ; cinci : agitația vizuală in scopul mobilizării tinerilor în întrecere să fie la o- biect, concretă și clară, să reamintească obligațiile asumate, termenele scadente : Șase : controlul și evidența realizărilor se 

ține în caiete cu rubrici puține și simple pe care le vizează și confirmă conducerea unității.Desigur, modul în care se a- plică aceste principii poate fi cel mai ușor constatat în organizațiile U.T.C. din municipiul Cluj care dețin ponderea mare in județ. Iată-ne deci, in biroul tovarășului Alexandru Groza, președintele Consiliului tineret muncitoresc al Comitetului municipal al U.T.C.— Este important să rețineți — ne propune dumnealui — că începind cu acest an — hotărîtor în îndeplinirea cincinalului înainte de termen — noi am atras în întrecere și organizațiile U.TC. din comerț, institute de cercetări, școli profesionale, licee teoretice și de specialitate, stabilindu-se, ca și in industrie, construcții și transporturi, angajamente concrete atît. la criteriul producție cit și în acțiunile de muncă patriotică.— La cit se ridică valoarea angajamentelor stabilite de organizațiile din municipiu, pentru anul în curs ?— La 48 787 823 lei și se va realiza din : acțiuni pentru economisirea de materii prime, materiale, energie, combustibil — 7 939 641 ici ; intensificarea mișcării de invenții, inovații, raționalizări, introducerea tehnicii a- vansate — 4 171 900 lei ; muncă patriotică in sprijinul producției — 28 132 012 lei ; alte acțiuni — 9 524 280 lei. La criteriul muncă patriotică, valoarea angajamentelor la lucrări nefinanțate este de 22 milioane lei iar a celor finanțate, de 493 400 lei. Avem cuprinși în întrecere 31 000 de tineri.Am mai dorit să aflăm de la președintele Consiliului tineret muncitoresc bilanțul înfăptuirilor de pină acum. Ele sint grăitoare. Prin întrecerea tineretului din industrie s-au înregistrat in contul realizărilor 

3 400 000 lei, jar prin acțiunile de muncă patriotică 370 000 lei la lucrări finanțate și 8 milioane la cele nefinanțate.Sint cifre și date, activități și inițiative care dau măsura experienței valoroase. O urmărim mai departe, in citeva organizații din întreprinderi.
TESTE DE CONȘTIINJĂ 
Șl SPIRIT MUNCITO

RESC

De puțin timp, la întreprinderea „Clujana" a fost ales un nou secretar al Comitetului U.T.C., tovarășa Elena Banyai. înaintea ei deținuse această responsabilitate maistrul Ștefan Rotaru. A rămas în continuare în biroul comitetului. Cunoscind mai bine experiența organizației îl rugam să ne vorbească el mai intii despre această experiență. O consultă pe actuala secretară in legătură cu situația la zi a realizărilor colectivului.— Ce avans avem acum in întrecere ?— La producția globală 118 zile, la producția marfă 146 de zile și la export 431 zile.— Am vrut să pornesc— reia Ștefan Rotaru — tocmai de la aceste importante repere in întrecerea socialistă pentru ca să înțelegeți mai bine eficiența acțiunilor și inițiativelor organizației noastre. Iată, de pildă, chiar ieri am constatat că mai multe secții sint deficitare in forță de muncă. Am apelat la tineri să rărnînă o oră sau două după program în punctele cheie ale întreprinderii, adică la croit și stanțare și s-au oferit mai mulți decit era nevoie. Altădată a fost returnat un lot de pantofi de la controlul final (era vorba de un material necorespunzător) și trebuiau remediați. Tinerii au rămas iarăși după program și au recuperat producția pierdută.Am fost apoi invitat la un concurs in secția „încălțăminte lipită" : cine cunoaște și execută cel mai mare număr de operații. Tineri de numai 2—3 ani în fabrică fac adevărate demonstrații ale măiestriei profesionale. „Ne-am propus sâ grăbim policalificarea — adaugă Elena Banyai — pentru ca randamentul fiecărui tinăr să crească, să poată înlocui la nevoie pe oricare muncitor de pe banda sa de lucru. Facem cu ei cursuri, demonstrații, competiții. In prezent, din 2 700 de uteciști din fabrica de încălțăminte peste 2 000 cunosc cite 3—4 operații. Pentru aceasta am inițiat concursuri periodice pentru stabilirea celui mai bun stanțator și croitor, maiștri fac dese instructaje cu tinerii privind folosirea tiparelor și gospodărirea materialelor. Prin aplicarea metodei de croire combinată — încălță

minte pentru bărbați și copii —, prin conceperea de modele din care să nu rezulte deșeuri, prin remăcinarea deșeurilor de cauciuc și repunera lor in producție tinerii noștri au economisit in trei luni, piele, talpă, fețe, cauciuc, diverse alte materiale in valoare de 420 700 lei. De urmărirea și evidența acestor e- conomii la consumurile specifice se ocupă uteciștii din organizația serviciilor administrative pe care i-am atras astfel, efectiv, in întrecerea tineretului".In final, iată cum arată fișa de evidență a organizației U.T.C. de la întreprinderea „Clujana" pe trimestrul I :1. economii de materii prime și materiale — angajament a- nual 1 200 000 lei, realizat 420 700; 2. invenții, inovații, raționalizări, metode de inalt randament — angajament 650 000, realizat 533 000 lei ; 3. muncă patriotică în sprijinul producției — angajament 1500 000 lei, realizat 420 300 lei ; 4. alte acțiuni — angajament 700 000 lei, realizat 220 000 lei.
„COMITETUL OAMENI
LOR MUNCII AVIZEA

ZĂ FAVORABIL"

Cred că, in întrecerea utecistă, conlucrarea dintre organizația U.T.C. și conducerea întreprinderii este hotăritoare in stabilirea și realizarea angajamentelor — consideră Vasile Bondor, locțiitor al secretarului U.T.C. din I.M.M.R. Cluj. Datorită a- cestei conlucrări, datorită înțelegerii și ajutorului primit din partea tovarășului director, a secretarului de partid, am putut găsi cele mai diverse modalități de mobilizare a tinerilor la efortul colectiv pentru îndeplinirea cincinalului în patru ani așa cum ne-am angajat. A fost posibil astfel, ca încă pe 20 a-

prilie, întreprinderea mecanică de material rulant din Cluj să raporteze încheierea sarcini’or la producția globală și marfă pe anul in curs.Am reținut această idee pentru că a fost repetată și la întreprinderea „Unirea". Secretarul comitetului U.T.C. de aici, tovarășul Ion Vlșan, spunea că la ei se obișnuiește ca angajamentele tinerilor, inițiativele lor să fie prezentate nu numai directorului dar și in comitetul oamenilor muncii pentru ca ele să fie cunoscute și sprijinite de toți factorii din întreprindere.La LM.M.R. ni se vorbește despre schimburile de onoare organizate de U.T.C.— Am cerut conducerii întreprinderii să ne repartizeze comenzi urgente pe care să le e- xecutăm in timpul nostru liber — relatează tovarășul Bondor. Și s-a găsit de lucru pentru fiecare organizație. Cei de la construcții metalice lucrează la confecționarea a 15 balansoare pentru un parc din oraș, in valoare de 80 000 lei; colegii lor din secția a TV-a — secretar Petru Almășan — au de ambu- tisat 90 funduri de cazan pentru I. M. Buzău, in valoare de 160 000 lei. Pină acum uteciștii de aici au realizat aproape jumătate din angajamentul lor de 700 000 lei pe care și-au propus de altfel. să-l îndeplinească pină la 23 August.La fel procedează și tinerii de la „Unirea". Respectind principiul ca fiecare tinăr și organizație să-și stabilească angajamente concrete și controlabile, in afara celor luate de colectivul in care muncesc, s-a rotunjit la nivel de organizație^ pe întreprindere suma de 1605 000 lei. Astfel, tinerii din secția montaj și-au propus să monteze după program cinci războaie de țesut bumbac, cu o manoperă în valoare de 148 000 lei. Trei dintre ele sint deja în faza finală. Realiste și chibzuite sint angajamentele tuturor celor 24 de organizații. Ele sint inspirate

din nevoile producției curente, din necesitatea onorării mai urgente a unor comenzi la intern sau la export.— Pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor și programului de muncă in întrecere — subliniază tovarășul Ion Vi- șan — uteciștii noștri au hotă- rit, și comitetul oamenilor muncii a avizat — ca fiecare dintre ei să efectueze în acest an un număr de 24 de ore de muncă patriotică. Adică, trei schimburi în plus, intr-un an.— Prin ce modalități propagandistice asigurați participarea tuturor tinerilor la întrecere și care considerați că sint intr-adevăr, eficiente ?— Toate adunările generale ale organizațiilor noastre din secții incep cu prezentarea situației angajamentelor în întrecerea utecistă : cit s-a făcut, cit mai este de făcut, ce acțiuni trebuie întreprinse în continuare, cine și unde trebuie să acționeze. Am reușit să creăm o atmosferă de intrecere autentică intre tineri și între organizații, să le stimulăm dorința de auto- depășire. După asumarea angajamentului de a îndeplini sarcinile cincinalului în patru ani, am programat numeroase discuții între uteciști și cadrele tehnico-economice din întreprindere, în cadrul cărora s-au precizat rezervele de care dispunem, posibilitățile sporirii considerabile a productivității muncii, îndeosebi printr-o mai rațională folosire a timpului și capacităților de producție de către fiecare tinăr, de către fiecare salariat în parte. Stimulentele morale și materiale sint de asemenea din plin folosite. Cele mai direct ajung la inimile tinerilor cuvintele de apreciere și laudă ale conducerii întreprinderii, ale comitetului municipal și județean ale U.T.C., ai căror reprezentanți nu lipsesc de la nici o acțiune sau activitate e- ducativă a organizației noastre. Excursiile, cu suportarea unor cheltuieli din fondurile organizației, diverse alte premii cu ocazia unor concursuri profesionale, popularizarea evidențiați- lor prin adunările sindicale și afișe in secții,, la club, etc., sint de natură să le dea tinerilor un puternic imbold. Organizăm seri de dans închinate fruntașilor, le inminăm buchete de flori, ei devin cunoscuți, apreciați și stimați în întreprindere, in oraș.
REGISTRUL RANDA
MENTELOR ÎNALTE Șl 
TREI MII DE „OGLINZI" 

FIDELE

In continuarea reportajului nostru despre întrecerea tineretului ne-am oprit la întreprinderea Industria Sirmei Cimpia

Turzii. E schimb de noapte. Traian Cismaș, secretarul comitetului U.T.C., propune citeva secții în care să ne oprim. Trecem pe la oțelărie, forje, atelierul mecanic. Toate utilajele sint în plină funcțiune.Pe fiecare este lipită un fel de fișă personală pe care stă scris angajamentul tinărului respectiv in intrecere, procentul de depășire a planului in fiecare zi, norma de consum de materiale și cota. de reducere propusă etc. Toate îndatoririle și realizările „la zi" ale fiecărui utecist pot fi văzute astfel, la locul lui de muncă.— Lupta cu minutele e permanentă, pe tot parcursul programului de opt ore — spune maistrul Ianchis. Nimeni nu-și permite să părăsească utilajul fără rost ori să nu-1 exploateze la întreaga lui capacitate pentru că orice abatere de la ordine și disciplină se răzbună, reflectîn- du-se în oglinda personală a fiecăruia, care este această eti- chită de pe utilaj.— Am pornit în organizarea întrecerii de la dezbaterea cifrelor de plan — reia Traian Cismaș. Atunci ne-am stabilit angajamentele pe oameni și organizații ca și „strategia" îndeplinirii lor. Cind am făcut totalul pe întreprindere, am constatat că ne-am asumat răspunderea unei producții suplimentare in valoare de 2 500 000 lei. Mult mai mult decit anul trecut. Apoi, intr-o plenară a comitetului am hotărît prioritatea căilor pentru obținerea acestei valori suplimentare, în afara angajamentului colectivului întreprinderii : realizarea ritmică și fizică a planului și angajament 

tului personal, disciplină, ordine, inițiativă, schimburi de o- noare în afara orelor de program, (cite opt ore pe an pentru fiecare tinăr). Toate aceste acțiuni și rezultatele lor se consemnează apoi in registrele organizațiilor.Am răsfoit citeva din acesta registre ale înaltelor comandamente. La secția bobi-naj, 25 de tineri au bobinat motoare electrice care însumează 282 km. dîndu-le in producție cu cinci zile mai devreme, valoarea manoperei — 26 000 lei : în schimbul de onoare, organizat in secția filiere, s-au realizat 500 bucăți filiere pentru secțiile de filat ; la laboratorul central, 19 tineri au efectuat intr-un schimb de onoare 3 500 probe fizice ale producției din ultimul schimb de la TOT — 2, in valoare de 70 000 lei.în final, l-am căutat din nou pe primul secretar al Comitetului județean Cluj al U.T.C. Experiența de care mi-a vorbit se regăsește intf-adevăr, în dinamismul întrecerii tineretului, in realizările obținute pină acum în toate organizațiile, Din totalul angajamentelor ne-am îndeplinit pină acum mai mult de jumătate — preciza loan Noja. ceea ce ne dă siguranța că în cinstea celei de a XXX-a aniversări a eliberării patriei vom putea raporta partidului, așa cum ne-am propus, realizarea integrală a prevederilor pentru anul în curs. Va fi, desigur, cel mai frumos omagiu, 'adus de tinerii clujeni marii sărbători.ROMULUS LĂL
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

CORETTA SCOTT KINGCunoscuta militantă de culoare s-a născut într-o familie săracă din Sud. Familia a trebuit să depună eforturi deosebit de mari pentru a reuși să o dea la școală. A absolvit Facultatea de drept din Antioch (S.U.A.) cu rezultate deosebite.So(ie a liderului populației de culoare din Statele Unite, Martin Luther King, trăiește alături de acesta un deceniu.în ultimii ani a călătorit in numeroase țări din Europa, Asia și America latină făcind cunoscută cartea ei „Viața mea cu Martin Luther King". Coretta King care a preluat cu devotament misiunea soțului ei de a lupta pentru cucerirea deplină a
drepturilor civile ale negrilor desfășoară o susținută activitate în cadrul conducerii Ligii femeilor pentru pace și libertate.

AVEM NEVOIE
DE PRIETENIE...

de CORETTA SCOTT KINGAș dori să vă exprim că gindurile pe care vi le enunț nu reprezintă atît un răspuns dat la o anchetă internațională, cit ideile mele despre umanitate, prietenie și solidaritate, oferite din inimă cititorilor mei tineri din România. De aceea vă voi reda ca preambul al acestor ginduri un fragment din poemul scris cîndva de mine și publicat sub titlul „O mamă către fiul ei" : ,„Vezi fiule, am să-ți explic : / Viața pentru mine n-a fost o scară de cristal / A fost plină de cuie Și așchii / De trepte smulse... / Dar tot timpul / N-am contenit să mă cațăr / Să mă tirăsc pinâ la trepte / Și la nevoie să continui in beznă / Cind nu era lumină."Aș putea oare să vă relatez despre drumul meu de-o viață, despre întreaga mea existență, despre zilele de neuitat petrecute alături de soțul meu, Martin Luther King, fără să constat că de fapt fără ceilalți semeni ai noștri n-am fi însemnat nimica ? „Everestul" meu l-a constituit deceniul petrecut alături de un om care și-a făurit din consumul responsabil al orelor in favoarea cauzei egalității rasiale drept principal crez de viață. Viața alături de cel ce a fost liderul populației de culoare din Statele Unite a fost înseninată de optimismul acestuia și de convingerea lui că negrii iși vor recuceri intr-o zi drepturile in rindul populației albe.In întregul meu destin de viață. încă din acele vremuri în care nu distingeam conturul nopților de cel al zilelor, aflată fiind la munca pe cimpurile de bumbac din Sud pentru a-mi ajuta părinții — evident, in urmă cu mulți ani — am înțeles ce înseamnă'prietenia dintre oameni. Anii petrecuți la Facultatea din Antioch, unde m-am aflat printre primele studente negre, m-au apropiat de multe ființe, albe și negre, fac.nd parte din aceeași generație cu mine, împreună cu care am deprins simțămintul prieteniei. Biografia comună cu Luîl r King mi-a inscris in conștiință valoarea unică pe care o eodstituie prietenia dintre oameni, ca element fundamental a cărui perpetuare ar aduce atita alinare multor suferințe omenești și ar determina însuși progresul general al omenirii.Am înțeles din viață, din experiență, din frămintare. din durere, din clipe senine ca și de izbindă că vaietul nu poate aduce în nici un caz alinare la o durere sau la o suferință. Trebuie să lucrezi în permanență pozitiv, constructiv, pentru propășirea cauzei în care crezi.Atunci cind soțul meu a fost împușcat la Motelul „Lorraine", din Memphis, toți cei ce ne aflam in preajma sa am rămas înmărmuriți și paralizați. Minia ne potopise, suferința ne distrusese., Unii; dintre ei, în zilele ce au urmat, au inceput să dea semne de neputință și disperare pe care insă, repede, am înțeles că trebuie să le transformăm în dovezi de dirzenie. de perpetuare a acțiunilor noastre, de preluare a stmdardu'.ui.Ne-am continuat viața, activitatea, lupta, fiecare altfel, fiecare in. alt domeniu, cu toți purtind in suflet amintirea caldă și generoasă a celui ce a fost doctorul King. Deși rana din suflet nu mi s-a vindecat — și nu cred că se va vindeca vreodată — am știut să ne înzecim acțiunea, să ne călim curajul, să ne manifestăm public voința noastră. Desfășurate insă nu sub stindarul negru al urii, ci sub cel al dorinței de coexistență ș: prietenie între oamenii de toate rasele.Iată de ce aceste rinduri ale mele — ca dealtfel un întreg capitol din cartea mea intitulată „Viața mea cu Martin Luther King" — sint dedicate promovării prieteniei între oameni — ca raționalitate, ca sentiment, ca mijloc de conviețuire intre oameni, ca țel înspre care trebuie să aspirăm.într-un articol-studiu publicat după tristul eveniment de la Memphis îmi explicam motivația opiniei mele in favoarea prieteniei pe care o dorim, o visăm, o căutăm o viață întreagă.Unii dintre noi o caută ca pe un elixir miraculos deoarece alternativa sa nu este alta decit otrava urii. Fiecare om ș-ie că alături de un prieten bucuria e mai mare, iar durerea este mai suportabilă. Cind pe drumul nostru înspre piscurile Everes- tului ne călăuzește prietenia celor de lingă noi. calea devine mai ușoară, mai dreaptă, mai luminoasă. Petru mulți. de foarte multe ori, în prietenie se află secretul succeselor lor. taina de adinei mulțumiri sufletești, posibilitatea de a urca inaccesibilul.In discuțiile îndelungi purtate cu fiica mea am căutat să stimulez sentimentul prieteniei pentru cei din aceeași generație cu ea, ca și pentru cei mai vîrstnici a căror umanitate trebuie să o continue. Și nu am cunoscut vreun sentiment mai snm.i- lator ca prietenia care să contribuie la formarea armonioasă a personalității, să se răsfrîngă pozitiv asupra integrării individului în colectivitate, în societate...Dar și aici — ca orișice din viață — lucrurile nu se petrec ca într-o lume ferită de păcat. Există încă destui oameni care nu știu să aprecieze valoarea unei prietenii trainice. In amintitul articol-studiu remarcam existența unei categorii de oameni atinși de morbul individualismului, egoiști, trufași care pretind că iși ajung sieși și deci nu mai au nevoie de alții. Există, apoi, mizantropii care fug de societatea oamenilor și sfirșesc. in! cele din urmă, de uijii singuri, cu pustiul lor sufletesc. Remarc acestea ca realități existente in societatea omenească si căj’e ar trebui schimbate deoarece doar prin prietenie se poate atinge armonia între oameni, mai binele aproapelui, a colectivității. a societății.Nu de alta, dar prietenia subînțelege dragostea de om. bunătatea, blîndețea, curajul, altruismul. Fără aceste sentimente reciproc manifestate prietenia nu funcționează și nici nu poate exista.„Prietenia dispare unde egalitatea încetează", spune Aubert. Dar prietenia nu poate funcționa nici fără curaj și fără altruism, fără dragoste, fără adevăr. „Amicus Plato sed magis amica ve- ridas" — spuneau latinii. Prietenia este incompatibilă cu invidia pentru că aceasta, cum observă La Rochefaucauld ,.e mai neîmpăcată decit ura", iar prietenia înseamnă dragoste de om și „lipsa de invidie este cel mai bun semn al unor înalte virtuți."Aș ține să mai remarc un lucru : calea prieteniei trece pe sub poarta sincerității, a adevărului, a afecțiunii. Ea se hrănește din cele mai curate și mai nobile, mai inalte sentimente și 'gindȘri. De pe urma ei purtăm în suflet încredere in semeni. Tocmai de aceea, prieteniile din'tinerețe sint de neuitat: du- reăză, le păstrăm o viață. Și care altă vîrstă a omului decit adolescența și tinerețea este mai avidă de prietenie, adică de comunicație intre oameni, de transfer valoric sufletesc !Iată de ce cultivarea acestui sentiment pe soclul fertil al idealurilor și aspirațiilor de egalitate între oameni constituie o îndatorire a tuturor generațiilor actuale care de pe acum privesc către anul 2000.Aminteam de neînțelegerea, uneori, a prieteniei. Voi reveni ținind seama de rolul pe care i-1 atribui eu in ascensiunea oricăruia înspre culmile Everestului. Cîndva, Diderot spunea : ..Numai omul rău trăiește singur". E adevărat, dar valabilitatea acestui aforism mi se pare ceva mai restrinsă dat fiind actualele condiții de existență ale oamenilor. Parcă mai frecvent se intimplă ca cei răț să se unească intr-o „societate" a ior. Întemeiată nu pe legile prieteniei, ci ale egoismului dizolvant : ambiția nesănătoasă, lăcomia, destrăbălarea, vanitatea. Aici este o cheie a înțelegerii împlinirii oamenilor, ținind seama de aspirațiile lor și de modul în care iși concep prieteniile și prietenii.Și nimic nu cred că este mai adevărat decit faptul că tinerețea are nevoie, mai ales, de prietenii sincere, calde și chiar eroice.Și o concluzie de o viată : îinerețea făurește prietenii frumoase. dezinteresate, maturitatea le verifică și le transformă in inestimabile comori, iar bătrinețea devine vremea privilegiată a prieteniei.

Recentul Festival național al 
artei studențești a adus consa
crarea deplină a tinerilor artiști 
amatori din centrul universitar 
Petroșani. Ansamblul folcloric al 
Institutului de mine a primit la 
Iași titlul de laureat și premiul 
special al revistelor „Viața stu
dențească" și „Amfiteatru", fiind 
singura formație care a colecțio
nat două distincții de prim rang. 
Prezentînd o originală datină de 
primăvară intitulată „Popelnicul", 
artiștii-studenți au impresionat 
juriul fi spectatorii prin natura
lețea. ineditul și autenticitatea 
interpretării.

In timp ce la Iași erau încu
nunați cu lauri mesagerii artei 
populare, la concursul de la Cluj, 
rezervat cinecluburilor, făcea sen
zație pelicula „Fiii soarelui", rea
lizată tot de studenții din Petro
șani. în competiția cu cele 51 de 
producții ale cineamatoriloi din 
întreaga țară, filmul studenților 
mineri a fost distins cu premiul 
al II-lea, recunoscir.du-i-se boga
tul mesaj de idei și valoarea 
artistică. Peste cîteva zile vine 
rindul brigăzii de agitație fi al 
orchestrei de muzică ușoară să-și 
etaleze măiestria în întrecerea cu 
formații similare din țară, să se 
impună atenției publicului.

— Succesele înregistrate re
cent. arăta șeful de lucrări, ingi
nerul llie Rotunjeanu, președin
tele C.A.S.C. de la Institutul de 
mine, nu sint întimplătoare. Ele 
reprezintă o încununare a bogă
ției activității cultural-artistice ce 
se desfășoară permanent la nive
lul anilor de studii și facultăți
lor.

La acestea ar mai trebui adău
gate competența și pasiunea cu 
care este ea îndrumată. Vicepre
ședintele consiliului pe institut, 
studentul Lucian Moga de lâ 
Facultatea de electromecanică

Ent2 Tfbriea : „Eu pot să vă 
arăt pe arest program de acti

d
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avem o imagine mai dară a 
ceea ce s-ar fi putut realiza din

fc citit urmâxortu pasaj z

plinesc hotârir.le organeior su
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toate act? Pornim 51 discutăm cu membrii biroului.loan Biaga : „Bănuiesc că Faina. Tonceanu. State (membri ai biroului — n.n.) pot colabora mat bine cu tovarășul prim secretar. Nu știu de ce. dar în mine nu au încredere. Mai demult. intr-o ședință de birou, s-a spus că ..trebuie să ne străduim să-l integrăm și pe tovarășul Blaga in colectivul omogen al biroului nostru", dar socotesc că metoda de atragere consta tocmai in a mi se repartiza pentru îndeplinire unele sarcini concrete".Mariana Kerestely : . Dacă mi se spunea concret ce trebuie să fac. făceam. De exemplu, organizam — in școala unde invăț — acțiuni in cadrul ciclului ,.Să trăim și să muncim in chip comunist", ciclu pe care spuneți că l-ați văzut trecut in programul biroului".
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LADY CAROLINE: Patria (orele 

9 30: 12.15: 15: 17.45: 20,30).
FRAȚII JDERI: Modern (orele 9; 

12; 16: 19): Melodia (orele 9; 11.45; 
14.30; 17,15; 20): Excelsior (orele 
9 12.30: 16; 19.30).

AFACEREA ..PRINȚUL NEGRU: 
Central (orele 9,15; 11.30; 13,45;
16: 18.15; 20.30).

BANT DE BQZUNAR: București 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16,30; 18,45; 
21).

LUMINILE ORAȘULUI: Scala 
(orele 9.15; 11,30: 13.45; 16.15: 18,45: 
21); Capitol (orele 9; 11; 13; 15; 
17: 19: 21); Favorit (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

CAT BALLOU: Luceafărul (o- 
rele 9: 11.15; 13,30; 16: 18.30; 20,45); 
Festival (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 
18.30; 20.45).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE: Grivița (orele 9: 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20.30).

PĂCALA: Floreasca (orele 10; 
15,30 19); Victoria (orele 9; 12.30;
16; 19,30).

ASEDIUL: Lumina (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Gloria (orele 9; 11.15: 13.30; 16;
18,15; 20,30); Volga (orele 9: 11.15;
13.30. 15.45; 18. 20,15): Flamura (o- 
rele 9; 11.30; 13.15; 16: 18,15; 20,30).

NAICA; NAICA ȘI VEVERIȚA; 
NAICA PLEACA LA BUCUREȘTI; 

minieră, este nu numai un orga
nizator priceput, și entuziast, ci 
și un talentat artist amator. Poa
te fi văzut atît pe scenă, inter- 
pretînd un rol sau altul, cit și 
în mijlocul colegilor, dornic să 
le afle preocupările, pasiunile, să 
descopere noi talente.

— La fiecare început de an — 
ne declară el — efectuăm o am
plă selecție în rindul studenților 
pentru a ne reîmprospăta forțe

STUDENȚII 

ARTIȘTI DIN 

PETROȘANI
le. Numai așa putem menține o 
formație de tradiție. Actualul an
samblu folcloric nu mai păstrează 
decit trei dm membrii formației 
care a concurat la ediția a 8-a a 
festii aiului. Ceilalți — peste 50 
— sint noi. recrutați dintre stu
denții abia intrați în institut...

Afișe care anunță spectacole 
ale studenților din Petroșani in- 
tilnești frecvent in localitățile 
județului. Ansamblul, brigada de 
agitație și orchert-a de muzică 
ușoc-ă au evoluat la Uricani, 
Lor.ee. Hunedoam, Gurabarza.

ACTIVUL
OBȘTESC

programul trimestrial. Pentru că. de fapt, tocmai cele ce incă stau sub semnul intrebării le puteau realiza cei trei.Am extins ancheta purtir.d discuții cu membri ai consiliilor și comisiilor, cu factori de colaborare :Nicolae Oancea. directorul casei de cultură : „De cind tovarășa Drăgan lipsește, colaborarea nu se mai realizează. O soluție există : avem un instructor utecist, care ar fi putut fi cooptat în comisia dg propagandă și cultură a comitetului o- rășenesc U.T.C. In acest fel s-ar realiza o legătură mai strinsă intre casa de cultură și comitetul orășenesc".

NAICA ȘI BARZA: Doina (orele 
9.45: 11.15).

LA PATRU PAȘI DE INFINIT: 
Doina (orele 12,45; 15.30; 18: 20,15).

CE DRUM SA ALEGI: Aurora
(orele 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20.15); Buzești (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18.15: 20,30).

UN COMISAR ACUZA: Dacia
(orele 9: 11.15; 13 30; 16; 18.15;
20,30); Lira (orele 15.30: 18: 20,15).

CIDUL: Bucegi (orele 15.30; 19); 
Giulești (orele 9 30; 16; 19,30).

TREI SCRISORI SECRETE: Fla
căra (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Unirea (orele 15,45; 18; 
20.15).

RIO LOBO: Arta (orele 15,30; 
18; 20,15); Moșilor (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20,15)

SECRETUL LUI BUDDHA : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Ferentari (orele 15.30; 18: 20.15).

ADIO, ARME !: Popular (orele
15.30. 19).

SALUT ȘI ADIO: Rahova (ore
le 16; 18; 20).

CINTECUL NORVEGIEI: Cos
mos (orele 15.30; 19).

SAMBIZANGA: Munca (orele
16; 18).

TARUL TVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIA: Munca (ora 20). 

Orăștie, Deva, aflîndu-se într-o 
permanentă confruntare cu exi
gențele publicului. Interpreții 
creației populare nu se mulțu
mesc doar să dea viață unor obi
ceiuri străvechi, ci participă ei 
înșiși la depistarea și valorificarea 
tezaurului folcloric. „Nunta mo- 
mtrlănească", pe care au prezen
tat-o la trecuta ediție a festiva
lului, a fost culeasă dintr-o zonă 
învecinată. Pentru punerea în 

scenă a „Popelnicului" s-au de
plasat la Dineu Mare, Ungă 
Orăștie, pentru a cunoaște obi
ceiul la sursă. Un real ajutor au 
primit din partea tînărului maes
tru coregraf Vasile Chevereșan, a 
profesorilor Gheorghe Popa și 
Ion Mircea, sub îndrumarea că
rora au reînviat această originală 
datină de primăvară.

Despre creatorii filmului „Fiii 
soarelui" se pot spune cuvinte 
similare. Iuliu Krausz, Vladimir 
Bogoiu și Isabela Georgescu au 
realizat într-un timp scurt o pe-

Ioan C.upea. directorul mu
zeului orășenesc, vicepreședinte 
al comisiei de propagandă și cul
tură : _Eu am ajutat cind am■ . . st - am preze.-.tv. expuneri ir. organizații pe diferite teme. inminări festive de carcere etc. De cmd este plecată tovarășa Drăgan n-a mai fost etae să ne Îndrume. Dacă mă chema ș; mi se spunea ce tre

buie să fac intr-o asemenea situație. nu refuzam. Acum chiar dacă in program se menționează -răspunde comisia de propagandă- de fapt n-ai pe cine să tragi la răspundere. Oricum, părerea mea este că la realizarea acțiunilor trebuie atrași mai mulți tineri din activul obștesc, pentru că și înainte nu acționam ded: 2—3 din toată comisia".Problema atragerii activului obștesc la realizarea sarcinilor nu este nouă. O găsim prezentă și in materialul plenarei din ianuarie. unde se precizează că in activitatea consiliilor și comisiilor un număr mare de membri sint ..doar cu numele,

MARELE MAESTRU: Progresul 
(orele 15 30: 18: 20.15).

ANTONIO ȘI CLEOPATRA: Co- 
troceni (orele 13.45: 16,45; 19.30).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Pacea (orele 15.30; 18;
20.15).

MAI TARE DECIT MOARTEA : 
Vitan (orele 15 30; 18; 20 15).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIATA MEA: Viitorul (orele 
15.30; 18).

HOȚUL DE PIERSICI: Viitorul 
(ora 20).

BĂRBAȚI FARA OCUPAȚIE : 
Crîngași (ora 16).

FLUTURII SINT LIBERI: Crîn
gași (ora 18).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
înfrățirea (orele 15 30: 18: 20.15).

CONFLICT CONJUGAL (ora 
14.30); DRUMUL DESTINULUI 
(orele 16.30: 18.45): TINEREȚEA
LUT LINCOLN (Ora 20.45). rulează 
la Cinemateca „Union“.

PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „ȘTIU UN NUME 
MINUNAT'* de A. Giroveanu.

liculă fermecătoare, inspirată din- 
tr-un mediu la fel de fermecător 
și apropiat: lupta minerilor cu 
necunoscutul, primejdiile care-i 
pîndesc, bărbăția, curajul cu care 
înfruntă și biruie dificultățile. Un 
subiect generos, interpretat cu 
măiestrie de către studenți în 
abatajele minelor Lonea și Vul
can. Filmul s-a impus atît prin 
ineditul temei, cit și prin ținuta 
sa artistică, fiind reținut deja 
pentru o selecție internațională 
ce are loc în aceste zile la 
Belgrad.

— Municipiul nostru — mi se 
destăinuia Aurel Stanciu, din 
anul al V-lea — nu dispune de 
prea puternice forțe culturale, 
cum au alte orașe din țară. Asta 
ne obligă să punem multă rîvnă 
în tot ce întreprindem, să ne întreceri» pe noi înșine, să țintim 
mereu mai sus...

Intențiile studenților petroșă- 
neni sint mari. După cum ne 
mărturisea Lucian Moga, înainte 
de toate, doresc să-și intensifice 
prezența în viața cultural-artisti- 
că a municipiului, să-și întăreas
că și pe acest plan colaborarea 
cu minerii. Și-au programat deja 
un turneu prin localitățile Văii 
Jiului și ale județului, tar conco
mitent vor pregăti un spectacol 
omagial dedicat celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei 
și Congresului al XI-lea al 
P.C.R. De asemenea, și-au pro
pus înființarea într-un timp cit 
mai scurt, a unui ansamblu co
ral.

Viitorii ingineri mineri se do
vedesc a fi nu numai destoinici 
căutători ai comorilor din 
adtncuri, ci și talentați mesageri 
ai artei. Este — să recunoaștem 
— o performanță demnă de in
vidiat.

ALEX. BĂLGRĂDEAN

Un frumos obicei de pri
măvară de pe meleagurile 
hunedorene — Popelnicul — 
în interpretarea studenților 
din Petroșani.

POPAS LA UN 
„SFAT AL OMENIEI"

(Urmare din pag. I) 
r-au obișnuit să treacă și pentru 
o consultație, un ajutor, iar noi, 
organizația U.TJC, ne străduim, 
pe cit -se stă ia puteri, să a- /Uaa o aafcfie pentru fiecare din 
ocaste cereri. Așa s-a int-mplat 
și in cazsd mei tinere a cărei 
poveste creau s-o relatez mai 
amplu, deoarece ea dezvăluie 
semnificații care îndeamnă la 
meditație. In jurul datei de 20 
unele studii rârain neefectuate, doar propuneri in notele de probleme-. Deci fenomenul era sesizat. Dar. spre totala surprindere. nu s-a luat nici o măsură. Dimpotrivă, la comisia de propagandă. nici măcar notele de probleme trimestriale nu s-au întocmit. Și aceasta pentru că lipsea un activist salariat...Sint strimtorat de timp — îmi declara primul secretar — recunosc că de multe ori imi pierd timpul pentru rezolvarea unor lucruri mărunte, scăpin-. du-mi din atenție altele de importanță mai mare... Dar — revine la ideea centrală — dacă aș fi pus și activul obștesc la treabă...Din numeroase discuții purtate in organizațiile U.T.C. din Făgăraș ne-am convins că activul obștesc poate și vrea să facă multe. Amintim totuși — cu toate că aceste lucruri se cunosc — că o împărțire echitabilă. eșalonată în timp a sarcinilor pe fiecare membru al unui organ, urmată de o analiză *a- tentă a modului cum fiecare și-a rezolvat-o, este metoda care dă rezultatele cele mai bune. De acest lucru, însuși Comitetul orășenesc Făgăraș al U.T.C. s-a convins o dată. Atragerea activului obștesc la îndeplinirea sarcinilor pe care ți le propune comitetul orășenesc trebuie să fie insă un stil de muncă permanent și nu întimplător, sau ocazional.

10.00 Femina-club. 11.00 Profil pe 
portativ — Mihail Arnăutu. 11.30 
Pentru prietenii magnetofonului
— muzică corală. 12,00 Știri. 12.05 
Muzică simfonică. 12,55 Melodia zi
lei. 13.00 închiderea emisiunii. 
17.00 Știrile după-afniezii. 17,05 
Alo. Radio ! — muzică ușoară la 
cerere. 17.50 Frumoasă-I țara mea
— cîntece. 18.00 Șapte zile, șapte 
arte. Teatru. 18,10 Muzică din ope
re. 18,55 Melodia zilei. 19,00 în di
rect... de la Șantierul Național al 
Tineretului Valea Mostiștei. 19.30 
Știri. 19.35 Casa de discuri R.C.A. 
20.00 Biografia unei capodopere. 
Trilogia lui B. St. Delavrancea. 
21.00 Concert de muzică populară. 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport. 22.30 Melodia zilei.
22,35 Muzică ușoară. 23,15 Poetica. 
Marin Sorescu. 23.20 Jazz-ul pen
tru toți. 23,55—24.00 Ultimele știri.

Opera Română : DON CARLOS 
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
OKLAHOMA — ora 19,30: Teatrul 
Național (Sala Mare): UN FLU-

MORALA

Șl CUNOAȘTEREA
ȘTIINȚIFICĂ

Abordarea problematicii morale constituie unul dintre cele mai mari domenii de investigații ale cunoașterii științifice. Un domeniu atît de mare incit a- socierea moralei cu sociologia poate fi considerată de către u- nii aproape insolită. în cadrul unor lucrări de poziție competente pe această linie, ne-am adresat in legătură cu noua carte a filosofului Vasile Popescu. apărută in Editura Academiei. ..Morala și cunoașterea științifică", profesorului univ. dr. docent Al. Tănase.— Există, fără îndoială, ne spune prof. univ. Al. Tănase, o obiectivitate a faptelor morale și deci posibilitatea de a le studia cu ajutorul unor metode și procedee obiective. Lucrarea „Morala și cunoașterea științifică" oferă argumente convingătoare în favoarea acestei idei, demonstrînd că zona moralității nu este și nici nu poate fi incompatibilă cu investigarea științifică, cu aplicarea unor procedee de cuantificare și de măsurare obiectivă a atitudinilor, conduitelor, dar și a valorilor etice.Efortul principal al tînărului autor este îndreptat snre înnoirea cunoașterii filosofice a etosului cu ajutorul mijloacelor proprii științei și tinde spre o sinteză superioară a celor două tipuri de cunoaștere : cunoașterea etică va putea deveni, astfel, o cunoaștere sintetică, în același timp filosofică și științifică. In acest sens, fără a nega specificitatea fenomenelor morale, Vasile Popescu militează pentru o fundamentare metodologică superioară a cunoașterii acestora, pentru elabo

martie, Viorica Tiponuț, o tînă- 
ră de 20 de ani, se prezintă la 
..Sfatul omeniei" și ne roagă cu 
lacrimi în ochi s-o ajutăm ; deși 
a bătut la multe uși, de mai bine 
de două luni n-a reușit să-și gu- 
siotcă un loc de muncă. Pe 
scurt, situația t-ar rezuma ast
fel : la I iulie 1972, tinăra a fost 
angajată la Întreprinderea de 
prefabricate din beton ca mun
citoare necalificati, trecind apoi 
pe un post de laborantă, fiind 
locuri vacante (nu era singurul 
caz). Dornică să învețe carte, în toamna lui 1973 a primit, cu 
greu, avizul unității pentru a 
urma liceul seral. După trecerea 
unor diferențe dificile, specifice 
claselor a IX-a și a X-a, a fost 
înscrisă în clasa a Xl-a serală.
Pentru a reuși să urmeze cursu
rile lucra și cite trei săptămîni 
la tind într-un schimb. Am sub
liniat acest fapt, spre a ilustra 
dorința ei de studiu, de afirma
re. In ianuarie 1974 primește 
preaviz, ca urmare a reașezării 
posturilor din schema întreprin
derii. Acum se complică lucru
rile. Tinăra solicită angajarea pe 
post de muncitoare necalificată ; 
o îndemna dragostea și respectul 
față de muncă, voința de a-și 
duce mai departe studiile. Cere
rea îi este respinsă, recomandîn- 
du-i-se Întreprinderea „Înfrăți
rea", unde era nevoie de cadre 
pentru a se califica în meseria 
de vopsitori industriali.

La „înfrățirea", însă, în urma 
examenului medical, nu este ad
misă. Revine la „prefabricate", 
cu o nouă cerere de muncitoare 
necalificată. Nici nu se stă de 
vorbă cu ea După altă săptămî- 
nă pierdută la poarta Fabricii de 
încălțăminte „Solidaritatea", Vio

TURE PE LAMPĂ — ora 19.30, 
(Sala Mică) ; CUI I-E FRICA DE 
VIRGINIA WOOLF? — ora 19,30; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): CHITIMIA „ 
ora 19.30; (Sala Studio): LOZUL 
CEL MIC — ora 19.30; Teatrul din 
Bacău (la Teatrul ,.C. I. Nottara" 
— Sala Magheru) : INTRIGĂ ȘI 
IUBIRE — orele 17 și 20; Teatrul 
Mic: SUBIECTUL ERA TRANDA
FIRII — ora 19,30: Teatrul Giu
lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19,30: Teatrul ..Ion Vasilescu'*: 
SICILIANA — ora 19.30; Teatrul 
,.C. Tănase** (Sala Victoria): 
GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică'* (Sala Victoria): PO
VESTEA TIMPULUI PIERDUT — 
ora 17; (Sala Academia): PUN
GUȚA CU DOI BANI — ora 17; 
Teatrul ,,Ion Creangă" — PINOC
CHIO __ ora 16: Circul Globus : 
INTÎLNIRE LA CIRC — ora 19.30.
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PROGRAMUL 1
Teleșcoală. 9,00 Matematică (con

sultații pentru elevii clasei a

VASILE POPESCU:

rarea unor instrumente riguroase în cercetarea și cunoașterea adecvată a faptelor și valorilor.— Care sint ideile și tezele esențiale formulate în noua lucrare a lui Vasile Popescu ?— în sfera strictă de interes a temei abordate lucrarea susține valoarea folosirii unor metode de rigoare științifică in studiul etosului în spiritul dialecticii raportului calitate-canti- tate, exprimat încă de Hegel in teoria măsurii, precum și o strategie atotcuprinzătoare a progresului multilateral al personalității. adecvarea mijloacelor de investigație. Nu este discutată doar o conștiință morală ideală, proiectată în viitor sau cazuri-limită a unor conduite posibile, ci conștiința morală in structurile si funcționalitatea sa reală.— Ce importanță are lucrare» aceasta în dezvoltarea conștiinței morale a societății noastre ?— Ideile prezentate se dovedesc a fi de o deosebită însemnătate în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre, cind problemele educației morale sint puse pe primul plan. Dar o educație morală eficientă nu se poate realiza — și aceasta se arată cu Întemeiere in lucrare — fără analiza riguroasă a ceea ce există și a particu’a- rităților viitorului spre care t <- dem.Cartea lui Vasile Popescu constituie o invitație la cunoașterea morală autentică, individuală și colectivă, dar fără păreri preconcepute, iluzii și mistificări.
H. LEREA

rica Tiponuț cere sprijinul nos
tru. Ne-am întrebat atunci, de 
unde atita lipsă de receptivitate, 
atita nepăsare față de dorința 
unui tînâr de a trăi și munci cin
stit ? — atitudine venită tocmai 
din partea întreprinderii unde lu
crase deja un an și jumătate, 
timp în care se achitase conștiin
cios de sarcinile de producție. 
Invariabila replică : „Nu avem 
locuri" — cade; din cercetările 
noastre, din actele aflate la ser
viciul personal al unității reiese 
limpede că în tot acest timp 
s-au făcut angajări de muncitori 
necalificați. Recunoscută sau nu, 
adevărata cauză este alta : con
ducerii întreprinderii nu i-a plă
cut faptul că un tînâr, pentru 
a-și păstra dreptul de muncă, 
bate la multe uși, solicită spriji
nul unor foruri la diverse nive
le. Astfel, dorinței de muncă i 
s-a pus rapid eticheta de „recla
magiu".

„Sfatul omeniei" a ajutat-o pe 
Viorica Tiponuț; ea lucrează, de 
la 20 martie, la Întreprinderea 
„Drum nou", continuîndu-și, în 
paralel, studiile liceale. Întreba
rea care se pune este, însă, ur
mătoarea : în timp ce organiza
ția U.T.C., alte foruri depun e- 
forturi pentru apropierea de 
muncă a tinerilor incă neobișnu
it cu un astfel de mod de via
ță, în baza cărei legi conduceri
le unor întieprinderi — în cazul 
de față cea de Prefabricate — iși 
permit, prin gesturi amintind de 
ambiții personale, să îndepărte
ze de la muncă tinerii ? Părerea 
noastră este că această întrebare 
trebuie să stea mai mult in a- 
tenția întreprinderilor, datoria 
noastră comună, reciprocă, fiind 
aceea de a colabora.

VIIl-a). 9,20 Geografie (clasa a 
v-a); Acțiunea omului asupra na
turii (Televiziune școlară integra
tă). 9.30 Extemporal Ia limba ro
mână. 10,00 Curs de limbă ger
mană. Lecția 91. 10.30 Curs de 
limbă franceză. Lecția 91. 11.co 
Film pentru tineret: ..Clinele săl
batic Dingo". 16.00 Curs de lim
bă rusă. Lecția 90. 16.30—17.00 Curs 
de limbă engleză. Lecția 89. 17.30 
Telex. 17,35 Vîrstele peliculei _
magazin de cultură cinematogra
fică. 18.30 Legile țării — legile 
noastre. 18.40 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 19.25 1001 
de seri: ..Calimero". 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Revista economică 
TV. 20,20 Seară de teatru: ..Petru 
Rareș" de Horia Lovinescu. Adap
tare și regie TV; Sorana Coroa- 
mă. Spectacol realizat în colabo
rare cu Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași. în rolul ti
tular: Teofil Vîlcu. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL Z

20,00 Film serial: „Jule. Julia. 
Juliana". Episodul IV. 20.40 De
sene animate. 20.45 Muzică ușoară 
cu Angela Stoenescu șl Nicolae 
Nițescu. 21.00 Telex. 21,05 Prim 
plan: Uzina și oamenii ei. 21.30 
Roman foileton: „Educație senti
mentală". Eoisodul III.
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit un grup de profesori

si studenti ecuadorieni
5 5

(Urmare din pag. 1) studios din Ecuador, în interesul unei mai bune cunoașteri, al a- propierii dintre popoarele noastre".Luînd cuvintul, prof. Guerrero Fausto a spus : Dorim să vă a- dresăm. domnule președinte, mulțumirile noastre profunde pentru posibilitatea pe care ne-ați oferit-o de a vizita România, de a ne întilni cu dumneavoastră și de a vă exprima cu acest prilej salutul nostru frățesc.Am vrea ca înainte de a părăsi această țară, acest popor prieten. să mulțumim, prin intermediul dumneavoastră. întregii națiuni române pentru ocazia de a cunoaște succesele și experiența sa care ne-au fost împărtășite în mod tovărășesc, in tot timpul vizitei.Nouă ne este clar că amabilitatea deosebită cu care am fost înconjurați constituie un omagiu adus poporului ecuadorian și ne revine îndatorirea de a ne exprima gratitudinea pentru a- ceasta prin activitatea noastră închinată luptei pentru progresul patriei, pentru formarea tinerei generații, in special a tineretului universitar.Domnule președinte, aici, in România, noi ne-am putut con- viruje in mod concret, de felul c'.nW un popor unit construiește o țară, o societate multilateral dezvoltată. Aceasta reprezintă, fără îndoială, pentru noi toți un exemplu, un imbold, in lupta pentru realizarea idealurilor noastre, lată de ce. a cunoaște popoarele frățești — și pe această bază să găsim soluțiile cele mai adecvate pentru situația noastră — constituie pentru noi. îndeosebi pentru tineretul universitar, o sarcină de onoare.
Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) al bunăstării și fericirii întregului popor. Desigur, aceste preocupări nu pot decît să ne bucure și, așa cum am spus și la Quito, ele creează condiții pentru o strinsă colaborare intre România și Ecuador. România acordă o mare atenție afirmării acestor principii in relațiile internaționale.Desigur, ne preocupăm ca in viața poporului român principiile socialiste să se afirme cit mai puternic, ca tot ceea ce facem să servească intereselor întregii națiuni, să asigure creșterea continuă a bunăstării sale, atit materiale cit și spirituale.Ceea ce realizăm noi in România este rezultatul eforturilor întregului popor. Am pornit de la un nivel de dezvoltare destul de scăzut. Mai avem incă mult de făcut pentru a realiza societatea socialistă multilateral dezvoltată, care să asigure din plin soluționarea tuturor problemelor. Dar ceea ce am realizat demonstrează că atunci cind un popor este stăpin pe destinele sale, poate rezolva orice problemă ; că atunci cind un popor este hotărit să trăiască liber, să lichideze asuprirea de orice fel, poate realiza acest lucru. Desigur, este nevoie de solidaritatea și unitatea tuturor forțelor progresiste din fiecare țară și, — dacă vă reamintiți, — de aceasta am vorbit și la Quito, precum și în alte țări ale Americii Latine. Aceasta este experiența poporului român

Noi dorim să se stabilească relații și mai strinse intre popoarele noastre și sperăm ca in domeniul universitar să se ajungă. intr-un viitor apropiat, la semnarea unui acord cultural, ceea ce va oferi posibilitatea unor schimburi și mai intense la nivel studențesc, un contact mai intens intre institutele politehnice și universitare din țările noastre, și. de asemenea, ca foarte mulți compatrioti ecuadorieni. care studiază in tara dumneavoastră. să poată contribui apoi ca specialiști, cu o temeinică pregătire primită in țara dumneavoastră, la propășirea poporului ecuadorian.Despărțindu-ne de dumneavoastră. domnule președinte, dorim să subliniem că vizita noastră a constituit o valoroasă experiență, un puternic stimulent pentru preocupările noastre de a ridica nivelul cultural și științific al tineretului ecuadorian. pentru lupta noastră de consolidare a independenței naționale.în numele studențimii ecua- doriene. Washington Arevalo a reinnoit mulțumirile exprimate întregului popor român de decanul Facultății de economie din Quito și a adresat invitația ca un grup de studenți români să viziteze la rindul său Republica Ecuador.Zilele neuitate pe care le-am petrecut in țara dumneavoastră — a spus el in continuare — le vom evoca cu multă plăcere la reîntoarcerea in patrie, in special in cadrul universității, or- ganizind o ..săptămină românească" la Facultatea de științe economice.Foarte mulți tovarăși, nu numai din cadrul universității, dar și din afara acesteia, doresc să aibă privilegiul de a cunoaște 

care, tocmai datorită faptului că a acționat in strinsă unitate, a reușit să reaiizeze asemenea rezultate pe calea dezvoltării sale economico-sociale. Este, de asemenea, nevoie de o colaborare strinsă între toate națiunile, intre toate forțele care doresc o dezvoltare economico-socială independentă, care vor să fie lichidată vechea politică de asuprire și exploatare, de inegalitate.Ne bucură faptul că în America Latină — în ciuda celor intimplate in Chile — forțele progresiste continuă să se consolideze, demonstrind că unele insuccese, cum au fost cele din Chile nu pot opri avintul luptei de eliberare, al luptei forțelor care se pronunță pentru progres social ; dimpotrivă, citeodată. anumite insuccese duc la unirea mai puternică și la impulsionarea luptei, pentru a evita asemenea evenimente.Noi sintem convinși că și in Chile forțele progresiste vor reuși să-și reintărească poziția și să asigure poporului chilian o dezvoltare nouă,* Oricum, a- vem convingerea Aă popoarele Americii Latine și poporul ecuadorian vor înregistra noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale independente, a făuririi unei vieți libere și independente.Apreciem că și dezvoltarea colaborării pe linia universității, a tineretului și studenților constituie o parte importantă a dezvoltării solidarității forțelor progresiste, antiimperialiste de 

cite ceva despre România — și aceasta va fi o sarcină de o- noare pentru noi. Ne-am propus. de altfel, să creăm Centrul ecuadoriano-romăn. care va a- vea ca obiectiv fundamental a- cela de a fi mesagerul prieteniei frățești și dragostei pe care le nutrește poporul român față de poporul ecuadorian.Subliniind însemnătatea deosebită a vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu in Republica Ecuador, studentul Rodrigo Al- buja a relevat : Vizita excelenței voastre a lăsat amintiri de neșters nu numai in rindul studențimii. ci și in rindul poporului, al maselor largi din Ecuador, în acest context el a subliniat cu satisfacție că membrii grupului de studenți se numără printre cei ce învață in aula care in semn de omagiu adus personalității șefului statului român. a primit numele Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitei sale la Universitatea din Quito.După ce a adresat călduroase mulțumiri pentru cinstea ce li s-a făcut de a fi primiți de președintele Nicolae Ceaușescu. Rodrigo Albuja a spus : Noi purtăm o emblemă și considerăm aceasta ca o mare onoare. Perm:teți-mi. domnule președinte, să-mi scot această embieră a mea și s-o prind pe piept ui dumneavoastră, ca simbol al fraternității și al identității de interese care, in ciuda distanței geografice, unesc poporul ecuadorian și poporul român.în încheierea intilnirii. a luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu. alocuțiunea sa fiind urmărită cu deosebit interes de oaspeți.întrevederea a decurs intr-o atmosferă de caldă prietenie.

pretutindeni. Pornim de la faptul că tineretul are de jucat un rol important in dezvoltarea fiecărei națiuni, in făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Iată de ce nu pot decît să salut dorința pe care ați ma- nifestat-o — și pe care au im- părtășit-o și profesorii și studenții români — de a pune bazele unei colaborări mai strinse.Aș dori, de asemenea, să salut inițiativa de a constitui un centru ecuadorian-român și sper că și studenții români vor face același lucru, aceasta reprezen- tind un început pentru constituirea unei organizații sau a unor asociații româno-ecuado- riene — atit in România cit și in Ecuador — pentru a acționa și pe această cale in vederea dezvoltării relațiilor de colaborare dintre popoarele noastre.Cu aceste ginduri doresc, incă odată, să vă adresez dumneavoastră — și prin dumneavoastră, tuturor profesorilor și studenților. intregului popor ecuadorian prieten — succese tot mai mari in toate domeniile de activitate, pe calea unirii forțelor progresiste din Ecuador pentru noi transformări eeono- mico-sociale. pentru consolidarea și întărirea Ecuadorului, pentru o viată liberă și fericită întregului popor ecuadorian. pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării intre popoarele noastre.Vă doresc succes și multă sănătate ! (Aplauze puternice. îndelungate).

Mesaje de felicitare adresate 
președintelui României, 
NICOLAE CEAUSESCUI
Președintelui Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU
București

In numele Asociației Franța-România, vă rog să primiți 
respectuoasele noastre felicitări, cu ocazia alegerii dumnea
voastră la Președinția Republicii.

Cu ferventă fidelitate pentru prietenia franco-română,
PIERRE PARAF

Președintele Asociației Franța-România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domunele președinte.
Abia reîntors dintr-o lungă călătorie, mă grăbesc să vă 

felicit călduros cu ocazia aiegerii dumneavoastră in cea mai 
înaltă funcție a țării.

Sintem siguri că Îndrumarea continuă a țării de către 
dumneavoastră va întări pe mai departe poporul dumnea
voastră și va îmbunătăți continuu nivelul său de trai.

Vă exprimăm speranța și dorința noastră ca providența 
să vă mențină, astfel incit să puteți continua. încă mulți ani. 
activitatea dumneavoastră pozitivă. în ceea ce ne privește, 
noi vom continua să depunem eforturi pentru a obține clau
za națiunii celei mai favorizate pentru exporturile țării 
dumneavoastră pe piața americană.

Al dumneavoastră respectuos, 
LEON RUBIN

Președintele Corporației AtlantaTELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar generai al P.CJL 
Președintele Republicii Socialiste România

Delegații participanți la Seminarul internațional Nkrumah. 
organizat cu prilejul comemorării a doi ani de la moartea 
sa, mulțumesc guvernului și poporului României pentru 
ospitalitatea acordată fostului președinte Nkrumah. înaintea 
mortii sale.

Cu salutări frățești,
HANSEN

Președintele Comisiei de organizare

Tovarășul MANEA MANESCC. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. a trimis domnului LEO TINDE- M.ÂNS, prim-ministru al Belgiei, următoarea telegramă :Numirea dv. in funcția de prim-ministru al Belgiei imi oferă plăcutul prilej să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes in înalta dv. misiune.îmi exprim convingerea că bunele relații româno-beigiene vor continua să se dezvolte ia interesul țărilor noastre și al cooperării internaționale.
• PREȘEDINTELE Marii A- dunări Naționale a Republicii Socialiste România. Miron Constantinescu. a adresat o telegramă de felicitare președin

Mulți înclină să creadă că noua distanțare a liderului poate să însemne o opțiune sigură pentru titlu. Este posibil. Dar nu sigur. Campionatul se . joacă, deschis, in continuare. Doar a- tunci lupta pentru titlu și pentru evitarea retrogradării se poate considera încheiată cind numărul de puncte — care departajează echipele aflate la cei doi poli ai clasamentului — nu mai poate fi realizat prin numărul de jocuri care au mai rămas de disputat. Cert este că terenul cel mai solid sub picioare il are Universitatea Craiova. Mult mai puțin alunecos decît al dinamo- viștilor. (S-a văzut și in meciul cu Rapid cit de grea e lupta pentru cucerirea ambelor puncte). Dacă pină acum două-trei etape șansele gloriei totale și le disputau doar două echipe (Dinamo și Univ. Craiova), iată că. aproape pe neobservate, a apărut și o a treia candidată : F. C. Constanța. O echipă ..grea" și foarte bine condusă. Poate chiar și Steagul roșu — o altă formație care știe exact ce vrea și cum iși poate realiza obiectivele. Elevii lui Proca aleargă bine, combină bine, respectă disciplina de joc. Dintre acestea se vor alege și team-urile care ne vor reprezenta, in sezonul următor, in ..cupele europene". Mai puțin cred in „intențiile* argeșenilor. Au devenit prea capricioși. U.T.A. nu emite pretenții, jocu

telui Adunării Legislative a Republicii Costa Rica. Alfonso Carro Zuniga, cu prilejul alegerii sale in această funcție.

rile ei sint sărbători de primăvară. De formațiile de la mijlocul clasamentului nu e cazul să ne ocupăm. Acolo e călduț, și nu au nevoie nici de antinevralgice. Mai agitată și incertă e situația la subsol. în afară de u- nele rocade intre „condamnate", nu s-a petrecut nimic deosebit. Petrolul, C.F.R. Cluj. S.C. Bacău, ca să nu mai vorbim de Poli Iași, greu vor putea părăsi locurile fatidice.Toate aceste circumstanțe sub
Bucuriile 
fotbalului imperiul cărora se desfășoară campionatul fac din fiecare etapă un eveniment pentru consumatorii de fotbal. Așa se explică numărul mare de spectatori. Așa se explică interesul mereu mai aprins pentru calcule și pronosticuri. Mari sint bucuriile fotbalului. Nivelul partidelor — ca tehnicitate, orientare tactică și profil de joc. ca spectacol — se apropie de cerințe, de posibilitățile echipelor noastre. Este un lucru îmbucurător. Cuplajul interbucureștean ne-a făcut, in acest sens, o demonstrație. Stea-

HOTĂRÎREA

Secretariatului C. C. al P. C. R. cu privire
la îmbunătățirea activității presei și la

raționalizarea consumului de hîrtieRecent, Secretariatul C.C. a! P.C.R. a analizat structura presei din țara noastră. îmbunătățirea activități publicațiilor centrale și locale, raționalizarea consumului de hirtie destinat acestora.S-a apreciat și cu acest prilej contribuția pe care presa o aduce la transpunerea in viață a pol iticii generale a Partidului Comunist Român, a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la afirmarea princitnilor eticii și echității socialiste. a ideilor înaintate in toate domeniile vieții și activității sociale.Analiza a pus in evidență, in același timp, existența unor neajunsuri și paralelisme in activitatea ziarelor și revistelor, a constata- înmulțirea exagerată a publicațiilor și sporirea fără temei real a numărului de pag-"’ la unele ziare reviste, folosirea nejustificată a unor soluții graf.ee costisitoare.Numărul mare de publicați: editate, sporirea dimensiunilor ți tirajelor acestora au dus la un consum exagerat de hirtie, care necesită an de an sacrificarea unor rari suprafețe din patrimoniu! forestier a! tării, scoaterea drn eiicuitu! industrial a unor mari cantități de masă lemnoasă, la creșterea continuă a importurilor de hirtie.Existența gravei penurii de hirtie pe plan mondial creșterea vertigmeasâ a prețurilor
CRONICA U. T. C.

In zilele de 4—5 mai *.e_. 
»-a desfășurat Ia Fraga »- 
uaaea Cemiteiuiui Executiv 
al Uni anii Internațienale a 
studentiler (U.LS.1. la care 
a participat ti a delegație a 
U.AA.C.R. condusă de tova
rășa! Constantin Baștină, 
președintele Consiliatei
L'A-S.CJL în continuare, de
legația U.A.S.C.R. va laa 
parte la lucrările Congresu
lui U.L&. care va avea loc 
la Budapesta in perioada *— 
lâ mai a.c.OOMENTARIUL ETAPEIua și Sportul studențesc au realizat și prin răsturnările spectaculoase de situații, și prin factura superioară a jocului, un spectacol de calitate. (Se pare că steliștii au spart, in sfirșit, gheața... De astă dată duelul intre cei doi corifei ai fotbalului, Angelo Niculescu și Titi Teașcă. a fost ciștigat de ultimul. Nu-i vorbă că avea nevoie de o victorie. ca de aer...) La fel a fost și partida vedetă. Cel puțin repriza a doua a meciului Dinamo- Rapid s-a ridicat la nivelul fotbalului modem : joc in viteză, cu atacuri succesive, periculoase. construite inteligent Minus, poate, acele pase lateraie, stereotype de care au abuzat ambele formații și care au rupt, uneori, ritmul de joc. Rezultatul final ni se pare echitabil, chit că Neagu a avut o baftă mare primind un balon cadou de ia Dinu, cu toată această gafă, o- mul cel mai bun al dinamovișt:- lor. Distonează in peisajul etapei partida dintre cele două formații clujene. Un meci de week-end. o miuță in familie. O spune și scorul : 3—3 ! ? Vorba ceea — la mica înțelegere. Noi insă nu înțelegem !Nu știu, dar ceva mă face să cred că decisive vor rămine. a- tit pentru dobindirea titlului, cit și pentru salvarea de retrogradare — totuși, punctele cucerite in deplasare ! Doar de la ele vin bucuriile și satisfacțiile !

V. CABULEA 

acesteia determină astăzi, tn intreaga lume, preocupări susținute pentru reducerea consumurilor și folosirea cit mai rațională a hirtiei.Secretariatul C.C. al P.C.R. a adoptat hotăriri corespunzătoare in vederea îmbunătățirii continue a conținutului, pentru creșterea combativității ziarelor și revistelor și sporirea continuă a rolului presei in înfăptuirea programului ideologic al partidului. S-au stabilit măsuri privind perfecționarea . structurii presei, lichidarea paralelismelor și stabilirea unui profil adecvat pentru fiecare publicație. in funcție de problematica abordată și categoriile de cititori cărora li se adresează. Totodată. Secretariatul C.C. al P.C.R. a hotărit reducerea la strictul necesar a s-olumului de pagini, a tirajelor, formatului și numărului de apariții la o serie de ziare și reviste, incetarea a- pariției unor publicații care nu se justifică. utilizarea cu eficientă sporită a mijloacelor mate- naie și financiare puse la dispoziția presei, precum și a cadre
lor din redacții.în acest sens, s-a botărit ca ziarul -Scinteia" să treacă la 6 apariții pe săotâmină in loc de T. reducir.du-șL totodată, și numărul de pagini : să iți reducă, de asemenea, numărul de pagini ziarele ..România liberă" și ..Seime ia tineretului" ; cotidie.

Ieri a părăsit Capitala, in- dreptindu-se spre patrie, un grup de studenți și cadre didactice de la Facultatea de economie a Universității Centrale din Quito — Ecuador, care, la invitația Consiliului U.AJi.CJL, a vizitat țara noastră intre 25 aprilie — S mai a.c. La aeroportul internațional Otopeni grupul a fost salutai de membri ai Biroului Comitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R.

M E R I D I A bl• TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS de Ia Portland a fost ciștigat de Ilie Năstase, care l-a invins în finală cu 4—6. 6—1, 6—l pe jucătorul engiez Roger Taylor.în continuare, campionul român va evolua la turneul final al „Circuitului WCT", programat între 8 și 12 mai la Dallas (Texas). în prima partidă, la 9 mai, Ilie Năstase ii va intilni pe Jan Ko- des (Cehoslovacia).• LUNI DUPÂ-AMIAZA, pe ringul patinoarului acoperit din parcul sportiv „23 August" a fost inaugurată cea de-a 3-a ediție a competiției de box ..Centura de aur", la care participă pugiliști din 14 țări. L* categoria „muscă", campionul european C. Gru- escu a abținut o aplaudată victorie la puncte in fața turcului Arif Dogru. La aceeași categorie. Robu Niță a trecut sâ se întrebuințeze serios pentru a dispune la puncte de Batabajar (R. P. Mongolă). Alte rezultate înregistrate : cat. Semimuscă : Cosma Remus (R) b.p. Bay- ram Karasahin (Turcia) ; cat, Muscă : I. Faredin (R) b. ab. 3 pe Atanasov (Bulgaria) : Gertenbach (R.D.G.) b.p. Dinu Teodor (R) : Bugu- rajav (R. P. Mongolă) b. ko 1 pe Akbar (Irak) : St. Bă- 

nele ..Munca" și ..Satul socialist" să apară in viitor ca publicații săptâminale.în ce privește presa locală, vor continua să apară gazete cotidiene intr-un număr de 8 județe ; in celelalte județe gazetele cotidiene vor deveni săp- tăminale ; atit cotidienele cit și gazetele săptâminale județene vor apare cu un număr de pagini redus și in format mic.în cadrul măsurilor de stabilire a unei mai bune profilări a fiecărei publicații s-a hotărit ca revista ..Contemporanul" — organ al Consiliului Culturii și Educației Socialiste — să devină revistă politică, al cărei obiectiv principal este de a milita pentru propagarea în mase a marxism-leninismului. a concepției materialist-dialectice a partidului nostru despre viață și societate : săptăminalul „Flacăra" va deveni revistă ilustrată a Frontului Unității Socialiste de prezentare a realizărilor României socialiste în edificarea noii societăți, in toate domeniile de promovare a noului in activitatea economică, de stimulare a introducerii cuceririlor științei și tehnicii in producție : ..Magazin" va fi revistă a Frontului Unității Socialiste de răspindire a cunoștințelor științifice in rindul maselor.Se vor lua măsuri pentru a- nularea abonamentelor la ziare, reviste și alte publicații plătite din fondurile organelor și organizațiilor de partid, de stat și obștești, ale întreprinderilor și instituțiilor. Tn viitor, except'ind cazurile strict necesare care se vor stabili in mod concret, se va interzice efectuarea de abonamente din fondurile statului, iar stabilirea tirajului fiecărei publicații va fi strins legată de solicitările efective ale cititorilor.Secretariatul C.C. al P.C.R. iși exprimă convingerea că a- ceste măsuri vor contribui la îndeplinirea in condiții tot mai bune a înaltelor îndatoriri ce revin presei, la sporirea eficienței sociale a întregii ei activități. la creșterea aportului tuturor ziarelor și revistelor în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.

iatu (R) b.p. Toma Mihai (R) ; ca!. ușoară : P. Do- brescu (R) b. ab. 2 Virgil Sir- bu (R) ; C. Hoduț (R) b. ab.1 pe Farshiț Entegamai (Iran).
★Aseară, in cea de-a doua reuniune a competiției internaționale de box „Centura de aur", care are Ioc în Capitală. Gabriel Pometcu (pană) a dispus prin abandon în repriza a 2-a de Batabileg (R.P. Mongolă). Un alt reprezentant al țării noastre, C. Stefanovici (pană), a cîș- tigat la puncte meciul cu polonezul Stanislawski. Celelalte rezultate înregistrate : pană : Fiii Jaban (Iran) b. p. Palfalvi (Ungaria) : Bakru- soris (Grecia) b. p. Camejo (Cuba) : Ploieșteanu (R.) b. p. Butișeagă (R.) ; semi- mijlocie : Popa (R.) b. p. Oancea (R.) ; Cimpoieșu (R.) b. p. Fugidjicv (Bulgaria) ; Ilie Tirilă (R.) b. ko.2 pe Aii Bahri (Iran) ; semigrea : Văran (R.) b. p. llam- busunian (Iran).Astăzi, au loc alte două gale cu începere de ia orele 15.00 și 19,30. în gala de aslă-seară. campionul olimpic la cat. grea. T. Stevenson (Cuba), va primi replica lui Al. Mureșan, iar sovieticul Ev. Gorstkov il va intilni pe Ilie Dascălu.

ANUNȚ
Grupul școlar Filipeștii de 

Pădure, județul Prahova, 
anunță :

1. Liceul mecanic înscrie 
candidați - băieți și fete - 
pentru treapta I, absolvenți 
a 8 clase, pentru profilele 
mecanic și electromecanic. 
Se acordă burse la majori
tatea elevilor admiși, cazare 
și masă la internatul școlii.

2. Școala profesională 
primește înscrieri pentru 
specialitatea lăcătuș de 
mină din absolvenți^ clase
lor a 8-a care au împlinit 
virsta de 16 ani la data ab
solvirii sau absolvenți a 10 
clase pină la virsta de 
18 ani. Elevii vor beneficia 
de burse, uniforme școlare, 
cazare și masă.

MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM
■

ÎNTREPRINDEREA România-film prezintă:
COMPLEXUL 

DE HOTELURI 
Șl RESTAURANTE 
„AMBASADOR" angajează gospodine pe perioada de 4 luni, pentru funcțiile de : cameriste, îngrijitoare și bucătărese.Prezentarea zilnic Ia Hotelul Ambasador — Biroul personal și secretariat.

vâ oferă un sortiment 
bogat de:

PRODUSE
COSMETICE

SI DE
PARFUMERIE

(săpunuri, șampoane, 
creme, deodorante, 

ape de colonie etc.) 
precum și articole de 
podoabă dintre cele 
mai frumoase (măr
gele, clipsuri, broșe, 
inele, coliere etc.).

VIZITAȚI MAGAZI
NELE COOPERATIVE

LOR DE CONSUM

■
■■
■
■
■
■
■
■

■

■■

ENERGO-REPARAȚII
B-dul Mărățețti nr. 2, lingă Parcul Libertății,

ANGAJEAZĂ
urgent maiștri în specialitățile ofelărie și turnătorie, prin 

transfer in interesul serviciului sau prin CONCURS, con
form Legii nr. 12/1971.

De asemenea, mai angajează : oțelari, termițti-tratamen- 
fiști, turnători-formatori, strungari, frezori, rectificatori, 
curățitori-sablafori, ungător, ascuțitori scule, debifatori ma
teriale, mașiniști pod rulant cu autorizație I.S.C.I.R., sculer 
S.D.V., zidari-țamotori, primitori-distribuitori, sudori, repa
rator AMC-uri, șoferi, controlori tehnici de calitate pentru 
turnătorie, forjă și prelucrări mecanice și muncitori neca
lificați.

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

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

■
■■■
■
■

■
■

PAUL NEWMAN și LEE MARVIN în filmul

regia : STUART ROSENBERG

graf.ee


sens, el a precizat că de trei săptămîni, inia 26 aprilie, fixat de mișcării forțelor ar- si-

unei pur- jun- portugheze,Jose San-scrutinului francez

Cursa Prensa ara- aceste

Citadela din insula Madeira unde sint exilați în prezent foștii 
guvernanți de la Lisabona.

POLONA : Uzina de echipament auto „Polmo 
din Praszka

• in turul al doilea au rămas Francois Mitterrand
(43,37 la sută din voturi) și Valery Giscard d'Estaing (32,70 la sută)Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale din Franța, desfășurate duminică, 5 mai. în metropolă, precum și in teritoriile și departamentele de peste mări, comunicate, luni după-amiază, de Ministerul de Interne francez. îl plasează in frunte pe candidatul unic al stîngii, Franțois Mitterrand, care, obținind 11 045 936 voturi, a întrunit adeziunea a 43,37 la sută din totalul persoanelor prezentate la urne. Pentru candidații majorității guvernamentale, Valery Giscard d’Esiaing și Jacques Chaban- Delmas, s-au pronunțat 8 327 999 și 3 858 419 alegători, ceea ce reprezintă 32,70 și, respectiv, 15.15 Ia sută dintre sufragiile exprimate. Ceilalți nouă candidați au obținut, impreună, mai puțin de 9 la sută din voturi.Numărul total al persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele electorale a fost de 30 619 768, dintre care au votat 25 781 265, respectiv, 84,19 la sută.
Intrucît nici unul dintre can

didați nu a înregistrat majorita
tea cerută — 50 la sută din to
tal, plus un vot — duminică, 19 
mai, va avea loc în Franța al 
doilea. tur de scrutin, în care se 
vor confrunta cei doi candidați 
clasați în frunte în primul tur 
de scrutin.

Analizînd aceste rezultate, ob
servatorii politici din capitala 
Franței remarcă avansul impor-

tant al candidatului unic al stîn
gii. subliniind faptul că electo
ratul a răspuns în mod masiv 
chemării partidelor semnatare ale 
programului comun de guvernă- 
mint, precum și altor forte demo
cratice raliate în jurul lui Fran
țois Mitterrand. Comentînd a- 
cest succes, Georges Marchais. 
secretarul general al P.C.F., a 
declarat: „Larga mișcare în fa
voarea candidatului stîngii unite.

Urnele au confirmat 
sondajele dinaintea 
votului. în linii mari, 
configurația sufragiu
lui francez
anticipată de către 
instituțiile specializate 
in depistarea opțiuni
lor electorale.

pentru Elysee
este cea

continuă

Situația din Portugalia
• Conferința de presă a purtătorului de cuvînt 
al juntei militare • 
viitorului guvern 
nou partid politic.

Principiile politicii externe a 
provizoriu • Crearea unui

pentru elibera-

asiva participare la vot a indicat importanta pe care francezii au atribuit-o scrutinului. Bătălia incheiată laurne a avut o semnificație cu totul deosebită. In fond, era vorba de a se pronunța un verdict in favoarea continuității sau al înnoirii (chiar dacă in unele discursuri termenii s-au regăsit împreunați). Examenul primei runde a alegerilor prezidențiale conduce la o interpretare larg acceptată : francezii au votat pentru înnoiri. FRANCE PRESSE constată că „voința unei profunde schimbări este tema comună exprimată in declarațiile lor de Franțois Mitterrand și Valery Giscard d'Estaing". cei doi candidați care iși vor disputa runda a doua a alegerilor prezidențiale. FIGARO remarca in votul de duminică „o profundă transformare a peisajului politic" și scria despre „o pagină nouă" care a fost astfel deschisă. Această „pagină nouă" începe cu ceea ce multi comentatori denumesc „înfrîngerea gaullis- mului". Bernard Ulimann scria că cei ce s-au aflat, duminică seară. în apropierea lui Chaban-Delmas, după ce rezultatele au devenit cunoscute, „au avut sentimentul că o cortină a căzut peste o întreagă fază a istoriei politice a celei republici".Duelul dintre cei didati principali din vechea majoritate guvernamentală (Chaban-Delmas și Giscard d’Estaing) s-a încheiat prin insuccesul candidatului oficial al U.D.R. Ascensiunea lui Giscard d’Esiaing — prevăzută de sondaje — modifică fundamental raportul de forte dintre grupările care au constituit majoritatea sub generalul de Gaulle si Georges Pompidou. Uniunea democraților pentru republică (U.D.R.) nu mai poate pretinde o poziție predominantă după ce Chaban- Delmas a ocupat locul nr. 3 în cursa pentru Elysee. Simbolic poate fi apreciat și faptul că in mica așezare in care a locuit de Gaulle — Colombey les Deux Eglises — competiția dintre cei doi candidați a fost cîștigată Giscard d’Estaing. Doar alegători s-au prezentat fata urnelor dar opțiunea nu a trecut neobservată...

de a V-adoi can- proveniti

de193 in lor

Primul loc a revenit candidatului unic al sting» Franțois Mitterrand. Voturile pe care le-a recoltat Mitterrand depășesc in mod evident (cu aproximativ un milion) numărul celor ce la precedentele consultări electorale s-au pronunțat pentru formațiunile de stingă. Ziarul italian LA STAMPA observă că „stingă n-a fost niciodată atit dc puternică". Potrivit ziarului LTIUMA- NITE rezultatele primului tur de scrutin sint „foarte pozitive", reprezentind _ „o bază solidă pentru bătălia din turul secund".Majoritatea comentatorilor incearcă să descifreze perspectivele celui de al doilea tur de scrutin. „Suspensul continuă" — afirmă L’AURORE. Eșecul lui Chaban- Delmas a lăsat un gust a- mar unora dintre gaulliști. Dar dincolo de divergențele care îi separă de Giscard d’Estaing. se așteaptă ca să-1 sprijine pe ministrul conomiei și noua bătălie. Apeluri in cest sens au fost lansate numele necesității de a reface unitatea vechii majorități pe care, insă, d’Estaing o concepe drept „o majoritate lărgită". Rănile proaspete lăsate de duelul Chaban-Delmas — Giscard d’Estaing se vor închide atit de repede incit să ingăduie o „regrupare" ? Rămine văzut. Giscard d’Estaing făcut, fără îndoială, un vans gaullislilor declarind că Pierre Messmer este „calificat pentru a reconstitui majoritatea" și elogiind pe Chirac (actualul ministru de interne și adversar notoriu al Iui Chaban-Delmas) pentru modul „foare eficace" in care a condus ministerul a- griculturii. In actualele împrejurări. exponent» U.D.R. își văd limitată la maximum marja de manevră.Persistă destule neclarități în privința intențiilor de vot ale electoratului gaullist (declarația lui Chaban-Delmas in care iși recunoaște in- fringerea n-a fost o chemare destul de limpede in favoarea sprijinirii lui d’Estaing) dar. in general, se crede că cei ce l-au votat pe Chaban- Delmas se vor turul al doilea card d’Estaing.Oricum, acest ță „foarte părerea agenției FRANCE PRESSE. Poate de aceea la cartierele generale ale celor doi candidați rămași in cursa prezidențială. comentatorul agenției constata „sobrietate și speranță".

finanțelor ei e- in a- in se

deaa-

pronunța in pentru Gis-tur se anun- strîns” — după agenției

EUGENIE OBREAOrientul ApropiatAiVMAN 6 (Agerpres). — Secretarul de stat american, Henry "Kissinger, și-a încheiat vizita la Amman, unde a avut două runde de convorbiri cu regele Hussein al Iordaniei. Un purtător de cuvinț al delegației a- mericane, care îl însoțește pe secretarul de stat american, a declarat că în timpul convorbirilor au fost trecute in revistă posibilitățile realizării unui e- ventual ’ acord de- dezangajare a forțelor siriano-israeliene pe frontul de pe înălțimile Golan, evoluția relațiilor dintre Iordania și S.U.A., precum și diferite chestiuni privind ajutorul e- conomic și militar pe care Statele Unite îl acordă Iordaniei — relateazăPress. agenția Associated

(Agerpres). avute Iordaniei, Departa- al S.U.A.,
TEL AVIV 6 După convorbirile Amman cu regele Hussein, secretarul mentului de Stat Henry Kissinger, s-a reîntors luni la Tel Aviv, pentru a conferi, a treia oară in ultimele cinci zile, cu reprezentanți ai guvernului israelian in legătură cu posibilitățile de realizare a unui acord de dezangajare militară pe frontul din Golan.în cadrul actualei convorbiri, partea trebuie să-și formuleze răspunsul la propunerile siriene privind modalitățile concrete de realizare a acordului de dezangajare. propuneri prezentate de Kissinger cu prilejul vizitei sale anterioare la Tel Aviv.

la

înălțimilerunde de israeliană

care depășește cu aproximativ 
un milion totalul sufragiilor ob
ținute la ultimele alegeri legisla
tive de către partidele regrupate 
în jurul programului comun, e- 
vidențiază ascensiunea aspirații
lor francezilor către o schimbare 
reală". El a apreciat că „în ju
rul lui Franțois Mitterrand se 
poate realiza unitatea, fără sec
tarism, a tuturor francezilor care 
doresc justiția socială, o partici
pare reală a cetățenilor, indepen
dența națională".

într-o conferință de presă ți
nută luni la Paris, președintele 
Partidului Socialist Francez, 
Franțois Mitterrand, a declarat: 
„Condițiile succesului sint întru
nite. Intr-adevăr, se afirmă o pro
fundă mișcare ce va permite Fran
ței să ducă la bun sfirșit, începind 
de la 19 mai, o politică inspirată 
din dorința progresului social -și 
al independenței naționale". 
Franțois Mitterand a expus, de 
asemenea, în fața presei prin
cipalele idei ce vor sta la baza 
campaniei sale electorale pentru 
al doilea tur de scrutin. El a 
anunțat că, propunînd Franței o 
politică de progres, libertate și 
independență națională, se va 
sprijini, ca și pînă acum, pe vo
turile oamenilor muncii, precum 
și pe cele ale tuturor categori
ilor sociale dornice de schimbări 
profunde în viața țării.

Plasîndu-se pe al doilea loc, 
ministrul economiei și finanțelor, 
Valery Giscard d’Estaing, a do
vedit că este capabil să atragă 
o hună parte din electoratul ce 
sprijină majoritatea guvernamen
tală. Faptul că acest electorat 
i-a dat cîștig de cauză în fața 
fostului premier Jacques Chaban- 
Delmas, demonstrează pentru 
numeroși observatori că peisajul 
politic francez este pe cale de a 
se modifica în urma dispariției 
președintelui Georges Pompidou.

Observatorii au relevat faptul 
că în jurul lui d’Estaing se con
turează o nouă regrupare a for
țelor. Întrunit luni la amiază, 
Biroul Executiv al Uniunii De
mocraților pentru Republică, 
partidul majorității guvernamen
tale, a hotărit in unanimitate să 
sprijine la al doilea tur de scru
tin, din 19 mai, candidatura mi
nistrului economiei și finanțelor. 
In cursul după-amiezii, grupul 
parlamentar U.D.R. a confirmat, 
la rindul său, această decizie. De 
asemenea, primul ministru, Pierre 
Messmer, a lansat in cursul zilei 
de luni un apel pentru spriji
nirea, la al doilea tur de scrutin, 
a lui Giscard d’Estaing.

Campania electorală oficială 
pentru confruntarea decisivă din 
19 mai ca începe vineri. Marți 
seara. Consiliul constitutional ca 
confirma rezultatele înregistrate în primul tur de scrutin.

• ALEGERILE LOCALE desfășurate duminică in landul vest-german Saar s-au soldat, potrivit rezultatelor parțiale date publicității la sfirșitul zilei, cu succesul așteptat al Uniunii .Creștin- Democrate. care a intrunit 51.7 la sută din voturi. Partidul Social-Democrat al cancelarului Willy Brandt s-a situat la aproximativ același nivel ca la alegerile precedente, desfășurate in anul 1968, obținind 37.1 la sută din sufragii. Cealaltă formațiune a coaliției guvernamentale. Partidul Liber-De- mocrat. a realizat 7,1 la sută din voturi.Principala caracteristică a scrutinului au constituit-o pierderile importante înregistrate de grupările independente și cele disidente.

Luni, cu prilejul conferințe de presă, tătorul de cuvînt al tei militare comandantulchez Osorio, a afirmat că normalizarea politică continuă intr-un climat de destindere, caracterizat de numeroase contacte ale membrilor noilor autorități cu diverse personalități.ln acest „termenul cepînd de programul mate pentru normalizarea tuației politice, va fi respectat'*. Osorio a afirmat că este foarte probabil ca anunțarea desemnării președintelui provizoriu al Republicii și a formării unui guvern provizoriu să se facă simultan. Potrivit declarației purtătorului de cuvînt, președintele provizoriu al Portugaliei va fi desemnat de către membrii juntei militare.După ce a declarat că „toa-

te persoanele .arestate motive politice au fost te", Sanchez Osorio s-a referit la principiile politicii externe i viitorului guvern provizoriu. A- ceste principii, prevăzute, de altfel, în programul mișcării forțelor armate, după cum a rele- .. vat purtătorul de cuvînt, sint„independența, egalitatea tuturor statelor, neamestecul în afacerile interne, apărarea păcii, lărgirea și diversificarea relațiilor internaționale pe baza prieteniei și cooperării".

• POTRIVIT UNUI COMUNICAT al Băncii Centrale a Argentinei, rezervele de aur și desize ale țării s-au triplat in perioada de cind puterea a fost preluată de Frontul Justițialist condus de generalul Peron — transmite agenția Latina. Documentul tă că, dacă in 1972rezerve erau de 5853 milioane dolari, in prezent ele sint de 1 750 milioane dolari. Creșterea, după cum arată comunicatul, se datorează, în primul rind. sporirii exporturilor și intrării de capitaluri compensatorii.

Cooperarea 
româno-nigeriană• La LAGOS A FOST SEMNAT un contract intre Autoritatea federală nigeriană pentru construcții de locuințe și Institutul român „Romconsult". în baza acestui contract, Institutul român urmează să servicii de consultări realizarea furnizeze pentru proiectului privind construirea de locuințe în conformitate cu prevederile programului guvernului federal militar al Republici^ Federale Nigeria. La ceremonia semnării au a- sistat S. O. Sodipo. ministru adjunct cu însărcinări speciale la secretariatul guvernului militar federal nigerian și consilierul economic Benone Ghinea, șeful secției economice a ambasadei române la Lagos.

„Un an greu pentru studenți: 
slujbele sint rare". Titlul, din co
tidianul hamburghez DIE WELT, 
semnalează lapidar una dintre 
dificultățile cărora trebuie să le 
facă față actualmente mulți tineri 
vest-germani în căutare de re
surse bănești necesare acoperirii 
costului ridicat al 
școlilor superioare.

frecventării

„Niciodată nu s-a văzut 
lor de plasare - notează 
asemenea lungi cozi de studenți. Motivul 
este simplu: tinerii sint nevoiți să revină, 
o zi după alia, in speranța că li se va 
găsi miine o slujbă pe care nu o pot ob
ține astăzi".

Pentru ilustrarea situației, cotidianul ci
tat reproduce declarațiile făcute reporte
rilor de trei studenți.

in fota oficii* 
DIE WELT -

• Ursula Wengers, studentă in filozofie 
- Bonn (a obținut cu greu o slujbă sezo
nieră, pentru petru luni, la stcndul de cos- 
metică-auto ol unui magazin;: „Am avut 
noroc, după două săptămîni de alergă
tură. să găsesc un post. Din 85 de stu
denți din anul meu care s-au inscris la 
cererec de slujbe, numai trei am găsit de 
lucru".

• Peter Schnesdler, student politehni- 
cian - Dusseldorf (a găsit, greu, o slujbă

TINERETUL LUMII

Studenții

vest-germani și
„rarefierea

slujbelor
șofer de taxi): „Cel puțin 30 de colegi

—*— -Laz--------j unejde . ... r . _ __
cate s-au inscris pentru obținerea ___
slujbe au motive să mă felicite și să mă 
considere un om cu șansă. Ei așteaptă 
încă, de multe săptămîni, să găsească de 
lucru”.

• Gunther Krausse, student economist 
- Miinchen (are actualmente o slujbă de 
vînzător la un contru de panificație): „In 
următoarele cîteva luni, cit am asiguraia 
slujba, o să mă pot descurca cu cheltuie
lile. Am avut noroc, ceea ce nu se poate 
spune despre foarte mulți colegi ai mei 
care caută de lucru fără succes".

DIE WELT constată că „restringerea

slujbelor lovește foarte dureros în tinerii 
care caută o sursă do cîștig pentru aco
perirea costului studiilor", adăugind că în 
comparație cu situația din anii trecuți „lu
crurile se prezintă mult mai întunecat".

Unele date culese de reporterii cotidi
anului amintit sint edificatoare: din 2400 
de studenți din Bonn care s-au înscris în 
martie a.c. pentru obținerea de slujbe 
numai 105 au obținut cite un post sezo
nier. La Hamburg situația apare și mai 
grea: din 3500 de studenți care au cău
tat in martie slujbe numai 80 au găsit 
plasament. „In anii buni - spunea ziariș
tilor directorul oficiului de plasare din 
Koln - reușeam să plasăm zilnic 20-25 
de studenți în diferite slujbe. Acum nu reu
șim să plasăm atîția într-o săptămînă".

Putem avea o mai exactă reprezentare 
a repercusiunilor „rarefierii slujbelor" 
pentru studenții vest-germani dacă apelăm 
la o statistică relativ recentă, publicată 
in săptăminalul (tot hamburghez) DER 
SPIEGEL in anul universitar 1972-1973 
costul studiilor pentru un student in R.F.G. 
a crescut în medie cu 80 la sută în com
parație cu anul universitar 1962-1963. O 
anchetă efectuată in același an universitar 
(1972-1973) releva că 42 la sută din stu
denții din patru centre universitare nu pot 
acoperi costul studiilor și întreținerea de- 
cit dacă au o slujbă și, deci, o sursă de 
cîștig.

Titlul din DIE WELT reflectă exact o rea
litate: pentru mulți studenți din R.F.G. „ra
refierea slujbelor" a făcut din actualul an 
universitar „uri an greu".

EM. RUCAR

PE SCURT O PE SCURT» PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT Pentru asigurarea unui• CU PRILEJUL CELEI DE-A 29-A ANIVERSĂRI a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul las- cist, la monumentele și cimitirele eroilor români din localitățile Humpolec, Kromeriz, Banov. Brno. Zvolen, Lucenec și Piestany, organe locale de partid și de stat cehoslovace. Ambasada Republicii Socialiste România la Praga și Consulatul general român la Bratislava au depus coroane de flori.Companii militare au prezentat onorul. După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, au fost depuse coroane de flori in semn de veșnică aducere aminte a eroilor români care și-au jertfit viața pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub jugul fascist.• CU PRILEJUL ZILEI DE 9 MAI. ambasadorul României Ia Budapesta. loan Cotoț, a depus, luni, o coroană de flori la Monumentul eroilor români care și-au jertfit viata in luptele pentru eliberarea Ungariei de sub jugul fascist, din orașul Gyor.
Premii pentru tineri 
concurenți români• JURIUL INTERNAȚIONAL AL CONCURSULUI „Primăvara la Praga" a decernat tinăru- lui concurent român Radu Chișu premiul I și titlul de laureat al concursului la oboi. Alți doi tineri români. Aurel Mark și Gheorghe Marcovici, au obținut mențiuni la oboi și, respectiv, flaut.

• IN PRIMUL TRIMESTRU al anului curent, exportul Austriei in țările socialiste a crescut cu 81 la sută, in comparație cu perioada ianuarie-martie 1973. ajungind la de 3.994 miliarde celași interval al importul Austriei cialiste a sporit cu 39 la sută față de primul trimestru al anului trecut, ajungind la 3.551 miliarde șilingi.
nivelul record șilingi. In a- anului 1974, din țările so

Condamnări în Chile• UN TRIBUNAL MILITAR CHILIAN din orașul Valdivia a condamnat la moarte pe Uldari- cio Figueroa, fost secretar al organizației Partidului socialist din regiunea Valdivia și Victor Hcrmazabal, fost secretar cu problemele propagandei al organizației regionale a P. S. din Chile. Alte patru persoane au fost condamnate la Închisoare pe viață.• SINDICATELE MUNCITORILOR FEROVIARI DIN INDIA. au hotărît declararea unei greve generale cu începere de Ia 8 mai, in favoarea satisfacerii revendicărilor lor privind majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viată. Numeroase sindicate și lideri ai unor partide politice și parlamentari au cerul guvernului să satisfacă cererile feroviarilor.Președintele Comitetului Național de coordonare a grevei feroviarilor, președintele Partidului Socialist din India, John Fernandes, și alți lideri ai sindicatelor feroviare au fost arestați. Ministrul căilor ferate,
Brian Faulkner, liderul Executivului Colegial al Irlandei de Nord, fost scf al Partidului Unionist din provincie, a anunțat crearea unei noi formațiuni politice, cuprinzind elementele moderate din sinul populației protestant^. La inceputul anului, Faulkner a fost nevoit să părăsească președinția Partidului Unionist, majoritatea membrilor acestuia, de tendință mai dură, respingînd politica sa de colaborare cu romano-catolicii și guvernul de la Londra. Apariția noului partid survine intr-un moment in care actele de violență continuă să se producă in Ulster zilnic, situația generală păstrindu-și nealterată gravitatea. Agențiile de presă transmit că, în cursul zilei de duminică, o nouă persoană și-a pierdut viața, în timp ce alte cîteva au fost rănite. S-au înregistrat, de asemenea, pagube materiale.

L. N. Mishra, a declarat că toate persoanele arestate vor fi e- liberate imediat după ce Comitetul de coordonare va decreta inceia-ea grevei.I_i Delhi, -au Ioc in prezent convorbiri intre guvern și Comitetul national de coordonare in vederea soluționării acestei situații.
La urea ții premiului 

Herder• LA VIENA A AVUT LOC decernarea tradiționalelor premii internaționale ,.Gottfried von Herder" pe anul 1974 unor personalități din Europa de est și sud- est, pentru activitatea desfășurată in scopul promovării relațiilor culturale intre popoarele continentului.Printre laureații premiului Herder din acest an se află compozitorul și muzicologul român Zeno lancea „pentru merite deosebite aduse promovării școlii muzicale mân ești'.
• UN NOU RAL — după de la Londra marți. 7 mai, urmează să fie desemnați peste 1600 membri ai consiliilor regionale și districtuale — organe locale ale puterii de stat.întreaga presă londoneză a- cordă atenție acestor alegeri, întrucit de rezultatul lor ar putea depinde stabilirea datei viitoarelor alegeri parlamentare din Marea Britanie.Ziarul „Financial Times" subliniază că rezultatul alegerilor din Scoția ar putea fi „echivoc", intrucit el se desfășoară după reforma administrativă, care redus numărul consiliilor cale de la 5 500

TEST ELECTO- cel de la 2 mai.— va avea loc in Scofia. cind

la 1 621.• O FEMEIE DE 26 DE (Franța) a nică, unor spitalului anunțat că cheli, impreună cu cei patru fii și fiica sa se simt excelent.

IN VlRSTA din Nancy naștere, dumi- Medicii localitate
ANI dat cvintupli. dinMarie-France

PE SCURT# PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT

climat de pace în regiunea
mediteraneană

încheierea lucrărilor Congresului de la MilanoLa Milano s-au încheiat lucrările congresului cu tema „Cooperarea și dezvoltarea regiunii mediteraneene**. La reuniune au participat reprezentanți ai 18 țări din zona amintită.Luind cuvintul în ultima zi a lucrărilor, secretarul de stat la Ministerul italian al Afacerilor Externe. Mario Pedini, a subliniat necesitatea diversificării

■formelor de colaborare dintre statele participante. El a opinat pentru intensificarea eforturilor privind cooperarea în domeniul materiilor prime și al resurselor energetice și pentru revizuirea structurii raporturilor de schimb.în încheiere, vorbitorul a relevat că statele din bazinul mediteranean trebuie să depună toate eforturile pentru asigurarea unui climat de pace in a- ceastă regiune a lumii.

în cadrul unei conferințe de presă ținute la Roma, secretarul general al Partidului Socialist Portughez, Mario Soare», s-a pronunțat pentru o deplină decolonizare, ca principiu de primă importanță al noului guvern ce va fi alcătuit în Portugalia. Mario Soares a avut la Roma întrevederi cu lideri ai partidelor socialiste din Italia, în cadrul conferinței de presă, secretarul general al P.S. Portughez a afirmat că, din momentul în care Portugalia va avea un guvern, vor fi inițiate contacte oficiale cu reprezentanții mișcărilor de eliberare africane. Pe de altă parte, el a subliniat că Partidul Comunist Portughez trebuie să ticipe la viitorul guvern.Evocînd european, pronunțat procesului mică și tehnică vest-europene și țara sa.
par-turneul săuMario Soares pentru intensificarea de cooperare econo- între țările

vest- s-a
La Lisabona s-a anunțat crearea unui nou partid politic denumit „Partidul Creștin Social Democrat", fondat de Antonio da Cunha Coutinho și Nuno Calvet de Magalhaes — transmite agenția France Pres- se. Programul noii formațiuni politice cuprinde, intre ; .ele, respectarea drepturilor și libertăților esențiale ale persoanei umane, repartiția justă a bogățiilor, retribuirea justă a muncitorilor, prin stabilirea unui salariu minim, sindicate libere, educație gratuită, in mod egal pentru toți, libertatea religiei, 

a presei, autodeterminarea și pacea ca soluție a problemei, „teritoriilor de peste stabilirea de relații tice cu toate statele resc aceasta, inclusiv cialiste.
mări“, diplomacare dotările so-

• FRONTUL RARE DIN (F.R.E.L.I.M.O.) că este gata să Portugalia. pe
ELIBE-DEMOZAMBIC a reafirmat negocieze cu •« a» r baza recunoașterii deplinei independențe a țării. In editorialul periodicului ce aparține organizației „Mozambique Revolution". F.R.E.L.I.M.O. subliniază că palrioții mozambi- cani au încercat întotdeauna să obțină eliberarea țârii lor prin intermediul angajării de negocieri cu Portugalia. Dat fiind insă că fostul regim de Ia Lisabona a refuzat întotdeauna orice contact cu reprezentanți ai Frontului de Eliberare, singura formă posibilă de luptă pentru câștigarea independenței răminea acțiunea armată.In prezent, arată F.R.E.L.I.M.O. noi continuăm această luptă, dar sintem, totodată, gata să negociem eu noile autorități portugheze de îndată ce acestea vor fi dispuse să recunoască voința poporului nostru de a obține eliberarea deplină a Mozam- bicului.

• MAREA BRITANIE ȘI U- NIUNEA SOVIETICA au încheiat, luni, un acord guvernamental pe termen de zece ani, care stabilește măsuri in vederea dezvoltării cooperării economic**, iehnico-științifice și industriale dintre cele două țări, transmite agenția TASS.
PREȘEDINTELE ALES 

AL COLUMBIEI
DESPRE POLITICA 

VIITORULUI 
SĂU GUVERN

JAPONIA : Demonstrație împotriva prezenței bazelor militare 
străine pe teritoriul nipon.

Noul guvern columbian, care își va prelua funcțiile la 7 august, intenționează să continue politica de coexistență pașnică cu toate statele lumii, a declarat președintele ales ai Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen, într-un interviu acordat agenției T.A.S.S. Rezultatele alegerilor din 21 a- prilie, a relevat el. deschid in fața țării perspectiva unor libertăți politice mai largi și a dezvoltării economice. Noul președinte a menționat că țara are nevoie de reforme economice, financiare și sociale.Răspunzînd Ia o întrebare referitoare la poziția sa față de tot mai puternica mișcare din America Latină in apărarea bogățiilor naturale, președintele ales al Columbiei a declarat că țara sa „trece treptat de la concesiile făcute companiilor străine la exploatarea in comun a bogățiilor naturale. Această afirmație este valabilă in ce privește petrolul și nichelul, iar pe viitor, și cărbunele. Alte bogății minerale ale țării fie că se a- flă in întregime in miinile columbienilor (minereul de fier), fie că vor fi restituite Columbiei (aurul)". Lopez Michelsen a subliniat cz. în cazurile în care resursele naturale sint exploatate in comun cu companiile străine, statul columbian își rezervă dreptul de control și de administrare a acțiunilorcompaniilor mixte.
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