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La „Medicină^, o nouă promoție de absolvenți

JURĂMÎNT DE CREDINȚĂ 
PARTIDULUI, POPORULUI, PROFESIEI

0 emoționantă festivitate la Facultatea de medicină generală-București

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 

pe directorul filialei din Buenos Aires, pentru 

America Latină, a Agenției Inter Press Service
Miercuri. 15 mai. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Luis Horacio Vignolo. directo

rul filialei din Buenos Aires, 
pentru America Latină, a Agen
ției Inter Press Service (I.P.S.)

La primire a fost de față to
varășul Comei Burtică, membru

supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R-

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru Agenția Inter 
Press Service.

Convocată din inițiativa secretarului 
general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
Ieri a început Consfătuirea

cu activul de partid și de stat

Bătălia pentru pîine se 
duce fără pauze. Nu s-a în
cheiat nici semănatul și in
vazia buruienilor impune 
aplicarea celei de a doua 
prașile Ia floarea-soarelui și 
la sfecla de zahăr: bumba
cul, orezul și tutunul înre
gistrează încă restante la 
semănat, dar recoltatul se
carei masă verde și a lu- 
cernei ocupă o bună parte 
din forța umană și mecanică 
a satului; legumele se plan
tează în suprafețe de teren 
deja o dată sau de două ori 
udate prin aspersiune: nici 
n-a apucat bine cimpul să 
înverzească și atacul de dău
nători a atins forța maximă 
cunoscută in anii trecuți. 
Aproape ca în nici un an în
treaga suprafață de teren 
cultivată solicită deodată e- 
forturile oamenilor. Pentru a 
face față acestei maxime so
licitări se cere o organizare 
perfectă a muncii, participa
rea, fără excepție, a tuturor 
locuitorilor satelor la mun
cile cîmpului. Fiecare oră 
bună de lucru se cere justi
ficată de către mecanizatori 
printr-un volum corespun
zător de lucrări executate: 
în acest scop întocmirea pro
gramelor zilnice de lucru, a- 
provizionarea cu piesele de 
schimb necesare, alimenta
rea, în cimp. a tractoarelor 
cu carburanți, asigurarea 
schimbului doi prin integra
rea țăranilor cooperatori 
ce-au deprins conducerea 
tractorului sînt soluții a că
ror valoare practică era su
bliniată de tovarășul Gheor- 
ghe Manciu. secretar gene
ral în M.A.I.A.A. printr-un 
calcul: „generalizate, aceste 
măsuri organizatorice permit 
ca, zilnic, la fiecare opt-zece 
tractoare să se execute un 
volum de lucrări egal cu 
productivitatea unui tractor 
fără vreo cheltuială de pro
ducție suplimentară". Gene- 
neralizate — subliniem noi 
— la nivelul întregii țări s-ar 
ciștiga 10—12 mii de trac
toare, sau altfel spus, s-ar 
crea condiții pentru crește
rea vitezei zilnice la prășitul 
mecanic cu cel puțin o sută 
de mii de hectare.

Aplicarea operativă a lu
crărilor de întreținere este o 
necesitate — ultimele ploi 
stimulind nu numai dezvol
tarea culturilor dar și a 
buruienilor. Pentru evita
rea unei decimări a re
coltei prin imburuienarea 
culturilor și atacul dăunăto
rilor există forțe, numai că 
planificarea muncii fiecărui 
om, pe zile și ore, trebuie 
să stea in atenția fiecărui 
conducător de unitate agri
colă, inginer, șef de fermă, 
brigadier și șef de echipă, 
iar erbicidarea aplicată cu 
prioritate pe suprafețele cu
prinse în sistemele de iri
gații sau rezervate loturilor 
semincere. Pentru toate forțe
le din agricultură, pentru toți 
cei peste un milion de tineri 
de la sate, bătălia pentru o 
bună recoltă reprezintă în 
aceste zile un deziderat.

GH. FECIORU

„Eu, tînăr medic..."
„Eu, tindr medic, muJțwnmd portsduba ți pa

triei mele pentru ajutorul ce mi l-a dat de-a 
lungul pregătirii mele, jur .

...Jur să slujesc cu abnegație locul de muncă 
ce îmi ca fi acordat; ... Jur să fiu ostaș demn a. 
Partidului Comunist Român, să contribui pr.n 
forța, minții fi brațelor mele la fericirea și bu
năstarea poporului meu, a patriei mele, Republi
ca Socialistă România".

Peste 200 de glasuri, unite într-unul singur, au 
răspuns fiecărui legămînt rostit de la tribună de 
către unul din reprezentanții promoției, -cu un 
puternic „Jur”.

Sub cupola amfiteatrului bătrânului Institut 
de medicină din București, unde zeci de promo
ții de medici au rostit, odinioară, jurămîntul lui 
Hipocrnte, iată, acum, promoția anului XXX re
pune în drepturi o tradiție : un legămînt care să 
o reprezinte, purtind titulatura .Jurămint de cre
dință față de partid, popor ți profesie".

Splendidă carte de vizită pentru im început d? 
carieră ! Se aflau în sală toți dascălii care le-au 
făcut tinerilor studenția plină de învățăminte 
Iluștrii medici și oameni de știință. Comuniști. De 
astă dată, cuvântul lor către amfiteatru începea cu 
„stimați colegi”. Șase ani de muncă didactică și 
educativă le-au dăruit ei. dascălii, acestor tineri, 
pentru ca, astăzi, la absolvire, să le poată adre
sa cu inima deschisă cuvintele : „stimați colegi, 
medici!”... Și ei, cei care pînă ieri au fost stu- 
denți, apropiindu-se vertiginos de atestarea drep
tului la halatul alb al celei mai umane dintre 
profesii, ascultau, ca-n prima zi de studenție, 
toate sfaturile spuse din inimă. Ultimă provizie 
de îmbărbătare, de îndemn pentru profesia care 
abia începe. Au înțeles. Au înțeles că absolvirea 
facultății nu este un cap de linie, ci un semn 
anume, arătând spre înainte, pe drumul care nu 
se află nici măcar la jumătate — drumul profe
siei.

în septembrie, vom putea să-i căutăm pe cei 
287 absolvenți ’74 la locul începutului de ca
rieră. Să fim siguri că-i vom găsi. S-au angajat 
solemn.

LUCREȚIA LUSTIG

Fotografii de VASILE RANGA

Foto-ancheta noastră in municipiul Galați

Nu vă supăr ați, 
dumneavoastră 

cu ce vă onorați 
azi existența ?

Cei mai mulfi depășind sarcinile de plan. 

Am intilnit, insă, și tineri cărora trebuie 
să le repetăm îndemnul: LA MUNCĂ!

Noi linii tehnologice 
in circuitul productiv

Tn acea dimineață cînd ne-am 
început ancheta în Galați, mii și 
mii de tineri desfășurau o mun
că rodnică în întreprinderi, pe 
șantierele de construcție. In- 
trînd în secția filatură B 2 
a întreprinderii industriale de 
stat „Textila", sintem impresio
nați din primul moment de rit
mul impus mașinilor de fetele 
de aici. „Și astăzi îmi voi de
păși sarcinile de plan cu 3—4

• la sută", ne spune tînăra fila
toare Maria Șerban. Lucia Sa- 
moilă, o altă tînără filatoare, nu 
a intirziat și nu a absentat ni
ciodată de la program, lună de 
lună este evidențiată în întrece
rea socialistă. Stela Bogheanu a 
fost promovată șefă de brigadă 
pe cînd avea 18 ani și de a- 
tunci, sînt cinci ani, cunoaște zi 
de zi satisfacția situării printre 
cele mai bune filatoare din Ga
lați.

' Tot în aceeași zi, tinerii de 
pe platforma Combinatului side-

• rurgic purtau mari bătălii cu 
timpul. Cei din brigăzile de ti
neret, conduse de Ion Ifrim și 
Ion Zăinescu, s-au prezentat mai 
devreme la program, au folosit 
și pauzele de prînz pentru a mă
ri avansul pe care l-au obținut 
deja in înălțarea unui furnal și 
a unei baterii de cocsificare. O- 
țelarii, conduși de tînărul Pe- 
trică Oană, au elaborat o șarjă 
de metal peste plan. A le pune 
acestor tineri intrebarea din

titlu este aproape inutil. Ei isi 
onorează existența prin fapte de 
muncă demne de consemnat, 
contribuie cu toată pasiunea ș: 
dăruirea lor la înălțarea unei 
societăți. întrebarea trebuie a- 
dresată însă altor tineri, ace
lora care iși uită datoria nu nu
mai față de societate, ci și față 
de ei înșiși.

Unii ne-au spus că sint învoiri- 
Poate fi învoit cineva de la 

datorie ?
Cind am pornit in aceeași zi. 

la ora 11 dimineața, pe strada 
principală a orașului. pr.n 
parcuri și localuri publice, nu 
bănuiam că intimplarea (numai 
ea ?) ne va scoate in cale atit 
de felurite situații care demon
strează tot atitea procedee folo
site de unii tineri pentru a se 
sustrage de la datoria lor de 
cetățeni, pentru a abdica de la 
exigențele propriei lor tinereți. 
Priviți-1 pe Mircea Iorgu ! Este 
tinichigiu la I.I.S. „Textila". 
L-am intilnit în braseria ,.O- 
limpic". Foarte serios, ne de
clară : „Eu sint învoit de la 
serviciu. Cu mine n-aveți trea
bă. Sint încadrat". Bine, bine,

ION CHIRIC

(Continuare in pag. a. ll-a)

Despre 
curaj

ÎNSEMNĂRI

de MIHAI STOIAN

Mi-a scris un învățător 
domiciliat in Cluj, care a 

■ absolvit — in 1952 — școala 
pedagogică impreună cu un 

I coleg pe nume Valentin 
Pența. Apoi, acest V. P., vi- 

1 sind să fie medic, intră la 
! facultate, dar peste trei ani 

se îmbolnăvește grav (polio
mielită — paralizie a mus
culaturii toracelui) și de a- 
tunci, de mai bine de 16 ani, 
stă imobilizat în Spitalul de 
boli contagioase din Cluj, pe 
un pat basculant, acționat 
de un motoraș electric care-1 
ajută să respire. De mișcat 
nu-și mișcă decit capul. 
Psihic perfect integru. Foștii 
colegi de pedagogie ii vizi
tează destul de des. S-a că-

(Continuare în pag. a 111-a)

din domeniul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale
Sidenugiștii reșițeni și-au propus

UN MILION
TONE DE OȚEL

Numeroase inițiative uteciste concura 
la realizarea ambițiosului angajament

Șe peotra ca e? să acopere m*e- 
0aL peza fapte, toi de hsză, 
sadenmpșt£ raportează apropie
rea ie această amh'.poasâ mtâ 
a ev.gscțe^trr Jar. Secretarul co
mitetului l’.T.C. pe întreprinde
re, Ion Goleț. vorbește dealtfel, 
foarte concis: ..Ne-am propus 
să găsim, pe cit ne stă în putin
ță nouă, tinerilor, rezolvarea 
practică a unor probleme de 
producție: introducerea automa
tizării. reducerea consumurilor 
rpccdice. cunoașterea ți întreți
nerea corectă a utilajelor". Ac
țiunea este împărțită în trei ca
pitole. pentru a permite fiecărei 
categorii de tineri să-și mani
feste activ prezența în procesul 
de producție- Capitolul I: „Teh- 
nicum XX”. „Clubul inginerilor 
și tehnicienilor din Combinatul 
siderurgic Reșița”. Din planul 
tematic de invenții și inovații al. 
combinatului, el ți-a însușit 13 
teme. Dintre acestea pînă la 
jumătatea lunii aprilie 5 au fost

reznbite. Discutăm cu tînărul
insmer Vasile Vtșan secret arul
CTgznjațrn U.T.C. dlin oțelârie,
autcnrl inova&e:: „Sistem de si
gurantă cu fanitalor de cursă și

-tr» la r-'dă4itonri do
1 • " f al mi CT- raw*! Qe himarp
de Ta OSV“ EficsezIți: îtr w

— Am izbutit să înjghebăm 
un dub al specialiștilor in ade
văratul sens al cuvântului. în 
cadrul intîlnirilor ce le organi
zăm periodic, discutarea proble
melor tehnice capătă întotdea
una caracter practic aplicativ. 
Firește că fiecare a lucrat sepa
rat. a studiat și s-a străduit să 
afle cele mai bune soluții. Dar 
putem spune că meritul este în 
același timp al întregului colec
tiv. Separat au lucrat, desigur, 
și inginerii Ion Truia și Foca 
Valeriu în dreptul inovațiilor că
rora figurează la capitolul efi
ciență cite 140.000 și respectiv 
25.000 lei. Efectele efortului de
pus de fiecare pentru a se adu
na apoi în albia colectivă nu se 
opresc aici. Și nu întotdeauna 
semnificația lor se poate expri
ma în cifre.

ION DANCEA

La 15 mai. s-au deschis în 
Capitală lucrările consfătuirii cu 
activul de partid și de stat din 
domeniul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, convocată din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La consfătuire sint prezenți 
tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară. Emil Drăgă- 
nescu, Gheorghe Pană, Gheor- 
ehe Rădulescu. Ilie Verdeț, 
Constantin Băbălău. Cornel 
Burtică. Mihai Dalea, Vasile 
Patilineț. Ion Pățan. Ștefan An
drei. Gheorghe Oprea. Iau parte 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, cadre de bază din 
ministerele economice și din 
întreprinderile de comerț exte
rior. conducători de centrale și 
întreprinderi de export, activiști 
de partid și de stat, cadre din 
invățămintul superior și de cer
cetare.

Lucrările consfătuirii au fost 
desăhise de tovarășul Manea 
Mănescu. prim-mlnistru al gu
vernului. Apoi, tovarășul Ion 
Pățan. viceprim-ministru. minis
trul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a prezentat un raport cu 
privire la activitatea de comerț 
exterior și cooperare economică 
internațională.

Lucrările consfătuirii continuă.

Cabinet 
de consultații 
pentru elevii 

clasei a VlII-a
Licee cm predarea 

unor discipline 
în limbi moderne 

în pagina a 2-a

fân 
ieri 

în lume

• Antonio Carillo Flores, secretarul general al Conferinței 
mondiale a populației, în cursul unei reuniuni de la Addis 
Abeba, a apreciat eforturile României privind pregătirea 
Conferinței mondiale a populației.

• Generalul Antonio de Spi
nala. șef al juntei de salvare na
țională, a fost învestit, miercuri, 
la trei săptămîni după răsturna
rea vechiului regim, în funcția 
de președinte al Portugaliei. El 
va deține această . f uncție timp 
de un an, pînă la viitoarele ale
geri prezidențiali.

• Candidatul Partidului Li- 
ber-Democrat (P.L.D.) și al 
Partidului Social-Democrat 
(P.S.D.) la funcția de șef al 
statului pentru următorii cinci 
ani. Walter Scheel, a fost ales 
oficial președinte al R.F. Ger
mania.

și comentarii din• Știrile pe larg, informații 
actualitatea internaționalâ în pagina a IV-a.

OGLI NDA
Era impresionant cu cîtă ardoare îmi 

vorbea de necesitatea crescîndă a omului 
de a se regăsi în operele de artă. își sus
ținea opinia, deși nu era nevoie chiar de 
o pledoarie pentru un punct de vedere ra
țional și lesne acceptabil, citind o sumede
nie de exemple, o întreagă bibliotecă. 
Ideea lui era că întreaga mare creație este 
o reeditare de-a lungul timpuri'or a mitu- 
tului narcisiac, acel personaj aplecat dea
supra unui limpede ochi de apă simboli
zând nobila aspirație a umanității și a fie
cărui individ de a se cunoaște pe sine.

Oare el chiar o fi vrînd să 
se „cunoască pe sine" ? Și 
astfel, în timp ce-mi trecea în 
revistă cîteva forme pe care 
le-a luat această dorință în 
unele epoci, căutam să 
întrevăd oglinda în care ar accepta să se 
privească. Pentru că era din ce în ce mai 
limpede că nu concepea decît un singur 
fel de oglindă : în care el să se vadă fru
mos cum nu prea'este, înalt cum ar vrea, 
și cu o sfîntă aureolă ivită în visele lui 
cele mai tainice. Dorința omului de a se 
vedea ceva mai frumos decît este în rea
litate lua, comparată cu ceea ce spuneau 
nu vorbele ci faptele lui relativ cunoscute, 
niște dimensiuni care nu mai erau compa
tibile cu o aspirație ci doar cu o ambiție 
profund orgolioasă, nutrită și de o persona
lă nevoie de mistificare. El voia să ia și pe 
această cale mult mai mult decît fusese 
în stare să dea. El, care pleda cu atîta a-

prindere o cauză dinainte cîștigată, pentru 
că teoretic n-avea nici un cusur, mi se pă
rea că este tocmai cel care, dacă i s-ar 
pune sub ochi o oglindă fidelă ar fi arun
cat-o cit colo : nu ar semăna dorinței lui 
secrete dar pledată cu mult curaj în nu
mele opiniei generale.

Cît de abil se strecoară uneori susțină
torii mincinoși in rîndurile celor care me
rită cu prisosință ceea ce și ei spun că do
resc fără ca să o merite ! E destul de greu 
dacă nu imposibil să-i deosebești pe cei 
care n-au

C. STĂNESCU

îndreptățirea morală - pe care 
ți-o dă în primul rina' oglin
da faptelor proprii de a se 
înscrie în corul unei opinii jus 
te. Sigur că opinia sau prin
cipiul nu vor înceta să fie via
bile numai pentru că ală

turi de oamenii adevărați și îndreptățiți ie 
susțin și niște papagali îmbujorați. Sigur 
că dorința, dar mai ales necesitatea intim 
resimțită de orice om care gîndește cu 
mintea lui și lucrează bine cu brațele lui, 
de a se regăsi într-un roman, piesă de tea
tru ori film nu devin mai puțin justificate 
doar pentru că le îmbrățișează cu fervoa
re și astfel de exemplare. Să fim însă a- 
tenți : îmbrățișările nesincere și exagerate 
prezintă riscul sufocării tradusă, în terme
nii de față, prin aburire. Unii se agață de 
ideea oglinzii în iluzia că undeva, într-un 
colț al ei, se vor vedea și ei așa cum în 
realitate nu sînt. J
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OIKIAXIZATIA l.T.C.

DE LA TELEFONUL IMAGINAR 
S-A AJUNS

LA INFORMĂRI IMAGINARE
— Alo, județul ?... Vorbesc 

din comuna... In această săptâ- 
mină în Organizațiile U.T.C. de 
care răspund au avut loc urmă
toarele activități... In săptămîna 
viitoare sint programate a se 
desfășura...

în fiecare vineri, la sectorul 
„informare" al Comitetului ju
dețean Alba al U.T.C. telefonul 
sună continuu. Din toate colțu
rile județului, activitățile orga
nizate într-o săptămînă de mun
că se transformă acum in știri 
telegrafice : „La Teiuș s-a des
chis un șantier de muncă pa
triotică la ferma zootehnică"... 
„Raidul anchetă efectuat in toa
te cele trei schimburi la între
prinderea mecanică Aiud s-a 
soldat cu următoarele concluzii" 
...Masa rotundă organizată de 
consiliul tinerelor fete la Clubul 
tineretului din Alba Iulia pe 
tema : „Creșterea rolului femeii 
in societatea socialistă multila
teral dezvoltată" a fost conti
nuată cu o seară de dans" 
ș.a.m.d.

Aceasta este informarea ope
rativă. săptăminală, una mai 
completă se realizează lunar, 
cind aparatul comitetului jude
țean este întrunit la sediu. A- 
tenția acordată acestui sistem a 
făcut ca una din ședințele de 
instruire, care a avut loc cil 
circa două luni în urmă, să fie 
dedicată modului practic, con
cret. de a informa. S-a mers 
pină acolo incit activiștii, vor
bind de la un telefon imaginar, 
au comunicat direct din... sala 
de ședințe acțiunile organizate. 
..S-a observat cu acest prilej — 
îmi spunea secretarul cu pro
bleme organizatorice, Francisc 
Gali — că mulți dintre activiști 
nu stăpineau procedeul de a in
forma. La întrebările activistu
lui de la- ..informare", care se 
afla la celălalt fir imaginar, des
pre anumite aspecte ale acțiunii 
raportate, cel care transmi
tea se bîlbîia, lucru ce dovedea 
că el nu stăpînește situația din 
teren. Procedînd în așa fel s-au 
putut face intervenții din partea 
secretariatului, iar în final s-a 
stabilit un mod unitar de infor
mare prin telefon, adică la o- 
biect, concret, fără introduceri 
și vorbe în plus care. în ultimă 
instanță, duc la pierderea inuti

lă a timpului și. de ce nu. la ri
dicarea cheltuielilor cu convor
birile telefonice**.

Sintem. intr-adevăr, convinși 
și noi că așa este. Am intilnit 
insă, în același timp, și alte ci- 
teva aspecte pe care le îmbracă 
informarea săptăminală atunci 
cind simțul responsabilității nu 
constituie o caracteristică per
manentă a unor activiști U.T.C. 
Să vedem mai intii ce se poate 
sesiza chiar din biroul activistu-

Cuvîntul 
și fapta 

activistului 
U. T. C.

lui de la sectorul „Informare". O 
serie de acțiuni, ce au fost comu
nicate că se vor desfășura în a- 
cea săptămînă, nu au mai avut 
loc. De exemplu: adunarea gene
rală de la Șard, comuna Ighiu, 
recitalul de poezie patriotică și 
dezbaterea „Rolul pietonului în 
traficul rutier" de la clubul ele
vilor din Alba Iulia. adunările 
generale de la I.C.S.M. alimen
tar și industrial de la Blaj etc. 
Iar pentru că nu se putea re
nunța la ele. au fost aminate. 
Așa s-a intimplat, în săptăminile 
anterioare celei de care ne ocu
păm și cu constituirea coman
damentului de muncă patriotică 

■ de la Teiuș. iar constituirea a- 
sociației navetiștilor de la Ighiu 
s-a replanificat acum pentru a 
treia oară.

Toate acestea dovedesc că 
multe din acțiuni se planifică 
în pripă, singura rațiune fiind, 
aceea de a raporta o activitate 
cit mai bogată. Această rațiune 
a unor activiști U.T.C. mai con
duce și la un alt aspect, acela 
al dezinformării. Consemnăm 
din informarea telefonica citeva 
acțiuni care ar fi trebuit să fi 
avut loc în acea săptămînă. 
„...La telefon Blajul. Transmite 
Viorel Pop. Luni a avut loc a-

dunarea generală a organizației 
U.T.C. ^.Mecanică I" de la co
operativa ..înfrățirea". „Sint Du
mitru Crișan vorbesc de la Fă- 
rău. Aici a avut loc ședința co
mitetului comunal U.T.C. Joi 
seara, in fața tinerilor de la 
Lunca Mureșului, am ținut ex
punerea : „Semnificația docu
mentelor plenarei C.C. al P.C.R. 
și a sesiunii M.A.N."

De astă dată, nu din biroul 
de la „informare", ci de pe te
ren, constatăm că ceea ce au 
comunicat cei doi activiști n-au 
fost decit vorbe goale neacope
rite cu fapte. Iată cum pentru 
unii activiști nu activitatea in 
sine contează, ci felul in care 
informează. Mai precis ceea ce 
transmit la ..informare". In loc 
să-și pună întrebarea ce trebuie 
făcut pentru ca intr-adevăr ac
tivitatea să se desfășoare la un 
nivel corespunzător, ei caută so
luțiile cele mai „practice" de 
informare, in așa fel ca organul 
județean să poată face aprecieri 
pozitive la adresa muncii acti
vistului.

Ceea ce este mai grav este 
faptul că această dezinformare 
este făcută de multe ori din 
puterea obișnuinței. Altfel nu se 
explică de ce la Blaj, după ce 
cu o zi înainte constatasem îm
preună cu Viorel Pop nerealiza- 
rea acțiunii la care ne refeream 
mai sus, acesta transmite totuși 
a doua zi că ea a avut loc. De 
ce ? La această întrebare nu a 
putut răspunde nici Dumitru 
Crișan care a folosit același pro
cedeu. Și totuși un răspuns 
există : pentru că de regulă nu 
se așteaptă la control. Așa se 
face că, de data aceasta, tele
foanele sînt reale, numai acțiu
nile rămîn... imaginare.

Intolerabilă mentalitate — a- 
ceea de a nu spune adevărul a- 
tunci cind nu ești.mereu contro
lat — la acești activiști care au 
și condus multe adunări, iar în 
multe din ele s-a dezbătut și 
proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor. Se consi
deră oare că principiile despre 
care este vorba în acest cod mo
ral sînt valabile numai pentru 
organizațiile U.T.C., nu și pen
tru activiștii lor 1

ION TOMESCU

Sint chera locuri la Buca- I 
reștl nade ItBaral laflarește I 
altfel deci: oriunde, unic si pe I 
durau prehtnctU. Stat aceste ■ 
locuri adevărate comori de artă • 
vie. Pe aceeași tulpină liliacul1 
Înflorește ta M de nuanțe, 
fiecare cu parfumul ei. Prin- 
tr-un procedeu de alaotre. ob
ținut cu truda anilor și cu 
destule sacrificii materiale — 
creație originală, brevetau ca 
invenție in MC — inginerul 
horticol Gheorgr.e Grosu-Măcvn 
realizează, in aer liber „Ex
poziția liliacului multicolor" 
(Ză aprilie—2ș mai), unică pe 

, plan mondial, confirmlnd o 
daU in plus existența ..pictu
rii vii". Pe Vleea Marii Adu
nări Naționale, in parcul Pa
latului Patriarhal, la Muzeul 
Satului, la Expoflora. in Măr
țișor, la mormintul poetului 
Arghezi. in grădina caselor M. 
Ioanide (Str. Marinarilor nr. 
37 — Băneasa). Caro! Wagner 
(Str. Delea Veche), pictor Gh. 
Grad (Str. Carol DaviUa nr. 
SS). la bisericile Bărăția și St. 
Elena și mai ales in parcul 
minăstirii Cemica. iubitorilor 
de frumos, turiștilor români și 
străini, li se oferă adevărate 
comori de artă florală.

V. RAVESCU

Noi lucrări literare 

dedicate tineretului
Literatura pentru tineret s-a 

îmbogățit cu noi lucrări apărute 
in Editura „Ion Creangă". La 
dispoziția micilor cititori au 
fost pus'e, zilele acestea, roma
nele „Bastonul cu miner de 
argint", semnat de scriitorul 
Alexandru Mitru. ..Marele 
premiu" — autor Chirii Tricolici 
și „Insula robilor", aparținiud 
lui Valentin Gustav. In aceeași 
editură au mai apărut volume
le de povestiri „Spiridușul pă
durii". de M. Georgescu. ..Mica 
balerină" de Cornelia Mosora 
și „Peripețiile lui Negrilă Co- 
toilă" de Ivan Bahmut. tradu
cere din limba ucrainiană de 
Radu Levardă. De asemenea, in 
colecția de basme a fost edi
tată lucrarea „Crăiasa Zăpezii", 
aparținind Cunoscutului scriitor 
H.C. Andersen, cu o prefață 
semnată de Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga.

Veniți să vedeți liliacul

Foto: GH. CUCU

Fragmente

. j Vasile Rebreanu

nA TREIA ZI 
DUPĂ RĂZBOI”

Regularitatea quasimetronomi- peste expoziția faptelor. Ion Bo

Sălaj:

SCHIMBURI PE 
EXPERIENȚĂ

Săptămînă trecută aparatul 
salariat al Comitetului județean 
Sălaj al U.T.C. a beneficiat de 
un program complex de instru
ire.

Printre altele, schimburile de 
experiență care au avut loc 
s-au desfășurat, de astă dată, 
nu într-o sală de ședințe, ci di
rect în organizațiile U.T.C. Mo
dul cum se desfășoară o zi de 
activitate a unui activist U.T.C. 
și stilul său de lucru au favori
zat discuții Interesante din care, 
cel mai mult au beneficiat cei 
cu o vechime mai mică in mun
că. Săptămina de pregătire s-a 
încheiat tot cu un schimb de ex
periență dar, cu activul salariat 
al județului Maramureș, aflat 
și el în instruire. Ideile și con
cluziile reieșite din confruntă
rile de opinii ale celor două ac
tive servesc unui scop major : 
îmbunătățirea continuă a stilului 
de lucru al activistului U.T.C.

I.T.

de la insurecția națională anti
fascistă armată, sesiune organi
zată de comitetul municipal al 
U.T.C. și susținută de membrii 
cercului de istorie al Liceului 
„Coriolan Brediceanu". Răspun- 
zind interesului firesc manifes
tat de tineretul orașului pentru 
cunoașterea istoriei locurilor in 
acel moment de intensă afirmare 
a patriotismului, pe eare l-a 
constituit insurecția. elev.1, 
membri ai cercului de istorie, 
și-au axat cercetările și comu
nicările asupra evenimentelor 
din August 1^44 petrecute pe 
teritoriul Banatului.

Manifestare de amploare a or
ganizației municipale a U.T.C., 
sesiunea se constituie ca un im
portant prilej de cunoaștere a 
tradițiilor revoluționare, avind 
un puternic ecou educativ prin 
forța exemplului concret oferit 
tinerilor comuniști-elevi. mun
citori etc. — de figurile lumi
noase ale eroilor uteciști care, 
sub conducerea partidului, nu 
au precupețit nimic, nici chiar 
viața, pentru a face posibilă 
dezvoltarea liberă, independentă 
și democratică a patriei noastre 
socialiste.

M. GRIGORI

O acțiune permanentă

AUTODOTAREA

„PRIMAVARA CULTURALA 

BUCUREȘTEANA" 

Cartea in prim pian
In cadrul festivalului ..Pri

măvara culturală bucurestea- 
nă“, după deschiderea Salo
nului. manifestările dedicate 
cărții continuă cu seria de 
intilniri ale editorilor cu ci
titorii. Astăzi, de pildă, re
dactori ai Editurii Albastros 
vor fi oaspeții Filaturii de 
lină pieptănată. Discuția va 
avea ca temă „Cartea des
pre și pentru tineret", ur- 
mind sugestiile unui sondaj 
anterior privind opiniile ti
nerilor cititori.

Acțiuni similare mai orga
nizează Editura Politică la 
Liceu! „Gheorghe Șineai". 
Editura Minerva la Liceul 
..Maici Basarab". Editura 
..Stadion" la Institutul de 
cultură fizică și sport. Edi
tura Militară la întreprinde
rea „Timpuri Noi". iar Edi
tura Didactică și Pedagogică 
la Liceul „Doctor Petru 
Groza".

• La Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste Româ
nia are Ioc, astăzi, lansarea 
unor lucrări de larg interes, 
între acestea : „România și 
problema strîmtorilor, de 
Ilie Saftiuc și Iulian Cârțână 
(Editura științifică), „Ele
mente de marketing", de 
prof. univ. dr. AI. Zamfir și 
Dan Florea (Editura Acade
miei).

• Seara pentru, tineret de 
săptămina trecută s-a desfășu
rat sub semnul Istoriei. Era joi
— nouă mai și întreaga zi T.V. a 
fost un lung Remember emoțip- 
nant pentru acea zi, deja înde
părtată de nouă mai 1944 și 
pentru cealaltă zi de nouă mai
— și mai îndepărtată din 1877. 
Dar semnele Istoriei, uneori 
printr-o simplă coincidență de 
date. nu fac altceva decit să 
confirme că spiritul unui popor, 
peste timp, e unul, cum unul ii 
este eroismul, cum una dragostea 
de patrie, imensă, indestructibi
lă, mereu egală cu sine, ca 
Steaua Polară. In acea zi de nouă 
mai am văzut reportajul de 
după-amiază semnat de Dionisie 
Șincanu și Constantin Berteanu, 
un reportaj patetic, pe urmele 
ostașilor români care au luptat 
și care au .căzut in incleștarea 
cu fiara fasteistă, acel reportaj 
in care o bătrină țărancă 
maghiară și alta cehă, și altul, 
și alta, — oameni prieteni, oa
meni care au văzut moartea și 
au trăit de două ori, astfel, iși 
aminteau cu profundă dragoste, 
cu profund respect de soldații 
români. Cei care i-au eliberat, 
cei care impărțeau puțina piine 
ostășească cu ei. luptătorii ro
mâni. Ne-a emoționat cu atit 
mai mult această nobilă ani
versare, cu cit am văzut că no
blețea aniversării răspunde reti
nei interioare a unei memorii 
la fel nobile — în rîndul tinere
tului. La .emisiunea concurs 
„Turneul Emblemelor", la între
barea „numiți trei momente 
importante ale războiului 
antifascist dus de români" — 
echipele. într-o fracțiune de 
minut, au numit nu trei, ci mai 
multe, și dacă nu le-ar fi oprit 
metronomul, le-ar fi numit pe 
toate. Tineretul știe. tineretul 
nu uită, tineretul cinstește Isto
ria. și aceasta este o chezășie 
pentru viitor, una fundamen
tală.

• Intorrfndu-ne Ia Azi — 
istoria noastră trăită, mereu 
prezentă pe micul ecran, să ne 
facem datoria consemnind exce
lenta emisiune „Revista econo
mică T.V.", mereu in actualita
te. alertă. agresivă, folosind

mijloace gazetărești care nu sint 
la indemina oricui, cu atît mai 
mult cu cit de prea multe ori 
problemele economice sînt tra
tate arid, cu un aer de specia
litate, de „ședință de produc
ție" care îngustează aria recep
torilor. Nu este de loc cazul cu 
Revista economică T.V. care 
reușește să fie o emisiune dina
mică și pasionantă, mereu parti
zana inovației, a reușitei, me
reu adversară virulentă și efi
cientă a risipei, nepăsării, iner
ției, Felicitări colegilor redac
tori.

• O întrebare pe „adresa 
dumneavoastră" stimați teleaști 
răspunzători cu suavele minute 
ale Mihaelei, de la șapte și 
douăzeci, seara. Ce idee ciudată 
v-a făcut să programați acel 
serial cu pasărea cea motorizată 
și cu lupul cel hidos, care dacă 
n-ar fi decit stupid. treacă 
meargă, ne-am obișnui, preșco
larii mai uită, dar mai ține și 
de niște stranii percepte educa
tive ? Aripi de liliac care aduc 
cu păianjenii, bombe peste 
bombe, rachete teleghidate, o 
cursă sufocantă de urmărire, 
iminența morții — de-ți vine ție, 
om în toată firea, să închizi 
televizorul pentru asigurarea 
ținui somn normal. Părinți ! 
Duceți copiii la plimbare 
pină la opt seara, că a venit 
vara !

o Seara de teatru. O piesă 
italiană nu de primă mărime, 
un spectacol corect, nu de primă 
mărime, o distribuție bună '— 
dar ne-am obișnuit. Si totuși re
gizorul actor, stimatul Matei 
Alexandru, a avut o intuiție- 
eveniment. Distribuirea intr-un 
rol de -intensă dramă a unei 
cunoscute actrițe de comedie — 
Mihaela Dumbravă. Obișnuiți 
s-o vedem numai in roluri de 
debordantă comedie, uneori 
bufă, uneori prea-prea. uneori 
foarte-foarte. iată că descoperim 
o actriță cu mari resurse de in
teriorizare și dramă. S-ar părea 
că fondul actoricesc de aur al 
teatrului românesc nu ‘va sfîrși 
niciodată să ne ofere surprize. 
Totul este să-l explorăm cum 
se cuvine.

SMARANDA JELESCU

ca cu care se succed volumele 
de nuvele și schițe de Vasile 
Rebreanu pare a indica o neo
bișnuită prolificitate. în reali
tate impresia de abundență este 
înșelătoare, Vasile Rebreanu fi
ind un scriitor aproape tot atît 
de puțin productiv ca și Nicolae 
Velea. Insuficiența imaginației 
epice este compensată însă de 
insistență, astfel că ajungem la 
situația (singulară ? !) in care 
majoritatea cărților prozatorului 
in cauză sînt de fapt antologări 
și reantologări de texte, la care 
se adaugă mereu citeva piese 
noi. A treia zi după război (Edi
tura „Dacia**) nu se sustrage 
nici ea acestei reguli. Cum an
tologiile dfe autor sînt confesii 
implicite, centrul de interes al 
comentariului migrează firesc 
de pe terenul examenului in
trinsec al pieselor pe acela al 
examinării conștiinței critice a 
prozatorului. Operind o cuprin
zătoare autoselecție. Vasile Re
breanu a reținut piesele despre 
care probabil a considerat că -îl 
reprezintă în acest moment cu 
maximum de elocvență. O re- 
antologare ar fi interesat și în 
măsura în care autorul ar fi 
soluționat mai vechea con
fruntare dintre proza simbolică, 
alegorică, cu inflexiuni poematice 
și narațiunea în linia realismu
lui clasic, sobru, ce-și refuză 
infuziile extraepice. Balanța a 
rămas și acum în echilibru, 
semn că Vasile Rebreanu n-a 
vrut să dea o cartg a unei op
țiuni tranșante, ci una care să-i 
releve polivalența narativă. 
Prozele înmănuncheate. în pro
tida unor dislocări meticulos re
gizate, au tocmai rolul de a re
liefa multiplele disponibilități 
ale prozatorului.. Punctele de 
maximă altitudine estetică tre
buie căutate în textele ce stau 
sub auspiciile (uneori conjugate) 
ale lui Eros și Thanatos.

Piesele selectate sînt ine
gale. Vulnerabilă in fața unui 
examen atent este chiar poves
tirea ce dă titlul volumului. Aici 
se manifestă gustul riscant al 
complicării ‘ nefuhețiori’ale a dis
cursului, înclinația — nerepri
mată suficient — spre un lirism 
factice, spre psihologiile contor
sionate. punctate de impondera
bile.

Superior este tripticul De che
mat bărbatul pe stele, ale că
rui secvențe: Fapta, Talita Kumi, 
Țiganca albă sint tot atitea o- 
glinzi in care se reflectă un o- 
mor tenebros, săvirșit sub in
fluența unor forțe malefice. 
Fiorul thanatic se insinuează, 
așternînd o draperie neagră

,cancea iși ucide fratele cu coa
sa in Urma unor neînțelegeri 
pentru avere. După săvirșirea 
crimei, Moartea îl caută pedep
sitoare. aidoma anticelor Erinii. 
Fantasticul irumpe in realitate, 
pină la a transforma cele două 
planuri în registre indiscernabi
le. Fratricidul e condamnat li 
spînzurătoare. urmind să fie e- 
xecutat in Joia Patimilor. Aștep
tarea execuției, tensiunea intil- 
nirii cu Țiganca albă (Moartea) 
alterează reacțiile normale. Spai
ma animalică cedează locul u+ 
nei liniști nefirești, prag al de
menței. Trecutul revine in pre
zent, se amestecă cu el, amin
tirea faptei odioase plutește in
tr-o ceață densă, halucinantă ; 
nimic nu se mai poate recon
stitui precis, totul se desfășoa
ră conform unui cerpmonial 
misterios, dirijat parcă de mina 
fatalității.

Proze construite pe obsesia 
„trecerii" sint și Pustiul. Deru
ta, Marșul forțat, Ospățul ne
gru. unde iraționalul, terifian
tul. figurația apocaliptică acuză 
implicit războaiele. aventuris
mul militar orb. Excelentă, da
torită unei rafinate tratări a 

. folclorului, este Clinele negru, 
pe parcursul căreia două bătrî- 
ne discută despre moarte, cu 
un calm și o detașare umoris
tică ce trădează fibra echilibru
lui clasic.

Personajele lui Vasile Re
breanu sint însă și oameni cu 
o vitalitate frenetică, iar pro
zatorul știe să noteze nervos 
insurgența simțurilor, saraban
da senzațiilor. Patimi obscure, 
venite din străfunduri, inundă 
brusc conștiința indivizilor, din- 
du-le înfiorări instantanee și 
tinjiri voluptoase. Un ritual al 
defulării erotice este surprins, 
în Umbra fierbinte, unde două 
file sint suficiente pentru, a i-, 
mortaliza răbufnirea toridă a-,. 
unui incendiu senzorial. Etosul • 
iși împrumută febfa chiar' £i o-! . 
biectelor, care „stăteau „acymțr„.,. 
goale și provocatoare,-< unul in-, 
fața celuilalt1, privindu-se fărăf 
sfială, cu o poftă mărită, fără’’ 
să șe rușineze, rivmndu-se“. Va-,. 
sile Rebreanu este un pansen- 
sualist, viziunea sa avind, cum’ 
s-a observat odată, „și o semni
ficație general-estetică, pe lingă 
cea firească, de ordin etic, în- 
semnînd un criteriu de evalua
re superioară a firii umane, li
mita de sus a rezistenței și a 
calității sale".

IOAN ADAM

Lugoj:

SESIUNE DE 
COMUNICĂRI

In sala Teatrului popular din 
municipiul Lugoj are loc miine 
o sesiune de comunicări prileju
ite de . aniversarea a 30 de ani

în cadrul acțiuni
lor întreprinde de 
tinerii vilceni sub 
deviza „Tineretui- 
factor activ in înde
plinirea cincinalului 
înainte de termen" 
uteciștii de la Com
binatul pentru pre
lucrarea lemnului 
din Rm. Viicea au 
raportat in ultima 
vreme frumoase suc
cese. între ei s-au 
remarcat îndeosebi 
muncitorii și tehni
cienii care iși desfă
șoară activitatea in 
cadrul atelierului 
mecanic sub condu
cerea inginerului 
Vasile Cotea. După 4 
luni colectivul de 
muncă de aici a ra
portat îndeplinirea

planului in proporție 
de 180 la sută. Cele 
mai multe acțiuni au 
fost întreprinse in 
scopul autodotării 
secțiilor combina
tului și a noii fabri
ci de mobilă cu ma
șini și utilaje de 
mare randament. 
Astfel, presa de lig- 
nofol realizată aici a 
dus Ia dublarea ca
pacității de produc
ție a unei secții. 
Alte realizări, cum 
ar fi presa pentru 
lemn stratificat-den- 
sificat sau separa
toarele de așchii au 
dus la îmbunătățirea 
funcționalității in
stalațiilor. Lor li se 
adaugă cojitoarele 
mecanice de bușteni

și diverse tipuri de 
transportoare acțio
nate electric. In rin- 
dul oamenilor de la 
atelierul mecanic 
Petre Enache. Firiță 
Hogoș. Alexandru 
Suciu, Ion Ristea și 
alții se remarcă in 
mod constant lună 
de lună prin bunele 
rezultate obținute. 
La nivelul atelieru
lui mecanic realiză
rile primelor 4 luni 
se concretizează in 
mașini și utilaje in 
valoare de peste 6 
milioane lei. E o ci
fră pe care in cins
tea marii sărbători a 
eliberării colectivul 
de muncă de aici 
vrea să o dubleze.

DORU MOȚOC

Intilnirea tineretului cu 
istoria

In județul Hunedoara s-a 
inaugurat o interesantă mani
festare cultural-educativă inti
tulată „Intilnirea tineretului cu 
istoria". In program sînt în
scrise diferite activități, mani
festarea urmind să se încheie 
la sfirșitul săptăminii cu o in- 
tilnire in zona cetăților dacice 
din Munții Orăștiei, la care vor 
participa circa 10 000 de tineri, 
în cadrul festivității inaugura
le. la Institutul de mine din 
Petroșani a avut loc un dialog 
istoric cu tema „Tradiții revo
luționare ale tineretului din 
Valea Jiului", iar Ia Orăștie și 
Ilia a fost organizată o mani
festare intitulată „23 August 
1944 — piatră de hotar in isto
ria poporului român".

CU CE VA ONORAȚI 
AZI EXISTENȚA ?

(Urmare din pag. I)
darîce caută la o asemenea oră 
aici ? S-a învoit, sub un pre
text oarecare, pentru a veni la 
restaurant ? Tot un „învoit". în 
nici un caz de la datorie, este și 
Costel Chirac. „Eu lucrez la 
I.R.A. Tecuci, ne declară tînă- 
rul zimbind sigur de el. M-a 
învoit maistrul meu pentru a 
veni la Galați. Mi-a spus să 
umblu prin magazine și să văd 
dacă se găsesc piesele acestea 
(ne arată o listă) care îi tre- 
bue dumnealui pentru mag
netofonul personal"- Spusele ti- 
nărului ne provoacă o amară 
stupefacție.

Apropiindu-ne de braseria

„Galați", zărim de departe, la 
o masă în aer liber, două cas
chete roșii. Apoi îi vedem și 
pe purtătorii lor : doi oameni 
îmbrăcați in salopete, cu sticle 
de bere in mină. „Sintem de la 
șantierul 1 al Trustului jude
țean de construcții, se prezintă 
Gabriel Adolf și Nicolae Samo- 
ilă. Sintem zidari și lucrăm 
acum la magazinul „Modern". 
Avem niște lucrări de reparații". 
Nu se exprimă corect : acum lu
crează aici, la braseria „Galați", 
cu sticlele de bere in mină, in 
timpul programului. Dorian Lu- 
poae și Liviu Motea. studenți 
la Institutul politehnic din Ga
lați, au confundat în acea zi 
laboratoarele cu crișma. Vasile

Doi zidari care, in timpul programului în loc să lucreze cu 
mistria, folosesc sticlele cu bere

Potîrniche și Gh. Năvăliri, de 
la cooperativa „Progresul", au 
plecat de la program cu 3 ore 
mai devreme.

lor e un soare ce luminează în 
absurd, cunoștințele Tor dobîn- 
dite în anii de școală formează 
un paravan ce nu poate să as-

Cabinet de consultații 
pentru elegii clasei a VUI-a

Licee cu predarea 
unor discipline în limbi moderne

Sintem întrebați dacă in ac
tuala rețea liceală mai există 
licee cu predarea unor discipli
ne de invățămint in limbi mo
derne.

Asemenea licee continuă să-și 
desfășoare activitatea incepind 
cu prima treaptă. înscrierea se 
face in condiții similare celor
lalte licee, fără concurs de ad
mitere. Numai in cazul in care 
se înscriu mai mulți candidați 
decit numărul locurilor planifi
cate, se vor organiza probe de 
verificarea cunoștințelor. Pro
bele sint cele prevăzute pentru 
liceele cu profil real-uman ; 
două lucrări scrise — la mate
matică și limba română cu su
biecte numai din materia clasei 
a VIII-a ; Pentru limba fran
ceză : Liceul nr. 33, București ; 
Liceul nr. 3 . Craiova ; Liceul 
„Mihai Eminescu", Cluj. Limba 
engleză : Liceul „C. A. Rosetti", 
București, Liceul „Șincai". 
Cluj : Limba rusă : Liceul nr. 10 
,:Zoia Cosmodemianskaia". Bu
curești ; Liceul nr. 10, Cluj. 
Limba germană : Liceul nr 21,

București, Liceul nr. 6.. Lași. 
Liceul nr. 4, Pitești. Limba spa
niolă : Liceul nr. 15. București. 
Limba italiană : Liceul nr. 39, 
București. Deși aflate in locali
tățile amintite, cursurile aces
tor licee pot fi urmate și de 
elevi din alte localități. Desi
gur, insă, că pentru aceasta ele
vul trebuie să se intereseze 
dacă liceul respectiv are con
diții de câminizare ori dacă iși 
poate asigura locuință pentru 
perioada studiilor. Trecerea in 
treapta a doua de liceu se va 
face in aceleași condiții cerute 
în întregul invățămint liceal.

Pasionații pentru sport au 
posibilitatea in continuare să 
opteze pentru licee unde să 
practice ramura preferată ? — 
iată o altă întrebare.

In cadrul a 27 licee din țară 
vor funcționa in continuare, in 
prima treaptă, clase cu pro
gram de educație fizică și sport 
pentru disciplinele sportive : 
atletism, gimnastică sportivă, 
gimnastică modernă. înot, schi, 
baschet, handbal, volei, fotbal,

hochei, tenis și canotaj. In ca
zul acestor clase, admiterea in 
prima treaptă se face pe baza 
probelor de aptitudini — orga
nizate între 20—25 iunie — care 
constau in : probe și norme c- 
bligatorii de pregătire fizică 
generală (alergare de viteză/ 
60 m, săritura in lungime, cu 
elan. alergarea de rezistență, 
desprinderi de pe sol — deten
tă) : probe de pregătire tehnică, 
la alergare, din ramurile de 
sport prevăzute in planul de 
invățămint pentru școala res
pectivă. Aceste probe sint eli
minatorii. media minimă de ad
mitere fiind 6. Reușita la pro
bele de aptitudini asigură în
scrierea la liceu, cu condiția să 
nu se depășească numărul de 
locuri planificat. în cazul în 
care această depășire există, se 
organizează probe de verifica
rea cunoștințelor la disciplinele 
prevăzute pentru liceele real- 
umaniste. Probele se organizea
ză intre 29—30 iunie.

L. LUSTIG

In cabinetul de științe sociale al 
Liceului „Mihai Eminescu" din 

Satu Mare

La Liceul agricol din Salonta

Avanpremieră profesională
Elevii Liceului a- 

gricol din Salonta 
dispun de o fermă 
experimentală pe 
terenul căreia iși 
verifică zilnic cu
noștințele dobîndite 
la orele de instruc
ție teoretică. Pe o 
suprafață de 200 de 
hectare se cultivă 
griu, muștar, po
rumb, mazăre, orz, 
sfeclă de zahăr, 
cartofi timpurii. 
Anul trecut aici 
s-au obținut pro
ducții care rivali
zează și depășesc 
la unele culturi pe 
cele obținute rle 
cooperativa agricolă 
din Salonta. unita
te fruntașă pe ța
ră : la griu elevii 
au obținut 4 640 
kilograme la hec
tar. iar la porumb 
6 000 de kilograme.

Sectorul zooteh
nic de care dispu
ne liceul numără 
600 ovine, 450 porci. 
40 de taurine. Aici, 
funcționează de

altfel singurul cen
tru pe țară de 
creștere al rasei 
Mangalița roșie (le 
Salonta, încerein- 
du-se cele niai 
bune soluții pentru 
revitalizarea aces
tei rase in curs de 
dispariție, renumi
tă altădată pentru 
marea sa rezisten
tă la intemperii si 
adaptabilitatea la 
diverse medii de 
furajare.

Dotată cu utilaje 
și instalații dintre 
cele mai moderne, 
ferma elevilor are 
un plan de produc
ție pentru anul în 
curs de 1 milion, 
contracte ferme cu 
diferiți beneficiari 
și constituie tot
odată cea mai in
teresantă și utilă 
școală practică a 
muncii în agricul
tură. Veniturile 
care materializează 
efortul viitorilor 
lucrători ai pămîn- 
tului sint utilizate

tot în folosul lor, 
pentru dotarea la
boratoarelor și îm
bogățirea bazei 
materiale. De ase
menea, in fiecare 
an elevii școlii în
treprind excursii in 
tară și peste ho
tare. cheltuielile 
fiind acoperite tot 
din fondurile obți
nute prin ferma 
experimentală.

De altfel.' deși o 
numim fermă, su
prafața aflată in 
custodia liceului 
este, ca dimensiuni 
si varietate a cul
turilor o adevărată 
cooperativă de pro
ducție, lin teren 
ideal pentru con
fruntarea in avan
premieră cu o pro
fesie din ce in ce 
mai solicitată, me
nită să răspundă 
unor exigențe spo
rite pe plănui eco
nomiei naționale.

S. SOFIA

Sezonier pe litoral. O profesie ?
„Aștept să plec sezonieră pe 

litoral", ne spune dumneaei, Ni- 
culina Ivașcu, mirată de între
barea noastră. De luni de zile 
nu produce nimic, dar consumă 
mai mult decit strictul necesar. 
Culai Buboiu. întîlnit în fața u- 
nui cinematograf pe cind tră
gea gînditor dintr-o țigară 
„Marlboro", bate și el bulevar
dul. Cu plete pină pe umeri, 
fără a-și ascunde măcar puțin 
impertinența, Gheorghe Voicu, 
tinăr de 18 ani. inalt și voinic 
(a fost udat bine la rădăcină), 
se invirte pe la casa de bilete 
a cinematografului. Ocupația ? 
Cumpără și vinde bilete de film. 
Bișniță. Tatăl său lucrează la 
Șantierul naval, dar dumnealui, 
feciorașul, o duce-n dorul lelii, 
tăind frunză la ciini. Străină de 
muncă este și Iordănița Buluc, 
tinără rătăcind de multă vreme 
pe căi necinstite. In restaurant, 
in preajma paharelor cu băutu
ră le intilnim și pe Dumitra 
Mocanu. Anastasia Barzucu și 
Lența Balsam, ultima susținând 
cu înfocare că e în concediu de 
maternitate. Țigara din gură și 
paharul <le pe masă o acuză 
insă fără drept de apel.

Cum iși onorează asemenea 
tineri existența ? Necuprinși în 
cimpul muncii, refuzîhd să se 
încadreze, patetismul lor e un 
patetism de crișmă, inteligența

cundă nici măcar goliciunea. 
Un categoric LA MUNCA 1 li 
se cuvine cu prisosință.

— La muncă ii îndemnăm și 
noi, ne spune Simion Niculai, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Galați.al U.T.C. Cu mulți 
dintre ei am stat de vorbă pe 
îndelete, am invitat oameni cu 
o vastă experiență din întreprin
deri sau tineri de aceeași virstă 
care să le descrie alte drumuri, 
căi ale adevăratei împliniri. 
Mulți s-au încadrat, mai sînt 
încă destui care nu vor să -audă 
chemarea muncii. Vom continua 
cu și mai multă intensitate'ac
țiunile noastre,. îi vom invita din 
nou la „Sfatul omeniei". vom 
organiza cu ei noi vizite in în
treprinderi. Vom face tot ce 
ne stă in putință, sperăm insă 
și intr-un ajutor mai mare din 
partea părinților lor.

La Galați sînt peste 3 000 de 
tineri între 16 și 25 de ani ne
încadrați. Cu ce iși onorează ei 
existența am văzut. Desigur, se 
impune o mai mare concentrare 
de forțe, din partea factorilor 
educativi. Fără îndoială, nu au 
fost epuizate toate mijloacele 
pentru a-i determina să preste
ze o muncă utilă societății. Mai 
presus de toate ‘trebuie insă să 
li se adreseze cu deosebită fer
mitate ipdemnul venit din 
moși-strămoși pentru asemenea 
situații *.. LA MUNCA !
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Comitetului Executiv al Partidului 
Istiqlal din Maroc

Stimați prieteni,
In numele Consiliului National al Frontului Unității Socialiste 

și al meu personal, doresc să vă exprim dumneavoastră ți tu
turor militanților partidului profundele noastre condoleanțe in 
legătură cu încetarea din viată a președintelui Partidului Istiqlal 
din Maroc, Allal El Fassi, luptător devotat pentru libertatea, 
independenta și progresul poporului marocan, personalitate mar
cantă a vieții politice din Maroc.

Prin dispariția președintelui Allal El Fassi, poporul român 
pierde un prieten sincer, care a acționat pentru dezvoltarea re
lațiilor pe multiple planuri intre România și Maroc, pentru 
apropierea dintre popoarele noastre, în interesul cauzei generale 
a înțelegerii, colaborării și păcii in lume.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiei Îndoliate și tuturor 
celor apropiați de defunctul președinte sentimentele noastre de 
sinceră compasiune.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România

PRIMIRI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Rema
nia. Manea Mănescu a pr.miu 
miercuri după-amiază. pe am
basadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București. Spas 
Gospodov, la cererea acestuia.

în aceeași zi. primul ministru 
al guvernului român a primii 
pe Sir John Hill, președintele 
Autorității pentru energia a- 
tomică a Marii Britanii, fiind 
abordate, cu acest prilej, pro
bleme vizind dezvoltarea cola
borării româno-britaniee in do
meniul aplicațiilor pașnice ale 
energiei nucleare. La primire 
au participat loan Ursu. pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, și De
rick Rosslyn Ashe, ambasadorul 
Marii Britanii la București.

Colectivul exploatării miniere Vatra Dorn ei 
a realizat sarcinile cincinalului

La

La exploatarea mtrueră V atra 
Dm

ani

saj

1974. o 
ie 21

milioane lei, iar pină la sfirși- 
tul acestui an. de 45 m.'.toane 
lei.

Puternic stimulați de succe
sul dobindit. de prețuirea înal
tă pe care Dumneavoastră o a- 
cordați muncii harnice, vă în
credințăm că vom depune toate 
eforturile și capacitatea noas
tră creatoare in vederea obține
rii, pină la sfințitul ac tUâlulUÎ 
cincinal. a unei producții supli
mentare in valoare de 125 mili
oane let Vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru a traduce neabătut in viată 
prețioasele Dumneavoastră indi
cații. politica științifică internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru.

ACȚIUNI PENTRU COLECTAREA»

SPOHT’HHIWl

Fotbal: Sferturile „Cupei României H

In limitele obișnuitului

ver

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Federale Ger
mania, WALTER SCHEEL, următoarea telegramă :

îmi face o deosebită plăcere, Excelență, să vă adresez, cu 
prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Republicii Federale Germania, felicitările mele cordiale îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de succes în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

Amir.tindu-mi cu plăcere de vizita pe care am făcut-o în 
țara dumneavoastră și de convorbirile fructuoase avute cu acest 
prilej, îmi exprim încrederea că bunele relații de colaborare 
rodnică intre țările noastre vor cunoaște și de acum înainte o 
dezvoltare continuă in toate domeniile de activitate, in folosul 
celor două popoare, al păcii și cooperării internaționale.

HAILLE SELASSIE, împăratul Etiopiei, a trimis președinte
lui Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU, ur» 
mătoarea telegramă :

Mulțumim Excelenței Voastre pentru mesajul pe care cu 
amabilitate ni l-ați trimis cu prilejul aniversării Zilei Victoriei 
noastre. Ne folosim de această ocazie să vă transmitem cele mai 
bune urări de bine Excelenței Voastre personal, și de bună stare 
și progres necontenit pentru România prietenă.

Sintem încredințați că relațiile prietenești existente intre cele 
două țări se vor dezvolta și întări in continuare in anii care vin.

ÎNTÎLNIRI
Miercuri după-amiază. tovară

șul Emil Drăgănescu. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, s-a intilnit cu 
Ngangtar Mianganglao Mbai- 
toudji. membru al Consiliului 
Executiv al Mișcării Naționale 
pentru Revoluția Socială și Cul
turală, președintele Consiliului 
Economic și Social din Republi
ca Ciad, care face o vizită de 
prietenie în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R. La întil- 
nire a participat tovarășul Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de ve
deri in legătură cu preocupările 
actuale ale celor două partide, 
dezvoltarea, in viitor, a relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre PC.R. și M.N.R.S.C.

SOSIRI

Șl VALORIFICAREA DEȘEURILOR
DE HÎRTIE

Prințul SUVANNA FUMA a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

în numele Guvernului Provizoriu de Uniune Națională din 
Laos adresez Excelenței Voastre felicitările noastre cele mai vii 
in legătură cu înalta funcție care v'-a fost încredințată de Ma
rea Adunare Națională, de poporul român. Formulez, cu această 
ocazie, urările noastre cele mai sincere de succes in indeplini- 
rea misiunii dumneavoastră.

Tovarășul MANEA MANESCU. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului CIU EN-LAI, 
premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, 
următoarea telegramă :

Am aflat cu durere că in zilele de 11 și 12 mai 1974. in zona 
Sâo Ttmg și raionul autonom Liang San a avut loc un puternic 
cutremur de pămint, care a provocat pierderi de vieți omenești 
și pagube materiale.

în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal exprim cele mai profunde sentimente' de compasiune, 
precum și sincere condoleanțe familiilor îndoliate.

MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a trimis o telegramă de compasiune lui 
KĂKUEI TANAKA, prim-ministru al Japoniei, în legătura cu 
cutremurul care a avut loc recent in această țară.

CRONICA U.T.C
Ieri s-a inapoiat în Ca

pitală, venind de la Buda
pesta, delegația Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, condusă 
de tovarășul Constantin 
Boștină, președintele Consi
liului U.A.S.C.R., care a 
participat la lucrările Con
gresului Uniunii Internațio
nale a Studenților, ce au 
avut loc in perioada 7—15 
mai a.c.

La întoarcere, delegația a 
fost intimpinată de tovarășul 
Radu Enache, secretar al 
C.C. al U.T.C.. de membri ai 
Biroului Comitetului Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R.

★
La invitația U.A.S.C.R.. ieri 

au sosit la București pentru 
a face o vizită in țara noas
tră. delegații studențești din 
Burundi. Costa Rica. Mada
gascar, Portugalia, Republica 
Dominicană, Sierra Leone, 
Shri Lanka. Tanzania și 
Zambia, participante la cel 
de al XI-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a 
Studenților.

Ieri s-a inapoiat în Capi
tală, venind de la Courtrai 
(Belgia), tovarășul Csekc Ga
bor, membru supleant al Bi
roului C.C. al U.T.C., care a 
participat la cel de al V-lea 
Congres Național al Tinere
tului Comunist din Belgia.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, au fost prezenți tova
rășul George Ghenoiu. mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
prim secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C., activiști 
ai C.C. al U.T.C.

★

Ieri a părăsit Capitala in- 
dreptindu-se spre Berlin o 
delegație a U.T.C. formată 
din tovarășii Augustin Pop. 
prim secretar ai Comitetului 
județean Maramureș al 
U.T.C., Leon Buburuzan, ac
tivist al C.C. al U.T.C., și 
loan Lupușor, secretar al 
Comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea „Poiana" 
Cimpina. care la invitația 
Comitetului Central al Tine
retului Liber German din 
R.D.G. va efectua o vizită în 
această țară.

Miercuri după-amiază a sosit 
in Capitală ministrul finanțelor 
din R.P. Ungaria. Lajos Falu- 
vegi. care, la invitația conduce
rii Ministerului Finanțelor, va 
face o vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost intimpinat de minis
trul finanțelor. Florea Dumitres
cu, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Ferenc Mar
tin, ambasadorul Ungariei la 
București.

SEARĂ

CULTURALĂ
în cadrul manifestărilor p-' 

lejuite de Anul mondial al 
populației, la Institutul de limbi 
străine din București a avut loc, 
miercuri, o seară culturală des
fășurată, sub egida Centrului de 
informare al O.N.U. pentru 
România.

Referindu-se la apropiata Con
ferință mondială a populației 
care va avea loc, după cum s-a 
mai anunțat, între 19 și 30 au
gust, în Capitală, Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului, a 
subliniat, in alocuțiunea sa. ro
lul pozitiv al României în pro
movarea cooperării internațio
nale pe multiple planuri, rele- 
vind. in același timp, că Bucu- 
reștiul a devenit una din capi
talele care concentrează activi
tăți general-europene și mon
diale deopotrivă de importante 
și incununate de succes.

In încheiere, a fost prezentată 
o gală de filme documentare 
realizate de studiourile O.N.U.

ANIVERSARE
La Clubul salariaților de la 

întreprinderea de sirmă și pro
duse din sirmă de la Buzău, in 
prezența unui mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
și reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat a avut 
loc. miercuri după-amiază, o 
adunare festivă consacrată ce
lei de-a 29-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist.

Au luat cuvîntul Ion Sirbu, 
prim-secretaf al Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R.. și Mi
roslav Sulek. ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București.

In programul multiplelor ac
țiuni de interes obștesc, pe care 
Consiliile Frontului Unității 
Socialiste le desfășoară la orașe 
și sate, s-au inserts in ultimele 
zile o serie de inițiative pentru 
colectarea și valorificarea de
șeurilor de hirtie. Astfel, colec
tivele întreprinderilor din 
Bușteni, Scăeni și Berceni — 
județul Prahova — s-au angajat 
să colecteze anul acesta o can
titate de deșeuri echivalentă cu 
necesarul de materie primă pe 
două luni al fabricii de cartoa
ne din Scăeni. ceea ce repre
zintă. in expresie cifrică, peste 
65 #00 tone cartoane duplex
triplex. S-a inițiat, totodată, o 
largă campanie de colectare a 
deșeurilor de hirtie din gospo
dăriile cetățenilor, fiind create, 
in acest scop, centre speciale. 
Ca urmare, in perioada care a 
trecut de la începutul anului și 
pină acum. în județul Prahova 
au fost strinse și trimise unită
ților de profil, spre valorificare, 
peste 1 600 tone hirtie.

Largul ecou al chemării cu 
privire la colectarea deșeurilor, 
adresată de către Consiliul ju
dețean Timiș al F.U.S.. tuturor 
cetățenilor județului, s-a soldat 
cu stringerea. în primele patru 
luni ale anului, a 1 820 tone 
maculatură,' depășindu-se astfel 
cu 120 de tone cifra planificată. 
Numai școlarii și pionierii timi
șoreni au strins pină în prezent 
peste 40 de tone hirtie, cantita
te ce consemnează îndeplinirea -

angajamentului lor pe între
gul an.

O interesantă acțiune a fost 
declanșată recent de Consiliul 
județean Vrancea al F.U.S. : 
echipe formate din deputați și 
tineri vizitează fiecare aparta
ment, și gospodărie. întreprinde
rile și instituțiile din județ, dis
tribuind saci din polietilenă 
pentru depozitarea deșeurilor de 
hirtie pe parcursul unei săptă- 
mini. în felul acesta au fost 

de
mini. în felul acesta au 
colectate peste 600 tone 
reziduuri de hirtie.

AVIATICE
maiCu începere de la 15 

s-a deschis sezonul turistic 
aerian spre stațiunile de pe 
litoralul românesc al Mării 
Negre. Zilnic, in perioada de 
virf, pe aeroportul Mhail Ko- 
găiniceanu-Constanța vor a- 
teriza și decola zeci de aero
nave aparținind companiei 
noastre aeronautice, precum 
și ale unor societăți de avia
ție civilă din Europa și din 
alte continente.

Pentru traficul aerian in
tern, de Ia această dată s-a 
inființat o cursă directă, care 
pleacă din Capitală la ora 
15,00 și sosește la Constanța 
la 15,35. înapoierea pe aero
portul Băneasa este prevă
zută la ora 16,40. De la ju
mătatea lunii viitoare, trase
ul respectiv va mai fi de
servit de alte cinci curse.

Un interes reținut. în conti
nuare. pentru meciurile din 
„Cupa României". încă nu a fost

• ■ t: . ■ .. această com
petiție. Planează asupra ei sen- 
iîmenru! unei obligativități. Ne- 
aderer.ța formațiilor o explică și 
absența celor mai bune dintre 
ele in etapele superioare : Uni- 

ea Craiova. Dinamo, F.C.
Constanța. Steagul roșu. F.C. 
Argeș care ocupă locurile frun
tașe in clasament. In ce pri
vește numărul mic de specta
tori. cele 8 echipe angajate in 
etapa -sferturilor" nu au jucat 
in fata suporterilor. Pe stadio
nul Dinamo — vreo 2 000 de 
spectatori, la Ploiești 3 000 și 
tot cam atiția la Hunedoara. 
După relatările de la fața lo
cului și din ceea ce am văzut 
pe micul ecran, la Ploiești și 
Hunedoara s-a văzut fotbal, e- 
chipele și-au disputat șansele 
cu mai multă ambiție și vigoare, 
cistîg de cauză avind cele care 
meritau și care au depus mai 
multe eforturi pentru victorie 
și calificare. Ne referim. in 
primul rind. la performanța e- 
chipei din Rimnicu Vilcea. care 
devine, se pare. t> specialistă 
a competiției. Ea reeditează, in- 
cet și sigur, succesele de anul 
trecut. Timp de 120 de minute 
nu s-a marcat vreun goL pe te
ren existind un permanent e- 
chilibru deși se confruntau două 
formații de categorii diferite. La 
executarea loviturilor de la 11 
m. calmul și precizia au fost a- 
tribute care i-au adus succesul 
liderului seriei a doua a diviziei 
B. Noua infringere a studenților 
clujeni nu face decit să confirme 
eșecul, la scor, de duminică, pe

teren propriu. Ne-a surprins re
fuzul unor jucători de a-și asu
ma riscul executării penaltiuri- 
lor.

Un meci bun. dirz, cu acțiuni 
rapide și goluri, au furnizat e- 
chipele care s-ar fi putut întîlni 
chiar în finală : Steaua și U.T.A. 
Steliștii, în vitrina cărora tro
feul întrecerii a fost găzduit ani 
în șir, au ținut cu tot dinadinsul 
să păstreze tradiția. Ei s-au a- 
propiat cu încă un pas de fi
nală. Cu excepția citorva mo
mente de cădere — determinate 
și de terenul foarte moale — ei 
au dominat perioade mai lungi 
avind. in special, finalul care 
le-a permis să se detașeze în 
cîștigători la o diferență sub
stanțială : 3—1. Echipa arădană 
a avut și ea unele sclipiri, mai 
ales după ce a egalat, dar cu un 
atac ineficace — golul l-a mar
cat fundașul Popovici — care a 
abuzat de pase și a acționat 
mai puțin ambițios și lucid ca 
altădată, nu putea să emită pre
tenții la mai mult.

Pe stadionul Dinamo din Ca
pitală un cuplaj de factură mo
destă. Politehnica Timișoara — 
S.C. Tulcea (divizia B) și Jiul 
— A.S.A. Tg. Mureș. Cele două 
partide au ilustrat — cu excep
ția replicii curajoase a jucăto
rilor din Tulcea — cit de puțin 
preț pun unele dintre forma
țiile noastre pe competiția _ de 
fotbal numărul doi. Am văzut 
lungi secvențe de fotbal pe care 
nu-1 intiinești decit, poate, 
terenurile 
mifinalele 
facții mai 
vință.

O NOUĂ FEDERAȚIE 
A SPORTURILOR CU 

MOTOR
După cum s-a mai anun

țat, a fost creată Federația 
română de automobilism și 
carting. Ședința de consti
tuire a acestui for urmează 
a avea Ioc vineri la ora 14,30, 
in sala de festivități a Au- 
togării Filaret din Capitală. 
La ședința inaugurală iau 
parte delegați ai tuturor fi
lialelor județene A.C.R.

NÂSTASE SI OVICI 
ÎNVINGĂTORI ÎN 

PRIMUL TUR
In primul tur al concursului 

internațional de tenis de Ia 
Munchen Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—2, 7—5 pe Korpas. 
iar Toma Ovici l-a eliminat 
cu 6—3, 2—0 (abandon) pe 
Higueras. Alte rezultate : Jo- 
vanovici—Gisbert 6—1, 6—4 : 
Barazutti—Proisy 6—3, 6—3 : 
Jauffret—Munoz 7—5, 4—6,
6-2.

O NOUĂ VICTORIE A 
TENISMENELOR 

ROMÂNE

pe 
diviziei C. Poate se- 
să ne rezerve satis- 
mari în această pri-

V. CABULEA

REZULTATELE TEHNICE
STEAUA — U.T.A. 3—1 (1—0). Iordănescu (min. 23) a deschis 

scorul, după ce l-a driblat și pe portarul Iorgulescu. Fundașul 
arădan Popovici a egalat în min. 53. după care Ion Ion (min. 
661 si Năstase (min. 85) au semnat golurile victoriei steliștilor.

POLI. TIMIȘOARA — S.C. TULCEA 1—0 (1—0). Unicul gol 
l-a înscris Pirvu. în min. 6.

JIUL — A.S.A. Tg. MUREȘ 1—9 (1—0). A marcat Suciu, in 
min. 28. _ ,.

S.C. RIMNICU VILCEA — „U“ CLUJ 5—4 (0—0. 0—0). Parti
da s-a încheiat cu un scor alb. după prelungiri. Formația din 
Rimnicu Vilcea a obtinut calificarea, reușind să transforme 5 
lovituri de la 11 m.. față de numai 4 ale studenților clujeni. 
Respectiv, au marcat portarul Stana, Haidu, I. Ionescu, Dumi- 
triu II si Cornel Nicoiae, pentru vîlceni. iar de la clujeni au 
înscris :' Uifăleanu, Coca. Fanea Lazăr și Anca.

Meciurile semifinale se dispută miercuri 12 iunie.

DESPRE CURAJ
SUAREZ ANTRENOR 

LA „INTER" ?

(Urmare din pag. I)
alsătorit (deși prizonier 

imobilității) cu o asistentă 
medicală, pe care, pe drept 
cuvint, o divinizează. Acum 
un an și ceva, sărbătorin- 
du-se trecerea a două dece
nii de la absolvire, absența 
lui V. P. a fost explicată, 
intre colegi, cu sensibilitate 
și duioșie. După care i-a fost 
și lui înfățișată „situația la 
zi“ a foștilor colegi : unul — 
conferențiar universitar, al
tul — ofițer superior, altul 
— pictor cu o expoziție re
cent deschisă, altul — direc
torul școlii in 
vățat chiar ei. 
cadre de bază 
mint... Bucuria
mai cunoscut margini și. de 
altfel, i-a mărturisit textual 
directorului spitalului : ..Prin 
oameni am invins deznădej
dea și numai prin ei am 
reușit să-mi depășesc sufe
rința. Credeți-mă că sint ne
spus de mulțumit, de vesel, 
cind văd in jarul meu miș
care. viață, sănătate, oameni 
ieșind, vindecați, din spita
lul dumneavoastră. Radioul 
și televizorul, ziarele, revis
tele. toate acestea Ia un Ioc 
mă fac să fiu activ,
dacă-s imobilizat, să cunosc 
tot ceea ce se înfăptuiește. 
Și știți cind regret mai mult 
și mai mult că-s incapabil 
să acționez ? Cind văd oa-

care au în- 
majoritatea 

in invăță- 
lui V.P. n-a

chiar

meni intregi, tineri 
cioarele lor, neștiind 
țuiască existența 
demnitatea umană, 
piilc morale. Iar curajul meu 
nu-i nimic altceva decit e- 
coul omeniei care mă încon
joară". Vorbele lui Valentin 
Pența au pe deplin acope
rire, căci el iși manifestă op
timismul — da 1 optimismul 
— in relațiile cu ceilalți, e 
binevoitor, prezent in mie
zul evenimentelor curente.

Cazul relatat de corespon
dentul clujean are, și după 
opinia subsemnatului, o înal
tă semnificație. Nu numai 
fiindcă — evident — consti
tuie o teribilă euloare 
contrast pentru situațiile pe 
care și V. P. Ie pomenește 
(ale acelora care, sănătoși, 
tineri, in deplinătatea for
țelor, consimt, in primul rind 
fată de ei, să trăiască... ori
cum). ci — atenție 1 — pen
tru că demonstrează esența 
curajului de a fi tu însuți, 
indiferent de împrejurare. 
Unii aleargă după îndeletni
ciri primejdioase, tocmai 
pentru a-și demonstra vite
jia : cascadori. parașutiști, 
aviatori, scafandri... (demne 
de respectat, de acord, toate 
aceste ocupații). însă 
spune — aici 
de ..epiderma 
partea care se 
față, in văzul 
celorlalți. Pe

pe pe- 
să pre- 
integră, 
princi-

de

aș 
e vorba doar 
curajului", de 
află la supra- 
publicului, al 

cind curajul

aces- 
de 

fața 
la un 
la un 

de

de fond, care face corp co
mun cu ființa însăși, se află 
desigur in adincimea perso
nalității cuiva, și nu-i în
totdeauna, neapărat... specta
culos. Să ai curajul - 
ta-i cuvîntul exact • 
a nu da înapoi din 
greutăților inerente 
început de profesie,
examen, intr-o situație 
viață familială : să ai tăria, 
curajul de a-ți recunoaște 
greșelile, lipsurile, renunțind 
să inventezi „explicații" ca
re să-ți justifice, pur și sim
plu. scăderile ; să ai cute
zanța. curajul de a combate 
comoditatea, spiritul de de
lăsare, incorectitudinea — 
fie și atunci cind ele iți... 
aparțin ; iată doar cileva 
(prea puține) exemple de 
împrejurări in care omul are 
nevoie, realmente, de în
drăzneală. de temeritate, dar 
— repet — față de sine, mai 
ales. Cit privește „curajul" 
unora... de a nu face nimic 
sau mai nimic, de a se com
porta în societate... aproxi
mativ (legindu-se. din mers, 
pe stradă sau în tramvai, de 
oricine), etc., ce altceva poli 
adăuga decit : deplorabilă
lipsă de curaj ! Lașitatea 
de-a te izola, astfel, de com
portarea 
provoacă, 
zut, și la 
Valentin 
țită repulsie.

imensei majorități 
duoă cum s-a vă- 
autenticul temerar 
Pența. o indreptâ-

Se duc tratative ca fostul 
internațional de origină spa
niolă- Luis Suarez să preia 
conducerea tehnică a echi
pei de fotbal Internazionale 
Milano. Suarez, care a fost 
jucător al echipei Interna
zionale, pregătește în pre
zent o formație de juniori a 
clubului Genova. Fostul an
trenor al echipei Internazio
nale, celebrul H. Herrera 
continuă să fie suferind.

„Cupa federației interna
ționale" pe echipe la tenis, un 
adevărat campionat mondial 
feminin neoficial, a conti
nuat la Neapole cu desfășu
rarea jocurilor din cadrul op
timilor de finală. Selecționa
ta României a repurtat o 
nouă victorie, învingind, de 
data aceasta, cu scorul de 
2—1, echipa Suediei. Mariana 
Simionescu a' dispus cu 4—6, 
7—5, 6—3 de Margarett 
Strandberg, Christina Sand
berg a cîștigat cu 8—6, 6—4 
jocul cu Virginia Ruzici. Vic
toria a fost decisă in proba 
de dublu, unde Ruzici și Si
mionescu au învins cu 7—5, 
6—4 pe Sandberg și Mărie 
Windstedt. In urma acestui 
succes, echipa României s-a 
calificat în sferturile de fi
nală, urmind să intilnească 
echipa R.F. Germania, care 
a dispus cu 2—1 de cea a 
Spaniei.

„CURSA PĂCII"
Cea de-a opta etapă

competiției cicliste „Cursa 
Păcii", desfășurată pe tra
seul Neubrandenburg-Berlin 
(128 km), a fost cîștigață de 
Hans-Joachim Hartnick (R.D. 
Germană), Concurentul ro
mân Teodor Vasile ,s-a cla
sat pe locul șase, in acelașf 
timp cu Szozda. Alți doi ci
cliști români, Ion Cernea și 
Vasile Selejan, au sosit cu 
primul pluton.

Tricoul galben continuă să 
fie purtat de polonezul Ta
deusz Mytnik. Pe echipe, se 
menține lideră selecționata 
Poloniei.

Astăzi se desfășoară etapa 
a 9-a: Potsdam-Leipzig (170 
km).

a

IN AVANPREMIERA
SEZONULUI DE VARĂ

Orașul Călimănești a găz
duit, timp de două zile, cea 
de a Il-a Conferință pe țară 
cu cadrele din stațiile 
neoclimaterice. Cu 
prilej a avut Ioc un 
schimb de experiență 
vind organizarea și desfășu
rarea acțiunilor de servire a 
turiștilor, de valorificare a 
experiențelor bune în acest 
domeniu. După cum am a- 
flat de la tovarășul Marin 
Sandu, directorul Oficiului 
județean de turism Vilcea, 
timpul celor două zile a fost 
conceput judicios : discuți
ile au alternat cu vizite in 
pensiuni și spații de cazare 
și eu demonstrații practice 
oferite de lucrători ai Com
plexului balnear Călimă- 
nești-Căciulata. Totodată, lu
crători din alte stațiuni —

bal- 
acest 

util 
pri-

Herculane. Vatra Dornei, 
Băile Felix. Tușnad și Slă- 
nic — au împărtășit colegi
lor lor din experiența pri
vind organizarea și desfășu
rarea acțiunilor de servire a 
turiștilor. O frumoasă con
tribuție și-a adus OJT Vil
cea care a oferit participan- 
ților două plăcute surprize : 
o expoziție de produse culi
nare, atestind măiestria per
sonalului vilcean și o alta 
de fotografii artistice oglin
dind frumusețile turistice 
ale județului. Cei peste 300 
de participanți au primit cu 
viu interes această manifes
tare. care s-a soldat cu con
cluzii 
pentru 
pentru

pozitive, valoroase 
activitatea de viitor, 
sezonul turistic 1974.

DORU MOȚOC

: LICEUL DE MECANICĂ *
■ Nr. 21 Ș

Ș „AUTOBUZUL" j 
: BUCUREȘTI !
■ ■

Calea Șerban Vodă nr. 280, sector 5.

B Primește în anul școlar 1974 1975, absolvenți ai clasei a
■ VIII-a din Capitală și din județele țării pentru a fi școlarizați ■ 
B LA SECȚIA MECANICĂ în specialitățile:

■

B

■
■■

3

■

■

Lăcătuș mecanic
Matrițer 
Prelucrător prin așchiere 
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 învățămînt: 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.

■
■■

Marea sărbătoare 
a copiilor 
se apropie

Pentru a fi primii 
în alegerea CA
DOURILOR DE 1 
IUNIE, intrați chiar 
acum în magazine, 
care vă așteaptă cu 
o mare varietate 
de : păpuși, mingi, 
figurine din mate
rial plastic, jocuri a- 
plicative tehnice — 
truse de construcții 
radio și jocuri de 
construit și multe 
multe alte jocuri.

Bucuria copiilor 
E-n lumea jucării
lor

Agenția Română de Impresariat Artistic 
prezintă la sala Teatrului de Comedie

Str. Măndinești nr. 2

COMPANIA DE TEATRU

NATIONAL PLAYERS
din Washington, S.U.

luni, 27 mai 1974, ora 19,30 

„TINEREȚEA BAT-O VINA"

Comedie în 3 acte

de

Eugen O'Neill

cu următoarele piese :

marți, 28 mai 1974, ora 19,30 
„CĂLĂTORIE FERICITĂ"

Comedie într-un act 
de

THORNTON WILDER 
„SCRISOAREA DE DRAGOSTE 

A LORDULUI BYRON" 
Melodramă într-un act 

de
TENNESSEE WILLIAMS

Compania va mai prezenta spectacole cu piesa „Tinerețea bat-o vina" 
de Eugen O'Neill și la Brașov - 20 mai; Cluj - 21 mai ; Tg. Mureș __
•22 mai ; Piatra Neamț - 23 mai ; lași 24 mai și Bacău — 25 mai.

Biletele se cîncT, pentru București h casa A R.LA., Calea Victoriei 68-70, 
tel 13.53.75, iar pentru provincie, la agențiile teatrale din localitățile res

pective.
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Generalul Antonio de Spinola

al Portugaliei
GUVER

NULUI CIVIL
ședințe, noul șef al 
tughez a rostit o 
care a declarat

a fost instalat ca președinte

de DEȘTE IIOI IIII

Walter Scheel a fost ales
președinte al R. F. Germania

Adunarea Federală — organism format din cei 518 membri ai 
Bundestagului și din tot atîția reprezentanți ai parlamentelor 
de land — l-a ales miercuri, 15 mai, pe Walter Scheel în func
ția de președinte al Republicii Federale Germania.

In favoarea candidaturii sale 
au fost exprimate 530 de voturi, 
cu 11 mai mult decît erau ne
cesare pentru obținerea manda
tului prezidențial.

După ce președinta Bundesta
gului. Annemarie Renger a 
anunțat rezultatul votului,

COPENHAGA 15 (Ager- 
pres). — In continuarea vi
zitei pe care o întreprinde in 
Danemarca, la invitația Parti
dului Socialist Popular, tova
rășul Petre Blajovici, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
Județean Bihor al P.C.R., a 
fost primit, miercuri, de 
Knud Jespersen. președintele 
Partidului Comunist din Da
nemarca, Ib Norlund și Poul 
Emmanuel, membri ai Birou
lui Politic, secretari ai C.C. 
al P.C.D.

Cu acest prilej, tovarășul 
Petre Blajovici a transmis 
tovarășului Knud Jespersen, 
tuturor comuniștilor danezi, 
un cald salut tovărășesc din 
partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a comuniștilor români. Mul
țumind,' tovarășul Knud Jes
persen a rugat să se trans
mită secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membrilor partidului nostru 
urări de sănătate și succes 
în activitatea depusă în sluj
ba progresului și prosperită
ții poporului român.

In continuare, a avut loc 
o informare reciprocă în le
gătură cu preocupările și ac
tivitatea de perspectivă a ce
lor două partide.

Walter Scheel — al patrulea șef 
de stat al R.F.G. — a rostit o 
scurtă alocuțiune, în care a ară
tat că se va strădui să fie ..un 
președinte al tuturor cetățenilor 
țării".

El își va prelua funcția la 1 
iulie a.c., dată la care expiră 
mandatul actualului președinte, 
Gustav Heinemann.

★
Walter Scheel s-a născut la 8 

iulie 1919, în localitatea Solingen 
(landul Renania de Nord- 
Westf aliat. Este de profesie eco
nomist. Membru al Partidului 
Liber-Democrat din anul 1946 fi 
deputat în Parlamentul landului 
Renania de Nord-Westfalia din 
1950, Walter Scheel a fost ales, 
în 1953, deputat în Bundestag. 
In același an, el devine președin
te al Comisiei economice a 
P.L.D. In perioada 1961—1966, 
ocupă funcția de ministru fede
ral pentru colaborarea economi
că ; în anul următor, este ales 
vicepreședinte al Bundestagului. 
In ianuarie 1968, este desemnat 
președinte al Partidului Liber- 
Democrat. In 1969, Walter 
Scheel a devenit vicecancelar și 
ministru de externe în guvernul 
de coaliție P.S.D.—P.L.D., con
dus de Willy Brandt și constituit 
în urma alegerilor din toamna 
aceluiași an. In această dublă 
calitate, Walter Scheel a depus 
eforturi constructive pentru pro
movarea unei politici externe 
realiste, de normalizare a relați
ilor cu țările socialiste, de coope
rare și destindere internațională.

Prima expoziție româneas
că de produse ale industriei 
ușoare șl alimentare a fost 
deschisă miercuri la Osaka, 
al doilea centru economic și 
comercial al Japoniei. Expo
ziția a fost organizată de 
Ministerul Industriei Ușoare 
din România, in colaborare 
cu Organizația Japoneză 
pentru Promovarea Comer
țului Exterior (JETRO), cu 
prefectura și municipalitatea 
Osaka și cu sprijinul Minis
terului Comerțului Interna
țional și al Industriei (MITI) 
și al Ministerului Afacerilor 
Externe al Japoniei.

Un număr de 12 întreprin
deri românești de comerț ex
terior prezintă o largă varie-, 
tate de mărfuri destinate 
consumului și produse ali
mentare. Cu prilejul inaugu
rării expoziției, președintele 
JETRO, 
subliniat 
nomică.
României oferă premise fa
vorabile amplificării relațiilor 
comerciale japono-române.

Kichihei Hara, a 
că dezvoltarea eco- 
in ritm rapid, a

TINERETUL LUMII

„Sindromul 
licențiaților

• Tineri specialiști in căutare de posturi
• Scăderea numărului de studenți la unele 

universități franceze și britanice
Șomajul printre tinerii licențiați devine o 

problemă foarte serioasă în Europa oc
cidentală, așa cum în S.U.A. există de mai 
multă vreme. Este ceea ce britanicii numesc 
„sindromul licențiaților" (INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE).

„Era o vreme cînd inginerii și specialiștii de tot felul erau 
feriți de orice cataclism al activităților economice in Marea 
Britanic — declara unui reporter dr. Ken Hali, directorul 
serviciului de cercetări și studii asupra forței de muncă de 
la Universitatea Heriot-Watt Edinburgh. Acum situația s-a 
schimbat și inginerul sau specialistul «neproductiv» e primul 
pe listă în cazul unei restrîngeri de personal".

Secretarul Confederației Generale a Managerilor francezi, 
Jean Paul Monsin, semnala că numărul șomerilor printre

Creșterea șomajului în rîndurile specialiștilor din Anglia și 
Franța

tinerii licențiați crește de cel puțin de 2 ori mai repede decit 
printre alte categorii de salariați și adăuga cu dezamăgire : 
„Nimeni nu pare să ia în considerare pierderea acestor re
surse umane".

Cînd trei mari companii de electricitate britanice ..British 
General Electric", „Associated Electrical Industries" și „En
glish Electric" s-au unificat, 50 000 de salariați s-au adăugat 
coloanei șomerilor, dintre care 2 000 erau tineri specialiști. 
Un recent sondaj întreprins în Franța dezvăluie că 35% din 
cei care se înregistrează ca șomeri reușesc să-și găsească 
o slujbă după trei luni, 55% după șase luni, 70% după nouă 
luni. 80% după un an și 85% după un an și jumătate 
(firește, procentajul se referă la numărul total).

Cifra exactă a numărului șomerilor cu diplomă de licență 
este dificil de stabilit deoarece pe de o parte se între
buințează metode diferite de calcul, iar pe de altă parte, 
unele servicii refuză să-i înregistreze pe șomeri. Dar cozile 
la organizațiile profesionale ale celor ce vin după ajutor 
arată clar că numărul acestora este in creștere în Marea 
Britanie, Franța, Olanda și Suedia. Numărul tinerilor șomeri 
s-a mărit de șase ori în Anglia între anii 1966-1973, iar în 
Franța in aceeași perioadă s-a dublat. Statisticile relevă că 
în Oianda șomajul printre tinerii specialiști s-a dublat nu
mai in perioada noiembrie 1970-aprilie 1973.

Din această cauză, in unele țări ale Europei occidentale, 
universitatea a început să pară mai puțin atractivă. In 1973 
la Universitatea din Paris s-au înscris cu 5 la sută mai 
puțini studenți, iar la Universitatea din Nancy cu 37%. Șan
sele pentru o perfecționare postuniversitară s-au ingustat 
foarte mult si în Marea Britanie, ducind aici la scăderea 
numărului studenților înregistrați. „în condițiile în care uni
versitatea reprezenta si pină acum un lux — concluzionează 
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE —. de acum înainte 
ea ar putea deveni un bun exclusiv al «elitei»".

In urmă eu zece ani vest-europenii se plingeau că sint 
prea puțini specialiști in Europa, iar companiile americane 
absorb pe tinerii licențiați.

„Brain-drainul" (fuga creierelor) a cauzat multă neliniște 
in țările vcst-europeuc. Acum multe din aceste „creiere" și-au 
pierdut slujbele la Houston, Cape Kennedy, Seatle, în Cali
fornia și Massachusetts. Iar unii dintre cei reintorși în Eu
ropa occidentală intră in rindul șomerilor.

GH. SPRINȚEROIU

ASTĂZI SE ANUNȚĂ COMPONENTA
PROVIZORIU

Generalul Antonio de Spi
nola, șeful Juntei de salvare 
națională a fost proclamat, 
miercuri, președinte al Re
publicii Portugalia.

La ceremonia solemnă de la 
Palatul Queluz au participat 
membrii Juntei de salvare na
țională, ofițeri reprezentînd 
„Mișcarea forțelor armate", oa
meni politici, reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

După ce șeful statului major 
al armatei, generalul Francisca 
Costa Gomes, a dat citire decre
tului Juntei, prin care Antonio 
de Spinola a fost proclamat pre-

statului por- 
cuvîntare în 

care a declarat că va garanta 
drepturile și libertățile tuturor 
cetățenilor și va apăra indepen
dența națiunii. El a anunțat că 
joi, 16 mai, țara va avea un gu-' 
vern civil provizoriu, a cărui 
misiune va fi aceea de a pune 
in practică ideile mișcării in
surecționale • de la 25 aprilie, 
care a dus la înlăturarea fostu
lui regim.

Studenți din Laurenco Marques (Mozambic) demonstrînd în sprijinul procesului înnoitor din 
Portugalia.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• ALEGERILE pentru funcția 
de primar al orașului Newark 

(statul New Jersey) s-au înche
iat cu victoria candidatului de 
culoare Kenneth Gibson, care 
iși reînnoiește mandatul cucerit 
în urmă cu patru ani. In 1970, 
Gibson devenise primul primar 
de culoare al unui oraș impor
tant din nord-estul S.U.A. La re
centul scrutin, el a dobindit un 
plus de circa 10 000 voturi față 
de principalul său adversar, An
thony Imperiale, cunoscut pen
tru

din reprezentanți ai oamenilor 
muncii aleși, pe cale democrati
că, pe bază de vot universal și 
secret.

Aceste alegeri — primele de 
acest fel de după victoria revo
luției cubaneze — vor fi orga
nizate inițial în provincia 
Matanzas. după care, pe baza 
experienței dobindite. ele vor fi 
efectuate pe teritoriul intregii 
țări.

l

vederile sale segregaționiste.

Referendumul din
R. A. Egipt

IN REPUBLICA Arabă•
Egipt a fost organizat, miercuri, 
un referendum asupra „docu
mentului din octombrie" — am
plu program de dezvoltare eco
nomică. socială și politică a 
țării, prezentat de președintele 
Anwar Sadat la jumătatea lunii 
aprilie. Pentru a-și exprima 
opinia in legătură cu sarcinile 
pe termen lung prevăzute în 
document. circa 8 500 000 de 
egipteni s-au prezentat in fața 
urnelor.-

• GUVERNUL Revoluționar al 
Republicii Cuba a anunțat ți
nerea de alegeri pentru organe
le puterii populare ce urmează 
a fi create la nivel municipal, 
raional. provincial și național

R. P. D. Coreeană. - Ima
gine de la Uzina de trac
toare Keumseung. unitate 
fruntașă a industriei con- I 

structoare de mașini.

APRECIERI LA ADRESA 
ROMÂNIEI PRIVIND 

PREGĂTIREA CONFE
RINȚEI MONDIALE A 

POPULAȚIEI
In capitala etiopiana s-au des

fășurat intre 13 și 16 mai. lucră
rile sesiunii speciale a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru A- 
frica. dedicate problemelor 
populației și pregătirilor in ve
derea Conferinței mondiale a 
populației de la București.

După deschiderea lucrărilor, 
participanții au hotărit să adre
seze României invitația de a 
participa, in calitate de obser
vator. la dezbaterile sesiunii 
speciale a Comisiei.

în cuvintarea sa. secretarul 
general al Conferinței mondiale 
a populației. Antonio Carillo 
Flores, a apreciat conferința de 
la București, programată pentru 
luna august, ca un eveniment 
de mare importanță pentru a- 
bordârea multilaterală a proble
mei populației, ca parte inte
grantă a factorilor de bază ai 
procesului de dezvoltare a socie
tății. El a elogiat inițiativa Ro
mâniei de a participa la toate 
reuniunile Comisiilor . regionale 
ale O.N.U.. consacrate pregătirii 
lucrărilor Conferinței de la Bu
curești. fapt care a permis un 
fructuos schimb de păreri și o 
cunoaștere nemijlocită a măsu
rilor întreprinse de România 
pentru a asigura succesul vii
toarelor dezbateri.

La reuniunea de la Addis 
Abeba, țara noastră a fost re
prezentată. in calitate de obser
vator, de dr. Petru Mdreșan. 
directorul Centrului de Calcul 
și Statistică Sanitară din Minis
terul Sănătății, membru al Co
misiei Naționale de Demografie.
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Victoria
16; 18.15;

PLIMBARE ÎN PLOIA
PRIMĂVARĂ : Scala (orele 9.15; 
11.30; 13,45: 16,15; 18.45; 21).

O NOAPTE FURTUNOASĂ : 
Central (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15: 20.30).

IARNA FIERBINTE:
(orele 9.15; 11.30; 13,45;
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).

MARINARUL EXTRAORDINAR : 
București (orele 9; 11.15; 13,30;
16: 18.30: 20.45).

LUMINILE ORAȘULUI : Casa
Filmului (orele 14.30? 16,30). Ca
pitol (orele 9: 11; 13: 15; 17; 19; 
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 : 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);

In Republica Domi- 
nicaoâ au loc astăzi 
alegeri prezident .ale.

tur de scrutin 
al patrulea dia 
cînd a fost mla
de la putere die-

acest 
fiind 
19C 
asrat 
taiorul Rafael Leoni
das Trujillo. rare a 
condus țara timp de 
peste 3* de am.

Potrivii ultimelor 
știri provenite din San
to Domingo, numărul 
candidaților care as
piră la funcția de șef 
al statului dominican 
se ridică la patru: 
Joaquin Balaquer, ac
tualul președinte, re- 
prezentind Partidul re
formist, Silvestre An
tonio Guzman, pentru 
gruparea politică „A- 
cordul Santiago al ca
valerilor", Francesco 
Augusto Lora, din par
tea Mișcării de inte
grare națională și Luis 
Homero Lajora Bur
gos. propus de Partidul 
democrat

In ceea 
platforma 
actualului 
— care

oarece ta proiectul 
legii agrare* nu au 

fost induse si ener- 
mete proprietăți a- 
le companiei străine 
_Gulf and Western*, 
companie ce deține 
circa o treime din sn- 
prafaU ccltivabuâ a 
țării.

Citeva cuvinte des
pre partidele din opo
ziție. Din cele 15 par
tide. ce se opun ac
tualului regim. .Junta 
electorală dominicană*

a.c. 
electorală oficială 

14 iunie. Un nu
de deputați vor fi 
prin vot la scară 
iar 66 în circum-

• GUVERNUL japonez a 
hotărit, in ședința sa de 
marți, ca alegerile parțiale 
pentru reînnoirea a jumătate 
din numărul mandatelor de 
deputați din Camera Consi
lierilor (Camera superioară) 
să aibă loc la 7 iulie 
Campania 
începe la 
măr de 54 
desemnați 
națională,
scripțiile locale.

în actuala formulă, cele 
252 de locuri din Camera 
Consilierilor sint repartizate 
astfel: Partidul Liberal De
mocrat de guvernămint, — 
135, Partidul Socialist din 
Japonia — 59, Komeito — 23, 
Partidul Comunist din Japo
nia — 11, Partidul Socialist 
Democratic — 11, partidele 
minore și independenții — 6, 
vacante — 7.

voluționar dominican. 
Partidul revoluționar 
soeial-creștin și Miș- 
rarea populară domi
nicană. In cadrul anei 
âeeiarațn făcute eu 
prilejul turneului său 
e'ectaraL Guzman re
leva aeeesitatea afir
mării si consolidării 
deplinei independente 
a țârii, pentru găsirea 
unor mijloace și căi 
realiste, capabile să 
asigure dezvoltarea e- 
eonomică și social-po-

• LA PANMUNJON s-a des
fășurat. marți, o nouă ședință a 
Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea, convocată la cere
rea părții R.P.D. Coreene — re
latează agenția A.C.T.C. în ca
drul ședinței, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a exprimat un 
protest energic în legătură cu 
o serie de acțiuni provocatoare 
ale părții americano—sud-core- 
ene, care, in ultimul timp, au 
trimis în repetate rînduri avioa
ne de recunoaștere, atit în spa
țiul aerian al liniei militare de 
demarcație, cit și deasupra es
tuarului R.P.D. Coreene al riu- 
lui Rimjin-gang. Totodată, sol
dați aparținind trupelor sud-co- 
reene au introdus în mod ile
gal armament și au deschis 
focul in interiorul zonei de de
marcație.

• Reuniune U.N.I.C.E.F.

PANUAMI6

EXPERIENȚA
DE LA

ANN ARBOR
LASERUL Șl FUZIUNEA

TERMONUCLEARA
• IN CADRUL, lucrărilor ce

lei de-a 28-a Sesiuni a Consi
liului de administrație al Fon
dului Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.), 
care se desfășoară la New York, 
a luat cuvîntul șeful delegației 
române, Virgiliu Radulian, pre
ședintele Comitetului Național 
român pentru U.N.I.C.E.F. Vor
bitorul a făcut o serie de propu
neri pe linia intensificării și lăr
girii contribuției U.N.I.C.E.F., în 
colaborare cu celelalte organisme 
ale O.N.U., la desfășurarea Con
ferinței mondiale a populației de 
la București, la pregătirea Anu
lui internațional al femeii și la 
perfecționarea mijloacelor și 
formelor de acțiune în domeniul 
realizării pe plan mondial a pro
gramelor de asistență a copi
lului.

corespon-

aduce

speciar
S.U.A. defi-

Tntr-o
dență din Washing
ton, agenția FRANCE 
PRESSE ne
o informație despre 
ceea ce unii 
liști din
nesc drept „probabi
lul început al unei re
voluții în domeniul 
controlului 
termonuclea re

nește în țară. Nemul
țumirile populare au 
cauze profunde și se 
exprimă in forme di
verse. Observatorii 
semnalează accentua
rea dificultăților eco
nomice. legate printre 
altele de reducerea co
telor de export la za
hăr. principal produs 
al agriculturii domi
nicane. sporirea numă
rului șomerilor (nu
mai intr-o subur
bie a capitalei nu
mărul acestora depă
șește 300 000), creșterea 
valului grevist in rin- 
durile cadrelor didac
tice. mișcarea reven
dicativă a studenților 
și elevilor, încheiată 
de multe ori cu sus
pendarea cursurilor u- 
niversitare și școlare.

Care vor fi rezulta
tele alegerilor ? Pre
zintă interes rezulta
tele unui sondaj de o- 
pinie publicat de coti
dianul LA NOTICIA, 
care apare in capitala 
dominicană. Conform 
acestui sondaj, candi
datul coaliției „Acor
dul Santiago al cava
lerilor" intrunea 45 Ia 
sută din sufragii, in 
vreme ce actualul 
președinte obținea doar 
34 Ia sută din voturi. 
Dar in acordarea unui 
pronostic electoral 
pentru Republica Do
minicană.' trebuie, evi
dent. luate in conside
rație, nu numai votu
rile celor un milion și 
jumătate de alegători 
dominicani, ci și alți 
factori, cum ar fi, de 
pildă, poliția care 
„constituie axul și pi
votul vieții politice do
minicane" (LE MON
DE DIPLOMATIQUE).

Amnistie

dominican

împotri-

majoritate

I. TIMOFTE

in

afara legii. Du
rum se afir- 
in capitala do- 

singurul

Scrutinul

fuziunii
/z

popular.
ce privește 
electorală a 

președinte 
candidează 

pentru dobindirea unui 
al treilea mandat in 
funcția supremă a sta
tului — aceasta relevă, 
printre altele, necesi
tatea procedării la o 
modificare a structurii 
agricole a țării. Co
respondențe din A- 
merica Latină relevau, 
insă, că opinia publică 
din Republica Domini
cană manifestă serioa
se rezerve in legătură 
cu proiectata reformă 
agrară. Aceasta se da
torează faptului că 
populația rurală, ca
tegorie ce reprezintă 
70 la sută din totalul 
de 4,7 milioane de lo
cuitori — deci și ma
joritatea electoratului 
— este afectată, de-

— un gen de tribunal 
electoral — a a crep ut 
înscrierea pe liste e- 
Iectorale doar a 8 par
tide. Partidul domini
can de eliberare na
țională. fondat ea pu
țin timp in urma de 
fostul președinte Juau 
Bosch, nu va partici
pa la alegeri, in ace
eași situa|ie aflindu-se 
partide și organizații 
de stingă, care nu au 
acces la competiția e- 
lectorală. fiind scoase 
in 
Pă 
mă 
minicană, 
candidat care l-ar pu
tea înfrunta cu șanse 
egale pe reprezentan
tul guvernului ar 
fi Silvestre Antonio 
Guzman. candidatul 
coaliției „Acordul San
tiago al cavalerilor". 
Din această grupare 
fac parte Partidul re-

lirică a Republicii Do
minicane. Cu același 
prilej, el sublinia fap
tul eă luind in consi
derație realitatea ac
tuală a lumii latino- 
amerieane. se impune 
restructurarea siste
mului de relații inter- 
american și reorgani
zarea pe alte baze, 
mai democratice, a Or
ganizației Statelor A- 
mericane.

Campania electorală 
desfășurată intr-o at
mosferă de incordarei 
soldată deseori cu 
ciocniri violente, a e- 
vidențiat existența u- 
nor puternice structuri 
„neotrujilliste" — cum 
remarca LE MONDE 
DIPLOMATIQUE — 
rare, sub masca „le
galității", încearcă să 
ascundă cetățeanului 
dominican, tineretului 
tot mai nemulțumit, 
arbitrariul care dom

După aproape trei luni de dez
bateri și modificări succesive, 
Medjlisul turc a votat în noap
tea de marți spre miercuri, un 
proiect de amnistie, menit să 
marcheze a 50-a aniversare a 
Proclamării Republicii. De pre
vederile noii legi — după sanc
ționarea ei de către președintele 
țării — urmează a beneficia cir
ca 60 000 de persoane.

Legea adoptată diferă sensibil 
de conținutul și spiritul proiec
tului prezentat de guvernul de 
coaliție al premierului Bulent 
Ecevit în luna februarie, care 
includea și amnistierea condam- 
naților pentru delicte de opinie. 
Protocolul coaliției stipulează 
că amnistia trebuie să fie ge
nerală, să ducă la „restabilirea 
liniștii interne" și să permită a- 
bolirea tuturor restricțiilor ca
re împiedică dezvoltarea eco
nomică și socială a țării. Supus 
la vot pe articole, proiectul gu
vernului nu a putut trece însă 
prin Medjlis în forma inițială, 
întrucît 20 de deputați ai Parti
dului Salvării Naționale — com
ponent al coaliției — s-au ra
liat opoziției, votînd 
va amnistiei politice (guvernul 
Ecevit dispune de o 
de numai 9 voturi).

• LA SOFIA s-a deschis 
expoziția „Cartea academică 
românească" ; timp de șapte 
zile, expoziția a fost vizitată 
de numeroși specialiști bul
gari interesați să cunoască 
producția de carte a editurii 
Academiei Republicii Socia
liste România în ultimii doi

Favorit (orele 16; 18,15;
20.30), Melodia (orele 9; 11.15; 13,30: 
16: 18,30: 20,45) Modern (orele 9; 
11.15: 13,30: 16; 18,15; 20.30).

OMUL DIN INALTA 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- 
trocenl (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 PUȘCA: 
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).

ULTIMUL CARTUȘ : 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 ACUZĂ: Moșilor 
(orele 9: 11.15; 13.30: 15,4»; 18;
20.15) ; Progresul (orele 15.30; 18;
20.15) .

LE MANS: Unirea (orele 15.45; 
18).

HOȚUL DE PIERSICI: Unirea 
(orele 20).

SAMBIZANGA: Cringași (ora 16).
ȚARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 

PROFESIA: Cringași (ora 18).
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).

FUNIA (ora 14.30) : MOARTEA 
SE NUMEȘTE ENGELCHEN (ora 
16.30) : SPAIMA PE SCENA (ore
le 18.45: 20.45), rulează la Cinema
teca „Union".

Opera Română: DON CARLOS
— ora 19; Teatrul de Operetă :

OKLAHOMA _ ora 19.30: Teatrul 
Național (Sala Mare): SIMFONIA 
PATETICA — ora .15: ZODIA
TAURULUI — ora 20; (Sala Mică): 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARĂ — ora 19.30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra” (Schitu 
Măgureanu): CHITIMIA — ora 
19,30: Teatrul de Comedie:
INTERESUL GENERAL — ora 
19.30: Teatrul ,.C. I. Nottara"
(Sala Studio): HAMLET — ora 
19: Teatrul Mici VIAȚA E CA 
UN VAGON? — ora 19,30; Teatrul 
C-iulești: COPACII MOR IN PI
CIOARE •— ora 19.30; (Sala .Stu
dio): NĂPASTA _ ora 15: Tea
trul Evreiesc de Stat: LOZUL
CEL MARE _ ora 19,30: Teatrul 
..Ion Vasilescu": CADOURI MU
ZICALE — ora 19,30; Teatrul ..Ion. 
Creangă": IANCU JIANU — ora 
9.30: MOȘTENITORII — ora 16 : 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Sa
voy) : PARDON... SCUZAȚI...
BONSOAR! — ora 19,30: (Sala
Victoria): VINO SĂ NE VEZI DI- 
SEARĂ — ora 19,30; Teatrul Țăn
dărică (Sala Academia): PUNGU
ȚA CU DOI BANI — ora 17: 
Ansamblul ..Rapsodia Română" : 
LA HANUL CU CÎNTECE — ora 
19,30.

PROGRAMUL I
16.00—17,00 . Teleșcoală. Fizică :

Legile curentului electric conti
nuu. Literatură română : Octavian 
Goga — poetul. 17.30 Telex. 17,35 
Teleglob : Imagini din Norvegia. 
17.55 Agroenciclopedia. 18.25 Uni
versitatea TV. 19,00 Familia. 19.25 
1001 de seri : Bugs.Bunny, și prie
tenii săi. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Seară pentru tineret : Să învățăm 
un cîntec : ,,Românie. patrie
mîndră" de M. Neagu. Interpretea
ză corul Ansamblului artistic al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
20.13 De joi-pină joi. 20.18 Pe șan
tierele căminelor tineretului. 20.40 
S.O.S. — Sesiunea ! 21,00 Post-
scriptum la un’festival. 21,10 Măi 
aveți o întrebare ? ,,Explozia ur
bană și urbanistica deceniilor 
viitoare". 21,50 Surprize pe micul 
ecran. 22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,.00 Tribuna tinerilor soliști. 
Concert de concerte. în pauză : 
Telex ; Manuscris TV. 22.05 Cărți 
și idei. Reflecții asupra filozofiei 
marxiste de Radu Florian.
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Oamenii de știință ameri
cani, folosind puternice raze 
laser — raze de lumină de o 
intensitate excepțională, am
plificate de emisiunile stimu
late de radiații — au realizat 
„un pas decisiv" spre produ
cerea electricității pornind de 
la fuziunea termonucleară. 
Experiența încununată de 
succes s-a desfășurat Ia cen
trul de cercetare al societă
ții „K.M.S. Fusion" din Ann 
Arbor (Michigan). în expe
rimentul lor, specialiștii de 
la „K.M.S. Fusion" au folosit 
un aparat emițător de raze 
laser, tip „V.K. 800", de fa
bricație franceză.

Direcțiunea societății a- 
mintiie a apreciat că „noul 
sistem experimentat cu suc
ces la Ann Arbor vi putea 
fi folosit pe scară industrială 
la începutul deceniului vii
tor". Comisia pentru energia 
atomică a Statelor Unite, co- 
mentînd anunțul experienței 
reușite de la „K.M.S." care 
a primit denumirea conducă
torului cercetărilor, profeso
rul Keeve Milton Siegel de 
Ia Universitatea din Michi
gan — a apreciat într-o de
clarație publicată luni seara 
că centrul de la Ann Arbor 
a făcut „un prim pas, semni
ficativ, spre realizarea posi
bilă a fuziunii cu ajutorul 
laserului".

Anunțind pasul pe care l-au 
făcut spre adaptarea fuziunii
termonucleare (principiul 
bombei cu hidrogen) la sco
puri pașnice, industriale, sa- 
vanții de la „K.M.S. Fusion" 
au precizat că ei au utilizat 
deuterium și au adus la o 
foarte inaită temperatură a- 
ceastă formă de „hidrogen 
greu" Cu ajutorul laserului. 
Temperatura cu care s-a ac
ționat nu a fost indicaiă. Se 
știe, însă, că, potrivit teoriei 
celei mai răspindite, pentru 
a controla reacția termonu
cleară, hidrogenul trebuie 
„încălzit" pină la peste 100 
de milioane de grade Fah
renheit (adică peste 70 de 
milioane de grade centi
grade).

Specialiștii în problemele 
fuziunii termonucleare con
trolate consideră că punerea 
la punct a procedeelor teh
nologice pentru folosirea in
dustrială a acestei uriașe 
surse de energie ar putea 
dura încă ccl puțin 20 de ani. 
Problema rezidă, în princi
pal, in descoperirea mijloa
celor de a menține suficient 
timp hidrogenul Ia tempera
turile supcr-inalte amintie, 
pentru a asigura continuarea 
fenomenului fuziunii. Teore
tic — potrivit celor mai ră.ț- 
pîndite teze actuale — un a- 
semenea mijloc l-ar putea 
oferi cîmpurile magnetice.

în ce-i privește, cercetăto
rii de la Ann Arbor consideră 
că „in afara unui progres 
decisiv spre controlul fuzi
unii termonucleare" proce
deul experimentat de ei „va 
permite 
drogen 
pentru 
carburi

producerea de hi- 
suplimentar utilizabil 
fabricarea de hidro- 

ca metanul".
E. R.
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