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Bilanț al hărniciei
Sub egida consiliilor Frontului Unității Socialiste, in toate 

județele țării se desfășoară acțiuni de muncă patriotică vi- 
zind mai buna gospodărire si înfrumusețare a localităților.

Inițiativele CIRCVMSCRIPTI 4 NOASTRĂ. STRADA 
NOASTRĂ. SATUL NOSTRU — CELE MAI BINE GOSPO
DĂRITE*.  ..COMUNA NOASTRĂ - OGLINDA JUDEȚULUI*  
Si altele s-au materializat, anul acesta, in județul Dolj- in lu
crări ee se ridică la o valoare de 5(0 000 000 Iei. depăsindu-s» 
astfel angajamentul asumat pină la Z3 August. Consemnăm, iu 
acest sens, intreținerea unor parcuri si zone verzi pe 1 6M 
hectare, plantarea a 1 IM 000 arh ari si pomi fructiferi, efectua
rea de diguiri pe 145 km. construirea a 110 baze sportive.

La riadul lor, locuitorii municipiului Pitești si ai orașe
lor Cinpulung. Curtea de Argeș. Costesti si Topeloveni au 
efectuat, in primele patru luai ale anului, lucrări edilitar- 
oospodărești insumind aproape M milioane lei.

Valoarea lucrărilor de poapodirire și Înfrumusețare a lo
calităților. efectuate in județul Hunedoara de la începutul 
anului, isi găsește și ea expresia intr-o cifră semnificativa — 
peste 1Î4 milioane lei. Numeroși tineri și virstniei din bazi
nul carbonifer al Văii Jiului si din centrele siderurgice Ha- j 
nedoara si Călău au consacrat o parte din timpul liber spri
jinirii activității eousiractorilor care lucrează la ridicarea ■ 
unor noi școli, erese-grădinite. blocuri de locuințe și cămine 
pentru tinerii nefamitișii.

ȘCOALA

• Atelierele școlare pot deveni veritabile secții 
productive

• La concursul nostru „PENTRU CEA MAI 

BUNĂ CLASĂ A ANULUI ȘCOLAR", trei 

relatări din trei școli : Liceul pedagogic Ti

mișoara, Liceul „Gheorghe Lazăr" Bucu

rești și Grupul școlar al M.E.I. București.

• Corigenții nu trebuie abandonați...
In pagina 2

Actualitatea

economica

Exigențele
exportului
Mesagere ale economiei 

noastre socialiste, ale hărni
ciei poporului, produsele cu 
inscripția „Made in Romania" 

poposesc în prezent în peste 
100 de țări de pe toate con
tinentele. Această amplifi
care continuă a legăturilor 
noastre economice cu cele
lalte state este expresia e- 
locventă a politicii consec
vente a Partidului Comunist 
Român de adincire a cola
borării multilaterale cu toate 
țările socialiste, cu toate ță
rile lumii, indiferent de o- 
rinduirea lor socială, in spi
ritul principiilor coexistenței 
pașnice, ale deplinei egali
tăți și avantajului reciproc. 
„Noi vedem în promovarea 
activă a schimburilor econo
mice și tehnico-științifice pe 
plan mondial — spunea se
cretarul general al partidu
lui — o contribuție impor
tantă la cauza prieteniei și 
păcii între popoare". Dar 
participarea din ce în ce 
mai activă a țării noastre Ia 
schimbul mondial de valori 
materiale, la diviziunea in
ternațională a muncii reflec
tă, în același timp, dezvolta
rea în ritm dinamic a eco
nomiei naționale.

Pentru acest al 4-lea an al 
cincinalului volumul comer
țului exterior va fi cu cca. 
40 la sută mai mare față de 
anul trecut, imbunătățindu-se 
în continuare structura ex
portului și importului. Inde- 
plinindu-și cu înaltă res
ponsabilitate sarcinile încre
dințate, colectivele de oa
meni ai muncii din indus
trie, agricultură, construcții 
și transporturi raportează 
realizări remarcabile și la 
indicatorul „produse pentru 
export" pe cele patru luni 
care au trecut. Astfel, pe 
economie s-a înregistrat în 
perioada respectivă o creș
tere a exportului cu 41 la 
sută față de 1973, ceea ce 
dovedește încă o dată largile 
posibilități pentru amplifica
rea activității de comerț ex
terior. în acest mod, sarci
nile trasate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națio
nala ale P.C.K. se înfăptuiesc 

* consecvent. O condiție pri
mordială pentru sporirea ne
contenită a eficienței schim
burilor noastre economice, a 
lărgirii ariei geografice a 
exportului și consolidarea 
piețelor ciștigate este, fără 
îndoială creșterea competi
tivității produselor românești 
care să le asigure deplinul 
succes în confruntarea din 
comerțul internațional.

Pentru tinerii din econo
mie, angajați plenar în în
trecerea socialistă pentru 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, sarcinile la 
export reprezintă o mare 
răspundere pe care ei se 
străduiesc s-o onoreze cu 
conștiința unei datorii pa
triotice. Expresia cea mai 
concludentă a acestei con
științe se regăsește in bilan
țul pozitiv pe primele patru 
luni ale anului dar și in an
gajamentele cu care oamenii 
muncii intimpină cele două 
mari evenimente ale acestui 
an: a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al partidului. 
Zi de zi consemnăm vești 
din diverse întreprinderi 
care anunță realizarea fon
dului de marfă destinat ex
portului pentru 1974 în con
dițiile creșterii substanțiale a 
cererilor externe pentru 
mărfurile respective. Este o 
mărturie in plus că există 
toate premisele ca importan
tele sarcini stabilite in acti
vitatea de comerț exterior 
pentru acest an, ca și pen
tru întregul cincinal, să se 
înfăptuiască exemplar și la 
toți parametrii.

ROMULUS LAL

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

VARA ELEVILOR
ÎN SALOPETĂ DE BRIGADIER

în ziua de 14 mai a.c. a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o in
formare cu privire la vizita de prie
tenie făcută în Republica Populară 
Bulgaria, în zilele de 11—12 mai 
a.c., la convorbirile purtate cu acest 
prilej cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Exprimîndu-și deosebita satisfac
ție pentru primirea cordială, căldu
roasă pe care conducătorii de par
tid și de stat și populația țării veci
ne și prietene au făcut-o secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintelui Republicii So
cialiste România, Comitetul Execu
tiv a aprobat în unanimitate rezul
tatele convorbirilor și a dat o înaltă 
apreciere poziției exprimate și acti
vității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Comitetul Exe
cutiv apreciază că vizita efectuată 
și convorbirile purtate reprezintă o 
nouă și importantă contribuție la 
întărirea prieteniei și colaborării 
multilaterale între Partidul Comu
nist Român și Partidul
Bulgar, între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, în interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului și pă
cii în lume.

Comunist

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat Comitetul 
Executiv asupra schimbului de me
saje pe care l-a avut cu generalul 
de Spinola, asupra convorbirilor 
purtate în cursul săptămînii trecute 
de trimisul special al președintelui

Republicii cu șeful juntei de salvare 
națională din Portugalia, cu alți oa
meni politici și reprezentanți ai for
țelor progresiste, democratice din 
această țară; de asemenea, a infor
mat despre consultările avute în 
ultima vreme cu reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională din 
Angola. Guineea-Bissau, precum și 
cu o serie de șefi de state africane.

Aprobînd în unanimitate acțiunile 
întreprinse de președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și apreciindu-le 
ca deosebit de utile pentru promo
varea politicii externe a Republicii 
Socialiste România, Comitetul Exe
cutiv și-a exprimat încă o dată so
lidaritatea cu victoria forțelor 
populare revoluționare, democratice 
și a forțelor armate din Portugalia 
care au răsturnat dictatura fascistă 
și au creat condițiile spre trecerea 
la o dezvoltare liberă, independentă 
și democratică a țării, în conformi
tate cu voința și aspirațiile legitime 
de progres și bunăstare ale poporu
lui portughez. în spiritul tradiționa
lelor legături de solidaritate cu for
țele democratice, patriotice, progre
siste din Portugalia, poporul român 
va dezvolta relațiile sale de colabo
rare cu aceste forțe, cu poporul por
tughez, în interesul propășirii ambe
lor țări, al promovării unor relații 
noi între state, bazate pe deplină 
egalitate în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității națio
nale, pe neamestec în treburile in
terne și avantaj reciproc.

Comitetul Executiv își exprimă 
speranța că în soluționarea proble
melor legate de dezvoltarea demo
cratică a Portugaliei se va merge 
pe calea lichidării definitive a po
liticii colonialiste, a asigurării 
dreptului popoarelor din colonii de

a se dezvolta independent, pe calea 
creării unor relații noi cu aceste 
țări, bazate pe egalitate, respect și 
colaborare democratică.

în vederea aplicării hotărîrilor 
Plenarei Comitetului Central al 
PCR. din 18—19 iunie 1973 și a 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, Comitetul Executiv a 
luat în discuție și a aprobat noi mă
suri pentru îmbunătățirea conținu
tului învățămîntului agronomic și 
integrarea mai strînsă a acestuia cu 
producția și cercetarea.

Comitetul Executiv a stabilit, 
totodată, unele măsuri pentru o mai 
justă profilare a învățămîntului su
perior, pentru restrîngerea în con
tinuare a nomenclatorului profesi
ilor și specializărilor în concor
danță cu necesitățile dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării.

Comitetul Executiv a examinat, 
de asemenea, proiectul Legii pisci
culturii și pescuitului, care urmă
rește reglementarea unitară a pro
blemelor legate de dezvoltarea fon
dului piscicol al României în vede
rea sporirii producției de pește, va
lorificarea mai bună a terenurilor 
ce nu pot avea altă folosință agri
colă și care se pretează pentru a- 
menajări piscicole. S-a atras aten
ția Ministerului Agriculturii, Indu
striei Alimentare și Apelor, consi
liilor populare județene și al muni
cipiului București să acționeze cu 
toată fermitatea pentru realizarea 
și depășirea prevederilor Progra
mului național de folosire rațională 
a apelor și dezvoltarea producției 
de pește.

în încheiere, Comitetul Execu
tiv a examinat unele probleme ale 
activității curente, adoptind hotă- 
rîri corespunzătoare.

UN EXEMPLU CARE POATE FI URMAT: Comitetul judefean

Alba al U.T.C. a stabilit obiectivele muncii patriotice

pentru întreaga vacanfâ

• Fiecare e ev - cel puțin trei săptămîni brigadier al muncii patriotice
• Șarpere și tabere de muncă în construcții industriale, construcții social- 
culturale- în agricultură și silvicultură • Pînă la sfîrșitul lunii mai, fiecare 
elev va cunoaște obiectivele unde va lucra ca brigadier • Se preconizează 
o întrecere pentru cea mai bună brigadă de muncă patriotică a vacanței '74

Eugenia Filip de la Grupul școlar al Întreprinderii „1 Mai“- 
Ploiești se pregătește în meseria de strungar în atelierul școlii.

Foto: O. PLEC AN

Stăm de vorbă cu președinta 
consiliului elevilor din cadrul 
Comitetului județean Alba al 
U.T.C., tovarășa Melania Grons- 
chi. Are asupra sa un amănunțit 
plan de cuprindere a elevilor în 
activitatea de muncă patriotică 
pentru întreaga vacanță de vară 
— 1974. Ni s-a părut extrem de 
sugestivă și de bun augur anti
ciparea chibzuită a vacanței prin 
muncă a elevilor, motiv pentru 
care am intrat In detaliile „hăr
ții" activității patriotice din 
județul Alba. Modelul de orga
nizare poate fi urmat.

Elaborarea planului a inceput 
in a doua jumătate a lui februa
rie, lucrul acesta constituind 
problema întregului aparat ju
dețean al U.T.C. S-au făcut in
vestigații detaliate — cu spri
jinul direct al organelor de 
partid — împreună cu inspecto
ratul școlar pentru a afla bene
ficiarii care solicită forța de 
muncă numită „brigăzi de mun
că patriotică ale elevilor". „Vro
iam să cunoaștem exact unde și 
ciți elevi ni se cer la anumite 
obiective pentru ca brigă
zile să aibă efectiv de lucru, ca 
toți elevii să-și poată realiza 
dorința de a munci în timpul 
verii in folosul obștei" — ne spu
ne președinta. S-a dovedit, ast
fel, că există 53 obiective care 
îi doresc și îi vor primi pe elevi 
in timpul vacanței : șapte obiec
tive industriale aflate în con
strucție absorb 980 elevi orga
nizați in una, două ori trei serii. 
Cele mai multe obiective se află

REPORTER ÎN ANCHETĂ Pentru organizațiile U.T.C. Soarta recoltei
FLUCTUAȚIA TINERILOR NU ESTE

DOAR 0 PROBLEMA DE
„Fluctuație" înseamnă (cităm din Micul dicționar enciclope

dic) — „mișcare de personal in cadrul unei intreprinderi. insti
tuții etc., in cursul unei perioade de timp date, creată de ple
cările din serviciu datorate încălcării disciplinei in muncă și de 
plecările nejustificate (fără aprobarea conducerii)".

Ne-am propus să zăbovim asupra acestui fenomen nu numai 
pentru că antrenează un număr mare de tineri, ci. in special, 
fiindcă are numeroase repercusiuni asupra formării lor, ca 
oameni și ca specialiști. Ancheta noastră s-a desfășurat in două 
mari unități sibiene — „întreprinderea de piese auto" (I.P.A.S.) 
și „Independența" — și și-a propus să stabilească : de ce pleacă 
tinerii ? Cit de serioase sint motivele pe care ei le invocă ? Ce 
măsuri au luat factorii în drept (în special organizațiile de ti
neret) pentru a diminua fluctuația ?

statistică întocmită la 
I.P.A.S. arată că in tri
mestrul I al anului 1974,

din întreprindere au plecat 348 
de salariați, dintre care 70,6 la 
sută tineri între 16 și 24 de ani 
(marea majoritate absolvenți ai 
școlii profesionale și ai cursuri
lor de calificare). Pe baza unei 
situații asemănătoare, la „Inde
pendența", șeful serviciului per
sonal, desprinde concluzia că 
„pentru a avea în final, la lu
cru, cifra necesară, trebuie cu
prins in cursurile de calificare 
un număr dublu de tineri". Tot 
statisticile ierarhizează și prin
cipalele motive ale fluctuației : 
„absențele nemotivate" și „in
satisfacțiile Ia locul de muncă".

Acestea fiind, printre altele, 
motivele, iată-ne printre „eroii" 
fluctuației. Mai întii, „insatisfac
ții la locul de muncă" :

• Grejdan Petru, strungar Ia 
I.P.A.S. După ce a trecut prin 
vreo trei întreprinderi, își pă
răsește intr-o bună zi strungul

și lasă vorbă că a făcut-o fiind
că „maistrul in loc să-i dea să 
confecționeze piese, i-a dat să 
le ajusteze". Ing. Miron Cristea, 
șeful secției 700, ne dă lămu
riri : „în ziua respectivă, un 
lot de piese trebuia să părăseas
că secția, deci toate eforturile 
se concentrau spre ajustaj".

• Faur Nicolae, mecanic, sec
ția 200, I.P.A.S. A lipsit 10 luni 
(zece luni '.) de la muncă, fiind
că „nu a fost încadrat in mese
ria pentru care s-a pregătit în 
școala profesională" — și „își 
pierde timpul făcind operații 
elementare". A revenit ca să nu 
plătească școlarizarea. Omul cel 
mai in măsură să aprecieze ca
litățile profesionale ale lui Faur 
— controlorul de calitate Dumi
tru Antonie — ne relatează : 
„Faur lucrează în meseria lui. 
Este supărat că i se dă să con
fecționeze piese auto, pe cind 
el ar vrea să repare mașini. De 
fapt, nu știe să asambleze nici 
un reper de la A la Z“.

8. J 1.1.J1...

• Marele Duce Jean de Luxemburg și Marea Ducesă Charlotte l-au 
primit pe ministrul de'externe al României, George Macovescu. Din 
partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost transmis, cu 

acest prilej, un mesaj de prietenie.

• Generalul Antonio de Spi
nola urmează să-și asume func
ția de președinte al Republicii 
portugheze. Joi, urmează să fie 
anunțată componența guvernu
lui civil provizoriu (în pagina 
a IV-a informații privind evo
luția situației din Portugalia).

• Vnele noi dezvăluiri fac ca 
odiseea locotenentului japonez 
Hiroo Onoda, „Soldatul uitat" 
care a rătăcit aproape trei de
cenii prin junglele insulei fili- 
pineze Lubang să apară într-o 
lumină nouă. Amănunte, în ca
drul rubricii noastre „Panoramic".

STATISTICA
Și citeva exemple dintre cei 

cărora li s-a desfăcut contractul 
pentru absențe nemotivate :

• Răduț Vasile — modelor (și 
lăutar amator1.'), secția modelă- 
rie. „Independența". A făcut o 
pauză de patru luni ca să cinte 
pe la nunți sau baluri — „un 
salariu ieșea". S-a întors in u- 
zină. in urma refuzului părinți
lor de a-i plăti școlarizarea și... 
a inceput iar să lipsească !

• Bisichin loan, lăcătuș la 
I.P.A.S.. secția amortizor. A avut 
contractul de muncă desfăcut 
de patru ori. Ultima oară a vrut 
să se facă excavatorist — nu 
știa că nu se primesc la ca
lificare. oameni deja calificați.

• Stoica Nicolae. strungar la 
„Independența", secția mecani-

MONTCA ZVIRJINSCHI
(Continuare în pag. a 11-a)

se decide în cîmp
Cum ne onorăm semnătura pusă pe angajamentul

de a lucra în acord global ?
prășit, 

după 
le-am 
scrise

„Sintem în cimp, la 
Program de birou avem 
ora 18" — cuvintele 
deslușit, zilele trecute, 
fiind pe o hirtie prinsă în gea
mul ușii (zăvorită) de la intra
rea in sediul cooperativei agri
cole din Agigea, județul Con
stanța. Am interpretat anunțul 
și ca pe o invitație, căreia i-am 
dat curs.

In cimp am intîlnit toată con
ducerea cooperativei : președin
te. vicepreședinte, contabil-șef, 
alți tovarăși cunoscuți îndeobște 
cu muncă de birou, inginerul 
agronom. Veniseră aici nu ca 
să îndrume, ci pentru a săpa, 
pe rind. porumbul. Au semnat 
angajamentul de a lucra în a- 
cord global cite un hectar de 
porumb semănat în condiții de 
irigare. „îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca și cei cu

mapa să dea cu sapa a găsit 
în inimile noastre un puternic 
și statornic ecou, ne mărturisea 
tovarășa Irina Eremia, pre
ședinta cooperativei agricole. 
Timpul săptămînii ni l-am îm
părțit judicios : patru zile lu
crăm direct cu sectoarele de 
producție, două zile, prin rota
ție. urmărim modul în care sint 
înfăptuite hotărîrile luate Ia 
ședințele operative ce se țin în 
fiecare seară, iar o zi ne-am re
zervat-o pentru rezolvarea pro
blemelor ” j
președinte, inginerului ca ingi
ner, contabilului-șef, casierului 
sau economistului ca economist,

ce ne revin, mie ca

dis-casier sau contabil-șef din 
cuțiile cu cooperatorii și meca
nizatorii, din indicațiile primi
te de la județ. Pentru comple
tarea și semnarea actelor cu
rente de birou sint suficiente 
citeva ore în fiecare seară. Fi
resc, ne-am apropiat — muncind 
alături de ei — de oameni. 15 
hectare de porumb și alte zece 
de floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și legume sint lucrate de 
noi ; prin operativitatea și cali
tatea lucrărilor, prin rezultatele

pe șantierele social-culturale, 
mai exact, pe șantiere școlare, 
incit 3 650 elevi vor avea o cotă- 
parte la construcția de școli, a- 
menajarea de laboratoare, ate
liere, grădinițe, cămine, inter
nate. Și ei vor lucra în una pînă 
la cinci serii. Peste 2 000 elevi 
ai Grupului școlar Cugir și-au 
asumat sarcini de constructor la 
cămin, la construcția școlară cu 
14 cabinete șl la cantină. Ele
vii Liceului din Zlatna reali
zează integral căminul și sălile 
de clasă aflate în construcție. 
O altă parte dintre elevi, 1600 
la număr, vor fi antrenați in a- 
gricultură, la lucrări de întreți
nerea culturilor, iar alți 1 260 în 
silvicultură.

La ora actuală se încheie mi
nutele între școli și beneficiari, 
acțiune care va confirma exac
titatea datelor planificate, dacă 
necesarul de brațe de muncă 
este cel perfectat ori mai tre
buie corectat — in plus ori in 
minus — fiind depistate totodată 
— și alte locuri de muncă.

Așa stind lucrurile, pe data 
de 17 iunie, întîia zi de vacanță,

GH. FECIORU L. LUSTIG
(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a Il-a)

DEVENIȚI MOȘNEGI?
ATITUDINI

Coborîți în mina înainte
de a întocmi procesul verbal f

tovarășe activist!
de ședințe și pro-

«i
Preocupați 

cese verbale, de ..situații' 
„rapoarte amănunțite" au uitat 
de fapt esențialul : tinerii. Pen
tru că, aproape tot -ceea ce știu 
ei despre acești tineri se con
fundă cu mareea aceea de date, 
cifre, fraze caligrafiate sau bă
tute la mașină, de dosare și ma
pe frumos stivuite în dulapul 
metalic al comitetului U.T.C. 
Omul trimis de la județ să 
îndrume și să coordoneze acti
vitatea organizațiilor vine, 
proape invariabil, cu același 
„palmares" de preocupări : dis
cuție cu secretarul organizației, 
o scurtă vizită în întreprinderea 
sau instituția respectivă, con
cluzii ; un program stas, deca-

a-

lat pe ore și minute de la care 
nu se abate decit in cazuri ex
cepționale. Locurile mai grele 
de muncă, punctele izolate sint 
ocolite. Pentru că pedanteria 
multora dintre acești „îndru
mători" și „coordonatori" încăl- 
țați in pantofi de lac, cu par
desiu, cravată și cămașă albă, 
nu poate și nu trebuie să fie 
murdărită de apele strecurate in 
galeriile minelor sau de noroa
iele din exploatările forestiere. 
Telefonul sau simpla referire 
verbală sau scrisă pot suplini

PAVEL PERF1L

(Continuare In pag. a 111-a)

Primesc din partea colegilor din direcția 
de studii, documentare, sondare a opiniei 
publice și publicații a radioteleviziunii un 
succint, dar interesant rezumat al unei cer
cetări intitulată „Tineretul și televiziunea". 
Multe concluzii și observații din respectivul 
studiu vor fi, desigur, utile tuturor ceior ce 
se preocupă de formarea și educarea tine
rilor, inclusiv a ziariștilor. Primul capitol, cu- 
prinzînd răspunsurile la întrebarea „Ce o- 
bișnuiți să faceți în timpul liber ?" mi s-a 
părut însă că pune proble
ma de cea mai largă cuprin- _______
dere tuturor sferelor educațio- .
pale. Ce răspund că fac ma- EUGEN FLORESCU 
joritatea tinerilor, în majori- ■
tatea zilelor, deci în majori
tatea timpului lor liber ? Optzeci și cinci Ia 
sută din cei anchetați „privesc la televizor". 
Nimic de imputat, fără îndoială, acestei 
îndeletniciri dacă statisticile care urmează 
nu ne-ar arăta ceva de-a dreptul alarmant. 
Abia 32 la sută preferă să discute cu prie
tenii ; abia 28 la sută se plimbă, abia 22 la 
sută practică un sport; abia 18 la sută 
merg în excursii; și, uimire, de-a dreptul 
abia 14 la sută merg la reuniuni. Studiind 
aceste procente, și ceea ce spun ele în 
fapt, prima mea speranță a fost să nu fie 
adevărate. Să fie false. Fiindcă, altfel, nu 
poți să nu te sperii. N-avem nimic cu tele-

viziunea, cu rosturile ei, dimpotrivă, dar 
ancheta n-a fost făcută printre moșnegi, a 
căror plăcere este odihna în fotoliu, ci 
printre tineri. Atunci, cum ? Plimbarea, la 
niște tineri, să ocupe obia locul 8 în pre
ferințe, sportul și excursiile locurile 9 și 10. 
iar reuniunile doar locul 11 ? O tendință 
complet nefirească, netinerească se degajă 
din aceste cifre aici încă insuficient deta
liate, fiindcă de pildă pe tinerii funcționari 
fascinația ecranului fluorescent îi absoarbe 

în proporție de 90 la sută, iar 
privitul la televizor ocupă, în 
cazul elevilor, 93 la sută ! 

Sigur, o explicație există : 
televizorul, oricîte slăbiciuni 
ar mai avea programele,

oferă la domiciliu ceea ce nu întotdeauna 
tînărul poate să-și procure altfel. Totuși, 
acel „privesc la televizor", de fapt stațio
narea aproape abuzivă a atîtor tineri în 
fața televizorului, în dauna mișcării, a 
sportului, a dansului, a contactului cu na
tura arată și o neștiință a stabilirii prefe
rințelor, a organizării timpului liber. Eu 
găsesc aici și o lipsă de instrucție și edu
cație.

Vorbim mult despre știința folosirii 
timpului liber, dar această știință nu se 
învață nicăieri, nici măcar în școală. De ce ?
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k AK -Al. flK.
„PENTRU CEA MAI BUNĂ CLASĂ A ANULUI ȘCOLAR'*

ATELIERELE ȘCOLARE
POT DEVENI VERITABILE

SECȚII PRODUCTIVE
Există întreprinderi, care ofe

ră școlilor în mod gratuit, din 
propria lor cotă de aproviziona
re sau din stocuri disponibile, 
materii prime șt materiale pen
tru prelucrare in atelierele șco
lare. Ciudat, insă, la școala res
pectivă .«te foarte greu să le 
mai dai de urmă. Adevărul e 
că gestiunea materialelor in a- 
telierele școlare nu se ține, cu 
strictețe și nici in mod unitar, 
ceea ce favorizează înstrăinarea, 
irosirea lor. Iată un aspect care 
așteaptă rezolvare.

Să presupunem totuși că ma
terialele sînt obținute pe căi le
gale și să se țină o evidență a 
tuturor produselor executate, 
înseamnă că a fost lichidată ri
sipa ? Nicidecum ! Neexistind o 
metodologie unică de calculație 
a prețului de cost, fiecare școa
lă iși desface produsele după 
propria sa inspirație (sau. mai 
exact spus, după inspirația mai- 
șlrilor-instructori), de obicei la 
prețuri derizorii.

Aspectul instructiv al prac
ticii primează, desigur, dar 
nici cel economic nu poate 
fi neglijat. în fond, chiar și ce
lui mai mic elev trebuie să i se 
pretindă să execute, în orele a- 
fsctate pregătirii tehnico-pro- 
ductive, obiecte folositoare so
cietății și nu piese bune de pus 
la arhiva dezvoltării învățămin- 
tului. Pină și atelierele de croi
torie — bine utilate din punct 
de vedere tehnic — s-au 
specializat in confecționarea 
unor... nimicuri — costume pen
tru păpuși. șervețele brodate 
etc. — executțnd arareori obiec
te necesare vieții de zi cu zi 
— articole de imbrăcăminte, îm
brăcăminte pentru copii, de 
pildă, care, din păcate, nu se 
găsesc in cantități suficiente in 
comerț.

— Să presupunem că le-am 
executa, afirmă Eleonora Pla
ton. maistru-instructor la Liceul 
nr. 2 din Deva. Cum le-am vin
de ?

— Obiectele pe care le exe
cutăm — ne-a informat Maria 
Formade. maistru instructor la 
aceiași liceu — sînt prezentate 
o singură dată cumpărătorilor, 
cu ocazia expoziției organizate

la sfirșitul anului școlar. Stau 
la vedere citeva zile după care
— cele ce nu se tund — sint 
duse in depozit pentru a aștep
ta expoziția viitoare. Noi proce
dăm insă mai simplu : invităm 
prieteni și cunoscuți cu care 
facem tîrgul ; admitem să vin
dem produsele ia prețuri mat 
mici numai pentru a scăpa de 
ele. Dacă le ținem încă un an 
de zile se degradează și nu le 
mai cumpără nimeni.

De regulă, articolele amintite 
se desfac la prețuri inferioare 
celor fixate inițial. Iată de 
ce considerăm necesară — cel 
puțin in municipul Deva care 
posedă in acest moment mari 
suprafețe comerciale disponibile
— înființarea unui magazin pro
filat exclusiv pe desfacerea pro
duselor realizate in atelierele 
școlare ale județului Hunedoara.

Contactul direct și perma
nent cu masa de cumpărători 
ar determina atelierele să re
nunțe la executarea produse
lor care nu au asigurată desfa
cerea și să-și adapteze eforturi
le la cererea pieței. în același 
timp ar crește simțitor răspun
derea in muncă a elevilor, aten
ția pe care o acordă calității. 
Atelierele școlare ar putea de
veni astfel, veritabile secții pro
ductive capabile să satisfacă 
unele cerințe de mărfuri ale 
populației, in primul rind de 
articole pentru copii, capitol 
la care industria este încă de
ficitară.

Cu ocazia raidului întreprins 
în mai multe școli ale județului 
am întilnit ateliere care răspund 
deja acestor deziderate. Un ast
fel de exemplu il oferă atelie
rul de tîmplărie al Liceului „De- 
cebal'1 din Deva. Acesta nu mai 
e un simplu loc de instruire, ci 
a devenit o puternică unitate 
productivă care execută la un 
înalt nivel calitativ mobilier și 
alte obiecte de folosință casnică, 
aducîndu-se școlii importante 
venituri bănești, care ii pot 
permite să se autofinanțeze. 
Este un obiectiv major pe care 
școlile trebuie să-l urmărească 
cu perseverență.

ALEXANDRU BALGRADEAN

Liceul de construcții de mașini Satu Mare. La ora de chimie.

CORIGENȚII
De multe ori se spune că este 

imposibil ca într-o clasă să nu 
existe cazuri de corigențe. Dar 
nu este vorba dacă avem sau nu 
corigenți, ci de faptul cum îi pri
vim noi, colegii lor de clasă, co
legii lor de generație. în urma 
a două articole publicate în zia
rul ..Scînteia tineretului" am 
primit o mulțime de scrisori, 
în una am găsit un apel dispe
rat al unei fete din Piatra 
Neamț căzută la patru materii. 
Dar nu acest lucru m-a făcut 
să propun ca temă de dezbatere, 
tema de mai sus. ci faptul că 
fata era privită chiar și de prie
tenii ei de pină atunci cu o ră
ceală și cu o indiferență fără 
margini. Cei mai buni colegi la 
învățătură se preocupă de no
tele lor. Nu-i interesează ceea 
ce poate să se formeze în sufle
tele apropiate ale semenilor lor. 
Fiind bolnavă și neputînd învăța 
în timpul spitalizării (după cum 
îmi relatează) a rămas in urmă 
cu lecțiile. Pe unele le înțelegea,

Secretul primei clasate
Fără a anticipa rezultatele 

după cel de al doilea tri
mestru, am intrat câteva mo
mente în „laboratorul" anu
lui IV — învățătoare de la 
Liceul pedagogic Timisoara. 
Dacă rețineți, după primul 
bilanț fetele acestei clase au 
ocupat locul I la concursul 
nostru. Ultimele statistici 
marchează creșterea în con
tinuare a mediei lor. In cla
sele concurente se ca fi ivit 
poate întrebarea: cum au 
reușit? Pot să vă spun că au 
folosit o „cheie" la îndemîna 
tuturor: grija întregului co
lectiv pentru pregătirea fie
căreia, răspunderea fiecăreia 
pentru rezultatele colectivu
lui. Reciprocitatea a devenit 
posibilă pentru ci există in 
această clasă o ambiantă de 
bună colegialitate, o unitate 
datorită căreia acțiunile de 
ridicare a nivelului pregăti
rii profesionale, teoretice și 
practice, să se intilnească 
armonios cu preocupării» 
extrașcolare ale elevelor. Ju

mătate din participantele la 
Olimpiadele de economie 
politică, literatură și chimie 
au promovat în faza jude
țeană: fetele sînt prezente in 
cercurile pe matern — la 
Stațiunea experimentală a ti
nerilor naturaliști. în cercul 
de dirijat al școlii populare 
de artă, in cercul foto. După 
cum o unanimitate intru nete 
excursiile turistice și de tn- 
formare, deplasările devenite 
tradiționale în satele înveci
nate. ca o nouă rOtnttlnire 
cu locurile în care vor pro
fesa. Spectatorii din Feritul. 
Făget. Caransebeș ți alte Ia 
calități așteaptă cu interes 
echipa fetelor de la Pedago
gic. care include în progra
mele ei muzică populară si 
ușoară, momente vesele, te- 
lecțiuni din opereta „Crai 
noi*.  Cirul vorbesc despre 
aceste preocupări elevele 
adaugă de fiecare dată, mo 
deșt, — „crem să fim învă
țătoare bune".

GEORGETA RUȚÂ

Întîiul colectiv înscris 

în concurs a tăcut 

doua trimestre
Anul III I, clasa spe

cială de chimie de la 
Liceul „Gheorghe Lazăr" 
din București a fost pri
mul concurent ce și-a în
scris numele pe lista partici- 
panților In concursul „Cea 
mai bună clasă a anului școlar 
1973—1974“. Pe adresa redac
ției au sosit și alte cereri, iar 
prin rubricile sale „Scînteia ti
neretului" i-a țintit la curent 
pe cei interesați de evoluția 
concursului. Calificativele 
pe primul ți al doilea trimes
tru au conturat posibilii câș
tigători ai competiției.

Concurentul înscris cu mi
mând I continua să tacă. 
Renunțase?

Odată cu anunțarea înscri
em la concurs — ne rpurst 
Mocanu Elena — întregul co
lectiv al cicsei noastre a t-ist 
o adevărată revoluție. Așa 
te și explici locurile fruntașe 
obținute la olimpiadele a- 
cestui an unde a participot 
fără excepție întreaga clasă. 
Rezultatele au fast pe mă
sura eforturilor: media 9JJ2

NU TREBUIE ABANDONAȚI
pe altele nu. De întrebat, a în
trebat, dar i se răspundea in 
silă, cu o privire rece, fără pu
țină compătimire, fără ajutor 
pornit din toată frumusețea unui 
suflet. Neavind încredere in 
ea, rămînînd fără prieteni, 
fiind privită ca „o proas
tă", fata care totuși avea 
o inteligență, fata care to
tuși putea să învețe, fiind 
dezolată incepe să se obișnuiască 
cu situația, încet. încet. Dar s-a 
trezit la timp, căci mîndria ei 
de ființă omenească a cerut 
minții să asimileze fără întreru
pere. I-a trebuit muncă, perse
verență și o săptămină din va
canța de primăvară pentru a se 
îndrepta pe ici, pe colo. Nu 
este ușor să ai o dramă. Nu 
este ușor să intilnești in cale 
necazuri, necazuri create chiar 
de proprii tăi colegi. Ce faceți 
voi secretarii U.T.C. ? Cum pri
viți cazurile acestea ? Corigen- 
ții sînt și ei oameni, sint și ei 
elevi ca voi. Nu ajunge numai

critica, ci trebuie sa adăugau și 
înțelegerea și bunăvoința. Cum 
priviți voi, colegii, asemenea lu
cruri ? De ce sinteți atit de e- 
goiști. atit de reci ? Da:ă voa 
ați fi in situația asta, ee *-ar  
întimpla ? Nu-î vorba de acei 
care pur și simplu nu vor să 
învețe, nu-i vorba de acei care 
sint certați cu ..cărțile de stu
diu". ci de acei care intr-o si
tuație sau alta au rămas in ur
mă, pină la starea de corigen
tă. Dacă pe primii ii zguduiți 
din toate puterile pentru că sint 
leneși, cu cei din cazul următor 
ce faceți ? Nu știu ce să mai 
spun, dar c-ed că s-a creat un 
fel de tribună de unde „se zgu
duie" elevul, dar nu se ș: 
ajută.

MOISE CORINA CERIZA 
elevă, Liceul „Dinicu Golescu" 

Cimpulung-M uscel
Vă întreb : ce credeți des

pre colegii ei ? Ce credeți despre 
organizația U.T.C. a clasei ?

la învățături pe pnmul tri
mestru și 9,fâ pe cel da-al 
doilea. Dar lista inițiativelor 
ți a realizărilor nu o putem 
încheia aici. Amintim doar o 
parte: repararea ți înlocuirea 
mobilierului din dosi. «mu- 
zarea gazetei de perete Jn- 
terferențe", multe ore do 
muncă patriotică soldate cu 
c-menajer ea citorva locuri pu
blice din Capitală, frecven
tarea ciclului de cursuri de 
Istoria artelor la Muzeul de 
artă al RA-R.. adu trufia: 
la cererea clasei. Am i-tțeiet 
că nu a fost vorba de restuu- 
țare. Atunci cum se expLti 
tăcerea? Cum este ag-r-ri 
colecticsd din UI I ia cadrj 
comitetului U.TJC. pe scodăi*  
JTl I erit o ciori speciali «■

fMtne pe cere ie-oa das M
sfiăpt. ier ceea ee apre

ciem ia mod deeeeba la ei 
eme faptul ci ia aceiap timp 
aa rrie o dată speaăii. Nu 
este nici un paradox pentru ci 
in catalogul lor găsim rezulta
te buna la toate materii'r. M 
intilnriu la iatrecestle spor
tive. ia excursii, la rpectpco- 
le. in orice domeniu al acti
vităților organizate de școala 
noastră. De aceea, tint de 
acord cu ceilalți colegi cure 
sa hotărit să le acorde nota 
maximă pentru activități de 
organizația din ambele tri
mestre'. Petrescu Marius, 
t- terlo-zutorul nostru, unanim 
de acord cu ceilalți membri 
al comitetului, au luat a- 
ceasts hotărire. Nu putem
rubsene la ea pentru că trei 
luai cit a fost închisă biblio
teca rrici unul din cei 30 de 
deci ai clasei nu t-a intere
sat de mersul concursului, a- 
bonamentde fiind reținute la 
bibliotecă. Era acesta un mo
tiv pentru ca timp de două 
trimestre să fii totalmente 
rupt de ceea ce se intîmplă 
în celelalte colective înscrise 
la concurs? Să nu citească 
ziarul?

ELENA REBELI

TINERII AU FĂCUT
POPICARIA IAR CHEILE LE ȚINE PRIMARUL

— întreaga suflare a comu
nei, tinerii ca și virstnicii, și-au 
adus contribuția Ia realizarea a- 
cestui obiectiv — ne relatează 
învățătorul Oliver Simon, secre
tarul asociației sportive ..Pro
gresul" din Apața. N-a fost pri
ma dată cind noi, obștea, ne-am 
sfătuit să. realizăm ceva anume ; 
am socotit, gospodărește, de ce 
mijloace materiale dispunem, ce 
fonduri avem, ce fonduri ne mai 
putem procura și singuri, care 
este necesarul de mină de lucru, 
cit timp ne trebuie...

Lucrurile așa s-au întimplat, 
intr-adevăr. Ne-au confirmat a- 
ceasta și deputata Margareta 
Lăszlo. și utecistul Bela Csipii, 
și primarul Arpâd Bartha. Aso
ciația sportivă al cărei președin
te este tovarășul Blasiu Orban 
și-a adus din plin contribuția : 
au fost constituite echipe mici, 
formate din cite 3—4 sportivi, 
cărora li s-au repartizat sec
toare fixe de lucru. Susținătorii 
asociației au strîns 7 800 de lei. 
C.J.E.F.S. Brașov a contribuit cu 
6 000 de lei — din banii aceștia 
s-au cumpărat țigle — cuptorul 
de var a fost făcut prin muncă 
patriotică și aici, pe lingă pro
ducerea cantității necesare de 
var pentru popicărie a fost va
lorificat, in comună, var în va
loare de circa 6 000 de lei, s-au 
alocat fonduri din contul contri
buțiilor cetățenilor în bani și 
muncă. Un calcul sumar ne in
dică o sumă de aproximativ 
34 000 de lei realizați prin e-

Șapte kilometri mai sus de Măieruș, părăsind banda de as
falt ce leagă Brașovul de Sighișoara, se află o comună de 
oameni gospodari: Apața. Se spune despre oamenii aceștia, 
pe bună dreptate, că sint buni gospodari. Și nu este greu 
să te convingi de aceasta, vizitind școala, C.A.P.-ul, căminul 
cultural, biblioteca și, în general, întreaga așezare care este 
curată și îngrijită. Dar poate că cel mai edificator exemplu in 
această privință îl constituie moderna popicărie a cărei con
strucție s-a încheiat în septembrie trecut.

forturile proprii ale asociației 
sportive „Progresul" care s-au 
alăturat altor fonduri afectate 
de către Consiliul popular. Noua 
popicărie avea acum și anexele 
necesare: o magazie de echipa
ment, un birou, un club pentru 
tenis de masă și șah.

Dar imediat ce mult așteptatul 
obiectiv a fost dat în funcțiune, 
tovarășul primar a pus mina pe 
chei.

— Popicăria aparține Consiliu
lui popular ! a decis domnia sa. 
Cine vrea popice, tenis de masă 
sau șah să facă bine să plă
tească intrare : 10 Iei pe oră 
pista, 3 lei ora la ping-pong și 
3 lei tabla de șah. Astea sint 
prețurile !

Degeaba s-au lamentat .ute
ciștii, în zadar consiliul asocia
ției sportive s-a întrunit, a dis
cutat, a rugat, a reclamat.

„De trei ani încoace, fără să 
fi avut popicărie proprie, Apața 
a dat cu regularitate campionii 
județului Brașov — relata Bela

CsipS. ‘Acum insă, cind această 
bază sportivă se află in admi- 
nistarea primăriei și nu a Aso
ciației ..Progresul", cum ar fi 
fost firesc, tinerii au inceput 
să o ocolească pentru că. odată 
cu instituirea taxei pentru 
sportivi. în această popicărie se 
practică frecvent pariurile pe 
bani și consumul băuturilor al
coolice". B. C. are perfectă drep
tate. Ne-am interesat și noi. la 
fața locului. Cine sint ..sportivii" 
care folosesc popicăria din Apața, 
contra 10 lei pe oră pista : Ion 
Popa, șofer la T.A.P.L. Brașov, 
cărăușii particulari Andrei Bb- 
lbni și Ion Soos. gestionarul E- 
meric Biro, brutarul Ludovic 
Soos. Ei sint principalii abonați 
care achiziționează pe cite 10 
lei o pistă unde, dacă ai dare de 
mină și dobori 10 popice cu 3 
bile poți cîștiga și 25 de lei... 
Băuturi alcoolice ? Da, la toate 
întîlnirile de la popicărie, fie
care gestionar, șofer sau cărăuș

particular are sticla de rachiu 
asupra sa...

— Cub se face, tovarășe pri
mar Bartha, că popicăria nu este 
dată in administrarea asociației 
sportive ?

— Sint de părere că asociația 
nu este capabilă să administre
ze așa cum trebuie popicăria. 
Noi o facem rentabilă...

— Acolo se practică pariuri, 
se bea alcool, se fumează. Știți 
de toate astea ?

— Oamenii plătesc. Și apoi 
știți cum e la popice, se fac și 
pariuri...

Inutil să mai redăm și alte 
fragmente ale dialogului purtat 
la primărie. Fapt este că situația 
nu mai poate fi tolerată. Să fie și 
taxe de intrare, n-avem nimic 
împotrivă, dar ele să fie accesibi
le tinerilor ! Aceasta poate consti
tui chiar un mijloc pentru creș
terea bugetului asociației spor
tive. pentru dezvoltarea in con
tinuare a bazei materiale nece
sare practicării și altor sporturi. 
Și mai este necesar ca organi
zația U.T.C. să vegheze ca un 
asemenea loc de ițttilnire a 
sportivilor din comună să nu se 
transforme intr-un fel de spe
luncă unde, cine apucă, bea ra
chiu și dă cu bila în popice ps 
pariuri. Nu la asta s-a gîndit o 
comună întreagă, sîntem siguri, 
atunci cind s-a apucat să dureze 
popicăria !

VIOREL RABA

AUTODEPA-
ȘIREA

Am urmărit cu interes oe s-a 
petrecut in anul I J (electrome
canici — Grupul școlar al M.E.I.. 
București) in răstimpul celor 
două trimestre. „Clasa noas
tră a devenit mai dirză du - 
pă primul trimestru de școală 
— afirmă secretara U.T.C., Vir- 
ginica Savin. Și exemplul ei a 
mobilizai și alte colective din 
școală".

Elena Păpușoi, are în clasă o 
misiune importantă : e cronicar 
«I vieții colectivului și, în a- 
ceastâ calitate, ține un „jurnal 
de bord" cu tot ceea ce se in- 
umplă pină la finele concursu
lui. Și se intimplă atitea in cla
sa lor !

• elevii au îndeplinit și depă
șit planul de producție școlară 
in atelier, au realizat lucrări de 
autodotare pentru decorarea clă
dirii noi și a celei vechi ale 
școlii, și a căminului nou, pre
cum și lucrări pentru dotarea 
laboratoarelor • au totalizat 400 
ore de muncă patriotică in gră
dina școlii, pe șantierul Colen- 
tina. in Parcul tineretului • 9 
grupe de învățătură au activat 
permanent • ciasa a ajutat aite 
colective din școală — Ia solici
tarea comitetului U.T.C. (spre 
exemplu, clasa 2 G, școala pro
fesională) pentru a deveni co
lective fruntașe • uteciștii au 
avut ocazia să dezbată proble
mele lor in șase adunări gene
rale : două tematice, două de a- 
nalrza muncii, două fulger, pen- 
■-J discutarea unor abateri • 
notele la purtare au fost discu
ta-a in adunarea U.T.C. • colec
tivul a fost în întregimea sa. la 
patru piese de teatru și la tot 
»- ’ea filme • întreaga clasă a 
a ut abonamente la concertele 
educative ale Orchestrei Con
servatorului — ciclul Haydn și 
Mozart • au organizat intilniri 
eu actori, regizori, scriitori — și 
cu acotdare de autografe • un 
co&curs intitulat „Vocea de aur" 
a atras întreaga clasă spre cin- 
tec. inițiativa aparținînd clasei 
• Ia sesiunea de referate și co
municări ale elevilor școlii, cla
sa a prezentat un referat in do
rn =-.iul matematicii. Drept care, 
a fost firesc să li se onoreze ac-

.iute*  pe linie cu nota 19. atit 
de către comitetul U.T.C.. cit și 
d- Comitetul U.T.C. al sectoru
lui II.

Anul I J. întristat oarecum că 
m om publicat toate veștile de 
•a F- despre ei. prin care vroiau 
să comunice că nu s-au dat bă- 

F-Mi. a făcut saltul spectaculos 
oe la medoa 7J27 și doi corigenți, 
fe trimestrul L la S05 și nici un 
corișent. la «firșftul trimestrului 
IL sintom «iguri eă asta se 
BtaWSe drree—> da.- e frusta*,  
foarte frunte*  z-m- w omâdme 
t.w trespri de :*  an; sg se 
autodepășească.

VARA 
ELEVILOR
(Urmare din pag. 11

elevii brigadieri din prima se
rie vor începe munca. Dăr pen
tru ca totul să fie bine pus la 
punct, pină la șfirșitul lunii mai. 
in toate organizațiile U.T.C. de 
c.asă se vor ține adunări gene
rale U.T.C. Tema : cum vor lu
cra uteciștii in această varg, ce 
obiective au de realizat, ce an
gajamente iși stabilește fiecare 
brigadă, ce activități cultural- 
educative propun pentru o va
canță a muncii îmbinată cu re
crearea. Există inițiativa ca in tot 
timpul vacanței să se desfășoare 
o întrecere — după modelul 
celei ..pentru cea mai bună cla
să" — „pentru cea mai bună 
brigadă de muncă patriotică a 
vacanței 1974". Inițiativa va fi 
confirmată in adunările gene
rale.

Deviza sub care se desfășoară 
această acțiune amplă : „Nici 
un elev de virstă utecistă să nu 
rămină in afara muncii patrio
tice în această vară a sărbăto
rii țării !“

Ieri, în holul Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România, s-a inaugurat primul salon 
bucureștean al cărții sub genericul „Cartea în viața orașului".

Foto: VASILE RANGA

Să învățăm un cîntec

Săptămină aceasta. în cadrul „Serii pentru tineret", va 
fi difuzat cîntecul

ROMÂNIE, 
PATRIE MÎNDRĂ
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Azi ramul și riul *unâ  
De gloria ta, pâmînt viteaz, 
Se-nalță mîndrie străbuna 
Din spice noi, din sonde și brazi

Eroii spre culmi te poartă 
Pâmînt strămoșesc, pămint iubit, 
Oftară stăpînâ pe soartă 
Stăpină pe-un vis împlinit

Izvor de nădejde vie,
In lume o soartă ți-ai înscris ; 
Lumină ne ești, Românie, 
Pâmînt erou de pace și vis

Refren

O, Românie patrie mîndră, plai de izbîndâ ți dor 
Prin milenii ai frint durerea grea, 
Ai învins prin partid, prin popor,
Demnitatea și pacea apărăm, socialismul înfloritor î

FLUCTUAȚIA
(Urmare din pag. 1) 

că III. S-a odihnit cinei luni 
fiindcă... era pus să lucreze in 
trei schimhlii'i ! Astăzi s-a con
vins că pewe tot se lucrează in 
schimburi, a revenit in uzină și 
se pare că s-a apucat de treabă.

Exemplele de mai sus (citeva, 
din citeva zeci) demonstrează 
în primul rind o profundă ne
cunoaștere a obligațiilor profe
sionale (este de datoria munci
torilor calificați, nu numai să 
confecționeze, dar și să ajusteze 
piese, să facă operații auxiliare 
etc, ca să nu mai vorbim de o- 
bligativitatea lucrului in schim
buri) și a legilor țării (obliga
țiile față de întreprinderea in 
care au fost școlarizați, obliga
ția de a lucra în meseria in 
care-s-au calificat).

După cum ne-am propus am 
căutat să aflăm ce măsuri s-au 
luat, pentru a-i informa corect 
pe tinerii angajați asupra ri
gorilor legii, pentru a-i educa 
în spiritul îndeplinirii obliga- 
gațiilor profesionale și sociale, 
pentru a le rezolva ..neînțelege
rile" survenite în timpul pro
ducției etc. Ne-am adresat ce
lor cărora Ie reveneau de drept 
aceste obligații, adică organi
zațiilor U.T.C. din secții și ser
viciului personal-invâțămint. O 
primă' constatare ne-a tăiat 
orice elan în investigația noas
tră: la serviciile personal-invă- 
țimint ale celor doua uzine se 
cunoșteau foarte bine cifrele 
fluctuației; se vorbea și de „ca
zuri" cu 14—15 desfaceri de 
contract, dar nimeni nu a pu
tut să nominalizeze măcar 
unul ! Aceeași situație în orga
nizațiile U.T.C. Lui N. Nicoară 
și Ion Knuff. ambii secretari la 
I.P.A.S.. le-am făcut noi cunoș
tință cu I. Bischin și I. Bobo- 
rodea. ..plimbăreții" de a căror 
educație pretindeau că se ocupă. 
Ligia Curtean, locțiitoare U.T.C. 
la „Independența" ne mărturi
sea că „nu știe despre cei re
partizați în secție decit că sint 
nou angajați; serviciul personal 
nu atenționează niciodată orga
nizațiile".

întrebarea se naște de la sine 
— dacă fluctuația este cunoscu
tă doar statistic, dacă nimeni 
nu cunoaște nici măcar numele 
..cazurilor" cu foarte multe des
faceri de contract (gata de ducă 
in fiecare clipă), dacă între ser
viciul personal și secții există 
cruste birocratice care îi împie
dică pe secretarii U.T.C. chiar 
să-și cunoască oamenii de care 
ar trebui să se ocupe în mod 
deosebit, atunci despre ce mă
suri menite să diminueze fluc
tuația mai poate fi vorba ?

Statisticile sînt doar un început 
și simpla lor întocmire nu echi
valează cu rezolvarea situației. 
Serviciile personal-învățămint 
și organizațiile U.T.C. trebuie 
să-și unească eforturile pentru 
a înlătura principalele motive 
ale colindatului fără noimă, din 
întreprindere în întreprindere, 
din meserie in meserie: necu
noașterea legilor, a obligațiilor 
profesionale și sociale.

Romantismul 
unei profesii

Am scris rîndurile de 
mai jos în urma unor dis
cuții pe care le-am avut 
cu mai mulți tineri care-și 
exprimau dorința de a îm
brățișa cariera de mari
nar. Priveau lucrurile cu 
multă, foarte multă ușu
rință. Am încercat să le 
explic, să le prezint pro
fesia noastră la adevăra
tele ei dimensiuni. M-au 
înțeles, dar cred că este 
necesar ca acest lucru să 
fie cunoscut și de alții 
dintre tinerii, și numărul 
lor este după știința mea 
foarte mare, care doresc 
să devină marinari.

Ce vrei să te foot dnd 
oei fi mare ? •• MARINAR, 
Da. Dar a deveni marinar 
înseamnă a avea curajul 
să privești adevărul in 
față, să oîntărești singur 
ce poți și să te pui în 
lumina tare a vieții. Dar 
ce este curajul ? La ce-ți 
trebuie curaj pentru a de
veni marinar ? Mi se pare 
ușor să înmrți o „roată" 
pentru ca vaporul să poa
tă merge, să apeși pe niș
te butoane, să...

Mi-am dat seama că in
terlocutorul meu nu m-a

înțeles. I-am explicat moi 
întii cum că roata aceea 
noi o numim „timonă".

I-am. spus apoi că nu 
este vorba de curajul de 
a te înfrunta cu situații 
limită, care prin esența 
lor sînt trecătoare, ci des
pre o trăsătură de carac
ter necesară tuturor ce
lor dornici de a se logodi 
ou marea, de a deveni fiii 
mărilor. Curajul de a în
frunta necunoscutul. Cu
rajul de a renunța la o 
idee proprie atunci cind 
faptele spun contrariul. 
Curajul de a reface de mii 
de ori același lucru pentru 
a te convinge și a avea 
încredere. Curajul de a ră- 
mine singur și a căuta 
mai departe rezolvarea 
problemei atunci cind cei 
din jur te părăsesc, unul 
cite unul. Curajul de a te 
lupta cu singurătatea, cu 
marea, deseori lipsită de 
romantism. Curatul cum
plit dg a te declara în
vins și de a nu dezarma. 
Curajul de a te bucura 
de succesele pe care le 
obții, de satisfacțiile pe 
care ți le oferă viața pe

mare și mai ales curajul 
ca să rămîi în continuare 
marinar.

Se va deprinde oare cu 
viața de marinar, EL, au
tentic om al unei vieți pe 
care o trăia numai în vise, 
și va face EL față, cu vi
ziunea lui restrinsă numai 
la aceste visuri pe care le 
și vedea îndeplinite, unei 
activități complexe cum 
este viața de MARINAR ?

Cum se va achita oare 
de sarcinile ce-i vor fi în
credințate, față de cei pe

Trăiește 
copilul

TOVARĂȘE REDAC
TOR ȘEF. Vin la dum
neavoastră și vă rog din 
tot sufletul să binevoiți 
a mă ajuta 5n rezolvarea 
unui caz care pe mine 
mă depășește totalmente. 
Mă numesc Chiribău 
Gică. sînt contabil la 
C.A.P. Viforeni, am 30 de 
ani și locuiesc în satul 
Botești, comuna Ungu
reni, județul . Bacău.

Revenind Ia cazul amin
tit mai sus o să încerc 
pe cit posibil să-1 relatez 
cit mai exact. în seara 
zilei de 26—27 martie 
anul curent, orele 22.30, 
soția mea, pe nume Chi
ribău Florica, a născut 
un copil de sex bărbătesc

care pină acum îi pricea 
cu atîta ușurință ? Se va 
descurca el oare ?

lntrebîndu-l dacă are 
curajul să devină marinar, 
îl întrebam în fapt, dacă 
are curajul de a trăi prin
tre oameni, astfel ca ni
ciodată să nu-și regrete 
faptele.

elev. serg.
5’IOREL 

MOLDOVEANU 
Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrin", 

Constanța v-

sau nu 
meu ?

la maternitatea din Ba
cău, sarcină luna a șap
tea.

A doua zi, deci pe 27 
martie, soția a fost anun
țată de către cadrele me
dicale competente că nu-i 
mai trăiește copilul și a 
fost dusă la sectorul 
chiuretaje unde î s-au fă
cut anumite intervenții. 
După naștere soția a fost 
ținută internă 4 zile, timp 
în care i s-a făcut trata
ment pentru a-i stopa 
pieptul. în acest timp so
ția a încercat ca să-și ia 
copilul, așa mort, dar i 
s-a răspuns că nu-i poate 
fi dat acasă. deoarece 
nu-i înregistrat.

După patru zile de in

ternare i s-a făcut exter
narea și a fost încredin
țată încă o dată că nu-i 
mai trăiește copilul. 
După aproape o săptămi
nă sint anunțat de către 
circa sanitară Ungureni, 
unde er.a luată în eviden
ță, că-mi trăiește copilul. 
Desigur am rămas foarte 
surprins de noua veste și 
am luat legătura cu ma
ternitatea. dar nu am pu
tut obține un răspuns 
convingător.'

Vreau să vă spun că 
noi nu încercăm sub nici 
o formă să scăpăm de 
copilul nostru, dar în su
fletul nostru s-a produs 
o stare greu de descris. 
Din zecile de întrebări pe 
care ni le punem este și 
aceea dacă este in
tr-adevăr copilul ndstru, 
nu cumva s-a făcut vreo 
greșeală — să nu-i spu
nem intenționată — nu 
cumva se încearcă să sca
pe pe altcineva de copil ? 
Eu nu pot să-mi explic, 
dacă s-a anunțat că-i 
mort copilul, cum de s-a 
depistat că el totuși tră
iește, dar după 7—8 zile ? 
De ce nu au fost înmatri
culați. atit mama cit și 
copilul ? De aceea vin la 
dumneavoastră cu speran
ța că ne veți ajuta să 
scăpăm de aceste între
bări chinuitoare. Aștep
tăm un răspuns care să 
ne scutească de orice în
doieli.

Vă mulțumim anticipat,
G. CHIRIBĂU
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AKillXlhl Din partea Consiliului Național SI’OIITUIIISU

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, secretar general ai Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit din partea lui HAFEZ AL-ASSAD. pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, secretar general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, următoarea telegramă :

' Cu mare plăcere și satisfacție profundă am primit amabilul 
mesaj transmis de dumneavoastră, de Comitetul Central ?. 
Partidului Comunist Român și de poporul român, cu ocaz ' 
zilei naționale a Republicii Arabe Siriene.

Mă folosesc de acest prilej ca in numele conducerii Partidu
lui Baas Arab Socialist, al poporului sirian și al meu personal 
să adresez cele mai bune urări, multa sănătate ți fericire 
Excelenței Voastre, precum ți bunăstare și prosperitate continuă 
poporului român prieten.

Doresc, de asemenea, să împărtășesc convingerea dumnea
voastră că relațiile și cooperarea dintre cele două țări ale 
ncastre vor continua să se dezvolte și să se întărea>că spre b - 
nele celor două popoare ale noastre și in interesul țelurilor lor 
comune.

SOSIRI
Reprezentanții președintelui 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ceremonia instalării noului pre
ședinte al Republicii Costa Rica, 
Daniel Oduber Quiros — tova
rășii Vasile Vilcu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, și Nicolae 
Ghenea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, s-au înapoiat 
marți seară în Capitală.

DIPLOMATICE
Guvernele Republicii Socia

liste România și Republicii San 
Marino, dind expresie dorinței 
manifestate de șefii celor două 
state, cu ocazia vizitei in San 
Marino a președintelui Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, de a consolida și 
dezvolta in viitor legăturile de 
prietenie existente între popoa
rele român și san-marinez. in 
interesul păcii, cooperării și 
securității internaționale, au ho- 
tărit ridicarea nivelului de re
prezentare dintre cele două țări 
la rang de consulat general.

,,TIBCO ’74“
Cu prilejul zilei pavilionului 

chinez la Tirgul internațional 
de bunuri de consum, ambasa
dorul Republicii Populare Chi
neze la București. Li Tin-Ciaun 
și Si An-Min, directorul pavi
lionului au oferit marți o re
cepție.

ÎNTREVEDERI
Membrii delegației Federației 

Industriilor Chimice din Belgia, 
condusă de H. Janssen, pre
ședintele federației, au avut în 
cursul zilei de marți întrevederi 
cu Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
și Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț și In
dustrie, în cadrul cărora au fost 
abordate probleme privind per
spectivele de dezvoltare a coo
perării în domeniul industriei 
chimice din cele două țări.

în aceeași zi, membrii dele
gației au purtat convorbiri la

COBORÎȚI ÎN
(Urmare din pag. I) 

grozav de bine contactul cu 
adevărata realitate.

Oare e chiar așa ?
Zilele trecute am plecat îm

preună cu doi activiști de la 
Comitetul județean Maramu
reș al U.T.C.. la mina Burloaia 
din cadrul întreprinderii minie
re Borșa. Ne-am dus să cu
noaștem o brigadă fruntașă for
mată. în marea ei majoritate, 
din tineret. Nedumerirea pe 
care am trăit-o atunci, la intra
rea în șut, a fost aceea că. a- 
mindoi activiștii intrau pentru 
prima oară intr-o galerie de 
exploatare : nedumerire alimen
tată și de faptul că Maramure
șul este o importantă zonă mi
nieră. cu zeci de mii de tineri 
care lucrează ca vagonetari. 

unele întreprinderi de comer: 
exterior și au vizitat obiective 
ale industriei chimice.

FESTIVITATE
La ambasada Republicii 

Populare Polone din București 
a avut loc. marți după-amiază. 
festivitatea inminării medaliei 
jubiliare ..Nicolas Copernic* * 
unor oameni de știință din țara 
noastră, cu prilejul aniversării 
a 500 de ani de la nașterea ma
relui om de știință.

• DOLJ. A fost organizat 
circuitul Județului Dolj, de
dicat celei de a 30-a aniver
sări a eliberării patriei, in
titulat „30 de locuri. 30 de 
amintiri despre insurecția 
armată", la care au partici
pat 200 de tineri. Pe data de 
19 mai se organizează o ex
cursie combinată la Drobeta 
Tr. Severin la care sint în
scriși 400 tineri.

• OLT. 350 de tineri au par
ticipat la o excursie, la Ra- 
domirețti. cu prilejul „săr
bătorii bujorului". De aseme
nea, la Ponoarele, la „sărbă
toarea liliacului" au parti
cipat peste 200 de tineri.

• ARAD. I.a data de 19 mai 
se organizează parada por
tului popular, la care vor 
participa 1 000 tineri. Această 
acțiune are Ioc în cadrul ac
țiunii „Primăvara arădeană".

• MUREȘ. în ziua de 19 
mai au fost organizate excursii 
la monumentele eroilor celui 
de al doilea război mondial 
de la Oarba de Mureș, Tîr- 
năveni șj Tg. Mureș cu 1 000 
de tineri.
• HUNEDOARA. La 18 și 19 

mai are loc tradiționala ser
bare de la Costești, pe ru
inele cetății dacice, ediția a 
patra, unde vor participa 
12 000 de tineri.

• TELEORMAN. Duminică, 
19 mai, 1 000 de tineri din 
județ vor vizita Bucureșiiul 
unde vor face un tur al ca
selor memoriale, vizite la 
Muzeul de istorie al parti
dului și vor viziona specta
colul „Simfonia patetica", la 
Teatrul National, sala mare.

• BISTRIȚA-NASAUD. La 
monumentul lui Andrei Mu- 
reșanu a avut Ioc. la 12 mai. 
un recital de poezie patrio
tică unde au participat 300 
de tineri.

• HARGHITA. La 19 mai 
vor vizita Tirgul internatio
nal de la pavilionul din Piața 
Scînteii, București, 200 de 
tineri.

• CARAȘ-SEVERIN. în 12 
mai. 1 500 de tineri au parti
cipat la „sărbătoarea narci
selor" de Ia Zernești și la o 
acțiune de depuneri de co
roane și flori la monumen
tul lui Ștefan Piavăț, unde 
au participat 360 de tineri.

• VÎLCEA. La excursia 
pentru vizitarea Muzeului 
Doriana, cu inminări de car
nete U.T.C., au participat 
120 de tineri.

• MUNICIPIUL București. 
Au fost organizate mai mul
te acțiuni: turul orașului 
București, pe urmele insu
recției armate, vizitarea lo
curilor de la Băneasa — eu 
600 de tineri — vizitarea 
Muzeului Doriana și Muzeul 
Peleș — cu 700 de tineri.

• IAȘI. La originala acțiu
ne montană. traversarea 
Ceahlăului și a masivului 
Ilăghima.ș au participat >60 
de tineri, iar la Crosul la
șului au participat 10 000 de 
tineri. împreună eu O.J.T. 
Iași. în această săptămină 
se va organiza trenul litora
lului cu 800 de tineri.

• BACĂU. A fost organi
zată o vizită la Mausoleul de 
la Mărășești eu care ocazie 
s-au înminat și carnete 
U.T.C., la care au luat parle 
300 de tineri.

C.V.

Tn alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Wladyslav» 
Wojtasik a exprimat vii mulțu
miri pentru modul cum a fost 
sărbătorit in România jubileul 
Nicolas Copernic ți și-a expri
mat convingerea că relațiile de 
colaborare țtiintifică dir.tr» cele 
două țări se vor dezvolta tot 
mai mult.

FEROVIARE
Ministerul Transporturilor și 

Telecomunicațiilor a elaborat 
noul Mers al trenurilor de că
lători care va intra in vigoare 
cu începere de La 26 mai 1974. 
Noul grafic de circulație fero
viară cuprinde o sene de îm
bunătățiri. printre care crearea 
unor legături mai lesnicioase cu 
celelalte mijloace de transport 
rutier, naval ți aerian.

CRONICA 
U. T. C

Ieri a sosit in Capitală o 
delegație a Uniunii Generale 
a Studenților din R.A. Egipt 
(G.U.S.E.A.R.) compusă din 
Mohamed Rifat Bakry, vice
președinte al Comitetului E- 
xecutiv al G.U.S.E.A.R., și 
Assent Fathy Mahmoud El 
Magraby, secretar al acestei 
uniuni, care, la invitația 
Consiliului U.A.S.C.R. urmea
ză să viziteze țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, de
legația G.U.S.E.A.R. a fost 
intimpinată de tovarășul Ste- 
lian Moțiu, secretar al Con
siliului U.A.S.C.R.. de acti
viști ai Comitetului Executiv 
al Consiliului U.A.S.C.R.

mineri, electromecanici, instala
tori de benzi transportoare, bri
gadieri și maiștri de extracție. 
Or, tocmai această lume plină 
de evenimente, despre care ei 
vorbeau adeseori, le era — pa
radoxal — cu totul necunoscută. 
Universul acestor oameni din 
preajma mineralelor era. de 
fapt, o terra incognita transpu
să in niște tipare schematice, 
total deosebită față de adevă
rata realitate.

Acceptind astfel logica lu
crurilor inseamr.ă că. pentru 
acești doi activiști, uteciștii mi
neri nu sint uteciști deăt ia 
afara producției, pentru că aco
lo se desfășoară ședințele și a- 
dunările generale, pentru că aco
lo se întocmesc procesele ver
bale și „situațiile", pentru că, 
doar pină acolo ajung cei care

al Frontului Unității Socialiste»
FOTBAL:

Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste anunță cu 
profund regru incerarea din 
viață a lui Alla1. E -Fassi. pre
ședintele Partidului Isnqlal din 
Maroc, care se aCa in viată in 
țara noastră in fruntea unei 
delegații, la iiw.ația Consiliului 
Naționa. al F * S

Al lai E Fassi a luptat per.Tu 
libertatea, independența ți pro
gresul poporului marocan, afir- 
mindu-se ca una dintre perso
nalitățile marcante ale vieții 
politice din țara sa.

Prieten al poporului nostru. 
Allal E Fassi a sprijinit ș> ac
ționat pentru dezvoltarea fi 
consolidarea relațiilor buna 
existente între Rom.âr.a ș Ma
roc. in acest cedru inscrundu-se 
și vizita pe care o efectua tn 
țara noastră in fruntea delega
ției Partidului Isnqlal.

în lecăturâ cu încetarea din 
viață a lui Alia'. E Fassi. pre
ședintele Partidului Istiqial din 
Maroc, la București a avut Lac 
o ceremonie funebră.

La catafalcul defunctului au 
fost depuse coroane de Cori din 
partea secretarului general ai 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român ș: a Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

în cadrul ceremoniei au fost 
prezentate condoleanțe membri
lor delegație,. precum ți amba
sadorului Marocului la Bucu
rești, Maati Jorio. in numele 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român ți al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, de către 
tovarășii Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
secretar al Consiliului Național 
al F.U.S., Gheorghe Oprea.

Primăvara culturală bucureșteană

Manifestări dedicate
celui mai tînăr public

Ă doua zi a acestei săptS- 
mîni culturale a fost dedicată 
copiilor, școlarilor, pionierilor — 
participant în număr mare la un 
bogat program de manifestări. 
Dimineața, în sala Dalles, Pala
tul pionierilor împreună cu Uni
versitatea populară din București 
au oferit unui public exclusiv de

MINĂ
trebuie să îndrume munca or
ganizației. Așa s-a creat încet- 
incet un adevărat ecran între 
realitatea acelor tineri și reali
tatea prăfuită a hirțoagelor. 
Prima, privită și interpretată 
prin cea de-a doua.

în locul realității trăite, per
cepute nemijlocit — șușoteli, 
păreri, reflecții sterpe, catego
risiri fără nici o valabilitate. 
Iar in locul tinerilor de acolo 
— niște personaje cu miros de 
cerneală.

Am fost curios să cur.osc e- 
moția celor doi la primul con
tact cu mina. Si emoția s-a con
sumat tot sub semnul trist al 
aceleiași pedanterii cu minecu- 
țe. fără suflul curiozității, fără 
fascinația puternică a realității. 
De ce ? La două Cx aveau un 
autobuz spre Baia Mare. 

viceprim-ministru al guvernu
lui, Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al F.U.S.. Nestor Ignat, membru 
al Biroului Executiv al Consi
liului Național al F.U.S., Dumi
tru Balaiia. membru al Consi
liului Național al F.U.S.. Mircea 
Malna. consilier al președintelui 
Republicii, ministru secretar de 
stat la Consiliul de Stat.

Au prezentat, de asemenea, 
condoleanțe, Pavel Stefan, se
cretar al U.G.S.R.. Titus Po
pescu. vicepreședinte al 
U.NCA.P., Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C, Mihai 
Aides. adjunct al ministrului 
sănătății.

După ce au păstrat un mo
ment de reculegere, participanții 
la ceremonia funebră au făcut 
de gardă ia catafalcul celui 
decodat.

în numele conducerii Partidu
lui IstiqlaL membru delegației 
au exprimat mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
conducerii Partidului Comunist 
Român. Frontului Unității So

Buletin medical
Allal EI Fassi. președintele 

Partidului Istiqlal din Maroc, 
a fost internat de urgență în
tr-o clinică din București, su
ferind de infarct miocardic 
acut, cu edem pulmonar acut; 
stop cardio-respirator. stare 
evolutivă foarte gravă.

Acesta a fost al doilea in- 
fa ret miocardic, primul avîn- 
du-1 cu doi ani în urmă.

Acad. prof. dr. TH. BURGHELE. ministru! Unității, 
conf. dr. POMPILIU POPESCU, dr. GH. GHEOR
GHIU, dr. NICOLAE STRĂJAN, dr. DELIA POPESCU, 

dr. POPESCU BARAN DINU

copii și școlari spectacolul Te 
cîntăm, părinte drag, recitări de 
versuri patriotice, poezii închina
te partidului, creații ale elevilor, 
sau ale poeților pentru copii, cin- 
tece patriotice interpretate de 
corul, instrumentiștii și soliștii Pa
latul pionierilor. Tot dimineața 
s-a deschis la Palatul pionieri
lor o interesantă expoziție Car
tea pentru copii de-a lungul ce
lor 30 de ani. Biblioteca munici
pală M. Sadoveanu, editura „Ion 
Creangă" au prezentat cele mai 
variate și mai reprezentative 
cărți destinate copiilor de toate 
vîrstele, timp de trei decenii. E- 
diții tipărite în excelente condi
ții grafice ale literaturii actuale 
pentru copii au stat la dispoziția 
publicului în standuri special a- 
menaiate in cele mai frumoase 
parcuri bucureștene — Cișmigiu 
și Herăstrău. La Palatul pionie
rilor se află în plină desfășurare 
o sesiune de comunicări inaugu
rată ieri și intitulată Probleme 
actuale ale activității cu cartea 
m rfndul copiilor. Participă, de
sigur. reprezentanți ai editurii 
,Jon Creangă" — V. Cofița și 
G. Zaraf u — poeți, ca de pildă 
Violeta Zamfirescu, sau grafici
eni ca Val Nuntea nu, precum ji 
numeroși bibliotecari, cadre di
dactice, comandanți de pionieri. 

cialiste, pentru atenția acordată, 
asistența medicală și eforturile 
făcute pentru salvarea vieții 
președintelui Partidului Istiqlal.

A exprimat. de asemenea, 
mulțumiri ambasadorul Marocu
lui la București.

După ceremonia funebră 
sicriul cu corpul neinsuflețit al 
lui Allal Ei Fassi a fost depus 
la bordul unui avion special 
care a-a îndreptat spre Maroc.

Cu același avion a plecat 
Mircea Malița. ministru secretar 
de stat la Consiliul de Stat, re
prezentant personal al președin
telui Republicii Socialiste 
România.

La aeroport au fost prezenți 
tovarășii Mihai Gere. Gheorghe 
Oprea. Eugen Jebe'.eanx Nestor 
Ignat. Dumitru Balalia. Pavel 
Stefan, Titus Popescu. Vasile 
Nicolcioiu. Mihai Aldea.

Au fost de față Maati Jorio. 
ambasadorul Marocului ia Bucu
rești. membri ai ambasadei, 
precum și șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

S-a aplicat tratament co
respunzător de către un co
lectiv larg de medici specia
liști.

Cu toate eforturile depuse 
de colectivul de mediei, Allal 
El Fassi a încetat din viață în 
ziua de 13 mai 1974. 
orele 19,10.

SOARTA RECOLTEI SE DECIDE ÎN CÎMP
(Urmare din pag. I) 

ce le. vom obține ne conside
răm în întrecere cu ceilalți 
membri cooperatori".

Lucrați in acord global in 
cooperativa agricolă căreia îi 
aparțineți ? am adresat între
barea tovarășilor investiți cu 
munci de răspundere sau cu 
specific de birou și din alte co
operative agricole. în foarte 
multe unități răspunsul l-am 
primit — firește afirmativ — a- 
colo. in cimp. unde cei cărora 
ne adresam lucrau. La Tuzla, 
personalul administrativ lucrea
ză 84 de hectare semănate cu 
porumb, fioarea-soarelui și sfe
clă de zahăr, la Cobadin — 
peste o sută de hectare. la 
Chirnogeni — 72 de hectare...

Sint insă și excepții. La se
diul cooperativei agricole din 
Techirghiol. Dumitru Florescu, 
casier, surprins de întrebarea 
noastră, ne dă răspunsul in „doi 
peri" :

— Nil. nu lucrez în acord glo
bal ; eu am fost angajat In 
munca de casier, pe aceasta o 
fac. Să fiu sancționat dacă n-o 
fac bine, dar la cimp nu mă 
duc. Știu să sap. pentru că ță
ran sint. dar in acord global nu 
mă angajez să lucrez.

— De ce ?
— Pentru că acum doi ani 

am lucrat în acord global, am 
dichisit ca nimeni altul porum
bul săpindu-1 de cinci ori. dar 
pină la urmă m-am ales doar cu 
oase rupte... Recoltatul in tarlaua 
unde aveam eu porumbul a co
incis cu plata unui avans și nu 
m-am putut duce odată cu cei

Sferturile de finală 
ale „Cupei României"

Astăzi au loc meciurile din 
cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei României" la fotbal. în 
cel mai interesant joc. la Plo
iești. se lntilnesc formațiile 
Steaua și U.T. Arad. Dețină
toarea trofeului, echipa C. S. 
Rm Vilcea. va evolua la Hune
doara in compania formației 
Universitatea Cluj.

în Capitală, stadionul „Dina
mo*  va găzdui in cuplaj, cele
lalte două partide : Politehnica 
TisRigeera—SC. Tuieea (ora

TENIS: Surpriză în „Cupa Davis"

Echipa Australiei eliminată de India
Selecționata de tenis a Indiei 

a realizat o mare performanță 
in ..Cupa Davis-, reușind să în
vingă cu scorul de 3—2 echipa 
Australiei fdeținăjoarea „Sala- 
tierei de argint*),  in finala zo
nei orientale, disputată la Cal
cutta. în ultimele două partide 
de simplu. Jebn Alexander l-a 
mtrecut eu 8—6. 6—4. 6—3 pe 
Jasjit Singh, in timp ce tinărul 
camelor. indian. Vijay Amritraj. 
a ciștigat cu 6—1. 5—7. 6—4. 
Ș—4 în fata lui Bob Giltinar.. 
Astfel, după echipa S.U.A.. eli-

„CURSA
După o t; tie repau», compe

tiția edistâ internațională 
-Cursa Păcii" a continuat ieri 
cu etapa a 7-a. Sczeczir.—Neu
brandenburg. in cursul căreia 
cor.curer.tii su intrat pe terito
riul R. D. Germane Victoria a 
revenit la sprint rutierului o- 
Lacăez Taeo Smit. cronometrat

• PENTATLON. După dispu
tarea a două probe, tn concursul 
international de pentatlon mo
dem de ia Budapesta conduce 
sportivul magmar Villanyi cu 
2 062 puncte, urmat de compa
triotul său Horvath — 2 049
puncte. Concurentul român Con

lalți să culeg. Ci nd m-am dus. 
rodul muncii mele era înju
mătățit... Am reclamat, dar ni
meni nu mi-a făcut dreptate. 
Așa că nu mai lucrez în acord 
global, pentru câ nici tovară
șul președinte și nici altcineva 
nu lucrează...

în holul sediului o întilnim 
pe Victoria Bocoi, femeia de 
serviciu.

— Ce aveți de făcut. într-o 
zi, la sediul cooperativei ?

— Păi, ce să am de făcut — 
mătur, aduc apă. iarna fac fo
cul, mai am grijă ca atunci cind 
Vin oamenii la sediu să nu se 
frece de ziduri să ia varul...

— Cite ore lucrați efectiv ?
— Apăi, eu cam toată ziua o 

pierd pe aici...
— Dar ce faceți, aici, la se

diu. acasă cam în cit timp ați 
reuși ?

— Ei acasă e altceva... Aco
lo. m-aș grăbi, și intr-un ceas 
n-aș avea ce face...

— Dar in acord global lucrați 
la C.A.P. ?

— Nu, nu lucrez, că am des
tule de făcut aici, la sediu...

Victoria Bocoi e femeie de 
serviciu la sediu și nu lucrează 
la cimp pentru câ-și pierde toa
tă ziua cu treburi pe care, prac
tic. le poate termina într-o oră. 
Dar dacă președintele (Mucenic 
Mamuloș). inginerul șef (Con
stantin Stăr.escu) și toți cei ca
re îndeplinesc munci adminis
trative se păstrează deoparte de 
sapă, cum de n-ar proceda la 
fel și femeia de serviciu că. de. 
toată vsra dumneaiei le aduce 
apă rece...

La Costinești. inginerele Eu

14.00) și A.S.A. Tg. Mureș—Jiul 
Petroșani (ora 16.30).

Studioul de televiziune va 
transmite in direct, alternativ, 
aspecte de la jocurile U.T. Arad 
—Steaua și A.S.A. Tg. Mureș— 
Jiul Petroșani. Transmisia va 
începe in jurul orei 16.30. Stați
ile noastre de radio vor trans
mite cu Începere din jurul orei 
17.25, pe programul I, reprizele 
secunde ale intilnirilor Steaua— 
U.T. Arad, A.S.A. Tg. Mureș— 
Jiul și C. S. Rm. Vilcea—Uni
versitatea Cluj.

minată de reprezentativa Co
lumbiei. o altă mare favorită 
părăsește prematur scena celei 
mai importante competiții a 
sportului alb. în semifinalele in
terzonale. echipa Indiei va in- 
tilni. probabil, pe ciștigă’.oarea 
grupei B a zonei europene.

• ILIE NASTASE a fost de- 
semnat ca favorit principal al 
turneului internațional de tenis, 
care Începe astăzi. 15 mai la 
Miinchen. Al doilea favorit este 
spaniolul Manuel Orantes.

PĂCII"
pe distanța de 145 km cu timpul 
de 3h 33' 10” (medie orară 
41.500 km). în același timp cu 
Învingătorul a sosit un pluton 
condus de cehoslovacul Matou- 
sek și polonezul Szozda. pluton 
in care se aflau și cicliștii 
români Ion Cernea (locul 16) și 
Nicolae David (18).

stantin Călina se află pe locul 
opt, cu 1 986 puncte.

• BOX. între 20 și 25 mai, 
la Craiova se vor desfășura 
campionatele naționale de box 
pentru juniori (două categorii). 
La întreceri participă 144 de ti
neri pugiliști calificați din zo
nele preliminarii.

genia Guefe și Valentina Cincă 
ne mărturisesc fără rețineri : 
„Am semnat angajamentul pen
tru a lucra în acord global pen
tru că ni, s-a cerut... Credeți 
dumneavoastră că noi sau preșe
dintele. sau contabilul șef vom 
săpa ? Tot pe cooperatori ne 
vom bizui...". Cu alte cuvinte, 
una pe hîrtle, alta în realitate. 
Prin scripte întocmite, cum se 
vede, mai mult de ochii lumii, 
cei investiți cu răspunderea 
pentru bunul mers al întregii 
activități din cooperativă se 
sustrag unei îndatoriri pe care, 
la urma urmei, și-au asumat-o 
prin propria semnătură. Și dacă 
eventualele controale din partea 
forurilor județene n-au desco
perit aceste semnături, pentru a 
le repune în valoare, ne sur
prinde mentalitatea tovarășilor 
de a-și ascunde chipul în spa
tele unui autograf considerat 
mort încă din momentul cind 
cerneala nu se uscase pe hîrtie.

Aceeași atitudine in flagrant 
dezacord cu normele și princi
piile noastre morale, și nu nu
mai morale, am întîlnit-o și în 
alte locuri. Cogealac, Poiana, 
Dulcești. Moșneni sint adrese 
care, în ceea ce privește pe ale
șii obștei. se confundă din pă
cate cu aceleași autografe ale 
fugii de munca fizică. Este de 
datoria organelor județene să 
întreprindă tot ceea ce trebuie 
pentru ca asemenea semnături 
să-și afle adevărata identitate 
numai in cimpul fertil al izbin- 
zii. al muncii de fiecare zi, a- 
colo unde se decide soarta pro
ducțiilor.

Agențiile B/T.T. 
transmit;

Ce a fost, 
ce va fi
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„AUTOBUZUL" 
BUCUREȘTI

Calea Șerban Vodă nr. 280, sector 5.

Primește in anul școlar 19744975, absolvenți ai claseiPrimește in anul școlar 1974'1975, absolvenți ai cJasei a 
\TII-a din Capitală și din județele tării pentru a fi școlarizați 
LA SECȚIA MECANICĂ în specialitățilei

Lăcătuș mecanic 
Matrițer 
Prelucrător prin ațchiere 
Frezor
Tinichigiu auto 
Vopsitor auto

Absolvenții primei trepte de liceu vor putea lucra ca con
structori de autovehicule în întreprinderea „Autobuzul".

întreprinderea „Autobuzul" acordă burse pe bază de con
tract.

Liceul dispune de cantină.
Toți elevii vor beneficia gratuit de echipament de protecție.
Liceul are o bază materială corespunzătoare desfășurării 

procesului de învățământ: cabinete de tehnologia meseriei, de 
desen tehnic, fizică și chimie, de cunoștințe social-politice, 
sală de sport etc.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL 
ȘCOLII, TELEFON 23.64.02.

■
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Ministerul Industriei Ușoare, Liceul de textile și confecții Nr. 2, „Dîmbovița" 
București — str. Poet Cerna, nr. 1 ; Verzișori nr.

ANUNȚ
o Confecții articole de maroehinarie ți 

voiaj — din piele ți înlocuitori ;
• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuc și confecții arti

cole din cauciuc ;
• Operator 

plastice ;
• Sticlari.

Se aduce la cunoștința celor interesați 
că se fac înscrieri de candidați în invăță- 
mintul liceal de specialitate și profesio
nal în anul școlar 1974/1975. pentru urmă- 
toarele meserii :

LICEU — TREAPTA I
• Confecții încălțăminte din piele și În

locuitori ;
• Confecții articole de marochinărie și 

voiaj — din piele și înlocuitori :
• Tăbăcari ;
o Prelucrător cauciuc și confecții arti

cole din cauciuc ;
• Operator la prelucrarea maselor 

plastice ;
• Sticlarii

ȘCOALA PROFESIONALĂ
• Confecții încălțăminte din piele și 

înlocuitori ;

la prelucrarea maselor

înscrierile se fac pe baza unei cereri 
însoțite de următoarele acte :

— Certificat de naștere în original și 
copie (copia se certifică de unitatea șco
lară și se păstrează anexată la cerere) ;

— Certificat de absolvire a școlii gene
rale ;

— Fișa medicală eliberată conform in
strucțiunilor Ministerului Sănătății din 
care să rezulte starea sănătății candida
tului ;

— Buletin de analiza singelui și rezul
tatul examenului radiologie pulmonar

_______ Cîștiguri suplimentare ia
LOZ ÎN PUC!
LASER/HE CESEJFLAW 
ViNZARESE GRSESC 
C/S77GUR/ SUPL/MEHTARt 
ÎN BANI, AUTOTURISME, 
AU TEU/ DE ARAGAZ S. a. 
wu'd/te/Mcvî, ctitigă!

18-20, sector 5

(ra.dioscopie. radiografie sau microradio
grafie) efectuate cu cel mult trei luni 
inainte de concurs — buletine obligatorii 
numai în cazul în care nu sint cuprinse 
în actul medical (fișă).

Condițiile ce trebuie îndeplinite de 
candidat sint :

— Să fie absolvent a 8 clase școală ge
nerală, pentru liceu de specialitate treap
ta I și să fie absolvent a 10 clase (sau 
8 clase școală generală din promoțiile an
terioare), pentru școală profesională ; Să 
aibă vîrsta între 16—18 ani împliniți în 
anul calendaristic în care se înscriu la 
concurs (1 ianuarie — 31 decembrie).

Recrutarea candidaților se face din mu
nicipiul București și din toată țara.

înscrierile se fac în perioada 1-30 iu
nie 1974.

Informații suplimentare se pot da de 
către secretariatul școlii la telefon i 
22.50.31.
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LOCURI DE ODIHNĂ PE LITORAL I
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.

tn 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 în excursii se face 
la oficiile județene de tu
rism din țară, și la filialele 
întreprinderii de turism, ho
teluri și restaurante din 
București.

PUBLITURISM

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE INDUSTRIE

LOCALĂ

LICEUL INDUSTRIAL MECANIC NR. 20
Șoș. Chitilei nr. 128. sector 8, tramvai 3, 10

Stația Pieții
Primețta înscrieri pentru anul școlar 1974-1975 la urmă

toarele meserii : r
e lăcătuși construcții metalice 
e lăcătuși I.C.M.
• lăcătuși S.D.V.
o lăcătuși mecanici auto
o electromecanici ascensoare
o electroniști
o lăcătuși mecanici frigotehniști
o strungari 4
e frezori mortezori-rabotori 
e timplari mobilă și articole tehnice

Se primesc promovații clasei a V|ll-a avînd vîrsta pîna 
Ia 16 ani la 1 septembrie 1974. Elevii beneficiază de burse 
în proporție de 36% în funcție de rezultatele la învățătura, 
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 J 
industrie locală după absolvirea primei trepte a liceului 
vor primi burse din partea întreprinderilor, constînd din 
hrqnă, 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 53 90.



Imaginea aceasta reflectă bucuria cu care populația Lisabonei salută deborirea regimului salazarist.
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MARELE DUCE DE LUXEMBURG
L-A PRIMIT

ROMÂN DE EXTERNE
Cu prilejul vizitei întreprinse 

în Luxemburg, ministrul de ex
terne al României, George Ma- 
covescu a fost primit de Ma
rele Duce Jean de Luxemburg 
și de Marea Ducesă Charlotte.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost transmise, cu acest prilej, 
un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de pace și de 
progres poporului luxemburghez 
prieten.

Mulțumind pentru mesaj, 
Marele Duce și Marea Ducesă 
au adresat, la rîndul lor, pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu un salut căldu
ros și cele mai bune urări de 
prosperitate poporului român 
prieten.

Ministrul român al afacerilor 
externe a fost primit, de ase
menea, de președintele guver
nului
Werner, și a avut convorbiri cu 
ministrul de externe, Gaston 
Thorn, privind stadiul actual și 
perspectivele relațiilor intre 
România și Luxemburg. Cei doi 
miniștri de externe au consta
tat cu satisfacție că raporturile 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări înregistrează 
un curs ascendent, îndeosebi ca 
urmare a vizitei oficiale efectu
ată in Marele Ducat de Luxem
burg, în octombrie 1972, de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In același timp, cei 
doi miniștri au examinat posi
bilitățile concrete de natură să 
contribuie la dezvoltarea în

continuare pe multiple planuri 
a cooperării româno-luxembur- 
gheze, in spiritul Declarației so
lemne comune cu privire la 
principiile relațiilor existente 
între Republica Socialistă 
România și Marele Ducat de 
Luxemburg.

De asemenea, a fost efectuat 
un larg schimb de vederi pri
vind unele probleme internațio
nale actuale, in primul rînd 
securitatea și cooperarea în Eu
ropa.

Trei capitale provinciale 
cambodgiene se află sub pu
ternica presiune a forțelor 
patriotice de eliberare khme
re, transmite agenția ASSO
CIATED PRESS. Este vorba 
de portul maritim Kompong 
Som, de importanță vitală 
pentru aprovizionarea capita
lei, precum și de capitala 
provincială Kompong Thom, 
situată la 140 kilometri nord 
de capitală și de Prey Veng, 
la numai 45 kilometri est de 
Pnom Penh.

Pe de altă parte, la Pnom 
Penh a fost anunțată insti
tuirea de măsuri speciale 
„de securitate" de către ad
ministrație, printre care se 
numără aplicarea strictă a 
legii marțiale in oraș.

t
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luxemburghez, Pierre
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Situația din Portugalia
• Generalul Antonio de Spinola își va asuma 
astăzi funcția de președinte al republicii • Miine 
va fi anunțată componența guvernului civil 

provizoriu
LISABONA 14 Azcrpres). — 

Corespondență de la Vasile 
Oros : Purtătorul de cuvint al 
Juntei de salvare națională din 
Portugalia. Sanches Osorio, a in
format că miercuri, la ora 16.00 
ora locală, la Palatul Queluz va 
avea loc ceremonia în cadrul că
reia generalul Antonio de Spino
la își va asuma funcția de pre
ședinte al republicii, uimind ca 
joi să fie anunțată componența 
guvernului civil provizoriu.

Guvernul — a spus Osorio —- 
este format, însă nu sînt deocam
dată autorizat să-i anunț compo
nența. Se consideră absolut sigu
ră numirea în funcția de prim- 
ministru a profesorului Adelino 
da Palma Carlos.

Presa portugheză de marți a 
publicat comunicatul P.A.I.G.C., 
difuzat la Alger de Comitetul 
Executiv al Partidului African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de, care după ce afirmă că 
P.A.I.G.C. controlează trei sfer
turi din teritoriul Guineei-Bis- 
sau propune noului regim din 
Portugalia inițierea de negocieri

cu satisfacerea a două condiții 
prealabile : recunoașterea Repu
blicii Guineea-Bissau. a dreptu
lui la autodeterminare șt inde
pendență a poporului din aceas
tă țară, ca și din Insulele 
Capului Verde, și recunoașterea 
acelorași drepturi pentru po
poarele dm alte teritorii afri
cane.

întrebat la conferința de pre
să ce a avut loc in aceeași zi 
care este poziția Juntei de sal
vare națională. Sanches Osorio, 
purtătorul de cuvint al juntei 
a declarat că „propunerile de 
negocieri făcute de P.A.I.G.C. 
sint constructive și merită con
siderate ca atare", subliniind, 
totodată, că ele reprezintă o 
problemă pe care guvernul o va 
analiza cind iși începe activita
tea, la sfîrșitul acestei săptă- 
mini.

DELEGAȚIEI M.A.N.

Rezultatul TINERETUL LUMII

referendumului
din Italia

Alegătorii italieni au fost 
chemați duminică și luni să 
se pronunțe — prin referen
dum — asupra legii privind 
in sti rui rea divorțului. Din 
totalul celor înscriși pe lis
tele de vot, la această con
sultare au participat 33 039 217 
persoane, ceea ce reprezin
tă 88,1 la sută. Pentru men
ținerea legii s-au pronunțat 
19 093 929 de votanți, adică 
59,1 la sută din participan
ții la referendum. în favoa
rea abrogării acestei legi au 
fost exprimate 13 188 184 vo
turi, ceea ce reprezintă 40.9 
la sută din sufragiile Înre
gistrate.

Pentru menținerea divor
țului în Italia — instituit la 
1 decembrie 1970 prin apro
barea parlamentului — s-au 
pronunțat Partidul Comunist 
Italian și două dintre parti
dele coaliției guvernamenta
le — Socialist și Socialist- 
Democratic —, precum și 
partidele Republican și Li
beral. Partidul Democrat- 
Creștin, care întrunește, de 
regulă, cel mai mare număr 
de voturi cu prilejul alegeri
lor parlamentare, a desfășurat 
o amplă campanie împotriva 
divorțului.

dialogul european
Intervenția delegatului român în subcomisia pri

vind aspectele militare ale securității
în urma unor negocieri intense în Subcomisia privind 

aspectele militare ale securității, participanții au dezbătut 
pe larg problema preambulului care ar urma să preceadă 
textul de măsuri concrete 
dezarmarea in Europa.

Prezentind poziția țării noas
tre, delegatul român, 
Neagu, a reliefat 
completării destinderii 
cu măsuri efective pe 
litar. în acest context, 
dențiat 
preambulul 
mânesc de 
necesitatea 
cauzelor de 
și legătura 
există între 
cele militare ale securității. El 
a subliniat că în procesul de-

privind dezangajarea militară și

Romulus 
necesitatea 

politice 
plan mi
el a evi- 

privindpropunerile
din documentul ro- 
lucru care prevede 
eliminării tuturor 
tensiune in Europa 
indisolubilă care 
aspectele politice și

zangajării militare și dezarmării 
în Europa sînt vital interesate 
toate popoarele de pe continent 
și Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, ca singur 
for european, este chemată să 
dezbată problemele general- 
europene ale dezangajării mili
tare și dezarmării în toate as
pectele lor. De asemenea, s-a 
pronunțat pentru includerea în 
preambul a unei prevederi care 
să statueze faptul că dezanga
jarea militară și dezarmarea în 
Europa fac parte integrantă din
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procesul dezarmării pe plan 
mondial.

Dezbaterile s-au Încheiat în 
această primă perioadă de ela
borare a textului inițial, înre
gistrat în mod provizoriu, cu 
un acord de ordin general pri
vind o serie de formulări care 
să fie incluse în textul final. 
Astfel, participanții au convenit 
să se menționeze, încă de la în
ceput, scopul mai larg al pro
movării unor relații mai bune 
între statele participante și al 
asigurării condițiilor in care po
poarele lor să poată trăi în pace, 
libere de orice amenințare sau 
atingere a securității lor. De 
asemenea, s-a exprimat dorința 
statelor participante de a eli
mina cauzele tensiunii care ar 
putea să existe între ele și, în 
consecință, să contribuie la in- 
tărirea păcii și securității în 
lume. S-a recunoscut necesita
tea de a contribui la reducerea 
pericolului de conflict militar.

Tovarășul Miron Constan- 
tinescu, președintele Marii 
Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, 
șeful delegației parlamenta
re care întreprinde o vizită 
oficială in Austria, a avut o 
intilnire cu șeful guvernului 
landului Oberostereich, dr. 
Erwin Wenzl, președintele 
organizației partidului popu
list din acest land și cu șe
ful adjunct al guvernului 
landului, dr. J. Friedl, lide
rul organizației Partidului 
Socialist din land.

Delegația parlamentară 
română a fost, de asemenea, 
oaspete al concernului 
Voest-Alpine din Linz.

Gazdele au evocat mo
mentul memorabil pe care-I 
reprezintă in viața uzinelor, 
cronica relațiilor 
austriece, vizita 
a președintelui
Ceaușescu in Austria, întil- 
nirea sa cu colectivul aces
tui obiectiv industriat

româno- 
din 1970, 

Nicolae

nouă versiune

• Dezvo/farea invățămintului 
in Kenya

în capitala Kenyei s-a anunțat că, în noul an universitari 
cursurile facultăților din cadrul Universității din Nairobi vor 
fi frecventate de peste 5 090 studenți, adică cu circa 1 850 mal 
mult decit in anul școlar precedent.

Numărul cel mai mare de studenți a fost înregistrat Ia Insti
tutul de pedagogie. Cei aproape 700 de tineri din Kenya înscriși 
la acest institut vor participa — după absolvirea cursurilor — 
la extinderea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a in- 
vățămintului elementar și mediu în întreaga țară, asigurînd ast
fel pregătirea cadrelor necesare dezvoltării social-economice a 
țării.

• 70 milioane de copii 
in primejdie !

Vorbind, Ia 13 mai, în cadrul ședinței inaugurale a sesiunii de 
primăvară a Consiliului de conducere al Fondului O.N.U. pen
tru copii (U.N.I.C.E.F.), Henry R. Labouisse, directorul executiv 
al acestui organism, a relevat necesitatea adoptării unor măsuri 
urgente in apărarea a circa 500 de milioane de copii din în
treaga lume care riscă să devină, intr-un fel sau altul, victime 
ale efectelor crizelor economice care confruntă numeroase țări. 
In acest context, el a arătat că, în aproximativ 70 de state se \ 
face simțită cu acuitate penuria unor alimente de bază, com
binată cu creșterea substanțială a prețurilor la aceste produse, 
care se scumpesc în unele țări cu circa 20 la sută anual. In 
această situație, a spus Henry Labouisse, aproximativ 10 mili
oane de copii din întreaga lume sint atit de subalimentați, incit 
viața lor este în primejdie, iar dacă nu vor fi adoptate măsurii» 
de rigoare, numărul acestor victime ale subalimentării amenință 
să crească.
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H Kissinger la Damasc
• Î)UPA CONVORBIRILE A- 

VUTE, MARȚI DIMINEAȚA, la 
Tel Aviv, secretarul de stat a- 
merican, Henry Kissinger, a so
sit in aceeași zi la Damasc, unde 
a conferit cu președintele Si
riei, Hafez Al-Assad, căruia i-a 
prezentat ultimele propuneri is- 
raeliene cu privire la încheie
rea unui acord de dezangajare 
militară pe frontul de pe înăl
țimile Golan. „Nu am realizat 
un acord, în cadrul convorbiri
lor, dar am făcut unele progre
se în conturarea ideilor" 
declarat Kissinger la 
rundei de convorbiri 
ședințele Siriei. Plec 
Tel Aviv pentru a
părții israeliene considerațiunile 
Siriei asupra acordului de dez
angajare, după care mă voi în
toarce in Siria".

a 
încheierea 
cu pre- 
acum la 
transmite

• SENATORUL DEMOCRAT 
EDWARD KENNEDY s-a pro
nunțat pentru elaborarea unui 
tratat privind interzicerea tutu-

ror experiențelor nucleare în 
scopuri militare. El a opinat că 
în prezent există condiții pro
pice încheierii unui astfel de 
tratat. Senatorul american a a- 
preciat, în context, că tendin
țele actuale în direcția interzi
cerii doar a experiențelor nu
cleare depășind o anumită mag
nitudine sînt de natură să fa
vorizeze accentuarea în conti
nuare a cursei înarmărilor.

Reuniunea Comitetului 
special al Ligii Arabe
• LIGA ARABĂ a hotărît ca 

reuniunea Comitetului special al 
organizației, format din zece mi
niștri de' externe, să se întru
nească la 20 mai, în capitala 
egipteană — anunță postul de 
radio Cairo. Membrii comitetu
lui — miniștrii de externe din 
Maroc, Egipt, Arabia Saudită, 
Siria, Algeria, Kuweit, Uniunea 
Emiratelor Arabe. Libia, Tunisia 
și Sudan — vor examina moda
litățile de accelerare a pregăti-

rilor în vederea desfășurării 
conferinței economice a țărilor 
arabe și vest-europene.

• CAMERA DEPUTATILOR 
A CONGRESULUI NAȚIONAL 
AL VENEZUELEI a început 
dezbaterile în plen privind a- 
cordarea de prerogative spe
ciale președintelui țării, Carlos 
Andres Perez, pentru a pune in 
aplicare un ansamblu de mă
suri in vederea reorganizării e- 
conomiei naționale. între aces
tea se află naționalizarea indus
triei fierului, majorarea impo
zitelor percepute de statul ve- 
nezuelean asupra profiturilor 
realizate de companiile petro
liere străine care activează în 
țară și îmbunătățirea condițiilor 
generale de trai 
rilor.

ale muncito-

• GUVERNUL 
ARABE UNITE 
preia toate operațiunile de dis
tribuire a produselor petroliere 
— anunță agenția ASSOCIATED 
PRESS.

EMIRATELOR
a hotărît să

Odiseea locotenentu
lui nipon Hiroo Onoda, 
„soldatul uitat" care — 
potrivit versiunii inițiale 
— a rătăcit aproape trei 
decenii prin junglele 
insulei japoneze Lubang 
neștiind că războiul s-a 
terminat de mult, apare 
acum, după unele dez
văluiri, într-oaltă lumină.

vista vest-germană DER STERN 
într-o corespondență din Tokio 
— locotenentul Onoda este ulti
mul supraviețuitor dintr-o uni
tate de elită care a fost însărci
nată cu paza comorii generalului 
Yamashita". Versiuni neconfir
mate niciodată oficial vorbesc 
despre faptul că, înainte de a 
capitula, generalul Tomozuki

eporteri ai 
ziare din 
care s-au 
cu Onoda 
după revenirea a-

marilor 
Tokio 

intilnit 
imediat

cestuia in patrie au 
constatat că „soldatul uitat" era 
surprinzător de bine informat 
despre tot ceea ce s-a petrecut 
în anii de după capitularea 
Japoniei. Ulterior s-a relevat că 
„locotenentul rătăcitor" din Lu
bang citise încă din anii 1946— 
1947 manifeste in niponă lansate 
de avioanele americane, prin 
care militarii japonezi erau în
științați că războiul s-a termi
nat. Onoda a mărturisit, de 
asemenea, unui fost camarad de 
arme că în 1952 a capturat un 
aparat de radio cu tranzistor! cu 
ajutorul căruia a captat aproane 
zilnic emisiunile postului BBC- 
Londra în limba japoneză.

De ce, atunci, a rătăcit Onoda 
in junglă împreună cu mica lui 
unitate din care singur a supra
viețuit ? De ce și-a riscat el 
mereu viața refuzînd să se lase 
prins ? De ce a acceptat să se 
predea doar fostului său șef ie
rarhic,
Taniguchi care a trebuit să-i ci
tească ordinul de capitulare din 
august 1945 ?

„După părerea multor militari 
japonezi care au participat la 
războiul din Pacific — scrie re-

Hiroo Onoda la cîteva ore du
pă ce s-a predat : o cheie pen
tru „comoara lui Yamashita" ?

comandorul Yoshimi

Yamashita, comandantul grupu
lui de armate japoneze care au 
operat în Malaya și Filipine 
(condamnat la moarte și execu
tat in 1946) ar fi îngropat „un
deva in Filipine" o mare canti
tate de aur și pietre prețioase 
sustrase din teritoriile ocupate. 
Există indicii că in ultimii ani 
atit japonezii cit și filipinezii au 
căutat să depisteze presupusa

comoară — primii discret și in 
secret, ceilalți oficial. In 1972, 
autoritățile de la Manila au 
creat o unitate militară specială 
care a început cercetări în Lu
bang și 
lagului 
insă, nu 
rului.

Multe 
opinia că Onoda este unicul om 
care ar putea localiza comoara. 
Absolvent al școlii de servicii 
secrete a armatei nipone „Nai- 
kano Gakko" și aghiotant al ge
neralului Yamashita, locotenen
tul Hiroo Onoda a fost trimis 
cu o „misiune specială" in jun
gla insulei Lubang, în decem
brie 1944. Altfel decit colegii săi 
din serviciile secrete care aveau 
cu toții consemnul de a se sinu
cide dacă se aflau în pericol să 
fie capturați, Onoda a primit 
ordinul expres „să-și continue 
misiunea lui chiar în cazul cind 
armata ar capitula și ar exista 
primejdia capturării". Maniera 
in care a acționat, ferindu-se să 
cadă în mina autorităților filipi- 
neze și predîndu-se doar în pre
zenta unui ofițer japonez întă
rește presupunerea că avea de 
apărat un secret, că se temea 
să nu fie forțat să-l divulge.

Cunoaște Onoda locul exact 
unde e ingropată „comoara ge
neralului Yamashita"? Deocam
dată, se pare că autoritățile fi- 
lipineze au luat măsuri de pre
cauție pentru cazul in care răs
punsul la această întrebare ar 
fi afirmativ. Incepind din apri
lie, controlul asupra turiștilor 
japonezi care vizitează insula 
Lubang a fost drastic întărit.

înseamnă căutarea „comorii 
lui Yamashita" o goană după 
fantome ? Tot ce se poate spune 
este că în două locuri din jun
gla insulei Lubang au fost des
coperite ascunzișuri conținind 
cantități apreciabile de monezi 
de aur. în ambele cazuri des
coperirile s-au soldat cu victime. 
Ascunzișurile erau protejate de 
sisteme infernale care au de
clanșat explozii puternice.

alte Insule ale arhipe- 
filipinez. Pină acum, 
s-a dat de urma tezau-

date par să întărească

DONIS CHR&TOFI- 
NIS, secretarul general 
al Organizației Unite a 
Tineretului Democrat — 
E.D.O.N., din Cipru a 
răspuns cu amabilitate 
solicitării de a ne vorbi 
despre situația din insulă 
și preocupările actuale 
ale tineretului cipriot.

Cipru. Influența forțelor pro
gresiste pe insulă este din ce 
în ce mai mare. La ultimele ale
geri parlamentare, partidul 
A.K.E.L. a întrunit peste 41 la 
sută din voturi. Tactica și linia 
politică a mișcării noastre por
nesc de la aprecierea reali
tății că Ciprul se află in pre
zent in stadiul luptei pentru 
dobindirea independenței 
pline, deci un stadiu al lup
tei antiimperialiste.

de

rile intercomunitare de pe 
principiile independenței și in
tegrității teritoriale, avind ca 
scop asigurarea unui stat cipri
ot unitar și suveran. Cu parti
ciparea reprezentantului per
sonal al secretarului general al 
O.N.U. și a experților consti
tutionalist din Grecia și Tur
cia, aceste convorbiri au re
zolvat multe diferende. Ele au 
intrat acum intr-o perioadă cri
tică, datorită problemei in-

rect, din afara Ciprului. Un alt 
pericol, de ordin militar, provi
ne din faptul că, în Cipru, e- 
xistă în prezent 7 armate și 
guvernul cipriot nu controlea
ză nici una dintre ele. Este 
vorba despre trupele de la ba
zele engleze, de regimentul 
grec, de cel turc, de poliția 
turco-cipriotă, de garda na
țională greco-cipriotă, de for
țele ilegale ale E.O.K.A. 2 și 
de contingentele O.N.U. Toc-

ticulare, ci numai în cele con
trolate direct sau indirect de 
stat. Dar nici aceste acțiuni nu 
au dat rezultatele scontate de 
atentatori, pentru că activita
tea economică se menține în 
continuă ascensiune, iar orga
nizațiile sindicale progresiste 
dovedesc o reținere conști
entă de la revendicări nerea
lizabile.

EM. RUCĂR

Interlocutorul a ținut să-mi 
declare de la început : „Româ
nia este unul dintre prietenii 
noștri de nădejde. între 
E.D.O.N. și U.T.C. s-au stator
nicit relații trainice, de colabo
rare in cele mai diverse dome
nii. De aceea, mă folosesc de 
prilej pentru a transmite, prin 
intermediul ziarului „Scînteia 
tineretului", mulțumirile noas
tre poporului român, Uniunii 
Tineretului Comunist din Româ
nia, pentru sprijinul pe care 
îl dau 
tineret

i organizației noastre de 
1 din Cipru".

L-am rugat pe se
cretarul general al
E.D.O.N. să se refere la
evoluția situației din
Cipru.

- Ciprul constituie ținta 
unor cercuri potrivnice destin
derii internaționale, in primul 
rind datorită poziției sale stra
tegice, de punct avansat spre 
Orientul Mijlociu și țările so
cialiste. Poporul cipriot nu vrea 
ca teritoriul său să fie folosit 
de imperialism drept bază de 
atac sau amenințări impotriva 
țărilor vecine și prietene. Dim
potrivă, președintele Makarios 
a declarat că Ciprul dorește să 
slujească pacea între popoare. 
Se știe, însă, că cercurile im
perialiste nu agreează politica 
de neangajare a guvernului 
cipriot.

în sfîrșit, cercurile N.A.T.O. 
nu văd cu ochi buni dezvol
tarea mișcării progresiste în

Corespondența specială din Nicosia de Ia Ion Badea

Tineretul Ciprului este preocupat
de viitorul pașnic al insulei

Donis Christofinis, secretar general al E.D.O.N., 
vorbește „Scînteii tineretului**

Principalul obstacol in ca
lea realizării planurilor 
N.A.T.O. este unitatea poporu
lui cipriot in jurul președinte
lui Makarios. Și încă un ele
ment de bază : acest popor 
mic nu este singur. El se bucu
ră de sprijinul și solidaritatea 
țărilor socialiste și neangajate, 
inclusiv de ajutorul internațio
nalist al României socialiste - 
fapt pentru care exprimăm, în
că o dată, mulțumirile și recu
noștința noastră.

Lupta noastră se desfășoară 
concomitent pe mai multe 
fronturi.

Pe plan politic, lucrul cel 
mai important este să se gă
sească o soluție pentru dife
rendele dintre ciprioții greci și 
furci. Noi sprijinim convorbi-

tinderii autoadministrației 
cale. Noi credem, însă, 
prin înțelegere se poate găsi o 
soluție pașnică și democratică, 
bazată pe principiile enunțate 
mai sus.

în domeniul militar, ne aflăm 
în prezența unei confruntări nu 
între ciprioții turci și greci, ci 
între forțele ilegale și 
guvernamentale. în mod 
resc se ridică întrebarea 
poate să provoace tulburări ca 
cele cunoscute o minoritate in
fimă de circa 5 la sută, îm
potriva majorității covîrșitoare 
de peste 95 la sută a poporu
lui cipriot ? Explicația este că 
această minoritate - care ac
ționează ilegal - își trage for
ța din ajutoarele in bani și ar
mament venite, direct sau indi-

Io- mai de aceea, guvernul Maka- 
că rios s-a văzut nevoit să cre

eze, pentru securitatea sa, o 
forță de poliție auxiliară.

Complotul ecleziastic s-a con
cretizat în încercarea unor 
episcopi de a-l destitui pe pre
ședintele Makarios fie din 
funcția de șef al statului, fie 
din cea de arhiepiscop. Prin 
Marele Sinod, arhiepiscopul 
Makarios i-a îndepărtat, însă, 
pe rebeli.

Se încearcă, de asemenea, 
subminarea guvernului în secto
rul economic, prin exagerarea 
unor dificultăți și prin instiga
rea muncitorilor la revendicări 
mai mari decît poate suporta 
economia națională. De remar
cat că asemenea revendicări nu 
sint puse în întreprinderile par-

cele 
fi- 

cum

— Cum îfi definește 
sarcinile fi în ce constă 
activitatea Organizației U- 
nite a Tineretului Demo
crat — E.D.O.N. din 
Cipru în raport cu condi
țiile concrete pe care ați 
avut amabilitatea să ni le 
prezentați ?

- Noi considerăm drept prin
cipala noastră misiune în pre
zent mobilizarea tuturor forțe
lor pentru asigurarea soluțio
nării, în conformitate cu inte
resele poporului cipriot, a ma
rilor probleme care se ridică pe 
diferite planuri.

Concomitent, ne preocupăm 
să educăm tineretul cipriot în 
spiritul patriotismului, al de
mocrației, al păcii și solidari
tății internaționale, al dra
gostei pentru libertate și al 
luptei . împotriva imperialis
mului și exploatării.

Printre obiectivele noastre 
importante se include, de ase
menea, preocuparea pentru 
promovarea și extinderea re
lațiilor de prietenie și colabo
rare cu organizațiile de tine
ret, cu tineretul din celelalte 
țări ale lumii, un rol important 
atribuind cultivării bunelor ra
porturi pe care le întreținem cu 
tineretul din țările socialiste.

Bineînțeles, la acestea se a- 
daugă organizarea de activi
tăți specifice tineretului în do
meniile artistic, cultural, spor
tiv, turistic etc., cu grija per
manentă de a crește și educa 
un tineret cipriot viguros, mul
tilateral pregătit, devotat pa
triei sale și marilor idealuri a- 
le umanității.
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TRECĂTOARELE IUBIRI : 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 : Casa
Filmului (orele 15; 17.30; 20), Ca
pitol (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).

LADY CAROLINE: Festival (o- 
rele 9,30; 12.15; 15,15; 18; 20,30)..

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; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE: Buzești (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18 15; 20.30).

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

TREI SCRISORI SECRETE: Co- 
troceni (orele 14; 16: 18; 20); Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI; Pacea (orele 16; 18;
20); Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCĂ:

Bucegi (orele 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 (orele 
11; 15,30; 19); Vitan (orele 15,30; 
19).

RIO LOBO: Dacia (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30).

FACEREA LUMII : 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 SA ALEGI: Flacăra 
(orele 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18;
20.15).

CIPRIAN PORUMBESCU: Raho- 
va (orele 10; 16; 19).

UN COMISAR ACUZA: Moșilor 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15) ; Progresul (orele 15.30; 18;
20.15) .

LE MANS: Unirea (orele 15.45; 
18).

HOȚUL DE PIERSICI: Unirea 
(orele 20).

SAMBIZANGA: Crîngași (ora 16).
TARUL IVAN ÎȘI SCHIMBĂ 

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

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

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

CAZUL MATTEI: Viitorul (ora 
20).

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

SALUT ȘI ADIO: Cosmos (ora 
20,15).

DRAGA MEA CLEMENTINA 
fora 14,30) ; CAZUL PAR ADINE 
(orele 16.30; 18.45) ; SPAIMA PE 
SCENĂ (ora 20,45), rulează la 
Cinemateca ,,Union".

Opera Română: SEARĂ VIENE- 
ZĂ — ora 19; Teatrul Național 
(Sala Mare): OAMENI ȘI ȘOA
RECI — ora 19,30; (Sala Mică): 
TRAVESTI — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): PYGMALION — ora

19.30: (Sala Studio): NOILE SU
FERINȚE ALE TÎNĂRULUI „W“ 
_  ora 19.30; Teatrul .,C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru): AICI A 
DORMIT GEORGE WASHINGTON 
— ora 19,30; (Sala Studio): HO
TELUL ASTENICILOR — ora 19; 
Studioul I.A.T.C. : JURNALUL 
UNUI NEBUN — ora 20 : Tea
trul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30; Teatrul Giulești: RĂZ
BUNAREA SUFLEURULUI — ora 
19,30; Teatrul .,Ion Vasilescu"; EU 
SINT TATĂL COPIILOR — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 16; Teatrul .,C. Tănase" (Sala 
Savoy): PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR1 — ora 19.30; (Sala 
Victoria): VINO SĂ NE VEZI DI-

SEARĂ — ora 19,30; Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria): PETER
PAN — ora 17 ; Ansamblul „Rap
sodia Română" : LA HANUL CU

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 

limbă engleză. Lecția 89. 10,30 Curs 
de limbă rusă. Lecția 90. 11,00
Viratele peliculei — magazin de 
cultura cinematografică. 11.55 Le
gile țării — legile noastre. 12.05 
Pagini din Albumul duminical. 
16.00 Curs de limbă germană. Lec
ția 92. 16,30 Fotbal: • U.T.A. — 
Steaua • Jiul Petroșani —- A.S. 
Armata Tg. Mureș în cadrul „Cu
pei României". Transmisiuni di
recte alternative de la Ploiești și 
București. 18,15 Curs de limbă 
franceză. Lecția 93. 18,55 Film se
rial pentru copii: „George". Re
luarea episodului ..Clinele care

nu vrea să stea jos". 19,20 1001 de 
seri: Bugs Bunny și prietenii săi. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Reflector. 
20,20 Ecran muzical. Selecțiuni din 
opera „Răpirea din Serai" de 
W. A. Mozart. 20,35 Telecinemate- 
ca. ..Cel mai mare comic al lu
mii". In rolul principal: Charlie 
Chaplin. Alături de el mai apar: 
Oliver Hardy, Mabel Normand, 
Sydney Chaplin, Marie Dressier, 
Mary Pickford. Edna Purviance, 
Mack Ewain, Ben Turpin. Co
mentator: Douglas Fairbanks jr. 
Premieră pe țară. 22.00 Tara mea 
cu ochi frumoși — muzică ușoară 
românească. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Avanpremieră. 20,05 Tele- 

rama. „Televiziunea despre... 
sporturi necunoscute". 20,35 Prim 
plan: Numai carul mare nu mer
ge... 21.00 Telex. 21,05 Armonii in
time. Lucrări de J. Brahms. G. 
Enescu. I. Stravinski. 21,30 Prin 
muzee și expoziții. 21,50 Selec
țiuni din enjisiunile de divertis
ment.
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