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• AL TREILEA MI
LION AL CHIMIȘT1- 

LOR MUREȘENI
CaiectiTMl Ctaouita 
■taie din Tg. Marrs a în

• PĂDURI TINERE PE 

3000 DE HECTARE
Silvicultorii din județele 

Mureș *i Harghita anulă 
indrpiinirr i pianului de îm
păduriri pe primai semestru 
al anului. Desfâswind largi

acțiuni patriotice, la care au 
participat, alături de lucrăto
rii ocoalelor silvice, mii de 
tineri, silvicultorii din aceas
tă parte a țării au împădu
rit aproape 3 (M ha. In cea 
mai mare parte, noile plan
tații cuprind specii de ruși
noase de mare productivita- 
e, precum și culturi pentru 
«nn de celuloză al căror ci
clu de maturizare este cu 
U—54 de ani mai redus de- 
cit al celorlalte esențe. Re
facerea patrimoniului fores
tier a necesitat eforturi stă
ruitoare din partea silvicul
torilor. Numai între anii 
1971—1971 in masivele mun
toase din această zonă a 
Carpaților Orientali s-au îm
pădurit 12 MO hectare.

• CU APROAPE UN 
AN MAI DEVREME

Intrată in funcțiune cu 
șase luni înainte de termen. 
Fabrica Melana-4, din cadrul 
Combinatului de fire și fi
bre sintetice de la Săvînești, 

. a atins indicii de calitate cu 
aproape un an mai devreme. 
Succesul a fost posibil atit 
datorită utilizării tehnologii
lor de fabricație stabilite de 
specialiștii Combinatului, cit 
și efectelor practice rezultate 
in urma aplicării unor studii 
de cercetare științifică.

Avansul ciștigat a permis 
chimiștilor din Săvinești să 
realizeze suplimentar fire 
sintetice în valoare de 15 mi
lioane lei, a căror calitate a 
crescut de la 86 la 90,9 la 

I sută.

Sub semnul adîncirii tradiționalei prietenii și colaborări frățești

româno-bulgare. sîmbătă și duminică

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FOST OASPETELE POPORULUI BULGAR

ț CONVORBIRI 
INTRE TOVARĂȘII 

NICOLAE 
CEAUSESCU

Șl TODOR JIVKOV

CĂLDUROASA 
PRIMIRE FĂCUTĂ 

DE LOCUITORII 
ORAȘULUI VARNA

Comunicat cu privire 
la vizita in Republica

Populară Bulgaria 
a secretarului generai 
al Partidului Comunist 

Român, președintele 
Republicii Socialiste

România,
Nicolae Ceausescu
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Imagini semnificative pentru atmosfera de orie tenie, cordicBtate și mțe.egere reciprocă in core 
s-a desfășurat vizita.

ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ

Eforturi 
concentrate 
pentru 
o sesiune 
a calității!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat duminică după-amia- 
ză din Republica Populară Bul
garia, unde a făcut o vizită de 
prietenie la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar a! 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășul Ștefan

Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., și de alte persoane ofi
ciale.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenți tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu. Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu. Gheorghe Stoica, 
Ilie X erdeț, Ștefan X'oitec, Con

stantin Băbălău, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Magdale
na Filipaș, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești.

Au fost de față Spas Gospo- 
dov, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, și membri ai Am
basadei.

(Agerpres)

PLECAREA DIN BULGARIA
La 12 mai s-a încheiat vizita 

de prietenie in Republica Popu
lari Bulgaria a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro- 
naăn. pre,ed-ntele Republicii So
cialiste România.

La plecare, pe aeroportul din 
apropierea reședinței guverna • 
mentale „Voden“. unde au avut 
loc convorbirile dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, 
.naltul oaspete român a fost con
dus de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Pe aeroport erau prezenți Kon
stantin Tellalov, secretar al C.C. 
al P.C.B.. celelalte persoane ofi
ciale bulgare care au participat 
la convorbiri, Hristofor Ivanov, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Razgrad al P.C.B., Vel- 
cio Velcev, președintele Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar județean Razgrad, și alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

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

O gardă de onoare era alinia
tă pe aeroportul împodobit cu

portretele celor doi conducători 
de partid și de stat, cu steagu
rile României și Bulgariei. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Bulgariei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. 
însoțit de tovarășul Todor Jivkov, 
a trecut în revistă garda de o- 
noare. >

Un grup de pionieri a ofe
rit flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La despărțire, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov și-au 
luat rămas bun cu căldură, s-au 
îmbrățișat prietenește.

în întîmpinarea aniversării eliberării patriei și a Congresului al Xl-lea al partidului, 
tinerii din întreaga țară își intensifică activitatea de muncă patriotică.

Reporterii noștri au consemnat și ieri pe șantiere

PREZENTĂ ENTUZIASTĂ, BILANȚ GENEROS
7 7 *

București:

Sectoarele în întrecere
Sîmbătă și duminică, șantierele 

de muncă patriotică din Capitală 
au cunoscut iarăși freamătul viu 
al activității tinerilor. Am notat, 
ca și in alte zile, prezența ma
sivă a uteciștilor pe șantierul 
„Parcul tineretului". Și ieri, de 
pildă, elevii Grupului școlar 
„Iosif Rangheț" au depus 
eforturi susținute la unul din 
punctele lor de lucru obișnuite — 
la Rozaliu. Organizați pe echipe, 
fiecare cu atribuțiile ei, de că

tre cei doi tineri pedagogi, 
Nicolae Dinescu și Alexe Cliir- 
vose, elevii au nivelat terenul, au 
cărat pămîntul cu tărgile sau l-au 
descărcat din remorci, pregă
tind locul pentru cele 25.000 fire 
de trandafiri. Așa cum am aflat

V. RAVESCU
Foto : GH. CUCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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& Etapa XXVIII 
la fotbal

• Actualitatea 
pe scurt
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Mai este puțin timp pină 
la sfirșitul anului universitar. 
O serie de manifestări organi
zate de A.S.C. din facultăți și 
institute pe tărim profesional 
prefigurează eforturile in ve
derea unui spor de calitate pen
tru sesiunea ce se apropie. 
Despre principalele acțiuni vi- 
zind obținerea unor rezultate 
superioare în sesiunea de exa
mene din vară ne-a vorbit to
varășul Mibai Vârtosu. secretar 
al Consiliului U.A.S.C.R.

— Plenara comună a C.C. al 
U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. 
urmată de plenarele la nivelul 
județelor și centrelor universi
tare, precum și dezbaterea cu 
toți studenții a sarcinilor date 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la intilnirile cu Bi
roul C.C. al U.T.C. și Biroul Co
mitetului Executiv al U.A.S.C.R. 
au jalonat cu claritate drumul 
pe care se direcționeazâ întrea
ga activitate a asociațiilor stu
denților comuniști in perioada 
următoare. Pentru actuala etapă, 
dezvoltarea răspunderii față de 
pregătirea profesională consti
tuie pentru U.A.S.C.R. sarcina 
esențială. Sesiunea care se a- 
propie impune un sistem de 
studiu ritmic, eficient. De a- 
ceea, în această perioadă toate 
forțele sînt concentrate in ve
derea angajării totale a ștu- 
dențimii pentru obținerea de 
rezultate cit mai bune în se
siunea de vară. în toate colec
tivele studențești A.S.C. acțio
nează hotărit pentru ca fiecare 
student să-și îndeplinească rit
mic, cu conștiinciozitate obliga
țiile universitare. La nivelul 
grupelor, cu participarea cadre
lor didactice, se analizează în 
spirit combativ, responsabil, re
zultatele obținute de studenți 
la probele de verificare, la la
boratoare și seminarii : toate 
mijloacele de acțiune ale aso
ciațiilor studenților comuniști— 
dezbateri de caz. punerea în 
discuția colectivului, populariza
rea prin intermediul formelor 
de agitație audio-vizuală — sînt 
mobilizate pentru a întări cli
matul de exigență în care se 
realizează procesul de însușire 
a cunoștințelor și deprinderilor 
practice. De altfel, „starea de 
sesiune" a cuprins colectivele 
studențești, marcind intrarea in. 
faza de fructificare a eforturi
lor depuse pe parcursul semes
trului : în toate institutele și 
facultățile, asociațiile studenți
lor comuniști dau. acum, o a- 
tenție deosebită organizării 
muncii în vederea sesiunii : se 
intensifică participarea Ia con
sultații și lecții de sinteză, se 
acționează pentru finalizarea la 
termen a tuturor obligațiilor 
(teme de casă, proiecte, lucrări 
practice) ; se creează, in strînsă 
colaborare cu organele de în- 
vățămint și cadrele didactice, 
sub controlul organelor de par
tid. condițiile bunei desfășurări 
a sesiunii (planificarea judi
cioasă a examenelor, programele 
de consultații, condițiile de stu
diu și odihnă). Asociațiile stu
denților comuniști pot și tre
buie să demonstreze că fiecare 
grupă, an de studiu poate pro
mova în bune condițiuni anul 
universitar în două sesiuni. 
Deseori recuperările in calitatea 
pregătirii s-au făcut toamna, în 
sesiunea denumită a „restanție- 
rilor". Dacă dorim ca vara să 
fie o sesiune a calității, atunci 
procentul de restanțieri trebuie 
să fie infim. Sesiunea de vară 
se poate desfășura sub impera
tivul procentelor maxime, nu 
numai la integraliști și note 
bune, ci și la cei prezentați la 
examene.

— O scrie de aspecte ale in
tegrării constituie sarcini fun
damentale ale asociațiilor stu-

CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

NORMELE ETICE NU SE LASĂ
LA POARTA STADIONULUI!

întrecerea sportivă, prin esen
ța ei, însemană loialitate, cinste, 
corectitudine, înseamnă fair- 
pl-ay. Aceste legi sacre nescrise 
ale sportului devenit în epoca 
noastră un adevărat fenomen 
social — aceste principii etice și 
morale trebuie respectate, în 
egală măsură, de sportivi ca și 
de spectatori. Este lucrul pe 
care-1 înțeleg marea majoritate

a celor care populează tribunele 
stadioanelor, zeci, sute de mii, 
sportivii ce se întrec și luptă 
pentru victorii, și unii și alții, 
împreună făcînd ca manifesta
rea să se constituie în adevă
rate momente de desfătare, de 
odihnă și recreere sportivă. Din 
păcate, insă, asistăm în ultima 
vreme, în special pe terenurile de 
fotbal, la recrudescența unoi- ma

nifestări care contravin normelor 
de etică sportivă și comportare 
civilizată, chiar la unele acte de 
violență și huliganism. Fiindcă 
cum pot fi calificate atitudinile 
unor așa-ziși suporteri care 
aruncă cu sticle in teren, cum

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a Il-a)
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PREZENȚĂ ENTUZIASTĂ
Fotbal XXVIII: în cursa de urmărirea liderului 

DINAMO A REALIZAT IERI

UN SCOR DE FORFAIT LA CLUJ!
• Universitatea Craiova își menține avansul. • O „Politehnică" pierde un 
punct acasă, cealaltă cîștigă un punct în deplasare • Năstase la egalitate cu 

Bălan în clasamentul golgeterilor
UNIV. CRAIOVA — A.S.A. 

TG. MUREȘ 2—0 (0—0). Mure
șenii s-au apărat cu dirzenie 
in prima repriză, remarcin- 
du-se, mai ales, portarul Nagel, 
care, prin intervențiile sale a 
făcut ca scorul să rămină alb 
pină la pauză. Golurile victo
riei craiovenilor au fost înscrise 
de Oblemenco (min. 58) și Bă
lăci (min. 72). La tineret-re- 
zerve, 2—1.

„U“ CLUJ — DINAMO 0—3 
(0—2). întîmpinind o slabă re
zistență. dinamoviștii au obținut 
o victorie categorică, prin go
lurile marcate de Dudu Geor
gescu (min. 14) și Dumitrache 
de două ori (min. 31 și min. 62). 
La tineret-rezerve. 2—0 pentru 
gazde.

F.C. CONSTANȚA — S.C.
BAC AU 1—0 (0—0). După un 
joc anost, constănțenii au ciști- 
gat la limită. A marcat, spre 
finalul partidei. Nistor (min. 
80). La tineret-rezerve, victo
ria a revenit băcăuanilor, cu 
1—0.

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

SERIA I

Știința Bacău — S.C. Tulcea
2— 0; Metalul Plopeni — C.F.R. 
Pașcani 2—1; Caraimanul Buș
teni —. Victoria Roman 1—0; Oțe
lul Galați — Viitorul Vaslui 2—1; 
Petrolul Moinești — C.S.U. Galați
3— 1; Ceahlăul P. Neamț — Meta
lul Mija 4—0; Celuloza Călărași — 
Constructorul Galați 3—0; Progre
sul Brăila — Gloria Buzău 1—1 : 
F.C. Galați — C.S.M. Suceava 
1—0.

După etapa de ieri, a 27-a. Me
talul Plopeni a preluat conduce
rea in clasament, acumulînd 30 
de puncte. Urmează Gloria Buzău 
și F.C. Galați cu cite 35 puncte.

SERIA A II-A

Metalul Drobeta — Gaz metan 
Mediaș 0—0: Tractorul Brașov — 
Electroputere Craiova 1—0; C. S. 
Tîrgoviște — Metalul București
1— 0: Carpați Brașov — Flacăra 
Moreni 1—0; Autobuzul București 
— Dinamo Slatina 1—0: Șoimii Si
biu — Dunărea Giurgiu 2—0; C.S. 
Rîmnicu Vilcea — Metrom Bra
șov 2—0: Nltrămonia Făgăraș — 
S.N. Oltenița 0—1.

C.S. Rîmnicu Vilcea continuă să 
conducă în clasament, cu 39 de 
puncte, urmată de Șoimii Sibiu 
cu 37 puncte.

SERIA A III-A

Gloria Bistrița — F.C. Bihor
2— 0: Victoria Cărei — Ind. sîrmel 
C. Turzii 4—1: Minerul Cavnlc — 
Minerul Anina 3—1: Olimpia Ora
dea — Textila Odorhe: 2—9: Me
talurgistul Cugir — Arieșul Turda 
1—1; C.F.R. Timișoara — Corvin-tl 
Hunedoara 2—1: Olimpia Satu 
Mare — U.M. Timișoara 3—0: Vul
turii Lugoj — Unirea Arad 2—1.

Olimpia Satu Mare conduce de
tașat In clasament cu 30 de punc
te. urmată de F.C. Bihor cu 31 de 
puncte.

• Uniunea europeană de fot
bal a confirmat programul me
ciurilor preliminare ale celui 
de-al treilea campionat european 
la care participă 32 de echipe 
repartizate în opt grupe.

Programul jocurilor grupei a 
patra, din care face parte și e- 
chipa României, este următorul : 
Danemarca — Spania (25 sep
tembrie 1974) ; Danemarca — 
România (13 octombrie 1974) : 
Scoția — Spania (20 noiembrie 
1974) ; Spania — Scoția (5 fe
bruarie 1975) ; Spania — Româ
nia (17 aprilie 1975) ; România — 
Danemarca (11 mai 1975) ; Ro
mânia — Scoția (1 iunie 1975) ; 
Danemarca — Scoția (3 septem
brie 1975) ; Spania — Danemar
ca (12 octombrie 1975) ; Scoția — 
Danemarca (29 octombrie 1975) : 
România — Spania (16 noiem
brie 1975) ; Scoția—România (17 
decembrie 1975).

.j. F.C. ARGEȘ — STEAUA 1—1 
y (1—0). O partidă echilibrată, cu 
:j acțiuni spectaculoase la ambele 
l.’ț porți. Troi a deschis scorul în 
iff min. 8. iar Năstase a egalat în 
țj min. 53. Rezultat egal și la ti- 
fc neret-rezerve, 2—2.
'I RAPID — PETROLUL 2—0
4 (0—0). Manea a înscris cele 
i-f două goluri, in min. 48 și min. 
P 88'

JIUL — STEAGUL ROȘU 
ți 2—0 (1—0). A marcat Mulțescu
5 în min. 22 și min. 59.
V —
A POLI. TIMIȘOARA — C.F.R. 
f CLUJ 0—0. Feroviarii clujeni 
jț. au obținut un punct prețios, 
e» cedind locul 17 in clasament 
S echipei din Bacău. La tineret- 
«t rezerve, 5—0 pentru gazde.
J C.S.M. REȘIȚA — POLI, 
jț" IAȘI 2—2 (1—1). Au inscris
ffii Nestorovici (min. 6) și Beldea- 

nu (min. 60) pentru gazde, res- 
S.V pectiv Incze (min. 21) și Ma- 
• f rica (min. 85). La tineret-rezer-
•u ve. 1—0 pentru C.S.M. Reșița. 
%
i SPORTUL STUDENȚESC — 

U.T.A. 2—2 (2—0). In prima re
priză. studenții au practicat un 
joc bun și au condus cu 2—0. 
prin golurile înscrise de funda
șul Manea (min. 22) și Ion Con
stantin (min. 32). La reluare au 
slăbit ritmul și , arădanii au 
reușit să egalezi, prin Kun 
(min. 67) și Domide (min. 89).

NORMELE ETICE
să arătăm că modul de man:-(Urmare din pag. I)

s-a întîmplat la meciul Steaua— 
Steagul roșu ? Stadion nou. nă
ravuri vechi. Ce să credem des
pre cei care ard, in tribune, em
blemele cluburilor adversare, 
cum au făcut suporterii echipe
lor Dinamo și Universitatea 
Craiova înainte de începerea 
meciului, miercuri, pe stadionul 
din Ștefan cel Mare ? Cum să 
califici incidentele petrecute la 
Rimnicu-Vilcea. duminica tre
cută. intre suporterii echipei lo
cale și cei ai echipei rivale. 
..Șoimii“^Sibiu. care se-ntorceau 
de la meciul pe care-1 susținuse 
echipa lor favorită la Slatina ? 
încăierarea de la intoarcere s-a 
soldat cu oameni molestați și 
mașini deteriorate. De • r.econ- 
ce.puț aceste acte de vandalism. 
Cum a fast posibil ca ia toate 
aceste cazuri — ca să r.u am.n- 
tim și de altele — ca niște ele
mente turbulente. depășind 
orice limite, să ajungă la ase
menea manifestări care pot fi 
definite drept atentate violente, 
nu numai la etica sportivă, dar 
și la rigorile comportării civili
zate. la conduita și condiția de 
cetățean 7 Ce poți să spui des
pre încăierările dinainte și de 
dună meciul dintre Dinamo și 
Universitatea Craiova, desore 
răzbunarea unor suporteri olteni 
pe mașinile de pe străzi, ori pe... 
liniștea Gării de Nord ? Ca să 
nu mai vorbim de pelerinajul 
zgomotos și insolent pe care 
l-au inițiat „fanii" rapidiști. 
după meciul de duminica tre
cută. dintre Rapid și Dinamo, la 
sediul clubului din Ștefan cel 
Mare, unde au scandat lozinci 
jignitoare și obscene. In aceeași 
notă se înscrie și invadarea ma
rilor bulevarde de către supor
terii dinamoviști. miercuri seara, 
corrturbind liniștea publică. Este 
cel puțin o profanare a culori
lor sportive ale clubului, dacă 
steagurile acestuia sint purtate 
în asemenea ocazii de indivizi 
fără căDătii. intr-o ținută inde
centă. tineri pletoși și obraznici 
care calcă in picioare normele 
comportării civilizate în arena 
de sport, ca și ne stradă. Ase
menea manifestări și acte re
probabile. trebuie curma’? fără 
ezitare. Se știe, principalul me-

Clasament
Univ. Craiova 28 17 4 7 54-32 38
Dinamo 28 14 7 7 43-28 35
F.C. C-ța 28 14 4 10 43-30 32
Steagul roșu 28 12 7 9 31-22 31
U.T.A. 28 13 5 10 32-33 31
Steaua 28 11 8 9 37-30 30
F.C. Argeș 28 13 4 11 39-43 30
Jiul 28 12 5 11 37-29 29
C.S.M. Reșița 28 9 10 9 35-31 28
Poli. Timișoara 28 9 9 18 31-38 27
A.S.A. Tg. M. 28 11 5 12 32-43 27
Rapid 28 9 8 11 27-32 X
Sp. Studențesc 28 18 5 13 37-38 25
..U- Cluj 2 9 7 12 27-31 25
Petrolul 28 9 5 14 27-38 23
C.F.R. Cluj 28 7 9 12 28-44 23
S.C. Bacâu 28 9 4 15 31-39 22
Poli. laș: 28 9 4 15 31-47 22

Etapa viitoare
(duminică 19 mai)

Dinamo—C.S.M. Reșița (1-2), 
Steaua—„t" Cluj (»-l), U.T.A. 
—Rapid (1-2). Steagul roșu— 
Politehnica Timisoara (1-1). F.C. 
Constanța—Sportul studențesc 
(2-3), Petrolul—A.S.A. Tirgu 
Mureș (6-1). S.C. Bacău—Jiul 
(0-1), Politehnica Iași—F.C. Ar
geș (2-5) și ClF.R. Cluj—Uni
versitatea Craiova (0-5). care se 
dispută simbătă. 18 mai. și va fi 
transmis pe micul ecran, de la 
ora 17.

rit in crearea atmosferei spor
tive il au suporterii. Intre su
porter și cel ce-și dispută șansa 
pentru victorie se stabilește o 
legătură sufletească, a cărei ten
siune și ’temperatură influențea
ză și intr-o direcție și in alta. 
Dacă suporterul influențează 
jucătorul, acesta, la rindul lui. 
influențează galeria. Etica și 
principiile morale nu sint ceva 
pe care suporterul le lasă la 
poarta stadionului, iar fotbalis
tul la cabină ! Iată de ce nu pu
tem fi de acord cu acei sportivi 
care nu-și dispută șansa in între
cere corect, loial, folosind mij
loacele admise. O serie de fot
baliști. cu serioase lacune in 
educație și in pregătirea 
fizică și tehnică încearcă să 
suplinească sistematic aceste 
carențe arin practicarea unu; 
joc dur. ta scopul intimi
dării adversaruIuL dedindu-se 
la kn-itur: intânțMQaOe. adese
ori râmase neobservate sau se- 
sanefionate. la >..-r._.âri. care in
cită puhi-cuL loate acestea du
când la dimuiuarea spectacolu
lui. in fa’.o*'va jocului rudimen
tar. respins de mult in confrun
tările internaționale, la acele 
nedorite e'.immăr. și avertis
mente care păgubesc și echipa 
și jucătorul. A nu respecta ad
versarul. in aport, e sinonim cu 
a nu te respecta pe tine însuți. 
Dar prin suporteri ii înțelegem 
pe toți ce: ce vin in contact cu 
arena spor: vă șl in primul rind 
pe eonducă'or. ș. educatori. A- 
par.ția și proliferarea unor ase
menea fenomene sint. pr.ntra 
altele, s- unei slabe
exigente a conduceri: unor clu
buri și asociații sportive, care 
sub imperiul rezultatelor și al 
poziție; in riasament cocolo
șesc abaterile, nu iau măsuri 
ferme pentru curmarea lor. 
nu dau dovadă de consec
vență. atitudinea critică ș: mă
surile fiind de cele mai multe ori 
conditional* de ultimul rezultat. 
Trebuie înlăturate ambițiile 
hrănite de concepția și mentali
tatea urxtr organisme care pro
movează formula de a cișiiga cu 
orice preț. Ce înseamnă orice 
preț 7 Cișr.gă cei mai bun ! Cel 
care merită ! Aici e momentul

• BOX:

„Centura de aur“
Nouă laureați români

Fumul de țigară n-ar fi stă
ruit in nori așa de grei deasu
pra ringului dacă publicul ar 
fi știut' din vreme că adversa
rul lui Stevenson, la ..grea-1, a- 
vea să cedeze ..centura de aur” 
a categoriei fără luptă. Așa. 
insă, marea hală a patinoarului 
a fost plină pină la refuz și 
toată lumea a fumat, mai puțin 
boxerii dintre corzi și arbitrul 
de ring. Meciuri au fost, așa
dar. numai zece din care nouă 
au fost adjudecate de sportivii

■ români. Bilanț excelent la pri- 
' ma vedere numai că. rememo- 
j rind reuniunile săptăminii tre- 
I cute — galele preliminare, se- 
! mifinalele și finala — ne dăm

seama că acel capitol al nive
lului tehnic nu-î putem expe- 

I dia in două-trei cuvinte cali-
■ ficindu-1 ..bun- și cu asta gata.

Fiindcă am asistat la destul de 
multe partide anoste, de uzură, 

j in care s-a luptat numai cu 
j gindul la rezultat. Precedentele 
| două ediții ale „Centurii d* 
! aur", ne amintim, au fost ceva 
i mai bune din acest punct de 
I vedere. N-au lipsit, se-nțelege, 

nici surprizele, nici meciurile de 
, mare luptă sportivă, dar ele au 

fost, totuși, ma: puține decit 
ne așteptam în ajunul compe- 

; tiției cind priveam tabloul in- 
j scrierilor pe care au figurat una 
' sută zece pugiliști. dintre care

56 români. Surprizele finalelor 
i — două la număr : înfringerea 
’ campionului european Consta r.- 
! tin Gruiescu — mai bine-zis 
i excelenta victorie a tinărului

testare in arena sportivă atit in 
ceea ce-i privește pe spectato
rii tineri, cit și pe sportivi, este 
una din formele prin care se vede 
cum se ocupă organizația U.T.C. 
de educarea lor. Am văzut gale
rii care știu să-și onoreze firma 
și menirea, in urma cărora, pe 
unde trec, cămin impresii dintre 
cele mai frumoase. Una dinîie 
acestea este galeria studențil-or 
timișoreni care știe să-și susțină. 
»ă-și încurajeze echipa in modul 
cel mai civilizat, prin cintec* și 
versuri de îmbărbătare Chiar ș: 
atunci cind pierde echipa favo
rită. suporterii nu încetează să 
cinte. să se manifeste t—mrr* 
Intr-o împrejurare cind echipa 
gazdă a pierdut am auzi: cmta'.ă 
de galerie o meiod.e emvionan- 

a. cârti nxlu m-a xznjWftFiOC’l 
profuM Să nu fim --
Aceștia sân, . ‘j—cane mțe— 
>g spirtriii sooriuiri ! Cît de 
mnit cocurarrează o asemenea 
manieră <-.v.liza:â ș; decentă, 
cu acele refrw.e stupide repe-

puri de suporteri : „Ați mmeat 
bătaie...- sau ,JȘi altă dată 6 s-o 
facem și mai lată ori acele 
fluierături continui care însoțesc 
acțiunile adversaruiu:. toate ir>- 
tronind in tribune mai degrabă 
o atmosferă de circiumă decit de 
arenă sportivă.

Sint aspecte și manifestări la 
care trebuie să reflectăm serios. 
Forurile locale — printre care 
cele de ordine — organeie spor
tive. și. mai ales, organizațiile 
U.T.C. trebuie să intensifice 
munca de educație la echipe, la 
cluburi, ca și in rindul specta
torilor. Trebuie apelat la toate 
mijloacele pentru a determina 
in rândurile amatorilor de fotbal, 
de sport, in general, o mentali
tate corespunzătoare cu spiritul 
de sportivitate. Trebuie barat 
drumul elmentelor recalcitrante, 
huliganice spre arena sportivă, a 
acelor indivizi care denaturează 
noțiunea de suporter. împotriva 
aees’ora trebuie întărită opinia 
de masă. După cum este cazul 
să intervină mai prompt, mai 
responsabil și mai sever — or
ganele de ordine publică. De 
toate aceste rezolvări e condi
ționat progresul fotbalului, a 
sportului nostru.

Niță Robu — și succesul spec
taculos repurtat la categoria se
migrea de Costică Dafinoiu in 
dauna cubanezului Gilberto Ca
rillo, vicecampion olimpic. Me
ciul acesta merită ceva mai 
multă atenție. Rar se poate ve
dea atita voință de a invinge 
adunată intr-un singur om ! Am 
asistat la o repriză , a IlI-a, 
cind cei doi combatanți total e- 
puizați au schimbat lovituri ao- 
solut automate, dar deosebit de 
dure. Dafinoiu a găsit puterea 
de a urca treptele podiumului, 
pină la cea mai de sus. și i se 
ravine admirația noastră fără 
rezerve. Dobrescu și Cuțov — 
se putea altfel ? — au furnizat, 
din nou. un mare spectacol. A 
ciștigat Dobrescu. cu 3-2. putea 
fi și invers : așa spun. îndeob
ște. cronicarii de box ori de 
cite ori îi comentează pe cei 
doi ași ai categoriei de 63 de 
kilograme și jumătate. In rest : 
Fiul Dragu invinge la puncte 
pe Petre Ganea (meci strins) ; 
Marian Lazăr b.p. pe Mircea 
Tone (stilist bun acest Lazăr !) ; 
Gabriel Pometcu cîștigă la 
puncte in fața iranianului Ja- 
bar Feli („stingă" lui Pometcu 
a lovit năpraznic la corp) : Ion 
Vladimir b.p. pe Nistor Boșcu 
(învingătorul are ceva din alu
ra lui Cuțov) : Ion Fuicu cîștigă 
prin abandon la Damian Cim- 
poieșu (antrenorul Tedi Nicu- 
lescu s-a făcut remarcat prin 
aruncarea prosopului in ring, 
cam pripit, credem...) : Ion Mo- 
canu a fost declarat învins in 
fața lui Bandi (Mongolia) in
tr-o partidă in care ambii au 
luptat dind impresia că nici u- 
nul nici altul nu doresc victo
ria : Alee Năstac, in fine, a 
ciștigat prin abandon la Ion 
Moldovan, dar acea lovitură 
dată după „stop" ar fi putut să 
lipsească. Teofilo Stevenson, 
cubanezul campion olimpic al 
greilor a oficiat numai prezen
tarea in ring — Gorșkov nu 
s-a prezentat fiind bolnav — 
deranjindu-se. așa cum cere re
gulamentul. să vină echipat și 
cu mănușile in miini. El rămi- 
ne. pe mai departe, una din 
stelele de primă mărime al» 
doxului amator.

VIOREL RABA

• RUGBI:

Steaua — 
cîștigătoarea 
„Cupei F.R.R.“

Virtuală cjșiigătoare a Cupei 
F.R. Rugbi. Steaua a obținut, 
ieri, pe terenul Gloria din Ca
pitală. victoria in partida cu 
Grivița roșie la un scor sever : 
3-1-6. A fost un joc interesant, 
cu faze spectaculoase, ambele 
echipe aliniind jucători tineri, 
dornici de afirmare. Steliștii, 
din rindul cărora au lipsit șap
te jucători reținuți la lot, pen
tru partida internațională cu 
echipa Spaniei, au jucat bine, 
și-au impus jocul specific în 
forță și viteză. Scorul, exagerat 
ca proporții s-a datorat în spe
cial greșelilor elementare ale 
grivițenilor : placaj întirziat, 
pase la adversar, reacții întîr- 
ziate în circulația balonului. A 
arbitrat bine, Dragoș Grigores- 
cu. In această competiție mai 
este de jucat o partidă, dumini
ca viitoare, la Craiova. unde 
Grivița roșie va întîlni pe Ști
ința Petroșeni.

GABRIEL FLOREA

Brașov: 
luat în

Duminică diminea
ța pe șantierul tine
retului de pe Valea 
Tărlungului, deschis 
în urmă cu o săptă- 
mină, în apropiere de 
orașul Săcele, peste 
400 de tineri se adu
naseră pentru a con
tinua lucrările de cu
rățire a chiuvetei u- 
nui lac de acumulare 
care va asigura Bra
șovului o nouă sursă 
de apă potabilă. Des
chiderea șantierului 
a fost precedată de 
o chemare lansată de 
biroul comitetului 
județean Brașov al 
U.T.C. către tinerii 
muncitori. elevi și 
student! din munici
piul Brașov și orașul 
Săcele care s-au an
gajat să contribuie 
la aceste lucrări prin 
acțiuni a căror va
loare să se ridice la 
jumătate de milion 
de lei.

— Hotărirea noas
tră este de a lucra 
in așa fel incit la 23 
August barajul și la
cul de acumulare să 
fie dat in folosință 
— ne spune tovară
șul Dumitru Calan- 
cea, prim secretar al

Sectoarele
(Urmare dm pag. I) 

de la tovarășul Tudor Grofu, 
președintele Consiliului tineret 
muncitoresc al sectorului 5 
U.T.C.. elevii grupului școlar 
respectiv, activează aici, zi de zi, 
de la 15 ianuarie a.c. Ei con
firmă și acum locul I obținut la 
intrecerea patriotică dintre șco
lile profesionale. Activitate apre
ciată și recompensată, de altfel, 
de către sectorul U.T.C., prin 
acordarea gratuită a două 
excursii. Fetele Liceului indus
trial pentru industria alimentară, 
au curățat aleile principale, au 
plivit gazonul, au pregătit teren 
pentru alte peluze cu flori. Și 
prezența lor a fost relevată de 
către tovarășa ingineră Flavia 
Sirbu, coordonatoarea tehnică a 
lucrărilor in sectorul 2 al parcu
lui. mai ales la plantatul pomi
lor. la lucrările de finisare. Tine
rii de la „Autobuzul" și de la 
Grupul școlar auto au ales, de 
astă dată, teren de acțiune, spa
țiul din jurul sălii polivalente 
la finisarea lucrărilor de amena
jare și la sprijinirea muncii con
structorilor.

O mare și activă desfășurare 
de forțe tinerești si in cartierul 
Titan. Feste 3M de salariați ai 
I.S.C.F.C.H-. Jprochim". ..Auto
matica". „Sporul". „Artă și pre
ciza*- și-an concentrat acțiunile 
in zona de agrement din veci
nătatea Policlinicii Titan. Ei au 
contribuit substanțial la extin
derea terenurilor de joacă pen
tru copii : au cărat dalele din 
beton, au incărcat și descărcat 
pietriș și pămint, au montat 
gardurile metalice pentru îm
prejmuiri, au săpat arborii și 
arbuști ornamentali etc. Con
semnăm opinia muncitorului 
Mihai Moeoș. unul din coordo
natorii activității in acest sector 
de lucru :

— Abia in urmă cu o lună au 
început amenajările acestui parc. 
Tinerii au lucrat mulț și en 
bune rezultate, mai ales elevii 
liceelor nr. 39 și 43. ai Liceului 
„Matei Basarab", ai grupurilor 
școlare de chimie și M.I.U. Ei 
au săpat peste 2.500 gropi, au 
plantat 1.000 m.l. gard viu ; nu 
mai vorbesc de lucrări de nive
lare, tasare, transport pămint 
etc.

In parcul Titan-sud, in zona 
Postăvarului, pe bulevardele 
Macaralei și Energeticienilor, in 
parcul „Pionierului" și in multe 
alte locuri, tinerii din sectorul 4 
și-au pus și ei semnătura pe 
agenda muncii patriotice din 
aceste zile.

Obiectiv de seamă 
execuție de tineri 

Comitetului județean 
Brașov al U.T.C., ca
re împreună cu acti
viștii comitetelor ju
dețean și municipal 
Brașov era prezent la 
lucru încă din zorii 
zilei. Această che
mare a fost lansată 
in spiritul indicații
lor de partid ca ti
neretul să ia răspun
derea unor obiective 
majore pe care să Ie 
realizeze prin mun
că patriotică.

Ziua de ieri a fost 
a doua duminică în 
care lucrarea a pro
gresat simțitor, e- 
fectuindu-se pină a- 
cum defrișări pe o 
suprafață de peste 25 
hectare. Comandan
tul șantierului este 
tovarășul Ion Mihai, 
membru al biroului 
comitetului județean 
U.T.C.. care ni i-a 
prezentat pe tinerii 
de la Grupul școlar 
de construcții din 
Săcele. Școala profe
sională „Tractorul", 
muncitorii de la în
treprinderile „Elec- 
troprecizie" Săcele, 
„Metrom", Uzina 2, 
radiatoare și cabluri 
Brașov. Printre ele-

vii școlii de construc
ții din Săcele i-am 
întîlnit pe Constan
tin Anton, Dan Bă- 
iașu, Vasile Gotcă, 
Dumitru Spulber. De 
la întreprinderea de 
radiatoare și cabluri, 
secretarul comitetu
lui U.T.C. Gheorghe 
Urdea, se afla pe 
firul apei la curăți
rea albiei, alături de 
tinerii Gheorghe De- 
lui, Mircea Radu, 
Suzana Rus. Un alt 
grup harnic pe care 
l-am remarcat era 
alcătuit din muncito
rii întreprinderilor 
„Metrom" și Uzina 2. 
Printre ei, deținători 
ai recordurilor aces
tei zile, se aflau 
loan Rusu, Alexan
drina Dumitrașcu, 
Eugen Ciorbă Ion 
Dobre, Gheorghe An- 
cuța și Gheorghe 
Damian. întreprin
derile din cele două 
orașe au trimis pe 
șantier tractoare, nu
meroase autobascu
lante care, sub a- 
sistența tehnică a 
specialiștilor, au e- 
fectuat up mare 
volum de lucrări.

ADINA VELEA

în întrecere
La alte obiective, precum baza 

sportivă și de recreare a co
piilor „Humulești", sau la parcul 
„Vicina", înfrumusețarea între
prinderilor „Vulcan", „Electro
magnetica", „Tricodava" etc., 
curățirea pădurii Băneasa. ame
najarea satului de vacanță al 
pionierilor de la baza „Cuteză
torii", lucrările de canalizare Pe 
șoseaua Colentina și multe al
tele din numeroase puncte ale 
Capitalei, cei aproape 17.1)00 de 
tineri au acționat ferm, cu simț 
gospodăresc, au adăugat noi va
lori materiale și frumuseți la 
zestrea Capitalei.

La Clubul Uzinelor „Republica"

„CERCUL PRIETENILOR
MUZICII ROMÂNEȘTI*1

Acum trei ani, în urma 
unui colocviu pe care un grup 
de creatori, in frunte cu Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, il avea cu un 
larg colectiv de muncitori de 
pe platforma industrială „23 Au
gust”. la Clubul Uzinelor „Repu
blica" a fost înființat cu spri
jinul Consiliului sindicatelor din 
sectorul 3 al Capitalei, primul 
Cerc de prieteni ai muzicii ro
mânești.

Inițiativa a prins imediat rod. 
Lună de lună, numeroși com
pozitori, muzicologi s-au intil- 
nit cu sute de muncitori și teh
nicieni ; s-au stabilit cu acest 
prilej contacte de mare utilita
te pentru creatori in verifica
rea valorii creației lor artistice, 
contacte care s-au transformat 
intr-o reală școală muzicală 
pentru audienți, sub ale cărei 
auspicii, participanții au fost în
drumați spre înțelegerea creației 
contemporane românești, a lo
cului ei în contextul vieții artis
tice internaționale. De la Tibe- 
riu Olah care și-a prezentat aici 
„Suita 1907“ pină la Radu Șer- 
ban, H. Mâlineanu, George Gri- 
goriu, zeci de compozitori au 
ăizut prilejul să vorbească as
cultătorilor despre creațiile pro
prii, să asculte părerea audito
rilor despre muzica lor. Suita 
simfonică Anton Pann de Theo
dor Grigoriu, Concertul pentru 
pian și orchestră de W. Berger, 
Suita simfonică in stil bizantin 
de Doru Popoviei, baletul Prinț 
și cerșetor de Laurențiu Profe- 
ta, piesa lui Dumitru Bughici, 
Melodie, ritm și culoare, opera

Vilcea:
Competiția 

gospodarilor 
de frumuseți 
Această duminică de în

ceput de mai cu cerul azuriu 
și mult soare a găsit reuniți 
pe șantierele muncii patrio
tice din municipiul Rm. Vil
cea peste 2 000 de tineri ute- 
ciști. In diverse zone din 
oraș, pe dealul Capela. in* 
parcul Zăvoi, pe locul viitoa
relor amenajări turistice de 
lingă lacul de acumulare al 
primei hidrocentrale de pe 
Olt tinerii și-au adus o con
tribuție însemnată la înfru
musețarea locurilor. Din ci
te ne-a declarat tovarășul 
Ilie Pleșeanu, prim secretar 
al Comitetului municipal Rm. 
Vilcea al U.T.C. fiecărei or
ganizații i-a fost încredințat 
un sector. între diversele 
sectoare se desfășoară o în
trecere avînd ca obiectiv 
buna gospodărire, dobindirea 
unui aspect cit mai atrăgă
tor a respectivului sector. 
Intre organizații s-a lansat 
o întrecere pentru cea mai 
bine gospodărită zonă. Și in 
alte localități din județ, la 
Brezoi și Drăg&șani tinerii 
au lucrat fie in acțiuni de 
înfrumusețare, fie prestinC^, 
diverse activități in sprijinul 
producției. La Băbeni, pre- 
luînd sarcina îngrijirii par
cului comunal, a spațiilor și 
zonelor verzi, tinerii și-au 
materializat pină acum una 
din inițiativele lor, plantind 
peste 1 800 de plute.

DORU MOȚOC

Zamolxe de Liviu Glodeanu, 
Pastorala de N. Oancea, Cim- 
piile dacice de C. Palade. zeci 
de piese de muzică ușoarâ au 
devenit, de fiecare dată, subiec
tele unor audiții și colocvii cu 
largi rezonanțe, atit in conștiin
ța muzicienilor, cit și in aceea 
a publicului. Captivante con
cursuri sub genericul Recunoaș
teți tema, recunoașteți melodia? 
au încheiat fiecare etapă a dis
cuțiilor. Concursuri ce au de
monstrat întotdeauna (un exem
plu strălucit l-a oferit, de pil
dă, muncitoarea textilistă Ana 
Scurei) o temeinică asimilare a 
noilor valori ale muzicii româ
nești.

Roadele Cercului prietenilor 
muzicii românești de la Clubul 
Uzinelor „Republica" constituie, 
indiscutabil, la ora actuală, o 
experiență de mare utilitate în 
opera de promovare a creației 
muzicale naționale. Dacă fieca
re instituție muzicală profesio
nistă, dacă fiecare dintre con
servatoarele și liceele noastr* 
muzicale ar lua sub patronajul 
lor un asemenea cerc, am fi, 
in scurt timp, posesorii unei re
țele de „laboratoare" muzicale. 
Experiența Cercului prieteniei 
muzicii românești, organizat cu 
atita succes de Uniunea Com
pozitorilor, poate constitui un 
punct de plecare in elaborarea 
unui vast program de acțiune 
menit să contribuie operativ, la 
popularizarea valorilor compo
nistice naționale.

IOSIF SAVA

Comitetul de cultura și educație socialistă al municipiului 
București, Universitatea Populara București

„Primăvara culturală bucureșteană"
13-19 mai 1974

Luni, 13 mai 1974 : Simpozion ; Desfășurarea 
insurecției naționale antifasciste armate de la 
23 August 1944. Participă : Maria Covaci, conf. 
univ. dr., cercetător științific pr. la Institutul 
de studii istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. ; Aurica Simion. cercetător știin
țific principal la Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. : Leo
nid Loghin, colonel, cercetător științific prin
cipal la Centrul de studii și cercetări de istorie 
și teorie militară. Urmează un film artistic. Sa
la Dalles, B-dul N. Bălcescu, nr. 18, ora 18.30.

Marți, 14 mai 1974. București în vers și muzi
că. Participă : Camelia Dăscăleseu. compozitoa
re, Ion Bănuță, scriitor. își dau concursul soliș
tii : Dorina Drăghici. Gică Petrescu, artiști em?- 
riți, Luigi Ionescu, Nicu Stoenescu și actorii : 
Adela Mărculescu. Ruxandra Sireteanu. Emil 
Liptac și Șerban Cantacuzino, Acompaniază o 
formație instrumentală condusă de Gelu Solo- 
monescu. Prezintă : actorul Șerban Cantacuzino. 
Sala Clubului „Grivița Roșie", Calea Griviței, 
nr, 245, ora 16.

Miercuri 14 mai 1974. „Te cîntăm partid, pă
rinte drag". (Organizat in colaborare cu Pa
latul Pionierilor). Participă : scriitorii Geta Iu- 
teș, Emilia Căldăraru, Elena Dragoș. își dau 
concursul actorii : Genoveva Preda , Ion Arcu- 
deanu, Șerban Cantacuzino și corul și echipa de 
dansuri ale Palatului Pionierilor. Sala Dalles, 
B-dul N. Bălcescu nr , 18, ora 10 dimineața.

Joi, 16 mai 1974. Cu bastonul prin București. 
Cuvint inainte : Șerban Cioculescu. academician. 
Urmează un recital literar realizat de actorii : 
Ileana Dunăreanu, Cristina Tacoi, Cornel Co- 
man. Mihai Dogaru, Emil Hossu, Dinu Iancu- 
lescu și Emil Liptac și filmul artistic „Amin
tiri bucureștene". Sala Dalles, B-dul N. Băl
cescu nr. 18. ora 18.30.

Joi, 16 mai 1974. „Țara mea de glorii, țara 
mea de dor" (Recital de poezie clasică și con
temporană românească). își dau concursul scri
itorii : Mihai Beniuc, Virgil Carianopol. Ion 
Larian Postolache. Victor Tulbure. Dragoș Vi- 
col, Vasile Zamfir și actorii : Lucia Mureșan, 
Adela Mărculescu. Dinu Ianculescu. Dinu Dumi
trescu. Emil Liptac. Traian Stănescu. Sala Mu
zeului de istorie al Republicii Socialiste Româ
nia. Calea Victoriei nr. 12. ora 16.00.

Vineri, 17 mai 1974. Melodii de primăvară. 
Concert susținut de tenorul Ion Fălculete și or
chestra Napolitana. Sala Dalles, Bd. „N. Băl
cescu" nr. 18. ora 18.30.

Simbătă, 18 mai 1974. Bucureștii în film. Mo
numentele Bucureștilor în film. Petre Dache. 
prof., directorul Muzeului de istorie a muni
cipiului București. Bucureștii văzut de un ci
neast. Gina Gruici, regizor de film. Urmează un 
program de filme documentare și un film artis
tic. Sala Dalles, Bd. „N. Bălcescu" nr, 18, ora 
18,30.

LOCURI
DE ODIHNĂ 

PE LITORAL!
OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM din întreaga țară 
au pus in vinzare bilete pen
tru odihnă in stațiunile de 
pe litoral, la tarife reduse, 
in serii de 12 zile, cu înce
pere de la 14 mai pină la 
30 iunie.

Posesorii biletelor benefi
ciază de 50% reducere la 
tariful de transport pe C.F.R.

In lunile mai și iunie, ofi
ciile județene de turism or
ganizează excursii de scurtă 
durată pentru vizitarea sta
țiunilor de pe litoral.

Procurarea biletelor și în
scrierea in excursii se face 
la oficiile județene de tu
rism din (ară, și la filialele 
întreprinderii de turism, ho
teluri și restaurante din 
București,

PUBLITURISM

A apărut nr. 4 al revistei

TRANSILVANIA
care se găsește de vinzare în toate chioșcurile 
de difuzare a presei. Din cuprins : continuarea 
anchetei despre coordonatele de universalitate 
ale culturii românești, a ciclului de sinteze „Li
teratura română sub semnul celor trei dece
nii", eseuri, poezii, proză, cronici - politice, 
ideologice, literare, rubricile permanente de 
studii, cultură, artă, știință, comentarea activi
tății editoriale curente, revista revistelor, infor
mații diverse. Semnează : Mircea Deac, Con
stantin Noica, Ecaterina Țarălungă, Mircea To- 
muș, Mircea Ivănescu, Eta Boeriu, Mira Preda, 
Franz Hodjak, Titu Popescu, Viorel Cacoveanu, 

G. Nistor, Eugen Onu ș.a.

Revista mai cuprinde, într-o superioară e- 
xecuție grafică, reproduceri color după ta
blouri din pictura națională și universală din 
colecțiile Muzeului Brukenthal, fotografii artis
tice semnate de Ion Miclea.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVAȚAMTNTULUI

LICEUL DE MECANICĂ 
Nr. 5

cu sediul in București, șoseaua Berceni, nr. 104

FACE ÎNSCRIERI PENTRU 
ANUL ȘCOLAR 1974-1975 

pentru :
A. Secția mecanică cu specialitățile :
* strungar de înaltă precizie
e frezor, rabotor, mortezor
e rectificator
e lăcătuș mecanic montator agregate energetice
* lăcătuș de intreținere și reparații
* lăcătuș construcții metalice
e sudor

B. Secția electrotehnică cu specialitățile :
e electrician intreținere și reparații
e electrician construcții mașini electrice speciale
e bobinator echipamente termo-energetice.

Se pot înscrie tineri care absolvă clasa a Vlll-a în 
anul 1974.

Elevii beneficiază de burse, cantină și locuri în căminul 
liceului conform reglementărilor legale în vigoare.

Informații suplimentare la secretariatul liceului și la telefon
83 40 20/119.
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN BULGARIA

CONVORBIRI INTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TODOR JIVKOV

COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica Populară Bulgaria 

a secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu

Sîmbătă după-amiază, la re
ședința guvernamentală „Vo- 
den“ au început convorbirile din
tre tovarășii Xicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Din partea română la convor
biri participă tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C al 
P.C.R., Constantin Mitea. mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui, Ștefan Bîrlea, 
membru al C.C. al P.C.R., șe
ful Cabinetului președintelui.

Din partea bulgară participă 
tovarășii Konstantin Tellalov, 
secretar al C.C. al P.C.B., Mil
ko Balev, membru al C.C. al 
P.C.B., șef al Cabinetului primu
lui secretar al C.C. al P.C.B., 
Iordan Galemanov, locțiitorul șe
fului secției „Politică externă și 
relații internaționale" a C.C. al 
P.C.B.

Călduroasa primire făcută 
de locuitorii orașului Varna

în timpul convorbirilor. cei 
doi conducători de partid și de 
stat s-au informat reciproc des
pre activitatea desfășurată de 
P.C.R. și P.C.B. pentru con
strucția societății socialiste în 
cele două țări. Au fost examina
te. de asemenea, relațiile bila
terale, exprimindu-se dorința co
mună pentru lărgirea și adin- 
cirea legăturilor dintre cele 
două țări, in interesul popoare
lor român și bulgar, al cauzei 
păcii și socialismului in lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

★
Duminică la prinz, la reședin

ța guvernamentală „Voden" au 
luat sfîrșit convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. și 
tovarășul Todor Jivkov. prim-se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

P.CJU. di- 
șecrecarului 
preferim te-

R-minis

Din partea româna la convoi- 
biri au participat tovarășii Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P C.R.. Constantin Mitea. mem
bru al C.C. al P C R., consilier 
al secretarului genera' al P.C.R. 
și președmteiu. Republicai Socia
liste Roraima Ștefan Bîrlea. 
membra al C-C- a 
rectorul 
general al POR. 
m: Rețxibbcn Socia

Din partea bulgară au parti
cipat Konstantin Tellalov. secre
tar al CC. al P C B . Milko Ba
lev, membru al C.C. al P.C.B., 
șef al cabinetului primului secre
tar al C.C. al P.C.B.. Iordan 
Golemanov, locțiitorul șefului 
secției „Politică externă și rela
ții internaționale" a C.C. al 
P.C.B.

In cursul convorbirilor din cea 
de-a doua zi a vizitei au fost a- 
nalizate problemele actuale ale 
vieții internaționale și în specia] 
probleme privind securitatea eu
ropeană și dezvoltarea colaboră
rii și a relațiilor de bună veci
nătate dintre țările balcanice.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au subămat sefumbă- 
nle pozitive apărute pe arena m- 
temapouală. in pnnczpai ca re
zultat al ponticii consecvente a 
Uniunii Sovietice și a ceictialte 
țări socialiste. Ei au sublimat din 
nou că cele două țăn vor depu
ne eforturi pentru grăbirea ți 
terminarea cu succes a celei de-a 
doua etape a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Euro
pa. Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia. Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar vor 
contribui activ și în viitor la a- 
firmarea pe mai departe a prin
cipiile» coexistenței pașnice în
tre statele cu orinduiri sociale 
diferite, la întărirea unității ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nalei

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială și de 
înțelegere reciprocă.

în zilele de 11 și 1! mai 1S7L 
tovarășul Xicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. a 
făcut • scurtă vizită de priete
nie in Republica Popalira Bul
garia la invitația tovarășului 
Todor Jivkov. prim-secretar al 
Comitetulai Central al Partidu
lui Comunist Bulgar. președin
tele Consiliului de Stal al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Xicolae Ceaușescu 
și persoanele care l-aa insotit 
au vizitat Varaa și i—pltxal 
industrial Devora. Pretutindeni 
oaspeților H s-a făcui ■ primire 
cordială de către oamenii mun
cii. expresie a relațiilor tradițio
nale de bună vecinătate si prie
tenie dintre rele două țări ți 
popoare.

La rereâinia țuvemamema’i 
▼■dea. Intre tovarășii Nirelae 
Ceaasesru si Todor Jivkov an 
avet loc eooTorbfci. la care ac 
luat pane:

Dm partea r—iei : Stelar 
.Andrei. secretar al C.C. al 
P.CJL C portion a Mitea. mem
bra al CX. al P.CJL, rae- 
riHer al secretarului nw 
ral al P.CJ. ți presediMetei 
Re pa Micii Socialiste twill 
Ștefan Birie*. membru al CX. 
al PXLB» directorul Cabinetului 
secretara im geaeral al P.CJL și 

președintelui Republicii Socia
liste România.

Din partea bulgară : Konstan
tin Tellalov. secretar al C.C. al 
P.C3.. Milko Balev. membru al 
C.C. al P.C.B. șef al Cabinetului 
primului secretar al C.C. al 
F.CJL. Iordan Golemaaov. loc
țiitorul șefului secției „Poli
tica externă ți relații internațio
nale- a C.C. al P.C.B.

Cei doi conducători de partid 
ți de stat s-au informat reciproc 
ra privire la rezultatele con
strucției socialiste din țările lor. 
Ia realizările obținute in înde
plinirea botăririlor eelui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co- 
munis: Rcmân si. respectiv, ale 
celei de-al X-lea Coarres al 
Panădului Comunist Bulgar, si 
la sarcinile pe care popoarele 
român si bulgar le rezolvă in 
actuala etapă.

în cursul convorbirilor s-a re
leva* ea satrifaetie că relațiile 
mal ti laterale și colaborarea red- 
oicâ dintre Republica Socialistă 
Bnmăaia și RepuMtcu Populară 
Bulgaria se dexveltă ca succes 

eialisl si a Tratatului de priete
nie. colaborare ți ajutor reci
proc. Ae fost subliniate dorința 
ți botirirea comună de a dez
volta ți adinei ia continuare re
lațiile Bilaterale in toate dome
niile.

Cele două părți acordă o mare 
un^>rtaața colaborării multila

terale in cadrul C.A.E.R, A fost 
relevată marea însemnătate 
a viitoarei sesiuni jubili
are a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc de la Sofia 
și s-a exprimat convingem că 
ea va da un nou impuls colabo
rării frățești dintre țările mem
bre C..A.E.R. pentru îndeplinirea 
Programului complex de inte
grare economică socialistă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Todor Jivkov au făcut, tot- 
a>*atâ. un schimb de păreri asu
pra unor probleme internațio
nale actuale. Au fost subliniate 
eu satisfacție mutațiile pozitive 
in situația internațională, sur
venite in principal ca rezultat 
al creșterii forței și influenței 
Vniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste frățești. *1 politicii 
lor externe active consecvente 
și al acțiunilor lor pe arena in
ternațională. Cei doi conducători 
an reafirmat că Republica So
cialistă România ți Republica 
Populară Bulgaria sint gata și 
de acum înainte să depună e- 
fșrturi pentru dezvoltarea cola
borării și relațiilor de bună ve
cinătate dintre țările balcanice.

S-a reafirmat eă documentele 
adoptate de Comitetul Politic 
Consultativ al țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia, in 
aprilie UT1. constituie o contri
buție esențială la întărirea in 
continuare a păcii mondiale și 
indeosebi la accelerarea și ter

minarea eu succes a celei de-a 
dona etape a Conferinței pentru 
securitate și colaborare in Eu
ropa. Ei au sprijinit sugestia 
guvernului finlandez ca etapa 
finală a conferinței să aibă loc 
in Finlanda și au relevat incă 
o dată importanța participării la 
lucrările ei a reprezentanților 
statelor ia nivelul cel mai înalt.

Republica Socialistă România 
si Republica Populară Bulgaria. 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar vor 
contribui și in viitor, in mod 
activ, la afirmarea in continuare 
a principiilor coexistenței paș
nice a statelor cu orinduire so
cială diferită, la întărirea 
unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești 
pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, 
la coeziunea tuturor forțelor 
frontului antiimperialist.

îniilnirea și convorbirile au de
curs intr-o atmosferă de cordiali
tate șl înțelegere reciprocă. Ele 
au fost apreciate ca o nouă con
tribuție la dezvoltarea în conti
nuare a prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria și dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, in 
interesul popoarelor român și 
bulgar, al țărilor socialiste, al 
cauzei securității ți păcii in Eu
ropa și in lume.

Tovarășului 
TODOR JIVKOV 

Prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Sofia

Părăsind teritoriul Republicii 
Populare Bulgaria, doresc să vă 
exprim călduroase mulțumiri 
pentru ospitalitatea ebrdială, to
vărășească, de care m-am bucu
rat în timpul scurtei vizite pe 
care am făcut-o in țara dum
neavoastră.

Sint încredințat că intilnirea 
și convorbirile pe care le-am 
avut vor contribui la întărirea 
și dezvoltarea in continuare a 
relațiilor prietenești, de strinsă 
colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar. în interesul 
celor două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a vă adresa dumnea
voastră și poporului bulgar prie
ten urări de noi succese pe ca
lea socialismului, de prosperita
te, fericire și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
sosit, sîmbătă dimineața, la Var
na, într-o scurtă vizită de prie
tenia, la incitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui Republicii Socia
liste România, Ștefan Bîrlea, 
membru al C.C. al P.C.R., șeful 
cabinetului președintelui,

Aeroportul orașului — spre 
care cu mult înainte de ateri
zarea avionului prezidențial s-au 
îndreptat mii de locuitori din 
Varna și din împrejurimi — 
era împodobit sărbătorește cu 
portretele celor doi conducători 
de partid și de stat și cu dra-, 
petele de stat ale României și 
Bulgariei. Pe un mare panou, 
înălțat în fața modernei clădiri 
a aerogării, erau scrise cuvin
tele : ..Bine ați venit, tovarășe 
Ceaușescu 1“

La apariția sa în ușa avionu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu ovații de Cei 
prezenți pe aeroport, care flutu
rau stegulețe cu tricolorul româ
nesc și scandau „Vecina druj- 
ba“, „Vecina drujba!“ („Priete
nie veșnicăl") și „Ceaușescu, 
Ceaușescu".

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de tovarășul Todor 
Jivkov, care i-a urat bun venit 
pe pămîntul Bulgariei. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov se îmbrățișează cu 

' căldură.
Fete în costume naționale au 

oferit flori șefului statului român.
Fanfara militară a intonat im

nurile României și Bulgariei, iar 
o gardă militară a prezentat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
onorul.

In continuare. tovarășul Todor 
Jivkov prezintă persoanele ofi
ciale venite in intimpinarea 
înaltului oaspete român : tova
rășii Konstantin Tellalov, secre
tar al C.C. al P.C.B., Milko Ba
lev, membru al C.C. al P.C.B., 
șeful cabinetului președintelui. 
Todor Stoicev, prim-secretar al 
Comitetului județean Vama al 
P.C.B., membru al Consiliului 
de Stat; se mai aflau pe aero
port alte personalități bulgare, 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Era prezent ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Sofia, Trofin Simedrea.

După ceremonia de la aero
port, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov s-au îndreptat, 
într-o mașină deschisă, spre gara 
maritimă a orașului, străbătind 
un lung culoar viu format din 
zeci de mii de locuitori ai Var- 
nei, ce au ținut să-l salute cu 
căldură pe solul poporului 
român, făcîndu-i o entuziastă 
primire. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu prietenie 
acestor manifestații de simpatie, 
uralelor îndelungi ale locuitorilor 
orașului Varna. Peste tot, nume
roase flori și stegulețe tricolore 
erau fluturate la trecerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Dea
supra bulevardului erau prinse 
benzi avînd scrise lozincile: 
„Trăiască prietenia dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria 
„Trăiască Republica Socialistă 
România!“.

De la gara maritimă a orașu
lui Vama pînă la platforma in
dustrială Devnia, inclusă în pro
gramul vizitei, călătoria a con
tinuat cu o navă a flotei mari
time militare bulgare, pe cana
lul care leagă Marea Neagră de 
lacul Beloblav. In timpul aces
tei scurte călătorii primul secre
tar al Comitetului județean Var
na al P.C.B., Todor Stoicev, a 
prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rezultatele dezvoltării 
economico-sociale a județului, 
puternic centru industrial și de 
transport al Bulgariei.

In cel ma tinăr port maritm 
al țăm. in „Vama c«f", tova
rășa Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au fost inzimpmați cu 
entuziasm de mulțimea construc
torilor și dusmștilor care mun
cesc pe această întinsă platfor
mă industrială. Aid, după un 
frumos obicei, fete m costume 
naționale au oferit înalților 
oaspeți știme și sare. Din nou 
s-au auzit scandate numele tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
urarea „Vecina drutbaTova
rășul Nicolae Ceaușescu te apro
pie de mulțime și dă mina cu 
numeroși muncitori.

De pe cheiul portului „Vama 
vest", coloana de mașini t-a în

Pe aeroportul din apropierea reședinței guvernamentale „Voden". La sosire, pe aeroportul Băneasa.

dreptat rpre uzina de sodă cal
cinată, la intrarea căreia a venit 
in intimptnare Hristo Penmotov. 
mi-ustru! bulgar al industriei 
chimice. Însoțiți de directorul 
uzinei. Ristiu Jordonov, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jic- 
kov vizitează citeva din secțiile 
uzinei, fimdu-le prezentate sta
diul construcției Și caracteristi
cile tehnico-econormce ale insta
lațiilor. Czma, care lucrează in 
prezent cu trei din agregatele 
primei linii tehnologica, va avea 
la sfirșitul anului 1975 o capa
citate finală de 12 milioana 
tone de sodă calcinată.

A urmat apoi vizitarea combi
natului chimic de îngrășăminte 
minerale complexe, aflat în veci- 

Mtatea uzinei de sodă calcinată. 
De pe terasa etajului al 12-lea al 
riădrrn administrative a intinra- 
ju combinat, directorul acestuia, 
Asen Nedealkov, a prezentat 
moderna unitate a chimiei bul
gare, aflată in cel de-al șapte
lea an al existenței sale. Din 
cele 1J milioane tone îngrășă 
minte ce se vor produce aici 
anual. 800 000 tone vor fi îngră
șăminte minerale complexe, iar 
250 000 tone — triplu super- 
fosfat. Se vor mai produce aici 
acid sulfuric, amoniac și săruri 
fosfatice.

In continuare are loc o scurtă 
întîlnire cu conducerea Ministe 
rului Industriei Chimice și spe
cialiștii din cele două mari uni

tăți ale economiei bulgare, în 
timpul căreia este prezentată 
dezvoltarea acestei importante 
ramuri a economiei bulgare. 
Chimiștii bulgari, a spus minis- 
tnd Hristo Panaiotov, sînt deo
sebit de fericiți că au printre ei 
ca oaspete pe secretarul genera) 
al Partidului Comunist Român 
pe președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tocmai în ziua în 
care se sărbătorește „Ziua chi- 
miștilor".

Adresând calde felicitări cu 
ocazia acestei sărbători, tovară
șul' Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat satisfacția pentru faptul 
că între chimiștii români și egi 
bulgari există o bună colaborare, 
convingerea că ea se va dez

volta în anii următori în cadrul 
relațiilor ample de colaborare 
dintre cele două țări promovate 
cu consecvență de cele două 
partide și guverne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat chimiștilor bulgari suc
cese în realizarea în bune con 
diții a întregului program de 
dezvoltare a chimiei și în atin
gerea în cel mai scurt timp a 
capacităților proiectate.

La ieșirea din pavilionul ad
ministrativ al combinatului, o 
mare mulțime de cetățeni a făcut 
o nouă șt călduroasă manifes 
tare de stimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Todor 
Jivkov.

De la Devnia, coloana ofi
cială de mașini s-a îndreptat 

spre aeroportul orașului Varna, 
de unde șeful statului român, 
împreună cu gazdele, a părăsit 
frumosul oraș de pe litoral.

Pe aeroportul de lingă reșe
dința guvernamentală Voden 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, To
dor Jivkov și persoanele care 
i-au însoțit au fost întîmpinați 
de primul secretar al comitetului 
județean al Partidului Comunist 
Bulgar, de președintele Comite 
tulul executiv al consiliului 
popular județean și de alte per
soane oficiale.

In cursul după-amiezii au în 
ceput convorbirile intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov.

C. AMARIȚEI
Fotografii: Anghel Pasat



„TIBCO ’74“
și-a deschis porțile

La Complexul expozițional 
din Piața Scînteii s-a deschis du
minică prima ediție a Tirgului 
internațional București de bu
nuri de consum — TIBCO’74. A- 
ceastă nouă manifestare, care va 
avea loc la București, în fiecare 
primăvară, se înscrie în contex
tul acțiunilor inițiate de țara 
noastră pentru dezvoltarea cola
borării economice cu toate sta
tele. a contribuțiilor românești 
la promovarea cooperării inter
naționale.

TIBCO’74 reunește 160 de fir
me nroducătoare și exportatoa
re din Austria, Belgia, Ceho
slovacia, R.P. Chineză, Cuba, El
veția, Filipine, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Israel, Italia, 
Japonia, Nigeria, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România. Lar
ga participare a întreprinderilor 
de peste hotare, încă de la pri
ma ediție a Tirgului internațio
nal de primăvară de la Bucu
rești, reflectă interesul manifes
tat față de profilul său și posi
bilitățile pe care le oferă în do
meniile informării și tranzac
țiilor comerciale. în același 
timp, actualul tîrg reprezintă un 
nou prilej de cunoaștere a po
tențialului actual al industriei 
românești de bunuri de consum, 
sector care, în cadrul planu-

rilor de dezvoltare economico- 
socială a țării, înregistrează an 
de an ritmuri inalte de creștere 
și diversificare a producției. 
Tara noastră, principala expo
zantă, este reprezentată de 26 
de întreprinderi de comerț ex
terior din industriile chimică, 
electro-tehnicii. lemnului, indus
triei ușoare etc. Participă, de 
asemenea, cu creații specifice, 
institute de cercetări și proiec
tări care iși desfășoară activi
tatea in ramurile cuprinse in 
profilul tirgului.

Festivitatea inaugurală a pri
mei ediții a tirgului a reunit 
membri ai conducerii unor mi
nistere. centrale industriale, 
mari unități economice. între
prinderi de comerț 
meroși specialiști.

Au fost prezenți 
misiuni diplomatici
bri ai corpului diplomatic, di
rectori ai pavilioanelor și re
prezentanți ai firmelor expo
zante, ziariști români și străini.

Participanții la festivitatea de 
deschidere au fost salutați de 

• prof. dr. Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț și 
Industrie.

TIBCO’74 este deschis intre
12-19 mai.

exterior, nu-

șefi ai ur.or 
. alți mem-

La București au avut loc cea 
de-a VII-a Consfătuire a Grupei 
de lucru de biologie și medici
nă cosmică a țărilor socialiste 
și un simpozion științific con
sacrate problemelor de cerceta
re. de biologie și medicină cos
mică. Consfătuirea și simpozio
nul la care au luat parte dele
gațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, Poloniei. Româ
niei, Ungariei și U.R.S.S., s-au 
desfășurat în cadrul colaborării 
țărilor socialiste în domeniul 
cercetării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice (pro
gramul „Intercosmos").

CRONICA
U.T.C.

Simbătă a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Courtrei 
(Belgia). tovarășul Cseke 
Gabor, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C., care 

al 
al 

din
va participa la cel de 
5-lea Congres național 
Tineretului Comunist 
Belgia.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, au fost prezenți tova
rășul Torok Francisc, mem
bru al Biroului C.C. 
U.T.C., activiști ai C.C. 
U.T.C.

al 
al

Eforturi concentrate
pentru o sesiune a calității I

(Urmare din pag. I)

denților comuniști, dar nu numai 
ale lor. Ținind seama de sar
cinile trasate U.A.S.C.R.-ului pe 
linia integrării, cum apreciați 
viitoarele aspecte ale acestui 
proces in care s-au făcut, fără 
îndoială, o serie de pași înain
te, dar in care există și mult 
loc pentru mai bine ?

— Pornind de la indicațiile 
date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul Conferin
ței a IX-a a U.A.S.C.R., și 
întîlnirea cu Biroul C.C. 
U.T.C. și Biroul Comitetului 
xecutiv al U.A.S.C.R., putem 
precia că sînt încă multe 
cruri de făcut de către asocia
țiile studenților comuniști in 
sensul participării și asumării 
de răspunderi sporite in reali
zarea integrării invățămintului 
cu cercetarea și producția. S-a 
acționat deseori timid și insufi
cient pentru schimbarea men
talității studenților, pentru în
tărirea participării la organiza
rea practicii productive, pentru 
organizarea activității in atelie- 
rele-școală și pentru întărirea 
disciplinei de producție la locu
rile de muncă ; deși s-au orga
nizat multe acțiuni pe linia co
laborării cu organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile și instituțiile 
cu care facultățile sînt legate 
prin procesul de integrare, a- 
cestea nu au vizat totdeauna și 
o contribuție efectivă la perfec
ționarea procesului instructiv- 
educativ. a planurilor și progra
melor de învățămint. Principa
lele obiective ale A.S.C. în a- 
cest domeniu se conturează in 
participarea nemijlocită a stu
denților la gospodărirea atelie
relor școală, organizate pe baze 
productive, cu sarcini concrete 
de plan, în lărgirea participării 
la organizarea practicii in pro
ducție, în diversificarea moda
lităților de aplicare în produc
ție a rezultatelor cercetării ști
ințifice studențești, prin 
.iarea studenților în 
Practica va căpăta în 
vară o pondere deosebită 
efectuarea acestui stagiu, 
condiții similare cu cele 
care se vor întîlni tinerii 
cialiști după absolvire, în

Ia 
al 
E- 
a- 

lu-

* cial în învățămintul superior 
medical și pedagogic.

Tot pentru a se asigura un 
conținut formativ sporit practi
cii, merită amintită inițiativa 
Consiliului U.A.S.C. din Centrul 
universitar București de a asi
gura organizarea angajării in 
producție pe timpul practicii, a 
studenților care au o calificare 
dobindită anterior. De altfel, 
practica va constitui in această 
vară un obiectiv permanent de 
analiză pentru a preintimpina 
unele dificultăți întîlnite in tre
cut în îndeplinirea integrală a 
obiectivelor acestui stagiu.

<— Care sint principalele pro
bleme înscrise în această etapă 
pe agenda Consiliului U.A.S.C.R. 
pentru a fi rezolvate în colabo
rare cu Ministerul Educației și 
invățămintului in vederea per
fecționării continue a școlii su
perioare românești ?

anga- 
productie. 

această 
prin 

în 
cu 

spe- 
spe-

— Consiliul U.A.S.C.R. și. prin 
consultările largi realizate la 
toate nivelele în această pe
rioadă, toți studenții, participă 
nemijlocit la elaborarea unor 
acte normative ce prefigurează 
cadrul de dezvoltare în perspec
tivă al invățămintului superior 
și așează relațiile in învățămint 
pe baze corespunzătoare 
actuale de integrare a 
mîntului cu cercetarea 
ducția, cerințelor cărora 
să le răspundă întreg 
mintul in spiritul Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie 1973. Comi
tetul Executiv al U.A.S.C.R. 
participă la definitivarea pro
punerilor pentru noua Lege a 
invățămintului. pentru Statutul 
personalului didactic. Se acțio
nează. de asemenea, pentru 
îmbunătățirea Regulamentului 
activității profesionale a stu
denților. a Regulamentului cer
cetării științifice studențești, 
pentru dezbaterea și definitiva
rea planurilor de învățămint, 
petitru noul an universitar, pen
tru pregătirea condițiilor pen- 

, tru repartizarea din acest an și 
pentru prerepartizare, pentru 
organizarea practicii în ansam
blu și. în special, pentru aceas
tă vară, pentru realizarea unui 
sistem de burse mai stimulativ 
și încheierea de contracte, pen
tru perfecționarea învățămintu- 
lui de subingineri.

fazei 
învăță- 
și pro- 
trebuie 
invățâ-

LUNI. 13 MAI 1974

AMINTIRI BUCUREȘTENE: Cen
tral (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18,15: 20.30).

IARNA FIERBINTE: Victoria
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18.15;
20.30) .

ARBUȘTII: Doina (orele 15,30 ;
19.30) . Program de desene anima
te (ora 17.30).

LA EST DE JAVA: Patria (o- 
rele 9,30; 12,15: 15; 17,45; 20,30).

RĂSUNĂ VALEA: Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30: 20,45).

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

FRAȚII JDERI: Grivița (orele 
9; 12; 16; 19,15): Gloria (orele 9; 
12 30; 16,15; 19,30): Flamura (orele 
9;'12.30: 16: 19.30).

Rod air

fostului reg

iraniene. m

mui fond

meroase

or nea

inaugurată 
de 

sodice construită m 
România. Cu a-

cooperării
româno

a: zeu:

• Mesaj adresat președintelui 
României de președintele
juntei de salvare naționala
din Portugalia

Portugalia
rii sindicatelor. 

Pe de altă p< 
ria de arestări 
colaboratori ai 
fascist.

■

DELEGATiA
M.A.N. LA VIENA

O delegație parlamentară 
română, condusă de tovară
șul Miron Constantinescu. 
președintele Marii Adunări 
Naționale, a sosit, duminică 
după-amiază. la Viena in
tr-o vizită oficială, la invita
ția Consiliului Național al 
Austriei.

Pe aeroportul Schwechat, 
oaspeții au fost întimpinați 
de președintele Parlamentu
lui Republicii Austria, Anton 
Benya, de alți deputațL Era 
prezent, de asemenea, amba
sadorul României la Viena. 
Dumitru Aninoiu.

în seara aceleiași zile, pre
ședintele Parlamentului aus
triac a oferit un dineu in o- 
noarea delegației.

în prezența șahinșahu
lui Iranului a fost inau
gurată Uzina de produse 

sodice de la Shiraz

tineretul în țările arabe
- — - ----- - -- - -

Siria: initiative ale

I
n statisticile 
O.N.U. privind 
procentajul tinere
tului în raport cu 
numărul total al 
locuitorilor. Siria

se află pe locul al 11-lea. Fap
tul nu surprinde iar ponderea 
tinerei generații este ușor de 
constatat de către călătorul 
străin care străbate, fie numai 
și citeva zile, teritoriul acestei 
țări, plină la tot pasul de isto
rie și legendă.

Dintr-o discuție avută cu 
Metaib Snan, președintele Bi
roului regional al tinerilor și 
studenților din cadrul Partidu
lui Socialist Arab Bass, am re
ținut că în Siria sînt cuprinși în 
rețeaua de învățămint (școli 
primare, secundare și univer
sități) două milioane și jumă
tate de tineri. In emu! 1973, 
guvernul a alocat pentru edu
cație și învățămint suma de 
393 de milioane de lire siriene, 
de două ori și jumătate mai 
mult față de anul 1964. Tot în 
anul trecut au fost asigurate 
elevilor din ciclul primar 
secundar zece milioane 
cărți, învățămintul fiind 
tuit și obligatoriu.

Președintele Hafez-AI-Assad 
sublinia, într-o cuvîntare rosti
tă la Universitatea din De
masc, că „știința reprezintă 
drumul care ne va duce la în
vingerea obstacolelor, ia cre
area unui viitor luminos. Fără 
știință, progresul 
drumul lung. Am 
versitâților consid 
tră soecîolă. Luă 
șurile necesare și pos 
tru garantarea pron 
ridicării invățămintului superior 
în țara noastră ca și asigura
rea unor șanse egale pentru 
toți în acest domeniu*.

Educarea tineretului nj este 
numai o sarcină a cadrelor di
dactice. Hassan Houri, pre
ședintele Uniunii Tinererv 
Revoluționar din Sirio, ne-a 
vorbit in timpul u~e ccnfe' ■- 
țe de presă despre expe
riență nouă și un cc ' n vicia 
tineretului sirian ; „taberele de 
muncă, culiură și cunoasiere", 
care se organ zează anual, în 
primele douăzeci de z e c'e 
lunii iulie. La aces+e tabere, 
primele de acest fel in torte 
arabe și, in generai, in isto-

ria organizațiilor 
arabe, participă 
nere din toate provinciile si
riene ; ele au ca scop educarea 
tinerilor pentru muncă, formo- 
rea unei generații puternic* 
și sănătoase din punct de ve
dere intelectual si fizic în 
timpul vacanțelor funcționează 
două feluri de tabere aie ti
neretului :

a) tabere de producție, or
ganizate — în general — in 
afara orașelor, unde se acțio
nează pentru realizarea unor 
proiecte la scară mai mare. 
La aceste tabere părticică 
elevi și studenți din mai mui’e 
provincii. Tinerii din tabăra de

de tineret 
tineri și ti-

tineretului
instruire organizate in orașe 
și districte execută proiecte li
mitate ca mărime în cadrul 
provinciilor respective, ca de 
exemplu taberele de la Has- 
saka, unde obiectivul l-a re
prezentat colectarea bumbacu
lui din fermele de stat din 
zonă.

în aceste tabere se organi
zează, în afara orelor de lu
cru, expuneri pe 
rele și politice.

Totodată munca 
se împletește cu 
m literă. Taberele 
tire militară ale tineretului au 
cuprins in anul 1973 peste 
100000 de elevi, fete și bâ-

teme cultu-

productivă 
pregătirea 
de pregâ-

în prezența șahinșahului Ira
nului, Mohammad Reza Pahiavi 
Aryamehr, a fost 
duminică, la Shiraz. Uzina 
produse 
cooperare cu 
cest prilej, șahinșahul Iranului 
a dat o elogioasă apreciere ni
velului tehnic ridicat al echipa
mentelor livrate și a relevat 
efortul și competența specialiș
tilor români care au cooperat 
la construirea uzinei, precum și 
modul temeinic în care a fost 
asigurată pregătirea specialiști
lor iraniăni in România. în ca
drul ceremoniei, suveranul ira
nian s-a pronunțat pentru dez
voltarea în continuare a capaci
tății uzinei de sodă.

La festivitate au fost prezenți 
Assadollah Alam, ministrul 
Curții Imperiale, Manoutchehr 
Eghbal, președintele și directo
rul general al Companiei Națio
nale Iraniene de Petrol (NIOC), 
Iraj Vahidi, ministrul energiei, 
Bagher Mostofi. președinte și 
director general al Societății 
iraniene de petrochimie, alte 
personalități iraniene. Din par
tea română a participat Alexan
dru Boabă, ambasadorul Româ
niei la Teheran.

Succese

khmeri
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□ ce ei a.n tobârc
la Al lan let 18.000

ce pu;ef rea „8 Mar
tie* de an B Assoi,
iar tcbe'e'e 6 și 7 de la Edieb 
și Suthda cu amenajat drumu- 
n’e ce to Bdcma, Ein Al Beidc, 
Sod B En și ou deschis un 
ctod nou la Cahr Al Jabal.

'• ~od cj totul deoseoit ne-au 
vort - gazde e despre tabăra 
c V-a organizată in regiunea 
boroiuiuî de pe Eufrat, unde 
elev și stvdenrii au depus 
erorturi deosebite. Semnifica
ta mjncii tineretului la acest 
bare - au precizat interlocuto
ri s - en — este dată de impor- 
tanțo mare>u obiectiv care 
const tu e coloana vertebrală" 

omiei siriene.
iberele de muncă și

o eter 
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ier. din daseie secundore. 
cedași an, relatau 
funcționat 200 de 
perioade fixe de 
programul acestor 
gurează exerciții 
ire a armelor, 
prim ajutor, apărare 
lecții de telegrafie,

gozdele, 
tcoere 
18 zile, 
tabere 

de mînu- 
noțiuni de 

civilă, 
__ , dactilo

grafe, cursuri de educare po
litică, precum și executarea 
unor proiecte productive.

întreaga activitate a organi
zațiilor de tineret siriene 
ne preciza, în același context, 
Hassan Houri, președintele 
Uniunii Tineretului Revoluțio
nar din Siria - are ca obiec
tiv principal educarea și for
marea tineretului pentru a 
participa conștient la construi
rea unei vieți noi.

Forțele armate de elibera
re cambodgiene continuă să 
desfășoare operațiuni împo
triva trupelor lonnoliste în 
regiunea șoselei naționale 
nr. 4. In ultima săptămină. 
patrioții au constrins inami
cul să abandoneze opt puncte 
fortificate în această zonă și 
au preluat controlul asupra 
unui tronson de 50 kilome
tri de pe șosea. Continuă să 
se desfășoare lupte la numai 
cițiva kilometri est de ae
roportul orașului Kompcug 
Som.

Subunități ale armatei de 
eliberare au atacat garni
zoana din orașul Kaong. la 
130 km sud-vest de capitală, 
prorocind importante pier
deri inamicului.

De asemenea, situația con
tinuă să fie încordată la 
Longvek, unde sint blocați 
4 000 de militari lonnoliști.

GH. SPRINȚEROIU

Tineretul algerian 
luat sub patronajul s 
construcția, in intre: 
mc. a noului sat aș 
col-pilot implantat 
Bougara. Este a 100-a 
localitate rurală in curs 
de realizare sau dată 
in folosință din proiec
tul celor 1000 de ast
fel de așezări moder
ne ce urmează a 
schimba considerabil, 
intr-o primă etapă a 
revoluției agrare, me
diu! rural algerian.

Sub îndrumarea spe
cialiștilor, pe șantierul 
noului sat-pilot de la 
Bougara lucrează, în 
timpul lor liber, 1000 
de tineri, din toate ri
tmatele constructori, 
muncitori ți tehnicieni 
de diverse alte profes-i 
din întreprinderi,
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denți » 
tă. deoc IKC. i
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rea — în 1954 — a 
luptelor pentru elibe
rarea tării de sub do
minația colonială.

Tinerii algerieni par-

Algeria: tinerii 
pe șantiere

ticipă fi sub alte for
me la prefacerile în
noitoare de pe cuprin
sul țării lor. Zeci de 
mii dintre ei lucrează 
la realizarea marelui 
..Baraj verde câni

este denumită per
deaua forestieră care, 
ocupind o suprafață de 
circa trei trilioane hec
tare, va opri deșertul 
să înainteze spre cîm- 
piile roditoare din nord 
și va schimba, într-o 
oarecare măsură, clima 
aridă a Saharei. Mun
citori din întreprinderi, 
instituții, studenți și e- 
levi se află, de aseme
nea, la sfîrșitul fiecă
rei săptămîni, în pri
mele rînduri ale cam
paniilor agricole, inac
țiunile de înfrumuseța
re a comunelor și ora
șelor, de înfăptuire a 
unor lucrări de interes 
social ți cultural.

MIRCEA S. 
IONESCU

LADY CAROLINE: Festival (o- 
rele 9,30; 12.15; 15,15: 18: 29.30).

BANI DE BUZUNAR: București 
(orele 9: 11.15; 13.30: 16,30: 18.45: 
21); Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

CAT BALLOU: Luceafărul (ore
le 9; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 20.45): 
Favorit (orele 9,15: 11.30; 13.45 ; 
16; 18.15; 20,30): Melodia (orele
9; 1115; 13.30; 16; 16.30; 20.45):

' * " “ 13.30; 16;

11.30; 
Melodia 

16; 16,30;
Modern (orele 9; 11,15; 
18,15; 20,30).

OMUL DIN ÎNALTA 
TATE: Buzești (orele 
13.30; 16; 18 15; 20.30).

AFACEREA PRINȚUL
Floreasca (orele 15.30: 18: 20.15).

TREI SCRISORI SECRETE: Co- 
troceni (orele 14: 16: 18; 
ga (orele 9; 11,15; 13,30: 
20,15).

PORȚILE ALBASTRE

SOCIE- 
9; 11,15;

NEGRU:

20): Vol-
15.45: 18:

ALE O-

RAȘLLvI; Pacea (oreie 16:
20) : Popular (oreie 15,30: 18 : 20.15). 

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Bucegi (orele 11; 15.45; 18: 20.15): 
Giulești (orele 10; 15.30; 18; 20.15): 
Aurora (orele 9: 11.15: 13.30 15,45; 
18; 20.15).

PĂCALĂ: Drumul Sării (oreie 
11: 15.30; 19); Vitan (orele 15 30:
19) .

RIO LOBO: Dacia (orele 9; 11.15: 
13.30: 16: 13.15 : 20,30).

SETEA: Munca (orele 16; 18;
20) .

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Fe
rentari (orele 15.30: 18 : 20,15).

CIDUL: Arta (orele 12; 15.30;
19): Lira (orele 11: 15.30: 19).

CE DRUM SĂ ALEGI: Flacăra 
(orele 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18:
20.15).

CIPRLAN PORUMBESCU: Raho
va (orele 10: 16: 19).

UN COMISAR ACUZĂ: Moșilor 
(orele 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18;

Progresul (orele 15.30; 18; 
20.15).

LE MANS: Unirea (orele 15.45; 
18).

HOȚUL DE PIERSICI: Unirea 
(orele 20).

SAMBIZANGA: Cringasi (ora 16).
TARUL IVAN IȘI SCHIMBA 

PROFESIA: Crinsași (ora 18).
MARELE MAESTRU: înfrățirea 

(orele 15,30; 18; 20.15).
ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 

ȘAPTE PITICI: Viitorul (orele
14; 16: 18).

CAZUL MATTEI: Viitorul (ora 
29).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA: Cosmos (orele 15,30; 18).

SALUT ȘI ADIO: Cosmos (ora 
20.15).

CASA DIN VALE (orele 14.30; 
16.30); DRUMUL TUTUNULUI (ora 
18.45); REBECCA (ora 20,45). ru
lează la Cinemateca .,Umon“.

Teatrul Giulești (Sala Studio) : 
NĂPASTA — ora 19,30 : Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR! — ora 19 30: A.R.I.A.
(Sala Palatului): CONCERT DE 
MUZICA UȘOARĂ

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghia
ră. 19.00 Avanpremiera sâptăminii. 
19,05 Muzică populară. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Publicitate. 20.05 Panoramic știin
țific. 20.35 Roman foileton : EDU
CAȚIA SENTIMENTALĂ. Ultimul 
episod. 21,30 Revista literar-artis- 
ticâ TV. 22,15 24 de ore.

SIMBĂTĂ, președintele Academiei de științe sociale și po
litice, tovarășul Mihnea Gheorghiu, care se află într-o vizită 
in Portugalia, a fost primit la Ministerul Afacerilor Externe al 
Portugaliei. Cu acest prilej i s-a inmmat mesajul personal de 
răspuns al generalului Antonio de Spinola. președintele juntei 
de salvare națională, adresat președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, ca răspuns la mesajul pe 
care tovarășul Mihnea Gheorghiu l-a inminat joi, 9 mai gene
ralului Spinola din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care președintele Republicii Socialiste România i-a transmis 
salutări și urări de succes pe calea dezvoltării democratice a 
Portugaliei, in conformitate cu interesele și aspirațiile vitale 
ale poporului portughez.

Tot simbătă, prof. dr. Mihnea Gheorghiu a avut o întreve
dere cu prof. dr. Adelino da Palma Carlos, personalitate pro
eminentă a vieții publice portugheze, colaborator apropiat al 
noii conduceri, șef de catedră la Facultatea de drept a Univer
sității din Lisabona. In cursul convorbirii. Adelino da Palma 
Carlos a evidențiat perspectivele pozitive ale colaborării viitoa
re româno-portugheze și a informat despre principalele aspec
te ale situației politice actuale din Portugalia.

în aceeași zi, tovarășul Mihnea Gheorghiu s-a întîlnit cu 
Mano Soares, secretarul general al Partidului Socialist Portu
ghez, căruia i-a transmis un salut cordial din partea secre
tarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mario Soares l-a rugat la rîndul său să 
transmită secretarului general al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, asigurarea celor mai bune sen
timente de stimă și înaltă considerație pe care i le nutresc so
cialiștii portughezi.

In cursul aceleiași zile, tovarășul Mihnea Gheorghiu a făcut 
o vizită prietenească la noul sediu legal al C.C. al Partidului 
Comunist Portughez, unde s-a intîlnit cu membri și activiști 
ai Comitetului Central al partidului frățesc, portughez. In 
timpul întilnirii, tovarășii Carlos Britto, Jaime Serra și Joa- 

Gomes, membri ai C.C. al P.C.P., au informat asupra ac
tivității partidului lor în noua situație politică a țării. La sfîr- 
șitul convorbirii, ei l-au rugat pe reprezentantul român să 
transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald și prietenesc 
salut din partea tovarășului Alvaro Cunhal, secretarul general 
al C.C. al P.C. Portughez, precum și cele mai bune urări de 
noi succese României socialiste.

© Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

ÎN ȘEDINȚA din 10 mai a grupului de lucru creat special de 
Comitetul de coordonare pentru examinarea propunerilor refe
ritoare La urmările Conferinței pentru securitate și cooperare 
in Europa, participanții au analizat posibilitățile de punere de 
acord a celor trei proiecte supuse dezbaterii de către Ceh' 
slovacia, Iugoslavia și Danemarca. Au luat cuvintul reprezek- 
ții iR.P. Bulgaria, R.D. Germane, R.P. Ungare. Finlandei, Spa
niei, Vaticanului, Danemarcei și României, care au sprijinit in 
întregime ideea asigurării unei continuități a eforturilor după 
conferință.

Șeful delegației României, ambasadorul Valentin Lipatti, a 
precizat că, in concepția română, edificarea securității presu
pune un proces îndelungat de la simplu la complex, că această 
primă conferință este numai începutul eforturilor menite să 
asigure, in perspectivă, noi relații între state, in care forța si 
amenințarea cu forța vor fi excluse.

Referindu-se la propunerile Cehoslovaciei și Iugoslaviei, re
prezentantul român a arătat că este timpul să se treacă la re
dactare și să se pregătească un statut simplu și clar al viito
rului organism permanent. Continuitatea eforturilor începute 
la conferință nu poate fi concepută în afara organismului per
manent și orice propuneri care ar împiedica crearea acestuia 
vin in contradicție cu ideea fundamentală. împărtășită de toți 
participanții, că această conferință constituie numai o etapă ■ 
intr-un proces care va continua pină la edificarea unui sistem 
trainic de securitate și cooperare in Europa, care să asigure 
fiecărei națiuni condițiile de dezvoltare liberă, fără vreo a- 
menințare din afară.

® Congresul Partidului Socialist
Popular din Danemarca

LA COPENHAGA s-au deschis, vineri, lucrările Congresului 
Partidului Socialist Popular din Danemarca.

în prezența celor peste 240 de delegați, reprezentînd orga
nizațiile partidului din intreaga țară, și a invitaților la Congres, 
președintele P.S.P., Sigurd Omann, a prezentat raportul politic 
al Comitetului Central, dezbătut apoi in comisiile de lucru.

In ședința de după-amiază a luat cuvîntul reprezentantul 
Partidului Comunist Român, tovarășul Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Bihor' al P.C.R., care a adresat de
legațiilor, tuturor membrilor Partidului Socialist Popular din 
Danemarca un mesaj de prietenie și urări de succes in desfă
șurarea lucrărilor Congresului, din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Declarația 
purtătorului de 
al guvernului

Intr-o declarație 
duminică la Bonn, 
von Wechmar, 
stat pentru informații și 
purtător de cuvint al guver
nului vest-german, a arătat 
că noul guvern federal va 
continua. ..cu luciditate și 
răbdare", politica de destin
dere promovată de fos
tul cancelar federal, Willy 
Brandt, și de ministrul 
externe, Walter Scheel, 
context, el a relevat 
schimbarea 'cancelarului 
reprezintă „o schimbare a 
liniilor principale" ale poli
ticii R.F. Germania.

cuvînt
R.F.G.

făcută
Riidiger 

secretar de 
pentru informații

tru energie atomică niponă pre
conizează ridicarea 
instalate 
electrice, 
milioane 
apreciază 
centralele atomo-electrice 
deține în balanța energetică 
țării o 
termocentralele — 40—50 la sută, 
restul fiind produs de centralele 
hidroelectrice (care în prezent 
dețin o cotă de circa 30 la sută).

capacității 
a centralelor nucleare 

către anul 1985. la 60 
Kw. Experții niponi 

că, spre anul 1990, 
vdr

_ a
pondere de 33 la sută.

vernul norvegian a introdus 
clauza care-i dă dreptul să preia 
anual 2,5 miliarde metri cubi de 
gaz natural pentru consumul in
tern. Contractul urmează a fi a- 
probat de Storting (Parlament).

Naționalizări în 
Republica Africa 

Centrală

de 
In 
că 
nu

• CREȘTEREA RAPIDĂ 
CERERII de energie electrică 
Japonia determină cercurile 
ficiale și. de afaceri nipone 
se orienteze tot mai mult către
folosirea atomului ca sursă e- 
nergetică. Astfel, Agenția pen-

A 
în 
o- 
să

• UN GRUP DE MEMBRI ai 
organizației ilegale „Eoka-2“ a 
sustras, din depozitele unui cen
tru de pregătire al armatei ci
priote, o importantă cantitate 
de arme, a anunțat un purtător 
de cuvint al guvernului de la 
Nicosia, citat de agenția United 
Press International.

• GUVERNUL NORVEGIAN 
a aprobat un contract prin care 
Norvegia va furniza Marii Bri
tanii gaze naturale din perime
trul norvegian al Mării Nordu
lui (F.R.I.G.G.), în valoare de' 
un miliard de dolari. Gafele 
vor fi livrate printr-o conductă 
lungă de 370 km, care va duce 
la St. Fergus, m nord-vestul 
coastei scoțiene. în contract, gu-

• . _ _ __
AFRICA CENTRALĂ a naționa
lizat proprietățile companiilor 
petroliere străine care acționea
ză pe teritoriul țării. într-un 
decret, difuzat de postul de ra
dio din Bangui, se precizează 
că măsura afectează companiile 
„Shell", „Mobil Oii", „Texaeo" 
și altele.

GUVERNUL REPUBLICII

Aparatele cosmice 
și studiul cometelor

Forțe ale armatei britanice 
au descoperit simbătă la Mei- 
denhead, lingă Londra, un 
important stoc de arme și 
250 kilograme de material 
exploziv. Această descope
rire intervine a doua zi după 
arestarea a doi conducători 
ai aripii „provizorii" a Ar
matei Republicane Irlandeze 
(I.R.A.), în capitala Irlandei 
de Nord.

Cosmonautul sovietic Evgheni Hruhov și profesorul Mi
hail Tihonravov, specialist in cosmonautică, apreciază că nu 
este citași de puțin fantastică ideea de a se obține probe de 
gaze și praf din coada cometelor cu ajutorul aparatelor cosmi
ce. într-un articol publicat in revista „Aviația i Kosnionavtika" 
oamenii de știință sovietici precizează că este suficient ca un 
aparat cosmic să străbată, indiferent in ce direcție, coada unei 
comete pentru a putea lua probe de gaze și praf, așa cum s-a 
procedat cu probele de sol lunar. Lucrurile se complică insă, 
dacă obiectivul urmărit îl constituie apropierea aparatului de 
nucleul cometei și fotografierea iui. Intr-un asemenea experi
ment totul depinde de timpul necesar aparatului pentru a se 
afla in apropierea nucleului.

Cosmonautul Hruuov precizează că, în cazul trimiterii unui 
aparat cosmic spre o cometă, problemele legate de dirijarea 
navei ar fi mult mai complexe. Deoarece nucleul cometei este 
mult mai mie decit Luna sau alte planete, dirijarea aparatului 
de pe Pămint — așa cum se procedează in prezent — va fi 
practic imposibilă. De aceea, trebuie pus Ia punct un sistem de 
navigație automată.

Considerind posibilă trimiterea unor aparate pilotate spre 
comete, profesorul Tihonravov precizează, în același timp, că 
navele cosmice construite pînă in prezent nu ar putea înde
plini o asemenea misiune. în primul rînd, ar fi necesar să se 
sporească substanțial dotarea lor cu energie, căci altfel nu ar 
putea ajunge din urmă cometa și nici nu s-ar putea apropia 
de ea.

Astronomii apreciază că numărul cometelor în sistemul solar 
este de ordinul sutelor de miliarde, dar numai puține dintre 
acestea sint accesibile observațiilor terestre.

• REPREZENTANȚII a 10 
ȚĂRI LATINO-AMERICANE, 
reuniți la Buenos Aires, au ho- 
tărît să adopte măsurile nece
sare în vederea asigurării unei 
legături feroviare mai rapide 
intre oceanele Pacific și Atlan
tic traversînd America de Sud 
și America Centrală. Rețeaua 
feroviară urmează să fie com
pletată cu ajutorul căilor mar:- 
time legind cele două 
via Capul Horn.

O rută experimentală 
sens funcționează intre 
chilian Antofagasta și cel bra
zilian Santos, acoperind o dis
tanță de 4 200 km, traversir.d 
Chile, Argentina. Bolivia, Pa
raguay și Brazilia.

oceane.

in acest 
portul

a REFERINDU-SE LA UR
MĂRILE ALUNECĂRILOR DE 
TEREN înregistrate ia sfirșriu! 
lunii trecute in Anzii Centrali 
din Peru, ministrul de interne 
al acestei țări a declarat că un 
număr de 320—400 persoane sint 
date dispărute.
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