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Tineretul—factor activ în îndeplinirea LA C.A.P. DIOSIG

cincinalului înainte de termen ! 0 RECOLTĂ BOGATĂ
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

Autoexigență, element esențial SI DE CĂUTATE
5

NICOLAE CEAUȘESCU
• Tovarășul Kim lăng Ju

pentru ritmicitatea succeselor
Codlea — orașul fiorilor e și 

un oraș păstrător al vechilor 
meșteșuguri. La fabrica de mo
bilă și articole tehnice din lemn, 
care iși datează existența de 90 
W ani, am găsit asemenea con
tinuatori ai măiestriei străvechi 
de a prelucra lemnul, care au 
adăugat Vechilor metode de lu
cru una nouă, legată tot de cu
lori. Acest colectiv e un pio
nier ai producției de mobilă, cu 
finisaje mate, opace, executate 
într-o gamă variată de culori.

Intilnești in această fabrică o 
tehnologie ultramodernă, consti
tuită in mare parte prin inge
niozitatea cadrelor proprii și 
prin priceperea celor care, prin 
autodotare, au realizat o serie 
de agregate, ca și dispozitive 
necesare producției. însăși linia 
de fabricație mecanizată in flux 
a. mobilierului cu finisaje mate 
opace e o. creație a colectivului, 
iar utilitatea sa se verifică prin 
cererea mare la export a aces
tui „țip de mobilă livrată in G 
țări. Directorul fabricii, ingine- 
rul' Axehte Constantin, are 31

FABRICA DE 
MOBILĂ-CODLEA

de ani și conduce acest colectiv 
de cind avea 26 de ani.

— în 1958 atelierele vechi e- 
xistente aici — ne-a spus el — 
au fost intregite eu o fabrică 
de mobilă modernă, proiectată 
pentru producerea mobilierului 
combinat, cu o capacitate de 
8 000 de garnituri-etalon pe 
an. La ora actuală producția fa
bricii a crescut de aproape 5 ori 
față de capacitatea proiectată, 
datorită modernizărilor, reame- 
najării unor noi suprafețe, asi
milării unor produse cu un grad 
înalt tehnologic.

Jumătate din colectiv e de 
virstă utecistă. Sintem o pepi
nieră de cadre pentru fabricile 
de mobilă din țară. în cadrul 
grupului școlar și in fabrică au 
fost pregătite cadre pentru uni-

tățile de mobilă din Focșani. 
Constanța. Vaslui M.ztL De 
asemenea, tot aici au fost cali
ficați o parte din maiștrii și 
tehnicieni: din sectorul de mo
bilă al Ministerului Econmniei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcție. Se acordă atenție 
deosebită utilizării forței de 
muncă feminine, chiar în locu
rile de muncă tradiționale pen
tru bărbați. Astfel, au fost ca
lificate pentru operația de pre
lucrări manuale aie suprafeței

ADINA VEI. EA

(Continuare in peg. a Ill-a)

C«*peratira a<ric*U dia Di»- 
si< a •enpal ac al Weal |K»1 I 
pt jodrt u pred adia de rarae 
de pare ș lacul II la caltura 
lerameler. la pradoeția de lina, 
la rea de cârpe taurine si la
cultora porxmbolui.

— Rezultatele care an justifi
cat situarea printre unitățile 
fruntașe ale Bihorului se dato
rează — ne spune inginerul-șef 
Zoltan Vegh — promptitudinii 
in execuția lucrărilor. Uruieiei 
cu care lucrează toți oamenii 
noștri. Dar. de ce să maț amin
tim de trecut ? Rerulutele pe 
care le-am abținut an reușit să 
ne mobilizeze, ambițienind. și 
pentru 1971. depășirea indicilor la 
principalele produse. La ora ac
tuală stadiul lucrărilor este ur-

DUWHEAVOASTRĂ GÎriDIȚ?. MUNCIȚI 
S3 TRĂIȚI CA UN T»NÂR COMUNIST ?

CU PLANUL CINCINAL 
ÎNDEPLINIT

Intr-o telegramă adresată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU, colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la întreprinderea mecanică pentru agri
cultură și industria alimentară Balș- raportează îndepli
nirea la 8 mai a sarcinilor ce le-au revenit în cadrul pla
nului cincinal.

Conștienți de îndatoririle ce ne revin pe linia asigu
rării bazei materiale necesare transpunerii în viață a 
programului de dezvoltare a suprafețelor irigate — se scrie 
în telegramă — comuniștii, întregul nostru colectiv, se 
angajează să realizeze pînă la finele anului 1975, peste 
prevederile planului cincinal, o producție suplimentară 
în valoare de 350 milioane Iei.

Fac o 
meserie 
care 
înseamnă 
lanuri 
bogate

Convorbire cu PĂUN T. ALEXANDRU, 
maistru mecanizator, comuna Manasia 

(în pagina a ll-a)

mătorul : am trraini și piaatai 
>î de hectare dia cele 1W care 
eompu sectorul leșunsieol. de 
asemenea s-a terminat insăatiu- 
țarea întregii suprafețe a sala
riilor cu roșii timpurii, ardei 
grași si vinete. întrucit avem ti 
ua sector pomicol destul de bo
gat. preponderenta detinmd-o 
cultura piersicilor «i a vitei de 
vie. ne-am îngrijit de stropitul 
viei ți al livezii si am efectuat 
pe Întreaga suprafață drscuirea 
mecanică și celelalte lucrări de 
întreținere.

In cadrul sectorului zootehnie 
avem planificată obținerea a 
10H tone carne, dar pregătirea 
corespunzătoare a furajelor. în
grijirea atentă a animalelor ne 
îndreptățesc să sperăm că vom 
obține, și in acest an. producții 
suplimentare.

Pentru a afla care este situația 
„la zi“ in ceea ce privește „cul
tura mare“ ne adresăm ingine
rului Tiberiu Szabo.

— Principalele noastre culturi 
sint griul, soia, porumbul, sfe
cla de zahăr și plantele me
dicinale : cele 1600 hectare cu 
pa, umb au fost insămințate in
tegral. zilele acestea s-a termi
nat însămînțarea celor 90 de 
hectare cu soia. Ne preocupăm 
in continuare de întreținerea cul
turilor prășitoare. La sfecla de 
zahăr prașila s-a efectuat pe 
aproximativ 80 la sută din 
suprafață. Anul trecut am ob
ținut Ia griu de toamnă 3 615 
kilograme la hectar, la porumb 
4 831, iar la sfeclă de zahăr 
27 000 kilograme la hectar. Le 
vom depăși cu siguranță, la a- 
ceasta ne obligă nu numai locul 
fruntaș pe care ne-am situat în 
competiția muncii, ei și exigen
tele cerințe ale anului 19'4 in 
ceea ce privește bătălia pentru 
o recoltă bogată și de calitate.

SOFIA SCORȚARU

Joi. 9 mai. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
FaruiXm Coccumst Român, 
pctțecmtele Republici Socia- 
lasce Rc mânia, a primit pe to
varășul Ktr. Ung Ju. membru 
ai Comiteraiu; PoEtic >1 Cozni- 
‘etulu. Central a- Partidului 
Munci in Coreea, vicepreniter 
al Consiliului Administrativ • al 
R.P.D. Coreene, câte ne vizitează 
tara ia fruntea unei delegații 
guvernamentale.

Cu acest prilej, oaspetele a 
trar.-m.s tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de priete
nie frățească și sincere felicitări 
din partea tovarășului Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, precum și 
urări de noi succese poporului 
•o-ai ia edificarea societății

(Continuare in peg. a Ill-a)

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Doresc. încă o dată, să salut delegația guver
namentală a Republicii Populare Democrate 
Coreene, in frunte cu tovarășul Kim lăng Ju.

Doresc să exprim satisfacția mea, a conducerii 
partidului și statului nostru pentru relațiile bu
ne dintre partidele și popoarele noastre.

Sintem bucuroși că poporul prieten al Repu-

(Continuare în pag. a Ill-a)

Toastul tovarășului
KIM IĂNG JU

Vreau iuainte de toate să exprim mulțumirile 
noastre dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător eminent al poporului ro
mân. secretar general ai Partidului Comunist 
Român, președinte al Republicii Socialiste Ro
mânia, pentru faptul că, deși foarte ocupat, ați

(Continuare în pag. a 111-a)

9 Arturo Frondizi, fost președinte al Argentinei

a

0 temeinică pregătire ideologică, 
un larg orizont de cunoștințe politice

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit pe Arturo Frondizi. fost 
președinte al Argentinei, pre
ședintele Mișcării pentru inte
grare și dezvoltare (M.I.D.). gru
pare politică din F.R.E.J.U.L.I. 
— Frontul Justițialist de Elibe
rare, care se află in vizită in 
țara noastră.

Exprimind calde mulțumiri 
pentru onoarea de a fi primit 
de șeful statului român și sa
tisfacția de a continua schim
bul de vederi. președintele 
M.I.D.. Arturo Frondizi, a evo
cat vizita făcută in Argentina, 
in cursul lunii martie a aces
tui an. de președintele Nicolae 
Ceaușescu. vizită care a pus o 
bază trainică dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor din
tre România și Argentina.

Salutindu-1 pe oaspete, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că-și amintește cu mul
tă plăcere de vizita făcută în 
Argentina, de convorbirile avu
te cu președintele Juan Domin
go Peron, cu alte personalități

politice argentiniene, evidențiind, 
în acest context, bunele relații 
statornicite între cele două țări 
și popoare, dezvoltarea mereu 
ascendentă a raporturilor de 
strinsă prietenie, de colaborare 
și cooperare româno-argentinie-

ne, in folosul reciproc, al cau
zei progresului, destinderii și 
păcii in lume.

în cursul convorbirii, președin
tele Nicolae Ceaușescu și Artu-

(Continuare în pag. a Ill-a)

Bucureștenii au putut să 
observe circuited pe liniile 
de transport în comun un e- 
legant troleibuz. Acest mij

— Am reținut, tovarășe secre
tar, din precizările elaborate re
cent de Biroul C.C. al U.T.C. și 
Biroul Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R.. citeva e- 
lemente care cred că sinteti
zează un efort vizibil in direc
ția îmbunătățirii sistemului de 
pregătire politico-ideolo.sică a 
tuturor activiștilor U.T.C. și ai 
U.A.S.C.R. Acestea ar fi. după 
părerea mea, o mai accentuată 
diversificare a formelor de in- 
vățămînt politic. continuitatea 
în desfășurarea lor și cuprinde
rea tuturor cadrelor, de la toate 
nivelele activității. Mai sint 
poate și alte elemente ?

— într-adevăr, acestea ar fi 
trăsăturile cele mai importante 
pe care Biroul C.C. al U.T.C. 
le-a urmărit in îmbunătățirile 
aduse actualului sistem de pre-

Interviu cu tovarășul NICOLAE CROITORU,
secretar al C.C. al V.T£.

Cu o singură pre- 
Aceea că. pentru 
șt modalitățile de 
mutul tematic al

același : Însușirea st aprofunda
rea politicii partidului nostru de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a pro
gramului ideologic al partidului 
privind dezvc'tar* a conștiinței 
socialiste, a bottririlor de par
tid și de stat, a cuvântărilor se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In 
strinsă legătură cu aceste pro
bleme vor fi dezbătute sarcinile

și atribuțiile U.T.C.. rolul tine
retului in activitatea economico- 
socială a țârii, aspectele esenți
ale ale stilului și metodelor de 
muncă, ale organelor și organi- 
zațiilor U.T.C. De aici rezultă fi
resc că însuși conținutul pregă
tiri: politico-ideologice va fi di
ferențiat in funcție de realită
țile soecifice ale unităților in 
care iși desfășoară activitatea 
aparatul sau activul obștesc. 
Așa. de exemplu, cadrele din 
întreprinderi vor aborda proble
mele legate de politica și pro
gramul partidului nostru prin 
raportare nemijlocită la orga

nizarea științifică a producției 
și a muncii, la creșterea efici
entei economice. La sarcinile 
proprii organizațiilor U.T.C. pen
tru antrenarea tuturor tinerilor 
la îndeplinirea planurilor de 
producție. Pentru cadrele U.T.C. 
de la sate tematicile vor cu- 
prinde expuneri, consultații și 
dezbateri pe probleme privind 
dezvoltarea economico-socială a 
comunelor, organizarea, moder- 
r. zarea și conducerea agricul- 
turli. sarcinile organizațiilor 
U.T.C. de la sate în vederea an
trenării tinerilor la muncă, in 
toate sectoarele producției agri
cole. in vederea permanentizării

D. MATALA

(Continuare în pag. a ll-a)

• Profesorul italian Giancarlo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază, pe 
profesorul Giancarlo Elia Va
lori, secretarul general al

Institutului Italian de Relații 
Internaționale, autorul volumu
lui ..Ceaușescu'*, apărut recent 
in editura ..Bulzoni" din Roma, 

împărtășindu-i deosebita sa
tisfacție pe care o încearcă cu 
prilejul acestei întrevederi,

Elia Valori
prof. Giancarlo Elia Valori l-a 
rugat pe șeful statului român să 
primească, in semn de profund 
omagiu, de înaltă considerație, 
primul exemplar al volumului

(Continuare în pag. a lll-a)

APĂRAREA PĂDURII

TROLEIBUZUL
DE MARE CAPACITATE

loc de transport de mare ca
pacitate se află în probe, 
pentru ca din semestrul doi al 
anului să înceapă fabricația

de serie. Despre noul pro
dus al Întreprinderii ^Auto
buzul, l-am rugai să ne vor
bească pe tovarășul Constan
tin Deaconu — inginer șef 
de pregătire.

— Autovehiculul are o lun
gime de 12 m. și este echipat 
cu un motor electric fabricat 
la Întreprinderea de mașini e- 
lectrice București. Spre deo
sebire de tipurile anterioare 
fabricate de noi. de data 
aceasta am prevăzut trei uri 
pentru urcarea și coborârea 
călătorilor. Platforma mare 
de urcare permite pătrun
derea în vehicul a unui mare 
număr de călători intr-un 
timp foarte scurt. Pot fi tran
sportați 100 de călători.

L VOICU

• CĂRȚILE VIITORULUI
AN ȘCOLAR

• UN SEMNAL DE ALARMĂ 
PE ȘANTIERELE

DE ÎNVĂȚĂMÎNT !
(in pagina a ll-a)

ÎN MIJLOCUL PEISAJULUI 
CHEILOR TURZII

Locul de concurs al tinerilor participant 
la activitatea de pregătire pentru apărarea 

patriei din Municipiul Turda

(In pagina a IIl-a)

„Este frumos, îmi spunea cineva, un spe
cialist în silvicultură, e foarte frumos că 
dumneavoastră, ziariștii, și în general oa
menii de litere, vă revoltați ori de cite ori 
vedeți pe trunchiul unui copac o scrijeli- 
tură. Noi toti suferim pentru un arbore 
aproape ca și pentru un om. Dar noi nu 
observăm întotdeauna că arborii sînt dis
truși nu numai de către excursioniștii nee
ducați, ci și de către alții".

Și-mi citase cazul risipitorilor de hîrtie.
Trebuie să fiu sincer — tot ca muiți alții 

- am trecut, atunci, în fugă pe lîngă ob
servația specialistului. Ni se păruse la muiți 
că între coala albă și bradul 
de pe munte nu este decît o 
legătură de îndepărtată rude
nie. Penuria de hîrtie ne-a scos I 
din această atitudine de ig
norare a unei situații deter- 
minîndu-ne să facem niște < 
ple cu rezultate - dacă le 
la justa valoare - aproape dramatice. O 
anumită fabrică de hîrtie toacă luncir 20 
(douăzeci) _ de hectare de brad curat I 
Anual, cuțitele acelei fabrici tund la zero 
munții pe 240 de hectare, în timp ce ea, 
pădurea, crește în zeci de ani. Se cuvine 
deci să pornim o campanie de apărare a 
arborelui, desfășurînd-o tactic din toate 
direcțiile din care e posibilă. Sigur, trebuie 
început cu plantările și lucrările de întreți
nere acordate copacilor tineri. Dar tot așa 
de intens lupte poate fi dusă în fiecare 
casă, în fiecare birou, în fiecare sală de 
clasă. Pînă mai ieri, rînduriie acestui scurt 
articol se scriau pe multe foi albe. Azi

EUGEN FLORESCU

calcule sim- 
! apreciem

întorc hîrtia pe partea cealaltă și nu-mi mai 
pare curios, și nu-i deloc mai greu. Deci, 
se poate. Nu știu ce fărîmă dintr-un trunchi 
de brad am economisit, cert este insă că 
hîrtia consumată se ieduce la jumătate. 
Stă și la îndemîna noastră să cruțăm pă
durile. Trecînd prin tipografiile Casei Scîn- 
teii unde se tipăresc vagoane de manuale 
școlare mă gîndesc, de cîteva zile tot mai 
insistent, că un front al bătăliei pentru 
apărarea pădurii poate fi dusă în clase și 
amfiteatre, de către fiecare elev și student : 
făcînd în așa fei îneît un manual să ser
vească cît mai multe serii de școlari. Să nu 

ne batem joc de cărți. Să 
nu ajungă la sfîrșitul anului 
școlar hărțuite și zdrențuite
ca după niște lupte triste. 
Cartea curată, îngrijită, repre
zintă și o dovadă de civili

zație personală. Dar mai înseamnă și viața 
brazilor. Avem circa cinci milioane de elevi 
și studenți, care folosesc, în medie, să zi
cem cite cinci-zece cărți fiecare, adică 
douăzeci și cinci pînă la cincizeci de mili
oane laolaltă. O uriașă pădure. O podoa
bă,de neprețuit.

Sigur, să dărn o mină de ajutor și să 
colectăm, oriunde o găsim, hîrtia. (în Sta
tele Unite, încă de anii trecuți, n-am văzut 
și n-am auzit să existe școală fără comitet 
special de colectare a hîrtiei vechi I). Dar 
să apărăm pădurile păstrînd și transmițînd, 
totodată, de la serie la serie, cartea școlară 

...Cine, în ce clase, preia acțiunea ?
J
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Pe teme școlare
Redactorul șef al Editurii didactice și pedagogice, Mihai Roman, ne informează despre

CĂRȚILE VIITORULUI AN ȘCOLAR
— Tovarășe redactor șef, 

vă rugăm să ne oferiți cite
va date despre producția e- 
ditorială destinată viitorului 
an școlar.

— Pentru anul școlar și uni
versitar 1974—1975 se vor tipări 
circa 1100 de titluri de manua
le. lucrări didactice ajutătoare, 
cursuri, traduceri. Astfel, pen
tru școala generală, clasele I- 
VIII, vor apare circa 350 de tit
luri, pentru invățămintul liceal 
pedagogic, real și umanist, cir
ca 210 de titluri, pentru învăță- 
mîntul liceal de specialitate cir
ca 170 de titluri, pentru învă- 
țămîntul profesional și tehnic 
circa 70 de titluri, pentru invâ- 
ț.imîntul superior circa 140 de 
titluri, lucrări pedagogice 
ca 160 de titluri.

eir-

— Care sint cele mai 
resante 
re pină

inte-
apa-titluri care vor 

la sfîrșitul anului ?

sâ semnalez. în pri-— Vreau 
mul rînd, o serie de lucrări des
tinate, în special, cadrelor di
dactice pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea conținutului pre
dării. Astfel, vor apare „Studiu 
de metodică a limbii și literatu
rii române", necesară profeso
rilor ce predau in școli genera
le și licee, „Contribuții la teo
ria topicii propoziției", volumul 
de „Sinteze de literatură româ-

Un semnal de alarmă
pe șantierele de învățământ!

Construcțiile școlare repre
zintă un important capitol al 
planului de investiții pentru în- 
vățămint. Constituind princi
pala parte a bazei materiale 
destinată extinderii spațiilor de 
învățămînt și realizării de noi 
clase, amfiteatre, dar mai ales 
laboratoare, ateliere, cămine sau 
cantine, construcțiile școlare sint 
prinse intr-un plan anual de a 
cărui îndeplinire răspund deo
potrivă ministere economice, 
consilii populare județene și 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului. De îndeplinirea ritmică 
a indicatorilor acestui plan de
pinde in ultimă instanță darea in 
folosință a capacităților nece
sare începerii în cele mai bune 
condițiuni a viitorului an șco
lar. De aceea. ne-am adresat 
tovarășului George Marcel 
Zarojanu. director adjunct in 
M.E.L, pentru a afla de pe a- 
cum stadiul realizării planului 
de construcții.

— în primul trimestru al a- 
cestui an, ritmul înregistrat in 
realizarea construcțiilor școlare 
a fost mai intens față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Dealt
fel. și media realizărilor a în
registrat o creștere de circa 3 
la sută în comparație cu primul 
trimestru din 1973. Sarcinile de 
plan au fost îndeplinite și de
pășite in 22 de județe ale țăr.i 
și in municipiul București.

— Dar celelalte 17 7
— Evident, ne nemulțumește 

faptul că in 16 județe planul 
investițiilor de învățămînt 
s-a realizat.

— Puteți exemplifica 7
— Da. Realizări slabe 

înregistrat în 
care a îndeplinit 
sută din plan, 
sută), Argeș (55,4 
șov (55,7 la sută), 
țele Vilcea, Bistrița-Năsăud, Su
ceava, Constanța, Brăila. Olt, 
Dîmbovița, Teleorman. Buzău, 
Alba, Gorj, Satu Mare. Arad.

nu

Realizări slabe s-au 
județul Mureș, 

doar 38.9 la 
Sibiu (44,7 la 
la șută), Bra- 
ca și in jude-

tineretului

examenelor. A.S.E.. 
Facultatea economie po- 
a organizat asemenea 
începind cu data de 15

Subașu Marcela, Corabia : La 
concursul pentru admiterea în 
invățămintul superior cu profil 
de științe sociale, in specialita
tea economie politică, Ministe
rul Educației și Invățămintului 
recomandă următoarele surse de 
pregătire : 1) Manualul de eco
nomie politică apărut în cursul 
anului 1972 — volumul I și II 
— alcătuit de un grup de cadre 
didactice avînd coordonator pe 
prof. univ. Blaga Ion. Pot fi 
folosite și broșurile anexă la a- 
cest manual, distribuite elevilor 
care studiază economia politică. 
2) Frecventarea cursurilor de 
pregătire, inițiate de institutele 
respective în perioada premer
gătoare 
pentru 
litică, 
cursuri
ianuarie în fiecare simbătă. 3) 
Folosirea pe plan local a medi
tațiilor la materia de speciali
tate.

Ștefanco Dumitru, București : 
întrucit aveți contract cu Uzina 
„Vulcan" pe timp de 5 ani, 
fiind elev la școala de califi
care de scurtă durată în meseria 
de turnător formator, nu vi se 
poate aproba transferul.

Deak loan. Satu Mare : în a- 
cest an universitar, pentru con
cursul de admitere in învătă- 
mîntul superior agronomic, ab
solvenții liceelor umaniste tre
buie să prezinte dovada că au 
un stagiu efectuat de minimum 

nă", ce reunește lecții predate 
in ciclul găzduit de radiotcle- 
școală și semnate de prestigioa
se nume de specialiști ca 
Piru, Constantin Ciopraga, 
Dumitrescu-Bușulenga. Ov. 
Crohmălniceanu. Ion Dodu 
lan. Marian Popa. Dumitru 
Micu, George Ivașcu, Paul Cor
nea. Al. Dima. Această culegere 
este extrem de utilă și elevilor 
aflați in clasa a 8-a și 
timul an de liceu.

AI. 
.Zoe 

S. 
Bă-

în ul

— Ce volume vor 
destinate exclusiv 
vilor ?

apare 
ele-

eie cu-— Se vor tipări o serie 
legeri de texte literare in lim
bile maghiară și germană, vor 
continua să apară — in seria 
Lecturi ușoare — texte in lim
bile engleză, franceză, rusă, ita
liană, germană, spaniolă. Va a- 
pare antologia de cintece inti
tulată „Cintecele noastre", vo
lum ce cuprinde cele mai repre
zentative bucăți din creația co
rală românească închinate parti
dului și țării. Vor apare „Lu
crări practice de anatomie și 
biologie umană", „Mic atlas de 
anatomie umană", lucrare ce 
cuprinde 150 de planșe in pa
tru culori, necesară și profeso
rilor sau studenților. în fază a- 
vansată se află în tipografie șl 
un Atlas geografic general 
cuprinde 144 de 
lori, lucrare ce

ce
hărți in 12 eu- 
se adresează

Convorbire cu
GEORGE

MARCEL ZAROJANU,
director adjunct în M.E.l.

— Care este situația ministe
relor titulare de investiții pen
tru invățăinint 7

— Și aici se înregistrează o 
serie de rezultate alarmante. De 
pildă. Ministerul Industriei Me
talurgice a realizat doar 67 la 
sută din planul primului tri
mestru. dar ceea ce este mai 
grav, doar 6.4 la sută din pla
nul anual. Rezultate asemănă
toare se pot intilni La Ministe
rul Construcțiilor de Mașini U- 
nelte și Electrotehnicii (73 la 
sută din primul trimestru și 
8.1 la sută din planul anual). 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale (25 la sută și 3,8 la sută). 
Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții 
(87 ia sută și 7,5 la sută).

— Care sini principalele cau
ze ale acestei situații 7

— Principalele cauze care au 
determinat aceste intirzieri se 
datoresc neasigurării frontului 
de lucru (Mureș). deschiderii 
cu lntirziere a finanțării și in- 
tirzierii eliberării amplasamente
lor (Suceava), avizării cu intir- 
ziere a documentației (Brăila. 
Vilcea. ca și intirzierilor ivite 
in contractările cu constructorii, 
deci, in general, neasigurării 
condițiilor optime de execuție 
pentru constructori, cauze ce țin, 
in primul rind. de beneficiari, 
ministere și consilii populare 
județene.

— Cț se impune pentru lichi
darea acestor intirzieri 7

— Titularii de plan cu intir
zieri. beneficiarii și Ministerul 
Educației și Invățămintului tre
buie să urmărească mersul lu- 

un an in producție, în activități 
specifice profilului unde doresc 
să candideze. In general, păs- 
trindu-se aceleași condiții de 
admitere și aceleași obiecte de 
concurs ca și in anul prece
dent, disciplinele de specialitate 
prevăzute la alegere pot fi alese 

' de toți candidații.
Matieș Gh. Viorel, com. Ștefan 

cel Mare, Bacău : Rafinăria din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
face parte din Combinatul 
petrochimic Borzești subordonat 
Centralei industriale de rafinării 
și petrochimie Ploiești și Minis
terului Industriei Chimice, iar 
Combinatul petrolului din Moi- 
nești, unde probabil lucrați, 
aparține Ministerului Minelor și 
Geologiei, deci rafinăria nu este 
în cadrul aceluiași minister. 
Referitor la transferul solicitat, 
vă sfătuim să cereți mai intii 
avizul forului tutelar al unității 
la care lucrați în prezent. Mo
mentan la rafinărie nu sint 
posturi libere pentru lăcătuși. 
Sint posibilități de încadrare în 
această meserie la întreprin
derea petrochimică Borzești dar 
după ce vor fi preluați absol
venții centrului școlar de chimie 
față de care uzina are obligația 
prin lege.să-i angajeze.

Păsăreanu Florica. București : 
îndrumările privind organizarea 
și activitatea bibliotecilor șco
lare nr. 113.194/1968, publicate 
în Buletinul Ministerului învă- 
țămîntului nr. 3, Seria B, no- 

deopotrivă profesorilor, studen
ților și elevilor.

— Ce lucrări se traduc pen
tru uzul didactic ?

— S-au tradus și vor apare 
în cursul acestui an Manual 
pentru învățarea activă a lim
bilor străine (spaniolă, engleză, 
franceză, germană), un manual 
de fizică, realizat de un colec
tiv de oameni de știință și pro
fesori din S.U.A. (lucrarea cu
prinde cinci volume și se axea
ză in special pe înnoirile necesa
re în predarea acestei discipli
ne). Manualul de geometrie din 
seria Alef, corespunzător pro
gramei ultimei clase de liceu și 
două volume de algebră din a- 
ceeași colecție. Pentru profeso
rii de istorie este interesantă 
noua ediție a compendiului Isto
ria României realizat de un co
lectiv coordonat de Miron Con- 
stantinescu și Ștefan Pascu.

— Ne puteți oferi tn avan
premieră și citeva titluri ce 
vor apare în 1975 ?

— In domeniul limbii și lite
raturii române va apare o In
troducere in filozofie destinată 
cadrelor didactice, iar elevii vor 
putea beneficia de o serie de 
noi titluri: Curs practic de ana
liză gramaticală, Culegere de 
montaje literare. Ortografia in 

ficrftrilor pe perioade scurte 
să ia măsuri operative pentru 
prevenirea altor rămineri in 
urmă. Este necesar ca inspecto
ratele școlare județene să orga
nizeze judicios munca patriotică 
a elevilor, in special, pe șantie
rele de invățămint pentru a con
tribui eficient la recuperarea In
tirzierilor și realizarea capacită
ților prevăzute in acest an.

— Care este situația lucrări
lor din planul Ministerului E- 
ducației și Invățămintului 7

— Deși lucrările din planul 
M.E.I. au fost depășite cu circa 
9 la sută In trimestrul I există 
citeva șantiere la care lucrările 
nu s-au desfășurat in condiții 
satisfăcătoare. La căminul stu
dențesc al Institutului de con
strucții București. la spațiile 
invățămint destinate Farul ti 
de îmbunătățiri funebre a Ins 
turului agronomic „Nicclae 
Bălcescu-. La atelierul școală ai 
Universității dui Galați, la dez
voltarea spațiilor de invățămint 
de la Institutul de medicină și 
farmacie din Iași există intir
zieri in realizarea ritmică a lu
crărilor. Este necesar ca institu
tele de Învățămînt superior La 
care s-au semnalat aceste In
tirzieri să ia măsuri energice 
pentru recuperarea lor. iar 
structorii să fie ajutați și 
munca efectivă a studer 
mai ales acolo, unde aceasta este 
chiar pe profilul viitorilor spe
cialiști (Institutul de construct 
București).

Toate aceste date impun sol 
citarea unor răspunsuri ferme 
din partea beneficiarilor ți con
structorilor care s-au evidențiat 
aici intr-un nedorit clasament 
al restanțelor. Numai cu munca 
patriotică a elevilor și studenți
lor nu se pot recupera marile 
intirzieri semnalate, mai ales că 
acestea persistă după cum s-a 
dovedit și anul trecut, și după 
trecerea anotimpului cald, ano
timpul constructorilor.

CALIN STANCULESCU

iembrie 1968. prevăd la capitolul 
I art. 4. aliniatul 5, că ș....direc
torul unității de Învățămînt... 
asigură desfășurarea muncii 
bibliotecarului numai In cadrul 
activității sale specifice. Inter- 
zicind folosirea lui in alte 
munci cum ar fi. de ex.. gestio
narea și distribuirea manualelor 
școlare, supliniri de ore. lucrări 
de secretariat etc.". Instrucțiu
nile privind difuzarea și evi
dența manualelor școlare, a- 
probate de Ministerul Educației 
și Invățămintului cu nr. 60.322/ 
1973, reglementează de aseme
nea problema ridicată in scri
soarea dv. precizind că „biblio
tecile să fie înzestrate cu un 
număr suficient de exemplare 
din fiecare titlu, urmind a fi 
puse la dispoziția cadrelor di
dactice spre consultare", fără a 
se înțelege prin aceasta că bi
bliotecarul are in sarcina sa 
gestionarea și distribuirea ma
nualelor către elevi.

Andrei Veronica, Mediaș : Ca 
să vă putem soluționa cereren 
vă invităm să ne trimiteți 
adresa dv., numele fratelui și 
locul său de muncă.

Corespondenților care 
trimis diverse lucrări 
de mari dimensiuni le 
căm că ziarul nostru nu are po
sibilitatea să le publice, urmind 
să se adreseze revistelor de 
profil.

DOMNIȚA VĂDUVĂ

ne-au 
literare 

comuni-

întreprinderiJnr

imagini și comparații, Culegere 
de texte literare cu analize gra
maticale. Pentru istorie vor a- 
pare : Metodica predării Istoriei 
României, Culegere de docu
mente privind mișcarea munci
torească din România. Repere in 
predarea istoriei universale, Is
toria universală, epoca moder
nă, vol. 1 (sub redacția C. Mu- 
reșan și D. Almaș), Relații in
ternaționale in timpul celui 
de-al doilea război mondial (vo
lumul II), Atlasul Istoriei Ro
mâniei (sub redacția unui colec
tiv coordonat de Ștefan Pascu). 
Organizarea cabinetului de is
torie. La științe sociale va apa
re lucrarea lui J. Chevallier — 
Organizarea
(traducere din limba franceză) 
și I. Lungu — Modalități de o- 
peraționalizare a cunoștințelor 
de economie politică. Semnalez, 
de asemenea, apariția Manualu
lui profesorului de ecologie. Lec
turi ecologice, Metodica predării 
geografiei, Calculul diferențial și 
integral cu aplicații (două vo
lume in seria Alef), Graf uri șl 
programare liniară, Fizica post- 
liceală (volumul 2), Problemele 
olimpiadelor de matematică 
(1968—1973). In domeniul lim
bilor moderne vor apare in ori
ginal: Jean Giroudoux: Războiul 
Troiei nu va avea loc, Al. Mal- 
raux — Condiția umană. Roger 
Martin du Gard — Familia Thi
bault, W. M. Thakeray — Tran
dafirul și inelul, R. Kipling — 
Cărțile Junglei, M. Twain — Tom 
Sawer, M, Șolohov — Soarta u- 
nui om, R. I. Kuprin — Bră
țara de granate, Legende ger
mane. Povestea Aurorei, mi
reasa soarelui (legende france
ze). Vor mai apare in 1975, în
drumătoare metodice pentru 
predarea limbilor franceză, en
gleză, rusă, italiană, spaniolă, 
germană, pentru clasele II-VIII. 
Să învățăm franceza străbătind 
Franța și Engleza și Franceza 
pentru cei mici.

Ne

Constantin în cabinetul auto
nr. 13 din București

Elet it Dobre Viorel și Cristescu 
al Liceului de mecanică

(Urmare din pag. I)

activiștilor

aceste ja- 
asupra con-

lor in unitățile agricole. în școli 
și facultăți, cadrele din activele 
organizațiilor U.T.C. și asociați
ile studenților comuniști vor a- 
profunda. ia contextul cunoaș
terii politicii interne și externe 
a partidului, direcțiile principale 
ale perfecționării și dezvoltării 
invățămintului. legarea acestuia 
de producție, precum și sarci
nile ce stau in fața organizații
lor de tineret pentru educarea 
și formarea elevilor și studenți
lor in spiritul muncii, al înalte
lor răspunderi față de sarcinile 
ce le revin.

Organizarea sistemului de pre
gătire politico-ideologică sub 
conducerea nemijlocită și per
manentă a organelor de partid 
oferă, fără îndoială, garanția 
imbunătățirii conținutului — 
intregii activități de educare și 
formare a tuturor 
organizației noastre.

— Odată stabilite 
Ioane de principiu, . ..

/ ținutului invățămintului politic 
al cadrelor, v-aș ruga să ne în
fățișați in continuare modalită
țile sale de organizare concretă.

— începind din această peri
oadă chiar, invățămintul ideo
logic pentru membrii birourilor 
comitetelor județene, municipale 
și orășenești ale U.T.C., precum 
și pentru membrii birourilor 
consiliilor U.A.S.C. din centrele 
universitare se va desfășura în 
fiecare lună. El va continua și 
va finaliza, in principal, studiul 
individual, efectuat anterior, al 
bibliografiei recomandate pen
tru fiecare temă, urmind ca lu
nar să aibă loc seminarii, dez
bateri și consultații pe margi
nea lor. în întreprinderile în care 
sint constituite organizații 
U.T.C. pe secții, sectoare, schim- 

organizate 
politico- 

la nivelul 
în care e- 
mare de

buri etc. vor fi 
cercuri de pregătire 
ideologică de regulă 
unităților. în unitățile 
xistă un număr mai 
cadre in activul U.T.C. se reco
mandă 
cercuri, 
fiecare, 
cadrele 
din întreprinderi sau 
subordonate

inițierea mai multor 
cu cite 30—40 membri 
pe schimburi. Pentru 
din organizațiile U.T.C., 

instituții, 
nemijlocit comite-

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL

Locuri care așteaptă

în județul Covasna
Țara noastră dispune de un 

potențial turistic deosebit. Este 
o constatare pe care o poți face 
la fiecare pas. Afluența din ul
tima vreme a turiștilor străini 
o demonstrează cu prisosință. Și 
totuși, Întrebarea care continuă 
să stăruie este aceea a gradului 
de valorificare a acestei resurse 
deosebit de bogate. Fără a mini
maliza eforturile permanente 
pentru punerea în valoare a a- 
cestui potențial, — eforturi ma
terializate în grandioasele con
strucții de pe litoral, ca să luăm 
numai un exemplu — va trebui 
să recunoaștem că resursele sint 
incă departe de a fi epuizate, că 
dăinuie incă destulă lipsă de ini
țiativă și fantezie în punerea la 
dispoziția turiștilor a unor noi 
trasee, a unor noi dotări, 
vom argumenta 
servații cu citeva

telor orășenești sau municipale 
ale U.T.C., vor fi organizate, 
de asemenea, unul sau mai 
multe cercuri de pregătire la 
nivelul orașului sau municipiu
lui. In școli și institute de în- 
vățămînt superior vor fi consti
tuite cercuri la nivelul școlilor, 
al școlilor componente (în cazul 
centrelor și grupurilor școlare) 
și al facultăților. Și în aceste 
cazuri, acolo unde există un nu
măr mai mare de cadre U.T.C. 
și A.S.C., se pot organiza mai 
multe cercuri de pregătire. în 

O TEMEINICĂ
PREGĂTIRE

șfirșit, pentru sate, comitetele 
județene U.T.C. vor organiza di
ferențiat pregătirea politico-ide- 
ologică a cadrelor din activ, a 
secretarilor comitetelor U.T.C. 
La nivelul comunelor se vor 
constitui cercuri care vor cu
prinde toate cadrele din comuna 
respectivă, iar in comunele mai 
mari cercurile pot fi organizate 
pe grupuri de sate apropiate.

— V-aș ruga să precizați încă 
un amănunt. ‘ - ■
accentul 
presiile 
„lunar", 
implicit, 
trerupt.
acele categorii de tineri care au 
o anumită periodicjzare în acti
vitate ? Elevii, de pildă, sau ță
ranii cooperatori ?

— Cercurile de pregătire a ac
tivelor respective au, intr-ade
văr, un statut aparte. Ele vor 
funcționa timp de șase luni, în 
perioada noiembrie-mai, pentru 
elevi și studenți, și timp de 
cinci luni, din noiembrie pînă 
în martie, pentru activele din 
qomune. Continuitatea pregăti
rii se asigură însă și în aceste 
situații, pentru perioadele cînd

Am înțeles, din 
pe care l-ați pus pe ex- 
„în • fiecare lună" și 

că aceasta înseamnă, 
permanent, deci neîn- 

Cum rămîne totuși cu

vestitele stațiuni de la

Șugaș etc. Și totuși... 
opinia președintelui a-

județul Covasna, județ a că
rui industrie turistică ocupă u- 
nul din locurile de frunte. Aci 
se află i _ . „
Malnaș, Covasna, Vilcele, Bal- 
vanyo6, “

După . _
genției B.T.T. Covasna, Ion So- 
rescu, abia dacă zece La sută din 
resurse sint puse in valoare. Si
gur, acest procent are un anume 
grad df relativitate, dar nu este 
prea departe de realitate și o să 
și vedem de ce. Citeva exemple 
numai, dar suficiente, credem, 
pentru a demonstra Largile re
surse latente, ca și perspecti
vele de viitor către care va tre
bui să ne îndreptăm atenția. $u- 
gașul se află la 10 kilometri de 
Sfintu Gheorghe. Este dotat cu 
un restaurant — e drept foarte 
modem —, o mofetă și. alături, 
o grădină zoologică. Atît. A- 
ceasta nu satisface nici măcar 
cerințele localnicilor, nu oferă 
destule condiții de recreere, de 
odihnă, de petrecere activă a 
timpului liber. Vii cu autobuzul, 
mănînci o friptură, bei o bere 
și aștepți cursa de seară spre a 
reveni în oraș. E ceva, dar cu 
totul insuficient. Ar putea fi 
deschise de aici poteci, itine- 
rarii pe care se pot tace 
excursii, mișcare, drumeție.

Un alt exemplu : La Covasna 
«int nu mai puțin declt 1 000 de 
izvoare (1) dispuse unul Ungă 
altul, cu un conținut al apei in
tr-o gamă atit de variată incit 
cu greu poți să le apropii. Sint 
ele puse in valoare suficient ? 
Nicidecum. Comandăul este a- 
șezat intr-una din zonele cele 
mai frumoase, fapt pentru care 
este și deosebit de solicitat. 
Aici a fost amenajată o pirtie 
modernă de schi, aici se desfă
șoară toate întrecerile sportive 
inițiate și organizate de U.T.C. 
Din păcate, vii dimineața și tre
buie, musai, să pleci seara. Că 
doar n-o să înnoptezi în drum. 
Conștienți de toate acestea și 
direct interesați în dezvoltarea 
localității lor, cetățenii comunei 
au solicitat o mină de sprijin 
pentru amenajarea unor cabane, 
angajindu-se să realizeze ei în
șiși. prin muncă patriotică, toa
te dotările. Pină acum cererea 
lor a rămas fără ecou.

în același fel au fost tratate 
și organizațiile U.T.C. de la Co
vasna și Zăbala. Din această 
cauză activitatea cercurilor tu
ristice este împiedicată in fireas-

nu vor avea loc dezbateri în 
cercuri prin stabilirea exactă a 
unei bibliografii recomandate 
pentru studiu individual, urmind 
ca problemele studiate să fie re
luate, prin dezbateri, odată cu 
reînceperea ciclului de pregătire 
următor. In ceea ce îi privește pe 
secretarii comitetelor comunale 
U.T.C., pe cei din C.A.P., I.A.S., 
S.M.A., pregătirea lor politică 
iși va păstra continuitatea prin 
participarea la dezbaterile din 
cadrul instruirilor de o zi ce se 
organizează periodic la nivelul

cițiva ani a apărut în 
activității, cu același 

pregătirii politico-ideo- 
temeinice,

județului, pe baza unei tematici 
întocmite de secretariatul comi
tetului județean U.T.C. respectiv. 
De asemenea, în fiecare an. 
după desfășurarea adunărilor de 
dare de seamă și alegeri, comi
tetele județene ale U.T.C. vor 
organiza tabere județene pen
tru pregătirea și instruirea, timp 
de 5—6 zile, cu scoatere din pro
ducție, a secretarilor comitete
lor U.T.C. din C.A.P., I.A.S.,
S.M.A.
, — De 
practica 
scop al 
logice multilaterale, 
a cadrelor U.T.C., o formă mai 
deosebită : școala politică U.T.C. 
Care este statutul ei în condi
țiile acestui sistem de pregătire?

— Școlile politice U.T.C. re
prezintă o formă superioară de 
educare a secretarilor și a altor 
cadre ale U.T.C. Ele își recru
tează cursanții din rindurile 
celor care doresc să-și continue 
studiul la un 
cercurilor de 
tic. De aceea 
tematicile lor
mite în așa fel, incit să evite 
repetarea problemelor dezbătute 

nivel superior 
învățămînt poli- 

și programele și 
vor trebui întoc-

ca lor desfășurare, lipsa oricărei 
baze materiale contribuind sub
stanțial La această stare de lu
cruri. De ce șă privim cu indi
ferență la asemenea inițiative 7 
Oare normal n-ar fi să venim 
in întimpinarea unor astfel de 
acțiuni folositoare pentru noi 
toți ? Rezerve deosebite din 
punct de vedere turistic, dar ră
mase încă la acest stadiu, sint 
și la Baraolt și Bățanii Mari. Să 
amintim numai splendidele peș
teri de la Baraolt, puncte de a- 
tracție turistică incontestabilă, 
de a căror frumusețe, din pă
cate, se bucură numai specia
liștii. Poate cabanele forestiere 
de la Comandau, Elves, Zema, 
Nica sau Holom, printr-o mai ra
țională folosire, ar rezolva in
tr-un. fel lipsa de amenajări, 
dar și pentru aceasta sint nece
sare multe intervenții acolo 
unde este nevoie și, mai ales, 
sprijinul și înțelegerea necesare.

Vom încheia această fv.gară 
enumerare cu un ultim exem
plu. Munții Vrancei nu mai au 
nevoie de nici o prezentare, 
credem. Fiindcă aici nu e nu
mai leagănul presupus al Mio
riței, ci una dintre priveliștile 
montane capabile să satisfacă 
gustul celui mai exigent turist. 
Traseele sint, așadar, minunate, 
natura vulcanică a munților sus
cită interes și curiozitate, dar 
cine se încumetă să-i străbată 
din moment ce nu găsești un a- 
dăpost pentru vreme rea. o ca
bană unde să bei un ceai, să 
maniaci, să dormi peste noapte? 
Cele citeva stine ciobănești, la 
care cei mai cutezători fac ade
seori apel sint și ele puține. Pa- 
sionații ajung totuși pină la 
punctul meteorologic de la Lă- 
căuți și cer găzduire celor ce 
lucrează aci. oameni ospitalieri, 
primitori, dar și cu posibilități 
reduse de a face față solicită
rilor.

Ne oprim in acest punct, fără 
pretenția de a fi epuizat toate 
nevoile, cererile, traseele posi
bile. Concluzia este totuși lim
pede și, credem noi, convingă
toare : potențialul turistic local 
nu este pus suficient în valoare, 
deși se simte nevoia unei astfel 
de valorificări, deși 
unor astfel de investiții ar fi 
substanțiale și, lucru foarte im
portant, de largă audiență.

rezultatele

AL. DOBRE

de natură or- 
indemn de a 
la aplicarea

în cercuri și să asigure un pro
nunțat caracter metodico-prac- 
tic acțiunilor inițiate. Școlile 
politice vor funcționa în afara 
orelor de program, în cicluri de 
trei luni, cu întîlniri săptămî- 
nale și vor fi organizate pe sec
ții separate pentru cadrele din 
unitățile economice și de invă- 
țămint.

— In încheiere v-aș solicita să 
prezentați citeva argumente care 
să demonstreze necesitatea a- 
doptării acestui sistem îmbună
tățit și să constituie, pentru e- 
ventualele cazuri în care s-ar 
putea ivi amînări 
ganizatorică. un 
trece neintîrziat 
lui in practică.

— Măsurile adoptate sint u- 
nul din rezultatele directe ale 
întîlnirii pe care a avut-o se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
Biroul C.C. al U.T.C. și Biroul 
Comitetului Executiv al Consi
liului U.A.S.C.R. Ele au drept 
scop transpunerea în practică a 
hotăririi Secretariatului C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătăți
rea pregătirii politico-ideologice 
a cadrelor U.T.C. și U.A.S.C.R. 
Rațiunea acestor măsuri este 
cit se poate de limpede. Pentru 
a fi un bun educator al tineri
lor, o prezență de prestigiu in 
mijlocul lor. activistul U.T.C. 
trebuie să fie el însuși pregătit 
și educat în mod corespunză
tor. să poată da răspunsuri și 
rezolvări competente la întrebă
rile și cerințele tinerilor. A- 
ceastă problemă se pune cu atit 
mai mult, cu cit în activitatea 
cu tineretul cadrele se împros
pătează mereu, sint mereu pro
movați mulți tineri a căror ex
periență în muncă se află abia 
la inceput. Iar pentru a se putea 
situa la înălțimea exigențelor 
muncii sale, a multitudinii de 
solicitări pe care le ridică rea
litățile societății noastre, acti
vistul U.T.C. trebuie să fie un 
bun cunoscător al politicii par
tidului nostru, un militant activ 
pentru înfăptuirea ei.

Fac o meserie 
care înseamnă 
lanuri bogate
— La 15 ani dumneata te-ai 

urcat la volanul unui tractor. O 
virstă cam fragedă pentru o a- 
semenea răspundere, nu ?

— Nu răspundeam singur, 
eram elev la profesională și lu
cram alături de un tractorist 
adevărat. Dar aș fi putut să lu
crez și singur. Noi, care ne naș- 
tem la țară, iubim pămlntul și 
moștenim din tată in fiu grija 
cu care să-l lucrăm. De un an 
și ceva am și calificarea de 
maistru.

— Fiindcă a venit vorba, de 
ce ai făcut școala de maiștri da
că post pentru această califica
re — așa cum am aflat — tot 
nu există ?

— întrebarea mi-au pus-o ți 
doi foști colegi de la școala de 
maiștri. Dacă mă gîndesc că ei 
după absolvire au plecat din a- 
gricultură — unul la o fabrică 
de cărămidă și altul la un cen
tru de colectare — înțeleg de 
ce m-au întrebat astfel. Ei au 
folosit școala ca pe o trambuli
nă. Dar pe dumneavoastră na 
vă înțeleg. De ce oare mă În
trebați, ce urmăriți ? Din 
capul locului pot însă spune 
că in nici un caz nu m-am 
gindit la un post de conducere. 
Am socotit că trebuie să învăț» 
să știu mai multe și fiindcă s-a 
ivit posibilitatea n-am ezitat. E 
un lucru necesar pentru toți. Cu 
6—7 ani in urmă, tot aici la 
Manasia lucram, veneau cei din 
cooperativă, agricultorii vreau 
să zic, și se sfătuiau cu mine, 
mecanizatorul. Ce zici, reușim 
aici cu orezul ? Mă gindeam. ce 
mă întreabă pe mine, asta-i 
treaba lor ? ! Eu știu să ar... ei 
știu să pună planta in pămint. 
Acum două zile am ieșit tot cif 
cei de la C.A.P. pe tarlaua pe: 
tru orez. De data asta, fără să 
mă întrebe, eu le-am sugerat 
cite prelucrări să facem și ce 
utilaje să folosim pentru ferti
lizare. M-au- ascultat ca pe un 
specialist. Dar nu e numai asta, 
faptul că la un moment dat iți 
dai seama că in jurul tău totul 
se schimbă in mai bine și tu 
trebuie să nu rămil in urmă. 
Eu mă simt legat de meserie, de 
ogor. Am lucrat IU ani pe trac
tor, acum răspund de întreține
rea lor, dar gîndesc la fel ca cei 
care duc volanul în mîini. Mă 
bucur cind dă colțul ierbii, cînd 
flouă și pe urmă începe aratul.

mi place pe luncă, e verde to
tul în jur ; aerul e proaspăt... La 
marginea tarlalei vin ți căpri
oarele ; mai tirziu cind înver
zește pădurea se retrag spre 
locurile lor. Ca toți mecanizatorii 
și eu iubesc ploile de primăvară 
și înjur toamna tirziu cînd ele 
nu se mai termină transformind 
totul în băltoace, nelăsindu-ți 
timp să răstorni brazdele. 10 
ani am »țat pe tractor și cred 
că am arat o brazdă lungă cit

brîul pămintului. Și n-a fost 
totdeauna ușor. Toamna cind 
dădea frigul ședeam cu pufoai
că și căciulă pe cap și din cind 
in cind mă duceam să mă în
călzesc la vreun foc de uscă
turi. Simțeam vintul și in bo
canci. Acum băieții, stau în ca
bine. C.A.P.-ul avea doar citeva 
culturi, acum are de toate, ce 
nu te aștepți găsești la Mana
sia. Producțiile sint mari, bă
noase. Oamenii se îmbracă mai 
bine, cer mai. multe autobuze 
pentru legătură cu orașul, iși 
fac case noi. Mi-am făcut și eu 
și am tot ce îmi trebuie în ea. 
Nu că mă laud dar la transfor
mările astea pe care le-am trăit 
și le-am simțit pe pielea mea 
am și eu partea mea de contri
buție. Și atunci, vă întreb, cum 
să nu te știi legat de meserie ? ! 
Fac o meserie care înseamnă 
lanuri bogate.

— De acord cu toate, dar da
că lucrurile stau ața, adică e 
bine, de ce totuși o mulțime de 
tineri părăsesc comuna și se duc 
la oraș ?

— Acum înțeleg de ce imi 
puneți astfel de intrebări. Și a- 
devărul e că nu prea știu să 
răspund la această întrebare. O 
parte din tineri pleacă la oraș 
fiindcă e nevoie de ei, se dez
voltă industria care cere brațe 
vinjoase. Unii pleacă poate fiind
că o duc rău, dar cred că e vi
na lor. Cine muncește cinstit 
reușește în viață. Și cred că mai 
sint. unii care pur și simplu a- 
leargâ așa după te miri ce. Cum 
au fost cei doi de care v-a.m 
vorbit. Fiind tineri am vrut să 
discutăm cazul lor in organiza
ția U.T.C., dar tot noi am zis, 
dacă ei nu simt nimic pentru 
meserie, dacă nu le-a plăcut 
tractorul, atunci ne batem gura 
de pomană.

— Dar renunțarea asta la o 
încercare cu valoare educativă, 
nu reprezintă un punct de ve
dere comod ?

— Ei și dumneavoastră 1 ' Eu 
așa gîndesc ; uneori mă iau du
pă legile pămintului. M-ați în
trebat mereu cum gîndesc, vă 
spun, incerc să gîndesc ca un 
comunist, iar comuniștii nu dis
prețuiesc ințelepciunile izvorite 
din popor. O sămință rea poți 
s-o prășești și de trei ori că 
tot nu dă rod. Adică cine vrea 
să are, să are, iar cine vrea să 
umble cu o mapă n-are decit. 
Cînd se va vedea că nu e nimic 
în ea o să i-o ia cineva.

VICTOR CONSTANTINESCU
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Cu prilejul zilei de 9 Mai

NICOLAE CEAUSESCU
® Tovarășul Kim lăng Ju

(Urmare din pag. 1)

socialiste multilateral dezvol
tate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul 
său, tovarășului Kim Ir Sen un 
călduros salut, iar poporului co
reean urarea de a obține rea
lizări tot mai mari in constru
irea socialismului, in înfăptuirea 
aspirațiilor sale legitime de uni
ficare pașnică și independență 
a patriei.

într-o ambianță de caldă cor
dialitate, au fost abordate auoi 
probleme privind relațiile bila
terale, apreciindu-se, cu deplină 
satisfacție, dezvoltarea ascen
dentă a raporturilor de priete
nie și colaborare frățească din
tre cele două țări și partide. A 
fost exprimată convingerea co
mună că există largi posibili
tăți pentru amplificarea în con
tinuare și ridicarea pe o treap
tă superioară a acestor legături 
de colaborare și Întrajutorare 
tovărășească, ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor român și 
coreean, cauzei generale a 
și socialismului.

în numele Comitetului 
trai al Partidului Muncii 
Coreea, al guvernului și poporu
lui coreean, tovarășul Kim 
lăng Ju a exprimat sincera re
cunoștință și sentimente de gra-

păcii

Cen- 
din

titudine Partidului 
Român, guvernului și 
român, tovarășului 
Ceaușescu, pentru sprijinul fră
țesc, internaționalist. acordat 
luptei drepte a poporului co
reean pentru îndeplinirea idea
lurilor sale de unitate națională 
și progres social.

Subliniind necesitatea respec
tării dreptului imprescriptibil ai 
poporului coreean de a 
singur asupra destinelor 
tovarășul 
reafirmat 
întregul 
Comunist 
Republicii 
al întregului popor român, față 
de cauza națiunii coreene, față 
de proounerile făcute de tova
rășul Kim Ir Sen. in vederea 
realizării unificării pașnice si 
independente a patriei, fără nici 
un amestec din afară. în deplină 
concordanță 
tinderii și 
lume.

In cursul 
reliefată voința ambelor țări de 
a sprijini activ și in viitor lunta 
poooarelor pentru eliberare na
țională și socială. împotriva im
perialismului. coloniali inului și 
neocolonialismului. pentru 
gurarea 
țiuni de

Comunist 
poporului 

Nicolae

decide 
sale, 

Nicolae Ceaușescu a 
deplina solidaritate și 
sprijin al Partidului 
Român. Guvernului 

Socialiste Românit,

cu interesele de«- 
păcii in Asia și in

intrevederii. a fost

asi- 
dreptului fiecărei na- 

alege liber caleaa-și

Toastul tovarășului I

NICOLAE CEAUSESCU
I •*

(Urmare din pag. I)

blicii Populare Democrate Coreene obține 
succese în dezvoltarea socială, sub conducerea 
partidului, in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. 
Dorim să-i urăm noi și noi succese in dezvol
tarea economico-soeială. in construcția eu 
succes a socialismului, precum și in realizarea 
programului de unificare pașnică a Coreei — 
a Nordului și a Sudului — intr-o Coree 
democratică puternică.

Considerăm că relațiile dintre partidele si ță
rii-; noastre corespund pe deplin intereselor ce
lor două popoare, dezvoltării eu succes a con
strucției socialiste atit Tn ?. <m£nia. cit și in 
Coreea, precum și cauzei socialismului, a forțe
lor progresiste, a păcii in intreaga lume.
’ Situația internațională este favorabilă forțelor 
progresului și păcii : popoarele s!nt tot mai 
hdtărife să-și apere independența, să asigure o 
’colaborare pe principii nni. de egalitate, de 

’nect, de avantaj reciproc.
Noi avem convingerea că unitatea țărilor so- 

>’b'»ite, a misefi-ii comuniste •’ muncitoresc. * 
tuturor forțelor antiimperialiste, a popoarelor 
care luptă 
constitute 
care poate impune pacea și colaborarea 
toate popoarele lumii.

Dc-im ca colaborarea dintre partidele și po
poarele noastre să se înscrie tocmai în direcția 
întăririi forțelor antiimperialiste, anticolonialiste, 
al forțelor care luptă pentru o politică de egali
tate și de respect al dreptului fiecărei națiuni de 
a se dezvolta liberă și independentă.

Doresc să ridic acest pahar pentru noi succese 
în construcția socialismului, in ridicarea bună
stării și fericirii poporului prieten din Republi
ca Populară Democrată Coreeană ; să urez 
succese în realizarea unificării pașnice a Nordu
lui cu Sudul într-o Coree democratică, care să 
asigure bunăstarea și fericirea întregului popor 
coreean !

Pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare si 
prietenie între România și Republica 
Democrată Coreeană, între partidele și 
le noastre !

In sănătatea tovarășului Kim Ir Sen, 
urez multă sănătate și succese in 
activitate !

în sănătatea dumneavoastră, a tuturor !

pentru dezvoltarea indene-.dentă 
o forță de importanță hotărîtoare 

între

Populară 
popoare-

eăruia ii 
întreaga

dezvoltării, conform 
sale legitime.

★
convorbire, 

Ceaușescu a 
pe tovarășul

aspirațiilor

tovarășul 
reținui la 

Kim

După 
Nicolae 
dejun 
Iang Ju.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. ai P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan An
drei. secretar ai C.C. al P.C.H.. 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Cor
nel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion Ciu- 
botaru. director in M.A.E.

Au luat, de asemenea, parte 
tovarășii Li Giong Mole. adjunct 
ai ministrului afacerilor externe. 
Thak Koak Ciai. director ad-in- 
terim in 5LA.E.. alți membn ai 
delegației guvernamentale co
reene care ne vizitează țara, 
precum și ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, 
Min Su

in timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim lăng Ju au rostit toasturi.

în’revederea ți dejunul s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie și 
reciprocă.

U

Cu prilejul Zilei independenței 
de stat a României și împlinirii a 
29 de ani de la victoria asupra 
fascismului, joi. in cadrul unor 
solemnități, au fost depuse co
roane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism, ia Monumentul eroi
lor patriei și Ia Monumentul e- 
roilor sovietici din Capitală.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș. Gheorghe Cioară. Ja
nos Fazecas. Constantin Băbâ- 
lău. Ion Ioniță. Ștefan Andrei, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat ți ai guver
nului. ai Consiliului National al 
Frontului 
conducători 
centrale si 
generali ți 
foști comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, delegații 
ale oamenilor munci: din intre- 
prinderi și instituții bucureștene.

Au participa’ șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atzșați militari, mem
bri a: corpului diplomatic.

Companii militare și detașa
mente ale gărzilor patriotice au 
prezentat onorul.

In acordurile solemne ale Im
nului eroilor au fost depuse co
roane de Cori din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republic;; Socialiste România. 
Coinltetului Central a! Partidu
lui Comunist Român. Consiliului 
de Sta- și guvemuitri a’e Repu
blicii Socialiste România. Mi
nisterului Apărâr : Naționale și 
Ministerului de Interne. Comi
tetului municipal București al 
P C R și Consiliului popular al 
municipiului București. Comite- 
tains oagairizatoric al veterani
lor dm iMbaM aatMaaeis*. C»- 
mitetulm foștilor luptător, anti- 
faserșii din Republica Socialistă 
România, unor organizații ob
ștești și mar. iatreprmder_ pre-

Unității Socialiste, 
ai unor insttuții 
organizații obștești, 

ofițeri superiori.

cum și jerbe de flori din partea 
pionierilor.

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea cor
pului diplomatic.

★
La solemnitatea de la cimiti

rul militarilor britanici căzuți 
pe teritoriul României in lupta 
împotriva fascismului au luat 
parte Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Constantin Drăgan. președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular al județului life-.-, 
Gheorghe Oprea, viceprim-minis- 
tru. Roman Moldovan, membru 
al Consiliului de Stat, membri 
ai guvernului, generali, 
persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi de 
siuni diplomatice acreditați
București și atașați militari.

O companie militară a pre
zentat onorul și s-au intonat 
imnurile de stat al Marii Brita
nii și al 
România.

Au fost 
flori din 
Republicii
Nicolae Ceaușescu. a Cons.Iiului 
de Stat și guvernului. Ministe
rului Apărării Nat 
teiului Executiv al 
Popular al județului Ilfov, 
cum și d.n partea corpuiu 
plomatic.

Tot cu prilejul zilei de 9 
au fost depuse coroane de 
la cimitirele și momim 
roilor români din Bu 
din întreaga țară.

Membn â. o:
a; detașamentelor d 
a tiiMretatai pentrv 
patriei «. ptosten a 
gărzt de onoare. Faaf 
tare au tnunat I

In aceea*, z.. a 
coroane oe fiori «: 
o<s'.aș

aite

mi
la

Republicii Socialiste

depuse coroane de 
par.ea președintelui 

Socialiste România.

w.-tevci
r.torul R>măn;e 
potriva tas 
Herăstrău

KIM IANG JU
găsit timp U ne primiți ți. totodată. «1 ne «fe
riți acest minunat dejun.

Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru 
înaltele aprecieri care le-ați făcut la adre«a 
«acceselor obținute de poporul nostru sub con
ducerea tovarășului Kim lr Sen. Totodată, vrean 
să vă mulțumesc din toată inima pentru înal
tele aprecieri Ia adresa luptei noastre consa
crate enerei de construcție socialistă si înfăptu
irii unificării pa«niee «i independente a patriei.

Poporul coreean «e bucură din toată inima de 
teste succesele obținute de poporul român, sub 
conducerea justă a .Partidului Comunist și a gu
vernului român, in frunte eu dumneavoastră, 
stimate tovarășe Cean«eseu. Folosesc acest pri
lej pentru a vă ura și in viitor succese tot mai 
meri in lupta eons’eratâ edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltat».

Partidul «i guvernul nostru, in m«d deosebit 
tovarășul Kim Ir Sen. dau o înaltă apreciere 
poziției partidului si guvernului român, in frun
te cu rtumneavoast-ă. tovarășe Ceause«-H. 
problema promovării ferme a 
independenței, a securității in 
deră poziția dumneavoastră ca 
vă admirăm pentru exemplul
dați dovadă. Noi sprijinim Intru totul această 
politică pe care o duce partidul și guvernul ro
mân, in frunte cu dumneavoastră.

Așa cum ați spus și dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, o tendință erenerală in lumea de as
tăzi este afirmarea independenței și suveranită
ții țărilor mici șl mijlocii pe arena internațio
nală, tendință care nu poate fi oprită. Noi sin- 
tem ferm convinși că dacă toate țările iși pro
movează ferm suveranitatea și se unesc, atunci 
cauza lor va triumfa.

în încheiere as vrea să ridic acest pahar pen
tru întărirea prieteniei și colaborării dintre 
partidele, guvernele, țările ți popoarele noastre.

In sănătatea dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător eminent al poporului ro
mân !

In sănătatea tuturor tovarășilor prezenti aici !
— _ _ - •

io 
suveranității si 
Europa și eonsi- 
un exemplu. Noi 
minunai de care

$ Arturo Frondizi, fost președinte al Argentinei
(Urmare din pag. I)

•ro Frondizi au procedat la un 
'schimb de păreri privind 

țiile româno-argentiniene. 
sibilitățile extinderii lor 
diferite domenii, exprimindu-se 
dorința comună de a adinei

rela- 
po- 

in

cooperarea și colaborarea re
ciprocă. de a se acționa in ve
derea infâptuirii înțelegerilor 
și acordurilor încheiate intre 
cele două țări.

Au fost evidențiate, totodată, 
roiul și importanța contactelor 
dintre organizațiile poiitice care

® Profesorul italian Giancarlo

fac parte dm Frontul Justiția- 
list ș: Partidul Comunist Ro
mân in vederea unei mai bune 
cunoașteri, a adincirii prieteniei 
și colaborării româno-argenti- 
niene.

întrevederea a decurs ir.tr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Elia Valori
(Urmare din pag. I)

„Ceaușescu". Această carte — a 
spus prof. Giancarlo Elia Valori 
— s-a născut din admirația 
sinceră pe care o nutresc de 
mult timp față de dumnea
voastră, față de eforturile dum
neavoastră. inainte de toate 
umane dar și politice, pentru 
a face ca relațiile intre popoare 
să progreseze in condiții de 
pace.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit profesorului Gian
carlo Elia Valori pentru această 
lucrare pe care a apreciat-o 
drept o reală contribuție la cu
noașterea politicii României, la 
întărirea prieteniei intre po
poarele român și italian, la

cauza păcii și colaborării intre 
națiuni.

Lucrarea evocă pe larg etape
le cele mai însemnate ale vieții 
și activității revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
intr-o strinsă interdependentă 
cu momentele cele mai semni
ficative ale evoluției politice, 
economice și sociale a României. 
Ea pune cu pregnanță in evi
dență puternica personalitate a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
rolul și contribuția sa de primă 
importanță in elaborarea și apli
carea politicii Partidului Comu
nist Român și a statului nostru, 
politică Îndreptată spre edifi
carea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, spre promo
varea unor relații noi, de pace

șt colaborare, intre toate națiu
nile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut, apoi, cordial eu 
oaspetele.

în mijlocul peisajului

Cheilor Turzii
Locul de concurs al tineri

lor participanți la activitatea 
de pregătire pentru apărarea 
patriei din municipiul Turda 
a fost fixat in pitorescul pei
saj al Cheilor Turzii. Cum se 
ș.ie, concursul a avut ca 
scop finalizarea unor etape 
de pregătire și a urmărit ve
rificarea in practică a cunoș
tințelor insușite de tineri-prin 
programul de pregătire. La 
această primă ediție a Com
plexului aplicativ ..Pentru a- 
părarea patriei" au participat 
30 de grupe — fete și băieți 

en’ind toate catego- 
tineri din centrele

Turda : intre-
r.de de

prinderi, școli generale, școli 
profesionale, licee de cultură 
generală și de specialitate.

Concursul a inceput la ora 
9. la deschidere fiind pre- 
zenți reprezentanți ai orga
nelor locale, și s-a încheiat 
la orele 18.00 cu decernarea 
premiilor, diplomelor, cupelor 
și insignelor celor mai meri
tuoși dintre participanți. Fie
care grupă inscrisă in con
curs a executat un exercițiu 
aplicativ militar complex, 
care a constat in deplasarea 
pe un itinerar de 2—2,4 km, 
amenajat pe teren variat in 
Cheile Turzii și rezolvarea, 
pe parcursul traseului, a unor 
momente tactice dintre care 
cele mai dificile s-au dovedit

a fi trecerea pistei cu obsta
cole, forțarea rîului Hăjdate 
peste funie, deplasarea în te
ren cu ajutorul hărții și bu
solei, precum și executarea 
unor ședințe de tragere în 
poligon. în urma omologării 
rezultatelor, juriul concursu
lui a stabilit clasamentul fi
nal. cele mai bune rezultate 
fiind înregistrate de echipele 
centrelor de pregătire de la : 
întreprinderea Chimică, Li
ceul Mihai Viteazul, C.L.M.R., 
Școala generala nr. 4. Coope
rativa ..Deservirea".

DOREL TODEA 
instructor cu pregătirea 

tineretului pentru apărarea 
patiiei

Box „CENTURA DE AUR
Tinărul selecționabi! pen

tru campionatele europene de la 
Kiev, Paul Draga (șemt.muscă), 
a oferit din nou o par- iâ atrac
tivă in compania talentatului 
AL Turei. Dragt a obțimrt vic
toria (dec.zie 4—1). calîficin- 
du-se pentru finală. E urmează 
să-1 intilnească pe Petre Canea, 
care l-a eliminat printr-o deci
zie la puncte (3—0) pe maghia
rul F. Kiss. La categoria muscă 
iși vor disputa centura campio
nul european C. Gru;escu. în
vingător in fața lui Geneabaclt 
(R. D. Germană), și Roba N7S. 
revelația competiției, care a 
ciștigat clar la puncte partida 
cu irlandezul Davy Larmour. O 
intilnire rapidă și bogată in faze 
spectaculoase au oferit, de ase
menea. „penele" -Gabriel Pomet- 
cu și Pavel Nedeicea. A ciștigat 
la puncte G. Pometcu. care a 
făcut o serioasă risipă de ener- 
g e pentru a se impune in fața 
tenacelui reșițeart. Cu toate că 
a fost numărat in prima repriză,

TURNEUL 
INTERNATIONAL 
FEMININ DE SAH 

AL ROMÂNIEI
Incepind de simbătă. la Bra

șov. se desfășoară cea de-a 8-a 
ediție a Turneului internațional 
feminin de șah al României, 
care va reuni, ca și la confrun
tările precedente, un număr de 
14 concurente, cotate cu rezul
tate bune. Dintre cele 9 jucă
toare de peste hotare. înscris» 
pe lista de concurs, notăm p« 
olandeza Corry Wreeken. po 
m-estrele Ursula Wasaeisky 
(R F. Germania). Luise Hon') 
(Ungaria), prezente ți la tur 
netil din 1972 de la Brașov și 
care a fost câștigat de maest m 
mtarnaționaU maghiară Marta 
Ivanka. De asemenea, la ac
tuala ediție mai participă cv- 
noscut-le jucătoare Aaette Mi- 
chef (R.D.G.). Maria Pomtazky 
(Ungaria). Vaa den 
(Olanda). Borisova 
și Ciburdamldre

Giessen 
(Bulgaria) 
(URS.S).

0 DELEGAȚIA GUVERNA
MENTALA a R.P.D. Coreene, 
condusă de Kim lăng Ju, mem
bru al Comitetului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, vicepre- 
mier al Consiliului Administra
tiv al R.P.D. Coreene, a vizitat, 
joi dimineața. întreprinderea de 
cinescoape din Capitală. Mem
brii delegației s-au interesat de 
procesul de producție și au a- 
preciat noile produse de înaltă 
tehnicitate ale întreprinderii.

• JOI, A PLECAT la Co
penhaga tovarășul Petre Blajo- 
vici, membru supleant al Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-secretar ai Comi
tetului județean Bihor al 
P.C.R., care va reprezenta 
Partidul Comunist Român la 
lucrările Congresului Partidului 
Socialist Popular din Danemar
ca.

IN PREAJMA SFiRȘITULUI DE AN ȘCOLAR
Se apropie sfirșitul anului 

școlar. Primii care vor încheia 
cursurile — la 25 mai — sînt 
absolvenții ultimului an de li
ceu. Pină la 15 iunie, ei se vor 
pregăti — prin studiu individu
al și prin consultații și medita
ții colective, în cadrul liceelor 
— pentru susținerea bacalau
reatului, care se va desfășura 
între 18—28 iunie. La 9 iunie, 
promovații clasei a VIII-a vor 
începe înscrierile în anul I de 
liceu, unde admiterea se va fa
ce fără concurs. înscrierile vor 
fi efectuate pe bază de cerere 
individuală și fișă medicală, 
pînă la 20 iunie. Precizăm că 
acei care vor opta pentru licee
le pedagogice, de arte plastice, 
coregrafie și pentru clasele cu

program de educație fizică vor 
susține între 20 și 25 iunie pro
be de aptitudini și de verifica
re a cunoștințelor, indiferent de 
numărul candidaților înscriși. 
De asemenea, în liceele și filia
lele la care numărul celor ce 
vor solicita înscrierea va fi mai 
mare decit al locurilor planifi
cate — cu excepția liceelor 
menționate mai sus — se vor 
organiza probe de verificare a 
cunoștințelor, constînd din lu
crări scrise la două discipline 
studiate în clasa a VIII-a, în 
funcție de profil.

Serbările de sfirșit de an vor 
avea loc în prima duminică 
după încheierea anului școlar 
in curs, la 16 iunie.

Consili
al

ELEMENT
(Urmare din pag. I)

AUTOEXIGENȚĂ
ESENȚIAL

Turneul final 
de la Dallas

Nedeicea a avut resurse să lupte 
in coatinuare cu o ambiție e- 
xemplară. Pome'.tu va pt 
finală replica iramanulu 
Jabar. care a repurtat o »i 
ză.oare vit-tor.e la puncte 
lui M. Pioeșteanu. Mar. zăvo
riți la categoria . ușoară". C. 
Cuțov s Paul Dobcesm. se vor 
inului șî ia această edrie in 
finală. Dacă Cuțov a cotizat 
prin reprezentarea grecului L- 
adi=. sufermi in schimb. Do- 
brescu a avut aseară o sarcină 
d^tpiă in fața cubanezul;:. Co
rona. Boxind insă excelent. Do- 
brescu a terminat învingător la 
puncte (decizie 4—1) ți va fi 
prezent in ultimul ,ăct" a! com
petiției.

Celelalte rezultate înregistrate: 
mijlocie : I. Moldovan b.p. Zim
merman (R.D.G.) : Al. Nâstac 
b.p. P. Tănase : semigrea : C. 
Dafinoiu învinge prin descalifi
care in rundul II pe I. Chifu : 
G. Parillo - - -
decizie de 
care s-a 
eabîl.

Astăzi, de la ora 19.00 va avea 
loc a doua gală a semifinalelor. 
Din program se remarcă intilni- 
rsle : Alexe-Gorstkov (U.R.S.SJ. 
Perez (Cubal-Lazăr Marian : 
Pu-.eev (l'.RSS) — M. Tone 
ș. D. Cimpoi-șu — AI. Popa.

Tnrwnl final al „Cirnîta- 
i W.C.T." a iaeeșut 

■iervari la Dallas (Texas), 
rw drtțatarea primelor goaă 
par-.ide ale sferturilor de fi
nali Așteptată ea nare io- 
leres. partida dintre Stan 
Sank (S-l-A.) si Rod Laver 
< Australia* s-a incbeia. eo 
victoria in palm setări : 
6—7. 6—4 6—4. 7—5 a t»m- 
pionnlui american. In semi- 
Fnale. Stan Smith n va in- 
tiioi pe australianul John 
Newcombe, rare l-a în.reent 
co (—î. 6—3. 6—î pe olan
dezul Tom Ofcker.

Ia celelalte două -Sferturi", 
teeismanul român flie Năsta- 
se urmează să joace cu 
rehoslovaeol Jan Kod«-«. iar 
americanul Arthur Ashe ii 
va intilni pe suedezul 
Borș.

Bjorn

de Ia 
oară

(Cuba) învinge cu o 
3—2 pe C. Văian, 
comportat remar-

•*
Cu oeazia turneului 

Dallas, pentru prima 
in istoria tenisului este uti
lizat un sistem electronic de 
arbitraj. sistem menit să 
pună capăt frecventelor con- 
fove.se privind deciziile ar
bitrilor de linie. Sistemul 
constă intr-un detector 
(benzi metalice instalate sub 
teren) care Înregistrează 
mingile ..oul" (in afara te
renului). In acest caz. apa
ratul declanșează un semnal 
«onor și simultan p? tabela 
de scor se aprinde un bec 
roșu.

M E R I D I A bl
O -CUPA CUPELOR" 11 

fotbal a fost cucerită ia ac
tuala ediție de formația 
F.C. Magdeburg, care a în
trecut in finală cu scorul ce 
2—• (1—0) echipa italiană 
A.C. Milan, fosta 
ware a trofeului.

o TURNEUL INTERNA- 
TIONAI. DE POLO pe apă 
de la Vama a fost cișugat 
de echipa României, care a 
totalizat 7 puncte, fiind ur
mată m clasamentul final 
de Bulgaria — 6 puncte. 
RSS. Ucraineană — 4 punc-

dețină-

te. Grecia — 2 puncte ți se
lecționata orașului Varna — 
1 punct.

In ul::mul meci, echipa 
P. «mâniei a învins cu scorul 
de 3—4 (1—0. 2—0. 1—2. 1—2) 
reprezentativa R.S.S. Ucrai
nene.

o LA SZOLNOK s-a dis
putat parttca revanșă dintre 
«elecționatele feminine de 
volei ale Ungariei ți Româ
ncei. Voleibalistele maghiare 
au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (15—4. 15—IZ
2—15. 15—11).

mobilei, operații de finisare e- 
xecutate cu agregate speciale 
circa 300 de tinere care și-au 
gâ-it astfel locuri de muncă in 
orașul lor. fiind scutite de a 
face naveta. Ne străduim să le
găm cit mai mult forța de mun
că ttr.ă-ă de locurile de produc
ție acordmd celor merituoși răs
punderea unor locun-cheie care 
cer o calificare inaltă, pasiune 
ți talent.

Inginerul Pezer Foof. secreta
rul comitetului U.T.C. al fabri
cii. șef de secție, ne-a făcut cu
noștință cu cițiva dintre acești 
tineri. La mașina agregat pen
tru dimensionat lucrează, de pil
dă. Nicolae Țintea, timplar me
canic, la agregatul pentru apli
carea furnir pe cant tînărul 
Dezsi Francisc. executînd ope
rații pretențioase, de care de
pinde in bună măsură calitatea 
mobilei produse.

— încredințăm tinerilor aces
te lucrări care au un caracter 
experimental. O acțiune valo
roasă e în acest sens confecțio
narea unor rame suport pentru 
panouri, o concepție nouă care 
asigură un nivel calitativ sune- 
rior panourilor lăcuite evitîn- 
du-se zgiricturile și alte defec
te care pot apărea sub pelicula 
de lac. Tinerii s-au angajat să 
execute acest suport prin mun
că patriotică și au efectuat pină 
acum 150 ore. urmind ca in cu- 
rind noi suporți să fie asimi
lați în producție. Prin această 
acțiune în contul economiilor 
realizate prin muncă patriotică 
se va mai adăuga suma de 
10 000 lei. O altă acțiune cu ca
racter patriotic a fost contribu
ția tinerilor la fumiruirea ma
nuală a unor plăci de masă cu 
grosimi mai mari decit cele care 
se pot executa pe mașina de 
furniruit canturi. Tinerii consti- 
tuiți in echipe, după program, 
au lucrat peste 100 de ore pen
tru executarea acestei operații.

Am aflat că roadele unor ase
menea acțiuni străbătute de en
tuziasmul tineresc se arată pes
te tot in realizările fabricii. Ast
fel. prevederile actualului cin
cinal vor fi îndeplinite, conform 
angajamentului luat. Pe primele 
4 luni ale anului, producția glo
bală a fo«t realizată in propor
ție de 104.3 la sută, producția 
marfă cu 108 la sută, sarcinile 
de export cu 105.6 la sută, iar 
angajamentul luat de a realiza 
produse peste plan in valoare 
de peste 500 000 lei pină la 1 
Mai a fost dublat rcalizindu-se 
o valoare de 1 milion lei. Pro
ducția fabricii e destinată in 
proporție de 95 la sută expor
tului. Se fabrică 50 de sorti
mente de mobilă modernă, mult 
apreciată in țările beneficiare.

Am cunoscut aici mulți tineri 
evidențiați in întrecerea utecis- 
tă. Comitetul U.T.C. organizea
ză adesea zile record cînd de
pășirile pe schimb se ridică la 
20 la sută. Viorica Diaconu. Doi
na Radu, finisori. Stelian Băni
că și Gheorghe State, timp! ari 
manual sau timplarii mecanici 
Nicolae Costine.ș. Egyed Arpad, 
Vasile Lupu și-au dovedit hăr
nicia și priceperea atit în pro
ducție cit și in acțiunile patrio
tice.

Tinerii mobilizați de comite
tul U.T.C. iși găsesc timp ți 
pentru acțiuni cu caracter so
cial. Astfel, din deșeuri și prin 
muncă patriotică ei confecțio
nează 
zarea 
social
Printre altele se confecționează 
acum biblioteci de perete pen
tru căminele de nefamiliști, cu 
un colorit viu. modern, specific 
fabricației. De asemenea, tine
rii s-au angajat să confecțione
ze 10 mese de tenis din mate
riale economisite și au Început 
amenajarea unor microbaze spor
tive pe lingă căminele de tine
ret.

obiecte pentru moderni- 
și amenajarea grupului 
al căminelor de tineret.

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE INDUSTRIE 

LOCALA

LICEUL INDUSTRIAL MECANIC NR. 20 
Șos. Chitilei nr. 128, Sector 8, tramvai 3, 10 

Stația Pieții
Primește înscrieri pentru anul școlar 1974—1975 la urmă

toarele meserii :
• lăcătuși construcții metalice
• lăcătuși I.C.M.
• lăcătuși S.D.V.
• lăcătuși mecanici auto
• electromecanici ascensoare
o elecîroniști
• lăcătuși mecanici frigotehniști
• strungari
• frezori mortezori-rabotori
o tîmplari mobilă și articole tehnice

Se primesc promovații clasei a Vlll-a avînd virsta pină 
la 16 ani la 1 septembrie 1974. Elevii beneficiază de burse 
în proporție de 36° 0 în funcție de rezultatele la învățătură, 
purtare din clasa a Vlll-a și veniturile părinților.

Elevii care se angajează, pe bază de contract, să lucre
ze cel puțin 5 ani în unitățile Grupului întreprinderilor de 
Industrie Locală după absolvirea primei trepte a liceului 
vor primi burse din partea întreprinderilor, constînd din 
hrană, echipament, rechizite, manuale, transportul în va
canță etc.

Admiterea în școală se face fără examen pe baza re
zultatelor obținute în clasa a Vlll-a.

în cazul cînd numărul de candidați înscriși depășește nu
mărul locurilor, ocuparea lor se va face pe bază de exa
men la matematică și I. română sau fizică la alegere.

înscrierile se fac pînă 'la 25 iunie 1974, iar examenul va 
avea loc între 26 iunie și 5 iulie 1974.

Lămuriri suplimentare se pot obține la telefon : 67 5390.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

ANUNȚĂ scoaterea la CONCURS 

a următoarelor posturi didactice

• Lector la Facultatea de chimie, catedra de termodinamică 
chimică, electrochimie ți macromolecule, disciplinele : Cine
tică de electrod și coroziune, Electrochimie aplicată și Chi
mie fizică poziția 12 ;

• Asistent la Facultatea de fizică, catedra de electricitate, 
corp solid și biofizică, disciplinele : Biofizica sistemelor ex
citate, Genetică moleculară, poziția 41 ;

• Asistent la Facultatea de fizică, catedra de fizică teore
tică, disciplinele : Mecanică cuantică, Complemente de me
canică cuantică. Fizică teoretică, poziția 11.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Univer
sității din București, bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64, 
in termen de 30 de zile — pentru postul de lector — și de 
15 zile — pentru posturile de asistent — de la data publicării 
acestui anunț in Buletinul oficial, cererea de înscriere la 
care vor anexa actele și lucrările prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul cadrelor didactice din Republica Socialistă 
România, publicată in Buletinul oficial, partea I. nr. 33. din 
15 martie 1969, și de Instrucțiunile Ministerului Educației și 
Invățămintului nr. 84 539/1969.

Concursul va avea loc la Universitatea din București in 
termen de 2 luni — pentru postul de lector — și de 15 zile — 
pentru postul de asistent — de la dala expirării termenului 
de înscriere.

ANUNȚ
Institutul de petrol 

și gaze-Ploiești
B-dul. București nr. 3, tel. 23202

va fine CONCURS DE ADMITERE
in luna iulie 1974 

la următoarele facultăți
- Facultatea de forajul sondelor ți exploatarea zăcă

mintelor de petrol și gaze (cursuri de zi - ingineri cu du
rata de 5 ani și cursuri de zi subingineri cu durata de 
3 ani).

- Facultatea de tehnologie și chimizarea petrolului ți 
gazelor (cursuri de zi ingineri cu durata de 5 ani; cursuri 
de zi subingineri cu durata de 3 ani și cursuri serale — 
uzinale - subingineri cu durata de 4 ani).

- Facultatea de mașini ți utilaj petrolier (cursuri de zi - 
ingineri cu durata de 5 ani, cursuri de zi subingineri cu 
durata de 3 ani la specialitățile : Electromecanică petro
lieră și Mașini, și utilaj petrochimic și cursuri serale sub
ingineri cu durata de 4 ani, la specialitatea Mașini și uti
laj petrochimic).

Concursul va consta numai din probe scrise, disciplinele 
de concurs fiind aceleași din anul 1973.

Precizări și amănunte în acest sens vor fi date în bro
șura „Admiterea în învălămîntul superior - 1974", editată 
de Ministerul Educației și invățămintului.

r.de
fove.se


Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa 

Au fost adoptate unele proiecte de texte finale 
privind cooperarea economică in diferite domenii

Organele de lucru economice ale Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa au continuat să elaboreze proiectele de 
texte finale privind cooperarea economică in diferite domeaii.

A.stfel, în subcomisia pentru 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale s-a adoptat un text care 
subliniază importanța comisiilor 
mixte de colaborare economică, 
științifică și tehnică și a came
relor de comerț pentru infor
mare reciprocă, de natură a 
stimula schimburile economice. 
De asemenea, s-a convenit asu
pra unui text privind utilitatea 
armonizării standardelor și re
glementărilor tehnice pentru 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale și simplificarea procedu
rilor.

Subcomisia pentru cooperare 
industrială a aprobat — pe baza 
unui text propus de delegația 
română — prevederi în care se 
subliniază că potențialul econo
mic și resursele de care dispun 
țările participante permit, prin 
eforturi comune, o cooperare pe

termen lung pentru realizarea 
de mari proiecte de interes co
mun. de natură să contribuie la 
accelerarea dezvoltării lor eco
nomice.

In subcomisia pentru cooperare 
în alte domenii economice au în- 
inceput dezbaterile pe proble
mele privind dezvoltarea trans
porturilor internaționale. S-a rea
lizat un acord asupra necesită
ții intensificării cooperării intre 
state in scopul armonizării re
glementărilor in materie de 
transport pe căile fluviale inter
naționale. In acest sens, s-a sub
liniat utilitatea accelerării lucră
rilor și studiilor ce se întreprind 
în cadrul Comisiei Dunării, co
misiei centrale a Rinului și altor 
organisme internaționale. in 
strînsă colaborare cu Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Eu
ropa.

în drum spre
Phenian

delegația U.T.C.
din România

a sosit la Pekin

Orientul Apropiat
• Reuniunea liderilor organizațiilor palestiniene
• Turneul secretarului de stat american Henry

Kissinger • Incidente siriano-israeliene

a noului președinte al Republicii Costa Rica
Pe stadionul național din ca

pitala Republicii Costa Rica, 
San Jose, a avut loc, la 8 mai, 
ceremonia de învestire în func
ția de președinte al țării a lui 
Daniel Oduber Quiros, repre
zentantul Partidului Eliberării 
Naționale, de guvernămînt, ciș- 
tigător al alegerilor de la 3 fe
bruarie.

La ceremonia oficială au par
ticipat delegații din 71 de state. 
Președintele Republicii Socia
liste România; tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este reprezentat la 
festivitățile desfășurate cu acest 
prilej de Vasile Vilcu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Nicolae Ghenea, adjunct al rni- 
nistrului afacerilor externe, și 
Constantin Stănescu, ambasa
dorul țării noastre la San Josâ.

într-o declarație făcută în ca
litate de președinte ales al ță
rii, Daniel Oduber Quiros a 
subliniat că politica economică 
pe care o va promova noul gu
vern va fi orientată, cu precă
dere, spre obținerea unei inalte 
productivități și spre dobîndi- 
rea unor prețuri cit mai echita
bile pentru produsele costari- 
cane exportate. Pe planul po
liticii externe, el a declarat că 
țara sa va continua să întrețină 
relații cu toate statele lumii și, 
in primul rînd, cu statele lati-' 
no-americane.

Noul șef al statului costarî- 
can, in vîrstă de 51 de ani, a 
îndeplinit, pină la jumătatea 
anului trecut, funcția de pre
ședinte ăl Adunării Legislative, 
remarcindu-se ca una dintre 
personalitățile cele mai de sea
mă ale vieții politice a țării. 
Daniel Oduber Quiros a prezi
dat, după 1948, junta guverna
mentală constituită la acea da
tă. Ulterior, el a deținut func
ții diplomatice și a fost numit 
ministru de externe. în 1950, a 
creat — împreună cu fostul 
președinte Jose Figueres Ferrer 
— Partidul Eliberării Națio- 

în cadrul căruia a înde- 
funcția de secretar gerie-

res Ferrer, au determinat o co
titură în relațiile româno-costa- 
ricane, deschizînd mari 
pective pentru continua 
voltare. „Doresc — a 
încheiere, președintele 
Oduber Quiros — să 
și mai mult raporturile 
tenie dintre țările fi popoarele 
noastre".

peri
lor dez- 
spus, în 

Daniel 
strîngem 
de prie-

PEKIN 9 - Coresponden
tul Agerpres, I. Tecuță, 
transmite : De'egația Uniu
nii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Ion 
Traian Șlefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, oftată în drum 
spre Phenian, a sosit joi la 
Pekin.

Pe aeroport, delegația 
română a fost intimpinată 
de Ciu Liang, cadru res
ponsabil cu problemele de 
tineret la Secția pentru re
lații externe a C.C. ol P.C. 
Chinez, și de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Pekin.

loi
>

uni par-

Potrivit unui comunicat mili
tar difuzat de postul de radio 
Damasc, artileria siriană a ata
ca: concentrările de trupe și
pozițiile israeliene. reduclr.d la 
tăcere punctele de foc inamice. 
Joi seara, ia difuzarea comu
nicatului — relevă agenția si
riană de presă — luptele conti
nuau pe 
lui.

toată lungimea frontu-

COPENHAGA:

Măsuri protecționiste luate
de guvernul danez

Sporirea impoz.itelor in
directe asupra unei largi 
categorii de bunuri de 
consum, anunțată de gu
vernul danez miercuri 
scara, va fi aplicabilă, cu 
efect retroactiv, de în
dată ce parlamentul se va 
pronunța favorabil asupra 
ei.

munitare. Se exprimă temerea 
că măsuri protecționiste similare 
ar putea adopta în curind și alte 
țări membre. Franța și Marea 
Britanie in primul rind.

riale, 
plinit 
ral.

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE. Folketingul va adopta 
măsura în cursul săptăminii vi
itoare cu o majoritate sigură, în 
ciuda repercusiunilor asupra 
prețurilor pe care le va avea pe 
plan intern. La baza deciziei 
parlamentului se va afla nece
sitatea diminuării masivului de
ficit comercial, prin descuraja
rea importurilor la bunurile că
zute sub incidența noii regle
mentări.

în cercurile Pieței comune ho- 
tărirea guvernului danez, care 
survine la scurt timp de la res
trângerea importurilor de către 
Italia, a stirnit reacții negative, 
chiar dacă mijlocul utilizat nu 
contravine regulamentelor

• PROIECTUL GUVERNA
MENTAL DANEZ privind 
creșterea impozitelor indi
recte reprezintă „o lovitură 
severă împotriva liberei cir
culații a mărfurilor" — a de
clarat Hans Friederichs, mi
nistrul vest-german al eco
nomiei. Guvernul federal, a 
spus ministrul vest-german 
în cadrul unei conferințe de 
presă, va examina consecin
țele acestor măsuri, in cazul 
in care ele vor afecta expor
turile vest-germane.

Proiectul amintit a fost 
prezentat in Parlamentul da
nez și urmează si fie apro
bat după dezbaterile începute 
miercuri. El are in vedere o 
majorare a taxelor vamale 
eu 25 la sută Ia importurile 
de automobile.

★
ocazia primirii delegațiilorCu ocazia primirii delegațiilor 

străine de către noul președinte 
al Republicii Costa Rica, con
ducătorul delegației române, Vu- 
sile Vilcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a transmis 
călduroase felicitări din partea 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu cele mai hune urări 
de sănătate și fericire persona
lă, precum și pentru prosperi
tatea poporului prieten costari- 
can.

Președintele Daniel Oduber 
Quiros a mulțumit pentru felici
tările și urările primite și a 
transmis, la rîudul său, un cor
dial salut președintelui Nicolae 
Ceaușescu și urări de noi pro
grese poporului prieten român. 
Exprimîndu-și deosebita satis
facție pentru participarea dele
gației române la festivitățile pri
lejuite de instalarea sa în func
ția de șef al statului. Daniel 
Oduber Quiros a afirmat că vi
zita oficială de prietenie efec
tuată anul trecut, în Costa Rica, 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu, ca și recenta vizită 
în România a lui Jose Figue-

Vg£nem&
VINERI, 10 MAI 1974

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 
», 12,30; 16; 19.30).

AFACEREA ..PRINȚUL NEGRU: 
Central (orele 8.15: 11.30;
16; 18.15; 20.30).

BANI DE BUZUNAR : 
Filmului (orele 15; 17.30; 
București (orele 9: 11,15; 
16,30; 13.45: 21).

LUMINILE ORAȘULUI: 
(orele 9.15; 11.30; 13.45; 16.15 
21): Capitol (orele 9; II. 
17.; 19: 21): Favorit (orele
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; 
18.30; 20.45).

OMUL DIN ÎNALTA 
TATE: Grfvlța (orele 
13 30. 16. 18.15; 20,30).

PACALA 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- 
reie 9; 11,30: 13.15: 16: 18.15 : 20.30).

NAICA; NAICA ȘI VEVERIȚA: 
NAICA PLEACA LA-------------------
NAICA ȘI BARZA: 
9 ii- 11.1.51,

SERATA : Doina
15.30: 16: 20.15).

CE DRUM SA ALEGI: Aurora 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18;

9.15: 13.45

Casa
20); 

13,30;

Scala 
: 18,45; 
13: 15; 

9.15;

13.30; 16;

SOCIE- 
9; 11.15;

BUCUREȘTI: 
Doina (orele

(orele 12,45 ;

ția palestiniană de informa'.. 
„Wafa", la Beirut au începu 
reuniunile consacrate examina- 
rii de către liderii organizați: loi 
palestiniene a ultimelor evolu
ții ale situației din Orientul A- 
prop.at și a repercusiunii: 
pe plan palestinian. Potri 
genției ..Wafa". la re
ticipă Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei și lider a! organizației 
,.A1 Fatah". George Habash. li
derul Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei (F.P.HP 
Nayef Hawatmeh. liderul Fron
tului Democratic Popular pen
tru Eliberarea Palestinei 
(F.D.P.E.P.). și Zuheir Mohsen, 
liderul organizației ..Al Saika".

Se precizează că principalele 
puncte de referință ale consul
tărilor le constituie perspecti
vele problemei palestiniene, ia 
contextul eforturilor pentru so
luționarea pașnică a situației 
din Orientul Apropiat, eventuala 
participare a rezistenței pales
tiniene la faza următoare a con
ferinței de pace de la Genera, 
ți viitoarea sesiune a Coosihu- 
lui Național Palestinian, progra
mată pentru 1 iunie, la Cairo.

TEL AVIV 9 (Agerpres)- — 
Secretarul de stat Henry Kis
singer a conferit din nou» 
miercuri sears, cu premierul 
Golda Meir și cu principalii 
membri ai guvernului israelian 
asupra unor chestiuni privind 
realizarea unui acord de dezan
gajare a forțelor pe înălțimile 
Gollan. In cursul reuniunii, care 
a durat peste trei ore. Henry 
Kissinger i-a informat pe inter
locutorii săi despre rezultate'e 
întrevederii avute, tot miercuri, 
la Damasc, cu președintele Si
riei, Hafez Al Assad.

Referindu-se la stadiul actual 
al negocierilor, ministrul israe- 
lian al informațiilor. Shimon 
Peres, a declarat, după convor
biri. că ..a fost făcut un anrm.t 
progres". „Totuși — a spus el 
— aceasta nu înseamnă ci ar 
fi fost încheiat un acord*. La 
rindul său. ministrul de exter
ne. Abba Ehan. a declarat eă 
negocierile ..au ajuns, acum. In
tr-un stadiu foarte concret".

DAMASC 9 (Agerpres). — 
Unitățile siriene de artilerie si 
de tancuri au angajat, joi. lupte 
cu forțele israeliene in zxrta 
Muntelui Hermon, incidentele 
extirtzindu-se pe toata linia 
frontului, prorocind inamicului 
pierderi însemnate — a declarat 
un purtător de cuvint militar la 
Damasc.

AVIV 9 (Agerpres). — 
israeliană a intrat joi 

bombardir.d poziții 
ne din zona Muntelui Her-

TEL 
Aviația 
în acțiune, 
liri 
mon. precum și unele zone din 
sudul Libanului — a anunțat 
un purtător militar de cuvint de 
la Tel Aviv. Comunicatele di
fuzate de postul israelian de 
radio confirmă că în tot cursul 
zilei de joi au continuat duelu
rile de artilerie de-a lungul 
frontului de pe înălțimile Go- 
llan și că la incidentele din anu
mite zone au participat unități 
de tancuri.

Canadienii se vor re- 
întîlni cu urnele mult 
mai înainte de terme
nul normal. La numai 
18 luni de la ultimele 
alegeri generale par
lamentare, Canada se 
află în fața unui scru
tin anticipat.

al premie- 
Pierre El- 

Trudeau a 
învins 
seara

uvernul minori
tar 
rulai 
liett 
fost
miercuri 

in Camera Comunelor prin- 
tr-un vet de neîncredere a- 
supra politicii sale bugetare. 
In favoarea moțiunii de ne
încredere an retat eei 137 
de depotați ai Partidului 
Coaseevater Progresist și 
Partidului Neu Democrat, in 
treme ce 123 de membri ai 
pa.- lamest ului (deputății 
prozeaund Partidul 
al premierului și 
Creditalui Social) an 
guvemuL Adaptarea 
nii de neîncredere 
după sine demisia actualului 
cabinet. dizolvarea paria- 
meniului ți organizare- în 
termen de cel mult trei luni 
a unei noi eaasuliâri ciecto- 
rale.

Actuala criză politiei sur
vine la capătul unei perioa
de de instabilitate m viața 
politică ți socială a Canadei,

PARLAMENTULUI
IN ISLANDA

!a reuni

a ho- 
diplo- 
ridice 
la ni-

rea parlamentului 
și organizarea de 
geti generale, la 30 iunie. 
Pină la formarea 
guvern, chestiunile

• ARABIA SAUDITA 
tărit să stabilească relații 
matice cu Gambia și să 
reprezentanta diplomației
ve! de ambasadă — se arată in- 
tr-o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe de Ia Riad.

Primul minisiru iriandez. 
O’.afur Johannesson. a anun
țat. miercuri seara, dizolva- 

------ (Aitingui) 
noi ale

DIZOLVAREA

OCUPAȚIE :11.15:

viitorului 
.___ .__ ,___ curente
.or fi rezolvate de actualul 
cabinet Hotărârea premieru
lui Johannesson a fost de
terminată de retragerea din 
coaliția guvernamentală tri
partită a formațiunii libera
le de stingă, care a respins 
politica guvernamentală anti- 
inflaționistâ In actuala al
cătuire, coaliția guvernamen
tală — Partidul Progres-st și 
Partidul Alianța Populară 
(comunist) — a pierdut con
trolul asupra parlamentului.

re-
Li berii 

Partidul 
sprijinit 

moțiu- 
atrage

„Lazienkowska artera cea mai modernă din varșovia 
- va intra în funcțiune după o perioadă de construcție de trei 
ani. Artera „Lazienkowska" va scurta considerabil legătura 
dintre centrul Varșoviei și cartierele Saaska Kepa și Praga, 
siiuate pe malul drept al Visfulei.

!n clișeu : o porțiune a construcției podului de peste Vistula

Miniștri: de externe ai Tanza
niei. Zambiei. Zairului și Repu
blicii Congo. împreună cu re
prezentanții mișcărilor de eli
berare rațională din Angola si 
Mozambic. reuniți Ia Dar Es 
Salaam, au examinat. în cadrul 
unei reuniuni, o serie de pro
bleme privind situația din aces
te teritorii afneane și desfășu
rarea luptei de eliberare națio
nală. după preluarea puterii de 
către junta salvării naționale, 
in Portugalia.

Panici panț ii !a reuniune s-au 
pronunțat în favoarea intensifi
cării activității militare a miș
cărilor de eliberare națională, 
tar miniștrii afacerilor externe 
ai celor patru țări — arată 
comunicatul — ..au relevat că a 
venit timpul ca Portugalia să 
dea publiatătii o declarație 
ca:egorică și necondiționată, 
prin care să accente principiul 
independenței totale a Angc.e:, 
Guineei-B.ssau și Mozambicu-

Buzeștl (orele 9: 
16. 18.15: 20.30). 
COMISAR ACUZA; 
9; 11.15; 13.30; 16;
Lira (orele 15.30; 18;

20.15) :
13 30;

UN
(orele
20,30); ___  .

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; U

ADIO. ARME î: Popular
15.30. 19).

SALUT Șl ADIO: Rahova 
le 16: 18: 20).

CÎNTECUL NORVEGIEI: 
mo? (orele 15.30; 19).

SAMBIZANGA: Munca
16: 18).

TARUL rVAN TȘ1 SCHIMBA 
PROFESIA: Munca fora 20).

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 DECÎT MOARTEA ! 
Vitan (orele

CEA MAT
DIN VIATA
15.30, 18).

HOȚUL OE PIERSICI: Viitorul 
(ora 20).

Dacia 
18.15; 

20.15).

20.15). 
lore’.»

(ore-

Cos-

(orele

15 30: 18: 20.15). '
FRUMOASĂ SEARA 
MEA: Viitorul (orele

LIBERI: Crin-

BÂRBATI fara 
Crir.gași (ora 19).

FLUTURII SINT 
gași (ora 13).

TRECĂTOARELE 
fră;irea (orele 15.39: 1»;

BARCA DE SALVARE 
14.30) : LUNGUL, DRUM 
CASĂ (ora 16.39): PAS-
(ora 18.45); FRUCTELE 
(era 20.45). rulează la Cine

:ul LE- 
'eatrul de

- ora 
(Sala

Ooera Română : LAC 
BEDELOR _ ora 19; T« 
Operetă : MY FAIR LADY 
19.30: Teatrul Național
Mare) : COANA CHIBIȚA — ora 
19.30: (Sala Mică) : PĂRINȚII
TERIBILI — ora 19.3Ș; (Sala Co
media) : MOARTEA ULTIMU
LUI GOLAN — ora 19.39: Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra* (Schitu 
Măgureanu) : CHTflMIA — ora 
19.30; (Sala Studio) : LOZUL CEL 
MIC — ora 19.30: Teatrul ,.C. I. 
Nottara** (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : HAMLET — ora 19.00 : Tea
trul de Comedie : VOLPONE — 
ora 19.30; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19.30: Teatral 
Giulești : STMBÂTA LA VERITAS 
— ora 19.30: Teatrul ..Ion Vasi- 
lescu“ : EU STNT TATAL CO
PIILOR _ ora 19.30: 
„C. Tănase-‘ (Sala 
PARDON... SCUZAȚI.
SOAR ! — ora 19,30;

Teatral
Savoy) : 

BON- 
Teatrul

X ictona) 
Sala Acadei 

ISTET SI 
— ora 15: 
Români4 :

CN REC E 
Ansamblul

MELEA- 
ora 19 39: 
SCUFIȚA 

i.W ; Ci.■cui

.Tândâ
A LI —
UN BA1AT 
nataflet 
..Rapsodia

PROGRAMUL UI

nume

9.M Știri. 9.6S In 
gram de varietăți 
Melodia alei: HORA TINEREȚII 
de G. Grigoriu. 18.M Clubul cu
rioșilor. 11.89 ProEI pe portativ — 
Nicolae Burcă. 11.M Al partidului 

cintece pionierești.
11.39 Antract muzical. 12.99 Știri. 
12..05 Din dlscograha lirică a ma
rilor dirijori. 12.55 Melodia alei. 
13.09 Includerea emisiunii. 17.00 
Știrile după-amîeai: 17.95 Alo,
Radio! muzică ușoară la cerere. 
17.59 Cinstire ție, patrie — cintece 
de Ioan Clurescu. 19.00 Șap-.e zile, 
șapte arte. Arhitectura, lț.10 Mu
zică simfonică. 10.55 Melodia zi
lei. 19.00 In direct... din orașul 
Sf. Gheorghe. jud. Covasna. 19.30 
Știri. 19.35 Casa de discuri Blec- 
trecord. 29.00 Educație. răspun
deri. Absentă nemotivată. Anche
tă. 20.30 Schițe simfonice. 21.00 
Topul revistei Sâptămîna. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22.35 Ve-

modernizare aTn R.D. Vietnam continuă, în ritm susținut, acțiunea de reconstruire 
drumurilor.

In fotografie, tinere constructoare de drumuri din provincia Ninh Binh

Alegeri anticipate
in Canada

instabilitate generată atit dc 
finalul indecis al scrutinului 
anterior cit și de dificultățile 
economice accentuate. Alege
rile generale din 30 octom
brie 1972 s-au terminat, se 
știe, printr-un rezultat foar
te „strins" : intre Partidul 
Liberal al premierului Tru
deau și principalul partid de 
opoziție — cel conservator — 
diferența a fost de numai 
două mandate. Dispunind de 
numai 109 din cele 264 de 
locuri in Camera Comunelor, 
liberalii au constituit un gu
vern minoritar. Un guvern 
cu o foarte redusă posibilita
te de manevră. Pentru a pu
tea supraviețui, cabinetul 
Trudeau a trebuit să se ba
zeze pe sprijinul „din afară" 
al Partidului Nou Democrat 
(care deținea 31 de manda
te parlamentare). Perspecti
vele acestui sprijin apăreau, 
de Ia început, precare din 
pricina deosebirilor sensibile 
de program dintre liberali și 
neodemocrați. Numai ceea ca 
FRANCE PRESSE definește 
ea ..o politică de pertractări 
ți jumătăți de compromisuri" 
a permis guvernului liberal 
si supraviețuiască, sprijinit 
pe mandatele neodemoerați- 
lor. Ia nu mai puțin de 18 
moțiuni de neîncredere intro
duse in ultimul an de opozi
ție.

Inflația galopantă, crește
rea vertiginoasă a costului 
vieții, cu consecințele ei po
litice au zdruncinat poziția, 
și așa precară, a cabinetului 
minoritar de la Ottawa. De-

puiuții Partidului Nou De
mocrat au insistat să fie le
giferate noi măsuri menite 
să afecteze și interesele ma
relui capital autohton in 
timp ce liberalii apără aces
te interese. Fisura a luat 
proporțiile unei rupturi toia- 
le in momentul în care gu
vernul liberal a inclus in 
proiectele sale bugetare a- 
cordarea unor concesii fisca
le întreprinderilor autohto
ne, concesii respinse de neo- 
demoerați. Alăturarea acesto
ra din urmă corului opozi
ției a însemnat sfârșitul fra
gilului echilibru parlamentar 
pe care se baza 
minoritar Trudeau.

întrebarea care 
deschisă este dacă 
anticipat (care, potrivit a- 
precierilor observatorilor din 
capitala canadiană, s-ar pu
tea desfășura la 8 iulie) va 
duce la conturarea unei ma
jorități clare și la instalarea 
unui guvern stabil. Se poate 
doar observa că tema esen
țială a campaniei electorale 
va fi, fără îndoială, proble
ma inflației și că in acest 
domeniu soluțiile preconizate 
de principalele partide sint 
foarte diferite. „Nimic nu 
indică, cel puțin pentru mo
ment — apreciază FRANCE 
PRESSE intr-o coresponden
ță din Ottawa — că o dez
batere electorală de două 
luni pe tema inflației ar pu
tea determina o 
re mai clară a 
corpului electoral

cabinetul

rămîne 
scrutinul

departaja- 
opțiunilor 
canadian"

BONN: Liberalii

Ministrul de finanțe al R.F. 
Germania, Helmut Schmidt, 
și-a asigurat sprijinul ambelor 
partide care formează coaliția 
guvernamentală, făcînd astfel 
importanți pași spre alegerea 
sa de către Bundestag in func
ția de cancelar federal.

După ce propriul său partid 
— Partidul Social-Democrat 
(P.S.D.). al cărui vicepreședinte 
este — l-a desemnat in unani
mitate candidat la funcția de 
șef al guvernului. Comitetul 
de conducere al Partidului I.i- 
ber-Democrat (P.L.D.) a anun
țat că sprijină candidatura lui 
Helmut Schmidt.

Cele două partide dețin, Îm
preună, in Bundestag 271 Tocuri, 
față de 225 de mandate als 
opoziției creștin-democrate.

Bundestagul urmează a se 
reuni pentru alegerea cancela
rului federal joi, 16 mai.

Noul cancelar, împreună cu 
cabinetul său, va depune jură- 
mintul o zi mai tirziu — la 1T 
mai. în aceeași zi, va fi pre
zentată in fața Bundestagului 
declarația guvernamentală a 
noului cancelar.

Intr-o declarație făcută 
miercuri seara la televiziunea 
vest-germană, fostul cancelar 
Willy Brandt a subliniat că va 
continua să acționeze cu toate 
forțele sale „pentru o politică in 
folosul omului și al păcii". Pe 
de altă parte, Willy Brandt a 
confirmat că va rămîne pre
ședinte al Partidului Social-De
mocrat (P.S.D.).

rucar

• IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR cousaoraie celei 
de-a 30-a aniversări a elibe
rării patriei. Ambasada ro
mână in Belgia a organizat 
o seară culturală in sala Au
ditorium din Mail, la care au 
participat membri ai corpu
lui diplomatic, oameni de 
cultură, critici literari, un 
numeros public.

Ziarista Gaby Bailly a vor
bit despre importanța zilei de 
23 August pentru poporul 
român, iar pianista Dana 
Protopopescu a susținut un 
concert.

Vot de învestitură 
noului guvern belgian

la monumentele eroilor 
români din Gyor, Debreceni 
Oroshaza, Ogled, Szeged, Tis- 
zakecske și Hyiregyhaza.

• CA URMARE A MASURI
LOR de amnistiere luate de 
junta salvării naționale, în Por
tugalia vor inecta un număr de 
aproape 509 de procese politice 
— a declarat Antero Monteiro 
Dinis, adjunct al procurorului 
republicii. Aceste procese, a 
precizat el. se referă la persoa
ne civile sau la militari, acuzați 
de „acțiuni subversive" de că
tre vechiul regim portughez.

Ziarele franceze iși vor 
majora prețui

• ÎNCEPÎND DE VINERI, 
ziarele pariziene iși vor majora 
prețul, informează agenția 
FRANCE PRESSE. Ca urmare a 
crizei hirtiei, cotidienele „Fran- 
ce-Soir“, „Le Figaro", ,,L’ Au
rore", „Combat" și „Le Monde" 
se vor scumpi cu 10 centime.

Agenția citată apreciază că se 
așteaptă ca o asemenea măsu
ră să se extindă, cit de curind 
și asupra ziarelor din provincie.

Tc interesate din Paris

:iar va avea 
iulie, această scumpire 
fi dc ordinul a 20 la

PROGRAMUL 1
€-H—17.04 Teleșcoală. • Geo-

IV): Transporturile 
i Socia^stă Româr.ia 
(anul IU): Fj

Literatura r 
al

oloftia

ii; e (a 
Repnb
B. ologi 

eolațis
Ccș'oue — scriitor

Enrisiuae In 
îâ. 1S.1» Tragerea 

de ser. • Calimero.
ia!. 3t.M Român a
C. Reilst* soăal-politicâ TV. 

2A.25 Pita a-tistic: ..Omul din R:o~. 
Prem.ert TV. Regia: Philippe de 
Broca. Cu: Jean-Paul Be’mor.do. 
Francolse Dorieac. Jean Ger- ais. 
Milton Rebeiro. Adolfo Ge’ii. Ubi- 
raci de Olei' iera. Simone Renaud. 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17.» Telex. 17.35 Film pentru 

copii: ..Barbara- — producție a 
studiourilor poloneze. 19.05 Muzi
că ușoară cu: Norina Alexiu. Do
rin Ănas'.asiu. Doina Spătare. Ja
nina Matei și Aurelian Andreescu. 
19 20 îcai de seri: Calimero. 19.30 
Telejurnal. 20.00 O viață pentru 
o idee: Dipicu Golescu. 20.30 O 
tînără vedetă a muzicii ușoare 
bulgare. Biss-er Kirov. 20,45 Bucu- 
restiul azi. 21.G0 Tineri interpreți. 
violoncelistul Vasile Zaharia. elev 
al Liceului de muzică nr. 1 Bucu
rești. La pian Alma Peter. 21.25 
Publicitate. 21,30 Biblioteca pen
tru toți: Li viu Rebreanu.

• DUPĂ DOUA ZILE DE 
DEZBATERI. Senatul belgian a 
acordat, in noaptea de miercuri 
spre joi, votul de învestitură 
noului guvern de coaliție intre 
social-creștini și liberali, condus 
de primul ministru Leo Tinde- 
cuns.

Ia favoarea guvernului au fost 
exprimate 92 de voturi. 58 con
tra și 32 de abțineri. Noua coa
liție guvernamentală controlează 
majoritatea mandatelor in Se
nat, in timp ce in Camera Re
prezentanților nu dispune decit 
de 1*2 mandate din 
riuda acestui fapt, 
obținut, săptămina 
invesiitura Camerei 
tanti lor. datorită abținerii mem
brilor grupului parlamentar al 
Adunării valone și Trontulul 
democratic al franeofonilor.

cele 212. In 
guvernul a 

trecută. și 
Reprezen-

• LA INTILNIREA sa cu 
reprezentanții sectorului mi
nier, președintele Juan Do
mingo Peron a relevat că 
una dintre actualele sarcini 
prioritare ce stau în fața e- 
conomiei argentiniene se re
feră la amplificarea activi
tății de extragere a rezerve
lor minerale de care dispu
ne țara. întărirea eforturilor 
pe plan național — a arătat 
el — este menită să contra
careze tendința marilor fir
me străine de a dobindi con
cesiuni pentru exploatarea a- 
cestor bogății naturale.

Președintele Peron a de
clarat că. in viitor, argenti
nienii trebuie să treacă în 
mod hotării la extragerea și 
valorificarea imenselor re
zerve minerale ale subsolu
lui.

Cercurile i '___ 2:.. L
afirma că o nouă majorare 
prețului hirtiei de 
loc în 
puțind 
sută.

Cutremur 
în Japonia

s.?v,UN pijternic cutre
mur, de 6,8 grade pe scara ja
poneză (ee numără 7 grade) s-a 
produs, joi dimineața, în pe
ninsula Izu, prefectura Shizuola 
și în regiunea Kanto, în care 
este situat și Tokio. Potrivit da
telor preliminare, o persoană 
și-a pierdut viața, 30 sint date 
dispărute, iar citeva sute au fost 
rănite. Numeroase locuințe au 
fost avariate. De asemenea, ca 
urmare a alunecărilor dc teren, 
s-au semnalat perturbări ale 
traficului feroviar și rutier.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București. Piața „Sclnteil*. Tel: 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și Instituții 
CiUtorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA“ — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. _ 2001.

• CV PRILEJUL ZILEI VIC
TORIEI. Ioan Cotoț. ambasado
rul României la Budapesta. îm
preună cu colonelul Ion Pușcaș, 
atașatul militar și aero. au depus 
joi o coroană de flori la cimiti
rul eroilor români din cartierul 
Rakosliget din Budapesta, cin
stind memoria ostașilor români 
care au căzut in luptele pentru 
eliberarea Ungariei de sub ju
gul fascist.

Din partea ambasadei române _ 
au mai fost depuse coroane de

CRIMINALITATEA ÎN S. U. A.
In urma unor sondaje efectuate de organe americane specla- 

hzatc in staieie Unite criminalitatea este mai ridicată decit 
rezulta din statisticile oficiale ale poliției. Cu prilejul unui 
sondaj au fost chestionate zece mii de persoane din 15 mari 
orașe americane, stabilindu-se că mulți din cei chestionați au 
suferit de pe urma lumii interlope sau au fost amenințați, dar 
nu s-au adresat poliției de frică sau din convingerea că aceasta 
este ineficace.

S-a stabilit, printre altele, că, de exemplu, la New York, 
unde au fost înregistrate in anul trecut 73 000 de jafuri și 31 021 
de atacuri armate, numărul acestora a fost aproximativ dublu. 
La Chicago și Los Angeles, numărul infracțiunilor este triplu, 
iar al celor din Philadelphia este de cinci ori mai mare decit 
cel înregistrat de poliție.

PE SCURT TE SCURT • PE SCURT» PE SCURT »PESCURT

Tiparul : Combinatul poligrafic .,Casa Sclnteii1
40.362


